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POVZETEK
Uvod. Vstavitev pedikularnih vijakov s prostoročno tehniko je povezana z zapleti zaradi
nepravilne postavitve vijaka, predvsem s poškodbo in prebojem pedikla. To tveganje je
mogoče delno zmanjšati z uporabo diaskopije. Natančnost vstavitve vijakov poveča
navigacija, katere glavne pomanjkljivosti so visoka cena, daljši čas operativnega posega in
večje tveganje za okužbo med posegom. Alternativo, ki bi lahko odpravila večino navedenih
pomanjkljivosti, predstavlja metoda hitre izdelave prototipov, s katero je mogoče izdelati
posamezniku prilagojene vodilne šablone, ki omogočajo optimalno postavitev vijakov. Od
leta 1998 je bilo izvedenih nekaj raziskav, v katerih so z uporabo vodilnih šablon predvsem na
kadavrih in tudi klinično relativno uspešno vstavljali pedikularne vijake. Najnatančnejšo
vstavitev vijakov so zagotavljale šablone, ki so se kot odlitek prilegale dorzalnim delom
hrbtenice in so omogočale vstavljanje le enega vijaka hkrati. Ob tem je bila za natančno
namestitev šablone potrebna obsežna preparacija mehkih tkiv. Pri nas smo izvedli klinično
raziskavo, v okviru katere smo izdelali šablone, ki ne zahtevajo obsežne preparacije mehkih
tkiv in omogočajo hkratno vstavljanje vijakov na več nivojih. Metodo smo primerjali s
prostoročno tehniko pod RTG-nadzorom. V raziskavo smo prvič vključili tudi križnično
hrbtenico.
Namen. Razvoj večnivojske vodilne šablone za vstavitev pedikularnih vijakov v ledveno in
križnično hrbtenico, ki bo omogočala optimalno postavitev pedikularnih vijakov in bo
natančnejša od prostoročne tehnike pod RTG-nadzorom.
Preiskovanci in metode. V prospektivni klinični raziskavi primerov s kontrolami smo
analizirali 24 preiskovancev, predvidenih za zatrditev dveh ali več vretenc na ledvenem in
prvem križničnem nivoju. V vsaki skupini smo vstavili 72 vijakov. Pri 11 osebah smo
uporabili 17 večnivojskih šablon. Izdelali smo jih individualno na podlagi predoperativnih
CT-posnetkov s postopkom selektivnega laserskega sintranja, tako da so natančno nasedale na
fasetne sklepe. Šablono so sestavljali kanali, ki so pod optimalnim kotom usmerjali
pedikularni vijak natančno skozi središče pedikla. V skupino, predvideno za vstavitev
pedikularnih vijakov s prostoročno tehniko pod RTG-nadzorom, smo vključili 13 oseb.
Operativni poseg smo v obeh skupinah izvedli v enakih pogojih, merili smo celotni čas
posega in čas trajanja efektivnega RTG-sevanja. Po operativnem posegu smo posneli CT, na
podlagi katerega smo opravili meritve in statistično analizo prebojev pediklov ter teles vretenc
za obe skupini. Po istem principu smo analizirali relativni odmik in odmik ter odklon vijakov
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od optimalnega položaja. Ocenili smo natančnost postopka izdelave in uporabe šablone. Za
obe skupini smo primerjali čas trajanja efektivnega RTG-sevanja in čas celotnega
operativnega posega.
Rezultati. Skupna pojavnost preboja pediklov in vretenc je bila pri uporabi vodilne šablone
(6/72) statistično značilno nižja (p < 0.001) kot pri kontroli (29/72). Relativni odmik (p =
0.033), sredinski odklon (p = 0.003) in trajanje efektivnega sevanja na posamezen vijak (p =
0.02) so bili značilno manjši pri skupini z uporabo šablon. Pri transverzalnem odmiku in
odklonu ter sredinskem odmiku nismo izmerili statistično značilnih razlik med obema
skupinama. Prav tako ni bilo značilnih razlik pri izbiri dolžine vijakov in pri trajanju
operativnega posega na nivo. Za nivo S1 smo ugotovili statistično značilno razliko v skupnem
številu prebojev pedikla in vretenca (šablona: 1/10, kontrola: 10/16, p = 0.014). Značilnih
razlik ni bilo pri izoliranem številu prebojev pedikla, v sredinskem odmiku, transverzalnem
odmiku in odklonu, relativnem odmiku ter razliki v dolžini vijakov. Pri uporabi šablone za
nivo S1 smo ugotovili značilno manj sredinskega odklona (p = 0.003) in števila prebojev
vretenca (p = 0.037). 19 od 72 (26 %) vijakov v celotni skupini z uporabo vodilnih šablon je
bilo napačno postavljenih; za nivo S1 je bilo takih vijakov 8 od 10 (80 %).
Zaključki. Uporaba večnivojskih vodilnih šablon pri postavitvi pedikularnih vijakov se je
izkazala za zanesljivo metodo, ki zmanjša verjetnost za poškodbo pedikla in vretenca ter s tem
povezane zaplete glede na prostoročno tehniko pod RTG-nadzorom. Njena uporaba zagotavlja
krajše čase sevanja ob primerljivih časih operativnega posega glede na prostoročno tehniko
pod RTG-nadzorom. Pri vstavitvi vijakov s šablono je prišlo do velikega odstopanja od
predvidene smeri vijakov (na nivoju S1 v 80%). Zaradi tega vodilne šablone ne smemo
uporabljati kot samostojne metode brez RTG nadzora. Sicer jo ob ustreznem RTG nadzoru
ocenjujemo kot primerno za uporabo predvsem na ledvenem delu hrbtenice. Uporaba vodilnih
šablon ne bo izpodrinila prostoročne tehnike ali navigacije, vendar lahko v težjih primerih ali
v rokah neizkušenega kirurga ob ustreznem RTG-nadzoru poenostavi vstavitev pedikularnih
vijakov.

KLJUČNE BESEDE: preboj, poškodba, prostoročna tehnika, RTG-nadzor, navigacija,
odmik, odklon, selektivno lasersko sintranje
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ABSTRACT
PEDICLE SCREW PLACEMENT IN LUMBAR AND SACRAL SPINE
USING MULTI LEVEL RAPID PROTOYPING DRILL GUIDE TEMPLATE
Introduction. Pedicle screw placement using free hand technique has a high risk of screw
misplacement connected with noticeable incidence of pedicle perforation and violation.
Perforation risk can be partially reduced with intra-operative fluoroscopy. A highly accurate
screw placement method is the method of navigation with certain disadvantages like high
price, longer operation time and higher infection rate. The alternative to solving most of the
issues could be the rapid prototyping technology. This technology makes it possible to
manufacture patient specific drill guide templates that enable optimal pedicle screw
placement. Since 1998, many studies have featured relatively successful implantations of
pedicle screws through the use of drill guide templates, though mostly on cadavers, but also in
clinical cases. The most accurate template was one that precisely fitted into dorsal elements of
the spine and allowed placement of only one screw in same session. Unfortunately, precise
stripping of the soft tissues was required. We performed a clinical study involving the
manufacture of templates for the lumbo-sacral region that enable simultaneous multiple-level
screw implanting without extended soft tissue removal. The template has been compared with
a control group where screws were implanted using free hand technique under fluoroscopy
supervision. For the first time also a spinal level S1 was included in the study.
Aim. Development of a multi-level drill guide template that enables optimal positioning of
pedicle screws and is also more accurate in comparison to free hand technique under
fluoroscopy supervision.
Materials and Methods. A randomized clinical trial was performed on 24 patients. In lumbar
and sacral spine 72 screws were implanted for each group. On 11 patients, 17 templates were
applied. Drill guide templates were manufactured individually according to preoperative CTscans using selective laser sintering technology. Templates had precisely fitted into facet
joints allowing a lock and key mechanism and had trajectory holes that have directed pedicle
screws trough the center of pedicles. During the operation procedure the operation time and
radiation exposure time was measured for both groups. A statistical analysis for pedicle and
vertebra perforation was performed according to postoperative CT-scans. In the same fashion
the analysis of displacement, deviation, relative displacement of screws, operation procedure
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time and radiation exposure time for implanted screws was performed for both groups. Also a
drill guide template manufacture and application error rate has been estimated.
Results. The incidence of pedicle and vertebra perforation was significantly reduced (p <
0.001) in a drill guide template group (6/72) in comparison to control (29/72). Relative
displacement (p = 0.033), sagittal deviation (p = 0.003) and radiation exposure time by
implanted screw (p = 0.02) were significantly lower in the trial group. The sagittal
displacement and transversal deviation and displacement were lower, but statistically
insignificant. No significant difference has been observed in screw length difference and
operation procedure time. A statistically significant difference for the first sacral level was
observed for pedicle and vertebra perforation (drill guide group: 1/10, control: 10/16, p =
0.014). The pedicle perforation, sagittal displacement, transversal deviation and displacement,
relative displacement and screw length difference were also statistically insignificantly
different. For spinal level S1 sagittal deviation (p= 0.003) and number of vertebral
perforations (p = 0.037) were significantly lower for the trial group. Pedicle screw
misplacement rate in the whole drill guide template group was 19/72 (26 %); misplacement
rate for the first sacral level reached 8/10 (80 %).
Conclusions. Drill guide templates have turned out to be a reliable solution that significantly
reduces pedicle and vertebra perforation incidence and complications related to it in
comparison with the free hand technique under fluoroscopy supervision. Its use shortens
fluoroscopy exposure time and is compatible with the control group concerning operation
procedure time. The implantation of screws using templates is associated with high
misplacement rate in comparison to predefined screw orientation (80 % in S1 level). For these
reason the application of a template is not recommended as an autonomous procedure and
should be supervised by fluoroscopy. The application of drill guide templates will not replace
the free hand and navigation technique, but could represent a useful tool in some selected
cases.

KEY WORDS: perforation, violation, free hand technique, fluoroscopy, navigation,
displacement, deviation, selective laser sintering

UDK: 616.711-089.8:004.356.2(043.3)
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1

UVOD

Tehnike vstavitve pedikularnih vijakov so v zadnjih dveh desetletjih občutno napredovale (1).
Prva opisa uporabe kostnih vijakov za notranjo zatrditev hrbtenice segata v leto 1943
(Tourney) in 1944 (King) (2, 3). Leta 1955 so prvič uporabili pedikularne vijake v predelu
ledvene hrbtenice (Boucher) (4), ki so jih dve leti kasneje povezali s kovinsko prečko (Cotrel
in Dubousset) (5, 6). V kasnejšem obdobju, sočasno z razvojem kirurške tehnike in
izboljšanjem tridimenzionalne (3D) predstave zapletene anatomije hrbtenice, so to metodo
začeli uporabljati tudi na prsni in vratni hrbtenici (7).

Pedikularni vijaki pričvrstijo vretence v vseh treh oseh, kar zagotavlja trdnost in stabilnost
celotnega sistema, ki je nujno potrebna ob zatrditvi sosednjih vretenc. Pomembna lastnost
pedikularnih vijakov je neodvisnost od strukturnih sprememb na nivoju lamine ali fasetnega
sklepa, saj je njihova stabilnost odvisna od strukture pedikla, ki predstavlja najkompaktnejši
del vretenca. Zaradi te lastnosti so uporabni za vstavljanje v travmatološko, degenerativno,
onkogeno ali pooperativno spremenjena vretenca (8). Kljub prednostim obstajajo določena
tveganja, povezana predvsem s poškodbo hrbteničnega kanala in hrbtenjače, zlomom pedikla,
kompresijsko poškodbo živčne korenine ali prebojem žile. Visok odstotek zapletov opisujejo
pri klasičnem načinu postavitve pedikularnih vijakov s prostoročno tehniko kot tudi ob
dodatnem nadzoru s pomočjo rentgenskega (RTG) ojačevalca, kjer je ta odstotek sicer manjši
(7).

Zaradi zgoraj opisanih zapletov se je pojavila težnja po idealni postavitvi in optimalnem
premeru pedikularnih vijakov. Za dosego tega cilja so razvili navigacijske sisteme, ki
zagotavljajo želeno natančnost, kar je bilo potrjeno v številnih raziskavah. Ti sistemi temeljijo
na predoperativni računalniški analizi CT-posnetkov, ki po ustrezni kalibraciji med
operativnim posegom vodijo operaterja glede na analiziran CT-posnetek (9–11).
Pomanjkljivost takšnega sistema je predvsem dolgotrajna kalibracija, ki je potrebna za vsako
vretence posebej. Ob tem potrebujemo v operacijski dvorani dodatno osebje, kar skupaj s
podaljšanim časom operativnega posega povečuje tveganje za okužbo med posegom (12).
Nenazadnje predstavlja nakup navigacijske opreme velik finančni zalogaj; oprema je
praviloma velika in zato nerodna za upravljanje v omejenem operacijskem prostoru (13–15).
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Ob pomanjkljivostih prostoročne tehnike in sodobnih navigacijskih sistemov se je porodila
zamisel o izdelavi individualiziranih vodilnih šablon s pomočjo tehnologije hitre izdelave
prototipov. Ta metoda temelji na predoperativni računalniški analizi CT-posnetkov in izdelavi
vodilne šablone, ki se natančno prilega anatomski strukturi hrbtenice. Šablono sestavlja kanal,
ki določa optimalno smer vstavitve vijaka. Takšne raziskave so bile do sedaj že nekajkrat
uspešno izvedene na človeških kadavrih in tudi klinično (16–35).

1.1

ANATOMIJA PEDIKLA

Pedikel je cilindrične oblike in predstavlja anatomski most med dorzalnimi deli vretenca
(fasetni sklep, lamina, prečni in trnasti izrastek) in telesom vretenca. Velikost telesa vretenc in
pediklov se spreminja po poteku hrbtenice. Z izjemo spodnjih ledvenih vretenc je premer
pedikla v transverzalni ravnini manjši kot v sredinski. Transverzalni premer pedikla je zaradi
bližine hrbteničnega kanala pomembnejši pri načrtovanju operativnega posega in znaša od Th
4 do Th 9 od 4,7 do 6,1 mm, pod Th 11 pa običajno preseže 6,3 mm. V ledvenem predelu
dosegajo premeri pediklov 8 mm in več, povečujejo se tudi v proksimalni smeri do Th 1 in
dosegajo od 5,6 do 7,9 mm.

