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I. rész: A fiziológiás és patológiás sagittalis görbületek általános
áttekintése

1.1. Bevezetés
A modem gerincstabilizáló instrumentáriumok elterjedésével lehetőség nyílt a
gerincdeformitások többsíkú korrekciójára. A frontális görbület helyreállításán túl
lehetővé vált a sagittalis görbületek megőrzése illetve helyreállítása, továbbá a rotációs
deformitás csökkentése is. Megnőtt az igény a sagittalis síkú deformitások
kialakulásának, biomechanikájának megismerésére, és nagy figyelmet fordítottak a
scoliosissal

kombinált

sagittalis

gerincdeformitások

térbeli

szerkezetének

megismerésére, melyek eredményei még ma is többé-kevésbé ismeretlen azok számára,
akik nem ezzel foglalkoznak a mindennapi gyakorlatban.
Már a múlt század második felében születtek olyan munkák, melyek pontosan
leírták az idiopátiás scoliosis lordotikus mivoltát (Adams 1865). Ennek ellenére
(feltehetően az ezután elterjedt röntgendiagnosztika biztosította szemléletes PA-képek
miatt) a gerincferdülést kísérő sagittalis eltérések háttérbe szorultak (Dubousset 1994.).
Az 50-es évek elején Sommerville írta le újból a rotációs scoliosisos gerinc lordosisát.
1965-ben Peloux javasolta a rotáció mértékének megfelelően beállított ferde felvételek
alkalmazását a scoliosis röntgendiagnosztikájában. A nyolcvanas években már számos
szerző foglalkozott a scoliosis sagittalis és horizontális síkú komponenseivel (Perdriolle
1981., Gráf 1983, Deacon 1984, Stokes 1987), s a Harrington módszer módosításával
egyre jobb eredményeket értek el a posztoperatív lapos hát kiküszöbölése terén is
(Mielke 1989, Mann 1989). Dickson (1984) felelevenítve Sommerville (1952)
elméletét, mely az idiopátiás scoliosis etiológiájában a háti lordosisnak fundamentális
szerepet tulajdonít. A kombinált, kyphosissal járó scoliosisos deformitások elemzői
közül Duval-Beaupére és Dubousset (1972.) munkássága emelendő ki, a junctionalis
kyphosis és a progresszív rotációs diszlokáció mechanizmusának elemzésével.
Perdriolle (1981.) szerint a csigolyák axiális rotációja jelentősen befolyásolja a sagittalis
vetületű képet: ahogy nő a csigolyarotáció, úgy válik a lordotikus hátból
hyperkyphosisos hát. Ennek felel meg az az észrevétel, hogy a scoliosis kezdeti
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stádiumában a hát mindig lordotikus, majd a progresszióval együtt lapos hát, végül
hyperkyphosis alakul ki (Perdriolle 1987.)- A scoliosis számítógépes térbeli
modellezésével bizonyította Gráf, Hequet és Dubousset (1983), hogy a hyperrotációs
kyphoscoliosis is valójában lordoscoliosis: ami a röntgenképen kyphosisnak tűnik, az
egyrészt a rotáció következtében egyre inkább hátrahelyeződő csigolyatestek
vetületéből, másrészt pedig a nagyfokú rotáció következtében a sagittalis síkba
áttevődött oldal irányú görbület vetületéből adódik.
Ma már nagy hangsúlyt fektetnek mind a tisztán sagittalis, mind a kombinált
sagittalis

gerincdeformitások

korrekciójára.

Klinikánkon

1991.

óta

végzett

háromdimenziós gerinckorrekciós műtétek során kiemelt figyelmet szenteltünk a
sagittalis

görbületeknek.

Dolgozatomban

az

egysíkú

és

kombinált

sagittalis

deformitásokat és műtéti kezelésükkel szerzett tapasztalatainkat kívánom bemutatni.

1.2. Anatómiai meggondolások
A gerinc egymás fölé és alá helyezett csigolyák sorozatából álló oszlopszerű
szerkezet, mely csigolyák közötti kapcsolatot porcos, ízületes, szalagos és csontos
összeköttetések biztosítják. A gerinc funkciója egyrészt a gerincvelő védelme, másrészt
pedig stabilitás és ugyanakkor megfelelő mobilitás biztosítása a törzs számára. A gerinc
tetején foglal helyet a fej, mely funkcionális szempontból „cephalikus csigolyádként
tekintendő (Dubousset 1994). A gerinc hordozza a végtagokat, melyek a vállövi
csontokon

illetve

a medencén

keresztül

kapcsolódnak

hozzá.

A

csigolyák

összeköttetéseit elemezve, valamennyi anatómiai típust fellelhetjük: szabad ízület,
feszes ízület, syndesmosis, synchondrosis, synostosis. A legnagyobb mobilitást a nyaki
gerincen látjuk, utána sorrendben a lumbális gerinc következik, majd a háti
gerincszakasz zárja a sort.
A gerinc harmonikusan összerendezett szegmensek sorozata, mely a legjobb
mobilitást

és

stabilitást

képes

biztosítani,

ellenállva

a

lehető

legnagyobb

erőbehatásoknak is. A szegmentek a frontális síkban teljesen egyvonalban illeszkednek
egymáshoz, de a sagittalis síkban előre illetve hátrafelé öblösödő görbületekből
összerendeződő hullámvonalat mutat: a nyaki lordosist háti kyphosis majd lumbális
lordosis és sacralis kyphosis követi. Az egyes görbületek közötti átmenetek lágyak,
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fokozatosak. Maguk a görbületek regulárisak, egymást kompenzálva harmonikus
görbületi sort alkotnak.
A sagittalis görbületek széles határok között változhatnak, anélkül, hogy a
felsőtest egyensúlya, vagy a harmonikus sagittalis profil felbolydulna. A normálértékek
megállapításában jelenleg sem egységes az irodalmi álláspont. Röntgentechnikai okok
miatt thoracalisan a T3 vagy a T4 csigolya felső, és a TI2 csigolya alsó zárólemeze
között javasolják a kyphosis mérését. Roaf (1960) szerint a fiziológiás háti kyphosis 20°
és 40° között változik. A normál tartományt Stagnara (1982) 30°-50° között adta meg,
nemek közötti különbséget nem észlelt. Bradford (1977) szerint a háti kyphosis
normálértéke 35° alatt, Bernhardt (1983) szerint pedig 20°-50° között van, s ez az érték
az életkorral együtt fiziológiásán is fokozódik. Sturm 1993-ban a Roaf (1960) által
megállapított 20°-40°-os tartományt javasolta használni. A lumbális lordosis kérdése is
legalább ennyire vitatott. A mérési határokat illetően az első lumbális csigolya felső
zárólemeze, mint a lordosis felső határa, általánosan elfogadott. Alsó határként azonban
mind az ötödik lumbális csigolya alsó, mind a sacrum platója egyaránt használatos, a
mérési eredmények viszont így nagy variabilitást mutatnak. Gyakori probléma, hogy
röntgentechnikai illetve gonádvédelmi okokból kifolyólag, a sacrum platója gyakran
nem ábrázolódik megfelelően az oldalirányú teljes gerincfelvételeken, így mérési
referenciapontként ez esetben nem használható.
Speciális jelentősége van a thoracolumbális átmenetnek, mely a TI0-től a L2
csigolyáig tart. E gerincszakasz profilja egyenes, a felső két szegmentben l°-2°-os
kyphosis még elfogadható, de a T12 csigolya alatt ez már mindenképpen kórosnak
számít (Bernhardt 1983).
A sagittalis görbületek illetve deformitásaik jellemzésére Delmas és Raou (cit.
Louis 1982.) vezették be a gerinc index (GI) fogalmát: az atlaszt és a sacrumot
összekötő egyenes (H) és e két pont között, de a csigolyatestek elülső fala mentén
rajzolt görbe hosszának (L) hányadosa, százalékban kifejezve. A gerinc index képlete:
100
GI = H x ------L
Normálértéke 95 (±1). Emelkedett az érték, ha a gerinc a sagittalis síkban közel
egyenes, míg a csökkent gerinc index fokozott sagittalis görbületeket jelez.
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Fizikális vizsgálat során könnyen reprodukálható, és szemléletes leírást ad a
sagittalis görbületek állapotáról a „fléche”-módszer. A leírás francia szerzőktől (Chopin
és David 1989) ered, a fléche szó szerinti fordítása nyilat jelent. A módszer lényege,
hogy a háti kyphosis punctum maximumának megfelelően függőónt illesztünk az álló
beteg hátához. Mérjük a távolságot a függőón által kifeszített zsinór és sorrendben a C7,
a háti kyphosis punctum maximuma, a lumbális lordosis punctum maximuma és a
sacrum között. Fiziológiás esetben az értékek a következők: C7: 4,5 cm, T7: 0 cm, L3.:
3,5 cm, SÍ: 0 cm. természetesen az egyéni értékek viszonylag széles határok között
változhatnak, de állandó a görbületi punctum maximumok magassága, továbbá a
sagittalis síkban egyazon vertikális egyenesre esik a háti kyphosis csúcsa és a sacrum
első szegmense.

1.3. A gerinc fiziológiás görbületeinek kialakulása
A gerinc statikus funkciója a fej és a törzs kompenzált egyensúlyi helyzetben
tartása, melyben fontos szerepet töltenek be a fiziológiás görbületek. Az élettani
kyphosis és lordosis kialakulására filogenetikus, ontogenetikus és mechanikus teóriák
léteznek (Louis 1982).

1.3.1. Filogenetikus teória.

Az evolúció különböző állomásainak egyedeit vizsgálva, a gerinc normálisan is
meglévő görbületei kialakulásának három fő stádiumát különíthetjük el. Az elsőt
képviselik a halak, a másodikat a négylábúak, a harmadikat pedig az emberszabásúak
illetve az emberek. A halak gerince a sagittalis síkban egyetlen, hátrafelé konvex
görbületet mutat. A szárazföldi élet és a négy lábon való támaszkodás fokozatosan
átalakította ezen állatok gerincét. A fej mögötti néhány szegmenten eltűntek a bordák,
így jelentősen megnőtt a nyaki gerinc mobilitása, lehetővé téve a fej felemelését, a
tekintet horizontalizálását. Ennek kapcsán alakult ki a nyaki gerinc előrefelé konvex
görbülete, a cervicalis lordosis. A háti gerincet követő szakaszon a bordák eltűnésével
alakult ki a lumbális szakasz, mely az emberszabásúaknál illetve az embereknél a
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felegyenesedett testhelyzet és a két lábon járás során előrefelé konvex görbületet vett
fel.

1.3.2. Ontogenetikus teória.
Az ember egyedfejlődése során a gerinc végighalad a nagy evolúciós
állomásokon. A méhen belül a magzatvízben úszó-lebegő embrió gerince, a halakéhoz
hasonlóan, egyetlen, hátrafelé konvex görbülettel rendelkezik. Az első életév során,
mikor a csecsemő a hasán fekve a fejét emeli, majd később, mikor az önállóan ülő
illetve már négykézláb közlekedő gyermek a fejét felemelve tartja, fokozatosan kialakul
a nyaki lordosis. A járás tanulás időszakában pedig a lumbális kyphosis kezd átalakulni
lordosissá. Végeredményben kb. 6-7 éves korra válnak a sagittalis görbületek az egyén
automatikus és jellegzetes tulajdonságává (Bellyei 1995).

1-1. ábra: A gerinc sagittalis görbületeinek kialakulása; ontogeneti-kus teória.

1.3.3. Mechanikus teória.
A gerinc két mobilis és két (relatíve) merev szakaszból áll. E két utóbbi (háti és
sacralis) megőrizte eredeti kyphosisát, míg a mobilis szakaszokon a négy majd két
lábon járás során a görbületek ellentétes irányúvá alakultak át. Ennek következtében a
test súlyvonala hátrafelé tolódott el, azaz a korábban a gerinc előtt lefutó súlyvonal
mostanra a gerincnek többé-kevésbé a tengelyében, azt többször keresztezve halad.
Ennek következtében a felegyenesedett testtartást biztosító izmokra háruló munka
nagymértékben csökken. Biomechanikai mérések szerint a négy fiziológiás görbülettel
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rendelkező gerinc 17-szer ellenállóbb a mechanikai behatásokkal szemben, mintha
teljesen egyenes lenne (Louis 1982.)-

1.4. Biomechanikai meggondolások
A frontális és horizontális síkban teljesen
szimmetrikus felépítésű gerinc a sagittalis síkban
harmonikus hullámvonalat mutat. A test súlyvonalának
frontális síkú vetülete a gerinc középvonalában halad.
A sagittalis síkban az axis fognyúlványától indul caudal
felé, útja közben többször keresztezve a gerincet: a
nyaki szakaszon a gerinc mögött, a háti szakaszon
előtte, majd a lumbális szakaszon ismét mögötte fut,
végül keresztezi a sacrumot. Normál esetben a
csípőízületek középpontjában, vagy az mögött néhány
milliméterre halad azután tovább lefelé (1-2. ábra).

1-2. ábra: A gerinc sagittalis görbületei és a laterális súlyvonal
viszonya

Összezárt lábakkal, egyenes törzzsel történő álló helyzetben a súlyvonal a lábak
talpi felszíne által képzett ún. „polygonális támaszkodási felület”-en belül éri el a talajt.
Ez a szerkezet teljesen megfelel az emberi fajra jellemző felegyenesedett testhelyzet
biomechanikai követelményeinek. Az álló egyensúlyi helyzet megtartására az alsó
végtagi és törzsizmok folyamatos munkájára van szükség. Kiegyensúlyozott sagittalis
görbületek esetén a fej és a törzs egy szűk kúppaláston belül mozoghat a polygonális
támaszkodási felület felett úgy, hogy az izmok csak minimális munkát végeznek. Ezt
nevezzük „ekonómikus zóná”-nak. Emellett megkülönböztetjük a jóval tágabb, szintén
csúcsára állított kúppalást által határolt „maximum zóná”-t, melyen belül a fej-törzs
egység szabadon mozoghat anélkül, hogy a lábak elmozdulnának, s mely zóna határa
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mentén maximális izommunkára van szükség az álló testhelyzet fenntartására
(Dubousset 1988. ésl994., ld. 1-3. ábra).

1-3.

ábra:

egyensúlyi

Egy
helyzet

helyben
a

álló

polygonalis

támaszkodási felszínen (PTF). EZ:
ekonómikus zóna. MZ: maximum
zóna

A dekompenzációjával járó gerincdeformitások során a fej-törzs egység kikerül
az ekonómikus zónából. Fokozott háti kyphosis esetén például a szomszédos, de főleg a
lumbális lordosis növelésével kompenzál a szervezet, s igyekszik az ekonómikus zónán
belül tartani a törzset. A fokozott lumbális lordosis fenntartása egyrészt fokozott
izommunkát igényel, elsősorban a hasizmok, a psoas és a csípőextenzorok részéről
(Thomson

1989.,

Swank

1990.,

Legaye

1993.),

másrészt

egy

sor

egyéb

kompenzatórikus illetve következményes jelenséggel jár együtt, úgymint a medence
fokozott anteverziója, az ischiocruralis izmok fokozott nyugalmi feszülése, a hasizmok
ellazulása. A lumbális kisízületek és discusok szintjén is fokozott nyíróerők jelennek
meg (Michel 1995.).
A háti kyphosis csökkenése esetén a lumbális lordosis is automatikusan csökken
(a törzs minimális munkával történő egyensúlyi helyzetben tartása, azaz az ekonómikus
zónán belül tartása végett), mely viszont a gerinc fiziológiás rugófunkciójának, azaz az
axiális erőbehatásokat tompító készségének csökkenését eredményezi, mely szintén a
discusok túlterheléséhez vezet (Voutsinas 1986, Jackson 1994). Az egyensúlyi helyzet
fenntartásában résztvevő aktív elemek (izmok) fáradása révén egyre nagyobb terhelés
esik a passzív elemekre, mely a deformitás növekedéséhez vezet.
Bármi is legyen egy hyperkyphosisos deformitás etiológiája, mechanikus
faktorok bizonyosan szerepet játszanak a görbületi progresszióban (An 1999.). Még
növekvő fázisban lévő gerinc esetén például a csigolyatest növekedési porcának elülső
részén fellépő nyomóerők fokozottabbak, mely a növekedést lassítja. Ezzel szemben a
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csigolyatest hátsó részén a nyomóerő csökkent, mely a növekedést serkenti, mely végül
a csigolyák cuneiformisatiójához, illetve annak fokozódásához vezet. A csigolyák ék
alakú deformálódása nélkül is fokozódhat a hyperkyphosis: gyermekeknél a hátsó
capsuloligamentaris rendszer viscoelasticitása fokozott, mely hyperkyphosis esetén az
itt fellépő distractiós erők hatására megnyúlik, kisizületi hypermobilitás alakul ki az
ízfelszínek elcsúszásával, a gerincen fokozódik a flexió, s a már meglévő hyperkyphosis
így tovább progrediál (Peterson 1994.).
A kyphosis fokozódásával a test gravitációs tengelye egyre távolabb kerül a
deformitás csúcsától. így egyre nagyobb erők hatnak a deformitás irányába (kyphosis
nyomaték). Végül egy olyan circulus vitiosus alakul ki, mely a görbületi progressziót
önfenntartóvá teheti (Roberson 1985., An 1999.).

1.5. Oszlopelméletek, instabilitás
A stabilitás a gerinc azon tulajdonsága, hogy élettani határokon belül bármely
erőbehatás mellett, bármely pozícióban képes megtartani az egyes alkotó szegmensek
közötti fiziológiás viszonyokat. A gerinc passzív-aktív stabilitásában csontos, porcos,
szalagos, discogen, capsulogen és myogen elemek vesznek részt. Mindezek
figyelembevételével születtek meg az ún. oszlopelméletek. René Louis (1982.) a
horizontális síkot véve alapul elülső és két hátsó oszlopot különböztetett meg. Az elülső
oszlop alkotóelemei a csigolyatestek, a discusok, elülső és hátsó hosszanti szalagok. A
jobb

és

baloldali

hátsó

oszlop

pedig

a kisízületekből,

hátsó

ívekből,

a

harántnyúlványokból, a sárga-, interspinosus és supraspinosus szalagokból és
paravertebralis izmokból állnak. A két hátsó oszlop a processus spinosusok révén
kapcsolódik egymáshoz, s a pediculusok révén pedig az elülső oszlophoz. Az
angolszász irodalomban jóval elterjedtebb Denis (1984.) sagittalis síkú ún. „három
oszlop” elmélete:
elülső oszlop: elülső hosszanti szalag, csigolyatestek és discusok elülső
kétharmada
-

középső oszlop: csigolyatestek és discusok hátsó egyharmada és a hátsó hosszanti
szalag

-

hátsó oszlop: pediculusok, kisízületek, ívek, nyúlványok, szalagok
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A klasszikus definíció szerint instabilitásról beszélünk, ha normál fiziológiás
erőbehatásokra kóros mértékű elmozdulás és/vagy gerincvelői-, idegi irritáció és/vagy
deformitás vagy fájdalom alakul ki (White és Panjabi 1977). Dubousset (1994.)
azonnali és potenciális instabilitást különböztet meg. Azonnali instabilitás áll fenn
akkor, ha a dinamikus röntgenfelvételeken kórós mértékű elmozdulás észlelhető.
Potenciális instabilitásról beszélünk akkor, ha a dinamikus röntgenfelvételek ugyan
nem mutatnak patológiás elmozdulást, de tartós fiziológiás erőbehatásokra, vagy egy
minimális traumára már kialakulhat kóros mértékű elmozdulás illetve deformitás. Itt
kap jelentőséget a Dubousset (1994.) által bevezetett negyedik dimenzió, az időfaktor.
Potenciális instabilitás esetén bizonyos idő eltelte után jelennek meg az instabilitás
nyilvánvaló jelei, deformitás formájában.

A gravitáció állandó hatása, vagy

gyermekeknél a növekedés jelenti azt a tényezőt, mely a 4. dimenzióban
manifesztálódva, végül is deformitást eredményez.

1.6. A sagittalis görbületi deformitások osztályozása

1.6.1. Funkcionális sagittalis deformitások

A sagittalis görbületi elváltozásokon belül megkülönböztethetünk funkcionális
és strukturális eltéréseket. Az előbbiek lehetnek tartási rendellenességek, illetve
kompenzatórikus jelenségek (pl. fokozott háti kyphosist kompenzáló lumbalis
hyperlordosis, vagy flexiós csípőkontaktúra esetén megjelenő hyperlordosis). Közös
jellemzőjük, hogy anatómiai eltérést az egyes csigolyákon nem észlelünk, az elváltozás
mind aktíve, mind passzíve korrigálható. A tartási rendellenességek megjelenési formái
szerint megkülönböztetünk domború, lapos és nyerges hátat. A domború hát vagy
dorsum rotundum jellegzetessége a fokozott háti kyphosis, a lumbális lordosis változása
nélkül. Nyerges vagy kypholordotikus hát a leggyakoribb tartási rendellenesség, mind a
háti kyphosis, mind a lumbális lordosis fokozódásával. A gerinc index 91 alatti értéke
jellemzi. A lapos hát vagy dorsum planum esetében a fiziológiás görbületek kisimultak,
a gerinc index 100-hoz közelít. A törzsizomzat csökkent teherbíróképessége, a helyes
testtartás felvételéhez szükséges akaraterő hiánya továbbá pszichés tényezők azok a

12

faktorok, melyek szerepet játszanak a hanyag tartás kialakulásában. Ennek megfelelő a
kezelésük is, mely mindig konzervatív (Bellyei 1995.).

1.6.2. Strukturális sagittalis deformitások
A gerinc fiziológiás sagittalis profiljának változása mind a deformitás szintjét,
mind a deformitás irányát és ezeknek kombinációit tekintve, számos variációt mutathat.
Louis (1982.) kilenc fő formát különböztet meg: a tartási rendellenességeknél már leírt
domború hát, lapos hát és kypholordotikus háton túl klasszifikációjában szerepel a
lumbális hyperlordosis, az előrehelyezett nyaki gerinc, a kivájt hát, a totális kyphosis és
a sagittalis inverzió (ld. 1-4. ábrát).

1-4. ábra: Sagittalis görbületi deformitások morfológiai típusai Louis szerint (1982). a)
fiziológiás viszonyok, b) domború hát, c) lumbális hyperlordosis, d) kypholordotikus hát, e)
előrehelyezett nyaki gerinc, f) kivájt hát, g) lapos hát, h) totális kyphosis, i) totális lordosis és j) sagittalis
inverzió
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1.6.2.1. Lordosis, lordoscoliosis
A strukturális sagittalis deformitások közül a tisztán lordotikus deformitások
igen ritkák. Veleszületett deformitásként a hátsó csigolyaelemek szegmentációs zavara
következtében alakul ki a kongenitális lordosis, mely az elülső elemek relatív
túlnövekedése révén folyamatos progressziót mutathat (Dubousset 1994.).
Kóros mértékű és/vagy kóros lokalizációjú kyphosis esetén kompenzatórikus
(hyper)lordosis a gerinc bármely szakaszán kialakulhat.
Kombinált deformitás részeként, pl. idiopátiás scoliosisban ugyanakkor gyakran
észlelünk kóros háti hypokyphosist vagy éppen lordosist. Sommerville (1952.) teóriája
szerint az idiopátiás scoliosis kialakulásában a háti lordosis megjelenése meghatározó
jelentőségő. Egyszerű mechanikai modellen szemléltette, hogy a lordotikussá vált
gerincen a tengelyirányú (gravitációs) erőbehatásra hogyan alakul ki automatikusan
rotációs scoliosis. Állatkísérletes modellen, tisztán mechanikus lordosis kialakításával,
humán idiopátiás scoliosisnak megfelelő gerincdeformitást is sikerült előidéznie. Az
ötvenes években azonban még kevés figyelmet szenteltek az idiopátiás scoliosis
sagittalis komponenseinek. Az éppen akkor elterjedő Harrington-módszer látványos
frontális síkú korrekciójával teljesen háttérbe szorította a sagittalis síkot. A kilencvenes
évek elején Dickson (1992.) elevenítette fel Sommerville teóriáját. Ő is az első lépésben
kialakuló háti lordosist tekinti az idiopátiás scoliosis kiváltó patomechanikai
tényezőjének, így ennek korrekcióját is elsőrendű fontosságúnak tartja.
A háti kyphosis csökkenésének további jelentőségét az adja, hogy a mellkas
sagittalis átmérőjét csökkentve a kardiopulmonális funkciót hátrányosan befolyásolja.
Míg a frontális síkban egy 30-40 fokos anguláció alig, addig a háti kyphosis 30-40
fokos csökkenése már súlyos légzésfunkciós beszűkülést okoz. (Nash 1974., Winter
1975., Dubousset 1994.). Wicart és mtsai. (1998.) olyan excesszív háti lordosissal járó
deformitásokról

számoltak

be,

ahol

a

lordotikus

csigolyák

direkt

bronchuskompressziója krónikus recidiváló pneumóniához vezetett.
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1.6.2.2. A hyperkyphosisok etiológiai felosztása
Kóros mértékű kyphosissal járó deformitások felosztására etiológiai és
morfológiai

osztályozást

alkalmaznak.

