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Използвани съкращения 

 

ЕЕГ Електроенцефалограма 

 

ЕМГ Електромиограма 

 

ИОНМ Интраоперативен невромониторинг 

 

НИОТ Научен институт по ортопедия и травматалогия  

 

ССЕП Соматосензорни евокирани потенциали 

 

ТКМЕП Транскраниални моторни евокирани потенциали  

 

AIS Adolescent idiopathic scoliosis 

 

AV 

 

AVR 

Apical Vertebrae 

 

Apical vertebral rotation 

 

BMI Body Mass Index 

 

CVSL Central vertical sacral line 

 

DVBD Direct vertebral body derotation 

 

FH Free Hand 

  

LIV 

 

MT 

Lowest instrumented vertebrae 

 

Main thoracic curve 

 

SRD Sample Rod derotation 

 

SRS Scoliosis Research Society  

 

PSO 

 

PT 

Pedicul substraction osteotomy 

 

Proximal thoracic curve 

 

UIV Upper instrumented vertebrae 

 

VBO Vertebral body osteotomy  
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УВОД 

Последните 30 години са период на бързо и значително развитие на концепциите 

за хирургично лечение на гръбначните деформации.  

Основните направления са : 

➢ Развитие на теориите и практическото осмисляне на деформациите в трите 

равнини. 

Развитието на проучванията на физиологията и патологията на гръбначните 

деформации води до подобряване на стратегиите и дизайна на оперативните 

техники за корекция. Съвременните компютърни модели предоставят голяма 

помощ при развитието на различните спинални инструментации. 

➢ Прилагане на сигурна и стабилна фиксация на гръбначния стълб чрез 

използването на куки, винтове и родове, приложени чрез задни или предни 

инструментации. Това премахва необходимостта от постоперативна 

допълнителна стабилизация на пациента. Сигурната фиксация създава 

постоперативен комфорт, позволява ранна вертикализация и двигателна 

активност и в крайна сметка ранно връщане на пациента в рамките на 

нормалните натоварвания. 

➢ Развитие на нови нискоинвазивни методи като MRI позволяват по-добра 

визуализация на гръбначния мозък и нервни коренчета. Развитието на 

функционалните методи и невромониторинга създават по-малки 

интраоперативни рискове, по-лек следоперативен период, по - ниски нива на 

интраоперативни и късни усложнения. Тези фактори на технологично 

развитие и по-ниските нива на интра- и постоперативни усложнения водят до  

разширяване на възможностите за оперативно лечение, като се обхващат и 

по-рискови групи с гръбначни деформации. 

„Free –hand“ техниката за поставяне на педикуларни винтове при оперативното 

лечение на идиопатична сколиоза позволява стабилна фиксация и постигането на добра 

корекция на деформацията в трите равнини, ранна мобилизация на пациента, ниски 

нива на рентгенова експозиция, съкратено оперативно време с малки нива на 

инфекциозни нарушения, кръвозагуба и неврологични усложнения. 
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ИЗВОДИ ОТ ЛИТЕРАТУРНИЯ ОБЗОР 

Във връзка с темата са разгледани и окончателно избрани 144 източници – 

раздели от учебници и ръководства, дисертационни трудове, литературни обзори, 

статии, доклади и резюмета на базата на които могат да се направят следните изводи: 

1. Оперативното лечение на идиопатичната сколиоза в детска възраст е свързано с 

много предизвикателства поради измененията на гръбначния стълб в трите 

равнини и необходимост от намирането на подход, който да осигури стабилна 

синтеза с възможности за корекция при ниски нива на облъчване и 

неврологични усложнения. 

2. Необходимост от добра оценка на гръбначната деформация и общия клиничен 

статус на пациента на базата на клинични и образни изследвания 

3. Доказателства за биомеханични предимства на педикуларната  синтеза при 

оперативното лечение, позволяващи корекция до 70% от началната деформация 

и траен ефект на постигнатата позиция. 

4. Препоръки за щателно планиране на обема и изпълнението на оперативната 

интервенция – нива на вертебродеза, избор на импланти, етапи на синтеза и 

репозиция. 

5. Описани предимства на Free hand техниката при поставянето на педикуларни 

винтове – ниски  нива на облъчване на пациента и опериращия екип. 

6. Изпълнението на FH техниката изисква добро познаване на анатомичните 

репери и особености на прешлените в оперативната зона, както и оформени 

технически умения на операторите. Рисковете при нейното изпълнение налагат 

точно спазване на отделните етапи и начини за проверка. 

7. Докладваната точност при позициониране на педикуларните винтове е между 

86% и 97%, установени много ниски нива на неврологични и висцерални 

усложнения. 

8. Изразен консенсус, че използването на ИОНМ и правилното интерпретиране на 

неговите данни е важен елемент в оперативното лечение. 
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МЕТОДИКА НА ПРОУЧВАНЕТО 

1. Цел и задачи 

Целта на настоящото проучване е чрез анализ на резултатите от приложението 

на Free-hand оперативната техника да се разработят протоколи за планиране, 

изпълнение и верификация с оглед намаляване на риска от усложнения при нейното 

приложение за оперативното лечение на идиопатична сколиоза. 

За изпълнение на формулираната цел си поставихме следните задачи: 

1. Да се изследват особеностите на гръбначната деформация при 

идиопатичната сколиоза и да се изработи предоперативен план за корекция и 

фиксация. 

2. Да се следват стриктно етапите на интраоперативния протокол при 

използваната техника. 

3. Да се проследят постигнатите резултати на корекция на идиопатичната 

сколиоза при приложената оперативна техника. 

4. Да се сравнят нивата на малпозиция на винтовете и показателите на 

големината на деформация/предоперативен ъгъл, ротация, вид сколиоза – 

ювенилна и адолесцентна, вид по Lenke. 

5. Да се сравнят броя малпозиции на различните гръбначни нива на 

инструментация. 

6. Да се проследят резултатите и относителната тежест на отделните етапи на 

верификация на винтовата малпозиция. 

2. Материал и методи  

2.1. Контингент 

 Проучването е ретроспективно и са включени 68 пациенти с проведено 

оперативно лечение по повод идиопатична сколиоза за периода юни 2013 година - 

декември 2019 година в клиника по ортопедия и травматология в „Аджибадем Сити 

Клиник МБАЛ Токуда“ ЕАД. 

 Оперативните интервенции са извършени от екип на клиниката по ортопедия и 

травматология с участието на анестезиологичен екип, който участва и в провеждането 

на неврофизиологичния мониторинг. 

Разпределението по пол е: мъже - 12, жени - 56. 
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Пациентите включени в изследването са възраст между 10 и 18 години, средна 

възраст : 14,2±0.5. 

Включените пациенти са с идиопатична сколиоза: 

1) ювенилна 23 (33.8%) и  

2) адолесцентна 45 (66.83%).  

При класифициране на идиопатичната сколиоза по класификацията на Lenke са 

представени пациенти и от 6-те групи, както следва:  

o Lenke 1 -17 пациенти (25%); 

o Lenke 2- 12 пациенти (12.7%); 

o Lenke 3 - 20 пациенти (29.5%); 

o Lenke 4 – 7 пациенти (10.3%); 

o Lenke 5 - 6 пациенти (8.9%);  

o Lenke 6 - 6 пациенти (8.9%). 

2.2. Методи 

Приложени са следните методи: 

2.2.1. Предоперативна оценка на деформациите, класифициране и планиране на 

инструментацията, включваща  

- оценка на сколиотичната деформация – клинично и образно изследване – ъгъл 

на Cobb, сагитален баланс, ротация, КАТ, ЯМР, класифициране по Lenke.  

При клиничното изследване са отчетени  множество клинични белези: 

o белези на коронален дисбаланс – височина на рамене, лопатки наклон на 

таз, дължина на крайници 

o белези на сагитален дисбаланс – кифоза, лордоза, наличие на клинично 

изразен положителен или отрицателен сагитален баланс с нарушена 

стойка. 

o белези на ротационна деформация – ребрена гърбица и степен на 

изразеност. 
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Фиг.1       Фиг.2 

  

Данни от инструментални изследвания: 

- рентгенографии в изправен стоеж - фас, профил, ляв и десен бендинг в легнало 

положение, тракшън. 

 

      Фиг.3                                                                  Фиг.4 

  

Изправен стоеж Traction в легнала позиция 
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      Фиг. 5                                                                   Фиг.6 

  

Ляв Bending легнала позиция Десен Bending легнала позиция 

 

Отчитат се големина на ъгъл на Cobb, големина на ротация (метод на Moe- 

Nach), големина на кифоза, лордоза, лумбален модификатор. 

 

          Фиг.7              Фиг.8 

  

КАТ образ на ротация Ротация фасова рентгенография 
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          Фиг.9            Фиг.10 

  

Лумбален модификатор С Кифоза Th5-Th12 + 

Данните от тези изследвания дават възможност за определянето на 

сколиотичната деформация според класификацията на Lenke и планиране на 

оперативната процедура. 

На рентгенографиите се отчита и нивото на костна матурация по 

класификацията на Risser. 

Фиг.11 Фиг.12  

  



12 | P a g e  
 

При необходимост се провежда КАТ, ЯМР.   

- Изследване на общ медицински статус на пациента - придружаващи 

заболявания, кръвни показатели, функционални показатели/особено при големи 

стойности на Cobb, BMI. 

 

-  Планиране на интервенцията   

o горен и долен инструментиран прешлен 

o определяне на брой инструментирани прешлени в торакален и лумбален 

отдел, 

o вид на синтезата – винтове, евентуално използване на ламинарни и 

педикуларни куки, както и субламинарни бандове. 

o При ригидни кривини с кифоза - планиране на остеотомии (Ponte).  