Po poteku hrbtenice kavdalno se frontalni kot na telo vretenca zmanjšuje vse do ledvenega
dela, in sicer od 30° na Th 1 do 5° na Th 12, nato pa se do prvega križničnega vretenca
ponovno veča do 30°. Sredinski kot pri Th 1 znaša 0°, do Th 12 se poveča na 10°. V ledvenokrižničnem predelu ta kot znaša od L 1 do L 4 približno 0°, nato se v kavdalni smeri ponovno
povečuje in doseže 5° (8, 36).

V hrbteničnem kanalu potekajo živčne korenine medialno ob pediklu in so na nivoju prsne
hrbtenice od 0 do 0,3 mm oddaljene od pedikla. V ledvenem predelu se cauda equina
praktično ves čas prilega robu vretenca. Živčne korenine, ki izstopajo iz hrbtenjače, se pedikla
dotikajo v ventralni in kavdalni tretjini, zato preboj pedikla v tem področju predstavlja
dodatno tveganje za poškodbo (37–39).
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1.2

PROSTOROČNA TEHNIKA POSTAVITVE PEDIKULARNIH VIJAKOV

Klasična prostoročna tehnika postavitve pedikularnih vijakov temelji v celoti na prepoznavi
anatomskih struktur s pomočjo vida in tipanja. Odvisna je od natančne kirurške preparacije
anatomskih orientacijskih točk, ki služijo prepoznavi pravilnega vstopnega mesta za
pedikularni vijak in določitvi optimalne smeri vijaka.

Med operativnim posegom lahko opravimo delno fasetektomijo spodnje tretjine inferolateralnega roba zgornjega vretenca. S tem laže prepoznamo mejo med zgornjim in spodnjim
delom sklepa, kar služi kot idealna vstopna točka za vijak. Vstopno mesto za vijak predstavlja
sečišče med vzdolžnico, ki poteka lateralno ob spodnjem sklepnem izrastku fasetnega sklepa,
in prečnico, ki poteka po prečnem izrastku. Na nivoju prvega križničnega vretenca je vstopna
točka na infero-lateralnem robu baze zgornjega sklepnega izrastka križnice. Smer vijaka
določa obod pedikla. Razmerja med vretenci in predvidene dolžine vijakov določimo
predoperativno na RTG- ali CT-posnetku. Običajna dolžina vijakov znaša v zgornji prsni
regiji med 30–35 mm, v srednji tretjini 35–40 mm, v spodnji tretjini praviloma 40–45 mm. Od
prvega do četrtega ledvenega vretenca je optimalna dolžina vijaka 40–45 mm, na petem
ledvenem vretencu znaša 45–50 mm, na prvem križničnem vretencu se zmanjša na 35–40
mm. Pred vstavitvijo vijakov v pedikel utremo kanal za vijak z vstopnim šilom, nato s topo
sondo preverimo morebitni preboj vseh štirih sten pedikla in usmerjenost kanala (8, 39–41).

1.3

POSTAVITEV

PEDIKULARNIH

VIJAKOV

S

POMOČJO

TEHNOLOŠKIH

PRIPOMOČKOV (NAVIGACIJA)

Število in stopnja nepravilne postavitve pedikularnih vijakov, nameščenih s prostoročno
tehniko, se lahko občutno zmanjša, če jo nadgradimo z diaskopijo ali računalniško podprtimi
sistemi za vstavljanje vijakov. Slednji so se večinoma izkazali za zelo zanesljive, čeprav se
odstotek nepravilne postavitve pedikularnih vijakov v literaturi močo razlikuje (42–44).
Poznamo klasično navigacijo, ki temelji na predoperativni analizi CT in oboperativnem
vodenju, ali metodo elektromagnetno vodene kirurgije, ki spada v področje računalniško
vodene ortopedske kirurgije (computer assisted orthopaedic surgery – CAOS). V zadnjem
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obdobju se za navigacijo najpogosteje uporablja CT-navigacija z O-lokom, ki omogoča
vstavljanje vijakov s 3D-prostorsko predstavo.

Problem CT-navigacije se kaže predvsem na dveh področjih. V primeru travmatskih poškodb
se lahko od opravljenega CT-posnetka do operativnega posega razmerja na nivoju vretenca
spremenijo. Če z navigacijskimi pripomočki pregrobo ravnamo, se s tem spremeni optimalna
smer vijaka. Problem tehnike CAOS predstavlja ob visoki ceni tudi daljši čas operativnega
posega. Potrebna so tudi sidra z infrardečim oddajnikom v operativnem polju, ki povečajo
možnosti za okužbo med operativnim posegom (45–47).

1.4

METODE HITRE IZDELAVE PROTOTIPOV

Metoda hitre izdelave prototipov je napredna tehnologija, s katero lahko z različnimi postopki
(npr. z metodo selektivnega laserskega sintranja) izdelamo poljuben model. Najprej se je ta
tehnologija uveljavila v avtomobilski in letalski industriji, kmalu za tem pa so njene prednosti
prepoznali tudi v medicini. Gre za aditivni postopek, ki temelji na dodajanju različnih
materialov. Najpogosteje so v uporabi fotopolimeri, termoplastika (npr. poliamid) in adhezivi.

Fotopolimerni sistem je zasnovan na tekočinskem mediju, ki pod določeno valovno dolžino
preide v trdo stanje, s čimer dobimo želeni produkt. Termoplastični sistem temelji na trdnem
mediju, ki ga pod visoko temperaturo stopimo, s čimer se oblikuje v želen model. Adhezivni
sistemi uporabljajo vezni modul, ki povezuje primarni sestavni material.

Glede na osnovne principe modeliranja in izdelave končnega produkta so se razvili različni
specifični postopki, ki predstavljajo sinonim za celotno tehnologijo. Poznamo jih pod imeni:
selektivno lasersko sintranje, stereolitografija, ciljno nalaganje (fused deposition modeling),
izdelava laminiranih predmetov (laminated object manufacturing), izdelava modela na trdni
podlagi (solid ground curing) in brizgalni sistemi (inkjet systems).
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Prednost metode hitre izdelave prototipov predstavlja predvsem možnost naročnika, da ves
čas sodeluje pri sooblikovanju modela. Metoda omogoča visoko natančnost; tako pri
oblikovanju modela kot pri izdelavi končnega produkta. Vse te lastnosti so ključne za uspešno
sodelovanje med kirurgom in inženirjem. Takšen postopek skrajša čas in zniža stroške,
potrebne za operativni poseg.

Hitra izdelava prototipov je na področju medicine najprej zaživela v maksilofacialni kirurgiji
in nevrokirurgiji (Slika 1), nato se je njena uporaba razširila na področje tumorske,
rekonstruktivne, ortognatične, periprotetične ter ortodontske kirurgije. V zadnjem obdobju se
uporablja tudi v ortopediji, predvsem pri vstavitvi kolenskih in kolčnih endoprotez, zlomih
medenice in degenerativnih obolenjih hrbtenice.

Slika 1. Model lobanjskega svoda z obsežnim defektom (zgoraj) in vsadkom, predvidenim za
kritje defekta (spodaj).

Izdelava modela s pomočjo hitre izdelave prototipov temelji na pretvorbi dvodimenzionalnih
CT-posnetkov ali magnetno resonančnih posnetkov v 3D-sliko. Dobljeno sliko (npr. skelet
hrbtenice) v naslednji fazi računalniško obdelamo s programsko opremo 3D CAD, kar nam
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omogoči, da lahko vstavljamo različne elemente, kot so vodila in vsadki. V naslednji fazi
sledi oblikovanje navideznih šablon ali odlitkov. Ko sta navidezna šablona ali odlitek
dokončno oblikovana, ju je treba pretvoriti v računalniški format STL. Tega lahko prebere
naprava za hitro izdelavo prototipov (3D-tiskalnik), s čimer omogočimo proizvodnjo
dejanskega končnega produkta.

Na voljo so različni specifični postopki hitre izdelave prototipov. Na začetku razvoja te
tehnologije so največkrat uporabili princip rezkanja iz polikarbonata, ki se zaradi
nenatančnosti ne uporablja več. Zamenjal ga je postopek stereolitografije. Ta postopek
odlikuje predvsem nizka cena, natančnost je zmerna, izraziti prehodi med plastmi, predvsem v
z-osi, pa zahtevajo dodatno površinsko obdelavo. Težavo lahko predstavlja krhkost. Najbolj
priljubljen postopek zadnjih let je selektivno lasersko sintranje, ki smo ga uporabili tudi v naši
raziskavi. Omenjeni postopek temelji na uporabi materiala v prahu, ki ga 3D-tiskalnik s
sintranjem v tankih plasteh nanaša v obliko želenega 3D-modela. S takšnim postopkom lahko
zlahka dobimo različne zapletene geometrijske oblike (48–56).

1.5

SELEKTIVNO LASERSKO SINTRANJE

Tehnologija selektivnega laserskega sintranja je nadgradila tehnologijo stereolitografije, kar je
omogočilo predvsem večjo svobodo pri izbiri materialov. Ti so v obliki finega prahu, ki ga
stali laserski žarek. Napravo sestavljajo dve posodi s prahom in transportni mehanizem.
Slednji prenese prah, na primer poliamid, na delovno površino, kjer laser stali območje, ki je
del končnega produkta. Delovna površina se nato spusti za debelino ene plasti, ki določa
natančnost končnega izdelka in običajno znaša 0,1 mm. Postopek se nato ponovi iz druge
smeri. Postopek izdelave se nadaljuje, dokler končni produkt ni izdelan. Poteka znotraj
nadzorovanega okolja (običajno dušikove komore), kar prepreči oksidacijo materiala (Slika
2).
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Slika 2. Shematski prikaz sestave 3D-tiskalnika. Sistem za nanašanje prahu v 0,1 mm debelih
plasteh nanaša material na delovno območje laserskega žarka, ki topi plastični prah v želeno
obliko končnega produkta.

Glavne prednosti selektivnega laserskega sintranja so, da dobimo konstrukcijsko čvrst in trd
izdelek, ki je proizveden do 0,1 mm natančno, stopnice med posameznimi plastmi pa so
relativno majhne. Težavo lahko predstavlja poroznost izdelka, zato je priporočljiva končna
mehanska obdelava (brušenje) (55, 56).

1.6

PREGLED DOSEDANJE PRAKSE

Uporabo vodilnih šablon, ki se edinstveno prilegajo dorzalnim delom hrbtenice in služijo kot
vodilo za vstavitev pedikularnih vijakov, so prvič opisali leta 1998 (16). Šablona je bila
izdelana po principu rezkanja iz polikarbonata in uspešno preizkušena na ledveni hrbtenici
trinajstih kadavrov (17). Zaradi boljše dostopnosti in možnosti izdelave natančnejših modelov
je metodo rezkanja kmalu zamenjala stereolitografija (18). Kasneje se je razvilo selektivno
lasersko sintranje, ki se uporablja tudi pri nas (19, 49).
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Z razvojem selektivnega laserskega sintranja so v Leedsu leta 2003 na kadavrih prvič
uporabili vodilne šablone za vstavitev vijakov v vratno, prsno in ledveno hrbtenico.
Poliamidni prah, ki se običajno uporablja za izdelavo šablon, se je takrat izkazal kot odličen
material za steriliziranje, ki praktično ne spremeni oblike in mase (19).

Glavni težavo pri izdelavi vodilnih šablon predstavlja izdelava optimalne oblike šablone.
Zagotoviti je namreč treba obliko, ki se trdno in natančno prilega površini dorzalnih struktur
hrbtenice. Obenem mora model nasedati na dorzalne dele hrbtenice dovolj diskretno, tako da
med operativnim posegom zadošča čim manjše odmikanje in resekcija obhrbteničnega
mišičja.

V zadnjem desetletju je več avtorjev oblikovalo različne tipe šablon v želji po doseganju čim
enostavnejše in natančnejše vstavitve vijakov. Vsi modeli so bili v praksi preizkušeni na
kadavrih. Prvi opisan model je imel obliko črke V in se je dotikal hrbteničnih struktur le na
treh točkah. Glavno oporo je nudil naslon na trnast izrastek vretenca. Zaradi enostavnosti
modela so ga uporabili predvsem v ledvenem predelu. Glavno pomanjkljivost je predstavljala
nenatančnost šablone, saj je med vstavitvijo predvsem na prsnem nivoju pogosto prišlo do
odmika od optimalne smeri pedikularnega vijaka (18). V naslednji fazi je delno modificirane
različice z dodatnimi podpornimi točkami opisal Berry s sodelavci. Dovolj natančna je bila
različica, ki se je ob opori na trnast izrastek na vsaki strani naslanjala še na lamini (19).
Sočasno je nastajala tudi zamisel o izdelavi šablone, ki bi se lahko z opornimi točkami v
obliki kljuke pričvrstila na vretenca (raziskava je potekala na vretencih C1 in C2 – na
kadavrih in tudi klinično). Zaradi nestabilnosti in relativnega tveganja za poškodbo med
operativnim posegom je šablona dala le delno želene rezultate. Omogočala je hkratno
vstavitev le enega vijaka (20). Dve leti pozneje so v isti ustanovi razvili podobno obliko
šablone še za ostala vratna vretenca. Zaradi nekoliko boljšega naleganja šablone je bila tudi
natančnost vstavitve vijakov znatno boljša (21). Kanadska raziskava opisuje in-vitro test 72
vijakov, v katerem so za vretence L3 izdelali univerzalno vodilno šablono, ki se je izkazala
uporabna tudi za druge nivoje v ledvenem predelu hrbtenice. Šablona je bila dokaj natančna –
le 10 % vijakov je poškodovalo obod pedikla, popolnega preboja pedikla pa ni bilo (22). Pri
zadnjem pomembnejšem modelu, testiranem na kadavrih, se je šablona kot odlitek popolnoma
prilegala dorzalnim delom hrbtenice, s čimer je bila dosežena največja natančnost pri vstavitvi
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vijaka (23). Preizkusili so tudi šablono, ki je omogočala hkratno večnivojsko vstavljanje
vijakov, a se je zaradi nestabilnosti izkazala za nenatančno (19).