Az

etiológiai

felosztás

szerint

a

hyperkyphosisok hátterében számos tényező állhat (Id. 1-1. táblázatot).

1.

Kongenitális
szegmentációs zavar
formációs zavar
fixált

2.

Fejlődési
Scheuermann-féle kyphosis
fejlődési domború hát
spondylolisthesis

3.

Gyulladásos
non-specifikus
specifikus
rheumatoid
spondylitis ankylopoetica

4.

Metabolikus
osteoporosis
osteomalatia

5.

Posttraumás

6.

Tumoros
metastaticus
neurofibromatosis
egyéb

7.

Chondrodystrophiás
achondroplasia
mucopolisacharidosis
spondylo-epiphysealis dysplasia

8.

Iatrogen
laminectomia után
radiotherápia után

1-1. táblázat: A kyphosisok etiológiai felosztása Kostuik (1991.) nyomán
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Az egyes típusok gyakorisága erősen függhet az adott populációtól. A fejlő*

országokban pl. a posttuberculoticus kyphosis gyakrabban észlelhető, míg a fej le
magasan motorizált világban, a súlyos közlekedési balesetek következtében,
posttraumás kyphosisos elváltozások fordulnak gyakrabban elő.

1.6.2.3. A sagittalis görbületi deformitások morfológiai felosztása

A fokozott kyphosissal járó strukturális gerincdeformitások morfológí
felosztásának alapját is a gerinc három dimenzionális megközelítése képezi. Alapvető
két fő csoportot különítenek el:

1. egyszerű, tisztán a sagittalis síkra lokalizálódó hyperkyphosisok i
hétköznapi gyakorlatban gyakran az egysíkú deformitások között tárgyalják azokat
eseteket is, ahol esetleg enyhe, 10-15 fokot nem meghaladó frontalis deformitás
észlelhető a kóros sagittalis görbületek szintjében)
2. kombinált hyperkyphosisok, azaz kyphoscoliosisok

Az egyszerű hyperkyphosisok további két csoportra bonthatók:
- reguláris hyperkyphosisok
- anguláris hyperkyphosisok

A kombinált hyperkyphosisoknak is két fő típusát különböztetjük meg:
- hyperrotációs vagy paradox kyphoscoliosisok
- junctionalis kyphosisok és a rotációs diszlokációval járó kyphoscoliosisok

Strukturális hyperkyphosisok

Reguláris

Anguláris

Junctionalis kyphosis

Hyperrotációs

Progresszív rotációs
diszlokáció

1-5. ábra: Strukturális hyperkyphosisok klasszifikációja

1.7. Egyszerű hyperkyphosisok

1.7.1. Reguláris hyperkyphosisok
A reguláris hyperkyphosisok harmonikus, nagysugarú, számos csigolyát
magukba foglaló deformitások, melyeken belül a szomszédos szegmentek közötti térbeli
orientációs eltérés csak csekély mértékű. Bármi is legyen az etiológiájuk, inkább
kozmetikai jelentőséggel bírnak, feltéve, hogy a háti gerincszakaszra lokalizálódnak.
Ezzel szemben, a thoracolumbális vagy a lumbális lokalizáció az esztétikai zavaron túl
gyakran fájdalmas panaszok okozója is lehet. Általánosságban kijelenthető, minél
distalisabban helyezkedik el a kyphosis, annál gyakoribbak és súlyosabbak a fájdalmas
panaszok (Dimeglio 1995.). Felnőtt korban ezek a fájdalmak állandósulhatnak, súlyos
mozgáskorlátozottságot okozva akár gyöki tünetek is megjelenhetnek.
A reguláris thoracalis illetve thoracolumbális kyphosisok hátterében a következő
okok állhatnak:
- familiáris hyperkyphosis
- Scheuermann-betegség
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- tartós gyermekkori steroid kezelés
- egyes chondrodystrophiás és csontdystrophiás állapotok
- számos csigolyára kiterjedő postlaminectomiás ill. postirradiatiós kyphosisok
kevésbé súlyos formái
A háti hyperkyphosis cervicalis és lumbális kompenzatórikus hyperlordosissal
jár együtt, a sagittalis egyensúly fenntartása végett. A thoracolumbális vagy lumbális
kyphosis kopenzatórikus lapos hátat von maga után.
A

thoracalis

lokalizációjú

hyperkyphosis

ritkán

okozója

neurológiai

komplikációknak.

Következményes háti discusherniát
lehet megemlíteni, mint irodalmi
ritkaságot

(Ryan

1982.,

Bruns

1994., Chiu 1995.). Ezzel szemben,
az alsó cervicalis discushernia, mely
a kompenzatórikus hyperlordosissal
függ

össze,

jóval

gyakoribb

(Dubousset 1995.).
A 100°-ot nem meghaladó
reguláris hyperkyphosis sosem vezet
respiratórikus

problémákhoz

(Murray 1993., Dubousset 1995.).

1-6. ábra: 26 éves fiatalember Scheuermann betegség talaján kialakult 90°-os reguláris háti kyphosissal.
Légzésfunkciós vizsgálat során a beteg vitái kapacitása 116%-os volt.

1.7.2. Anguláris hyperkyphosisok
Az anguláris hyperkyphosisok rövid sugarú, „hirtelen” görbületek, csak néhány
csigolyát foglalnak magukba. A szomszédos szegmentek közötti térbeli orientációs
változás nagyfokú, melynek eredménye az elnevezésben is szereplő szögletszerű
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deformitás. Maga az anguláris deformitás lehet stabil vagy instabil, progresszív vagy
non-progresszív, merev, vagy részben mobilis. A kyphosis punctum maximumának
megfelelően a gerincvelőre gyakorolt direkt kompresszió továbbá a gyökök
vongálódása révén a neurológiai szövődmények sokkal gyakoribbak, mint a reguláris
kyphosisok esetében.
maximum
ischémia

A punctum

magasságában
paraplégiához

fellépő
vezethet.

Ezért az instabilitás a legveszélyesebb
állapot, mely egy minor trauma esetén
is súlyos és irreverzibilis idegi léziót
eredményezhet.

Ha

a

deformitás

folyamatos progressziót mutat, az
előbb-utóbb

törvényszerűen

neurológiai tünetek megjelenéséhez
vezet. A prognózis erősen függ a
gerincvelő vérellátásától, mely a T2
és T7 szintek között a legszegényebb
(Dubousset 1995.).

1-7. ábra: K. R. 16 éves fiú T ll-es csigolyatörést követően 1,5 évvel kialakult anguláris
hyperkyphosissal.

Szemben a regulárissal, az anguláris kyphosisok, thoracalis lokalizáció esetén, a
vitálkapacitás csökkenéséhez, a jobb szívfél krónikus túlterheléséhez vezethetnek.
Az anguláris hyperkyphosisok hátterében számos etiológiai tényező állhat:
- kongenitális csigolyafejlődési rendellenesség
- akut vagy késői posttraumás hyperkyphosis
- chondrodystrophia
- non-specificus és specificus spondylitis
- postlaminectomiás kyphosisok súlyos formái
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- speciális formája az angularis kyphosisoknak a nagy elcsúszással járó L5
spondylolisthesis az elcsúszott csigolya előrebillenésével és a Wiltse-szög
csökkenésével.

1.8. Kombinált hyperkyphosisok

1.8.1. Junctionális kyphosis

Idiopátiás kettős görbületi scoliosisnál gyakran megfigyelhetünk igen diszkrét,
kismértékű kyphosist, mely a két frontális görbület találkozásánál (jellemző módon a
thoracolumbális átmenetben) alakul ki. A kyphosis gyakran csak néhány csigolyára
lokalizálódig s gyakorlatlan szem könnyen át is siklik felette. A kyphosis
megjelenésének oka a két scoliosis lordotikus mivoltában keresendő. A két enyhén
lordotikus scoliosisos gerincszakasz találkozásánál kis kyphosis alakul ki. Ennek a
kyphosisnak a punctum maximuma pontosan egybeesik a két frontális görbület
junctionális

szakaszának

neutrális

csigolyájával.

Dysplasiás

gerincen

(neurofibromatosis, osteochondro-dystrophia) ez a deformitás átmehet progresszív
rotációs diszlokációba.

1.8.2. Rotációs diszlokációval járó kyphoscoliosis
A deformitás lényegét és mechanizmusát először Duval-Beaupére és Dubousset
írta le 1972-ben. Két, ellentétes irányban rotálódó lordoscoliosis találkozásánál, az ún.
junctionális zónában, törvényszerűen kyphosis alakul ki. Tulajdonképpen a junctionális
kyphosis kifejezetten súlyos, instabil és folyamatosan progrediáló formájáról van szó. A
deformitás

súlyosságát

elsősorban

a

csontállomány

minősége

szabja

meg.

Csontdystrophiával járó kórképekben, különös tekintettel a neurofibromatózisra vagy az
osteochondrodysplasiára, a rotáció olyan nagy mértéket ölthet, hogy a junctionális
zónában a két szomszédos, de ellenkező irányba rotálódó csigolya gyakorlatilag kikerül
egymás alól, s a gravitációs erőbehatásra egymás mellé lebillen (Illés 2000.). A
következményes hyperkyphosis akár a 180°-ot (!) is meghaladhatja. Kezelés nélkül, a

20

gyors progresszió, a hegyes szögű megtöretés, a gerincvelő torziója és a szomszédos
gyökök ellenkező irányba való feszülése következtében neurológiai tünetek megjelenése
előbb-utóbb törvényszerűen bekövetkezik. Ha a háti szakaszon alakul ki a gerinc ilyetén
kollapszusa, az a cardiorespiratorikus funkciót is nagymértékben rontja.
Röntgenvizsgálat során az AP és oldalfelvétel összehasonlításakor látható, hogy
a kyphosis punctum maximuma a frontális görbületek junctionalis zónájával esik egybe.

1-8. ábra: Lumbalis lokalizációjú rotációs diszlokáció neurofibromatosisban.

1.8.3. Hyperrotációs pseudokyphosis
A kombinált kyphosisok jelen típusát azért illetik „pseudo” jelzővel, mert mind a
fizikális, mind a radiológiai kyphotikus aspektus ellenére a szomszédos csigolyák
egymáshoz képest valójában lordotikus helyzetben vannak: a csigolyák elülső részei
közötti távolság nagyobb, mint a processus spinosusok közötti távolság. Magyarázatul
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az szolgál, hogy az apicalis csigolyák nagyfokú, akár 90°-os rotációja következtében a
lordosis átkerül a sagittalis síkból a frontálisba. Az eredeti frontális deformitás a
sagittalis síkba fordul át, mely tovább súlyosbodik a gerinctől előrefelé haladó
gravitációs tengely hatására: a csigolyák oldalaikkal előrefelé összebillennek. A
hagyományos AP röntgenfelvételen így valójában a deformált gerincszakaszt
oldalirányban látjuk, az oldalfelvételen pedig a csigolyák AP képe ábrázolódilc.
Hyperrotációs

kyphoscoliosis

esetében

az

apicalis

csigolyák

rotációjának

figyelembevételével elkészített félferde röntgenfelvételekkel egyértelműen ábrázolható
az adott gerincszakasz lordosisa (Deacon 1984., Id. 3-6. ábrát). Hyperrotációs kyphosist
leggyakrabban infantilis és juvenilis scoliosisban láthatunk. Tekintettel arra, hogy a
rotáció egyazon irányban megy végbe a teljes deformált gerincszakaszon, neurológiai
komplikáció előfordulása nem jellemző.
Röntgenfelvételen a kyphosis típusának felismerését segíti az a tény, hogy a
frontális és a sagittalis deformitás punctum maximuma egyazon csigolyára lokalizálódik
(ld. 3-7. ábrát, 22. old.).

1.9. Sagittalis görbületi deformitások kezelési stratégiája
A sagittalis görbületi deformitások kezelési stratégiáját számos tényező
befolyásolja. A deformitás típusa, etiológiája, mértéke, lokalizációja, progresszivitása,
stabil vagy instabil volta, a görbület merevsége, a beteg életkora illetve gyermekeiméi a
még hátralévő növekedés mértéke, a panaszok, neurológiai tünetek esetleges jelenléte
illetve romlása, társuló betegségek mind-mind számba veendő faktorok. Az egyes
indikációs szempontokat külön-külön sorbavéve, de az összes többivel való
összefüggésében komplex módon kiértékelve kell meghozni a terápiás döntést. A
teljesség igénye nélkül sorolok fel a következőben néhány példát, csoportosítva az
egyes vezető faktorok szerint (Dubousset 1995.):

Neurológiai tünetek megléte esetén, amennyiben az fejlődési rendellenesség
talaján kialakult kongenitális deformitás kísérő tüneteként már születéstől kezdve
fennáll, úgy nincs sok remény az idegi funkció javulására. Acut gennyes spondylitisben
hirtelen kialakult neurológiai lézió a sürgősséggel elvégzett myelon dekompresszióval
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eredménnyel kezelhető. Késői posttraumás anguláris deformitás esetén acutan fellépő
idegi tünetek kezelésére az anguláció megszüntetése és a gerincvelői dekompresszió
elvégzése vezetnek eredményre. Iatrogén deformitások során egyik napról a másikra
megjelenő súlyos gerincvelői lézió esetén, amennyiben tumoros eredet kizárható, úgy a
tisztán mechanikai okokkal magyarázható neurológiai tünetrendszer eredményesen
kezelhető a görbület elongációs gipszkorzettel (Halo-trakcióval kombináltan vagy
anélkül)

történő

spondylodesis

fokozatos
követ).

redressziójával

Progresszív

(melyet

rotációs

természetesen

diszlolcáció

körkörös

esetén

(pl.

neurofibromatózisban), fokozatosan alakul ki az idegi tünetrendszer az eredetileg
neurológiailag intakt gyermeken. A potenciális instabilitás e típusos formájában is
eredményesen alkalmazható az előbbi módszer. Ezzel szemben, ha a deformitás apicalis
régiója teljesen merev, mint pl. kongenitális szegmentációs zavar esetén, úgy a trakció
alkalmazása abszolúte kontraindikált, a tüneteket csak a gerincvelőt elölről komprimáló
képletek műtéti úton történő eltávolítása (majd körkörös spondylodesis) szüntetheti
meg. A legjobb kezelés természetesen valamennyi esetben a megelőzés. Elsősorban az
anguláris deformitások veszélyeztetik a gerincvelő épségét. Progrediáló, de még enyhe
rotációs diszlokáció esetén kisgyermekkorban eredményre vezethet elülső és hátsó
hemispondylodesis végzése.

Súlyosabb deformitás illetve felnőttkori anguláris

kyphosisok esetén a preventív körkörös spondylodesis a kezelési stratégia egyik
alapvető eleme.

Az instabilitás nyilvánvaló jelentőségét az adja, hogy deformitásokat kísérő
azonnali instabilitás esetén bármely pillanatban bekövetkezhet a gerincvelő vagy a
gerincvelői idegek kompressziója. A stabilizáló műtét végzése elengedhetetlen.
Potenciális instabilitás esetén az indikáció felállítása nem egyszerű, mivel a dinamikus
felvételeken nem látszik nyilvánvaló kóros mobilitás. A szomszédos szegmentek
identikus pontjai közötti eltolódások lehetnek azok a jelek, melyek alapján vagy egy
minimál trauma, vagy az eltelt idő során bekövetkező görbületi romlást meg lehet előre
jósolni. Pl. hemivertebra talaján kialakult kongenitális scoliosis esetén az említett
röntgenjelek észlelésekor a malformatív régió körkörös fúziójával megelőzhető a
gerincnek a kyphosisos kollapszusa.

A görbületi merevség meghatározása fizikális vizsgálat és funkcionális
röntgenfelvétel segítségével történik. Hyperkyphosisos deformitások esetén az ún.
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hyperextenziós felvételt alkalmazzuk, mely során a görbület csúcsának megfelelően egy
ék alakú kiemelést helyezünk a fekvő beteg gerince alá. Merev deformitás esetén az
elülső

felszabadító

műtét

elvégzését

elengedhetetlennek tartjuk.

Mobilis(abb)

deformitások esetén a preoperatív kezelések során ki lehet használni e mobilitásban
rejlő lehetőségeket (pedálos trakció, Halo-trakció, EDF gipszkorzett, elongációs
gipszkorzett). Ennek ellenére azonban, etiológiától függően, lehet, hogy el kell végezni
az elülső desist is, a kellő posztoperatív stabilitás biztosítása érdekében.

A deformitás lokalizációja meghatározza pl. mely fűző javasolt a korrekcióra. A
hyperkyphosisok kezelésére számosán a Milwaukee-fűzőt tartják a legalkalmasabbnak.
T7 illetve afölé eső punctum maximum esetén csak olyan fűző jön számításba, mely áll
és tarkótámasszal rendelkezik. Thoracolumbális illetve lumbális lokalizáció esetén
alacsonyabb profilú fűzők is hatásosak. A műtéti indikáció felállításában is döntő
jelentősége van egy hyperkyphosis lokalizációjának. 60°-os háti kyphosis nem jelent
műtéti indikációt, de ha ugyanezt a deformitást a thoracolumbalis átmenetben látjuk,
úgy az műtéti beavatkozást igényel.
A kezelési terv felállításakor természetesen a deformitás típusát is mindig
figyelembe kell venni. Jó példa erre a kyphoscoliosisok két fő típusa. Progresszív
rotációs diszlokáció esetén a két lordotikus gerincszakasz közötti junctionalis kyphosis
elülső redresszáló arthrodézise aládúcolásos graftolással történik, az alsó lordoscoliosis
konkáv oldala felől. A módszer mechanikai szempontból indokolt: stabilizálja az adott
gerincszakaszt (alulról megtámasztja mind az angularis kyphosis felső szárát, mind
pedig a felső scoliosis konvex oldalát, melynek az instabil junctionalis csigolyáig
terjedő szakasza folyamatosan süllyed a gravitáció hatására), másrészt közelíti a fúziós
masszát a test laterális gravitációs tengelyéhez. így csökken a gravitáció által kifejtett
kyphosis nyomaték, és nő a fúziós masszára ható kompresszió, mely pedig az álízület
képződés ellen hat. Hyperrotációs kyphoscoliosis esetében ilyen graftolási technika nem
indokolt. Tekintettel arra, hogy a csigolyák egymáshoz képest valójában lordosisban
vannak, de a nagyfokú rotáció következtében a lordosis a frontális, a scoliosis pedig a
sagittalis síkba tevődött át, a korrekciót elsősorban a derotáció fogja jelenteni. Az elülső
felszabadítás és intercorporalis dézis (aládúcolásos graftolás nélkül) egyrészt még a
műtéti fázisban nagyobb mobilitást biztosít a derotációhoz, másrészt pedig a még
növekedési periódusban lévő gerinc esetében meggátolja a crankshaft fenomént.
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Gyermekek esetében a hátralévő növekedési potenciál kihasználása elsősorban
a kongenitális malformatív deformitások esetén jön szóba. Elülső szegmentációs vagy
formációs zavar esetén kialakult fokális hyperkyphosis kezelése állhat olyan
instrumentárium nélküli hátsó fúzió végzéséből, mely felső és alsó határát tekintve túlér
az elülső malformatív régión. így a fejlődési rendellenesség közvetlen szomszédságában
lévő elülső növekedési porcok relatív túlnövekedéséből adódóan a hyperkyphosis idővel
korrigálódhat. Mikor ez bekövetkezett, körkörössé kell tenni a fúziót az esetleges
túlkorrekció megelőzésére. A meglévő növekedési potenciál kiaknázható a törzs
hossznövekedésének elősegítése céljából is, ha elkerülhető az idő előtti (azaz a
növekedés befejeződése előtt végzett) spondylodesis, pl. distractiós instrumentárium
alkalmazásával (Illés 1999.).
Összefoglalásképpen, bármelyik módszer is legyen az adott esetben a
célravezető, a deformitások műtéti korrekciójakor a cél mindig ugyanaz: amennyiben
neurológiai tünetek is vannak, úgy azok csökkentése illetve szanálása, a deformitás
korrekciója, a korrigált helyzet megtartása, és következményes szekunder deformitások
megelőzése lehetőleg úgy, hogy a rehabilitációs időszak minél rövidebb és minél
kevésbé kényelmetlen legyen a beteg számára.
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II. rész: Az egyszerű sagittalis deformitások műtéti kezelésével elért
eredményeink

2.1. Scheuermann-kyphosis műtéti kezelésével elért eredményeink

2.1.1. Bevezetés
A Scheuermann-betegség kezelése alapvetően konzervatív. A háti hyperkyphosis
általában nem súlyos mértékű (kisebb, mint 60°-65°) és nem progresszív jellegű. A
fennmaradó esetekben a betegek túlnyomó többsége -idejében elkezdett terápia eseténjól reagál a fűzőkezelésre. Bár máig nem áll rendelkezésre prospektív kontrollált
tanulmány a fűzőkezelés hatásosságáról (Wenger 1999.), mégis a gyógytorna mellett a
leggyakrabban alkalmazott kezelési módszer a Milwaukee-fűző valamint az under-arm
típusú antikyphosis fűzők felhelyezése (Karger 1995., Leathermann 1988., Viola 1994.).
A betegek rendszerint a látható deformitás miatt fordulnak orvoshoz, fájdalom csak
elvétve jelentkezik serdülőkorban (Bradford 1980., Lowe 1987., Speck 1986.).
Neurológiai tünetek jelentkezése kivételes ritkaságnak számít (Bruns 1994., Chiu 1995.,
Ryan 1982.). A cardiorespiratorikus funkció rendszerint nem szenved zavart, sőt a várt
értékeknél jobb eredményt is produkálhatnak a betegek, ha a deformitás nem haladja meg
a 100°-ot (Murray 1993.).
Sebészi beavatkozás igen ritkán indokolt. Műtét végezhető felnőtt betegek esetében
70°-75°-ot meghaladó háti kyphosis esetében, ha a hétköznapi aktivitást súlyosan
megnehezítő, konzervatív kezelésre nem reagáló fájdalmak kísérik a deformitást (An
1999., Bradford 1980., Kostuik 1990., Lowe 1987.). Kivételes esetben, serdülőkorú
betegen, 60°-65°-os, még viszonylag flexibilis elváltozás esetén is műtét mérlegelendő, ha
a módszeresen végzett konzervatív kezelés ellenére a deformitás gyors progressziót mutat
és/vagy ha a beteg/szülő a fűzőkezelést elutasítja (An 1999., Kostuik 1990., Sturm
1993.).
Roaf (1960.) és Moe (1965.) voltak az elsők, akik hátsó fúzióval kezelték a
Scheuermann-kyphosist.

A

Harrington-rudas

fixációt

követően

észlelt

magas

korrekcióveszeteség (Bradford 1974.) azonban technikai módosításokat követelt meg.
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Mechanikailag

ellenállóbb

Harrington-rudak

alkalmazásával,

kiegészítő

elülső

felszabadító műtét és corpodesis végzésével már jobb korrekciót és alacsonyabb
szövődményrátát írtak le, de így is 6-9 hónapon át gipszkorzettet viseltek a betegek a
műtétet követően (Bradford 1980., Sturm 1993.). A Luque-módszer alkalmazásával a
gipszkorzett mellőzhető volt, s körkörös spondylodesis végzésével Lowe (1987.) jó
eredményekről

is

számolt

be.

Mérsékelt

korrekcióról

de

már

alacsony

korrekcióveszteségről számolt be Kostuik (1990.), elülső disztrakciós instrumentárium
alkalmazásával. A Cotrel-Dubousset instrumentárium illetve annak valamely módosított
változatának alkalmazásával kapcsolatban hosszú távú eredmények nem állnak
rendelkezésre.
A POTE Orthopaediai Klinikán 1991 és 1999 között 520 esetben végeztünk
gerincdeformitás miatt csak hátsó vagy kombinált elülső-hátsó korrekciós spondylodesist
Cotrel-Dubousset

instrumentáriummal.