 

2.2.2. Оперативна техника – стъпки 

Използвана е FH оперативна техника за задна инструментация с педикуларни 

винтове. Възможна е комбинация с използването на педикуларни и ламинарни куки, 

субламинарни бандове, при строго спазване етапите на оперативния протокол. 

Оперативната техника в торакална и лумбална зона е идентична и се базира на 

анатомични маркери и 3 основни принципа: 

✓ начална точка 

✓ траектория 

✓ костна палпация по пътя от педикула към тялото на прешлена. 

2.2.2.1. Хирургичен достъп 

Внимателният и прегледен достъп осигурява видимост на анатомичните репери 

в задната част на гръбначния стълб. Нивата на достъп се определят от 

предоперативното планиране и е препоръчително да са лимитирани в определената 

зона, за да се запазят мекотъканни структури и да се предотврати настъпване на 

junctional kyphosis или транзиционни синдроми. В долния и горен край на достъпа 

стремежът е да се запазят фасетните капсули, интерспинозните и супраспинозни 

лигаменти. Обикновено затрудненията са в горния край на достъпа. При разширени 

дистално до S1 достъпи и необходимост от допълнителни илиачни винтове, достъпът 
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се оформя след приключването на синтезата на горните нива. Причината за това е 

минимизиране на кръвозагубата, която настъпва при работа на това ниво. 

2.2.2.2. Резекция на фасетките 

 Долните 3-5 мм от долната ставна фасетка на съответния прешлен се 

остеотомират и хрущяла се премахва, като това не се прави при най-долния прешлен с 

инструментация. Основата на горния артикуларен процесус е важен репер за вентрална 

зона на педикула. 

2.2.2.3. Начална точка 

Началната точка варира съобразно нивото на прешлена. В сагитален план е 

добре посоката на винта да е паралелна на горната ендплейт на прешлена. 

Препоръчително е началото да е от неутрален прешлен, също така е добре пласирането 

на винтовете да върви паралелно от двете страни. Това дава възможност за 

съобразяване на траекторията на винтовете на всяко отделно ниво. 

2.2.2.4. Перфорация на дорзалния кортекс 

 Прилаганите способи са използването на 3,5 mm burr или шило като 

дълбочината на постигнатия отвор е около 5мм. Понякога отворът на педикула 

предизвиква появата на специфично кървене /капка/ от спонгиозната кост, като този 

феномен ни показва ясно, че сме на ниво на педикула. 

 Проблемно е нивото на апикален прешлен в конкавната зона поради силно 

свитото пространство и минималното наличие на спонгиоза в педикула. В такива 

случаи е препоръчително използването на пробка за проникване в педикула, палпация 

на вентралната стена и избягване на засягане на вентралната ламина. 

2.2.2.5. Оформяне на педикуларния отвор 

 Това се извършва със специализиран инструмент - педикуларно шило. 

Съществуват различни инструменти като могат да бъдат със заострен или заоблен край. 

Повечето са с диметър 3,5мм, дължина на работната част около 35 мм и леко закривени. 

Въвеждането на инструмента се извършва във вентрална посока, бавно и с леко 

въртеливи движения като в началото е ориентиран латерално за да се избегне 

пенетрация на медиалната педикуларна стена. При ход в спонгиозната част на педикула 

няма голямо съпротивление. След проникване около 20мм, което обикновено е 

дължината на педикула, инструмента се изважда и се прави верификация на хода на 

отвора и неговите стени. Рязкото преодоляване на пречка или т.нар. ”хлътване” на 
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инструмента сочи най-вероятно пробив в стената на педикула и попадане в зоната на 

меките тъкани. Поставянето отново на инструмента в отвора е внимателно и щадящо 

поради необходимостта от запазване на костната структура, като това има значение за 

стабилността на винта. 

 Последва завъртане на инструмента с кривината медиално и въвеждане до 

дълбочина около 30-35мм в проксимален торакален отдел, 35-40мм в среден торакален 

отдел и до 40-45мм в долен торакален отдел. В лумбален отдел се дотига и до по-

голяма дълбочина до около 45-50мм. При по-често използваните техники хода е прав 

надолу като се избягва анатомичната траектория. 

 

Фиг.13 Оформяне на педикуларния канал 

   

 

Начални 20 мм с латерална 

ротация 

 

Ротация на върха на 

инструмента  медиално след 

първите 20 мм 

 

Пълна пенетрация в педикул и 

ветебрално тяло. 

 

Следва завъртане на инструмента на 180 градус бавно и внимателно като се 

оформя отвор с широчина около 4мм. През цялото време хирургът трябва да има 

чувството за ход на инструмента в кост. Необходима е и добра ориентация в аксиален и 

сагитален план с оглед оформянето на отвор под дорзалната енд плейт на прешленното 

тяло и ротационните деформации на съответното ниво. Рязкото потъване на 

инструмента в този момент от инструментацията сочи за евентуална пенетрация на 

педикула или прешленното тяло. Подобен проблем изисква бърза верификация с оглед 

спасяването на субстрат на педикула или евентуални компликации. 
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Средният транзверзален ъгъл при постоперативни изследвания е около 15,3 

градуса, като в торакална зона има най-големи вариации. Необходим е и внимателен 

подход поради факта, че медиалната и латерална стена на педикула не са особено 

устойчиви, като е препоръчително самият кортекс на стените да „води” инструмента. 

Трябва да се има предвид, че медиалната стена на педикула е около 2 пъти по плътна от 

латералната. Около 60% от дължината на винта се пласира свободно в педикула, а още 

20% в първата половина на прешленното тяло. Не е необходимо търсене на максимална 

дълбочина поради опасността от перфорация на предната част на тялото. За 

стабилността на конструкцията е достатъчно въвеждането на винта на дълбочина от 50-

70 % от прешленното тяло. 

Диаметърът на въведените винтове зависи от предоперативното планиране и 

съответния пациент, като в лумбална зона е около 6,5 мм, долна и средна торакална 

зона 5,5 мм, и горна торакална зона 4,5 мм.  

2.2.2.6. Палпация 

След изваждането на педикуларното шило следва верификация на отвора. Първо 

се наблюдава вероятното активно кървене или излизане на ликвор от отвора. Това са 

белези за евентуален пробив на медиалната стена на педикула и епидурално кървене. 

Това налага запушване на отвора с восък и евентуално нов опит за формиране на 

правилен канал за винт. 

Верификацията на отвора се извършва със топчеста сонда. Тя носи информация 

за състоянието на 5 стени на канала - медиална, латерална, горна, долна, както и за 

дъното на отвора. Необходимо е особено внимание в зоната на преход на горна и 

средна трета на отвора, където е нивото на гръбначномозъчния канал. При попадане 

със сондата в зона на меки тъкани е необходимо обсъждане на евентуално нов опит за 

оформяне на педикуларния канал в необходимата правилна траектория. 

2.2.2.7. Измерване на дължината на винта 

 За целта се използва педикуларната сонда като на ниво на отвора се отбелязва с 

хемостат и се измерва дължината останала в дълбочина. При неприемлив резултат в 

дължината е необходимо задълбочаване на отвора със специализираното педикуларно 

шило. 
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2.2.2.8. Римериране 

Препоръчително е римериране с диаметър 1мм под диаметъра на планирания 

винт. Това увеличава инсерционните усукващи напрежения с 93% повече отколкото 

при римериране със същия като диаметъра на винта размер. При проблеми в 

римерирането на малки педикули е възможно използването на К-игла и канюлирани 

инструменти. От особено значение при използването на К-игла е здравината на 

вентралния кортекс на прешленното тяло с оглед избягването на значителни 

усложнения. Римерирането се извършва бавно поради необходимостта да се достигне 

над 20% педикуларна експанзия спрямо вътрешния диаметър и поради наличната 

пластичност на педикуларния кортекс в педиатричната сколиотична хирургия. 

2.2.2.9. Вторична палпация 

 След римерирането на отвора, вторичната палпация дава информация за 

състоянието на стените на отвора и дължината на винта. Често практикувано е 

изваждането на сондата точно преди поставянето на винта с оглед правилната 

ориентация на посоката. 

2.2.2.10. Въвеждане на винта 

   Преди въвеждането се проверява отново дължината на винта. Въвежда се 

бавно в посоката на оформения канал. Изборът на винт като диаметър е съобразно 

предоперативно планиране. С него е съобразен и избора на моноаксиални, 

полиаксиални, репозиционни винтове. Водеща в случая е вида на деформацията и 

планираните техники за корекция. 

Фиг.14 

 

Полиаксиален педикуларен винт 
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2.2.2.11. Репозиция 

Използваната техника на репозиция е SRD. След измерването на дължината на 

необходимия род се извършва преконтуриране, съответстващо на търсената корекция в 

сагитален план. Осъществява се фиксация на род към педикуларните винтове и се 

извършва деротация на няколко етапа. Обикновено първият поставен род е от 

конкавната страна на деформацията. След това се извършва същата процедура с втория 

род. Пoследва поетапна деротация на едно ниво. Последващите технически прийоми са 

сегментна компресия и дистракция в стремеж за корекция на кривините. Съобразява се 

нивото на корекция с промените в короналния баланс. Този етап на оперативната 

интервенция е с висок риск от неврологични усложнения и данните от ИОНМ се 

проследяват активно. 