Prvo obsežnejšo raziskavo, ki opisuje vstavitev pedikularnih vijakov v ledveno hrbtenico na
kadavrih in tudi klinično, so izvedli leta 2009 na Kitajskem. Posneli so standardni
predoperativni CT-posnetek ledveno-križnične hrbtenice s prečnimi rezi na 0,625 mm
natančno. Slike so shranili v formatu DICOM in nato z ustrezno programsko opremo (Mimics
– Materialise) pretvorili v format STL. Tako je bila mogoča obdelava s CAD programom in
oblikovanje 3D-modela hrbtenice. Nato so iz dorzalnih delov navideznega hrbteničnega
modela računalniško oblikovali površinski kalup vretenc, kjer je bila predvidena vstavitev
pedikularnih vijakov za fuzijo. Dobljeni kalup je služil za oblikovanje šablone, skozi katero
sta potekala navidezna pedikularna vijaka. V naslednji fazi so vijake računalniško odšteli od
šablone, tako da sta v šabloni nastala kanala, ki sta predstavljala vodilo. S postopkom
stereolitografije so nato izdelali končno šablono. Kot odlitek se je prilegala dorzalnim delom
hrbtenice, s čimer je bila zagotovljena zadostna čvrstost in natančnost. Šablona je omogočala
vstavitev vijakov le za vsak nivo posebej, njena glavna pomanjkljivost pa je bila nujna
obsežna preparacija mehkih tkiv za čvrsto namestitev šablone. Metoda se je izkazala za
učinkovito in potencialno uporabno v vsakdanji praksi (24, 25). Zaradi uspešnosti opisane
metode so v isti ustanovi opravili dodatne raziskave, in sicer za prsno in vratno hrbtenico.
Raziskavo za prsno hrbtenico so najprej izvedli na kadavrih in nato še klinično pri
preiskovancih s skoliozo. Rezultati so pokazali, da je čas učenja za uporabo vodilnih šablon
kratek in da je dosežena statistično značilno večja natančnost v primerjavi s prostoročno
tehniko (26–30). Sledili sta raziskavi na vratni hrbtenici, posebej za C2 in ostala vretenca.
Tudi v teh primerih je šlo za šablone, ki se prilegajo celotni dorzalni površini vratnih vretenc.
Ponovno je bila potrjena natančnost takšnih šablon (31–33). V istem obdobju so v Italiji
izvedli raziskavo na živalih, kjer je bila oblikovana enonivojska vodilna šablona po principu
več opornih točk, ki se je izkazala za natančno (34).

Doktorska disertacija, Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru, 2014

21

Merc M. Vstavitev pedikularnih vijakov v ledveno in križnično hrbtenico z uporabo večnivojske vodilne šablone,
izdelane z metodo hitre izdelave prototipov.

1.7

PREVERJANJE

POLOŽAJA

PEDIKULARNIH

VIJAKOV,

NEPRAVILNA

POSTAVITEV IN STABILNOST NAPAČNO POSTAVLJENIH VIJAKOV

Zlati standard za preverjanje lege pedikularnih vijakov in njihovega odnosa do sosednjih
struktur predstavlja analiza CT-posnetkov ali anatomska disekcija vretenc (57). Kljub
prepričanju mnogih hrbteničnih kirurgov, da zadostuje analiza položaja vijakov s pomočjo
RTG-posnetka, se je ta zaradi številnih lažno pozitivnih in lažno negativnih rezultatov izkazal
kot nezanesljiv. Enako velja za oceno preboja oziroma poškodbe pedikla ali sosednjih struktur
(58, 59).

Poškodbe struktur v neposredni bližini telesa vretenca in pedikla se predvsem na prsnem
nivoju pogosto kažejo v resnih zapletih s trajnimi posledicami. Razlog je neposredna bližina
plevralne votline, velikih žil in požiralnika. Preboj pedikla v ledveno-križničnem predelu
predstavlja manjše tveganje za poškodbo pomembnih živčno-žilnih struktur. Razlog je večji
premer pediklov, širši intraforaminalni prostor in večja oddaljenost velikih žil, ki jih obdaja
prosta visceralna plevra. Največkrat se obsežen preboj pedikla odraža v delnem ali popolnem
izpadu motorične funkcije spodnjih okončin ali v nevropatski bolečini. Raziskave kažejo, da
se nevrološka okvara pri preboju pedikla od nivoja Th10 do L4 pojavi šele pri zamiku vijaka
medialno za več kot 6 mm. Na teh nivojih je namreč obširno varno območje, ki predvsem
zaradi velikega premera pedikla in širšega hrbteničnega kanala dopušča preboj medialno do 4
mm (8, 60). Kljub temu v splošnem velja, da je absolutno varno območje zgolj 2 mm
medialno od roba pedikla (61, 62).

Napačno postavljenim pedikularnim vijakom, zlasti tistim, ki lateralno in kranio-kavdalno
prebijajo pedikel, se zmanjša stabilnost in čvrstost, kar pa ne velja nujno za preboj na
medialni strani. Po literaturi sodeč je lahko stabilnost vijaka, ki prebada pedikel na medialni
strani, tudi do 9 % večja. Pri lateralnem preboju se sila, potrebna za izpulitev vijaka, zmanjša
do 47 % (63). Vijaki, ki prebijajo pedikel v kranio-kavdalni smeri, so manj čvrsto vstavljeni v
primerjavi z nepravilno postavljenimi vijaki v sredinski ravnini (63, 64).

Ocene napačno postavljenih pedikularnih vijakov pri uporabi prostoročne tehnike se
razlikujejo in znašajo med 6 % in 31 % (65, 66). V obsežni klasični raziskavi, ki je zajemala
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prsno in ledveno hrbtenico, je ta vrednost znašala 21 %. Raziskavo so izvedli na kadavrih brez
RTG-nadzora (57, 67). V raziskavi, opravljeni na 6816 vijakih, vstavljenih v prsni in ledveni
del hrbtenice, opisujejo poškodbo pedikla v 2,5 %, pri čemer je bila meja za preboj, če je iz
pedikla izstopalo več kot 25 % premera vijaka. Vijake so v 61 % postavili preveč lateralno, v
33 % preveč medialno in v 3 % preveč kranialno (68). Druge raziskave so pokazale, da je pri
prostoročni tehniki brez RTG-nadzora ali z njim pogostejši preboj medialne strani (65, 69,
70). Z diaskopijo je mogoče znatno zmanjšati stopnjo nepravilne postavitve vijakov (60, 69).
Delež preboja pediklov pri CT-navigaciji z O-lokom se v raziskavah precej razlikuje in znaša
za ledveni del med 3,6 % in 14,5 % (8, 60, 70). Obsežna retrospektivna raziskava na 4500
pedikularnih vijakih, v kateri so primerjali navigacijo z O-lokom in navigacijo pod diaskopijo,
opisuje natančnost postavitve vijakov ob uporabi O-loka z 96,4 % in pod diaskopijo z 93,9 %.
Večjo razliko so v isti raziskavi opisali za vstavitev vijakov v prsni nivo in znaša 95,5 % za
O-lok in 79 % za diaskopijo (60). Pri obeh metodah so preboj večkrat ugotovili na lateralni
strani pedikla (60, 65).

V pregledni raziskavi, ki je zajemala 26 prospektivnih raziskav, v katerih so ocenjevali
položaj pedikularnih vijakov pri prostoročni tehniki, CT-navigaciji in diaskopsko vodeni
navigaciji, se pri prostoročni tehniki stopnja preboja 0 ali 1 pojavlja v 80–97 %. Pri CTvodeni navigaciji znaša ista stopnja preboja 93–100 %, pri diaskopsko vodeni navigaciji pa
95–97 %. Stopnja preboja 3 se pri prostoročni tehniki pojavlja v 1–6,5 %, pri CT-navigaciji v
0–3,3 % in pri diaskopski navigaciji v 0–2 % primerov (65).

Deleži prebojev pediklov za ledveno in prsno hrbtenico se pri uporabi vodilnih šablon,
izdelanih s tehnologijo hitre izdelave prototipov, v publikacijah razlikujejo. Pri šablonah, ki se
kot odlitek prilegajo dorzalnim delom vretenca, znaša delež optimalne postavitve vijakov na
kadavrih 93,4 %, pri čemer so bili vsi nepravilno postavljeni vijaki v dopustnem območju
prve stopnje preboja (26). V podobni klinični raziskavi na skoliozah opisujejo stopnjo preboja
za ledveno hrbtenico pri 8,4 % (30). V raziskavah, izvedenih na kadavrih, kjer so šablone
izdelali po principu opornih točk, so opisovali nepravilno postavitev vijakov v 0–44 %. Ta je
bila odvisna predvsem od zasnove in oblike šablone. Delež preboja pri edinkrat opisani
večnivojski vodilni šabloni je znašal 44 % (19).
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2

CILJI IN HIPOTEZE

Namen dela je bil razvoj večnivojske vodilne šablone za vstavitev pedikularnih vijakov v
ledveno in križnično hrbtenico, ki bi omogočala optimalno postavitev pedikularnih vijakov.

2.1

CILJI

Razvoj večnivojske vodilne šablone za vstavitev pedikularnih vijakov v ledveno in križnično
hrbtenico z uporabo tehnologije hitre izdelave prototipov.

Zagotoviti dovolj veliko natančnost šablone, da pri vstavitvi vijaka ne bi prišlo do preboja
pedikla ali telesa vretenca oziroma da bi bilo število prebojev značilno nižje v primerjavi s
prostoročno tehniko pod RTG-nadzorom.

Izmeriti in primerjati odmike pedikularnih vijakov od optimalnega položaja za vse tri ravnine
pri uporabi vodilne šablone in uporabi prostoročne tehnike pod RTG-nadzorom.

Oceniti natančnost postopka oblikovanja in uporabe vodilne šablone glede na odstopanje
vstavljenih pedikularnih vijakov od smeri navideznih vijakov.

Primerjati čas celotnega operativnega posega glede na posamezni nivo zatrditve v obeh
preiskovanih skupinah.

Primerjati skupni čas trajanja efektivnega RTG-sevanja na posamezni vstavljeni vijak med
obema preiskovanima skupinama.
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2.2

HIPOTEZE

S tehnologijo hitre izdelave prototipov je mogoče izdelati večnivojsko vodilno šablono za
vstavitev pedikularnih vijakov v ledveno in križnično hrbtenico.

Pri uporabi vodilnih šablon pride statistično značilno (p ≤ 0,05) manjkrat do preboja pedikla
ali vretenca v primerjavi s kontrolno skupino.

Pri vstavljanju pedikularnih vijakov z uporabo šablone leži pedikularni vijak bliže središču
pedikla in pogosteje sega v varno območje med 50 do 80 % premera telesa vretenca v
primerjavi s prostoročno tehniko pod RTG-nadzorom.

Pri vstavitvi vijaka z uporabo šablone pride do odstopanj od pred operativnim posegom
določene smeri vijaka. Odstopanja glede na središče pedikla niso večja od 1/2 premera vijaka.
Odstopanje od optimalnega naklona vijaka v transverzalni in sredinski ravnini – na konici
vijaka – je manjše od celotnega premera pedikularnega vijaka.

Čas operativnega posega glede na posamezni nivo zatrditve je pri uporabi šablon krajši v
primerjavi s prostoročno tehniko pod RTG-nadzorom.

Skupni čas trajanja efektivnega RTG-sevanja na preiskovanca, deljenega s številom
vstavljenih vijakov, je pri uporabi vodilne šablone značilno krajši v primerjavi s kontrolno
skupino.
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3

3.1

PREISKOVANCI IN METODE

PREISKOVANCI

Raziskavo smo opravili v UKC Maribor in jo zasnovali kot prospektivno, odprto, enakomerno
randomizirano raziskavo primerov s kontrolami, za katero je bilo predvidenih 24 oseb.
Randomizacijo smo izvedli glede na obstoječo čakalno listo za zatrditev ledvene oz. križnične
hrbtenice Oddelka za ortopedijo UKC Maribor, in sicer pri kirurgu, ki je v raziskavi vstavljal
pedikularne vijake (Gregor Rečnik). V hrbtenico smo skupno vstavili 144 pedikularnih
vijakov. 72 vijakov smo vstavili z metodo uporabe vodilnih šablon, izdelanih s tehnologijo
hitre izdelave prototipov, in 72 s prostoročno tehniko pod RTG-nadzorom (kontrolna
skupina). V poštev so prišli preiskovanci z degenerativnimi spremembami hrbtenice z znano
zožitvijo hrbteničnega kanala, spondilolizo ali spondilolistezo, kjer je bila predvidena fuzija
od dveh do šestih sosednjih vretenc od prvega ledvenega do prvega križničnega nivoja.
Izključitveni kriteriji za sodelovanje so bili predhodni operativni posegi na hrbtenici, pri
katerih se lahko poškodujejo fasetni sklepi (laminektomija, spondilodeza).

Vse osebe, ki so bile vključene v raziskavo, so prostovoljno pristopile k raziskavi. Nobena
oseba sodelovanja v raziskavi ni zavrnila. Pred pričetkom raziskave so preiskovanci podali
pisno izjavo o sodelovanju. Pred podpisom soglasja smo preiskovance seznanili z vsemi
potencialnimi dejavniki tveganja tekom operativnega posega, morebitnimi zapleti,
povezanimi z uporabo nove preiskovane metode, ter s škodljivimi učinki sevanja rentgenskih
žarkov zaradi dodatnih CT-preiskav. Raziskavo je odobrila Komisija Republike Slovenije za
medicinsko etiko na seji dne 30.9.2011 pod zaporedno številko 76/09/11.

3.2

OBLIKOVANJE VODILNE ŠABLONE

Pred operativnim posegom smo na Radiološkem oddelku UKC Maribor posneli CT-posnetek
ledveno-križnične hrbtenice s prečnimi rezi na 0,5 mm natančno. Položaj preiskovanca med
snemanjem je bil na trebuhu, tako da je položaj čim bolj posnemal namestitev preiskovanca
med operativnim posegom. V ta namen smo za CT-preiskavo uporabili iste podloge kot med
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operativnim posegom. Preiskovance smo podložili pod prsnim košem in pod medenico.
Celotni volumen slik smo shranili v standardnem formatu DICOM.