Az

esetek

túlnyomó

részét

scoliosisos

deformitások tették ki. 8 esetben Scheuermann-betegség talaján kialakult háti
hyperkyphosis jelentette a műtéti indikációt. Jelen tanulmányunk célja, hogy
összefoglaljuk a CD instrumentáriummal végzett reguláris hyperkyphosis korrekció terén
elért eredményeinket.

2.1.2. Anyag és módszer
1991. és 1999. között 8 esetben végeztünk műtétet Scheuermann-kór talaján
kialakult reguláris háti hyperkyphosis korrekciójára. A betegek átlagéletkora a műtét
időpontjában 19 év 3 hónap volt. Férfi / nő arány 5 /3 volt. Hét esetben háti, egy esetben
thoracolumbális lokalizációjú volt a deformitás, melyet átlagosan 7 csigolya alkotott (ld.
II-1. táblázatot). Valamennyi beteg korábban fűzőkezelésben részesült, ennek ellenére
deformitásuk progrediált. Két beteg panaszkodott a görbületi punctum maximumnak
megfelelően hátfájdalomról, mely az alkalmazott lokális fizioterápiára (masszázs, UH,
diadinamikus áram, Lidocain-iontoforesis, gyógytorna) nem mutatott javulást. Hat
betegnél

egy

ülésben

végzett

hátsó

korrekciós

spondylodesis

történt

CD

instrumentáriummal. Két esetben megelőző elülső felszabadítást és corpodesist
végeztünk, melyet egy hetes Halo-trakció követett, s csak ez után került sor a belső
fixációval végzett hátsó korrekciós spondylodesisre. Az átlagos utánkövetési idő 5 év volt
(2-8 év).
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Valamennyi esetben a műtétet közvetlenül megelőző periódusban 2-3 hetes
fellazító húzókezelést végeztünk. Két esetben, elülső felszabadítást és corpodesist, majd
egy hetes halo tractiót végeztünk a hátsó korrekciós spondylodesis előtt. A hátsó fixatiót
valamennyi esetben CD vagy SCS instrmentáriummal végeztük.
Az utánvizsgálat során a közvetlen műtét előtti, a műtét utáni első álló felvételt és
az utolsó kontrollvizsgálat során elkészített kétirányú teljes gerinc felvételeket értékeltük
ki. Cobb módszere szerint mértük a patológiás kyphosist a felső végcsigolya felső és az
alsó végcsigolya alsó zárólemeze között (a végcsigolyákat az alapján határoztuk meg,
hogy az oldalfelvételen mely csigolyák anteroposterior felső illetve alsó zárólemeze tér el
leginkább a vízszintestől). A lumbális lordosist a kyphosis alsó végcsigolyájának alsó
zárólemeze és a L5 csigolya alsó zárólemeze közt mértük. Mértük továbbá a gerinc
sagittalis kompenzáltságát: a C2 csigolya fognyúlványától leengedett függőleges
távolságát mértük a L5 csigolyatest elülső alsó sarkától. Pozitív előjelet alkalmaztunk, ha
a függőleges e pont előtt haladt el, negatívot, ha mögötte. -20 és +20 mm között fogadtuk
el fiziológiásnak az értéket.

2.1.3. Eredmények
A betegadatokat és a mérési eredményeket az II-1. és II-2. táblázat szemléltetik. A
kyphosisok műtét előtti átlagos értéke 86+9,9° volt. A műtét után közvetlenül mért érték
44+8,1° volt, mely az öt éves átlagos utánkövetési idővel elvégzett mérések során
48±10°-nak adódott (Id. II-2. táblázatot). Két esetben a korrekcióveszteség meghaladta az
5°-ot (BT 12° és DJ 8°). A műtét előtt észlelt lumbális hyperlordosis 67+19,7°-ról
48±8,9°-ra csökkent. 6 betegnél mértünk negatív laterális dekompenzációt a műtétet
megelőzően. A műtét utánra a laterális súlyvonal átlagosan 53±76mm-rel mozdult
előrefelé. Három esetben kompenzálódott a gerinc, 3 esetben találtunk enyhe
dekompenzációt. Egy esetben mértünk súlyosabb fokú pozitív laterális dekompenzációt a
kezelést követően (60mm). Hét betegnél észleltünk kísérő scoliosist, lokalizáció szerint
átlagosan 17° a háti, 9° a lumbális és 20° deformitást a thoracolumbális régióban. Műtétet
követően, sorrendben 8°-t, 2°-t és 6°-t mértünk. Valamennyi beteg elégedett volt a műtét
kozmetikai eredményével. A kontrollvizsgálat során a két hátfájós beteg a panaszok
jelentős csökkenéséről számolt be.
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Nem fordult elő sem álízület-képződés, sem mélyinfekció, sem neurológiai
komplikáció sem thromboemboliás szövődmény. Egy betegnél (D.J.) felületes
sebgyógyulási zavar miatt végeztünk sebkimetszést és resuturát. Egy esetben (B.E.)
fordult elő horogdiszlokáció, mely 32°-os korrekcióveszteséghez vezetett, 2 hónappal a
primer műtétet követően. A revíziós műtét során, a kiszakadt kapcsokat egy szinttel
feljebb elhelyezve, teljesen sikerült helyreállítani az eredeti korrekciót követő állapotot.
Egy esetben mértünk 10°-ot meghaladó korrekcióveszteséget (B.T., 12°). Egy esetben
észleltünk az utánvizsgálatok során alsó junctionalis kyphosist (P.Z., 2° kyphosis
közvetlenül a fúzió alatti lumbális szegmentumban, mely a közvetlen posztoperatív
felvételen -3°-os volt).

2-1. ábra: D.J. 18 éves fiatal férfi beteg 98°-os merev reguláris hyperkyphosissal. Elülső felszabadítást
követően hátsó instrumentációt és fúziót végeztünk. A. Műtét előtti deformitás. B. Műtétet követően a
kyphosis 48°-ra csökkent
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2-2. ábra: M.A. 16 éves fiú (Risser 4) 71°-os
reguláris hyperkyphosissal.

A:

műtét előtti

felvétel. B: hyperextenziós funkcionális felvétel:
a L3-as porckorong a horizontális discus. C:
műtét utáni felvétel. A deformitást 37°-ra sikerült
korrigálni,

csak

hátsó

korrekciós

fúzió

végzésével. Az instrumentárium a L3 csigolyáig
terjed le.
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nem

életkor a

Risser

utánkövetési

kyphosis

idő

határai

műtét idején stádium

kísérő scoliosis

punctum
maximuma

(év)

(év)

kyphosis

BKT10-L2

(11°)

JK T4-12

(8°)

T9

BKT10-L2

(24°)

(74°)

T8

JK T4-10 és BKT11-L3

(99°)

T9

JK T8-L1

MA

m

16,2

4

7,4

T6-11

(71°)

T8

PZ

m

27,7

5

3,8

T4-12

(90°)

T8-9

BT

f

18,2

5

4,2

T6-12

(80°)

BE

f

13,1

2-3

7,9

T3-12

DJ

m

18,2

5

6,9

T7-12

KG

f

20,8

5

5,1

T9-L1 (95°)

TI 1

BK T7-11

(88°)

T8

—

(90°)

T8-9

LM

m

15,9

3

2,1

T5-12

SZ

m

19,3

5

2,9

T6-11

(20° és 21°)

(30°)
(25°)

BK T7-12 és JKL1-4

(12° és 9°)

II-1. táblázat: Betegek és görbületi jellemzőik (JK = jobbra konvex, BK = balra konvex)

elülső felszaba

hátsó

preop.

postop.

dítás és

fúzió

kyphosis

kyphosis

korrekció

végső
kyphosis

preop.

postop.

kompenzáció kompenzáció

corpodesis

(mm)

(mm)

MA

—

Th4-L3

71°

37°

47.9%

39°

-82

-8

PZ

—

Th4-L2

90°

58°

35,6%

63°

57

-34

BT

—

Th4-L2

80°

40°

50.0%

52°

-60

29

BE

—

Th3-L3

74°

32°

56.8%

34°

-133

20

99°

48°

51.5%

56°

-29

2

DJ

Th6-ll

Th4-L2

KG

Th8-12

Th4-L4

95°

47°

50.5%

51°

-68

-37

39°

55.7%

40°

0

n. m.

LM

—

Th3-L2

88°

SZ

—

Th4-L3

90°

47°

47.8%

50°

-21

60

86°

44°

49%

48°

-4 8 *

5*

átlag:

II-2. táblázat: instramentációs szintek és görbületi korrekciók
n. m. = nem mérhető
* az érték számolásakor L.M. adatait figyelmen kívül hagytam
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2.1.4. Megbeszélés
A juvenilis illetve adolescens kori hyperkyphosisok hátterében a leggyakrabban
Scheuermann betegség áll, melynek gyakoriságát az irodalom 0,4% és 11% között adja
meg (An 1999., Bellyei 1986.).
Bár a Scheuermann kórban észlelt hyperkyphosis kialakulásának pontos oka
máig ismeretlen, a görbület progressziójában biomechanikai tényezők közreműködése
egyértelmű (An 1999.). A csigolyatestek elülső részein ható kompresszió gátló hatással
van a növekedési porcra, a hátsó részeken viszont disztrakciós erők lépnek fel, melyek
stimulálólag hatnak a növekedésre. Ahogy fokozódik a kyphosis, úgy kerül egyre
távolabb a test súlyvonala a kyphosis punctum maximumától, s úgy fokozódik egyre
inkább a csigolyatestek elülső részeire ható ún. kyphosis nyomaték.
A műtéti kezelés szükségessége és módja máig is vitatott. Murray (1993.) 67
konzervatív módon kezelt beteget vizsgált után átlag 32 évvel a diagnózis felállítását
követően. A kyphosis átlagos mértéke 71° volt. Habár az egészséges populációhoz
képest az észlelt hátfájások gyakorisága és intenzitása magasabb volt, nem volt
különbség sem a gerincpanaszok miatti táppénzes napok számában, sem a
gyógyszerfogyasztásban, sem a szabadidős tevékenységben. A betegek tudomásul véve
és elfogadva saját korlátáikat, adaptálták életvitelüket a betegségükhöz. Restriktív
légzésfunkciós zavart is csak 100° feletti, T7 feletti punctum maximumú görbületek
esetében talált. Ennek ismeretében a szerző nagy körültekintést javasolt a számos
komplikációt magában rejtő műtéti indikáció felállításában.
Műtéti kezelés indokolt abban az esetben, ha a görbület meghaladja a 70°-75°-ot,
merev és állandó, konzervatív kezelésre nem reagáló hátfájdalom társul melléje (An
1999., Bradford 1980., Kostuik 1990., Lowe 1987.). Valamennyi olyan esetben, amikor
a deformitást állandó, csillapíthatatlan fájdalom kíséri, esetleges discushemia, tumor
vagy gyulladás lehetőségét mindig ki kell zárni. Neurológiai tünetek megjelenése
irodalmi ritkaságnak számít (Bruns 1994., Chiu 1995., Ryan 1982.). Adolescens
korúaknái, 75° alatti, fájdalmatlan és kevésbé merev görbületek elvileg jól reagálnak
konzervatív kezelésre, így ez az elsődlegesen választandó kezelési módszer. Azokban a
ritka, folyamatosan progrediáló esetekben, ha a beteg nem hajlandó fűzőt viselni, úgy a
műtéti indikáció alsó határa 60°-65°-ig csökkenthető (An 1999., Otsuka 1990., Sturm
1993.). Más elbírálás alá esnek a thoracolumbális és az igen ritka lumbális lokalizációjú
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esetek. Itt gyakoriak a kísérő fájdalmas panaszok és későbbi életkorban súlyos
spondylarthrosishoz vezethetnek.
Az alkalmazott műtéti módszer kérdését tekintve, a belső fixációval végzett csak
hátsó korrekciós fúzióval elért korai sikerek után magas korrekcióveszteségről és
álizületi gyakoriságról számoltak be (Bradford 1980., Bradford 1974., Kostuik 1990.).
Elülső disztrakciós instrumentáriummal végzett fúzióval (hátsó műtét végzése nélkül)
szerzett tapasztalatokról számolt be Kostuik (1990.): átlag 75,5°-os preoperatív
kyphosist 56°-ra redukálta, a korrekcióveszteség 4° volt, de pontos utánkövetési időt
nem adott meg. Véleményem szerint a relatíve alacsony korrekció oka a hátsó műtét
elhagyásában keresendő: az egymáshoz torlódó hátsó csigolyaelemek mechanikailag
akadályozzák a teljes korrekciót. Drummond (1987.) továbbá Speck és Chopin (1986.) a
csontos érés beállta előtt, azaz Risser 3. és 4. stádiumban elegendőnek tartja a csak
hátsó korrekciós fúziót, belső fixációval. Ennél idősebbeknél előzetes elülső
felszabadítást

javasolnak.

Sturm

(1993.)

szerint

megfelelően

erős

hátsó

instrumentáriumok birtokában csak akkor szükséges a kiegészítő elülső felszabadítás, ha
már radiológiailag igazolható elülső csontos kapcsok jelentek meg a csigolyatestek
között.

Otsuka (1990.) Sturmhoz (1993.) hasonlóan megerősített mechanikai

tulajdonságú Harrington rudakat használt. Mindketten közel egyforma közöltek: 55%-os
korrekciót értek el 6-7°-os korrekcióveszteség mellett.

Lowe

(1987.)

elülső

felszabadítást végzett és L-rudat valamint sublamináris hurkokat alkalmazott a hátsó
rögzítéshez. A szögértékeket tekintve jó eredmények (47%-os korrekció 5°-os
korrekcióveszteséggel 32 hónappal a műtétet követően) mellett azonban magas volt a
neurológiai szövődmények gyakorisága, így a módszer nem terjedt el széles körben (An
1999.). Később maga Lowe is inkább a multiszegmentális horoginstrumentáriumok felé
fordult, mellyel az átlagosan 85°-os preoperatív kyphosist 41°-ra csökkentette Lowe
(1994.). Átlagosan 42 hónapos utánkövetéssel 4°-os korrekcióveszteséget észlelt.
Valamennyi beteg preop. negatív laterális dekompenzációja tovább súlyosbodott
negatív irányban. Valamennyi szerző jó kozmetikai eredményről és a betegek teljes
megelégedettségéről számolt be (Bradford 1980., Lowe 1987., Otsuka 1990., Speck
1986., Sturm 1993.).
Horogkimozdulás,

rúdtörés,

álízület-képződés

leggyakrabban előforduló műtéti komplikációk.
szövődményrátáról

(16%)

és

neurológiai

A legmagasabb

és a leggyakrabban előforduló

léziók

a

idegrendszeri

instrumentáriummal

kapcsolatos problémákról (25%) Lowe (1987.) számolt be L-rúd és sublamináris hurkok
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alkalmazásával. Az összes közül a korrekcióveszteség a leggyakrabban említett
probléma, mely azonban erősebb instrumentáriummal és kombinált elülső és hátsó
fúzióval eredményesen csökkenthető (Lowe 1994., Otsuka 1990., Speck 1986., Sturm
1993.).
Szem előtt tartva a hyperkyphosisos gerinc biomechanikáját, egyszerű hátsó
műtét esetén az érintetlenül hagyott ligamentum longitudinale anterius feszülése,
továbbá a kyphosis nyomaték, folyamatos disztrakciót gyakorolnak a hátsó fúzióra.
Ebből adódóan nagy az álízület-képződés és korrekcióveszteség veszélye. Elülső
corpodesis

esetén a feszülő

elülső

ligamentum részletek

reszekálhatók,

az

intercorporalis csontgraftokra pedig kompressziós erők hatnak, a hátsó stabilizáló
implantátumokon érvényesülő disztrakció így kisebb lesz.
A nagy stabilitást biztosító Cotrel-Dubousset féle instrumentáriumot alkalmazva,
intézetünkben Speck és Chopin (1986.) elveit tartjuk mérvadónak: csontosodási érettség
előtt csak hátsó fixáció, utána viszont elülső felszabadítás és corpodesis, majd hátsó
fúzió végzése indikált, hátsó instrumentáriummal.
A fúziós szinteket illetőleg általánosan elfogadott nézet, hogy a teljes kyphotikus
gerincszakaszt instrumentálni kell (An 1999., Lowe 1994., Otsuka 1990., Speck 1986.,
Sturm 1993., Zakine 1997.), különben alsó vagy felső junctionalis kyphosis lép fel attól
függően, mely része a kyphosisnak nem lett instrumentálva (Bradford 1980., Lowe
1987., Lowe 1994., Sturm 1993.). Lowe (1994.) szerint nem célszerű túllépni az 50%-os
korrekciót, mert ez felső junctionalis kyphosis kialakulását eredményezheti. Az alsó
junctionalis kyphosis elkerülése érdekében pedig javasolja 1-2 szegmenttel a
preoperatív kyphosis alsó határa alá kiterjeszteni a fúziót. Dubousset és Guillaumat
(1987.) ajánlásában ez annyiban módosult, hogy az instrumentárium alsó határát a
hyperextenziós röntgenfelvételen látható horizontális csigolyáig vagy a horizontális
discusszal felülről szomszédos csigolyáig szállítja le.
A fenti elveket azonban nem sikerült maradéktalanul átültetnünk a gyakorlatba.
Két betegünk (P.Z. és B.T.) elzárkóztak a mellkasi feltárás elől. P.Z. esetében csak
35,6%-os korrekciót elérve a gerinc továbbra is herkyphosisos maradt. A jó azonnali
eredmény ellenére B.T. esetében pedig már az első posztoperatív év alatt 9°-os
korrekcióveszteség lépett fel. Úgy gondolom, hogy az elülső felszabadítás és fúzió
nagyobb korrekciót (P.Z.) és nagyobb posztoperatív stabilitást (B.T.) eredményezett
volna.
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Öt éves utánkövetéses eredményeink arra engednek következtetni, hogy CD
instrumentáriummal elvégzett hátsó hosszú korrekciós fúzió jó eredményeket biztosít
Scheuermann-kyphosisos betegek kezelése során. Kiegészítő elülső felszabadító műtét
és corpodesis (mely felnőttek esetében elengedhetetlen része a kezelésnek) tovább
javítja a korrekciót és az apex körüli, kompresszió alatt álló fúziós massza révén
csökkenti az álízület-képződés valószínűségét. A hátsó műtét során az egymásnak
torlódó

hátsó

csigolyaelemek

(tövisnyúlványok,

ízületi

nyúlványok,

ívek)

reszekálhatók, mely szintén elengedhetetlen a korrekció szempontjából. Tekintettel arra
azonban, hogy ezek a beavatkozások komoly neurológiai szövődmények veszélyét is
magukban rejtik, műtét csak valóban indokolt esetben javasolt, olyan előrehaladott,
progrediáló és/vagy fájdalmas panaszokat okozó deformitásoknál, amikor a konzervatív
kezelési lehetőségeket már teljesesen kimerítettük.
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III. rész: Kombinált sagittalis deformitások műtéti kezelése terén elért
eredményeink
3.1. A háti kyphosis változása idiopátiás scoliosis műtéti kezelése során

3.1.1. Bevezetés
Az utóbbi évtizedekben elterjedt instrumentáriumok alkalmazásával a gerinc
oldalirányú elhajlásának korrigálásán túl a rotációs deformitás, s a sagittalis görbületi
elváltozások korrekciója is megvalósíthatóvá vált. A kezelés célja: kompenzált felsőtest
kialakítása, mind a frontális, mind a sagittalis síkban (Bridwell 1990., Halm 1995., Illés
1991.). Harmonikus fiziológiás sagittalis görbületek esetében a törzsizmoknak
minimális munkára van csak szüksége a test egyensúlyban tartására (Dubousset 1988.).
Sagittalis síkú gerincdeformitások esetében a test súlyvonala az élettanihoz képest előre
vagy hátra kerül. Ekkor a deformitáson túli szegmentek kompenzálása révén érhető el a
törzs sagittalis egyensúlya. Ez azonban mindig a kompenzációban részt vevő izmok
(elsősorban az iliopsoas, a hasizmok és a csípőextenzorok) túlmunkája révén történik,
mely krónikus derékfájást eredményezhet (Legaye 1993., Swank 1990., Thomson
1989.). A csökkent lumbális lordosis a gerincet érő axiális erőbehatásokat tompító rugó
funkció csökkenését eredményezi, mely szintén korai derékfájáshoz vezethet (Jackson
1994.).
A scoliosisos gerinc sagittalis görbületeinek jelentőségét hangsúlyozta Dickson
(1992.) is, aki szerint a háti hypokyphosis kialakulása nemcsak megelőzi a frontális síkú
deformitást, hanem annak kialakulásában, mint kiváltó tényező játszik szerepet. Nash
(1974.) és Winter (1975.) pedig arról számoltak be, hogy a háti hypokyphosis felelős
elsősorban a scoliosisos betegek légzésfunkciós paramétereinek romlásáért. Kifejezett
lordoscoliosis okozta bronchuscompressióról számolt be Wicart (1998.). Ezek azok az
érvek, melyek a gerincsebészeket a gerinc sagittalis profiljának helyreállítására
késztetik, akár mérsékeltebb frontális görbületi korrekció árán is.
A POTE Orthopaediai Klinikán 1991. óta végzünk rendszeresen hátsó
korrekciós spondylodesist a Cotrel és Dubousset által leírt derotációs módszert
alkalmazva. Kezdettől fogva nagy hangsúlyt fektettünk a frontális síkú korrekció mellett
a fiziológiás sagittalis görbületek helyreállítására, illetve megőrzésére is. Jelen munkánk
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célja, hogy kiértékeljük, milyen változások álltak be idiopátiás scoliosisos betegek háti
kyphosisán a műtéti kezelés eredményeként.

3.1.2. Anyag és módszer
A POTE Orthopaediai Klinikán 1991 és 1999 között 520 esetben végeztünk
gerincdeformitás miatt Cotrel-Dubousset szerinti korrekciós spondylodesist. Jelen
tanulmányunkba a következő szelekciós kritériumok alapján válogattuk be a betegeket:
idiopátiás scoliosis diagnózisa; csak hátsó, CD szerinti korrekciós spondylodesis;
posztoperatív álízület hiánya; megfelelően értékelhető röntgendokumentáció; minimum
2 éves követési idő.
A fenti feltételeknek 306 beteg felelt meg. Átlagos életkoruk a műtét
időpontjában 17 év 2 hónap (11-37 év) volt, a fiú-lány megoszlás 1:8. Eredeti CD
instrumentáriumot használtunk 152 esetben, SCS instrumentáriumot (mely a CD
instrumentárium egyik módosított változata) 154 esetben. Valamennyi esetben a Cotrel
és Dubousset által lefektetett instrumentációs szabályokat követtük (5), s derotációs
manővert végeztük el. A görbületek lokalizációja szerinti megoszlása a következő volt:
thoracalis: 165 beteg, lumbális: 9 beteg, thoracolumbális: 28 beteg, kettős, jobbra
konvex háti és balra konvex lumbális: 98 eset, kettős háti: 6 eset. Az átlagos
utánkövetési idő 5 év 4 hónap (24-104 hónap) volt.
30x90 cm-es filmre készíttettünk valamennyi betegről álló helyzetű, kétirányú
teljes

gerinc

röntgenfelvételt,

műtét

előtt,

műtét

után

valamint

az

utolsó

kontrollvizsgálat során. Cobb módszere szerint kimértem mind a scoliosis, mind a háti
kyphosis (T4 és T I2 között) mértékét. Pozitív előjelet alkalmaztam a kyphosis esetében,
az esetleges háti lordosist negatív számokkal jeleztem.
Betegeinket 3 alcsoportba soroltam be a preoperatív háti kyphosis mértéke
alapján: az I. csoportba kerültek azok, akik háti kyphosisa a műtét előtt 10° alatt volt
(súlyosan hypokyphosisos betegek). A II. csoportba soroltam azokat, akiknek a
preoperatív háti kyphosisa 10° és 19° közé esett (mérsékelten hypokyphosisos betegek).
A III. csoportba a 20° és 40° közötti értékekkel bíró betegek kerültek (normokyphosisos
betegek).
Szignifikancia vizsgálatot

végeztem

a

Student-féle

egymintás

t-próba

alkalmazásával. Amennyiben a vizsgált minta elemszáma a 100-t meghaladta, úgy az
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u-próbát alkalmaztam. A szignifikanciaszintet p<0,05 értéknél állítottam fel, mely
u-próba esetén u>2,00 értéknek felelt meg.

