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1. WSTĘP 

 
Skolioza, czyli trójpłaszczyznowe skrzywienie kręgosłupa jest obecnie często 

spotykane wśród dzieci. Stosuje się trzy zasadnicze rodzaje leczenia skoliozy: obserwację, 
leczenie zachowawcze oraz leczenie operacyjne. W zależności od rodzaju i wielkości 
skrzywienia dobiera się odpowiedni sposób postępowania. Leczenie skolioz młodzieńczych jest 
stosunkowo dobrze opracowane, istnieją jasne standardy postępowania. W przypadku 
skrzywień kręgosłupa pojawiających się w pierwszych latach życia, trwają nadal badania nad 
znalezieniem optymalnych rozwiązań terapeutycznych.  

Podstawowym celem leczenia operacyjnego skoliozy idiopatycznej jest korekcja 
trójpłaszczyznowej deformacji kręgosłupa. Składają się na nią dwie składowe: korekcja 
w płaszczyźnie czołowej oraz odtworzenie prawidłowych krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie 
strzałkowej. Ociągnięcie korekcji oraz poprawa zaburzonej kompensacji jest miarą powodzenia 
leczenia operacyjnego. W skoliozie wczesnodziecięcej leczenie operacyjne niejednokrotnie 
musi zostać podjęte przed zakończeniem wzrostu kręgosłupa dziecka. Zakłada się wtedy 
instrumentarium rosnące. Planowanie jego położenia pełni kluczową rolę w osiągnięciu 
skuteczności leczenia oraz uniknięciu powikłań pooperacyjnych. 

Głównym celem pracy jest zebranie dostępnych danych odnośnie planowania położenia 
implantów, a następnie próba stworzenia optymalnego algorytmu operacyjnego 
instrumentowania oraz ocena jego funkcjonalności na podstawie wybranych przypadków 
z danych archiwalnych Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno - Rehabilitacyjnego 
w Zakopanem. 
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2. BADANIA 
 

2.1. Metodyka 
 
Ocenę radiologiczną przeprowadzono na zdjęciach rentgenowskich wykonywanych na 

stojąco w projekcjach tylno-przedniej przed operacją oraz bezpośrednio po operacji. 
Dodatkowo przedoperacyjna ocena radiologiczna została poszerzona o zdjęcie rentgenowskie 
elongacyjne.  

Ocena radiogramów przedoperacyjnych obejmowała: wyznaczenie wartości kątów 
skrzywienia wg Cobba, wykreślenie linii środkowo – krzyżowej CSL, wyznaczenie kręgów 
końcowych i stabilnych, wyznaczenie odległości [mm] środka nasady wyrostka kolczystego 
kręgu C7 od linii CSL oraz obliczenie elastyczności kręgosłupa. Natomiast ocena radiogramów 
pooperacyjnych: obliczenie korekcji, a także wyznaczenie pierwszego i ostatniego 
zainstrumentowanego kręgu. 
 
2.2. Wyniki 
 
Na podstawie przeprowadzonej oceny radiologicznej sformułowano następujące wnioski: 

 Stworzenie optymalnego algorytmu wszczepiania instrumentarium w leczeniu 
operacyjnym skoliozy wczesnodziecięcej jest bardzo trudne. 

 Leczenie operacyjne skrzywień wielołukowych przynosi lepsze efekty niż leczenie 
skrzywień jednołukowych. 

 Płeć nie ma wpływu na efekt końcowy leczenia. 
 Efektem leczenia operacyjnego jest wysoka korekcja skrzywienia lub dobry balans. 
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