Naslednjo fazo predoperativne priprave vodilne šablone smo izvedli na Inštitutu za
proizvodno strojništvo Strojne fakultete, Univerze v Mariboru. Razvoj je vodil inženir,
usposobljen za delo s tehnologijo hitre izdelave prototipov (Tomaž Brajlih). Slike v formatu
DICOM smo računalniško obdelali z ustrezno programsko opremo EBS ver. 2.2.1 (Ekliptik,
Slovenija), s čimer smo dobili navidezni 3D-model ledveno-križnične hrbtenice. Sledila je
pretvorba 3D-modela v računalniški format STL, kar je omogočilo natančno določitev
dimenzij in orientacije pedikla, vretenc in fasetnega sklepa. Iz dorzalnih delov pretvorjenega
navideznega modela hrbtenice smo pri visoki ločljivosti s programsko opremo SolidWorks
2011 (SolidWorks Corp., ZDA) računalniško oblikovali vodilno šablono (Slika 3). Navidezna
šablona se je kot odlitek prilegala dorzalnim delom fasetnega sklepa. To je omogočilo
namestitev šablone po principu uporabe natičnega ključa, s čimer je bila dosežena zadostna
stabilnost. V naslednji fazi smo določili smer poteka pedikularnih vijakov. Na navideznem
modelu hrbtenice smo natančno prikazali središče in obliko pedikla ter glede na njegovo
središče določili optimalen potek vijaka. Ti so bili usmerjeni natančno skozi središče pedikla
in so se končali med 50 % in 80 % premera telesa vretenca (Slika 4a). Sredino pedikla smo
definirali kot središče najmanjšega premera prečnega prereza pedikla (Slika 4b). Po pravilni
postavitvi navideznih vijakov so ti potekali od fasetnega dela šablone skozi pedikel do telesa
vretenca. V sklepni fazi smo vijake računalniško odšteli od šablone, tako da je v šabloni nastal
kanal, ki je med operativnim posegom določal smer vijakov. Deli šablone, ki so nalegali na
posamezno faseto, so bili med seboj povezani v prečni in vzdolžni smeri, s čimer smo dosegli
zadostno kotno stabilnost in čvrstost (Slika 5). Na koncu oblikovanja večnivojskega modela
smo za vsak vodilni kanal izdelali še pušo z notranjim premerom svetline 2 mm, ki je
omogočila vstavitev Kirschnerjeve žice (K-žice). Žica je potekala natančno skozi središče
pedikla, s čimer smo, podobno kot s šilom pri prostoročni tehniki, vtrli osrednji kanal skozi
pedikel, po katerem je bilo mogoče vstaviti končni pedikularni vijak. Tako nameščena
šablona je bila pritrjena čvrsto, kar je omogočalo nemoteno zaporedno zamenjavo K-žic za
dokončne pedikularne vijake. V primeru, da pri začasni pričvrstitvi z žicami šablona ni bila
stabilna v vseh oseh, je bilo mogoče žice zamenjati s priteznimi kortikalnimi vijaki premera
4,5 mm, s čimer je bila zagotovljena dodatna 3D-stabilnost šablone. Za ta namen smo izdelali
puše z notranjim premerom 4,5 mm (Slika 6).
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Slika 3. Načrtovanje poteka pedikularnih vijakov in oblikovanje večnivojske vodilne šablone
na podlagi navideznega 3D-modela hrbtenice.
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Slika 4a in 4b. Predoperativno določanje poteka navideznih pedikularnih vijakov. Slika 4a
prikazuje potek vijakov glede na transverzalni prerez. Vijaki so usmerjeni tako, da potekajo
skozi sredino prepolovljenega telesa vretenca in v dolžini segajo med 50 % in 80 % premera
vretenca. Slika 4b prikazuje potek vijakov skozi pedikel. V frontalni ravnini potekajo vijaki
natančno skozi središče elipse prereza pedikla.

Proizvodnjo vodilne šablone smo izvedli po metodi hitre izdelave prototipov s tehnologijo
selektivnega laserskega sintranja. S tem postopkom smo iz poliamidnega prahu proizvedli
solidno plastično šablono (Slika 5). Šablona je bila izdelana na 0,1 mm natančno in je
zagotavljala zadostno trdnost. Plastični model smo nato še mehansko očistili in
predoperativno sterilizirali.

Slika 5. Večnivojski vodilni šabloni s pušami. Posamezni deli šablone so med seboj povezani
v prečni in vzdolžni smeri zaradi večje stabilnosti.
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Slika 6. Demonstracijska slika nasedanja vodilne šablone na fasetne sklepe plastičnega
modela hrbtenice (elipsa) s simboličnim prikazom zamenjave K-žice (A) za pritezni kortikalni
vijak (B) in dokončni pedikularni vijak (C).

3.3

KLINIČNI POTEK

Operativni poseg smo pri vseh preiskovancih izvedli v splošni anesteziji na trebuhu.
Preiskovance smo pod prsnim košem podložili s klinasto podlogo, pod medenico pa s podlogo
v obliki valja premera 10 cm, s čimer smo zagotovili poudarjeno lordozo ledvenega dela
hrbtenice. Nato smo pripravili operativno polje in izvedli klasični dorzalni kirurški pristop na
ledveno hrbtenico. Po rezu kože in podkožja ter odmiku mišičnega tkiva od trnastih izrastkov
vretenc je sledila preparacija dorzalnega dela lamin vretenc in fasetnih sklepov, predvidenih
za vstavitev pedikularnih vijakov. Za vstavitev smo v obeh skupinah uporabili standardne
pedikularne vijake tipa Click'X (Synthes, Švica) in premera 6,25 mm.

V skupini preiskovancev, ki so bili predvideni za vstavljanje vijakov s pomočjo šablon, je bila
potrebna natančna preparacija mehkih tkiv predvsem v neposredni bližini fasetnega sklepa in
nad njim. Ob tem je moral kostni del fasete ostati nepoškodovan, saj je predstavljal relief, na
katerega se unikatno prilega vodilna šablona. Po preparaciji smo namestili vodilno šablono na
dorzalno stran fasete. Šablona je v večini primerov čvrsto in stabilno nalegala, kar je
omogočalo nasaditev na faseto po principu natičnega ključa (Slika 6). Če ob namestitvi ali ob
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manipulaciji ni prišlo do zaznavnih premikov in šablona ni odstopala od podlage, smo
šablono pričvrstili s K-žicami preko posebej izdelanih reducirnih puš (Slika 7A). V
nasprotnem primeru je operater dodatno odstranil mehka tkiva. Ob vstavitvi žic je asistent
šablono pritiskal na fasetni sklep, s čimer smo preprečili morebitno odstopanje šablone od
kostne površine, kar bi lahko vplivalo na natančnost postavitve vijakov. Vstavitev K-žic je
potekala pod RTG-nadzorom, s čimer smo preprečili morebitni preboj pedikla zaradi napake
pri izdelavi šablone ali napake pri namestitvi. Hkrati smo lahko ocenili predviden položaj
vijakov v kasnejši fazi posega. Po pričvrstitvi šablone in namestitvi žic v vse pedikle, smo po
zaporednem principu zamenjali K-žice s pedikularnimi vijaki (Slika 7C). Če šablona ni bila
stabilna v vseh oseh, smo jo dodatno pričvrstili s priteznimi vijaki, ki so zamenjali K-žice
(Slika 7B). Pred tem smo morali za pritezne vijake vrezati navoj. Zaradi dodatne varnosti smo
pred vstavitvijo pedikularnih vijakov s sondo preverili nepoškodovanost oboda pedikla.
Končni položaj vijaka smo ocenili pod RTG (Slika 7D). V primeru preboja pedikla bi
preverili pravilno namestitev šablone in ponovno vstavili vijak. Če to ne bi bilo mogoče ali
kljub dobri namestitvi ne bi mogli preprečiti preboja, bi nadaljevali s postopkom vstavitve za
ostale vijake. Vijak oziroma vijake, pri katerih bi glede na RTG posnetek obstajal sum, da
bodo nepravilno vstavljeni, bi v naslednji fazi brez uporabe šablone namestili po principu
prostoročne tehnike pod RTG-nadzorom.
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Slika 7. Postopek uporabe večnivojske vodilne šablone. Slika 7A prikazuje namestitev šablone
in začasno pričvrstitev s K-žicami. Po potrebi sledi faza zamenjave K-žic s priteznimi vijaki,
ki prek puše pritegnejo vodilno šablono k fasetnim sklepom (beli puščici, Slika 7B). V sklepni
fazi K-žice ali pritezne vijake zamenjamo s pedikularnimi vijaki (bela puščica, Slika 7C). Slika
7D prikazuje stranski RTG-posnetek pričvrščene vodilne šablone s K-žicami (prosojna
puščica) in začasnima vijakoma (bela puščica) ter vstavitev pedikularnega vijaka (črna
puščica).

Pri skupini preiskovancev, pri katerih smo uporabili metodo vstavitve vijakov s prostoročno
tehniko pod RTG-nadzorom, smo prav tako morali odstraniti mehka tkiva nad fasetnim
sklepom in laminami ter v njihovi okolici. Zaradi lažje določitve anatomskega vstopnega
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mesta za pedikularni vijak smo morali določiti mesto narastišča prečnega izrastka na vretence.
Na mestu sečišča med sredino fasetnega sklepa in vzdolžnico na prečni izrastek je po
definiciji prostoročne tehnike vstavitve vstopno mesto za vijak. Na tem mestu smo s šilom
skozi faseto in pedikel do vretenca utrli kanal, ki je določal smer končnega pedikularnega
vijaka. Med tem postopkom smo pravilen položaj vstopnega mesta in usmeritve šila preverjali
z RTG-ojačevalcem. Pravilno smer kanala in morebiten preboj pedikla smo pred vstavitvijo
vijaka preverili še s tipalom (8). Če je bil položaj zadovoljiv, smo glede na RTG-posnetek
določili dolžino pedikularnega vijaka. Sledila je končna vstavitev.

Za obe skupini preiskovancev smo merili čas celotnega operativnega posega za posameznika
od reza do končnega zaprtja kože. Merili smo tudi skupni čas trajanja efektivnega RTGsevanja za vsak poseg.

3.4

POOPERATIVNA ANALIZA

Pri vseh preiskovancih smo dan po posegu opravili nevrološki pregled spodnjih okončin z
namenom ocene morebitnih novonastalih nevroloških okvar. Zaradi analize položaja
pedikularnih vijakov smo naročili standardni pooperativni CT-posnetek na hrbtu z
natančnostjo rezov 0,5 mm. Posnetke smo shranili v formatu DICOM in jih uvozili v
programsko opremo Aquarius iNtuition ver. 4.4.7.85.5213 (TeraRecon, ZDA).

V prvem delu pooperativne analize smo ocenili število in stopnjo preboja pediklov. Sledile so
meritve odmika in odklona pedikularnih vijakov. Zaradi večje objektivnosti je meritve opravil
neodvisni radiolog (Tomaž Friedrich). Najprej smo določili vse tri ravnine CT-posnetka. Na
podlagi umerjenih ravnin smo lahko natančno analizirali položaj vijakov za posamezno os
(Slika 8). Nato smo po privzeti štiristopenjski lestvici ocenili stopnjo preboja pedikla. Stopnja
0 pomeni ugodno postavitev pedikularnega vijaka brez preboja – cel vijak je v pediklu.
Stopnja 1 zajema vijake, ki za <2 mm prebijajo pedikel ali za <½ premera vijaka prebijajo
obod pedikla. Stopnja 2 zajema vijake, ki prebijajo obod med 2 in 4 mm ali pri katerih iz
pedikla izstopa manj kot celoten premer vijaka. Stopnja 3 označuje vijak, ki za > 4 mm
prebija pedikel ali je s celotnim premerom postavljen izven pedikla (59).
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Slika 8. Analiza postavitve posameznega vijaka v vseh treh anatomskih ravninah. Slika 8A
prikazuje prerez vijaka v transverzalni ravnini in meritve odstopanj vijaka od optimalnega
sredinskega odmika in odklona. Slika 8B prikazuje 3D-rekonstrukcijo hrbtenice z vstavljenimi
pedikularnimi vijaki. Slika 8C prikazuje potek vijakov glede na frontalno ravnino. Slika 8D
prikazuje prerez vijaka v sredinski ravnini in meritve odstopanj vijaka od optimalnega
transverzalnega odmika in odklona.

V naslednjem koraku smo opravili meritve odstopanja od optimalnega položaja vijaka.
Središče pedikla smo določili na mestu najmanjšega premera elipse prereza pedikla v
frontalni ravnini. Od te točke smo opravili meritve odstopanja za osi x in y v milimetrih (Slika
8). Če je bil položaj vijaka bolj medialno od optimalne smeri, smo odmik označili s
predznakom plus, v nasprotnem primeru s predznakom minus. Odmik vijaka, postavljenega
preveč kranialno, smo označili s predznakom plus, preveč kavdalno pa s predznakom minus.
Sledile so meritve odstopanj usmerjenosti posameznega pedikularnega vijaka v transverzalni
in sredinski ravnini v kotnih stopinjah. Optimalno usmerjenost vijaka v transverzalni ravnini
smo definirali kot smer, pri kateri gre vijak skozi središče vzdolžno razpolovljenega telesa
vretenca. Če vijak ni potekal skozi središče pedikla, smo izmerili odstopanje od optimalne
smeri glede na vzporednico optimalne smeri vijaka in dejansko smerjo (Slika 8A). Izmerjen
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odklon preveč medialno usmerjenih vijakov smo označili s predznakom plus, preveč lateralno
pa z predznakom minus. Kranialni odklon v sredinski ravnini smo označili s predznakom
plus, v kavdalni smeri s predznakom minus. V sredinski ravnini smo optimalno smer vijaka
določili kot smer, pri kateri pedikularni vijak poteka skozi središče pedikla in se njegova
konica konča na sečišču med polovico višine telesa vretenca in prehoda v njegovo ventralno
tretjino. Če vijak ni potekal skozi središče pedikla, smo izmerili odstopanje od optimalne
usmeritve glede na vzporednico optimalne smeri vijaka in dejanske smeri vijaka (Slika 8D).
Če je konica vijaka segala med 50 % in 80 % premera telesa vretenca, je veljala izbrana
dolžina vijaka za optimalno. Izmerili smo jo v transverzalni ravnini. Odstotek, v katerem se je
konica vijaka nahajala, smo izračunali (Enačba 1).

Enačba 1. Izračun optimalne dolžine vijaka (ODV).

ODV = a(mm) / b(mm) x 100
a – razdalja med sečiščem pravokotnice na dorzalni rob telesa vretenca in konico
vijaka, b – premer telesa vretenca v mediani ravnini

Nato smo glede na optimalen položaj vijaka izračunali relativni odmik vijaka od središča
pedikla. Z upoštevanjem izmerjenih odmikov v obeh oseh (medialno/lateralno in
kranialno/kavdalno) smo po principu seštevka dveh med seboj pravokotnih vektorjev
izračunali relativni odmik (Enačba 2). Z izračunom relativnega odmika smo lahko ponazorili
relativno napako pri postavitvi vijaka, pri kateri sta hkrati upoštevana zamika na obeh
merjenih oseh.

Enačba 2. Izračun relativnega odmika pedikularnega vijaka od središča pedikla (RODM)

𝑅𝑂𝐷𝑀(𝑚𝑚) = √𝑥 2 (𝑚𝑚) + 𝑦 2 (𝑚𝑚)
x – odmik v sredinski ravnini, y – odmik v transverzalni ravnini
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Dobljene ocene in meritve smo uporabili tudi pri ugotavljanju uporabnosti vodilne šablone za
vstavitev vijakov v prvi križnični nivo.