3.1.3. Eredmények
A frontális síkban, 69±14,4%-os korrekciót értünk el háti görbületek esetében,
mely korrekció 71±13,4% volt a lumbális és 65±12,9% volt a thoracolumbális
görbületeknél. S-alakú kombinált háti és lumbális kettős deformitásoknál 64±13,7%
illetve 67±15,5%-os frontális síkú korrekciót mértünk.
T4 és T I2 csigolyák között mért háti kyphosist 20° és 40° között fogadtuk el
fiziológiásnak. A 306-ból 159 esetben (52%) észleltünk műtét előtti hypokyphosist,
melynek átlagos értéke 8° volt. Ezt átlagosan 12°-kal sikerült korrigálni, s a 159-ből 88
beteg (55,1%) kyphosisa vált fiziológiássá. 9 esetben (5,7%) a kyphosis tovább
csökkent. A preoperatív hypokyphosis alapján csoportokba besorolt betegeknél mért
eredményeket szemlélteti a 3-1. ábra. Az I. csoportban (78 beteg, preop. kyphosis
kisebb, mint 10°) a kyphosis átlagosan 16°-kal növekedett (szignifikáns változás,
p<0,001), de 48 beteg továbbra is hypokyphosisos maradt. Egyetlen esetben (1,3%) a
hypokyphosis tovább romlott. A II. csoportban (81 beteg, preop. kyphosis 10° és 20°
között) az átlagos korrekció mértéke 8° volt, mely változás statisztikailag szignifikáns
(p<0,001). 23 beteg (28,4%) maradt hypokyphosisos illetve 7 esetben (8,6%) észleltünk
további kyphosis csökkenést. A III. csoportban (110 beteg, preop. kyphosis 20° és 40°
között) átlagosan 2°-os csökkenést észleltünk (u=0,ll nem szignifikáns változás p=0,05
érték mellett). 18 esetben (16,4%) minimálisan a normál tartomány alsó határa alatti
értékeket mértünk (18° illetve 19°), 3 esetben (2,7%) pedig a kyphosis enyhén
meghaladta a 40°-ot (45°, 45° illetve 43°). A IV. csoportban (37 beteg, preop. kyphosis
nagyobb, mint 40°) az átlagosan 56°-os preop. kyphosist 39°-ra csökkentettük
(szignifikáns különbség, p<0,001). 13 beteg enyhén (41°-52°), 1 beteg közepesen (58°)
hyperkyphosisos maradt. Túlkorrekció (azaz postop. hypokyphosis) nem fordult elő.
Összességében tekintve, a műtétet megelőzően 110 beteg (35,9%) kyphosisa esett a
normál tartományba, műtétet követően pedig 212 betegnél (69,3%) mértünk fiziológiás
értéket. Eredményeinket a III-1. táblázatban foglaltuk össze.
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I. csoport

preop. kyphosis (Cobb fok)

postop. kyphosis (Cobb fok)

(T4-T12)

(T4-T12)

2 ±6,7

18 ±6,1

(-24 - 9)

(5 -2 8 )

15 ±3,2

23 ±6,9

(10-19)

(8 -3 5 )

29 ±6,2

27 ±7,4

(20 - 40)

(10-45)

56 ±12,4

37 ±9,1

(41-90)

(20-58)

n=78

II. csoport n=81

III. csoport n=110

IV. csoport n=37

III-l. táblázat: A háti kyphosis változása a műtét előtti érték függvényében.
I. csoport: háti kyphosis < 10° (súlyos hypokyphosis)
II. csoport: háti kyphosis 10° és 19° között (mérsékelt hypokyphosis)
III. csoport: háti kyphosis 20° és 40° között (fiziológiás kyphosis)
IV. csoport: háti kyphosis > 40° (hyperkyphosis)

I. csop.

3-1. ábra:

II. csop.

Ill.csop.

IV. csop.

A háti kyphosis változása a műtét előtti érték szerinti csoportbeosztásban. A

függőleges tengely jelzi a háti kyphosis mértékét Cobb fokokban kifejezve.
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3-2. ábra: A: C. I. 15 éves leány 66°-os idiopátiás jobbra konvex háti scoliosissal és B: -5°-os háti
lordosissal. CD-szerinti hátsó korrekciós spondylodesist követően 2 évvel frontális görbület 16°-ra
csökkent (C), a háti kyphosis 14°-ra növekedett (D).

3.1.4. Megbeszélés
Már a CD instrumentáriumot megelőző időkben is törekedtek a scoliotikus gerinc
sagittalis görbületi deformitásainak helyreállítására, illetve a „postharringtonos” lapos
hát elkerülésére. Harrington rudak és sublamináris hurkok alkalmazásával, 20°-os
korrekcióról számolt be Mielke (1989.) azokban az esetekben, amikor a preoperatív háti
kyphosis nem érte el a 15°-ot. Hasonló módszerrel Mann (1989.) csak akkor tudta ugyan
ezt az eredményt produkálni, ha a hátsó instrumentációt megelőzően elülső felszabadító
műtétet is végzett. A kezdeti közlemények a CD technika alkalmazásával kapcsolatban
szerényebb eredményekről számoltak be, átlag 0°-10°-os kyphosis növekedést írtak le
(Herndon 1993., Krismer 1992., Lenke 1992., Schlenzka 1993.). Ezekben a
közleményekben azonban együttesen tárgyalták valamennyi esetet, függetlenül attól,
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hogy eredetileg hypo-, normo- vagy hyperkyphosist mutattak. Gioia (1988.) a
preoperatív hypokyphosis súlyossága alapján osztályozta betegeit. Súlyos hypokyphosis
esetén csak részleges (átlagosan 8,2°-os) korrekciót ért el a sagittalis síkban. Mérsékelt
hypokyphosis esetén a korrekció (átlagosan 3,9°) teljes volt. A műtét előtti fiziológiás
kyphosis átlag 4°-kal csökkent ugyan, de így is sikerült a normál határok között tartani.
Hasonló eredményeket közölt a későbbiekben Bridwell (1990.), Fitch (1990.), Halm
(1995.), Hopf (1994.) és Suk (1994.). Betz (1999.) nemrégiben publikált összehasonlító
tanulmányában elülső instrumentárium alkalmazásával átlag 16°-os hypokyphosis
korrekcióról számolt be. Az elülső instrumentárium törvényszerűen fokozza a háti
kyphosist, ennek eredménye az is, hogy a fiziológiás mértékű kyphosisok az esetek
40%-ában kóros mértékben fokozódtak.

Ugyanebben a tanulmányban,

hátsó

instrumentáció alkalmazásával kezelt betegeknél, a hypokyphosisoknak mindössze
40%-ban értek csak el teljes korrekciót. (A hátsó instrumentáriummal operált
csoportban az átlagos kyphosis növekedés 1° volt, de nem közölt adatot arról, hogy a
betegek osztályozását követően a hypokyphotikus csoportban hány fokos kyphosis
növekedés volt észlelhető).

További meglepő eredmény, hogy a Betz (1999.) által

vizsgált műtét előtti normokyphosisos betegek 29%-a hypokyphosisossá vált hátsó
instrumentálást követően.

Klinikánkon kezelt 306 idiopátiás scoliosisos beteg műtéti eredményeit értékeltem ki.
Valamennyien egyszerű hátsó CD szerinti korrekciós spondylodesisen estek át. A 159
hypokyphosisos beteg közül 88 betegnek (55,3%) sikerült helyreállítani a gerinc
sagittalis profilját, az átlagos növekedés 12° volt. 8 esetben (2,6%) a kyphosis további
csökkenését észleltük. Minél kifejezettebb volt a műtét előtti hypokyphosis, annál
jelentősebb korrekciót értünk el. Súlyos hypokyphosis esetén (<10°) az átlagos
korrekció 16° volt. Preoperatív normokyphosis esetén 2° csökkenést észleltünk, és
16,4% volt a nem kívánt hypokyphosisok aránya. Idiopátiás scoliosis esetében csak a
hypokyphosis korrekciójának céljából, jelen gyakorlatunk szerint, nem végzünk elülső
felszabadítást.
Közel 5 és fél éves átlagos utánkövetéssel végzett kontroll mérések során átlagosan 2°
kyphosis csökkenést észleltem. 10°-nál nagyobb különbséget 15 esetben mértem. A
tizenötből tizenhárom esetben a kyphosis növekedését tapasztaltam. Közülük egy
betegnek

a műtétet

megelőzően

hyperkyphosisa volt,

így

itt

beszélhetünk

korrekcióveszteségről, a fennmaradó 12 esetben viszont preoperative hypokyphosist
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mértem. A jelenség magyarázatául az első posztoperatív röntgenvizsgálat során
elkövetett technikai hiba szolgálhat, pl. nem megfelelően szigorú oldalhelyzetben
beállított betegről készült a felvétel.
Az eredmények tendenciájukat tekintve megfelelnek a nemzetközi irodalomban
leközöltekkel, a konkrét értékeket tekintve viszont felülmúlják azokat. Két dolog
szolgálhat magyarázatul: egyrészt már több éves nemzetközi tapasztalat állt
rendelkezésünkre,

mely

segített

bennünket

scoliosis

sebészeti

programunk

beindításakor; másészről pedig kezdettől fogva arra törekedtünk, hogy kompenzált
frontális és sagittalis görbületeket „hagyjunk hátra”, s ne mindenáron magát az
oldalirányú deformitást csökkentsük, hanem inkább a hypokyphosist korrigáljuk.
A hyperkyphosissal járó esetek részletes kiértékelése, tekintettel a scoliosissal
kombinált kyphosisok komplex háromdimenziós problematikájára, külön fejezet (ld.
3.3. fejezetet) témája lesz.

3.2. Lumbális lordosis változása idiopátiás scoliosis műtéti kezelése
során

3.2.1. Bevezetés

Az idiopátiás scoliosis műtéti kezelésének elengedhetetlen részét képezi a
korrigált gerincszakasz végleges stabilizálása, mely napjainkban is csakis az érintett
szakasz csontos fúziójával lehetséges. Tekintettel a deformitás lényegére, az
elmerevített gerincszakasz viszonylag hosszú, rendszerint 6-7 szegmentet is magába
foglal, de gyakori a 12-13 csigolyára kiterjedő spondylodesis is, mely leterjed egészen
az alsó lumbális régióra. A deformitás csökkentésén túl a műtét fő célja a kompenzált
felsőtest kialakítása, mind a frontális, mind a sagittalis síkban (Bridwell 1990., Halm
1995.). A harmonikus és fiziológiás mértékű sagittalis görbületek megléte a fúzió alatti
túlterhelődött szegmentek minél hosszabb élettartamának alapköve. Ha rossz helyzetben
(itt a sagittalis síkban értelmezve) történik a dézis, a fennmaradó szabad szegmentek
kompenzatórikus görbületeivel tartható csak fenn a gerinc illetve a törzs egyensúlyi
helyzete. Minél lejjebb terjed az instrumentárium, annál kevesebb szabad szegment
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marad mind a fokozottan fellépő erőbehatások levezetésére, mind a kompenzatórikus
görbületek kialakítására, mind a beteg természetes mozgásigényének biztosítására. így
előfordulhat, hogy egyetlen, a kompenzációban résztvevő szegmentre viszonylag nagy,
szinte anguláris szöglettörés esik, mely törvényszerűen fokozott terhelést jelent,
elsősorban a porckorongot és kisízületeket érő megnövekedett nyíróerők következtében
(Aaro 1983). Ha a kompenzáció elégtelen, azaz a törzs kikerül az ún. „ekonómikus
zóná”-ból (ld. 1-4. fejezetet és 1-3. ábrát), akkor csak fokozott izomműködés révén
tartható meg az egyensúlyi állapot (Dubousset 1994., Swank 1990). A hasizmok, a m.
psoas maior, a lumbális paraspinális izmok és a csípőextenzorok aktív munkája
szükséges az ekonómikus zónán kívüli felegyenesedett testhelyzet megtartásához, mely
izmok kifáradása fájdalmas derékpanaszokhoz vezethet (Legaye 1993., Swank 1990.,
Thomson 1989.). Abban az esetben, ha a fúzió csak a háti szakaszt érinti, de az
idiopátiás scoliosisra jellemző háti hypokyphosis vagy lordosis továbbra is fennáll, úgy
azt következményes kompenzatórikus lumbális hypolordosis kíséri, szintén a törzs
sagittalis egyensúlyának fenntartása céljából. A kiegyenesedett lumbális lordosis a
gerincet érő axiális erőbehatásokat tompító rugófunkció csökkenésével jár együtt. Az
intervertebrális

discusok

és

kisízületek

fokozott

terhelésnek

lesznek

kitéve,

spondylosisos elváltozások és korai derékfájás lehet a következmény (Jackson 1994.).
A scoliosis műtéti kezelésében forradalmi jelentőségű Harrington-módszer fő
hátránya éppen a sagittalis síkban jelentkezett. A két végcsigolya közötti disztrakció
következtében a thoracalis szakaszon lapos hát, a lumbális szakaszon kisimult lordosis,
illetve a mélyre terjedő instrumentáriumok esetén az első szabad szegmentre
lokalizálódó kompenzatórikus anguláris hyperlordosis, továbbá a legalsó füzionált
csigolya retrolisthesise gyakran észlelhető jelenség volt (Aaro 1983., Thomson 1989.).
Felismervén a probléma lényegét, fokozatosan fejlesztették a technikát. A kívánt
fiziológiás

görbületeknek

multiszegmentálisan

megfelelően

elhelyezett

előre

sublamináris

meghajlított
hurkok

Harrington-rudak,

alkalmazásával

bíztató

eredményeket értek el (Mann 1989., Mielke 1989.). A multiszegmentális horog
elhelyezést és duplarudas keretrendszert megvalósító CD technika (Cotrel 1984.) nagy
áttörést hozott mind a három dimenziós korrekció, mind a közvetlen posztoperatív
stabilitás terén.
Jelen tanulmány célja, hogy felmérjem a lumbális lordosis alakulását mind a
fuzionált gerincszakaszon, mint pedig a fúzió alatti szabad lumbális szegmenteken.
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Magyarázatot próbáltam találni az esetleges posztoperatív derékfájásokra, azonosságot
keresve a mért adatok és fúziós szintek alapján.

3.2.2. Anyag és módszer
A POTE Orthopaediai Klinikán 1991. február és 1998. decembere között végzett
520 multiszegmentális, CD-szerinti gerincstabilizáló műtéten átesett beteg közül azon
idiopátiás scoliosisos eseteket vettem be tanulmányunkba, melyeknél csak hátsó
korrekciós fúzió történt. További kritériumként állítottam fel az esetleges posztoperatív
álízületre utaló jelek hiányát és a minimum 2 éves utánkövetési időt.

A fenti feltételeknek 306 beteg felelt meg. Átlagos életkoruk a műtét
időpontjában 17 év 2 hónap (11-37 év) volt, a fiú-lány megoszlás 1:8. Eredeti CD
instrumentáriumot használtunk 152 esetben, SCS instrumentáriumot (mely a CD
instrumentárium egyik módosított változata) 154 esetben. Valamennyi esetben a Cotrel
és Dubousset által lefektetett instrumentációs szabályokat követtük (4), s a derotációs
manővert végeztük el. A görbületi lokalizáció szerinti megoszlás a következő volt:
thoracalis: 165 beteg; lumbális: 9 beteg; thoracolumbális: 28 beteg; kettős, jobbra
konvex háti és balra konvex lumbális: 98 eset; kettős háti: 6 eset. Az átlagos
utánkövetési idő 5 év 4 hónap (24-104 hónap).
30x90 cm-es filmet és standard 1,9 m-es távolságot alkalmazva, valamennyi
betegről a műtét előtt, műtét után valamint az utolsó kontrollvizsgálat során álló
helyzetű, kétirányú teljes gerinc röntgenfelvétel készült. Cobb módszere szerint mértem
mind a scoliosist, mind a globális lumbális lordosist (azaz a teljes lumbális szakasz
lordosisát, a L.I. csigolya felső és L.V. csigolya alsó zárólemeze között mérve).
Méréseket végeztem továbbá a fúzión belüli lumbális gerincszakaszon (L1 csigolya
felső zárlemeze és a legalsó fuzionált csigolya alsó zárólemeze között), valamint a fúzió
alatti lumbális gerincen (legalsó fuzionált csigolya alsó és L5 csigolya alsó zárólemeze
között). Negatív előjelet alkalmaztam a lordosis esetében, az esetleges lumbális
kyphosist pozitív számokkal jeleztem. Itt kívánom megjegyezni, hogy a lordosis
mértékének kifejezésére alkalmazott negatív előjel némi félreértésre adhat okot. A
negatív számokat természetesen abszolút értéküknek megfelelően kell értelmezni.
Ennek értelmében tehát a -35°-os lordosis nagyobb, mint a -20°-os lordosis, s a lordosis
növekedése a 0 értéktől való negatív irányú távolodást jelent.
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Betegeinket 3 alcsoportba soroltam be a preoperatív lumbális lordosis mértéke
alapján: az „Alcsoportba kerültek azok, akik lumbális lordosisa a műtét előtt -20° alatt
volt (hypolordosisos betegek). A „B”-csoportba soroltuk azokat, akiknek a preoperatív
lumbális lordosisa -20° és -60° közé esett (normolordosisos betegek). A „C”-csoportba a
-60° feletti értékekkel bíró betegek kerültek (hyperlordosisos betegek).
Osztályoztam a betegeket még az instrumentárium alsó határa szerint is.
Értékeltem a globális lumbális lordosist, a fúzión belüli és az az alatti lumbális lordosist
annak függvényében, milyen mélyre terjed a spondylodesis.
Az utánvizsgálat idején valamennyi beteggel kitöltettük a Scoliosis Research
Society által kifejlesztett és ajánlott 15 + 24 pontos kérdőívet, melyből jelen
tanulmányban a posztoperatív szakra korlátozódó kérdések közül az 1., a 8. és a 10.
pontot értékeltem: a fájdalom intenzitását 1-től 10-ig terjedő vizuális analóg skálán*
hogy a derékfájdalom miatt milyen gyógyszert kellett-e a betegnek szednie; hogy akár
egyetlen napot is hiányzott-e munkahelyéről vagy oktatási intézményéből.

3.2.3. Eredmények
A frontális síkban, 69±14,4%-os korrekciót értünk el háti görbületek esetében,
mely korrekció 71+13,4% volt a lumbális és 65+12,9% volt a thoracolumbális
görbületeknél. S-alakú kombinált háti és lumbális kettős deformitásoknál 64+13,7%
illetve 67±15,5%-os frontális síkú korrekciót mértünk.
A L1 és L5 csigolyák között mért lumbális lordosist -20° és -60° között
fogadtuk el fiziológiásnak. A 306-ból 53 esetben (17,3%) észleltünk műtét előtti
hypolordosist („Alcsoport, globális lordosis kisebb, mint -20°), melynek átlagos értéke
-15° volt. Ezt átlagosan -16°-kal sikerült korrigálni (szignifikáns különbség, p<0,001), s
a csoportból 3 kivételével valamennyi beteg (94,3%) lordosisa a normál tartományba
került, de hyperlordosis egy esetben sem fordult elő. 3 esetben (5,7%) a globális
lordosis további csökkenését figyeltük meg, de ez a csökkenés egyetlen esetben sem
haladta meg az 5°-ot.
A „B”-csoportba sorolt 238 beteg (77,8%) preoperative normál értékű globális
lumbális lordosisa enyhe csökkenést mutatott, az átlagos műtét előtti érték -42° volt,
mely műtét utánra -39°-ra redukálódott (nem szignifikáns változás, u=0.18). 96 esetben
(40,3%) a csökkenés meghaladta az 5°-ot, 59 esetben (24,8%) viszont több mint -5°-kal
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növekedett a lordosis. Három beteg (1,3%) vált enyhén hyperlordotikussá (-66°, -63° és
-62°), további 3 beteg (1,3%) pedig mérsékelten hypolordotikussá (-18°, -18° és -12°).
15 preoperative hyperlordosisos beteg (4,9%) alkotta a „C”-csoportot (globális
lumbális lordosis -60° felett). Az átlagos műtét előtti éték -68° volt. 25° átlagos
korrekciót követően (p<0,001) valamennyi beteg globális lumbális lordosisa a normál
tartományba került (átlagos posztoperatív lordosis: -43°), azaz sem túlkorrekció, sem
alulkorrekció nem fordult elő, s valamennyi esetben a kívánt irányban változott a
lordosis mértéke (ld. 3-3. ábrát és III-2. táblázatot).

3-3. ábra: A lumbális lordosis változása a műtét előtti érték szerinti csoportbeosztásban. A függőleges
tengely jelzi a lumbális lordosis mértékét fokokban kifejezve. A hypolordotikus esetekben átlagosan -15°os korrekció fiziológiás lordosist eredményezett. Fiziológiás lordosis esetén enyhe, nem szignifikáns
csökkenés volt észlelhető. A hyperlordosisos esetekben átlagosan 24°-kal sikerült csökkenteni a lordosist,
fiziológiás viszonyokat teremtve ezáltal.

A csoport n= 53

B csoport n=23 8

C csoport n= 15

preop. lordosis (°)

postop. lordosis (°)

L1 -L 5

L1 -L 5

-15±3,1

-31±10,0

(-10--19)

(-17--50)

-42±10,4

-39±9.3

(-20 - -60)

(-12--66)

-68±5.0

-43±9.8

(-61--82)

(-32 - -60)

III-2. táblázat: A lumbális lordosis változása a műtét előtti érték függvényében.
A-csoport: lumbális lordosis < -20° (hypolordosis)
B-csoport: lumbális lordosis -20° és -60° között (fiziológiás lordosis)
C-csoport: lumbális lordosis > -60° (hyperlordosis)
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A III-3. táblázat szemlélteti a lordosis változását a fúzión belüli és a fúzió alatti
lumbális gerincszakaszon. 66 betegnél végződött az instrumentárium az L1 csigolyán
vagy afelett. Fúzión belüli lumbális lordosisról itt értelemszerűen nem beszélhetünk. A
fúzió alatt a lordosis mérsékelt csökkenést mutatott, -41°-ról -40°-ra változott. 58
betegnél L2-ig terjedő fúzióval, átlagosan 3°-kal csökkent a fúzión belüli (L1 és L2
között mért) lumbális lordosis (szignifikáns csökkenés, P<0,05), s enyhe, -l°-os
emelkedést észleltünk a fúzió alatti szakaszon. A globális lordosis -44°-ról -42°-ra
csökkent. Azokban az esetekben, mikor a spondylodesis az L3 csigolyáig ért (74 beteg),
az átlagértékek gyakorlatilag nem mutattak változást sem a fúzión belül, sem az alatt. 97
betegnél végeztünk az L4 csigolyáig leterjedő hátsó fúziót. Az elmerevített szakaszon 6° (szignifikáns, p<0,05) lordosis növekedést találtunk, míg az az alatti szakaszon
enyhe, 2° csökkenés volt mérhető. A globális lordosis ebben a csoportban -37°-ról -40°ra emelkedett (nem szignifikáns p=0,05 mellett). 11 betegnél végeztünk L5-ig terjedő
fúziót, s a lumbális lordosis átlagosan -4°-kal növekedett (nem szignifikáns p=0,05
mellett).

Fúzió alsó határa

L1 vagy felette

Globális lumbális

Lumbális lordosis Lumbális

lordosis

a fúzión belül

preop.

posztop.

-41

-40

preop.

lordosis

a

fúzió alatt

posztop.

preop.

posztop.

-41

-40

(n=66)
L2

(n=58)

-44

-42

-8

-5

-36

-37

L3

(n=74)

-41

-41

-13

-13

-28

-29

L4

(n=97)

-37

-40

-18

-23

-19

-17

L5

(n=ll)

-36

-40

-36

-40

—

—

III-3. táblázat: A lumbális lordosis változása a fúzión belül és az az alatti szakaszon, az
instrumentárium alsó határának függvényében. Fúzión belüli lordosis alatt a L1 csigolya felső és a
legalsó instrumentált csigolya alsó zárólemeze között mért szöget értjük. A fúzió alatti lordosis a
legalsó instrumentált csigolya alsó és a L5 csigolya alsó platója között mért lordosist jelenti.
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A visszaérkezett kérdőívek kiértékelése során a következő eredményeket kaptuk:
11 beteg panaszkodott oly mértékű derékfájdalomról, mely miatt legalább egy
alkalommal gyógyszerszedésre szorultak, vagy munkahelyüktől távol maradni
kényszerültek. Az ő esetükben beszélhetünk szignifikáns derékfájdalomról. A fúzió alsó
szintjét tekintve egy esetben a L3, kilenc esetben a L4 és egy esetben a L5 csigolya
jelentette az instrumentárium alsó határát.