  

           Фиг.15            Фиг.16 

  

Сколиоза тип Lenke 6 предоперативна 

рентгенография 

Сколиоза тип Lenke 6 следоперативна 

рентгенография 
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2.2.2.12. Протокол на верификация на винтовата позиция 

 

ПРОТОКОЛ 

ЗА ЕТАПИ НА ВЕРИФИКАЦИЯ НА ПОЗИЦИЯТА НА 

ПЕДИКУЛАРНИ ВИНТОВЕ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 8 мА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА 

ПЕДИКУЛАРНИ ВИНТОВЕ 

ОФОРМЯНЕ НА 

ПЕДИКУЛАРНИЯ КАНАЛ 

РЕПОЗИЦИОНИРАНЕ 

 

ВИНТОВ СТИМУЛАЦИОНЕН 

ТЕСТ 

ИНТРАОПЕРАТИВЕН 

РЕНТГЕНОВ КОНТРОЛ  

ПОСТОПЕРАТИВЕН РЕНТГЕНОВ 

КОНТРОЛ 

ОКОНЧАТЕЛНА ПОЗИЦИЯ НА 

ПЕДИКУЛАРНИТЕ ВИНТОВЕ 

ПРОПУСКАНЕ НА 

СЪОТВЕТНАТА  ПОЗИЦИЯ  

РЕПОЗИЦИОНИРАНЕ 

 

ЛЕГЕНДА 

 Без данни за проблемна позиция  

 С данни за проблемна позиция  
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В хода на оперативната интервенция е приложен протокол за верификация на 

винтовата малпозиция. 

- Интраоперативен контрол 

Първата стъпка на контрол е при оформяне на педикуларния канал. В случаите 

на специфично „хлътване” на инструмента се допуска перфорация – медиална или 

латерална на костната структура. Следва верификация с топчеста сонда. При 

потвърждаване на погрешна посока се  преминава към оформяне на педикуларния 

канал в коригирана посока. Следва отново верификация с топчеста сонда. При 

потвърждаване на наличие на костни стени на канала – медиална, латерална, горна 

долна и костно дъно се преминава към следващите етапи на поставяне на педикуларния 

винт – римериране и въвеждане на винта. В случай , че се установи проблем с костните 

стени и невъзможност за добра ревизирана позиция съответното ниво се пропуска. 

Следят се активно резултатите от ИОНМ, които могат да дадат ранни данни за 

медиална пенетрация на винт и компресия на гръбначния мозък. 

След поставяне на всички винтове се преминава към винтов стимулационен тест. 

Отбелязват се винтовете с резултат под 8 mA. Последва интраоперативен 

флуороскопски контрол. 

- Интраопертивен флуороскопски контрол 

Фасова проекция  

Основни маркери при са: 

✓ нарушение на медиална или латерална стена на педикула. 

✓ нарушение на хармоничното подреждане на винтовете в даден сегмент 

съобразно ротационните отклонения. 

✓ преминаването на върха на винта през имагинерна срединна линия на 

тялото на прешлена с отчитане на ротацията на съответното ниво. 

 

Профилна проекция 

Дава данни за отношението на педикарния винт към горната и долна стена на 

педикула, горната стена на тялото на прешлена и дължината на винта. 

След отчитането на резултатите и от рентгеновия контрол се преминава към 

ревизия на винтовете отчетени с проблеми от винтовия стимулационен тест и от 
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рентгеновия контрол. Отстраняват се и се извършва отново палпация на костния канал. 

При установени проблеми се извършва репозициониране на съответния винт. След 

проследяването на всички позиции с отчетени проблеми следва отново винтов 

стимулационен тест и интраоперативен флуороскопски контрол. В случаите на 

проблемно репозициониране и нови данни за лошо позициониране се преминава към 

отстраняване на съответния винт и пропускането на позицията. Проследяват се активно 

резултатите на ИОНМ. 

След край на оперативната интервенция следва постоперативна рентгенография. 

Евентуалното отчитане на малпозиция се дискутира и при нужда веднага се преминава 

към реоперация, верификация и репозициониране на винта. В случаи на проблеми с 

репозиционирането на отчетения като проблемен педикуларен винт и приблеми при 

верификацията с винтов стимулационен тест и рентгенов контрол се преминава към 

отстраняване на винта и пропускане на позицията. Активно се следят данните от 

ИОНМ. 

 

          Фиг.17 Фиг.18 

  

Латерална малпозиция 

постоперативна рентгенография 

Латерални малпозиции 

постоперативен КАТ 

 

В хода на следоперативния период при отчетени клинични неврологични 

проблеми се провеждат контролни рентгенографии, КАТ, ЯМР. 
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Наличието на проблематика във винтовата позиция е повод за реоперация - 

верификация на проблемната зона, репозициониране на съответния винт или 

отстраняването му. 

2.2.3. СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ 

Събирането и обработката на информация бе извършена Office Microsoft 

WINDOWS 10 и IBM SPSS 23, GraphPad Prism 9.0.0. Използвани са корелационен 

коефициент на Пиърсън за 2, 3 и повече интервални и пропорционални променливи, 

рангова корелация на Спирмън, линеен регресионен анализ, еднофакторен 

дисперсионен анализ, непараметрични методи за номинални и ординални данни, 

логистична регресия и др. Резултатите са представени в табличен и графичен вид.  
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РЕЗУЛТАТИ ОТ СОБСТВЕНОТО ПРОУЧВАНЕ 

1. Описателна статистика 

В проучването са включени 68 пациента от които 56 жени (82,4%) и 12(17,6%) 

мъже. Възраст между10 и 18 години, средна 14,2±0.5. Най-честата възраст е 13 

години, като поне половината от проучваните са били на 14 години.  

1.1.Контингент  

       Фиг. 19   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Видове идиопатична сколиоза 

 

Таблица 3 Видове идиопатична сколиоза 

 

 Брой Процент 

 Адолесцентна сколиоза 45 66,2 

Ювенилна сколиоза 23 33,8 

Общо  68 100,0 

 

Таблица 1. Контингент 

 

 Брой Процент 

 мъже 12 17,6 

жени 56 82,4 

Общо 68 100,0 

  
 

 

 

Таблица 2. Средна възраст 

 

 възраст 

N Valid 68 

Missing 0 

Mean 14,21 

Std. Error of Mean ,262 

Median 14,00 

Mode 13 

Std. Deviation 2,162 

Variance 4,673 

Skewness ,228 

Std. Error of Skewness ,291 

Kurtosis -,875 

Std. Error of Kurtosis ,574 

Range 8 

Minimum 10 

Maximum 18 
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По тип сколиоза два пъти по-често срещаната е адолесцентната при 45 пациента 

(66,2%) от ювенилната при 23 пациента или 33.8%. 

Таблица 4: Вид сколиоза по Lenke  

 

 

Брой 

 

Процент 

 

Valid Percent 

 

Cumulative 

Percent 

  Lenke 1 17 25,0 25,0 25,0 

 Lenke 2 12 17,6 17,6 42,6 

 Lenke 3 20 29,4 29,4 72,1 

 Lenke 4 7 10,3 10,3 82,4 

 Lenke 5 6 8,8 8,8 91,2 

 Lenke 6 6 8,8 8,8 100,0 

Общо 68 100,0 100,0  

 

Трети вид по Lenke е най срещаната - при 29% или при 20 пациента, следвана от 

тази от първи вид - 25% или 17 пациента. Най-рядко срещана е групата от пети и шести 

вид с по 6 пациента или 8,8% от изследваните. 

Графика 1. 

 

 

Данните показват, че сколиози тип Lenke 2, Lenke 3, Lenke 4 и Lenke 6, които са 

с 2 или 3 структурни кривини са представени при 82.6 % при пациенти с ювенилна 
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сколиоза и 57,8% при пациенти с адолесцентна сколиоза. По-високия процент на 

структурни деформации при ювенилна сколиоза е свързан с по-раното начало - 

съответно с ниски нива на костна матурация. 

Деформациите с една структурна кривина тип Lenke 5 са представени само при 

адолесцентна сколиоза, а при тип Lenke 1 са значително по-чести при адолесцента 

сколиоза/76,5%/, отколкото при ювенилна/23.5%/. 

1.3.Предоперативен ъгъл на Cobb, следоперативен ъгъл и нива на корекция 

Стойностите на пред и следоперативен ъгъл на Cobb, както и разликата им са 

показани в таблиците по-долу: 

 

Таблица 5. Големина на корекция на ъгъла на Cobb 

 

 

Предоперативен 

ъгъл на Cobb 

 

Следоперативен 

ъгъл на Cobb 

 

Пред-

следоперативен 

ъгъл на Cobb 

N Valid 68 68 68 

Missing 0 0 0 

Mean 66,44 23,96 42,49 

Std. Error of Mean 2,274 1,053 1,797 

Median 63,50 22,00 40,50 

Mode 40a 21a 36 

Std. Deviation 18,749 8,684 14,822 

Variance 351,534 75,416 219,686 

Skewness ,903 ,883 ,524 

Std. Error of Skewness ,291 ,291 ,291 

Kurtosis ,713 ,758 -,170 

Std. Error of Kurtosis ,574 ,574 ,574 

Range 86 41 69 

Minimum 40 11 14 

Maximum 126 52 83 
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Таблица 6. Процент на корекция на ъгъла на Cobb 

  

% correction statistics  

Number of values 68 

Minimum 32,79 

25% Percentile 58,75 

Median 64,64 

75% Percentile 71,5 

Maximum 81,25 

10% Percentile 45,82 

90% Percentile 75,92 

Mean 63,38 

Std. Deviation 10,78 

Std. Error 1,307 

Lower 95% CI of mean 60,77 

Upper 95% CI of mean 65,99 

Coefficient of variation 17.00% 

 

 

 

Фиг.20                                                      Фиг.21 

  

Предоперативен ъгъл на Cobb (81°) Следоперативен ъгъл на Cobb (19°)  
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Най-често предоперативният ъгъл е 40°, а следоперативният 21°. Поне 

половината от пациентите са с ъгъл съответно 63,5° и 22°, а средните стойности са 

66,44±4.31 и 23,96 ±2.06. Най-големият предоперативен ъгъл е 126° при един пациент 

от изследваните. Най-често разликата в пред и следоперативен ъгъл е 36°, средно 

42,49±3.50. Отчетеният процент корекция е средно 64% . 