V drugem delu pooperativne analize smo ocenili natančnost postopka izdelave in uporabe
šablone glede na smer navideznih vijakov, ki smo jo določili med oblikovanjem šablone
(Slika 9). S programsko opremo EBS ver. 2.2.1 (Ekliptik, Slovenija) smo v uvožene slike
pooperativnih CT-posnetkov vstavili navidezni 3D-model hrbtenice z navideznimi vijaki, ki
so predhodno služili za oblikovanje vodilnih šablon in so določali optimalno smer
pedikularnih vijakov. Glede na prekrivanje dejanskih vstavljenih in navideznih pedikularnih
vijakov smo izmerili odstopanje od vnaprej določene smeri vijaka. Zaradi večje relevantnosti
dobljenih rezultatov je oceno in meritve opravil radiolog (Tomaž Friedrich). Meritve smo
izvedli po podobnem principu kot v prvem delu pooperativne analize. Izmerili smo razdaljo
med sredino navideznega in vstavljenega pedikularnega vijaka v središču pedikla. Če je ta
presegala ½ premera vijaka, smo vijak opredelili kot nenatančno postavljen. Če je bila
razdalja med obema vijakoma, merjena od konice krajšega vijaka, večja od celotnega premera
vijaka (6,25 mm), je vijak prav tako veljal za nenatančnega. Izmerili smo še razliko v dolžini
vstavljenih vijakov. Če je bil vijak daljši oziroma krajši za več kot 5 mm, je bila izbira
pedikularnega vijaka neustrezna. Mejo, ki je opredelila vijak kot natančno oziroma
nenatančno postavljen, smo določili arbitrarno in ne velja za splošno merilo pri oceni napačno
postavljenih vijakov.

Meritve smo uporabili tudi za ovrednotenje natančnosti postopka izdelave in uporabe vodilne
šablone za vstavitev pedikularnih vijakov v prvi križnični nivo.
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Slika 9. Prikaz odmika in odklona pedikularnih vijakov (modro) od optimalno postavljenih
navideznih vijakov (rdeče)

Skupni čas operativnega posega smo zaradi različnega trajanja posega glede na število
nivojev predvidenih za zatrditev ustrezno prilagodili. Čas operativnega posega smo zato delili
s številom nivojev predvidenih za zatrditev.

Skupni efektivni čas RTG-sevanja za posameznega preiskovanca smo zaradi razlik pri številu
nivojev predvidenih za zatrditev in posledično različnega števila vstavljenih vijakov ustrezno
preračunali. Za potrebe statistične analize smo skupni efektivni čas delili s številom
vstavljenih vijakov.

3.5

STATISTIČNA ANALIZA

Statistično analizo smo izvedli z uporabo deskriptivne statistike in ustreznimi testi za
dokazovanje statistične značilnosti. Osnovne demografske podatke preiskovancev, meritve
med operativnim posegom (čas operativnega posega na nivo, čas efektivnega sevanja na
vijak) in pooperativne meritve odmika ter odklona smo predstavili z aritmetično sredino in
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standardnim odklonom za normalno porazdeljene spremenljivke. Vrednosti opisnih
spremenljivk (število nenatančno postavljenih vijakov, odmik in odklon vijakov zaradi napake
med postopkom izdelave in uporabe šablone) smo prikazali kot deleže.

Za analizo statističnih razlik med vrednostmi pri kontrolni skupini in skupini preiskovancev,
pri kateri smo uporabili vodilno šablono (odmik, odklon vijakov, čas operativnega posega, čas
efektivnega RTG sevanja), smo uporabili dvosmerni parni ali neparni Studentov t-test z
namenom primerjave srednjih vrednosti in standardnega odklona. Pri ugotavljanju statističnih
razlik med binominalnimi vrednostmi (število prebojev vijaka, meritve dolžine vijaka) smo
uporabili dvosmerni Fisherjev test. Z metodo Pearsonove korelacije smo ugotavljali linearne
povezave med trajanjem operativnega posega na nivo v odvisnosti od zaporednega števila
posega in povezave med skupnim efektivnim RTG-sevanjem na vijak v odvisnosti od
zaporednega števila posega. Po istem principu je bil analiziran vpliv učne krivulje na
natančnost postavitve pedikularnih vijakov pri uporabi vodilne šablone.

Mejo statistično značilne razlike smo določili pri p ≤ 0.05. Podatke smo obdelali s
programsko opremo SPSS 17 (SPSS Inc., Chicago, ZDA) in shranili v programu Excel 2013
(Microsoft, ZDA).
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4

REZULTATI

V raziskavi smo analizirali 24 preiskovancev. 11 v skupini, predvideni za uporabo vodilnih
šablon, in 13 v kontrolni skupini. Za vstavitev vijakov smo skupno uporabili 17 vodilnih
šablon. Pri uporabi šablone smo 6 preiskovancem zatrdili 1 ali 2 hrbtenična nivoja, za kar je
zadostovala 1 vodilna šablona na preiskovanca, pri 4 preiskovancih smo zatrdili 3 nivoje, za
kar smo potrebovali 2 šabloni, pri 1 preiskovancu pa smo zatrdili 5 nivojev in smo potrebovali
3 šablone.

4.1

DEMOGRAFSKE LASTNOSTI

Demografske lastnosti preiskovancev so prikazane v Tabeli 1. V skupini, predvideni za
uporabo vodilne šablone, je bila pri 5 preiskovancih ugotovljena zožitev hrbteničnega kanala
zaradi degenerativnih sprememb medvretenčne ploščice in kostnih naplastitev na vretencih. V
6 primerih so ob zožitvi hrbteničnega kanala ugotovili še spondilolizo oziroma spondilolistezo
stopnje 0 ali 1 po Meyerdingu (71). V kontrolni skupini so bili 3 preiskovanci z zožitvijo
hrbteničnega kanala zaradi degenerativnih sprememb. V 10 primerih je bil glavni vzrok za
zatrditev spondiloliza ali spondilolisteza stopnje 0 ali 1.

Tabela 1. Demografske lastnosti preiskovancev pri skupini z uporabo vodilne šablone in pri
kontrolni skupini. V tabeli smo prikazali število in spol preiskovancev, srednje vrednosti,
standardni odkloni in raven tveganja (p).
Vodilna

Kontrolna

šablona

skupina

Število preiskovancev

11

13

Spol – moški/ženske

5/6

6/7

Starost (leta), SV (SD)

60,6 (6,7)

62,8 (11,7)

NS

Št. nivojev, predvidenih za zatrditev, SV (SD)

2,4 (1,2)

1,8 (0,8)

NS

p-vrednost

SV – srednja vrednost; SD – standardna deviacija; NS - razlika med obema skupinama je statistično
neznačilna

Doktorska disertacija, Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru, 2014

41

Merc M. Vstavitev pedikularnih vijakov v ledveno in križnično hrbtenico z uporabo večnivojske vodilne šablone,
izdelane z metodo hitre izdelave prototipov.

4.2

OCENA STOPNJE PREBOJA PEDIKLOV PRI UPORABI VODILNIH ŠABLON IN
PRI PROSTOROČNI TEHNIKI POD RTG-NADZOROM

V raziskavi smo vstavili 144 vijakov – v vsaki skupini 72. Pri kontrolni skupini smo v nivo S1
vstavili 16 vijakov, v skupini z uporabo vodilne šablone 10. Stopnjo preboja pediklov smo
ovrednotili glede na prirejeno štiristopenjsko lestvico za oceno preboja pediklov (Tabela 2,
59). V skupini, kjer smo uporabili šablone, so 4 od 72 vijakov izstopali iz oboda pedikla do 2
mm, kar predstavlja 5,6 % vseh vijakov. V kontrolni skupini je obod prebijalo 13 od 72 (18
%) vijakov, od tega 1 (1 %) vijak zmerno (stopnje 2) z zamikom iz pedikla od 2 do 4 mm. Pri
nobenem vstavljenem vijaku nismo ugotovili zapletov, povezanih s poškodbo živčne korenine
ali duralne vreče. Pri vijakih v nivoju S1 je pri uporabi šablone 1 od 10 (10 %) vstavljenih
vijakov prebijal pedikel. V kontrolni skupini so 3 od skupno 16 (19 %) vijakov prebijali obod
pedikla.

Tabela 2. Prirejena štiristopenjska lestvica za oceno stopnje preboja pediklov pri vijakih,
vstavljenih v ledveno-križnični predel hrbtenice in za prvi križnični nivo (S1).
Ledveno-križnični nivo

Nivo S1

Vodilna

Kontrolna

Vodilna

Kontrolna

šablona

skupina

šablona

skupina

Stopnja 0

68

59

9

13

Stopnja 1

4

12

1

3

Stopnja 2

0

1

0

0

Stopnja 3

0

0

0

0

Stopnja 0 – cel vijak je v pediklu, ni preboja; stopnja 1 – vijak za <2 mm
prebija pedikel ali za <½ premera vijaka prebija obod pedikla; stopnja 2 –
vijak prebija obod pedikla med 2 in 4 mm ali iz pedikla izstopa manj od
celotnega premera vijaka; stopnja 3 – vijak za > 4 mm prebija pedikel ali je s
celotnim premerom izven pedikla
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4.3

PRIMERJAVA MED POSTAVITVIJO PEDIKULARNIH VIJAKOV PRI UPORABI
VODILNIH ŠABLON IN PRI UPORABI PROSTOROČNE TEHNIKE POD RTGNADZOROM

Primerjavo med postavitvijo vijakov med obema skupinama smo prikazali v Tabeli 3. Število
prebojev oboda pedikla, razliko v dolžini vijakov in število prebojev vretenca smo med
obema skupinama primerjani z dvosmernim Fisherjevim testom. Ostale meritve smo
statistično analizirali z dvosmernim Studentovim t-testom za določitev vrednosti p. Skupno
število prebojev oboda pedikla in telesa vretenca, glede na kontrolo (29 od 72 vijakov, 40 %),
je bilo statistično značilno nižje (p < 0.001) v skupini z uporabo vodilne šablone (6 od 72
vijakov, 8 %). Pri ocenjevanju števila prebojev pedikla (šablona: 4 od 72 vijakov, 6 %;
kontrola: 13 od 72 vijakov, 18 %) smo ugotovili neznačilno razliko med skupinama. Pri
preboju vretenca (šablona: 2 od 72 vijakov, 3 %; kontrola: 22 od 72 vijakov, 31 %) je bila
razlika statistično značilna (p < 0.001). Pri sredinskem odmiku (šablona: 0,1±3,2 mm;
kontrola: 1±2,8 mm) in transverzalnem odmiku (šablona: –0,5±1,5 mm; kontrola: –0,4±2,5
mm) nismo ugotovili značilnih razlik. Podobno ni bilo statistično značilne razlike pri
transverzalnem odklonu (šablona: 0°±5°; kontrola: 1°±10°). Značilno razliko pa smo ugotovili
pri sredinskem odklonu (šablona: –2°±6°; kontrola: –8°±9°; p = 0.003) in relativnem odmiku
od središča pedikla (šablona: 2,7±2,0 mm; kontrola: 3,4±2,2 mm; p = 0.033). Glede na
navedene povprečne vrednosti meritev so bili vijaki v primerjavi s kontrolo pri uporabi
vodilnih šablon slabše postavljeni le v transverzalnem odmiku. 54 od 72 (75 %) vijakov smo s
šablonami postavili med 50 % in 80 % premera telesa vretenca, vendar glede na kontrolo (46
od 72 vijakov, 64 %) brez statistično značilne razlike. Če smo vijake postavili izven tega
območja, so bili v skupini z uporabo šablone v 11 od 18 (61 %) primerov predolgi, pri
kontroli pa je bilo predolgih 22 od 26 (85 %) takšnih vijakov.
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Tabela 3. Rezultati meritev položaja pedikularnih vijakov v skupini, pri kateri je bila za
vstavitev uporabljena vodilna šablona, in v kontrolni skupini. V tabeli so prikazana števila
prebojev, srednje vrednosti meritev, standardni odkloni in raven tveganja (p).
Vodilna

Kontrolna

šablona

skupina

Število vijakov

72

72

Preboj oboda pedikla in vretenca

6

29

<0.001

Preboj oboda pedikla

4

13

NS

Preboj oboda vretenca

2

22

<0.001

0,1 (3,2)

1 (2,8)

NS

–2 (6)

–8 (9)

0.003

Transverzalni odmik v mm, SV (SD)**

–0,5 (1,5)

–0,4 (2,5)

NS

Transverzalni odklon v mm, SV (SD)**

0 (5)

1 (10)

NS

2,7 (2,0)

3,4 (2,2)

0.033

18

26

NS

Sredinski odmik v mm, SV (SD)*
Sredinski odklon v °, SV (SD)*

Relativni odmik od središča v mm, SV (SD)
Št. vijakov neprimerne dolžine***

p-vrednost

SV – srednja vrednost; SD – standardni odklon; NS – razlika med obema skupinama je statistično
neznačilna; * - negativna vrednost pomeni odmik/odklon lateralno; ** – negativna vrednost pomeni
odmik/odklon kavdalno; *** – konica vijaka ne leži med 50 % in 80 % premera telesa vretenca

Primerjavo postavitve vijakov med obema skupinama za prvi križnični nivo smo prikazali v
Tabeli 4. Skupno število vseh prebojev pediklov in vretenc za nivo S1 je bilo ob uporabi
šablon (1 od 10 vijakov, 10 %) statistično značilno nižje (p = 0.014) glede na kontrolno
skupino (10 od 16 vijakov, 62 %). Pri ocenjevanju števila prebojev pedikla (šablona: 1 od 10
vijakov, 10 %; kontrola: 3 od 16 vijakov, 19 %) smo ugotovili neznačilno razliko med
skupinama. Pri preboju vretenca (šablona: 1 od 10 vijakov, 10 %; kontrola 9 od 16 vijakov, 56
%) je bila razlika statistično značilna (p = 0.037). Pri sredinskem odmiku (šablona: –0,2±4,2
mm; kontrola: –0,6±3,8 mm) in transverzalnem odmiku (šablona: –0,8±2,4 mm; kontrola: –
2,3±2,2 mm) nismo ugotovili značilnih razlik. Podobno ni bilo statistično značilnih razlik pri
transverzalnem odklonu (šablona: –2°±3,8°; kontrola: –6°±13°) in relativnem odmiku od
središča pedikla (šablona: 4,3±1,9 mm; kontrola: 4,4±2,2 mm). Značilno razliko pa smo
ugotovili pri sredinskem odklonu (šablona: 0°±10°; kontrola: –13°±8°; p = 0.003). Glede na
navedene povprečne vrednosti meritev so bili vijaki pri uporabi vodilnih šablon za nivo S1
glede na kontrolo optimalneje vstavljeni v vseh ravninah. 5 od 10 (50 %) vijakov smo s
šablonami postavili med 50 % in 80 % premera telesa vretenca, vendar glede na kontrolo (4
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od 16 vijakov, 25 %) brez statistično značilne razlike. Če smo vijake postavili izven tega
območja, so bili v skupini z uporabo šablone v 1 od 5 (20 %) primerov predolgi, pri kontroli
pa je bilo predolgih 11 od 12 (92 %) takšnih vijakov.