3-4. ábra: G. K. 15 éves leány 45°-os háti scoliosissal (A) és jelentős háti lordosissal (B, -22°-os lordosis
a T4 és T12 csigolyák között, és -25° lordosis a lumbális gerincen L1 és L5 között mérve). Műtétet
követően (C, D) a posztoperatív háti kyphosis 14°-ra emelkedett. A lumbális szakaszon, mely teljes
egészében kimaradt a fúzióból, a lordosis -6°-kal növekedett.
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3-5. ábra: H. H. 17 éves leány 62°-os háti és 65°-os lumbális kettős görbületű scoliosissal (A). A sagittal
síkban 10°-os háti hypokyphosist és -10°-os lumbális hypolordosist észleltünk (B). A L4 csigolyáig
leterjedő korrekciós spondylodesist (C) követően a háti kyphosis 34°-ra emelkedett (D). A lumbális
lordosis az egyes szegmentek között arányosan fokozódva, -52°-ra növekedett (D). A lumbális
lordosisban bekövetkezett korrekció teljes mértékben a gerinc fuzionált szakaszára lokalizálódott, alatta
kóros görbület nem alakult ki.

3.2.4. Megbeszélés
A scoliosis műtéti kezelése során kitűzött célok: a deformitás progressziójának
feltartóztatása;

a

deformitás

korrekciója;

maximális

stabilitás

és

minimális

korrekcióveszteség elérése; kompenzált felsőtest biztosítása mind a frontális, mind a
sagittalis síkban; s mindezt úgy, hogy a lehető legrövidebb gerincszakaszt merevítsük
el. A modern 3D instrumentáriumok jól megfelelnek ezeknek a követelményeknek,
legyen az elülső vagy hátsó instrumentárium (Betz 1999.). Legfőbb indikációs
szempontnak, különösen enyhébb görbületek esetében, a felsőtest kompenzációját
illetve dekompenzációját tekintjük. Mind a frontális, mind a sagittalis egyensúlyi
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helyzet kialakítása elsőbbséget élvez (Bridwell 1990., Halm 1995.), melyre magunk is
kezdettől fogva törekedtünk (Illés 1991.), akár a frontális görbületi korrekció kárára is.
Frontális kompenzáltság mellett a harmonikus, fiziológiás sagittalis görbületek megléte
lehetővé teszi a törzs számára a minimális izommunkával fenntartható felegyenesedett
helyzetet, továbbá a fúzió alatti szegmentek túlterheltségének csökkentését (Dubousset
1994., Jackson 1994.).
Függetlenül attól, hogy instrumentáljuk-e vagy sem a lumbális gerincet, a
lumbális lordosis értéke egyaránt változhat mindkét esetben. Amennyiben nem vagy
csak részben instrumentáljuk az ágyéki gerincszakaszt, úgy annak lordosisát a felette
lévő gerinc profilja fogja meghatározni. Álló helyzetben aszerint fog alakulni a lumbális
lordosis, hogy a test súlyvonalát előre avagy hátrafelé kell áthelyezni, az egyensúlyi
helyzet eléréséhez. Fokozott háti kyphosis esetén -mint ahogy azt Scheuermann-kóros
betegeknél is látjuk,- a lumbális gerinc a lordosis kompenzatórikus fokozódásával
helyezi hátra a hyperkyphosis miatt előretolódott súlyvonalat. Ennek ellenkezője
figyelhető meg lapos hát esetén: a lumbális lordosis csökken, ezáltal előrébb kerül a
csökkent kyphosis miatt hátrahelyeződött súlyvonal (Dubousset 1994.). Hasonló
változások mehetnek végbe a nem instrumentált lumbális gerincszakaszon, scoliosis
korrekciót követően. Amennyiben a háti hypokyphosist korrigáltuk, úgy a lumbális
lordosis is várhatóan növekedni fog, és fordítva: háti hyperkyphosis korrekciója a
lumbális hyperlordosis csökkenését vonja maga után.
Instrumentált lumbális gerinc esetében a kívánt fiziológiás lordosisnak
megfelelően előre meghajlított rúd a derotációt követően többé-kevésbé meghatározza
már a lumbális lordosis mértékét. Az ezt követően alkalmazott kompressziós erők
lordotizáló, a disztrakciós erők kyphotizáló hatással bírnak. További lehetőség a
lordosis alakítására az in situ rúdhajlító vasak használata, mellyel további korrekció
érhető el. Abban az esetben, ha mélyre terjedő lumbális instrumentációval rossz
helyzetben merevítjük el a gerincet, akkor csak egy vagy két szabad discus áll
rendelkezésre kompenzálni a kóros sagittalis viszonyokat. Ez gyakran megfigyelhető
jelenség volt a L4 csigolya szintjében végződő Harrington műtétet követően, mikor is
anguláris szegmentális hyperlordosis kompenzálta a felső lumbális szakasz csökkent
lordosisát (Aaro 1983., Thomson 1989.).

Klinikánkon kezelt 306 idiopátiás scoliosisos beteg műtéti eredményeit
értékeltük ki. Valamennyien együléses, CD szerinti hátsó korrekciós spondylodesisen
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estek át. A lumbális hypolordosisos esetekben (53 beteg 17,3%) átlagosan -16°
lordosisnövekedést észleltünk, s mindössze 3 beteg (1%) maradt hypolordotikus. A L I
csigolya illetve felette végződő fúziók esetén átlagosan nem egész l°-kal csökkent a
lumbális lordosis. A L2-ig terjedő műtéteknél a fúzión belül (azaz L1 és L2 között) 3°kal csökkent a lumbális lordosis. Ennek az a magyarázata, hogy ebben a régióban
rendszerint disztrakciós irányú horgot helyezünk el a korrigálandó thoracális görbület
konkáv oldalán. Ennek a szegmentális disztrakciónak a kényszerű velejárója az első 1-2
lumbális szegmentum lordosisának csökkenése. A fúzió alatt viszont már a lordosis
növekedését észleltük ebben a csoportban. L3-as alsó határ esetén nem történt változás
sem a fúzión belül, sem a fúzió alatt, az átlagértékeket tekintve. L4-ig terjedő fúzió
esetén a lumbális lordosis fokozódását észleltük a detizált gerincszakaszon (-6°), míg
alatta a lordosis enyhe csökkenést mutatott, így a globális lumbális lordosis
összességében 4°-kal növekedett. A L5 csigolyáig terjedő spondylodesis esetén a
globális lumbális lordosis átlagosan 4°-kal emelkedett. Egyetlen egy esetben sem
észleltünk sem szegmentális hyperlordosist a fúzió alatti első szabad szegmentumban,
sem retrolisthesist az utolsó detizált csigolya szintjében.
Áttekintve a nemzetközi irodalomban publikált tanulmányokat, egyetlen hasonló
értékelést sem találni a lumbális lordosis alakulását illetően, CD vagy annak megfelelő
egyéb instrumentáriummal végzett scoliosis korrekciót követően. Thomson és mtsai.
(1989.) 66 Harrington műtéten átesett betegen végeztek el ugyanilyen méréseket.
Tapasztalatuk szerint a globális lumbális lordosis változatlan maradt, függetlenül a fúzió
alsó szintjétől. Ezzel szemben, a fúzión belüli lordosis annál inkább csökkent, minél
lejjebb terjedt az instrumentárium. A fúzió alatti lordosis pedig annál inkább fokozódott,
minél caudalisabban végződött a spondylodesis. Nem észlelték viszont ezt a növekedést
abban az esetben, ha a fúzió alatti lordosist nem az utolsónak fúzionált csigolya alsó,
hanem az első szabad csigolya felső zárólemezétől kezdve mérték. Mindebből az a
következtetés vonható le, hogy Harrington műtét esetén a fúzió alatti szakasz
kompenzálja a fúzión belüli lumbális lordosis csökkenést, s ez a kompenzáció javarészt
az első szabad discusra esik.

Minél lejjebb terjed a fúzió, annál inkább anguláris

jelleget vesz fel a kompenzáló első szabad szegment. Ennek következtében fokozottan
jelentkeznek a nyíróerők mind a discuson, mind a kisízületeken, mind a lágyrészeken,
mely korai derékfájáshoz vezethet. Egy másik tanulmányban Swank (1990.) a globális
lumbális lordosis csökkenését észlelte valamennyi Harrington műtéten átesett betegnél.
A szabad szegmentek nem kompenzálták teljesen a fúzión belüli lordosis csökkenést,
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így a csípő extenzorok, ágyéki paravertebrális izmok, a hasizmok és psoas izom
túlmunkája szükséges a törzs egyensúlyi helyzetének fenntartásához. Az idővel
megjelenő derékfájás az izmok kifáradásából eredő jelenség.
Saját felmérésünkben 11 beteg panaszkodott olyan mértékű derékfájdalomról,
mely legalább egy alkalommal gyógyszer szedését és/vagy munkahelytől való
távolmaradást tett szükségessé. A 11-ből 10 esetben a L4. vagy a L5 csigolyáig terjedt
le a fúzió. Betegeink esetében nem tudjuk sem Thomson (1989.) sem Schwank (1990.)
elméletével magyarázatot adni a fájdalmakra, mivel egy esetben sem észleltünk sem
anguláris szegmentális hyperlordosist, sem kóros globális lordosist, sem -olisthesist a
fúzió alsó határán. Az irodalmi álláspontok nem egységesek a derékfájdalom
megjelenése és a fúzió alsó határa közti összefüggés tekintetében, s nincs összefüggés a
szabad szegmenteken jelentkező de generatív röntgenelváltozások és az esetleges
derékfájdalmak megjelenése között sem (16). Hayes (1988.) valamint Luke (1987.) a
hosszú gerincfúzió alatti szabad lumbális szegmenteken kialakuló hypermobilitást teszik
felelőssé a derékfájdalmakért. Kisebb mértékű, dinamikus röntgenflvételekkel sem
kimutatható instabilitás vagy hypermobilitás is okozhat derékfájdalmakat (Keene
1988.). Feltételezzük, hogy saját eseteinkben is a mélyre leterjedő fúzió alatt nagyobb
igénybevételnek

kitett

szegmentumokon

kialakuló

hypermobilitásból

ered

a

derékfájdalom.

3.3. Hyperrotációs pseudokyphosis

3.3.1. Bevezetés
A scoliosist kísérő lordosist és csigolya rotációt már a XIX. sz. második felében
kadavereken történt vizsgálatok alapján pontosan leírták (Adams 1865.). Később
azonban mégis inkább csak két dimenzióban, csak a frontális síkban szemlélték a
scoliosisos gerincdeformitásokat, melynek oka a röntgendiagnosztika elterjedésében
keresendő (Dubousset 1994.). 1952-ben Sommerville újra elemezte a strukturális
scoliosis térbeli szerkezetét. Szerinte kyphoscoliosis bizonyos eseteiben az apicalis
régió csigolyái valójában lordotikus helyzetben állnak egymáshoz képest. Az
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oldalfelvételen látható kyphosis pedig nem valódi kyphosis, hanem a nagyfokú
csigolyarotáció következtében a sagittalis síkba áthelyeződött oldalirányú görbület.
Peloux (1965.) módszere alapján Perdriolle (1981.) majd Deacon (1984.) az apicalis
régió rotációjának megfelelően beállított ferde felvételekkel -melyek az apicalis régió
valódi oldalképét adták - bizonyította a kyphoscoliosis lordotikus mivoltát (ld. 3-6.
ábrát).

A

B

C

D

3-6. ábra: Háti „kyphoscoliosis” standard beállítású és korrigált ferde beállítású képei Deacon nyomán (J.
Bone Joint Surg. 1984. 66-B: 509-512.). A: standard AP-kép, B: a rotáció fokának megfelelő ferde
felvétel, hogy az apicalis csigolya AP-képben ábrázolódjon, C: standard oldalfelvétel, D: a rotáció
fokának megfelelő ferde oldalfelvétel, hogy az apicalis csigolya oldalképe ábrázolódjon. A ferde
felvételeken látható, hogy a scoliosis valójában súlyosabb, mint amit a standard AP-képen láthatunk. A
korrigált oldalfelvételen látható, hogy a görbület valójában lordotikus, s nem kyphotikus, mint ahogy azt a
standard oldalfelvétel alapján várnánk.

A nemzetközi irodalom a scoliosisoknak ezt a csoportját hyperrotációs
kyphoscoliosisként, az oldalfelvételen látható kyphosist pedig hyperrotációs paradox
kyphosis vagy hyperrotációs pseudokyphosis névvel illeti (Perdriolle 1981., Dubousset
1994.).

Maga a deformitás és annak paradox mivolta legkönnyebben úgy

szemléltethető, ha egy 90°-os apicalis rotációjú scoliosist veszünk példaként (3-7. ábra).

90°-os apicalis rotációt feltételezve, a standard AP felvételen a punctum
maximum körüli csigolyák valójában oldalnézetben ábrázolódnak (3-7/A ábra). A
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konvex oldalon a csigolyatestek, a konkáv oldalon pedig a csigolyaívek és nyúlványok
láthatók. A porckorongok a konvexitás felé nyílnak, a konkavitás felé pedig
magasságuk csökken, tehát a csigolyatestek egymáshoz képest lordosisban állnak. A
standard oldalfelvételen, 90°-os axiális rotációt feltételezve, az apicalis

3-7. ábra: Hyperrotációs pseudokyphosis röntgenképnek sémás rajza. A: standard beállítású AP
kép, B: standard beállítású oldalkép. A scoliosis és a kyphosis punctum maximuma ugyan arra a
csigolyára esik.

csigolya AP képe ábrázolódik (3-7/B ábra). A standard oldalképen látott kyphosis
viszont két fő komponensből tevődik össze. A csigolyák axiális rotációja során a
csigolyatestek egyre inkább hátrafelé helyeződnek, mivel a rotációs tengely a
csigolyatest középpontja mögött helyezkedik el. Minél nagyobb a rotáció, annál inkább
hátrébb kerül a csigolyatest, s ez a standard oldalképen kyphosisként mutatkozik meg.
Mindehhez hozzájárul még a csigolyák oldalirányú inklinációja (azaz a galenusi
definíció szerinti scoliosis), mely a 90°-os rotáció következtében szintén a sagittalis
síkban jelenik meg. Természetesen az esetek túlnyomó többségében a rotáció nem éri el
a 90°-t, de hasonló változások figyelhetők meg enyhébb esetekben is. A hyperrotációs
pseudokyphosis fő jellemzője, hogy mind a frontális, mind a sagittalis vetületű görbület
punctum maximuma egy és ugyanazon csigolyára esik: a frontális görbület apicalis
csigolyájának a legnagyobb a rotációja, s így a rotációból adódó hátrafelé történő
elmozdulás (ami az oldalfelvételen látható hátrafelé konvex görbületet eredményezi) is
ugyanezen a csigolyán éri el maximum értékét.
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3-8. ábra: G.B. 16 éves leány 115°-os jobbra konvex háti scoliosissal. Az apicalis csigolya rotációja
(bending felvételen) megközelítőleg 90°, a az AP-felvételen gyakorlatilag oldalnézetben ábrázolódik
(fekete *-gal jelölve). A görbület cranialis végén a csigolyarotáció 0°, a csigolya a normál AP-képét adja a
standard AP-felvételen (fekete **-gal jelölve). Az apicalis csigolyától caudal felé is fokozatosan csökken
a rotáció, a L3 csigolya kb. 45°-os „félferdében” ábrázolódik, s felismerhető rajta a Dittmar-felvételeken
megszokott kutya alakzat (fehér *-gal jelölve).

A hyperrotációs pseudokyphosis komplex 3D deformitás, melynek kezelése a
tér mindhárom síkjában végzett korrekciót igényel. A hyperrotációs pseudokyphosissal
és annak korrekciójával foglalkozó közlemények azonban még hiánycikknek
számítanak az ortopédiai szakirodalomban.

3.3.2. Anyag és módszer
1991. és 1999. között 32 esetben végeztünk CD szerinti korrekciós
spondylodesist hyperrotációs kyphoscoliosis miatt. A betegek átlagéletkora a műtét
idején 17 év 8 hónap volt (13-21 év). A lány:fiú arány 26:6 volt. Az átlagos
utánkövetési idő 5 év 9 hónap (24-114 hónap) volt. Két kivételtől eltekintve valamennyi
esetben a műtéti kezelést megelőzően 3-6 hetes tractiós előkészítést alkalmaztunk.
Kilenc esetben a hátsó műtétet megelőzően elülső felszabadítást és corpodesist
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végeztünk, a többieknél egy ülésben, hátsó korrekciós spondylodesisre került sor
allogén és/vagy saját corticospongiosus csont felhasználásával (de Jonge 1996.). A
közvetlen műtét előtti, utáni és az utánvizsgálatok során elkészített standard AP és
oldalirányú teljes gerincfelvételeken mértem:
- frontális síkú görbületet, Cobb módszere szerint
- oldalképen a patológiás kyphosist, mindig az adott deformitás valódi széli
csigolyái között (melyeknek antero-posterior tengelye leginkább eltér a
vízszintestől)
- a pseudokyphosis feletti és alatti kompenzatórikus lordosist
- sagittalis dekompenzáció mértékét (C2 csigolya fognyúlványától leeresztett
függőleges távolságát mérve a L5 csigolya elülső-alsó sarkától; negatív
előjelet alkalmaztam, ha az egyenes a L5 csigolya említett pontjától hátrafelé
helyezkedett el)
- az AP képen az apicalis csigolya rotációját Jackson (1989.) módszere szerint:
a konvex oldali pediculus laterális széle és a csigolyatest konvex oldali
falának

középpontja

közötti

távolság,

valamint

a

csigolyatest

harántátmérőjének a hányadosa, százalékban kifejezve (ld. 3-8. ábrát).

3-8. ábra: Csigolya rotáció mérése Jackson szerint. A konvex
oldali pediculus szélének és a csigolyatest konvex oldali
szélének a távolsága, és a csigolyatest haránt átmérőjének
hányadosa, százalékban kifejezve.

Kyphosis esetén pozitív, lordosis esetén negatív előjelet alkalmaztam. Szignifikancia
analízist végeztem a kiinduló és műtét utáni értékek közötti változások vonatkozásában,
egymintás Student t-próbát alkalmazva. Regressziós analízissel korrelációt számoltam a
csigolyarotáció mértéke és a kyphosis súlyossága között, továbbá a rotáció változása és
a kyphosis korrekciója között.
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3.3.3. Eredmények
32 scoliosisos beteg frontális és sagittalis síkú görbületeit értékeltük ki.
Valamennyi betegnél olyan kóros mértékű kyphosist észleltünk, melynek punctum
maximuma egybeesett a frontális görbület apicalis csigolyájával, így megfelelt a
hyperrotációs

pseudokyphosis

definíciójának.

A

görbületi

lokalizáció

szerinti

megoszlás: 13 háti, 17 thoracolumbális, 1 lumbális és 1 kettős görbület (thoracalis
predominanciával és pseudokyphosissal a thoracalis régióban, így ezt a görbületet a
későbbi értékelések során a thoracalisok közé soroltuk). Etiológiai megoszlás: 26
idiopátiás, 3 infantilis cerebrálparézises, 2 thoracalis posttraumás paraplégia kapcsán
kialakult scoliosis és 1 myopathia talaján kialakult scoliosis. 9 esetben végeztünk elülső
felszabadító műtétet, melyet egy hetes halo tractio után követett a hátsó korrekciós
spondylodesis. A többi esetben egy üléses hátsó műtét történt. 11 esetben végeztünk
klasszikus derotáció nélküli, ún. 3-rudas instrumentálást. A frontális görbületek átlagos
preoperatív értéke 90±21,7° volt, a korrekciót követően pedig 41±14,8° (III-4. táblázat).
Az oldalfelvételeken mért átlagos kyphosis 57±27,8°-ról 21±21,7°-ra csökkent
(p<0,001). A görbületi lokalizáció szerinti csoportosítást elvégezve (III-5. táblázat), a
háti gerincszakaszon mért kyphosis a kezelést megelőzően 71±17,3° volt, a műtét után
40±8,0° (p<0,001). Ugyanez az érték a thoracolumbális átmenetben műtét előtt
46±30,9°, műtét után 7±16,2° volt (p<0.001). Az egyetlen lumbális deformitás esetén az
55°-os kyphosist -15°-os lordosisra korrigáltuk. A felső kompenzatórikus lordosis
átlagos értéke -14±13,6°-ról 2±7,l°-ra változott (p<0,001). Az alsó kompenzatórikus
hyperlordosis esetében az érték -72±18,l°-ról -50±14,6°-ra csökkent (p<0,001). Az
apicalis csigolya átlagos rotációja 51±17,8%-ról 39±13,7%-ra mérséklődött. Az apicalis
csigolya rotációja és a pseudokyphosis mértéke közötti korreláció r=0,58 volt. Azokban
az esetekben, amikor a klasszikus derotációs manővert el lehetett végezni, a rotációs
korrekció és a pseudokyphosis korrekciója közötti korreláció r=0,67 volt. Két esetet
leszámítva az utolsó vizsgálat alkalmával elvégzett mérések 7°-nál kisebb különbséget
mutattak a közvetlen posztoperatív mérési eredményekkel összehasonlítva (az említett
két esetben korai fémeltávolítást voltunk kénytelenek elvégezni, mely 50% illetve 60%
körüli korrekcióveszteséggel járt). Az átlagos utánkövetési idő 5 év 9 hónap (24-114
hónap) volt.
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Frontális görbület

Sagittalis görbület

Apicalis rotáció (%)

Preoperatív

90° (60° - 140°)

57° (8°- 112°)

51 (23 -8 3 )

Posztoperatív

41° (19°-80°)

21° (-15°-53°)

39 (9 -7 0 )

55%

-37° (7° - -97°)

24%

Korrekció

III-4. táblázat: 32 hyperrotációs kyphoscoliosis műtéti kezelése során elért korrekciók.

Thoracalis gerinc

Thoracolumbális átmenet

Lumbális gerinc

(n=14)

(n=17)

(n=l)

Preoperatív

71° (38° - 100°)

46° (8°- 112°)

55°

Posztoperatív

40° (28°-53°)

7° (-10°-43°)

-15°

Korrekció

-31° (7°--65°)

-39° (-10°--97°)

-70°

III-5. táblázat: A hyperrotációs pseudokyphosisok műtét előtti és műtét utáni értékei a görbületi
lokalizáció szerinti megoszlásban (az egyetlen kettős görbület esetében a pseudokyphosis a háti
szakaszon alakult ki, így ezt a thoracalis csoportba soroltuk be).

Kompenzatórikus

lordosis

Sagittalis

felső

alsó

dekompenzáció (mm)

-14,0° (-60°--2°)

-71,5° (-110°--30°)

-21 (-117-30)

Posztoperatív

2,4° (-15°- 14°)

-49,7° (-76°--18°)

-8 (-80 - 56)

Korrekció

16,4° (-3° -45°)

21,8° (-1°- 52°)

13 (-79-83)

Preoperatív

III-6. táblázat: A felső és alsó kompenzatórikus lordosisban és a sagittalis dekompenzációban
bekövetkezett változások. A negatív értékek lordosist, a pozitívak kyphosist jelölnek. Pozitív
irányú korrekció a lordosis csökkenését illetve a kyphosis növekedését jelzi.
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3-9. ábra: T. I. 13 és fél éves leány (A) 100°-os háti scoliosissal (T5-L1 között, punctum maximum: T9),
67%-os apicalis csigolyarotációval. B: Az oldalfelvételen látható a 100°-os hyperrotációs pseudokyphosis
(T6-T12, punctum maximum: T9), felette és alatta kompenzatórikus hyperlordosissal (T3-T6: -26°, és
T12-S1: -80°). C: Convex oldali feltárásból végzett elülső felszabadítást és corpodesist valamint hátsó
CD-szerinti korrekciós spondylodesist követően a scoliosis 33°-ra csökkent, a rotáció 38%-ra
mérséklődött. D: A sagittalis síkban harmonikus fiziológiás görbületeket sikerült kialakítani (háti
kyphosis T6-T12 között: 35°, T3-T6 között: 2°, lumbalis lordosis T12-S1 között: -56°).