1.4. Ротация 

 По големината на апикална ротация пациентите са разделени на три групи - такива 

с ротация по-малка от 10ᴼ, с ротация между 10 и 20 градуса и тези с ротация над 20 

градуса. Ротацията е определена по метода на Nach – Moe на фасова рентгенография. 

Таблица 7. Торакална и лумбална апикална ротация 

 

 

Брой 

 

Процент 

 

 <10 27 39,7 

10-20 26 38,2 

>20 15 22,1 

Общо 68 100,0 

 

Най-голяма е групата с ротация до 10° - 23 пациента или 39,7%, следвана от  

пациентите с ротация между 10 - 20° - 26 пациента или 38,2° и най-малка е групата с 

ротация над 20° - с 15 пациента или 22,1% от изследваните. 

1.5. Брой нива на инструментация 

 Средно инструментирани нива на пациент са 11,29±0.50,  брой винтове на пациент 

средно е 19,43±0.90, най често съответно 12 нива и 22 винта. Минимум 

инструментирани нива е 5 с минимум 10 винта, максимум съответно 15 нива и 30 

винта.  

 Броят нива на инструментация зависят от вида и броя на структурни кривини, 

което определя и предоперативното планиране. Най-ниски са при тораколумбални 

сколиози тип Lenke 5, а най-разширени са оперативните интервенции при сколиози тип 

Lenke 6 и Lenke 4. Средният брой инструментирани нива е 11,29 като минималният 

брой е 5 нива а максималния брой нива на вертебродеза е 15. Средният брой поставени 

педикуларни винтове на пациент е 19,43, като минималния брой е 10 винта а 

максимално 30 винта.  
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Таблица 8. Синтезни средства 

Вид синтезни срества Брой случаи % от общ брой 

Педикуларни винтове 57 83,8 

Педикуларни винтове и куки 9 13,2 

Педикуларни винтове и 

субламинарни бандове 

2 2,9 

 

Фиг.22 Фиг.23 

  

Идиопатична сколиоза предоперативно Идиопатична сколиоза следоперативно – 

синтеза с педикуларни винтове и 

субламинарни бандове 

В големия брой от случаи (57 бр.) е използвана само винтова стабилизация. 

Използването на педикуларни куки е свързано със синтезата в UIV. Това е рискова зона 

поради малък размер на педикулите и високия риск от предизвикване на неврологична 

увреда. Използването на субламинарни бандове е във връзка с корекцията на ригидни 

кривини и наличието на педикуларни малформации. Използването на субламинарни 

бандове е свързано и с провеждането на Ponte остеотомии, водещо до удължаване на 
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оперативното време и по-високи нива на кръвозагуба. Прилагането на Ponte остетомии 

позволява и по-голяма корекция на деформацията в сагитален план при по-ниски нива 

на рискове за неврологична увреда. 

Фиг.24                                                                 Фиг.25 

  

Педикуларна малформация 

лумбален прешлен 

Педикуларна малформация торакален 

прешлен 

 

      Фиг.26         Фиг.27  

  

Предоперативно-кифоза Th5-Th12 Следоперативно -кифоза Th5-Th12 след 

направени Ponte остетомии 
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1.6.Нива на кръвозагуба 

 

Таблица 9. Кръвозагуба 

Кръвозагуба 

статистика  

Number of values 68 

Minimum 200 

25% Percentile 600 

Median 900 

75% Percentile 1150 

Maximum 2700 

10% Percentile 495 

90% Percentile 1700 

Mean 969,7 

Std. Deviation 481,2 

Std. Error 58,35 

Lower 95% CI of mean 853,2 

Upper 95% CI of mean 1086 

Coefficient of variation 49.62% 

 

Средното ниво на кръвозагуба при интервенциите е 969,7мл.± 117. Високите 

нива на кръвозагуба при този вид хирургия имат изискване към предоперативното 

определяне на БМИ, подготвени продукти за хемотрансфузия и използването на cell 

saver. 

1.7.Брой пласирани винтове по нива  

 

       Графика 2  
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          Графика 3  

 

 

Общо поставени винтове в торакална зона - 989 броя, и в лумбална зона - 332 

броя. Общ брой поставени винтове 1321. Най- често синтезирани нива торакална зона 

са Th3, Th 4, Th7, Th8, Th9  и Th 10, като това е свързано с проксималните нива на 

инструментация и апикални зони на MT кривините. По големия брой винтове в 

проксимална лумбална зона е свързано с по-малкия брой сколиози тип Lenke 6, 

изискващи по-дистална инструментация и честия подход със селективна синтеза и 

запазване на дистални подвижни лумбални нива. 

1.8.Плътност на синтезата  

 

Отчитат се брой винтове към към брой нива. Полученият резултат е средно 1.55 

± 0,05 винта на ниво, което е средно 77.9 % плътност на синтезата. 

1.10.Данни от винтов стимулационен тест  

 

Таблица 10. Резултати от винтов стимулационен тест 

 Брой случаи Относителен дял 

Тест без отклонения 41 60.2 

Тест с отклонения 27 39.8 

Общо 68  
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       Таблица 11. Поведение след винтов стимулационен тест: 

 Брой случаи Относителен дял 

Без корекция 11 16.1 

Корекция 16 23.5 

 

Отчитат се данни за стойност на всеки винт. Резултат ≤ 8mA се счита за проблемен. 

Подходът при проблемни резултати е съобразно протокол за верификация на винтовата 

позиция. 

1.11.Пропуснати позиции на винтова имплантация във върхови 4 нива на 

основната структурна кривина 

 

                       Фиг.28 

 

Пропуснати 2 позиции апикална зона 

 

             Таблица 12. Пропуснати позиции в апикална зона на деформацията 

Пропуснати винтове във върхови 4 нива на 

апекса на кривината 

 Относителен 

дял в % 

Брой случаи 31 45,6 

Брой позиции 46 19.8 
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Наблюдават се и се регистрират пропуснати позиции на винтове във върховите 4 

нива на апекса на деформацията. Пропуснатите нива на синтеза са пряко свързани със 

структурни педикуларни проблеми, проблеми в инструментацията и оперативната 

техника, довели до липса на поставен винт на съответната позиция. Оперативният екип 

се води от необходимостта от наситеност на зоната с импланти за по-добро управление 

на деформацията. Отчетени са пропуснати позиции при 45,6% от случаите. Отчетения 

дял от 19,7% от незаети позиции на наблюдаваната зона означава 80,3% плътност на 

синтезата в апекса на кривината, която придава достатъчна биомеханична стабилност 

при корекция на деформацията и окончателна стабилност на синтезата. 

1.12. Малпозиция на винтове 

 

Отчитането на малпозиция на винт е извършено на база на постоперативни 

рентгенографии и КАТ. За малпозиция е отчетена позицията на винт отклоняващ  ≥2мм 

от медиална или латерална стена на педикула-т.нар. safe zone. Търсени са и малпозиции 

в подлежащ диск, както и по-голяма дължина на винта, сравнено с размера на 

съответния прешлен. 

 

Фиг.29                                                             Фиг.30 

 

  

 

Добро позициониране 

 

Добро позициониране 
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- Малпозиция: 
 

Фиг.31 Фиг.32 

 

  

 

Латерална малпозиция 

 

Медиална малпозиция 

 

Фиг.33 

 

 

Фиг.34 

 

  

 

Латерална малпозиция 

 

 

Винтове в интервертебрален диск 
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- Брой малпозиции по нива 

 

Графика 4. 

 

 

- Брой торакални малпозиции 
 

На пациент се падат от 0 до 4 торакални малпозиции на винт, средно 1,2 ±0.19, 

най- често 1 при 33 пациента или почти половината от случаите (48.5%). Четири 

торакални малпозиции има само при 1 пациент – 1,5% от изследваните. 

 

На торакалният сегмент се падат общо 84 малпозиции на винт. Най- често са в 

средата на торакалния отдел и особено в 7, 8 и 9 торакални прешлени. 

Таблица 13. Разпределение на торакални малпозиции 

Малпозиции Брой Относителен дял в% 

медиална 26 30.9 

латерална 56 66.7 

В прилежащ диск 2 2.3 

 

Процент на малпозиции торакален отдел - 8.49% 



35 | P a g e  
 

Графика 5.Торакални малпозиции 

 

 
 

 

- Брой лумбални малпозиции: 

 

Графика 6. 

-  
 

На пациент се падат от 0 до 2 лумбални малпозиции на винт, средно 0,46 ±0.11, 

най-често са пациентите без малпозиция в лумбалната област - при 38 пациента или 

повече от половината от случаите (55,9%). Две лумбални малпозиции има само при 1 

пациент - 1,5% от изследваните, а с 1 малпозиция са 29 пациента, което прави 42,6% от 

всички. 
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На петте лумбални прешлена се падат 31 малпозиции на винт при пациентите от 

това проучване. Най-чести са малпозициите на първите два лумбални прешлена - 11 

при L1и 9 при L2. При последният лумбален прешлен няма отчетена малпозиция на 

винт. 