Tabela 4. Rezultati meritev položaja pedikularnih vijakov za nivo S1 v obeh skupinah. V
tabeli so prikazana števila prebojev, srednje vrednosti meritev, standardni odkloni in raven
tveganja (p).
Vodilna

Kontrolna

šablona

skupina

Število vijakov

10

16

Preboj oboda pedikla in vretenca

1

10

0.014

Preboj oboda pedikla

1

3

NS

Preboj oboda vretenca

1

9

0.037

–0,2 (4,2)

–0,6 (3,8)

NS

0 (10)

–13 (8)

0.003

Transverzalni odmik v mm, SV (SD)**

–0,8 (2,4)

–2,3 (2,2)

NS

Transverzalni odklon v mm, SV (SD)**

–2 (3,8)

–6 (13)

NS

Relativni odmik od središča v mm, SV (SD)

4,3 (1,9)

4,4 (2,2)

NS

5

12

NS

Sredinski odmik v mm, SV (SD)*
Sredinski odklon v °, SV (SD)*

Št. vijakov neprimerne dolžine***

p-vrednost

SV – srednja vrednost; SD – standardni odklon; NS – razlika med obema skupinama je statistično
neznačilna; * – negativna vrednost pomeni odmik/odklon lateralno; ** – negativna vrednost pomeni
odmik/odklon kavdalno; *** - konica vijaka ne leži med 50 % in 80 % premera telesa vretenca

4.4

PRIMERJAVA MED DEJANSKO POSTAVITVIJO PEDIKULARNIH VIJAKOV
PRI UPORABI VODILNIH ŠABLON IN OPTIMALNIM POLOŽAJEM VIJAKOV,
DOLOČENIM PRI OBLIKOVANJU ŠABLONE

Odstopanja vijakov od optimalnega položaja in dolžine glede na navidezni vijak so prikazana
v Tabeli 5. 12 od 72 (17%) vijakov, vstavljenih z vodilnimi šablonami, je bilo preveč
odmaknjenih od središča pedikla, 16 od 72 (22 %) je bilo napačno usmerjenih, v 1 primeru (1
%) pa je operater izbral daljši vijak od predvidenega. V 9 od 72 (13 %) primerih smo vstavili
krajši vijak od predvidenega. Skupno 19 od 72 (26%) vijakov ni ustrezalo kriterijem natančne
vstavitve.
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Tabela 5. Rezultati odstopanj vijakov od predvidenega položaja. Prikazali smo število in
delež vijakov, odmaknjenih za več kot ½ premera vijaka iz središča pedikla in za več kot 1
premer konice od optimalne usmeritve. Navedli smo število vijakov, ki so bili hkrati preveč
odmaknjeni in napačno usmerjeni, skupno število vijakov izven dovoljenega območja in za več
kot 5 mm predolge ali prekratke vijake.
Število
vijakov

%

Odmik več kot 1/2 premera vijaka

12

17

Odklon na konici več kot 1 premer vijaka

16

22

Št. vijakov s prevelikim odmikom in odklonom

8

11

Št. vijakov izven predvidenega območja

19

26

Vijak, daljši od predvidenega > 5 mm

1

1

Vijak, krajši od predvidenega > 5 mm

9

12

Odstopanja vijakov od optimalnega položaja in dolžine glede na navidezni vijak za nivo S1 so
prikazana v Tabeli 6. 3 od 10 (30 %) vijakov, vstavljenih z vodilnimi šablonami, so bili
preveč odmaknjeni od središča pedikla, 6 od 10 (60 %) je bilo napačno usmerjenih, v 1 (10
%) primeru pa je operater izbral krajši vijak od predvidenega. Skupno 8 od 10 (80%) vijakov
ni ustrezalo kriterijem natančne vstavitve.
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Tabela 6. Rezultati odstopanj vijakov od predvidenega položaja za nivo S1. Prikazali smo
število in delež vijakov, odmaknjenih za več kot ½ premera vijaka iz središča pedikla in za več
kot 1 premer konice od optimalne usmeritve. Navedli smo število vijakov, ki so bili hkrati
preveč odmaknjeni in napačno usmerjeni, skupno število vijakov izven dovoljenega območja
in za več kot 5 mm predolge ali prekratke vijake.
Število
vijakov

%

Odmik več kot 1/2 premera vijaka

3

30

Odklon na konici več kot 1 premer vijaka

6

60

Št. vijakov s prevelikim odmikom in odklonom

3

30

Št. vijakov izven predvidenega območja

8

80

Vijak, daljši od predvidenega > 5 mm

0

0

Vijak, krajši od predvidenega > 5 mm

1

10

Diagram 1 prikazuje grafični prikaz odmika pedikularnih vijakov od središča pedikla z
arbitrarno določeno mejo (3,125 mm) med natančno in nenatančno postavljenimi
pedikularnimi vijaki. Izven krožnice leži 12 od 72 (17 %) vijakov.
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Medialno

1,00

-1,00

-2,00
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-4,00

-5,00

-6,00

Diagram 1. Grafični prikaz razporeditve vstavljenih pedikularnih vijakov glede na središče
pedikla. Na osi x je prikazan latero-medialni odmik, na osi y je prikazan kranio-kavdalni
odmik. Razdalje na osi so prikazane v milimetrih. Krožnica na diagramu prikazuje mejo med
natančno in nenatančno postavljenimi pedikularnimi vijaki, postavljeno pri 3,125 mm (1/2
premera vijaka).

Povprečni odmik od optimalne postavitve vijakov glede na središče pedikla in odklon od
optimalne usmeritve vijaka z vsakim naslednjim operiranim preiskovancem, pri katerem smo
uporabili vodilne šablone, kaže trend padanja (Diagram 2, 3, 4). Natančnost vstavljenih
vijakov s pomočjo vodilne šablone se v kronološkem smislu glede na korelacijski koeficient
najbolj povečuje v sredinskem odklonu (R² = 0,571), sledita transverzalni odklon (R² =
0,1988) in odmik od središča pedikla (R² = 0,136).
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Povprečni odmik od središča pedikla (mm)

5
4,5
4
3,5
3
R² = 0,136

2,5
2
1,5
1
0,5
0
0

2

4

6

8

10

12

Zaporedno število operativnega posega

Diagram 2. Prikaz povprečnega odmika pedikularnih vijakov od središča pedikla glede na
zaporedno število operativnega posega. Opazen je trend zmanjševanja odmikov od središča
pedikla glede na zaporedno število posega.

Absolutna povprečna vrednost sredinskega
odklona (°)
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Diagram 3. Prikaz absolutne vrednosti povprečnega sredinskega odklona v stopinjah glede
na zaporedno število operativnega posega. Viden je trend zmanjševanja sredinskih odklonov
od optimalne osi vijaka glede na zaporedno število posega.
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Diagram 4. Prikaz absolutne vrednosti povprečnega transverzalnega odklona v stopinjah
glede na zaporedno število operativnega posega. Viden je trend zmanjševanja sredinskih
odklonov od optimalne osi vijaka glede na zaporedno število posega.

4.5

PRIMERJAVA MED ČASOM OPERATIVNEGA POSEGA PRI UPORABI
VODILNIH ŠABLON IN PRI UPORABI PROSTOROČNE TEHNIKE POD RTGNADZOROM

Povprečni čas operativnega posega v skupini z uporabo vodilnih šablon (155±121 minut) je
bil statistično neznačilno krajši za 26 minut (14 %) glede na kontrolno skupino (181±89
minut). Podobno je bil neznačilno krajši povprečni čas operativnega posega na nivo (šablona:
72±46 minut; kontrola: 121±81 minut) in sicer za 49 minut (40 %). Povprečni čas
operativnega posega na vijak (šablona: 23±13 minut; kontrola: 34±19 minut) je bil neznačilno
krajši za 11 minut (32 %) (Tabela 7). Pri uporabi vodilnih šablon smo prikazali trend
upadanja trajanja operativnega posega (R² = 0,1089) glede na zaporedno število posega
(Diagram 5).
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Tabela 7. Prikaz časa trajanja celotnega operativnega posega, operativnega posega,
preračunanega na posamezni nivo predviden za zatrditev, in operativnega posega,
preračunanega na posamezni vstavljen pedikularni vijak, za obe obravnavani skupini.
Vodilna
šablona

Kontrolna
skupina

p-vrednost

155 (112)

181 (89)

NS

Trajanje operativnega posega na nivo v min.

72 (46)

121 (81)

NS

Trajanje operativnega posega na vijak v min.

23 (13)

34 (19)

NS

Trajanje operativnega posega v min.

NS – razlika med obema skupinama je statistično neznačilna

Čas trajanja operativnega posega na nivo
(min)
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Diagram 5. Prikaz časa trajanja operativnega posega za posamezen nivo predviden za
zatrditev glede na zaporedno število posega. Viden je trend upadanja časov trajanja,
potrebnih za zatrditev posameznega hrbteničnega nivoja pri uporabi šablon.

4.6

PRIMERJAVA MED ČASOM EFEKTIVNEGA RTG-SEVANJA NA VIJAK PRI
UPORABI VODILNIH ŠABLON IN UPORABI PROSTOROČNE TEHNIKE POD
RTG-NADZOROM
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Povprečni čas trajanja efektivnega sevanja za posamezni vstavljen vijak je bil pri uporabi
vodilnih šablon (0,5±0,2 minut) značilno krajši (p = 0,02) v primerjavi s kontrolno skupino
(0,7±0,2 minut), in sicer za 0,2 minuti (29 %). Glede na skupno trajanje RTG-sevanja med
obema skupinama (šablone: 3,3±1,7 minute; kontrola: 3,6±1,3 minute) nismo izračunali
statistično značilnih razlik. Skupno RTG-sevanje je bilo krajše za 0,3 minute (8 %) (Tabela
8). Nakazan je trend upadanja (R² = 0,0214) efektivnega RTG-sevanja na posamezni vijak
(Diagram 6).

Tabela 8. Prikaz časa trajanja efektivnega sevanja za celotni operativni poseg za obe skupini
in časa trajanja efektivnega RTG-sevanja na posamezni vstavljen vijak.
Vodilna
šablona

Kontrolna
skupina

p-vrednost

Čas skupnega trajanja efektivnega sevanja v min.

3,3 (1,7)

3,6 (1,3)

NS

Čas trajanja efektivnega sevanja na vijak v min.

0,5 (0,2)

0,7 (0,2)

0.02

NS – razlika med obema skupinama je statistično neznačilna

Čas trajanja efektivnega sevanja na vijak (min)
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Diagram 6. Prikaz časa trajanja efektivnega RTG-sevanja na posamezni vstavljen vijak v
minutah v odvisnosti od zaporednega števila operativnega posega.. Nakazan je trend
upadanja RTG-sevanja na vijak glede na zaporedno število posega pri uporabi šablon.
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5

5.1

RAZPRAVLJANJE

RAZVOJ IN OBLIKOVANJE ŠABLONE

Od leta 1998, ko so predstavili prvo raziskavo, v kateri so opisovali vstavitev pedikularnih
vijakov v hrbtenico z uporabo posamezniku prilagojenih vodilni šablon, so bili objavljeni
različni principi oblikovanja in izdelave šablon. Preizkušeni so bili raznovrstni postopki hitre
izdelave prototipov, najpogosteje selektivno lasersko sintranje. Večinoma so raziskave
izvajali na kadavrih, v zadnjih letih pa tudi klinično (16–35). Posebno šablone, ki se kot
odlitek prilegajo dorzalnim delom hrbtenice, so se izkazale za visoko natančne v primerjavi s
prostoročno tehniko. Hkrati so bile pogosto konkurenčne sodobnim navigacijskim
pripomočkom. Glavna pomanjkljivost takšnih šablon je predvsem precizna in zamudna
preparacija mehkih tkiv na mestih, kjer se šablona stika z dorzalnimi kostnimi strukturami
hrbtenice. Nenatančna preparacija lahko vodi v napake pri postavitvi vijaka in posledično do
preboja pediklov ter poškodbe živčno-žilnih struktur (24–33). Nasprotno se je izkazalo, da so
vodilne šablone, ki se dorzalnih delov hrbtenice dotikajo zgolj v opornih točkah, delno
zanesljive in z zmerno do visoko stopnjo nenatančnosti, kar povečuje možnost za poškodbo
pedikla (16–23). Edina doslej predstavljena večnivojska vodilna šablona, sicer preizkušena na
kadavrih, je bila nenatančna s 44 % deležem preboja pedikla (19).

Ob upoštevanju vseh znanih podatkov in lastnosti vodilnih šablon smo poskušali zasnovati
obliko vodilne šablone, ki bi vključevala vse prednosti do sedaj objavljenih zasnov vodilnih
šablon. S tem namenom smo razvili vodilno šablono, ki se prilega ledveni ali križnični
hrbtenici le na dorzalni strani fasetnih sklepov. Fasetni sklepi zaradi prominentne oblike glede
na neposredne okolne strukture omogočajo stabilno namestitev šablone po principu natičnega
ključa, pri čemer se šablona nanje prilega kot odlitek. Zaradi tega je treba natančno odstraniti
mehka tkiva, vendar zgolj iz fasetnega sklepa in njegove neposredne okolice. Ker se tako
zasnovana šablona v širšem smislu nalega na hrbtenico le v opornih točkah, kar po literaturi
pogosto pomeni nenatančnost pri vstavljanju vijakov (16–33), smo posamezne dele šablone
med seboj povezali s prečnimi in vzdolžnimi opornimi stebri. S tem je nastala torzijsko
stabilna večnivojska vodilna šablona, ki združuje lastnosti natančnega prileganja po principu
odlitka in hkrati nudi zadostno prečno in vzdolžno kotno stabilnost. Ob tem je potrebna
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relativno majhna preparacija mehkih tkiv, kar zmanjša poškodbo med operativnim posegom.
Zaradi prostorsko omejenega operativnega polja in potencialnih razlik med medvretenčnimi
razmerji med CT-snemanjem in operativnim posegom, dopušča večnivojska šablona vstavitev
največ do šest pedikularnih vijakov hkrati, s čimer lahko zatrdimo največ do tri sosednja
vretenca z eno vodilno šablono naenkrat. Zaradi navedenih lastnosti šablone smo v naši
raziskavi pri 11 preiskovancih preizkusili 17 šablon. Pri takšnem principu smo zmanjšali
napako pri uporabi šablone in povečali stabilnost in čvrstost. Šablona je hkrati omogočala
vstavitev vijakov tudi v prvi križnični nivo, kjer sta lahko pristop do vstopnega mesta za
vstavitev vijakov in preparacija mehkih tkiv zahtevna.