3.3.4. Megbeszélés
A hyperrotációs scoliosisok, és általában a strukturális scoliosisok apicalis
régiójának valódi AP és oldalképének ábrázolásához ferde irányú röntgenfelvételek
szükségesek (Deacon 1984., Dickson 1992., Peloux 1965., Perdriolle 1981.). Tekintettel
azonban arra a tényre, hogy az egyes csigolyák axiális rotációja mind-mind különböző,
nincs olyan sugárirány, mely a teljes scoliotikus gerincszakasz, vagy akár csak az
apicalis régió pontos AP illetve oldalképét adná. Továbbá, ha az apicalis csigolya
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apicalis régió pontos AP illetve oldalképét adná. Továbbá, ha az apicalis csigolya
aktuális rotációs deformitásának megfelelő sugárirányú felvételeket készítenénk, azok
nem lennének alkalmasak a műtét előtti és utáni állapot összehasonlítására, mivel nem
ugyan olyan irányú képet ad a gerinc egészéről. Ezért továbbra is a standard AP és
oldalirányú felvételeket részesítjük előnyben, nem elfelejtve, hogy a felvételen látott
kép egy vetületi és szummációs kép, mely mögött mindig fel kell építeni
képzeletünkben a gerinc valóságos térbeli alakját.
A deformitás nevezéktani problematikájával Winter (1975.) foglalkozott:
fizikális vizsgálat során a scoliosishoz társuló kyphosis nyilvánvaló. Ugyanakkor az
intervertebralis lordosis jelenléte is vitathatatlan, de ez a lordosis nem jár együtt a
kyphosis csökkenésével. Ez alapján Winter (1975.) jogosnak találta a kyphoscoliosis
elnevezést.

Jelenleg

is

a hyperrotációs pseudokyphosissal járó

scoliosist

a

kyphoscoliosisok közé sorolják (Dubousset 1994.). Ezzel szemben Dickson (1992.)
tagadja a kyphoscoliosisok létezését, mivel az intervertebralis lordosis mindig
kimutatható a scolioticus gerincszakaszon. Perdriolle (1981.) olyan sorozat ferde
felvételeket készített valamennyi discusról, hogy a discus illetve a két határoló csigolya
valódi (vagy majdnem teljesen valódi) oldalképét adja. így, szegmentről szegmentre
mérve a csigolyák közti szöget, azt kapta, hogy a scoliosis által érintett gerincszakasz
teljes hosszában lordotikus. A lordoscoliosis contra kyphoscoliosis kérdés eldöntésében
a fő problémát az jelenti, hogy az egyes deformitások nem a hagyományos
referenciasíkokban jelentkeznek, hanem valamelyik „ferde” irányban. A kyphosis, mint
elnevezés mellett illetve ellen szóló érveket a következőképpen foglalhatom össze:
klasszikus galenusi definíció szerint a lordosis a gerinc előrefelé konvex görbülete a
sagittalis síkban. Egészséges gerinc esetében az együtt jár azzal, hogy a szomszédos
csigolyatestek elülső pontjai közötti távolság nagyobb, mint a hátsó elemek közötti
távolság. A hyperrotációs scoliosis esetén is ezt látjuk, azaz a discusok elülső része
felnyílik, a processus spinosusok csúcsai közötti távolság ugyanakkor lecsökken, tehát a
csigolyák egymáshoz képest lordotikus helyzetben vannak. Ez a lordosis azonban nem a
sagittalis síkban található, hanem a csigolyarotáció miatt abból kifordult, s valamelyik
ferde síkban, vagy 90°-os rotáció esetében a frontális síkban realizálódik, tehát a
galenusi definíció nem teljesül be. Ugyanakkor, a standard oldalfelvételen látható
kyphosis is csak egy projekció, s ez a kyphosis sem tisztán a sagittalis (sem a médián,
sem valamelyik paramedián sagittalis) síkban, hanem egy görbe, egy térbeli idom
palástja mentén fekszik. Mindazonáltal ennek a kyphosisnak kell hogy legyen sagittalis
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irányú komponense, hiszen a standard oldalfelvételen látható a hátrafelé konvex
görbület. Fizikális vizsgálat során is észlelhető ez a kyphotikus aspektus, mely felett és
alatt kompenzatórikus lordosis található. Végeredményben olyan komplex deformitásról
van szó, melyre a hagyományos definíciók nem alkalmazhatók, mivel a deformitások
nem a hagyományos referenciasíkokban valósulnak meg. A klasszikus nómenklatúra
adta lehetőségekkel úgy tudnám legjobban jellemezni a deformitást, hogy paradox
módon egy és azon gerincszakaszon egyszerre alakul ki lordosis és kyphosis is, de más
más síkban. Mivel a lordosis valóban a csigolyák közötti extenziós elmozdulásból, a
kyphosis viszont nem a gerinc flexiójából, hanem csigolyák rotációjának és oldalirányú
inklinációjának kombinációjából adódik, magam részéről a lordosist tartom a
scoliosisok ezen típusának fő jellemzőjének, melyet egy, a kyphosist imitáló elváltozás
kísér. Mindezek alapján a „lordoscoliosis hyperrotációs pseudokyphosissal” vagy a
„hyperrotációs pseudokyphosissal kísért lordoscoliosis” elnevezést javaslom használni,
s a továbbiakban el is térek a hyperrotációs kyphoscoliosis elnevezéstől.
A hyperrotációs pseudokyphosissal kísért lordoscoliosis felismerése egyszerű,
mindössze annyi kell hozzá, hogy a deformált gerincszakaszról készült standard AP és
oldalfelvételeket összehasonlítsuk. Amennyiben a frontális görbület (AP kép) és a
kyphosis (oldalkép) punctum maximuma ugyan arra a csigolyára (esetleg discusra) esik,
mely ugyanakkor jelentős axiális rotációt is mutat, a diagnózis felállítható (Dubousset
1994.). Ez a szabály a kyphosscoliosisok egyéb formáitól való elkülönítésében jelent
segítséget: progresszív rotációs diszlokációval járó kyphoscoliosis (Duval-Beaupére
1970.) esetén a kyphosis punctum maximuma a két ellentétes irányú frontális görbület
junctionalis csigolyájára esik (Dubousset 1994.); ha pedig a kyphosis scoliosisos
tartással kombinálódik, akkor a gerinc oldalirányú elhajlása mellett csigolyarotációt
nem észlelünk.
A hyperrotációs pseudokyphosissal kísért lordoscoliosis térbeli szerkezetének
ismeretében könnyen magyarázatot adhatunk annak a „crankshaft” néven elterjedt
fenoménra (Dubousset 1989.), mely alatt azt a jelenséget értjük, hogy még a növekedés
befejeződése előtt elvégzett hátsó spondylodesis ellenére a görbület tovább progrediál.
A 3-7/A ábráról leolvasható, hogy a hátsó spondylodesis valójában a frontális vetületű
görbület konkáv oldalán valósul meg. A konvex oldalon a csigolyatestek szintjén
viszont tovább folytatódik a növekedés, mely így törvényszerűen a frontális görbület
súlyosbodásához vezet.
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32 beteg (átlagéletkor 17 év 8 hónap) műtét előtti és műtét utáni
röntgenfelvételeinek analízise
lordoscoliosis

alapján a hyperrotációs pseudokyphosissal járó

3D módszerrel történő műtéti megoldásával

átlagosan 49°-kal

csökkentettük a frontális görbületi deformitást, mely 55%-os korrekciót jelent. A
pseudokyphosis 36°-kal csökkent, mely az átlagértékek vonatkozásában a háti
szakaszon a fiziológiás tartomány felső határára redukálódott kyphosist (40°) jelent. A
thoracolumbális szakaszon a végső érték 7°-nak adódott. Az egyetlen lumbális
lokalizációjú

esetben

70°-kal

csökkent

a kyphosis,

-15°-os

végső

lordosist

eredményezve. Az apicalis csigolya rotációja közel negyedével, azaz az eredeti érték
76%-ra csökkent. Valamennyi változás statisztikailag szignifikáns volt (p<0,001). A
korrelációs számítások azt mutatják, hogy műtét előtt a rotációs deformitás és a
pseudokyphosis korrelációja 0,58 volt. A rotációs manőver biztosít bizonyos mértékű
derotációt, s ezekben az esetekben a kyphosis csökkenése és a derotáció mértéke szoros,
0,67-os korrelációt mutat. Ezek az eredmények bizonyítják, hogy a kyphosis részben a
csigolyarotáció következményeként alakul ki, s a rotáció korrekciója a kyphosis
korrekciójával együtt jár. Az is leolvasható továbbá, hogy a pseudokyphosis nem
egyedül csak a rotáció következménye, s korrekciója sem csak a derotációval függ
össze, hiszen a horizontális síkban mindössze 24%-os korrekciót értünk el, míg a
pseudokyphosis közel teljes mértékben eltűnt. Magyarázatképpen a 3D korrekciós
instrumentáriumnak a csigolyákon érvényesülő transzlációs és disztrakciós hatása
szolgál, mely képes úgy sorba rendezni a csigolyákat, hogy mind a frontális, mind a
sagittalis vetületi síkban jelentős korrekciós változás következzen be.
A frontális síkban elért korrekció (54,7%) elmarad a saját anyagunkban az
„egyszerű” lordoscoliosisok terén elért 67%-os eredménytől (de Jonge 2000.).
Szerényebb korrekciós rátánknak oka feltehetőleg az itt tárgyalt deformitások
súlyosabb, komplexebb mivoltában illetve a görbületek fokozott rigiditásában rejlik. A
24%-os horizontális síkú korrekció, melyet a hyperrotációs apicalis csigolyákon értünk
el, elmarad attól a 41%-os értéktől, melyet a modern 3D instrumentáriummal végzett
műtétek kezdeti eredményeivel kapcsolatban Cotrel közölt le 1988-ban. Teljes rotációs
korrekciót (nem hyperrotációs scoliosisok esetében) csak egy szerző közölt le (Pollock
1990.), viszont többen is leírták, hogy mind a CD instrumentárium, mind az annak
módosított változatainak alkalmazása esetén csak enyhe rotációs korrekciós rátával
számolhatunk (Ecker 1988., Hopf 1989., Krismer 1992., Lenke 1992., Schlenzka 1993.,
Suk 1994.). Hopf (1989.) CT-vel végzett vizsgálatok alapján 23,8%-os horizontális síkú
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korrekciót ért el, az átlag 16,4°-os rotációt 12,5°-ra csökkentette. Hasonló eredményről
számolt be Ecker (1988.), és Suk (1994.) is. Schlenzka (1993.) és Krismer (1992.) nem
tapasztalt szignifikáns rotációs változást a műtétet követően. Számos szerző számolt be
igen jó eredményekről elülső instrumentárium alkalmazásával, mind a rotációt (46%81%), mind a többi síkú deformitást beleértve (Betz 1999., Hopf 1989., Kaneda 1986.,
Kaneda 1996., Moe 1983., Suk 1994.). Nincs köztük olyan közlemény, mely speciálisan
a hyperrotációs pseudokyphosis korrekciójának értékelésével foglalkozott volna, de
több tanulmányban is tesznek említést olyan kyphoscoliosisos esetekről, melyek
kétségkívül hyperrotációs pseudokyphosisok voltak (Kaneda 1986., Kaneda 1996., Moe
1983.). Ezek a bemutatott esetek viszont mind lényegesebben enyhébb esetek voltak
(pseudokyphosis 9° és 30° között) mint jelen munkámban tárgyalt betegek deformitásai.

3.4. Légzésfunkciós változások idiopátiás scoliosis műtéti kezelését
követően
Jelen fejezet aktualitását az adja, hogy scoliosisos betegek légzésfunkciós
elváltozásaiért a frontális síkú deformitás mellett a sagittalis síkú komponenseket is
legalább oly mértékben felelőssé teszik. A sagittalis síkban elért korrekciókat így ebből
a szemszögből is vizsgálat alá vettem.

3.4.1. Bevezetés
A gerincferdülés negatív hatása a cardiopulmonalis funkcióra közismert (Kearon
1993., Leech 1985., Swank 1982.). A mellkasi térszűkület, a középvonali áttolódás, a
bordapúp területén kialakuló holttér, a bordák mozgási tengelyének irányváltozása
mind-mind felelőssé tehetők. A mellkas sagittalis átmérőjének változása szintén
befolyásolja a légzésfunkciós eredményeket. Pectus carinatum vagy reguláris
hyperkyphosis esetén légzésfunkciós zavarral rendszerint nem találkozunk, míg a
mellkasi sagittalis átmérő csökkenése súlyos légzésfunkciós beszűkülést eredményezhet
((Dubousset 1994., Murray 1993.). Az idiopátiás scoliosis típusosán lordoscoliosis,
mely együtt jár a sagittalis mellkas átmérő csökkenésével. Az esetek átlag több mint
50%-ban a standard oldalirányú röntgenfelvételen is kimutatható a háti kyphosis
csökkenése (de Jonge 2000.). Háti lordoscoliosis esetén további, a légzésfunkcióra
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nézve hátrányos tényező, hogy a bordák lefutási iránya egyre közelít a vízszinteshez.
Ennek következménye, hogy a légzőmozgások során a bordák légzési kitérése csökken,
s vele együtt a mellkas tágulása is. Ezzel szemben a háti kyphosis növekedése során a
bordák lefutása a függőlegeshez közelít, s a légzési kitérés amplitúdója növekszik
(Dubousset 1994., Shufflebarger 1987.).
Nash 1974-ben közölte le azt a megfigyelést, hogy a scoliosis korrekció azokban
az esetekben járt együtt a légzésfunkció növekedésével, ha a deformitást a háti kyphosis
jelentős csökkenése kísérte. Winter (1975.) a légzésfunkciós csökkenés mértékét tekinti
a lapos háttal járó scoliosis műtéti indikációjának, még ha a frontális deformitás
önmagában nem is éri el a műtéti határt. A közelmúltban Wicart (1998.) számolt be 13
olyan excesszív lordosissal járó scoliosisos esetről, ahol a lordotikus csigolyatest direkt
bronchuscompressiót okozva krónikus recidiváló pneumóniához vezetett.
Jelen

munkámban

idiopátiás

háti

scoliosis

miatt

operált

betegek

röntgenfelvételeinek és légzésfunkciós vizsgálati eredményeinek kiértékelésével
próbálok arra választ adni, milyen összefüggés áll fenn a betegek frontális illetve
sagittalis síkú deformitásainak mértéke valamint a légzésfunkciós eredmények között.

3.4.2. Anyag és módszer
1991. februárja és 1996. decembere között 291 esetben végeztünk scoliosis miatt
műtéti kezelést. Véletlenszerűen kiválasztott 53 idiopátiás háti görbületű adolescens
illetve fiatal felnőtt korú beteg eredményeit értékeltem ki. Valamennyi kiválasztott
beteg Cotrel-Dubousset-féle hátsó spondylodesisen esett át. Az elülső felszabadító
műtéten átesett betegeket nem választottam be a felmérésbe. Minden egyes betegnél
rutinszerűen preoperatív spirometriás légzésfunkciós tesztet továbbá vérkép és vérgáz
analízist végeztettünk. Az 53 beteg átlagos életkora a műtét idején 16 év 8 hónap (± 2
év 11 hónap) volt. A fiú/lány arány: 5/48. A kontroll spirometriás vizsgálatot illetve a
röntgenfelvételeket átlagosan 3 év 10 hónappal (24-46 hónap) a műtét után végeztük el.
Méréseket végeztem a közvetlen műtét előtt és az utánvizsgálat idején készült PA és
oldalirányú álló teljes gerinc röntgenfelvételeken. Regisztráltam a frontális görbület
mértékét (Cobb szerint), a háti kyphosis nagyságát, a mellkas haránt és sagittalis
átmérőjét. Ez utóbbi kettő hányadosából származtattam az ún. kyphosis-lordosis indexet
(KLi), melynek számlálójában a sagittalis, nevezőjében a harántátmérő áll (Aaro 1984.).
Az eredményeket összesítve is, és csoportbeosztást alkalmazva a preoperatív kyphosis
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illetve scoliosis súlyosságától függően is kielemeztem. Egymintás és kétmintás Student
t-próbával végeztem szignifikancia vizsgálatot. Korrelációt kerestem a betegek vitái
kapacitása (VC) és a frontális valamint sagittalis görbületek, illetve ezek változása
között.

3.4.3. Eredmények
A háti frontális görbületek átlagos műtét előtti mértéke 69 ±20,4° volt, mely
23±14,5°-ra csökkent, ez 66%-os átlagos korrekciónak felel meg (p<0,001). A háti
kyphosis átlagosan 21±19,5°-ról 27±10,0°-ra emelkedett (27%-os változás, p<0,01). A
kyphosis-lordosis index átlagos preoperatív értéke 0,41 ±0,11 volt, műtét utánra
0,42±0,ll-ra változott (statisztikailag nem szignifikáns változás p=0,05 mellett). A
betegek vitái kapacitása 72±17,7%-ról 83±17,3%-ra növekedett (16%-os javulás, az
induló érték százalékos arányában kifejezve, p<0,001, Id. III-7. táblázat). A
vérvizsgálatok különösebb eltérést nem mutattak. A kyphosis és a VC műtét előtti
értékei közötti korreláció r=0,28. A műtét során e két változóban bekövetkezett
korrekció közötti korreláció r=0,15 volt. A korreláció a scoliosis és a VC műtét előtti
értékeinek viszonylatában r=-0,21, a bekövetkezett korrekció viszonylatában r=-0,004
volt. A preoperatív scoliosis illetve kyphosis súlyossága szerint történő csoportbeosztás
alapján elvégzett számítások eredményeit a III-8. és III-9. táblázat szemlélteti.
E se tb e m u ta tá s

(ld. 3-2. ábrát, 40. old): C. I. 15 éves leánynak 66°-os idiopátiás

jobbra konvex háti scoliosisa -5°-os háti lordosissal kombinálódott. A vitái kapacitás
műtét előtti értéke 57% volt. CD-szerinti hátsó korrekciós spondylodesist követően a
frontális görbület 16°-ra csökkent, a háti kyphosis 14°-ra korrigálódott. 4 évvel a műtétet
követően 79%-ra emelkedett vitái kapacitást mértünk.

preop.

posztop.

scoliosis

kyphosis

KLi

VC

68

21

0,41

71,5

(32-122)

(-24 - 74)

(0,19-0,73)

(2 6 - 108)

23

27

0,42

83,1

(5 -62)

(3 -4 6 )

(0,20 - 0,76)

(5 0 - 137)

III-7. táblázat: 53 betegen elért átlagos korrekciók
KLi: kyphosis-lordosis index, VC: vitái kapacitás
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III-8. táblázat: Az elért átlagos korrekciók a preop. háti scoliosis függvényében
n: esetszám, KLi: kyphosis-lordosis index, VC: vitái kapacitás
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III-9. táblázat: Az elért átlagos korrekciók a preop. háti kyphosis függvényében
n: esetszám, KLi: kyphosis-lordosis index, VC: vitái kapacitás

3.4.4. Megbeszélés
Belgyógyászati szempontból panaszmentes idiopátiás scoliosisos fiatalokon a
legelőször mérhető

légzésfunkciós elváltozás a VC csökkenése.

Az életkor

előrehaladtával az elváltozások fokozatosan súlyosbodnak (Smith 1974.). A mellkasi
térszűkület nem csak magát a tüdőt érinti, de a benne futó ereket is, melyek átlagos
kalibere

csökkent.

Ez idővel

pulmonális hypertensióhoz majd jobb

szívfél

elégtelenséghez vezet. A deformált mellkas légzőmozgása fokozott légzési munkát
igényel. A légzőizmok kifáradása miatt a légzési kitérés csökken, a légzés felületessé
válik. Az alveoláris hypoventilláció talaján hypoxaemia, hypercapnia lép fel (Swank
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1982.). Csökkent háti kyphosis esetén a rekeszizom nyugalmi hossza úgy változik, hogy
a maximális légzési volumen mértéke csökken (Shufflebarger 1987.). A csigolya-borda
szög megváltozása a mellkas tágulását hátráltatja (Dubousset 1994., Shufflebarger
1987.). Ezen szempontok alapján, a scoliosis korrekciója nem csak statikai és esztétikai,
de cardiopulmonális szempontból is indokolt (Aaro 1984., Sakic 1992., Swank 1982.,
Winter 1975.). Ha esetleg javítani nem is lehet a légzésfunkciós paramétereken, akkor
legalább azok romlását kell megelőzni az aktuális állapot stabilizálásával (Swank 1982.
)•
A legtöbb szerző egyetért abban, hogy mérsékelten súlyos scoliosisban sincs
lényeges légzésfunkciós csökkenés. A határt Leech (1985.) 46, Gagnon (1989.) 50,
Winter (1975.) 60, Sakic (1992.) és Korovessis (1992.) pedig 70 foknál húzta meg. Saját
anyagunkban a 80°-nál súlyosabb esetekben észleltünk átlagosan 37%-os VC
csökkenést, míg a többi esetben ez átlag 25%-os volt (p<0,05). Az irodalmi álláspont
azonban nem egységes abból a szempontból, hogy a légzésfunkciós csökkenés a
frontális, vagy a sagittalis görbületi komponenstől fugg-e elsősorban. Több szerző
szerint a scoliosis mértékének növekedésével együtt csökken a légzésfunkció (Gagnon
1989., Jackson 1989., Smith 1974., Weber 1975.). Másoknak ugyanakkor nem sikerült
igazolni ezt a párhuzamot (Leech 1985., Refsum 1990., Smyth 1984.). Nash (1974.) és
Winter (1975.) publikációi nyomán egyre több figyelmet szenteltek a sagittalis
görbületeknek. Sakic (1992.) és Gagnon (1989.) nem talált korrelációt a sagittalis
görbületek és a VC között, bár ez utóbbi szerző anyagában nem szerepelt
hypokyphosisos eset. Nash (1974.), Winter (1975.), majd a későbbiekben Aaro (1984.),
Kearon (1993.), Malcolm (cit. Korovessis (1992.)) és Shufflebarger (1987.) is arra a
következtetésre jutottak, miszerint a háti kyphosis csökkenése korrelál a VC
csökkenésével, s ez lényegesen meghaladja azt a korrelációt, ami a scoliosis és a VC
viszonylatában jelentkezik. A Kearon (1993.) által szerkesztett matematikai formulában,
mellyel a deformitás mérhető paramétereiből becsüli meg a VC százalékos mértékét, a
kyphosis közel kétszeres súllyal szerepel, mint a frontális Cobb-fok. A mellkasátmérők
hányadosát (KLi) Nash (1974.) alkalmazta először, majd Winter (1975.) és Aaro (1984.)
közleményében is ez a hányados adta a legmagasabb korrelációt a VC-sal.
Jelen tanulmányban a légzésfunkciós spirometriás vizsgálatok az esetek több
mint felében csak enyhe mértékű restriktív légzésfunkciós beszűkülést igazoltak
(VC>70%). Az összes eset viszonylatában enyhe fokú korrelációt észleltünk a
preoperatív VC és a műtét előtti scoliosis illetve kyphosis között, de a sagittalis görbület
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esetében a korreláció szorosabbnak adódott, mint a frontális síkú görbület esetében. A
kyphosis változása gyengén korrelált a VC növekedésével, azonban a scoliosis
korrekció nem mutatott korrelációt a VC-sal. Súlyosabb légzésfunkciós eltérést
(VC<65%) a 80°-ot meghaladó scoliosisoknál észleltünk (III-8. táblázat). Az ennél
enyhébb esetekben 70%-nál magasabb VC értékeket kaptunk. A frontális görbület
mértékétől függetlenül, azokban az esetekben, ahol a háti kyphosis jelentős csökkenése
volt észlelhető a műtét előtt, ott a légzésfunkciós teszt eredménye is szignifikánsan
alacsonyabb

volt

(p=0,05).

Ezek

az

eredmények

egybevágnak

azokkal

a

megfigyelésekkel, miszerint az enyhe illetve közepes scoliosisoknál nem észlelhető
különösebb légzésfunkciós zavar (Gagnon 1989., Korovessis 1992., Leech 1985, Sakic
1992., Winter 1975.); ha mégis, akkor a háti kyphosis csökkenése mindig megfigyelhető
a scoliosis mellett. (Kearon 1993., Korovessis 1992., Shufflebarger 1987., Winter
1975.). A KLi műtét előtti és műtét utáni értékei között nem észleltünk szignifikáns
változást, bár ezek a változások mésékelten korreláltak (r=0,30) a VC változásával.
Mérsékelt korrelációt (r=0,35) észleltünk a hypokyphosis súlyossága és a VC között.
Ezek az észlelések tendenciájukban megfelelnek Nash (1974.) és Winter (1975.)
tapasztalatainak.
Saját eredményeink szerint sincsen tisztán egyenesen vagy fordítottan arányos
összefüggés a sagittalis vagy frontális görbületek és a VC változása között. E kettő
kombináltan

befolyásolja

a

gerincdeformitás

okozta

légzésfunkció

zavart.