 

Таблица 14. Разпределение на лумбални малпозиции 

 
Малпозиции Брой Относителен дял в % 

медиална 8 25.8 

латерална 21 67.7 

В прилежащ диск 2 6.4 

Процент на малпозиции лумбален отдел – 9,3% 

 

 

Графика 7. Лумбални  малпозиции 

 

 

 

Отчетени общ брой малпозиции 8,7 % - 115 малпозиции при поставени 1321 

педикуларни винта. 

 

1.13. Преходни следоперативни проблеми и усложнения 

При проследяване на всички 68 пациенти не са регистрирани трайни 

неврологични или висцерални усложнения. В ранния следоперативен период има 

регистрирани преходни оплаквания, които са отзвучали в рамките на 1 месец. Този 

следоперативният период е протекъл без проблеми при 45 пациента или при 66.2%. 

Следоперативни преходни проблеми са наблюдавани при 17 пациента или 33.8 %. 

Установени постоперативни усложнения има при 6 случая. 
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            Таблица 15. Преходни следоперативни оплаквания и усложнения 

 
Следоперативен период Брой Относителен дял 

с гладко протичане 45 66,2 

с преходни оплаквания 14 20,5 

с усложнения 6 8,9 

 

Установените усложнения са: ликворея - в 2 случая (2,9%), инфекциозни 

усложнения в 4 случая (5,9%). 

      Таблица 16. Преходни оплаквания 

 Брой Относителен дял 

Неврологични оплаквания 5 7,3 

Свързани с инструментацията 4 5,9 

Гастроинтестинални 5 7,3 

    

Неврологичните оплаквания са 5 - 2 случая на периферна невропатия свързана с 

позиционирането на пациента, която е отшумяла след 2 дни. В останалите 3 случая се 

касае за радикулерни оплаквания от болка и хипосензитивност на ниво интеркостални 

нерви, като оплакванията са изчезнали след период от месец. Няма установени трайни 

неврологични проблеми. При 4 случая след постоперативни рентгенографии без данни 

за неврологични проблеми е извършена ревизия на инструментацията. 

Таблица 17. Усложнения 

 Брой Относителен дял 

ликворея 2 2,9 

инфекциозни усложнения 4 5,9 

 

Установената ликворея е в постоперативния период. И в двата случая е проведен 

постоперативен КАТ, като не са открити проблеми в синтезата. Проведено е лечение 

със строг леглови режим за срок от 7 дни без установени по-късно проблеми. 
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При инфекциозните усложнения се касае за 3 случая на повърхностна ранева 

инфекция и един случай на късна / 2 години / дълбока инфекция. 

1.14. Относителна тежест на етапите на верификация 

 

Таблица 18.  

 
 Брой случаи Относителен дял в % 

Винтов стимулационен тест 16 23,5 

Интароперативен рентгенов контрол 9 13 

 

Тези две методики за оценка на малпозиции при синтезата са интраоперативни. 

Данните от тези методики помагат на оперативния екип да избегне усложнения 

дължащи се на грешки в оперативната техника при позициониране на педикуларните 

винтове и дават възможност за корекции. Въведен и използван е протокол за поредни 

стъпки в етапите на верификация. Окончателната оценка на брой малпозиции е 

извършена при следоперативната рентгенова и КАТ диагностика 

Фиг. 35 Фиг. 36 

  

Интароперативно – подредба на винтовете 

и поставен електрод за винтов 

стимулационен тест 

Позиция след  корекция на деформацията и 

окончателна фиксация 
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Фиг. 37 

 

Интраоперативен флуороскопски контрол 
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2. Дедуктивна статистика 

2.1. Корелация между брой малпозиции и апикална ротация  

2.1.1.Корелация между брой малпозиции в торакалeн отдел и торакална апикална 

ротация. 

Ротацията на апикалните прешлени при изследваните пациенти бе групирана в 

три групи измерена по метода на Nach - Moe – 1група под 10 %, 2 група 10-20% и 3 

група над 20 %. С цел да се установи наличие на корелация между скалите големината 

на торакална апикална ротация и броят на винтове с малпозиция в торакалния отдел се 

проведе корелационен анализ. Направеният статистически анализ с помощта на 

корелационният коефициент на Спирмън показа, че има статистически значима, 

линейна зависимост между променливите. Големината на ефекта е голяма или по-

голяма от типичната. (по Choen 1988). 

 

Таблица 19. Correlations & Nonparametric Correlations 

 

 

Торакална 

апикална 

ротация 

 

 

Брой 

торакални и 

лумбални 

малпозиции за 

пациент 

Spearman's rho Торакална апикална 

ротация 

Correlation Coefficient 1,000 ,436** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 68 68 

Брой торакалнаи и 

лумбални малпозиции за 

пациент 

Correlation Coefficient ,436** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 68 68 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Графика 8 Корелация на ротация и малпозиции

 
Таблица 20. Торакална апикална ротация * Брой торакални малпозиции за 

пациент Crosstabulation 

 

 

Брой торакални малпозиции за пациент 

Total 0 1 2 3 4 

Торакална апикална 

ротация 

<10 10 14 1 1 1 27 

10-20 2 14 10 0 0 26 

>20 0 5 9 1 0 15 

общо 12 33 20 2 1 68 

 

Таблица 21. 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 25,393a 8 ,001 

Likelihood Ratio 30,514 8 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
11,450 1 ,001 

N of Valid Cases 68   
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Таблица 22.  

Symmetric Measures 

 Value 

Asymptotic 

Standardized 

Errora Approximate Tb 

Approximate 

Significance 

Nominal by Nominal Phi ,611   ,001 

Cramer's V ,432   ,001 

Interval by Interval Pearson's R ,413 ,129 3,688 ,000c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,493 ,099 4,598 ,000c 

N of Valid Cases 68    

 

2.2.Ъгъл на Cobb – Брой малпозиционирани винтове 

С цел да се установи зависимост между ъгълът на Cobb и брой винтове в 

малпозиция се проведе корелационен анализ между едноименните променливи, 

представени на силни скáли. 

2.2.1. Предоперативен ъгъл на Коб – Брой малпозиционирани винтове на 

пациент. 

 

Таблица 23. Корелация предоперативен ъгъл на Cobb и малпозиции 

 

 

Направеният корелационен анализ с помощта на корелационният коефициент на 

Пиърсън показа, че е налице правопропорционална, линейна, със средна големина на 

ефекта корелация между предоперативния ъгъл на Cobb на пациента и броят на 

малпозиции на винтове.( Pearson Correlation 0,51;p=0,00<0.05; N68). 

 

 

Предоперативен 

ъгъл на Коб 

 

 

Брой торакалнаи 

и лумбални 

малпозиции за 

пациент 

Предоперативен ъгъл на Коб Pearson Correlation 1 ,512** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 68 68 

Брой торакалнаи и лумбални 

малпозиции за пациент 

Pearson Correlation ,512** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 68 68 
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Графика 9. Корелация предоперативен ъгълна Cobb и малпозиции 

 

2.2.2. Разлика предоперативен-следоперативен ъгъл на Коб – брой 

малпозиционирани  винтове. 

С цел да се установи зависимост между динамиката на корекция и брой 

малпозиционирани винтове се проведе корелационен анализ между едноименните 

променливи. 

Таблица 24. Nonparametric Correlations 

 

Брой торакалнаи 

и лумбални 

малпозиции за 

пациент 

Пред-

следоперативен 

ъгъл на Cobb 

 

Spearman's rho Брой торакалнаи и 

лумбални малпозиции за 

пациент 

Correlation Coefficient 1,000 ,428** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 68 68 

пред-следоперативен ъгъл 

на Cobb 

Correlation Coefficient ,428** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 68 68 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Корелационният анализ води до идентичен извод.(Pearson Correlation 

0,43;,P=0.00<0.05; N68) - правопропорционална линейна зависимост, с големина на 

ефекта среден към голям (по Coen1988). 

2.2.3. Тип сколиоза – Винтове в малпозиции 

С цел да се провери хипотезата, че средноаритметичните стойности на брой 

малпозиционни винтове за двата типа сколиози (ювенилна и адолесцентна) са равни, 

беше проведен t-тест за независими извадки. Independent samples t- test, т.е. за да се 

провери дали в двата типа сколиоза имаме еднакъв брой малпозиции на винта се 

провежда Т-тест с нулева хипотеза, а именно, че няма разлика в броят на винтовете в 

малпозиция при двата типа сколиоза – ювенилна и адолесцентна. 

Таблица 25. Group Statistics 

 тип скоиоза N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Брой торакалнаи и 

лумбални малпозиции за 

пациент 

Адолесцентна сколиоза 45 1,49 ,727 ,108 

Ювенилна сколиоза 
23 2,04 1,065 ,222 

 

 

Таблица 26. Independent Samples Test 

 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Брой 

торакалнаи и 

лумбални 

малпозиции 

за пациент 

Equal 

variances 

assumed 

,969 ,329 -2,532 66 ,014 -,555 ,219 -,992 -,117 

Equal 

variances not 

assumed 

  -2,244 32,791 ,032 -,555 ,247 -1,057 -,052 

 

Резултатите от теста отхвърлят нулевата хипотеза за равенство. При ювенилния тип 

сколиози броят на малпозициите е по-голям (Mean 2,04 срещу 1,49), като различието е 

статистически значимо - дължащо се на неслучайни фактори.(t-2,53,; Sign.0.014<0.0.). 
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По-големия брой малпозиции при ювенилната сколиоза е свързан с относително по-

големия брой случаи на ювенилна сколиоза с повече от 1 структурна кривина. 