V raziskavi smo oblikovali večnivojsko šablono, ki je ob upoštevanju smernic za uporabo
nudila enostaven način uporabe. Kljub temu se je v praksi izkazalo, da je mogoče v fazi
oblikovanja in uporabe narediti še nekatere izboljšave. Vstavitev pedikularnih vijakov v prvi
križnični nivo je bila zaradi omejenega prostora v operativnem polju relativno zahtevna.
Težavo je pogosto predstavljala namestitev in kasnejša vstavitev vijakov, saj je šablona s
svojo višino oz. razdaljo od fasetnega sklepa otežila vstavitev vijaka v vodilni kanal in
njegovo pravilno usmeritev. Zaplet smo delno rešili z nekoliko večjim operativnim poljem
predvsem v kavdalni smeri in z zmanjšanjem višine vodilnega kanala na šabloni. Natančnost
vstavitve pedikularnih vijakov smo dodatno izboljšali z optimalno in čvrsto namestitvijo
šablone na fasetne sklepe. Čeprav je praviloma zadostovala učvrstitev šablone s K-žicami,
smo stabilnost po potrebi nadgradili z začasno pričvrstitvijo šablone s kortikalnimi vijaki, ki
so preko prirejene puše pritezali šablono k fasetnim sklepom. Začasni vijaki so potekali
natančno po smeri kasnejšega dokončnega pedikularnega vijaka; njihova smer je bila
določena glede na potek predhodno odstranjene K-žice, dolžina pa glede na predoperativno
analizo in je segala do začetka pedikla ventralno. Uporaba priteznih vijakov se v praksi ni
pokazala za nujno, vendar predstavlja koristen pripomoček ob morebitnih dvomih glede
čvrstosti namestitve šablone. V raziskavi smo za začasno pričvrstitev šablone uporabili
cenovno ugodnejše kortikalne vijake, pri katerih smo morali pred vstavitvijo vrezati navoj.
Predpostavljamo, da je začasna pričvrstitev šablone mogoča tudi s kortikalnimi vijaki istega
premera, ki ne potrebujejo vrezovanja navoja pred vstavitvijo.
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5.2

OCENA STOPNJE PREBOJA PEDIKLOV PRI UPORABI VODILNIH ŠABLON IN
PROSTOROČNI TEHNIKI POD RTG-NADZOROM

V raziskavi smo ugotovili, da uporaba vodilnih šablon (6 od 72 vijakov, 8 %) v primerjavi s
prostoročno tehniko pod RTG-nadzorom (29 od 72 vijakov, 40 %) statistično značilno zniža
(p < 0.001) skupno število prebojev pedikla in vretenca. Dokazali smo tudi manjši delež
prebojev pedikla, ki pa ni statistično značilen (šablona: 4 od 72 vijakov, 6 %; kontrola: 13 od
72 vijakov, 18 %). Glede na prirejeno lestvico za preboj pedikla smo pri uporabi vodilnih
šablon ugotovili nižjo stopnjo preboja. Pri uporabi vodilnih šablon pedikla nismo resneje
poškodovali v nobenem primeru, medtem ko smo preboj pedikla, večji od 2 mm, enkrat
ugotovili pri kontrolni skupini. Nižje je bilo tudi število prebojev telesa vretenca (šablona: 2
od 72 vijakov, 3 %; kontrola 22 od 72 vijakov, 31 %), kar je posledica predhodno natančno
definirane dolžine vijakov in boljše usmeritve. Glede na dobljene podatke lahko sklepamo, da
se z uporabo vodilnih šablon značilno zmanjša verjetnost za poškodbo živčnih korenin,
hrbtenjače ali velikih žil, kljub temu da v naši raziskavi v nobeni skupini nismo ugotovili
takšnih poškodb. Vijaki so pri uporabi šablon zaradi optimalnejše vstavitve manjkrat
poškodovali obod pedikla, s čimer je posledično zlom pedikla manj verjeten, vijaki pa so
vstavljeni bolj stabilno. Upoštevati moramo tudi, da je pri prostoročni tehniki pri
nezadovoljivi usmeritvi vodilnega šila skozi pedikel treba večkrat popravljati smer, s čimer
dodatno oslabimo pedikel ali tvegamo preboj. Z uporabo vodilnih šablon se ta zaplet pojavi
izjemoma – zaradi nepravilne namestitve šablone ali napake ob izdelavi šablone.

Vstavitev pedikularnih vijakov s šablonami je nekoliko zahtevnejša za prvi križnični nivo.
Problem predstavlja predvsem prostorsko omejeno operativno polje, zaradi česar se lahko
zgodi, da šablona ni pravilno nameščena. Skupni delež preboja pediklov in vretenc je pri
uporabi vodilnih šablon znašal 1 od 10 (10 %) vijakov v primerjavi s kontrolo, kjer je znašal
10 od 16 (63 %) vijakov. Razlika med skupinama je bila statistično značilna (p = 0.014), v
vseh primerih pa smo ugotovili prvo stopnjo preboja pedikla. Število izoliranih prebojev
telesa vretenca (šablona: 1 od 10, 10%) se prav tako pojavlja v značilno nižjem (p = 0.037)
odstotku kot pri prostoročni tehniki pod RTG-nadzorom (9 od 16 vijakov, 56 %). Dokazali
smo tudi manjši delež samo za preboje pedikla, ki pa ni statistično značilen (šablona: 1 od 10
vijakov, 10 %; kontrola: 3 od 16 vijakov, 19 %). Kljub težji dostopnosti in relativno
majhnemu številu vijakov, vstavljenih v S1, lahko glede na navedeno razliko sklepamo, da je
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uporaba vodilnih šablon za S1 smiselna, vendar z nekaterimi omejitvami. To pomeni, da
moramo med vstavljanjem K-žice in vstavitvijo dokončnega vijaka večkrat izvajati RTGnadzor položaja in usmeritve pedikularnega vijaka. V primeru, da se med vstavitvijo pojavijo
dvomi o pravilni usmeritvi vijaka, je priporočljivo odstraniti šablono in nadaljevati s
prostoročno tehniko vstavitve.

Ocena poškodbe pedikla pri prostoročni tehniki je glede na že objavljene raziskave med 6 %
in 31 % (65, 66). Poudariti je treba, da v literaturi stopnja preboja 1 pogosto ne šteje k
statistiki za preboje, saj je obravnavana kot klinično nepomembna. Pri prostoročni tehniki pod
občasnim RTG-nadzorom znaša stopnja preboja več kot 1 od 3 % do 5 %, sicer manjše,
klinično neizražene preboje pedikla pa ocenjujejo na 6,1 % do 21 % (65). Klinično izraženi
preboji se pojavljajo v 2,5 % (68). V naši raziskavi smo ugotovili preboje pedikla v kontrolni
skupini v 13 od 72 (18 %) vstavljenih vijakov. V to meritev smo vključili tudi preboje
pediklov, kjer je obod le minimalno poškodovan zaradi navoja vijaka in je preboj potencialno
neškodljiv. Stopnjo preboja več kot 1 smo ugotovili v enem primeru od 72 (1,4 %) vstavljenih
vijakov, kar sovpada s podatki iz literature (65, 66). Klinično izraženih zapletov zaradi
preboja ni bilo v nobenem primeru. Na podlagi navedene primerjave lahko povzamemo, da
rezultati v kontrolni skupini sovpadajo z rezultati obsežnejših raziskav in so zato primerni ter
uporabni za primerjavo in statistično obdelavo v naši raziskavi.

Deleži nepravilno postavljenih vijakov pri uporabi vodilnih šablon se v literaturi občutno
razlikujejo in so odvisni predvsem od zasnove in uporabnosti šablone. Delež preboja na
nivoju pedikla znaša od 0 % do 44 % (16–35). Najbolj nenatančna je bila doslej edinkrat
opisana večnivojska vodilna šablona z deležem preboja pediklov 44 %. Glavna
pomanjkljivost šablone je bila njena nestabilnost, saj se je hrbtenice dotikala le v opornih
točkah (19). Predvsem šablone, ki se kot odlitek prilegajo dorzalnim delom vretenca, so se
izkazale za stabilnejše in natančnejše z deležem preboja pedikla med 6,6 % in 8,4 % (26, 30)
To je primerljivo s CT-navigacijo, kjer znaša preboj glede na literaturo od 0 % do 14,5 % (8,
60, 65, 70). V naši raziskavi je delež preboja na nivoju pedikla znašal 4 od 72 (5,6 %) vijakov,
kar je primerljivo z raziskavami, kjer se šablone natančno nalegajo na hrbtenico (26, 30).
Preboj je bil v vseh primerih prve stopnje, brez kliničnih znakov za poškodbo živčnih
struktur. Na podlagi dobljenih meritev lahko sklepamo, da je večnivojska vodilna šablona,
izdelana po principu, opisanem v naši raziskavi, natančnejša (za 38%) od doslej opisane
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večnivojske vodilne šablone, kar je mogoče pripisati predvsem boljšemu naleganju, večji
čvrstosti in kotni stabilnosti. Ob tem je edina šablona, ki omogoča vstavitev vijakov tudi v
prvi križnični nivo. Glede na število prebojev pedikla je šablona primerljiva s CT-vodeno
navigacijo in z visoko natančnimi šablonami, ki se kot odlitek prilegajo dorzalnim delom
vretenc.

5.3

PRIMERJAVA MED POSTAVITVIJO PEDIKULARNIH VIJAKOV PRI UPORABI
VODILNIH ŠABLON IN UPORABI PROSTOROČNE TEHNIKE POD RTGNADZOROM

Glede na srednjo vrednost smo pri uporabi vodilnih šablon usmerili vijake v vseh oseh
natančneje (sredinski odklon: -2°±6°, transverzalni odklon: 0°±5°) in v sredinski ravnini bližje
središču pedikla (0,1±3,2 mm) kot pri kontroli (sredinski odklon -8°±9°, transverzalni odklon
1°±10°, sredinski odmik 1±2,8 mm). Tudi dolžina vijaka je pogosteje segala v optimalno
področje med 50 % in 80 % premera telesa vretenca (šablona: 18 od 72 vijakov, 25 %;
kontrola: 26 od 72 vijakov, 36 %). Kljub temu smo statistično značilno razliko (p = 0.003)
med obema skupinama ugotovili le pri odklonu v sredinski ravnini. Značilno razliko v
sredinskem odklonu med obema skupinama si lahko razlagamo kot posledico relativno
velikega, še dopustnega intervala, v katerega lahko pri prostoročni tehniki vstavimo vijak, ne
da bi oslabili pedikel ali predrli obod telesa vretenca. Po drugi strani z vodilno šablono
natančno določimo smer vijaka, s čimer potencialno nikoli ne pride do večjih odstopanj od
optimalne usmeritve. S tem lahko razložimo veliko število prebojev vretenca v kontrolni
skupini (22 od 72 vijakov, 31 %), v kateri sta napačna usmeritev in izbira mejno predolgega
vijaka vodila v preboj telesa vretenca. Odstopanja v smeri med obema skupinama bi bilo
mogoče pričakovati tudi za transverzalno ravnino, vendar je zaradi preglednosti stranskih
RTG-posnetkov dobro usmeritev pri kontrolni skupini (1°±10°) lažje nadzorovati. Posledično
je zato vijak pogosto postavljen optimalno. Drugi razlog za manjšo razliko med kotoma v
transverzalni ravnini lahko predstavlja nenatančna namestitev vodilne šablone, ki ob slabem
nasedanju in pričvrstitvi na fasetne sklepe spremeni predvsem transverzalni kot (0°±5°).
Vzrok za nenatančno nasedanje šablone in nepravilno postavitev pedikularnih vijakov
največkrat predstavljata nezadostna preparacija mehkih tkiv, poškodba kosti na fasetnem
sklepu ali napaka pri načrtovanju šablone (24–33). Na majhne razlike pri odmiku vijaka na
nivoju središča pedikla vpliva tudi anatomija pedikla, saj je celotni premer pedikla največkrat
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večji od premera vijaka le za od 1 do 2 mm (8, 36). Posledično je še sprejemljivo območje
vstavitve vijaka omejeno, kar ne dopušča odstopanj od optimalnega položaja pri vstavljanju
vijakov ne glede na uporabljeno tehniko vstavitve. Število vijakov neprimerne dolžine je bilo
sorazmerno visoko (šablona: 18 od 72 vijakov, 25 %; kontrola: 26 od 72 vijakov, 36 %),
razlika med obema skupinama ni bila statistično značilna. Vzrok za neprimerno dolžino
vijakov v skupini z uporabo šablon je najpogosteje predstavljala ocena operaterja, ki je glede
na stranski RTG-posnetek med operativnim posegom izbral drugo dolžino vijaka od
predoperativno določene. V primerih, kjer smo vstavili mejno predolg ali prekratek vijak, je
razlog za nepravilno dolžino lahko tudi napačna predoperativna analiza, saj ni mogoče
natančno predvideti, kako globoko bo vijak privit.

Zaradi majhnih razlik v odmiku za posamezno os med obema skupinama in zaradi
ovrednotenja napačne postavitve posameznega vijaka glede na obe ravnini hkrati smo
izračunali relativni odmik od središča pedikla (šablona: 2,7±2,0 mm, kontrola: 3,4±2,2 mm)
(Enačba 2). Izračun je pokazal statistično značilno razliko med obema skupinama (p = 0.033),
kar govori v prid zadostni rigidnosti vodilne šablone. Ta dovolj čvrsto prilega na fasetne
sklepe in kljub majhnim odstopanjem med obema skupinama natančneje usmeri vijak od
prostoročne tehnike pod RTG-nadzorom. Na podlagi rezultatov relativnega odmika, odklona
in predvsem zaradi statistično značilno nižjega skupnega števila prebojev pediklov in vretenc
(p < 0.001), lahko povzamemo, da uporaba vodilnih šablon izboljša natančnost in varnost pri
vstavitvi pedikularnih vijakov v ledveno hrbtenico.