Általánosságban azt a következtetést szűrhetjük le, hogy minél laposabb illetve
lordotikusabb a hát, továbbá minél inkább meghaladja a 80°-ot a frontális deformitás,
annál inkább valószínű a gyenge spirometriás eredmény. Természetesen egy ilyen
vizsgálati eredményt nem csak ez a két tényező szab meg. Kearon (1993.) és Sakic
(1992.) írásában szerepet kap még a görbület lokalizációja is (magas vagy alacsony háti
scoliosisról van-e szó), és hogy a görbület hány csigolyára terjed ki. Nem befolyásolja
viszont az eredményt (fiataloknál) a rotáció mértéke, az életkor a görbület észlelésekor,
és az azóta eltelt idő (Kearon 1993.). Véleményünk szerint számos deformitáson kívüli
tényező is szerepet játszik még: például a beteg általános fizikai erőnléte, sportol-e
rendszeresen,

aktuálisan zajlik-e légúti megbetegedés,

dohányos-e,

milyen a

közreműködő képessége, pillanatnyi lelkiállapota stb. a vizsgálat idején. Az is igaz,
hogy a VC mérése önmagában nem egyenlő egy komplett légzésfunkciós status
felvételével, viszont a VC az a paraméter, mely leghamarabb jelzi a változásokat (Smith
1974.). Mi arra voltunk kénytelenek hagyatkozni, ami rutinszerűen könnyen elérhető
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volt számunkra, s a betegeknek sem jelentett különösebb többlet megterhelést.
Szándékunkban állt a FEVi értékek kielemzése is, de ennek akadályt szabott az a
sajnálatos tény, hogy számos leleten vagy hiányzott ez az érték, vagy a viszonyítási
alapul szolgáló, az életkor - testsúly - nem-re vonatkoztatott egészséges standard
értékek nem voltak feltüntetve. Értékes információt szolgáltathat a hélium-dilutiós
vizsgálat is, ez azonban rutinszerűen nem állt rendelkezésre.
A légzésfunkciós vizsgálati eredmények és ezek összefüggése a különböző síkú
görbületi komponensekkel igazolják azt a munkánkat már kezdettől fogva jellemző
törekvésünket, hogy a sagittalis síkban a lehető legnagyobb korrekcióra törekedjünk,
illetve, hogy megőrizzük a műtét előtti fiziológiás kyphosist és lordosist, akár
mérsékeltebb frontális síkú korrekció árán is. A kezelési terv felállításakor minden
egyes scoliosisos beteg individuális kiértékelése szükséges, mely során nem a frontális
Cobb fok az egyetlen indikációs faktor, hanem sok egyéb tényező együttes
értékelésekor a sagittalis síkú eltérések is meghatározó szerepet játszanak a végső
döntés kialakításában.
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IV. rész: Iatrogén kyphosisok

A iatrogén kyphosisokat dolgozatom külön s egyben önálló részeként tárgyalom.
Erre nem csak az szolgáltat okot, hogy az eddigi tematikát követve nehéz lenne
besorolni a fenti fejezetekbe, mivel mind egyszerű, mind kombinált sagittalis
gerincdeformitások egyaránt előfordulnak a iatrogén kyphosisok között. A fő okot mind
a beteganyag (mint ahogy az elnevezés is mutatja), mind kezelésük különleges volta
adja. Multidisciplináris jellegét az adja, hogy keletkezésében nem csak a gerincsebész
vagy az idegsebész, de a radiológus is igen aktívan részt vehet. Kezelési stratégiája
pedig kiváló például szolgál az 1.9. fejezetben felsorolt szempontoknak, melyek
maradéktalan figyelembevétele és individuális kiértékelése alapvető feltétele a sikeres
therápiának. Ezzel a fejezettel ugyanakkor elérkeztem dolgozatomnak ahhoz a részéhez,
mely nem a pécsi Orthopaediai Klinika, hanem a párizsi Saint-Vincent-de-Paul Kórház
Gyermekortopédiai Osztálya beteganyagának kiértékelésén alapul.

4.1. Gyermekkorban elvégzett laminectomiát és gerincet ért
sugárkezelés következményeként kialakult gerincdeformitások és
kezelési eredményei

4.1.1. Bevezetés
A gyermekonkológiában bekövetkezett fejlődés eredményeképpen egyre több,
akár malignus tumor is gyógyíthatóvá vált, vagy jelentősen megnőtt a túlélési idő. Ezzel
párhuzamosan azonban olyan szövődmények is gyakoribbá váltak, melyek az elsődleges
kezelés következményeként, de esetenként csak évek múltán manifesztálódtak. A
gerincdaganatok, de a gerinctől távol eső tumorok primer és/vagy adjuváns kezelése
folytán secundaer gerincdefomitások alakulhatnak ki. A gerinccsatornára lokalizálódó
daganatok sebészileg a hátsó csigolya elemek eltávolítását követően férhetők hozzá.
Tachdjian 1965-ben 26%-os gyakorisággal megjelenő postlaminectomiás kyphosisról
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számolt be, mely a műtétet követően 6 éven belül kialakul. Gyermekek esetében ez az
arány akár 95-100% is lehet (Albert 1998., Dubousset 1973., Hermann 1994., Shikata
1990.). A daganatok teljes vagy részleges reszekcióját chemo- és/vagy sugártherápiával
egészíthetik ki. Arkin 1950-ben közölte le az első kazuisztikát sugártherápia
következtében kialakult scoliosisról, majd Neuhauser 1952-ben írta le a még
növekedésben

levő

sugárzásnak

kitett

csigolyákon

bekövetkezett

morfológiai

változásokat. A csigolyatest növekedési porcain a sugárhatás következtében a
növekedési potenciál csökken, a csigolyatestek magassága csökken,
irregulárissá válik.

Aszimmetrikus besugárzás

felszínük

esetén a csigolya ék alakban

deformálódik, fokozatosan kyphosis és/vagy scoliosis alakul ki. Ehhez adódik hozzá a
csigolyatest körüli postirradiatiós hegszövet zsugorodása, mely további tényezőként
feltételezhető a kyphosis/scoliosis kialakulásában (Dubousset 1980.). A gerinctől távol
eső tumorok (pl. nephroblastoma) műtéti eltávolítását követő kiterjedt hegszövet
retraktív hatása is indukálhat gerincdeformitást (Dubousset 1994.). Az adjuváns
sugártherápia mezőjébe gerinctől távolabbi lokalizációjú tumor esetén is belekerülhet a
gerinc, így ilyen esetekben is kialakulhatnak postirradiatiós elváltozások. Amennyiben
előzetesen laminectomizált gerincet ér a besugárzás, úgy várhatóan még súlyosabb
deformitás kialakulásával számolhatunk (Lonstein 1977., Otsuka 1998.).
A iatrogén gerincdeformitások legjobb kezelési módja a megelőzés. Lehetőség
szerint a gerincet leárnyékolni a káros sugárhatás elől, vagy a csigolyákat teljes
szélességében besugározni, s így csökkenteni az aszimmetrikus növekedési zavart
(Dubousset 1980.); a laminectomiával egy időben az érintett gerincszakaszt fuzionálni
(Albert 1998., Cattell 1967., Dubousset 1973., Papagelopoulos 1997., Peterson 1994.);
amennyiben a hátsó csigolyaelemek nem érintettek a tumoros folyamat által, úgy
laminoplasticát végezni : a hátsó ívek, ligamentum flavumok és tövisnyúlványok egy
blokkban történő kivétele, majd a tumor reszekciót követően a blokk visszahelyezése
rögzítő fonalakkal és külső rögzítés (pl. gipszkorzett, Halo-gipsz vagy Minerva-gipsz)
alkalmazásával (Papagelopoulos 1997., Peterson 1994., Raimondi 1976.).
Amennyiben a deformitás kialakult, úgy az kezelés nélkül (gyakran kezelés
ellenére is) igen súlyos formát ölthet. Minél fiatalabb korban jelenik meg, annál
súlyosabb a kimenetel (Albert 1998., Dubousset 1994., Hermann 1994., Mikawa 1987.,
Otsuka 1998., Papagelopoulos 1997.).

Súlyos anguláris deformitás apexén, a

csigolyatestek direkt myelon kompressziót okozva, neurológiai lézió alakulhat ki.
Differenciáldiagnosztikai szempontból lényeges, hogy esetleges tumorrecidíva is felelős
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lehet

az idegrendszeri

tünetekért.

Neurológiai

lézió

megléte

ugyanakkor

a

gerincdeformitást is befolyásolhatja. A primer léziótól distalisan paralyticus scoliosis
kialakulása lehet a következmény, mely a lézió szintjében kialakult kyphosissal
kombinálódva még súlyosabb deformitást eredményezhet (Dubousset 1994.).
Jelen

munkám

célja,

hogy

a

párizsi

Saint-Vincent-de-Paul

Kórház

beteganyagában fellelt 68 postlaminectomiás / postirradiatiós gerincdeformitást
kiértékeljem, vizsgálati és kezelési stratégiáját bemutassam, továbbá adatokat
szolgáltassak a kezelési eredményekről.

4.1.2. Anyag és módszer
77 beteg retrospektív értékelését végeztem el. 65 esetben alakult ki a
laminectomiát és/vagy sugártherápiát követően gerincdeformitás. További 2 betegnél a
laminectomiával egyidőben posterolateralis fúziót is végeztek, egyik esetben 5 hónappal
a műtétet követően álízület és 2 mm-es C6 spondylolisthesis alakult ki angularis
kyphosissal. További 10 betegnél laminectomia helyett laminoplastica történt, csontos
spondylodesis nélkül. A 10-ből 2 esetben alakult ki gerincdeformitás (egy cervicalis
angularis kyphosis és egy thoracalis reguláris kyphosis), a külső rögzítéssel el nem látott
laminoplasticát követően 3 illetve 9 hónappal a műtét után. Mindhárom szövődményes
esetben hiányzott a posztoperatív merev külső rögzítés, mely ugyanakkor a többi 9
esetben alkalmazásra került.
Összesen 68 postlaminectomiás és/vagy postirradiatiós gerincdeformitásban
szenvedő betegek nemi megoszlása: fiúdány arány 32:36 volt. A betegek átlagos
életkora a primer betegség kezelése (laminectomia, radiotherápia) idején: 4 év 8 hónap
(2 hónap - 16 év) volt. 1 eset kivételével valamennyi betegnél tumoros elváltozás volt a
primer kezelés indikációja.

A fennmaradó

esetben lőfegyver okozta T ll-es

csigolyasérülés indokolta a laminectomiát. 30 esetben intraspinalis tumor (mint pl.
astrocytoma), 7 esetben juxtaspinalis daganat (mint pl. neuroblastoma), 12 esetben
távoli extraspinalis (mint pl. Wilms tumor), és 18 esetben pedig kombinált lokalizációjú
daganat (homokóra tumor, mint pl. neuroblastoma) jelentette a primer elváltozást. 25
esetben kombinált (laminectomia és pre- vagy posztoperatív radiotherápia), 22 esetben
csak laminectomia és 21 esetben csak radiotherápia történt. Extraspinális tumorok
esetén valamennyi esetben megtörtént a sebészi reszekció is, míg intraspinalis léziók
esetén egy esetben csak radiotherápia történt.
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A primer műtét alkalmával elvégzett 7 cervicalis, 9 cervicothoracalis, 20
thoracalis,

10 thoracolumbalis és 1 lumbalis laminectomia során átlagosan 6

csigolyaívet távolítottak el. 7 esetben legalább egy kisízület is teljes reszekálásra került.
45 beteg mutatott enyébb-súlyosabb (minimális paresistől a teljes paraplegiáig)
neurológiai tüneteket, 3 kivételével valamennyi állapota javult a laminectomiát
követően. Az extraspinalis tumorok sebészi ellátását közvetlenül megelőzően 1 betegnél
észleltek enyhe cerebelláris tünetegyüttest, mely a kezelés után megszűnt. Az átlagos
sugárdózis a laminectomizált és besugárzott betegek esetében 4500 rád volt, míg a
távoli extraspinalis daganatok esetében 3500 rád volt.
A másodlagos gerincdeformitást átlagosan 2 év 9 hónappal (1 hét - 12 év 5
hónap) a primer betegség kezelését követően diagnosztizálták. 37 esetben észleltünk
tiszta hyperkyphosist, 2 esetben cervicalis spondylolisthesist fokális kyphosissal, 12
esetben kyphosist, melyet enyhe scoliosis kísért, 4 esetben hattyúnyak deformitást felső
háti hyperkyphosisal, 4 esetben progresszív rotációs diszlokációt, 2 esetben S-alakú
scoliosist súlyos junctionalis kyphosissal (pre-„rotációs dislocatio”), 4 esetben scoliosist
hyperrotációs pseudokyphosissal, 5 esetben a primer léziótól distalisan kialakult
paralyticus scoliosist.
A 68-ból 64 esetben konzervatív kezeléssel próbálkoztunk, 4 esetben a
deformitás észlelését követően rövid időn belül műtétet végeztünk. A 64 kezdetben
konzervatíve kezelt betegből további 43 esetben műtéti korrekcióra került sor átlagosan
6 év 3 hónappal a deformitás észlelését követően.
Műtéti előkészítésként átlagosan 1-3 hét tractiót végeztettünk. Kifejezetten
merev és anguláris deformitások esetén 7 esetben Stagnara féle elongatiós
gipszkorzettet helyeztünk fel (Stagnara 1985.), fokozatos distractiót végezve a
neurológiai funkciók szoros kontrollja mellett. A műtéti kezelés kombinált elülső és
hátsó fúzióból állt 39 esetben. 8 esetben csak hátsó dézis történt. Az elülső fúziók során
instrumentálást nem végeztünk, de 35 esetben elülső aládúcolásos graftotlást
alkalmaztunk. 47-ből 39 esetben belső rögzítést alkalmaztunk (CD instrumentárium 35
esetben, Harrington instrumentárium 3 esetben és Harrington rudak Wisconsin
horgokkal kombinálva 1 esetben). Valamennyi nem instrumentált esetben külső
gipszrögzítést alkalmaztunk (halo-val vagy anélkül), átlagosan 6 hónapon keresztül, de
olyan instrumentált esetekben is, ahol a rossz minőségű csontállomány és/vagy a
nagyfokú korrekció miatt a posztoperatív stabilitást növelni kívántuk.
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Az értékelések során az álló (paraplég betegeknél ülő) helyzetben elkészített
teljes gerinc felvételeken Cobb módszere szerint mértük a kyphosis illetve az esetleges
scoliosis mértékét a műtétet közvetlenül megelőzően, a műtét után és az utolsó vizsgálat
alkalmával. A kezelési eredményeket átlagosan 10 év 9 hónap utánkövetési idővel
értékeltük (9 hónap - 2 3 év 10 hónap). Statisztikai analízist végeztünk egymintás
Student t-próba alkalmazásával. A szignifikancia határt p<0,05 szinten határoztuk meg.

4.1.3. Eredmények
68 postlaminectomiás illetve postirradiatiós gerincdeformitásban szenvedő
gyermek közül 47-en estek át műtéti kezelésen. 7 esetben végeztünk Stagnara-féle
elongatiós gipszkorzettel előkezelést, melyet 6 esetben a kyphosis, egy esetben pedig
scoliosis indokolt. E 7 betegnél az átlagosan lll±31,9°-os kyphosist 68±34,0°-ra
csökkentettük (p<0,001), a scoliosisok (önálló és kyphosist kísérő scoliosisok)
77±30,4°-ról 32±23,0°-ra mérséklődtek (p<0,005). 3 betegnek nem voltak neurológiai
tünetei, két betegnek enyhe alsó végtagi pyramis tünetei voltak,

egyikőjük

tünetmentessé vált a distractiós kezelés végére. Egy esetben pyramis tünetekkel kísért
súlyos fokú alsó végtagi paraparesist és hypaesthesiat észleltünk a kezelés előtt, mely a
distractio végére közel teljesen megszűnt, egyes alsó végtagi izomcsoportok enyhe
paresise maradt csak vissza. Egy esetben a tractio előtti spasticus paraplegia hátterében
nem operált homokóra tumor (neuroblastoma) állt, a distractio során az alsó végtagi
izomerő csökkenése következett be (IV-1. táblázat).
Az összes operált beteg tekintetében, a kyphosisok átlagos preoperatív értéke
75±22,9° volt, mely 32± 20,l°-ra csökkent a műtétet követően (p<0,001, IV-2. táblázat).
A kyphosishoz társuló scoliosisok átlagosan 51±29,2°-ról 25±20,2°-ra redukálódtak
(p<0,001). Az átlagos korrekcióveszteség a sagittalis síkban 7° volt, a frontális síkban
3°. Azokban az esetekben, amikor a scoliosisok képezték a műtét fő indikációját (5
eset), a műtét előtti érték átlagosan 66±13,6° volt, mely 34±5,6°-ra csökkent. A
korrekció veszteség 5° volt. 9 konzervatíve kezelt beteg volt fellelhető az utánvizsgálat
idején. 5 betegnél a kezelés befejeződött. A kyphosis (cervicothoracalis és thoracalis)
mértéke átlagosan közel 7°-kal javult az induló értékhez képest (40° kezelés előtt, 33°
utánvizsgálatkor).
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M ű té t u tá n

D is t r a c t io utá n

D is t r a c t io e lő tt

Scoliosis

Kyphosis

Neurológiai status

Scoliosis

Kyphosis

Neurológiai status

Scoliosis

Kyphosis

Neurológiai status

1

-

82°

negatív

-

35°

negatív

-

38°

negatív

2

121°

144°

negatív

88°

118°

negatív

80°

108°

negatív

3

93°

140°

spasticus paraplegia

67°

80°

további enyhe
izomerőcsökkenés az
alsó végtagokon

37°

44°

idem

4

57°

102°

18°

42°

5

60°

128°

20°

6

38°

67°

7

92°

26°

77°

111°

Átlag:

alsó végtagi
paraparesis, hypaesthesia, pyramis
tünetek
negatív
enyhe pyramis
tünetek mk. alsó
végtagon
enyhe pyramis
tünetek mk. alsó
végtagon

4°

26°

negatív

92°

közel teljesen tünet
mentes, minimális
alsó végtagi
izomgyengeséggel
negatív

13°

51°

negatív

15°

40°

negatív

13°

18°

negatív

41°

8°

idem

33°

7°

negatív

32°

o
CO
CO

No.

20°

48°

IV-1. táblázat: Elongatiós gipszkorzettel előkezelt betegek adatai.

Laminect. és
radioth. (n=17)
79 ±32,9°

Csak radioth.
(n=18)
70 ±12,5°

Preop.

75 ±22,9°

Csak laminect.
(n=12)
67 ±23,9°

Postop.

32 ±20,1°

36 ±19.1°

29 ±21,6°

28 ±23,0°

Ut. vizsg.

39 ±24,3°

44 ±22,'7°

35 ±23,2°

35 ±27,'7°

Összes (n=47)

IV-2. táblázat: Műtétileg korrigált iatrogén kyphosisok értékei kezelés előtt, kezelés után és az
utolsó vizsgálatkor

Komplikációk
Neurológiai komplikáció egyetlen esetben sem fordult elő. Acut septicus
szövődményt sem észleltünk. Késői mélyinfekció miatt fémeltávolítás történt 4 esetben,
további egy betegnél a túlságosan promineáló implantátum zavaró volta indokolta a
fémeltávolítást. A fúzió alatt junctionalis kyphosist 6 esetben észleltünk az utánvizsgálat
során, az átlagosan 9°-os deformitás 5 esetben egyetlen szegmentre, egy esetben a fúzió
alatti 2 szegmentre lokalizálódott.

4.1.4. Megbeszélés

Gyermekkorban ritkán kerül sor laminectomia vagy irradiatiós kezelés
végzésére. Ha mégis, akkor az ezt követő gerincdeformitások jelentősen nagyobb
arányban figyelhetők meg, mint felnőtteknél (Albert 1998., Hermann 1994., Lonstein
1977., Mikawa 1987., Otsuka 1998., Papagelopoulos 1997., Peterson 1994., Sim 1974.).
E különbség oka a gyermekkori kötőszövetes elemek fokozott laxitásában, a csigolyák
porcos állományának nagyobb arányában, fokozott viszkoelasztikus tulajdonságában és
a csigolyák növekedésében rejlik (Peterson 1994.). Laminectomia esetén a gerinc hátsó
osteoligamentaris szerkezete (mely jelentős stabilitási tényezőként szerepel a kyphosis
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irányában ható erőkkel szemben) megbomlik, így fokozott erők lépnek fel a
csigolyatestek elülső részén. A fokozott kompresszió gátló hatással bír a csigolyatestek
magasságnövekedésére, melyek fokozatosan előrefelé ék alakban megkeskenyednek, s
kialakul a postlaminectomiás kyphosis. A kyphosis növekedése ugyanakkor tovább
fokozza a csigolyatestek elülső részén fellépő nyomást, így circulus vitiosus alakul ki,
mely a deformitás folyamatos progresszióját eredményezi.

Robert és mtsai.

biomechanikai kísérlettel kimutatták, hogy lumbális laminectomiát követően a
porckorong nucleus pulposusának elülső részében fellépő nyomásnövekedés infantilis
gerinc esetében lényegesen nagyobb, mint felnőttek esetében, s a következményes
deformitás rendszerint kyphosis irányában alakult ki (Robert 1984).
Jellegzetes tendencia figyelhető meg a reszekált ívek szintje, száma és a
deformitás típusa között, gyermekkorban. Egyetlen szinten elvégzett laminectomia
rendszerint angularis kyphosishoz vezet, függetlenül a laminectomia szintjétől. Sorozat
laminectomia esetén reguláris kyphosis várható a háti gerincen, de hattyúnyak
deformitás, ha a cervicothoracalis junctio érintett. A thoracolumbalis átmenetben,
függetlenül az elvett ívek számától, angularis kyphosis alakul ki a leggyakrabban. A
lumbális szakaszon, mely fiziológiásán lordotikus, ritkán alakul ki postlaminectomiás
kyphosis. A nyaki gerincen, az atlaszon elvégzett laminectomiát sosem követi kyphosis
kialakulása. Két szomszédos ív (pl. C1-C2) elvételét követően kb. 25%-os
valószínűséggel alakul ki postlaminectomiás kyphosis, mely valószínűség fokozatosan
növekszik, hogy a reszekált ívek száma emelkedik (Dubousset 1994., Ghanem 1996.).
A nyaki gerincen alakul ki leghamarabb a kyphosis. Itt az ép hátsó elemeknek
lényegesebben nagyobb a tartószerepe. Laminectomia után hamarosan kisizületi
hypermobilitás alakul ki a tokok és szalagok túlnyúlása folytán (mely a gyermekkori
fokozott viszkoelaszticitásból ered). A nyaki gerinc néhány hét alatt kyphotikussá válik,
a csigolyatestek deformitása nélkül. Kisizületi instabilitás esetén fokális kyphosissal
kísért cervicalis spondylolisthesist is láthatunk (Lonstein 1977.).
A postlaminectomiás deformitás súlyossága az irodalmi adatok szerint az
életkorral és a laminectomia szintjével függ össze szorosan. Minél fiatalabb korban és
minél cranialisabban végzik a laminectomiát, annál hamarabb és súlyosabb deformitás
alakul ki (Otsuka 1998., Peterson 1994.). Nagymértékben fokozza az instabilitást, ha a
kisízületek is eltávolításra kerülnek (Albert 1998., Lonstein 1977., Peterson 1994., Sim
1974.). Egy szinten mindkét kisízület reszekálása angularis deformitást eredményez
(Dubousset 1973., Ghanem 1996.). Biomechanikai laborvizsgálatok szerint a facettek
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25-50%-os reszekciója nem, de 75-100%-os reszekciója viszont mérhető azonnali
instabilitást okozott a (felnőtt) nyaki gerincen (Zdeblick 1992.).
Laminectomiát követő immobilizálás nem előzi meg a deformitást (Cattell
1967., Otsuka 1998.), de véleményünk szerint késleltetheti a progressziót, így
valamennyi laminectomián átesett gyermeket szükségszerűen el kell látni megfelelő
orthesissel, már a korai posztoperatív időszaktól kezdve. A laminectomiával egyidőben
elvégzett hátsó fúziót számos szerző javasolja (Albert 1998,. Cattell 1967., Dubousset
1973., Papagelopoulos 1997., Peterson 1994.), de feltétlenül szükséges, hogy a fúziót
követően megfelelő