2.2.4. Брой малпозиции при различните видове идиопатична сколиза 

класифицирани по Lenke 

С цел да се установи различие между количеството малпозиционирани 

винтове при пациенти с различни по вида сколиоза по Lenke се проведе 

еднофакторен дисперсионен анализ. (ANOVA). 

Таблица 27. Брой торакални и лумбални малпозиции на винт за пациент   

 

 N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Mini

mum 

Maxi

mum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

първи вид по Lenke 17 1,29 ,772 ,187 ,90 1,69 0 3 

втори вид по Lenke 12 1,58 ,669 ,193 1,16 2,01 1 3 

трети вид по Lenke 20 2,10 ,968 ,216 1,65 2,55 1 5 

четвърти вид по Lenke 7 2,29 1,113 ,421 1,26 3,31 1 4 

пети вид по Lenke 6 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

шести вид по Lenke 6 1,50 ,548 ,224 ,93 2,07 1 2 

общо 68 1,68 ,888 ,108 1,46 1,89 0 5 

 

Проверката на хипотезата за разликата между средноаритметичните стойности 

на броя отчетени малпозиционирани винтове при пациентите с различни по Lenke 

сколиози отхвърли нулевата хипотеза и прие алтернативната, а именно - налице е 

статистически значимо различие, има зависимост между броят на отчетените 

малпозиционирани винтове на пациенти с различен тип сколиоза по Lenke. ( F=3.52, 

p=0.007<0.05,CI95%). 
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Графика 10. Корелация вид сколиоза по Lenke и малпозици 

 

Проведеният Post Hok тест манифестира, че разликата е предимно при четвърти 

и пети тип по Ленке, добре визуализирано на графиката тип Error bar. Рискът за 

малпозиции е над 2 пъти по-голям при сколиози тип Lenke 4 (три структурни кривини) 

и Lenke 3 (две структурни кривини) спрямо сколиози тип Lenke5 (една структурна 

кривина).  

2.2.5 Нива на корекция – малпозиции на винт. Малпозиции по нива 

 

Таблица 28. Честота на малпозиции по нива торакално  

 

 

 

% от случаите брой % 

 Торакална малпозиция на винта на 

ниво Th2 
2 2,4% 3,6% 

Торакална малпозиция на винта на 

ниво Th3 
10 12,0% 17,9% 

Торакална малпозиция на винта на 

ниво Th4 
8 9,6% 14,3% 

Торакална малпозиция на винта на 

ниво Th5 
6 7,2% 10,7% 

Торакална малпозиция на винта на 

ниво Th6 
6 7,2% 10,7% 

Торакална малпозиция на винта на 

ниво Th7 
14 16,9% 25,0% 
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Торакална малпозиция на винта на 

ниво Th8 
13 15,7% 23,2% 

Торакална малпозиция на винта на 

ниво Th9 
14 16,9% 25,0% 

Торакална малпозиция на винта на 

ниво Th10 
6 7,2% 10,7% 

Торакална малпозиция на винта на 

ниво Th11 
2 2,4% 3,6% 

Торакална малпозиция на винта на 

ниво Th12 
2 2,4% 3,6% 

   ОБЩО  83 100,0% 148,2% 

 

Таблица 29. Nonparametric Correlations 

 

 

Общ брой 

засегнати 

торакални и 

лумбални нива 

за пациент 

Брой 

торакалнаи и 

лумбални 

малпозиции на 

винта за 

пациент 

Общ брой засегнати 

торакални и лумбални 

нива за пациент 

Pearson Correlation 1 ,448** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 68 68 

Брой торакалнаи и 

лумбални малпозиции на 

винта за пациент 

Pearson Correlation ,448** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 68 68 

 

С увеличаване на нивата на корекция на пациент се увеличава броят на малпозиции на 

винтовете. Съществува правопропорционална статистически значима връзка със 

големина на ефекта голям или по- голяма от типичната между променливите брой 

засегнати нива и брой малпозиции на пациент. (Pearson 

Correlation0.48;Sign.0.00>0.05;N68). 

Засягането на сегмента Th7-Th9 е с относително по-висок  процент поради по-

честото разполагане на апекса на МТ кривината в тази  зона. Отбелязва се и 

относително по-високи нива на малпозиции в проксимална зона Th3 – Th4. Тази зона е 

с рискове поради по-малък размер на прешлените и  ротационни деформации при 

структурни кривини в зоната. 
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2.2.6.Големина на предоперативен ъгъл на Cobb и пропуснати позиции в апикална 

зона -4 нива. 

Потърсена е корелация между големината  н предоперативен ъгъл на Cobb и 

броя случаи с пропуснати нива на синтеза в апикална обследвана зона ( 4 нива) 

Таблица 30. Корелация предоперативен ъгъл на Cobb и пропуснати позиции в 4 

нива на апикална зона 

Correlation - Pearsons   

Брой случаи 68 X- ъгъл; Y-пропуснати нива 

Pearson r -0,09455   

95% confidence interval -0.3257 to 0.1473   

P value (two-tailed) 0,4431   

P value summary ns   
Is the correlation significant? 

(alpha=0.05) No   
R squared 0,008939   
Таблица 31. Корелация предоперативен ъгъл на Cobb и пропуснати позиции в 4 

нива на апикална зона 

Correlation - Spearman   

Брой случаи 68 X- ъгъл; Y-пропуснати нива 

Spearman r -0,03953   

95% confidence interval -0.2820 to 0.2077   

P value (two-tailed) 0,7489   

P value summary ns   

Exact or approximate P value? Gaussian Approximation  

Is the correlation significant? (alpha=0.05) No   

    

 

И при двата метода за търсене на корелационна зависимост коефициентите на 

Spearman и на Pearsons показват липса на такава. 
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ОБСЪЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

Идиопатичната сколиоза е комплексна деформация в трите равнини. 

Оперативното лечение е с висока степен на опасност от различни усложнения и поставя 

множество изисквания към избора на синтезни средства и към оперативната техника на 

изпълнение. На преден план излиза необходимостта от отлично познаване на 

теоретичните и технически изисквания на оперативната техника, както и прилагането 

на стриктен протокол за верификация на различните етапи. Използва се и пълния 

инструментариум на ИОНМ с оглед минимализиране на рисковете. 

Целта на оперативната интервенция е вертебродеза на даден сегмент от 

гръбначния стълб и корекция на деформацията. Постигането на тези цели е възможно 

при използване на педикуларни винтове, предоставящи достатъчна стабилност на 

синтезата с оглед възможности за корекция на деформациите и сигурност на синтезата. 

В част от случаите са използвани хибридни техники, като освен педикуларни винтове в 

13,2..% са използвани и педикуларни куки. Стремежът на екипа е винаги да прилага 

винтова фиксация поради по-добра биомеханична устойчивост. Прилаганият принцип е 

да се търси най-добра устойчивост, както в крайните нива на синтезата, така и в 

апикалната зона на деформациите. При необходимост педикуларните куки са 

използвани обикновено на едно ниво в зоната на UIV. Причините са малък размер на 

педикулите, което затруднява пласирането на винтове и високия риск от усложнения. В 

малък брой случаи (2,9%) са използвани и субламинарни бандове. Причината за 

тяхната употреба е наличието на ригидни  кривини, изразена ротация и малформация 

на педикулите в апикалните зони на деформацията. Употребата на субламинарни 

бандове е свързано с провеждане на Ponte остетомии на съответните нива и е 

неообходимо предварително обсъждане и с анестезиологичния екип на увеличената 

продължителност на оперативната интервенция и повишени нива на кръвозагуба.  

Обзорът на оперираните пациенти показва сравнително високо ниво на групата с 

две или три структурни кривини – тип Lenke 2. Lenke3, Lenke 4, Lenke 6. Тези типове 

деформации са основни в групата на ювенилната идиопатична сколиоза. Това са 

пациенти открити от екипа и проследявани във времето до достигане до нива на 

деформация изискващи оперативно лечение. Откритието на сколиоза в по-ранна 

възраст при ниски нива на костна матурация води до по-комплексни и изразени 

деформации. 
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При планирането на инструментираните нива принципно използвания избор на 

UIV и LIV е „end to end“ прешлен. Дискусията на избора на селективна вертебродеза е 

при пациенти със сколиози тип Lenke1C, Lenke 2C, Lenke 3C, Lenke 4C. При избора на 

LIV е отчитан хабитус на пациента, пол, състояние на компенсаторните кривини, 

наличието на нарушение на баланса в коронален план, изисквания към двигателната 

активност. Отчита се AVR в торакална зона и в тораколубална /лумбална зона.. 

Използвано е и правилото за almost touching прешлен от СSVL, отчитане на корекция 

на ротацията при бендинг рентгенографии, промените в дисковите пространства в 

зоната на end вертебрата. При дискусията за точен избор на LIV екипът използва в 

дадени случаи и traction рентгенографии под анестезия предоперативно. Търси се 

промяната на компенсаторните кривини при отпадане на мускулната ригидност, като 

това помага при определянето на LIV.  

При избрани нива на инструментация планирането се насочва към постигане на 

достатъчно високо ниво на плътност на синтеза. Yu-Cheng Yeh  et al. 139 разделя нивата 

на плътност на синтезата на ниски (1,31), средни(1,55), високи (1.83). Отчетените 

разлики между различните групи при нивата на корекция са само в сагитален план, с по 

ниски нива на постоперативна кифоза. 