Pri analizi položaja vstavljenih vijakov za prvi križnični nivo ugotavljamo primerljive razlike,
kot se kažejo pri ostalih preiskovanih hrbteničnih nivojih, vendar z nekaterimi odstopanji.
Največje razlike med obema skupinama so bile izmerjene pri odklonu vijakov v sredinski
ravnini (šablona: 0°±10°, kontrola: -13°±8°, p = 0.003). Statistično značilnih razlik med
dolžinami vijakov pri uporabi vodilne šablone (predolgih je bilo 5 od 10 vijakov, 50 %) in
kontrolni skupini (predolgih je bilo 12 od 16 vijakov, 75 %) nismo izmerili. Podobno ni bilo
značilnih razlik v sredinskem (šablona: -0,2±4,2 mm, kontrola: -0,6±3,8 mm) in
transverzalnem odmiku (šablona: -0,8±2,4 mm, kontrola: -2,3±2,2 mm). Statistično značilnih
razlik ni bilo tudi v transverzalnem odklonu (šablona: -2°±3,8°, kontrola: -6°±13°) in
relativnem odmiku vijaka glede na središče pedikla (šablona: 4,3±1,9 mm, kontrola: 4,4±2,2
mm). Predvsem zmanjšana razlika v relativnem odmiku kaže na manjšo natančnost vodilne
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šablone za nivo S1. To lahko razložimo s težjo dostopnostjo prvega križničnega nivoja, ki
otežuje natančno namestitev vodilne šablone in vstavitev vijakov. Zaradi tega je pogosto
potrebna dodatna sila za vzdrževanje optimalne smeri vijaka ob vstavitvi, kar zmanjšuje njeno
natančnost. Kljub manjši natančnosti vodilne šablone za prvi križnični nivo, ocenjujemo da je
njena uporaba za nivo S1 še smiselna, saj je število prebojev pediklov in teles vretenc skupaj
glede na kontrolo statistično značilno nižje (p = 0.014).

5.4

PRIMERJAVA MED DEJANSKO POSTAVITVIJO PEDIKULARNIH VIJAKOV
PRI UPORABI VODILNIH ŠABLON IN OPTIMALNIM POLOŽAJEM VIJAKOV,
DOLOČENIM PRI OBLIKOVANJU ŠABLONE

S primerjavo med končno postavitvijo pedikularnih vijakov in usmeritvijo navideznih vijakov
smo skušali oceniti natančnost postopka izdelave in uporabe šablone oziroma ovrednotiti
napako, ki pri tem nastane. Klub natančni preparaciji mehkih tkiv in dosledni namestitvi
vodilne šablone so odstopanja pogosto presegala pred raziskavo določeno arbitrarno mejo
(Diagram 1). Odmik od središča pedikla, večji od ½ premera vijaka, je bil ugotovljen v 12 od
72 (17 %) vijakov. Nenatančno usmeritev smo izmerili pri 16 od 72 (22 %) vijakov (razdalja
na konici večja od 6,25 mm). Skupaj je to pomenilo 19 od 72 (26 %) vseh napačno
postavljenih vijakov. Relativno veliko odstopanje potrjujejo tudi znatni standardni odkloni za
posamezno os pri meritvah odmika in odklona vijaka (Tabela 3). Odstopanja so bila še
očitneje izražene za prvi križnični nivo. Vijak je bil v 3 od 10 (30 %) primerih preveč
odmaknjen in v 6 od 10 (60 %) napačno usmerjen, kar je skupno pomenilo napačno
postavitev 8 od 10 (80 %) vseh vijakov. Glede na vse vstavljene vijake smo pri 1 od 72 (1 %)
vijakov za vstavitev izbrali predolg vijak in v 9 od 72 (12 %) prekratkega, kar je bila v večini
primerov posledica drugačne izbire dolžine vijaka glede na predoperativno analizo. Vzrok za
to je bila ocena operaterja o neustrezni dolžini vijaka na podlagi RTG-nadzora med
vstavljanjem K-žice oziroma sonde.

Glede na relativno velika odstopanja (19 od 72, 26% vijakov je bilo izven predvidenega
območja) lahko ocenimo, da pride v praksi do znatnih razlik med predvideno usmeritvijo
vijakov in dokončno postavitvijo. Predvsem pri vstavitvi vijakov v prvi križnični nivo so
odstopanja očitna (8 od 10, 80% vijakov je bilo izven predvidenega območja). V skladu z
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rezultati bi zato pričakovali veliko število prebojev pedikla z visoko stopnjo preboja. Kljub
temu število in stopnja preboja pediklov v naši raziskavi kažeta nasprotno. Na podlagi tega je
mogoče sklepati, da je bila arbitrarna meja postavljena preozko in da obstaja širše varno
območje, kot je bilo določeno pred raziskavo. Predvsem to velja za vstavitev vijakov v
križnico, kjer znaša povprečni premer pedikla S1 13 mm (36). Če izvzamemo kriterij preboja
pedikla ali telesa vretenca, je težko določiti objektivno mejo med natančno in nenatančno
postavljenim vijakom. Prav tako ni smiselno primerjati meritev odstopanj vijakov na podlagi
edinih doslej objavljenih raziskav, ki sta razdelali odmike in odklone vijakov za posamezno
os. Obe so izvedli na kadavrih pri uporabi šablone za C1 in C2 vratni nivo (20, 72). Ne glede
na nejasno mejo med še sprejemljivim odstopanjem je mogoče povzeti, da je ta pri
večnivojski vodilni šabloni realna, kar velja predvsem za nivo S1. Poudariti je treba še
teoretično možnost, da pri računalniškem združevanju pred- in pooperativnih CT-posnetkov
pride do napake pri prekrivanju slik, zaradi česar ni nujno, da so meritve ocene odstopanj
popolnoma natančne. Zaradi nizkega števila in stopnje preboja pediklov, ki sta jasni kriterij za
napačno postavljen vijak, lahko sklepamo, da so vodilne šablone še dovolj natančna metoda
za vstavljanje pedikularnih vijakov. Kljub temu je pri uporabi šablone za vstavitev vijakov v
prvi križnični nivo potrebna dodatna previdnost pri vstavitvi. Vedno je smiselno preveriti
celovitost oboda pedikla s tipalom, vstavitev vijaka pa mora biti nadzorovana z RTG.

5.5

PRIMERJAVA MED ČASOM OPERATIVNEGA POSEGA PRI UPORABI
VODILNIH ŠABLON IN UPORABI PROSTOROČNE TEHNIKE POD RTGNADZOROM

Zaradi relativno nezapletene tehnike uporabe večnivojske vodilne šablone bi lahko sklepali,
da bo postopek vstavitve pedikularnih vijakov statistično značilno krajši v primerjavi s
prostoročno tehniko pod RTG-nadzorom. Kljub temu v opravljeni raziskavi tega nismo
dokazali. Povprečni čas operativnega posega za posamezni nivo je pri skupini z uporabo
šablon znašal 72±46 minut in je bil sicer za 49 minut (40 %) krajši od kontrole (121±81
minut). Vzrok za to so verjetno izkušnje operaterja za uporabo prostoročne tehnike vstavitve
vijakov, ki dokazano vplivajo na čas vstavitve vijakov (73, 74). Po drugi strani je za uporabo
vodilne šablone potreben določen učni proces, ki podaljša minimalni čas vstavitve
posameznega vijaka. Dodaten čas zahtevata še prepariranje mehkih tkiv v okolici fasetnega
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sklepa in nad fasetnim sklepom ter postopek zamenjave K-žic oziroma začasnih priteznih
vijakov za pedikularne vijake.

5.6

PRIMERJAVA MED ČASOM EFEKTIVNEGA RTG-SEVANJA NA VIJAK PRI
UPORABI VODILNIH ŠABLON IN PRI UPORABI PROSTOROČNE TEHNIKE
POD RTG-NADZOROM

Pri preiskovancih, pri katerih smo za vstavitev pedikularnih vijakov uporabili vodilne šablone,
je povprečni skupni čas trajanja efektivnega RTG-sevanja za posamezni vijak, predviden za
vstavitev, znašal 0,5±0,2 minut in je bil za 0,2 minuti (29%) krajši v primerjavi s kontrolo
(0,7±0,2 minut). S tem smo dokazali statistično značilno razliko v času efektivnega RTGsevanja med obema skupinama (p = 0.02). Glavni razlog za manjšo potrebo po RTG-nadzoru
sta z vodilno šablono natančno določena vstopno mesto in smer pedikularnega vijaka. Vsled
tega ni treba iskati optimalne vstopne točke za vijak in prav tako ni potrebno večkratno
popravljanje položaja vijaka ali ponovno vstavljanje zaradi neustreznega položaja. Tudi smer
in dolžina vijaka sta določena vnaprej, kar zmanjša potrebo po RTG-nadzoru. Pri uporabi
vodilne šablone z RTG preverimo zgolj položaj K-žice tik pred vstavitvijo in po končani
pričvrstitvi šablone. Po enakem principu preverimo položaj pedikularnega vijaka ob vstavitvi
in po njej.

5.7

VPLIV POSTOPKA UČENJA NA NATANČNOST VSTAVITVE PEDIKULARNIH
VIJAKOV, ČAS OPERATIVNEGA POSEGA IN SKUPNI EFEKTIVNI ČAS RTGSEVANJA PRI UPORABI VODILNIH ŠABLON

Vpliv postopka učenja pri postavitvi pedikularnih vijakov z uporabo vodilnih šablon sovpada
z natančnostjo postavitve pedikularnih vijakov. Odmiki od središča pedikla (R² = 0,136) in
absolutne vrednosti odklonov (transverzalni: R² = 0,1988; središčni: R² = 0,571) za vsakega
naslednjega preiskovanca kažejo trend zmanjševanja (Diagrami 2, 3, 4). S primerljivim
korelacijskim koeficientom se krajšata tudi čas celotnega operativnega posega na nivo (R² =
0,1089) (Diagram 5) in skupni efektivni čas trajanja RTG-sevanja na vstavljen vijak (R² =
0,0214) (Diagram 6).
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Razlogi za manjša odstopanja od optimalne smeri vijakov v odvisnosti od števila operiranih
preiskovancev so povezani predvsem z boljšim občutkom za optimalno namestitev šablone na
fasetne sklepe. Ključni sta zadostna preparacija mehkih tkiv nad fasetnim sklepom in v
njegovi okolici ter ustrezna kompresija vodilne šablone na fasete, ki se lahko dodatno izboljša
še z začasno pričvrstitvijo šablone s priteznimi vijaki. Opisani razlogi vplivajo tudi na krajši
skupni čas operativnega posega za posamezni nivo. Pomembno vlogo za hitrejšo vstavitev
vijakov ima tudi večja zaupljivost operaterja do preiskovane metode in boljše poznavanje
celotnega postopka uporabe šablone, s čimer se med vstavitvijo manjkrat preverja položaj
vijaka. Iz istih razlogov je mogoče razložiti trend upadanja skupnega efektivnega časa RTGsevanja na vijak z vsakim nadaljnjim operativnim posegom.
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6

ZAKLJUČKI

Zaključimo lahko, da je s tehnologijo hitre izdelave prototipov mogoče izdelati večnivojsko
vodilno šablono za vstavitev pedikularnih vijakov v ledveno in križnično hrbtenico.

Večnivojska vodilna šablona zagotavlja natančnejšo in varnejšo vstavitev pedikularnih
vijakov v primerjavi s prostoročno tehniko pod RTG-nadzorom. Preboja pediklov vedno ne
prepreči, vendar zmanjša stopnjo preboja pedikla in statistično značilno zniža skupno število
prebojev pedikla in vretenca. Predvsem zaradi velikih odstopanj vstavljenih vijakov od
optimalne smeri (za nivo S1 so bili vijaki izven predvidenega območja v 80%), se mora pri
uporabi za ta nivo izvajati doslednejši RTG-nadzor med vstavitvijo vijakov. V primeru dvoma
glede pravilne smeri vijaka je treba nadaljevati s prostoročno tehniko vstavitve. Poudariti je
treba, da kljub odstopanjem največkrat ni prišlo do preboja pedikla, vsi preboji pa so bili prve
stopnje in so ostali klinično nemi.

V primerjavi s kontrolno skupino smo ugotovili značilno zmanjšan čas trajanja efektivnega
RTG-sevanja na posamezni vstavljen vijak, kar predstavlja prednost za preiskovanca in osebje
v operacijski dvorani. V teku raziskave nismo dokazali, da z uporabo vodilne šablone
statistično značilno zmanjšamo čas operativnega posega.

Uporaba večnivojskih vodilnih šablon za vstavitve pedikularnih vijakov v ledveno in
križnično hrbtenico je metoda, ki ne bo izpodrinila prostoročne tehnike ali navigacije. Kljub
temu predstavlja alternativo, ki lahko pri težjih prirojenih ali pridobljenih deformacijah
hrbtenice znatno poenostavi kirurški akt vstavitve pedikularnih vijakov. Predvsem v rokah
manj izkušenega hrbteničnega kirurga zmanjša tveganje za preboj pedikla, s čimer se zmanjša
verjetnost za živčno-žilne in z nevropatsko bolečino povezane zaplete. Večnivojske vodilne
šablone zaradi pogostih velikih odstopanj vstavljenih vijakov od optimalne smeri ne smemo
uporabljati kot samostojne metode brez RTG-nadzora. Sicer jo ob ustreznem RTG nadzoru
ocenjujemo kot primerno za uporabo predvsem na ledvenem delu hrbtenice. V kolikor pod
RTG-nadzorom nismo prepričani v pravilno usmeritev pedikularnih vijakov, priporočamo
nadaljevanje postopka vstavitve vijakov s prostoročno tehniko.
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8.1

RAZLAGA KRATIC IN SIMBOLOV

3D – tridimenzionalno
CAOS – računalniško vodena ortopedska kirurgija (computer assisted orthopaedic
surgery)
CT – računalniška tomografija (computer tomography)
K-žica – Kirschnerjeva žica
NS – ni statistično značilne razlike
ODV – optimalna dolžina vijaka
RODM – relativni odmik od središča pedikla
RTG – rentgensko
SD – standardni odklon
SV – srednja vrednost
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