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Hybryda DERO -Wisconsin
w tylnym usztywnieniu kręgosłupa
Streszczenie. Przedstawiono wskazania i możliwości adaptacji elementów systemu
DERO i metody Wisconsin w dobranych przypadkach tylnego usztywnienia kręgosłupa. Wskazano wielowariantowość stosowania implantów DERO

W aktualnej ocenie stosowanych metod
stabilnej instrumentacji tylnej kręgosłupa
skoliotycznego - przy zrozumiałej ekspansji rozwiązań korekcji trójpłaszczyznowej
wg idei Cotrela - inne -w tym metoda Wisconsin nie straciły swego znaczenia. W
dobranych przypadkach są pełnowartościowymi pozycjami w arsenale terapeutycznym. Wszystkie wymagają precyzyjnie dobranej taktyki postępowania i techniki operacyjnej (1, 2, 3, 4, 5).
Względna masywność elementów instrumentarium opartych na zasadach
podanych przez Cotrela, powoduje czasem ograniczenia wynikające z rozbieżności parametrów struktur anatomicznych
i elementów implantów. Dotyczy to grupy
chorych, dla których typowe implanty systemu DERO są zbyt masywne, a zestaw
pediatryczny już nie spełnia wymagań.
Drobności struktur towarzyszy często
obniżona ich wytrzymałość mechaniczna.
Są to przypadki, gdzie szybka progresja
skrzywień przypada na wiek zbyt późny
do objęcia leczeniem etapowym bez
spondylodezy, a wiek rozwojowy jest
opóźniony (hypotrofia).

Pełny montaż pożądanego systemu CD
lub DERO uniemożliwia całkowite i bezpieczne zamknięcie pola operacyjnegozwłaszcza na szczycie kyfozy piersiowej.
Jedną z możliwości w tych przypadkach jest wykorzystanie implantów systemu DERO jako hybrydowego powiązania
z metodą Wisconsin (ryc. 1.). Przedstawione rozwiązanie spełnia oczekiwania
zarówno w zakresie korekcji, stabilności
jak i bezpieczeństwa zaczepów.

Ryc. 1.
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Mimo modyfikacji, korekcja obejmuje
element derotacji (translacji) przez trakcję
popręgów i możliwość ich współpracy
przy obrocie modelowanego pręta. Zachowana zostaje też korekcja w płaszczyźnie strzałkowej - dokonywana końcowo in situ (ryc. 2, 3, 4).

Ryc. 3.

Ryc.2.
Hybrydowa konfiguracja instrumentacji wydaje się być godna polecenia również u pacjentów o niskim wskaźniku korektywności skrzywienia w teście elongacyjnym, a więc z trudnym doborem metody (6, 7, 8,).
Doświadczenia ze stosowania metody
Wisconsin (z inną instrumentacją) pozwalają oddalić obawy o zakres niezbędnej
dla pełnowartościowej spondylodezy-dekortykacji tylnych struktur kręgosłupa.
Zwiększone ryzyko wyłamania haków
(9), może być eliminowane odciążającym
naprężenia, wielopunktowym kotwiczeniem popręgów.

Ryc. 4.

Hybryda DERO -Wisconsin w tylnym usztywnieniu kręgosłupa

W przewidywanym zwiększonym zagrożeniu wyłamania zaczepu celowe wydaje się przedoperacyjne uwzględnianie
omawianej opcji - jako bezpieczniejszej
od alternatywnej stabilizacji pętlami podłukowymi wg techniki Luque (ryc. 5, 6).

313

Zachętą do brania pod uwagę wariantu
hybrydowego jest kompatybilność elementów systemu DERO do stosowanych
współcześnie technik operacyjnych (6).
Zespół funkcjonalny: haki imadłowe - modelowany pręt kręgosłupowy - są skutecznym substytutem implantów kolejnych
generacji - od wczesnych wg Harringtona,
przez kolejne modyfikacje (Moe, BW) do
CD i TSRH.
Dysponowanie systemem o możliwości wielowariantowego wykorzystania,
rozszerza możliwości terapeutyczne - bez
konieczności mnożenia typów posiadanych przez ośrodki implantów. W dzisiejszych realiach ekonomicznych ochrony
zdrowia nie jest to argument łatwy do
pominięcia.
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