В обследваната група постигнатият резултат е от 1.55 ± 0,05  винта на ниво. Този 

резултат по стойност е близо до групата на цитираните средни нива на плътност. 

Изборът на екипа в повечето случаи е да се използват полиаксиални винтове и 

достигане на достатъчна плътност на синтезата, създаваща условия за корекция и 

стабилност на инструментираната зона. В планирането и изпълнението на синтезата 

винаги е търсена по-висока плътност в проксимален и дистален край на вертебродезата,  

както и в апикални нива на структурните кривини. 

В хода на проучването авторът предложи да се проследят пропуснатите позиции 

в апикалните 4 нива на деформациите. Идеята е, че данните имат отношение към 

регистриране на затруднения и проблеми при пласирането на педикуларните винтове, 

отчетени проблеми при стимулационния винтов тест и затруднения в 

репозиционирането на съответните винтове. Отчетени са в 31 случая 49 броя 

пропуснати позиции при възможни 248. Това означава 80,3% плътност на синтезата в 

тези апикални зони. Данните показват, че ниския брой на пропуснати нива като брой, 

както и в относителния им брой от всички случаи не нарушават плътността на 

синтезата и не ограничават възможностите за репозиция и стабилна фиксация. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Yeh+YC&cauthor_id=31656190
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Обследвана е зависимостта между установения брой пропуснати нива и степен на 

деформация/предоперативен ъгъл на Cobb/, като такава не се установява. 

Отчитането на нивата на корекция на деформацията в коронален план показват 

средно постигнати резутати от 64%. В хода на оперативната интервенция постигането 

на високо ниво на корекция е в пряка зависимост от ригидността на деформациите, 

както и от резултатите от ИОНМ. Промените във соматосензорните и моторни 

потенциали, отчетени и проследени съобразно нивата и вида на анестезия по установен 

протокол понякога са сериозно ограничение в стремежа на екипа към максимална 

корекция. От друга страна форсирането на корекцията понякога има за резултат видимо 

нарушение на короналния баланс с поява на shift в позицията на гръбначния стълб, 

което е причина за съобразяване в желанието за постигане на максимална корекция. 

Корекцията в сагитален план показва като чест резултат позиция на хипокифоза. 

Причината е в стремежа към максимум корекция на ротацията и промяна в ребрения 

гибус, което е един от най-често желаните ефекти от пациентите при оперативното 

лечение. В постигането на баланс на раменния пояс стремежът на оперативния екип е 

постигането на хоризонтална позиция на UIV ,разположен в сегмента Th1-Th3. 

Вертебродезата при всички пациенти е изпълнена с педикуларна синтеза чрез FH  

техника. Изпълнението на тази техника изисква щателно визуализиране на 

анатомичните репери и значителни  хирургични умения при оформяне на педикуларния 

канал и пласирането на винтовете. Данните в литературата показват, че създаването на 

тези хирургичния умения е дълъг процес, като препоръките са за поставяне на поне 60 

винта под контрол на хирург специалист. Изграждането на тези умения на екипа в 

Токуда болница отне повече време поради ограничения брой случаи, които се 

оперираха годишно в хода на специализираната програма на SRS, започнала 2009 

година. Необходимостта от FH техника се предопределя от търсенето на възможно най-

ниски нива на лъчево натоварване, както на пациентите, така и на опериращия екип. 

Използваната FH техника носи и рискове в позиционирането на винтовете със 

съответните неврологични или висцерални увреди. За минимализирането на тези 

рискове бе създаден и апробиран протокол за верификация на пласирането и 

позиционирането на винтовете. Всички оперативни интервенции са извършени под 

ИОНМ. Качеството на провеждания мониторинг и съобразяването на данните с вида и 

нивата на анестезия са от изключителна важност за сигурността на хирургичния екип в 

различните етапи на оперативната интервенция. 
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Общия брой на позиционирани винтове е 1321, като в торакална зона са 989 броя 

и в лумбална 332 броя. 

Отчетените и докладвани окончателно малпозиции са само на основание на 

следоперативни рентгенографии и КАТ. Като малпозиция е отчетена позиция на 

педикуларен винт извън savе zone, която е в рамките на до 2 мм извън стените на 

педикула. Отчитани като малпозиция са и винтове в подлежащ диск, както и проблеми 

в дължината на винта. Отчетени са 115 винта (8,7%) в малпозиция, като в торакален 

отдел са 84 броя (8,49%). и в лумбален отдел са 31 броя (9,3%). Средно отчетените 

данни са малпозиции са 8,7 %. На пациент се падат средно 1,2 ±0.19 малпозиции, най 

често 1 при 33 пациента или почти половината от случаите (48.5%). Четири торакални 

малпозиции има само при 1 пациент – 1,5% от изследваните. 

Установени са и относително висок процент на малпозиции на дадени нива. 

Малпозиции в торакални нива -Th7, Th8, Th9 са свързани и с честото позициониране на 

апекса на МТ кривината в тази зона, както и по-високите нива на ротация. По-голямата 

честота на малпозиция на някои от проксималните нива Th3 и Th4 могат да бъдат 

дискутирани в контекста на намаления размер на педикулите в зоната, както и че са в 

зони на PT деформация където ротацията преминава в противоположна на тази в 

основната структурна кривина. Съчетанието на ротация в зоната и изискването за 

относително по-голям ъгъл на аксиално позициониране представлява техническо 

предизвикателство за оперативната техника при повишен риск от сериозни усложнения 

на това високо торакално ниво. 

При лумбална зона е интересен фактът, че малпозициите са отбелязани при по-

малко от половината обследвани пациенти, като са групирани основно на нива 

L1,L2,L3. Проблемните позиции са концентрирани при пациенти с деформации тип 

Lenke 6, Lenke 3 и Lenke 4, които са с 2 или 3 структурни кривини. Трябва да се отчита 

и факта, че стремежът на опериращия екип е винаги да се поставят винтове с 

достатъчно голям диаметър с оглед повишените биомеханични изисквания на синтезата 

на това ниво. 

В обследваният брой случаи се установи и зависимост между вида на сколиозата 

- ювенилна и адолесцентна, и броя на малпозиции на винтове. Ювенилната сколиоза е с 

относително по-голям брой малпозиции. Тази зависимост се обяснява с преобладаващ 

брой случаи с две или три структурни кривини, както и с значително по-ранната 
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възраст на началото и развитието на сколиозата. Това е свързано с намален 

педикуларен размер или педикуларна малформация. Проследяването на зависимостта 

между вид на сколиозата по Lenke и отчетените нива на малпозиции се установява 

значително по голяма честота на проблемните позиции при сколиози тип Lenke 3 и 

Lenke 4 и най-ниско ниво на отчетени проблеми при сколиози тип Lenke 5, като 

разликата е над двукратна. При обсъждането на тази зависимост трябва да се има 

предвид, че относителният дял на пациентите със сколиоза тип Lenke 3 (29,4%) и тип 

Lenke 4 (10,3%) е общо над 40 % от общия брой и е причина за особено внимание при 

планирането и изпълнението на оперативната техника. 

Проследяването на други зависимости показва значителна корелация между 

брой на малпозиции и големина на предоперативен ъгла на Cobb, както и с големината 

на ротация в апикалния сегмента на деформациите. Доказаните зависимости са повод за 

насочването на вниманието към определени моменти при изпълнението на FH 

техниката: 

- отчитане на вида идиопатична сколиоза - ювенилна, адолесцентна - с особено 

внимание към ювенилната сколиоза; 

- отчитане на вида сколиоза по класификацията на Lenke - с особено внимание 

към сколиози тип Lenke 3 и Lenke 4; 

- планиране на оперативното лечение - деформации с по-голям ъгъл на Cobb 

предоперативно и с проблемна ротация са повод за задължително провеждане на 

КАТ с оглед уточняване на структурата и евентуално недоразвитие на 

педикулите. 

- провеждането на оперативно лечение - внимание към апикални нива с изразена 

ротация при пласирането и верифицирането на винтовете, както и към 

проксималните торакални нива Th2-Th4. 

 

Открита е и зависимост между брой на малпозиции и нива на корекция на 

деформацията. Обсъжданата причина за тази зависимост е вероятността при високите 

нива на напрежение при методите на корекция, особено при деротация, компресия и 

дистракция да се получава фрактуриране на стената на педикула и най-често 

получаване на латерална малпозиция на винта. 

Нивата на допуснати малпозиции в медиална зона са 2,57% и в латерална зона 

5,82%. Двукратно по-големия брой латерални малпозиции е свързан със стремежа на 
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операторите за избегнат пенетрация в гръбначномозъчния канал и последващите 

усложнения. Значение има и структурната особеност на 2 до 3 пъти по-изразена 

плътност на медиалната педикуларна стена. 

Въпросът, който възниква е дали FH техниката е достатъчно сигурна при 

наличния риск от усложнения при оперативното лечение на гръбначните деформации в 

детска възраст. 

Kim et al. 62 съобщават за липса на неврологични и васкуларни компликации в 

серия от 3204 винта в торакална зона при пациенти с идиопатична сколиоза и 

кифотични деформации след проследяване от 10 години. Резултатът от изследването е 

93,8% потвърдено добро позициониране на винтовете в педикулите, като от 6,2% 

случаи на кортикални нарушение 1,7% са на медиалната стена. Gelalis ID,et al. 

съобщават за средни нива на точност при изпълнение на free-hand техниката от 69% до 

94%. 40. Проследяването на проблемите в торакална зона показва че латералните 

нарушения  са по-чести от медиалните. Нивата на нарушения са 2,5 - 21,6% в латерална 

зона и между 1,7 - 13,2% в медиална зона. 