helyzetben tartós

(4-6 hónapos) merev külső

rögzítést

alkalmazzanak (Dubousset 1973., 1994.). A laminoplastica ugyancsak prevenciót
jelenthet, melyre bizonyítékot a francia gyermekidegsebész Zerah szolgáltatott.
Tapasztalatai szerint a siker feltétele nemcsak a visszahelyezett blokk rögzítése
intraossealis varratokkal, hanem a külső rigid rögzítés alkalmazása 4-6 hónapon
keresztül (személyes kommunikáció). Saját eseteink közül 10-ből 2 gyermeknél a
laminoplasticát nem követte külső rögzítés. Mindkét gyermeknél kóros kyphosis alakult
ki, s a műtéti kezelés során a visszahelyezett bloc elmozdulását és álízület képződését
figyeltük meg. Érthető módon, a végtagtörések analógiájára, itt sem várható, hogy nem
mozgásstabil fixáció esetén bekövetkezzen a csontos konszolidáció.
Míg gyermekkori laminectomiát követően viszonylag hamar lehet számítani a
deformitás

megjelenésére

(saját

anyagunkban

átlagosan

5

hónappal

a

cervicalis/cervicothoracalis és 15 hónappal a thoracalis laminectomiát követően), addig
radiotherápia után akár évek is eltelhetnek (saját anyagunkban ez 6 év 5 hónap volt),
míg a deformitás megjelenik, melynek gyakorisága 10-100% között változik (Peterson
1994.). A gyermekeket a növekedés befejeződéséig követni kell, mivel a pubertás
idején, akárcsak egyéb gerincdeformitások esetén, itt is számolni kell a deformitás
megjelenésével vagy progressziójával (Dubousset 1980.). Pusztán biomechanikai
okokból kifolyólag azonban a súlyosabb deformitások a növekedés befejeződése után is
fokozódhatnak (Riseborough 1977.). A deformitás súlyosságát az életkor és a
sugárdózis határozzák meg, míg a deformitás típusa elsősorban attól függ, hogy a
csigolya mely részét érte a legnagyobb sugárhatás (Dubousset 1980., Peterson 1994.).
Ha a csigolya teljes keresztmetszetét éri a besugárzás (intraspinalis és juxtaspinalis
tumorok esetén), akkor a magasságcsökkenésen túl lényeges deformitás nem várható.
Távolabbi extraspinalis daganatok esetén (pl. Wilms tumor), ahol a csigolyák
besugárzása csak részleges és aszimmetrikus, különböző

szerzők különböző
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gyakorisággal adják meg az egyes deformitás típusok előfordulási gyakoriságát.
Riseborough (1977.), Barrera (1989.) és Butler (1990.) szerint scoliosis alakul ki
leggyakrabban, a tumor felé tekintő konkavitással. Peterson (1994.) és Otsuka (1998.) a
súlyos kyphosissal kombinált scoliosist találták a leggyakoribbnak, míg Mayfield
(1979.) elsősorban kyphosist észlelt. Dubousset 1980-as tanulmányában 65%-ban
figyelt meg kyphosist és 45%-ban scoliosist. Jelen anyagunkban 13 nephroblastomás
gyermeknél végzett radiotherápiát követően 13 esetben alakult ki kyphosis (100%)
melyet 3 esetben kísért scoliosis (23%).
További, a deformitást befolyásoló tényező lehet a röntgenképeken nem látható
lágyrészeknek a viselkedése. Feltételezhető, hogy a besugárzás hatására mind a műtéti
hegben, mind a gerincet körbevevő lágyrészekben bekövetkező zsugorodás a
deformitást súlyosbíthatja (Dubousset 1980.). Wilms tumor esetében megfigyelték,
hogy a postirradiatios scoliosis concavitása mindig az operált oldal felé tekint. Ezzel
szemben, mellkasi neuroblastomák esetében, a következményes scoliosis konvex oldala
megegyezik a thoracotomia oldalával. Feltételezhető, hogy a deformitást az intercostalis
erek és idegek lekötése, továbbá a foramenek kürettálása indukálta (Dubousset 1994.).
Mind laminectomiát, mind radiotherápiát követően szoros ellenőrzés alatt kell
tartani a gyermeket, rendszeresen végzett röntgenvizsgálattal kell kontrollálni a gerinc
állapotát (Otsuka 1998., Peterson 1994., Yasouka 1982.). Laminectomia után eleve,
radiotherápia esetén pedig a legkisebb gerincdeformitás észlelésekor meg kell kezdeni a
fűzőkezelést. A iatrogen kyphosisok kezelése igen összetett. Számos szempont együttes
és individuális kiértékelése után állítjuk fel a therápiás tervet, melyen a deformitás
progressziójának megfelelően változtatunk, ha szükséges. Általában konzervatív
kezeléssel indítunk, mely alól csak néhány esetben teszünk kivételt: ilyen az azonnali
instabilitás megléte, továbbá ha már súlyos, előrehaladott vagy elhanyagolt formában
kerül észlelésre a deformitás esetleges progrediáló neurológiai lézióval. Ez utóbbiak
képezik az azonnali műtéti indikációt. A kezelés mikéntje függ a deformitás
lokalizácójától, mértékétől, kiterjedésétől, mobilitásától, anguláris vagy reguláris
mivoltától, progressziójától, a gyermek életkorától illetve csontosodási érettségétől,
esetleges neurológiai tünetek megjelenésétől illetve a meglévők rosszabbodásától.
Nyaki gerincen kialakult hattyúnyak deformitás esetén módosított Milwaukee fűzőt
javaslunk: az áll-tarkó gyűrű nem körkörös, hanem elhagyjuk a tarkótámaszt, ennek a
helyén nyitott marad a gyűrű, melynek kétoldali része lefelé kanyarodva a fűző két
hátsó tartósínjében folytatódik. Ezáltal lehetőség adódik arra, hogy az előretolódott
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koponya a korrekció során fokozatosan hátrahelyeződjék. Amennyiben a nyaki gerincen
nem hattyúnyak deformitás, hanem kyphosis alakul ki, úgy dinamikus felvételekkel
döntjük el, fennáll-e azonnalis instabilitás. Ha nem, úgy módosított Milwaukee-fűzőt
alkalmazunk. Azonnali instabilitás esetén átmenetileg Minerva-gipsz vagy műanyag
Minerva-brace rögzítést majd kombinált elülső-hátsó stabilizálást végzünk belső fixáció
nélkül, melyet 3-6 hónapos Halo-gipsz vagy Minerva-gipsz rögzítés követ. A háti és
thoracolumbális

szakaszon kialakuló

deformitások kezelésére

Milwaukee-fűzőt

alkalmazunk. T8 alatti lokalizációjú kyphosisok esetén, különösen adolescens korú
fiataloknál, műanyag antikyphosis fűző is szóba jöhet. Igen enyhe deformitásokat
leszámítva, a kezelés bevezetéseként 2x2 hónapos EDF korrekciós gipszkorzettet
(Karger 1995.) helyezünk fel. Ezt a gipszkorzettet a konzervatív kezelés folyamán
ismételjük, ha a görbületi progresszió úgy kívánja meg. A konzervatív kezelés célja
feltartóztatni a progressziót, s elodázni a körkörös spondylodesis idejét minél későbbi
életkorra, ezáltal biztosítani a gerinc, a mellkas és a tüdők számára a lehető legnagyobb
mértékű növekedést.
A műtéti kezelés bevezetéseként rendszerint 1-3 hetes tractiós kezelést
végeztünk.

Stagnara-féle preoperatív elongatiós

gipszkorzett

(Stagnara

1985.)

indikációja a nagyfokú és kifejezetten merev deformitások voltak, neurológiai
tünetekkel vagy anélkül (angularis kyphosis 6 esetben és hyperrotációs scoliosis
pseudokyphosissal 1 esetben). Mind a tractio, mind az elongatiós gipszkorzett célja a
deformitás csökkentése és a műtőasztalon történő korrekció elősegítése, továbbá az
esetleges

neurológiai

differenciáldiagnosztikája.

tünetek
Az

csökkentése

elongatiós

illetve

gipszkorzettel

azok

eredetének

jelentős

mértékben

csökkenthető a deformitás, növelhető a betegek légzésfunkciós statusa, s nagyobb
műtéti korrekciót is lehetővé tesz az előkezelés. A Stagnara-féle gipszkorzettel történő
elongatio során, a gerinc viszkoelasztikus tulajdonságából adódóan, egyre kisebb és
kisebb erő szükséges a bekövetkezett korrekció fenntartásához. Ebből következik, hogy
a műtét során behelyezett fémimplantátumokra is kisebb erők hatnak majd, mint
előkezelés nélküli esetben, s így csökkenthetők a horogdiszlokációs, ívkiszakadásos
komplikációk.
Amennyiben az egyre fokozódó angularis kyphosis következtében tisztán
mechanikus eredetű gerincvelői kompresszió lép fel az apicalis csigolya csontos
nyomása következtében, úgy az elongatiós gipszkezelés a deformitás csökkentése révén
a neurológiai tüneteket is megoldhatja, főleg, ha friss (néhány hetesnél nem régebb óta
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fennálló) lézióról van szó. Ha azonban a neurológiai tünetek hátterében az eredeti tumor
reziduuma, recidivája vagy az idegsebészi reszekció következtében kialakult léziók
állnak, akkor természetesen nem várható javulás az elongatiós kezeléstől. Régóta (több
hónapja) fennálló, tisztán csontos eredetű mechanikus kompresszió esetében a tünetek
visszafejlődésének valószínűsége kisebb, de részleges javulás nem elképzelhetetlen.
Jelen tanulmányban 7 alkalommal alkalmazott Stagnara-féle elongatiós gipszkorzett
átlagosan 38°-kal csökkentette a kyphosist és 58%-kal a scoliosist. 4-ből 2 esetben
gyakorlatilag teljesen megszűntek a neurológiai tünetek is.
Az aládúcolásos graftolási technika előnyei hyperkyphosisos deformitások
esetén közismert (Cattell 1967., Lonstein 1977.). Amennyiben frontális görbület is
kíséri a kyphosist, akkor a feltárást a scoliosis konkáv oldala felől végezzük.
Aládúcoláshoz mindig tibiagraftot használtunk. A tibiagraftok előnye a fibula grafttal
szemben, hogy könnyebb a megközelíthetősége, hosszabb csontléc nyerhető ki, kisebb a
komplikáció veszélye, s ugyanakkor a növekedésben lévő gyermeknél a fibula
eltávolítása külön rekonstrukciót igényel, hogy megelőzzük a későbbi kóros
növekedésből adódó külboka-deformitást. Pseudokyphosissal kísért hyperrotációs
scoliosis esetén mindig konvex oldali feltárásból végeztük el az elülső felszabadítást és
corpodesist, aládúcolásos graftolás nélkül.
A körkörös spondylodesis elvégzésétől csak kivételes esetekben tekintettünk el
(8 thoracalis illetve thoracolumbalis eset, átlagos preop. kyphosis: 58°, posztop.
kyphosis 29°, korrekció veszteség: 4°). Reguláris és mérsékelt háti hyperkyphosisoknál
(<70°) a csak hátsó fúzió és instrumentáció elegendőnek bizonyult (Otsuka 1998.,
Peterson 1994.).
Bár számos közlemény foglalkozik a iatrogén gerincdeformitásokkal, ezek
elsősorban esetbemutatásokra vagy csak a nyaki gerincre vonatkoznak. Otsuka 1998ban

közölte

le

eredményeit

a

thoracalis

és

lumbális

gerincen

kialakult

postlaminectomiás/postirradiatiós kyphosisokról. 9 esetben elülső és hátsó fúziót
végzett hátsó instrumentáriummal, 3 esetben csak hátsó fúziót belső fíxációval. Az
átlagosan 84°-os preoperatív kyphosist 35°-ra korrigálta. 6 év 5 hónapos utánkövetéssel
4° korrekcióveszteséget észlelt. Az általa elért százalékos korrekció megegyezik a saját
anyagunkban elért eredménnyel, de saját anyagunkban mind az esetszám, mind a
követési idő jelentősen meghaladja az Otsuka (1998.) által leközölteket.
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4.1.5. Esetbemutatások

4-1. ábra: Sagittalis görbületi inversio (Id. 1. esetismertetést).

1. eset: Sagittalis görbületi inversio: C.S. leánygyermek 3 év 5 hónapos korban
Wilms tumor miatt nephrectomián esett át, melyet 4000 rád dózisú besugárzás követett.
17 éves korára 88°-os lumbális kyphosis alakult ki, melyet cranial felől thoracalis
lordosis, caudal felől pedig L5-S1 közötti angularis hyperlordosis kompenzál. A
frontális síkban minimális oldalirányú görbület figyelhető meg (4-1. ábra).

2. eset: D.E. fiúgyermek, 16 hónapos korában thoracalis juxtaspinalis
neuroblastoma miatt T6-T9 közöti mezőben 2500 rád dózisú sugárkezelésen esett át, a
tumor sebészi eltávolítását követően. 13 év 9 hónapos korban gerincdeformitás nem
észlelhető, de a besugárzott régió csigolyáinak dysplasiás alakja felismerhető (4-2. ábra
A). Két évvel később, 75°-os háti hyperkyphosis alakult ki (4-2. ábra B). A
hyperextenziós teszt során a kyphosis 46°-ig csökkent. 1 hetes halo tractió után, bal
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oldali thoracotomiából végzett elülső felszabadítást és aládúcolásos tibia-graftolást
követően a kyphosis 41°-ra mérséklődött (4-2. ábra C, ezen a közelképen jól láthatók a
dysplasiás csigolyaelváltozások is). Egy héttel később,

második ülésben CD

instrumentáriummal T3-L2-ig terjedő hátsó korrekciós spondylodesist végeztünk.
Műtétet követően a beteg 4 hónapon át gipszkorzettet és további 8 hónapon át műanyag
fűzőt viselt a posztoperatív stabilitás növelése céljából, tekintettel a postirradiatiós
gyenge minőségű csontállományra. 8 évvel a kezelést követően a háti kyphosis mértéke
30°, korrekcióveszteséget nem észleltünk (4-2. ábra D).

4-2. ábra A-B: Postirradiatiós háti hyperkyphosis. (lásd 2. esetismertetést).
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4-2. ábra C-D: Postirradiatiós háti hyperkyphosis. (lásd 2. esetismertetést).

3.

eset: 9 éves kislány pleuralis eredetű homokóra tumora T2-T5 közötti

szakaszon a gerinccsatornába beterjedve okozott gerincvelői kompressziót és
paraplégiát, sphyncter zavarokkal kísérve. Thoracotomiából és T3-T5 kétoldali
laminectomiából és baloldali sorozat facetectomiából makroszkopikusan teljesnek
mondott tumorreszekciót végeztek. Sem laminoplastica, sem posterolateralis fúzió nem
történt. A daganat sebészi eltávolítását követően chemo-, vagy radiotherápiára nem
került sor. A neurológiai tünetek teljesen visszafejlődtek. A pontos szövettani diagnózist
nem sikerült megtudnunk (a gyermek egy közel keleti országból származott), de
klinikailag a tumor benignusnak imponált, recidíva, metastasis az elkövetkező 1,5 év
alatt nem alakult ki. Milwaukee fűző viselése ellenére, 15 hónappal a laminectomiát
követően súlyos fokú anguláris felső hát kyphosis alakult ki, melyet egyik napról a
másikra fellépő paraplegia és sphyncter zavarok kísértek. A gyermek 24 óra leforgása
alatt járóképtelenné vált. A neurológiai tünetek megjelenésekor készített MR-felvételen
jól ábrázolódik az angularis deformitás és a gerincvelő compressiója (4-3. ábra A). 8
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héttel később került intézetünkbe, ahol az elkészített felvételeken a deformitás további
progresszióját észleltük, 102°-os angularis kyphosist mértünk a T2-T6 csigolyák között
(4-3. ábra C), melyet 57°-os balra convex scoliosis kísért a T1-T7 szintek között (4-3.
ábra B). Néhány napos halo tractiót követően Stagnara-féle elongatiós gipszkorzetet
helyeztünk fel. Közvetlenül a gipsz felhelyezését követően, de még az elongatio
megkezdése előtt készített röntgenfelvételen a kyphosis 75°, a scolisois 21°. 7 nap
múlva kezdtük el és napi 1 mm-es sebességgel végeztük az elongatiót, 3 héten keresztül.
A halo-tractiót az előkezelés teljes időtartama alatt fenntartottuk. A 3 , hét végére a
kyphosis 42°-ra, a scoliosis 18°-ra csökkent. A neurológiai tünetek közel teljesen
visszafejlődtek, enyhe alsó végtagi izomgyengeség és hypaesthesia maradt csak vissza.
A sphyncter zavar teljesen megoldódott. A gyermek vitái kapaciása 48%-ról 73%-ra
emelkedett. A műtéti stabilizálás két lépésben történt. A gipszkorzett eltávolítására
közvetlenül a műtét előtt került sor. Jobb (konkáv) oldali thoracotomiából, a kyphosis
punctum maximumának megfelelően, elülső felszabadítást és aládúcolásos graftolást
végeztünk (tibiából kivett csontléccel) (4-3. ábra D). Egy hetes folyamatos halo tractiót
követően végeztük el C7-L1 közötti hátsó korrekciós spondylodesist, redukált méretű,
titán alapanyagú CD instrumentáriummal. A sebgyógyulást követően 4 hónapra
gipszkorzettet helyeztünk fel, melyet műanyag fűző követett további 8 hónapig. A
scoliosist 4°-ra korrigáltuk, sagittalis síkban a deformitás 26°-ra csökkent. (4-3. ábra E,
F). A gyermek neurológiai funkciói teljes mértékben visszatértek.
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4-3. ábra A-F: Postlaminectomiás angularis kyphosis (ld. 3. esetismertetést)

4.1.6. Konklúziók
A gyermekkori postlaminectomiás / postirradiatiós gerincdeformitások ritkán
előforduló elváltozások, de annál nagyobb kihívást jelentenek az orthopaed orvos
számára.
Szoros

együttműködés

szükséges

a

gyermek

onkológus,

idegsebész,

radiotherapeuta és orthopaed orvos között.
A laminectomizált illetve a gerincet is érintő sugártherápiás kezelésen átesett
gyermeket szoros kontroll alatt kell tartani. Bár a laminectomiát követő külső
rögzítés/fűzőkezelés nem előzi meg a deformitást, de lassíthatja annak progresszióját.
Gerincet is érő sugártherápiát követően a legkisebb gerincdeformitás esetén is el
kell kezdeni a fűzőkezelést

87

A konzervatív kezelés célja minél későbbi életkorra eltolni a korrekciós
spondylodesis idejét, ezáltal biztosítani a gerinc, a mellkas és a tüdők számára az
optimális növekedést.
Súlyos angularis deformitások esetén, különösen, ha csontos eredetű tisztán
mechanikus gerincvelői kompressziós tünetekkel is kombinálódik, Stagnara-féle
distractiós gipszkorzettel végzett 12-14 hetes előkezelés mind a neurológiai tünetek,
mind a görbületi deformitás javulását eredményezheti, növekedhet a beteg vitái
kapacitása, így ideális helyzetet teremthet a műtét idejére.
Enyhe és mobilis háti deformitásokat leszámítva, kombinált elülső és hátsó
fúziót javaslunk. Elülső, tibia aládúcolásos graft-technika, kyphosisok esetén javasolt.
Hátsó belső fixáció elhagyásakor minden esetben javasolt a posztoperatív rigid
immobilizálás 6-12 hónapig, de egyéni megítélést követően, ha a csont-implantátum
junctio nem tűnik megfelelően stabilnak (postirradiatiós dysplasiás csontállomány,
súlyos és merev görbületek), akkor hátsó belső instrumentálást követően is javasolt a
gipszkorzett.
Elsőrendű fontosságú a deformitások megelőzése: csigolyák szimmetrikus
besugárzása vagy teljes kizárása; laminoplastica végzését illetve a laminectomiával
egyidőben elvégzett posterolateralis fúziót mindig kövesse megfelelő rigid külső
immobilizálás is (a nyaki gerincen 4 hónapon, a háti gerincen 6 hónapon át).
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V. rész: Uj eredmények

1. Az egyszerű sagittalis deformitások műtéti korrekciójában:
- A Scheuermarm-kyphosisok műtéti indikációt képező, súlyos fokú és konzervatív
eszközökkel uralhatatlan panaszokat okozó ritka formái hazánkban is eredményesen
kezelhetők.
- A funkcionális hyperextenziós röntgenfelvételen ábárzolódó horizontális csigolyáig
leterjedő instrumentációval sikerült megelőzni a junctionalis kyphosis kialakulását.

2. Az idiopátiás scoliosisok sagittalis komponenseinek vizsgálatában:
- A 3-dimenziós korrekciót biztosító CD-technika egyrészt a rotációs deformitás
csökkentésével, másrészt direkt a sagittalis görbületekre kifejtett hatásával az esetek
több mint 50%-ban alkalmas a műtét előtti háti hypokyphosisokat a normál tartományba
korrigálni.
- Minél súlyosabb a hypokyphosis, annál nagyobb az elért, Cobb-fokokban kifejezett
korrekció, mely átlagosan 16°-ot is elérhet.
- A lumbális lordosis tekintetében, scoliosis korrekciója során, 95%-ban megőrizhető
illetve helyreállítható a fiziológiás mértékű lordosis.
- A 3-dimenziós hátsó instrumentáriummal történő korrekció esetén az instrumentált
gerincszakaszon és a nem instrumentált szakaszon a szegmentumok számával arányosan
alakul a korrekció mértéke, harmonikus lordosist eredményezve a teljes lumbális
szakaszon.
- Minél lejjebb terjed a fúzió, annál nagyobb mértékű a lordosis növekedése az
elmerevített szakaszon, s annál nagyobb az elért korrekció a teljes lumbális szakaszra is
nézve.

3. A hyperrotációs pseudokyphosisok kiértékelésében:
- 58%-os korreláció tapasztalható az apicalis csigolya rotációja és a kyphosis mértéke
között, hyperrotációs pseudokyphosis esetén
- Hátsó instrumentáriummal operált betegeinknél 67%-os korreláció észlelhető a
derotáció mértéke és a hyperrotációs pseudokyphosis csökkenésének mértéke között.
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- Hátsó 3-dimenziós instrumentárium alkalmazásával a háti szakaszon átlagosan 31°kal, a thoracolumbalis átmenetben átlagosan 39°-kal csökkenthető a pseudokyphosis,
mely közel teljes korrekciónak felel meg. A lumbalis gerincen (egyetlen eset kapcsán),
teljes korrekció érhető el
- Megállapítható, hogy hyperrotációs pseudokyphosis esetén is a lordosis az elsődleges
elváltozás, a kyphosis csak másodlagosan jelenik meg a gerinc oldalirányú elhajlása
révén, mely a sagittalis síkba fordul át a nagyfokú csigolyarotáció révén. Mindezek
alapján javasolt ezeket a deformitásokat a lordoscoliosisok közé sorolni.

4. Légzésfunkciós vizsgálatok kapcsán
- A különböző síkú deformitások közül, enyhe és közepes fokú scoliosis (<80°) esetén,
elsősorban a háti kyphosis csökkenése felelős a légzésfunkció csökkenéséért.
- 80° felett, megtartott háti kyphosis esetén is súlyosabb légzésfunkciós csökkenéssel
(VC<65%) kell számolni.
- A legnagyobb mértékű légzésfunkciós javulás a 80°-nál nagyobb háti scoliosis illetve a
10° alatti háti kyphosis eseteiben várhatók.
- Enyhe háti scoliosis (<40°) esetében, ha súlyos háti hypokyphosis (<10°) és vitái
kapacitás csökkenés (<65-70%) áll fenn, úgy korrekciós műtét mérlegelendő a kyphosis
és a légzésfunkció javítása céljából.

5. A iatrogén gerincdeformitások elemzésében
- Súlyos deformitások és/vagy tisztán csontos eredetű, viszonylag friss (néhány hét - 23 hónapos) gerincvelői kompresszió esetén igen hatékony konzervatív kezelési eszköz a
Stagnara-féle elongatiós gipszkorzett. Mind a deformitás jelentős csökkenése, mind a
fent említett neurológiai tünetek visszafejlődése várható a kb. 2-3 hónapos kezeléstől.
- Iatrogén gerincdeformitások műtéti kezelése során, a kyphosisok (egyszerű reguláris,
egyszerű anguláris és progresszív rotációs diszlokáció) esetén elülső felszabadítás
(kísérő frontális görbület esetén a konkáv oldalról végezve), aládúcolásos tibia-graftolás
és hátsó instrumentáriummal végzett fúzió jó eredményt biztosít. Scoliosis és
hyperrotációs pseudokyphosis esetén konvex oldali elülső felszabadítás, intercorporalis
graftolás és hátsó instrumentáriummal végzett fúzió szintén megfelelő eredményt ad,
hosszú távon is.
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- Iatrogén deformitások kezelésében a prevenciónak van a legnagyobb szerepe.
Laminoplastica is csak akkor vezethet eredményre, ha megfelelő időtartamú rigid külső
rögzítés követi
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