При обсъждане на зони с висок риск от перфорация на педикуларните стени 

Cahg CYW et al. представят серия от 137 пациенти и 1956 винта. Общия брой на 

винтова малпозия е 8,4 %. Най-висок риск от медиална пенетрация е в конвексната част 

на МТ зона, а най-висок риск от предна пенетрация е в преходната РТ/МТ зона, както и 

в конкавната МТ зона.18. 

Отчетеният резултат от 8,7% малпозиции при приложението на FH оперативна 

техника е в рамките на докладваните нива на малпозиции при сколиотичната хирургия 

– между 3% и 14 %. 

При отчитането на усложненията при  обследвания брой пациенти са отчетени 

45 пациенти с гладко протичане в следоперативния период, което е 66,2%. Установени 

са 14 случая на преходни следоперативни проблеми – 20.5%.Преходните нарушения са 

периферна невропатия от проблеми в позициониране на пациента и случаи на преходна 

радикулерна болка и хипестезия на някои интеркостални нива Следоперативни 

усложнения са регистриране при 6 пациента – 8,9%. Включените тук 3 случая на 

повърхностна инфекция са лекувани с хирургичен дебридман и антибиотична терапия. 

Отчетен един случай на дълбока инфекция 2 години следоперативно, като случаят беше 

решен с отстраняване на синтезните средства поради наличие на срастване. Установени 
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2 случая на ликворея постоперативно без КАТ данни за медиално позициониране на 

винтове. Проведено беше лечение със строг леглови режим и проблемите бяха решени 

в рамките на 1 седмица. 

  Няма установени трайни неврологични или висцерални усложнения. 
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ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

 

1. Необходимо е провеждането на клинично и образно предоперативно изследване 

на пациента и последващото планиране на оперативната интервенция – оценка 

на деформацията в коронален, сагитален и аксиален план, големина и 

подвижност на кривините, класифициране по Lenke, определяне на нива  и вид 

на инструментацията. 

2. За изпълнението на FH техниката е необходимо добро познаване на 

анатомичните репери и структурни особености на прешлените в торакален и 

лумбален отдел. Задължително е използването на ИОНМ, включващ ССЕП, 

ТКМЕП, ЕМГ, ЕЕГ. Електрофизиологичният мониторинг е ефективен метод със 

специфичност 93.3% и чувствителност 90% 

3. Оперативното лечение е свързано с високи  средни  нива на кръвозагуба от 

969,7мл, налагащо използването на cell saver, подготовка на биопродукти, 

съобразяване с БМИ на пациента и евентуалното провеждане на остетомии. 

4. Постигнато е ниво на корекцията на предоперативния ъгъл на Cobb с 64 %. 

Интраоперативната възможност за допълнителна корекция е необходимо да се 

съобразява с данните от ИОНМ и търсенето на резултат от балансиран 

гръбначен стълб. Постигнатата плътност на синтезата от 79% е с достатъчно 

биомеханични възможности за корекция и стабилност. 

5. Идиопатични сколиози с голям предоперативен ъгъл на Cobb са свързани с 

повишен риск от малпозиции и усложнения. 

6. По-високите нива на ротация на апикални зони е свързана с рискове във 

винтовото позициониране и по-високи нива на малпозиции на нива Th7, Th8 и 

Th9. 

7. Установен по-голям брой винтови малпозиции в проксимален торакален отдел – 

Th3-Th4. 

8. Ювенилен тип сколиози и сколиози класифицирани Lenke 3 и Lenke 4 са със 

структурни и анатомични особености и повишени нива на винтови малпозиции. 

9. Отчетеният брой малпозиции в торакална зона са 8,43%. и в лумбална зона.9,3%. 

Общият брой малпозиции са 8,7%, които са съпоставими с данните от 

литературния обзор. По-голям е броят латерални малпозиции - торакално 66,7%, 
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лумбално.67.7% спрямо общия брой малпозиции, медиалните са торакално 

30.9%, лумбално 25,8% спрямо общия брой малпозиции. По-честите латерални 

малпозиции са свързани със стремежа от избягване на пенетрация в 

гръбначномозъчния канал и по-плътната медиална педикуларна стена. 

10. Пропускането на 1 или 2 позиции на винтове на 4 нива в апикална зона не 

нарушава стабилността на синтезата и не повлиява корекцията на сколиотичната 

деформация. 

11. Верификацията на винтовото позициониране е извършена по установен 

протокол. Отчетените проблеми с винтов стимулационен тест са при 23,5% от 

случаите, а с интраоперативен рентгенов контрол при 13% от случаите, което 

показва тяхната относителна тежест  в оценката на винтовото позициониране. 

Класифицирането на един винт в малпозиция е на основание на постоперативни 

рентгенографии и КАТ. 

12. Няма отчетени трайни неврологични или висцерални увреди. Отчетени са 8,9% 

усложнения – 2 случая на ликворея и 4 случая на инфекциозни усложнения. 

Отчетените 14% преходни следоперативни проблеми поставят изискването за 

внимание при позиционирането на пациента и обезболяването в 

следоперативния период. 

13. Необходим е мултидисциплинарен подход с активно участие на хирург, 

анестезиолог, неврофизиолог, кардиолог, пулмолог. 

В заключение може да се подчертае, че Free hand техниката, при правилно 

изпълнение и спазване на различните етапи на верификация, е достатъчно сигурна 

техника в оперативното лечение на идиопатична сколиоза, създаваща добри 

биомеханични условия за корекция на спиналните деформации с траен във времето 

ефект. Навлизането на новите методики с асистирана и роботизирана хирургия са 

бъдещето на спиналната хирургия, но на този етап са с висока себестойност и слабо 

разпространение. 
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ПРИНОСИ (според автора) 

1. Приноси с научно-приложен и потвърдителен характер 

1.1. Обработен анализиран сравнително голям за този вид патология пациенти 

(68) с проведено оперативно лечение при постигнати резултати, сравними с 

докладваната литература. 

1.2. Следвани и с доказана важност етапи на предоперативна оценка на пациента 

– клинична, образни изследвания. 

1.3. Следване на правилата за планиране на оперативната интервенция - видове 

синтезни средства, нива на инструментация, правила за селективна вертебродеза. 

2. Приноси с научно приложен и оригинален характер 

2.1. Доказана зависимост между големината на ротация и големина на 

предоперативен ъгъл с брой на винтови малпозиции. 

2.2. Доказана зависимост между вид сколиоза, както и вид сколиоза по Lenke с 

брой винтови малпозиции. 

2.3. Въведено обследването на 4 нива в апикална зона. Пропуснати 1или 2 

позиции не влияят на корекциятана деформацията. Няма корелация между 

пропуснати позиции и големина на предоперативен ъгъл на Cobb. 

2.4. Въведен и апробиран с добър ефект протокол за верификация на винтовата 

позиция. 
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ПРОТОКОЛИ 

 

Протокол за предоперативна клинична оценка на пациента и образна 

диагностика на гръбначната деформация 

1. Клиничното изследване – отчитане на клинични белези: 

o белези на коронален дисбаланс – височина на рамене, лопатки наклон на 

таз, дължина на крайници 

o белези на сагитален дисбаланс – кифоза, лордоза, наличие на клинично 

изразен положителен или отрицателен сагитален баланс с нарушена 

стойка. 

o белези на ротационна деформация – ребрена гърбица и степен на 

изразеност. 

o Изследване на общ медицински статус на пациента – придружаващи 

заболявания, кръвни показатели, функционални показатели/особено при 

големи стойности на Cobb, BMI. 

2. Образни изследвания 

- рентгенографии в изправен стоеж - фас, профил, ляв и десен бендинг в 

легнало положение, тракшън рентгенография 

- коронален и сагитален баланс, лумбален модификатор, степен на костна 

матурация 

- КАТ, ЯМР 
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Протокол 

за планиране на оперативната интервенция 

 

1. Класифициране на деформацията по Lenke. 

2. Определяне на горен и долен инструментиран прешлен. 

3.  Определяне на брой нива на инструментация.  

4. Обсъждане на селективна фузия. 

5. Видове синтезни средства –педикуларни винтове, педикуларни и ламинарни 

куки, субламинарни бандове,определяне на вида родове (CrCo или Ti). 

6. Определяне на нива и брой остеотомии при необходимост. 
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ПРОТОКОЛ 

ЗА ЕТАПИ НА ВЕРИФИКАЦИЯ НА ПОЗИЦИЯТА НА 

ПЕДИКУЛАРНИ ВИНТОВЕ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 8 мА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА 

ПЕДИКУЛАРНИ ВИНТОВЕ 

ОФОРМЯНЕ НА 

ПЕДИКУЛАРНИЯ КАНАЛ 

РЕПОЗИЦИОНИРАНЕ 

 

ВИНТОВ СТИМУЛАЦИОНЕН 

ТЕСТ 

ИНТРАОПЕРАТИВЕН 

РЕНТГЕНОВ КОНТРОЛ  

ПОСТОПЕРАТИВЕН РЕНТГЕНОВ 

КОНТРОЛ 

ОКОНЧАТЕЛНА ПОЗИЦИЯ НА 

ПЕДИКУЛАРНИТЕ ВИНТОВЕ 

ПРОПУСКАНЕ НА 

СЪОТВЕТНАТА  ПОЗИЦИЯ  

РЕПОЗИЦИОНИРАНЕ 

 

ЛЕГЕНДА 

 Без данни за проблемна позиция  

 С данни за проблемна позиция  
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