
MARCIN KUR 

OCENA WYNIKÓW OPERACYJNEGO LECZENIA CHOROBY 

ZWYRODNIENIOWEJ KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWEGO. 

 

STRESZCZENIE 

Wstęp: Dolegliwości bólowe kręgosłupa występujące zarówno przed, jak i po operacji 

neurochirurgicznej stanowią ogromny problem interdyscyplinarny oraz generują olbrzymie 

koszta. Odmienne zdania wśród wielu specjalistów związanych z leczeniem operacyjnym 

choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa skutkują mocno zróżnicowanym stanem klinicznym 

pacjentów kwalifikowanych na zabieg operacyjny. Ponadto wyniki leczenia 

neurochirurgicznego są, także niejednakowe. Dlatego też istnieje ciągła potrzeba badania         

i wypracowywania nowych modeli postępowania, które mogą wpłynąć na poprawę tych 

problemów. 

Założenia i cel pracy: 1. Ocena skuteczności leczenia operacyjnego dyskopatii w odcinku 

lędźwiowo-krzyżowym pod kątem zmniejszenia dolegliwości bólowych oraz poprawy stanu 

funkcjonalnego pacjenta. 2. Ocena wyników leczenia neurochirurgicznego choroby 

zwyrodnieniowej kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego w oparciu o badanie 

elektroneurograficzne nerwów piszczelowych i strzałkowych. 3. Ocena stanu klinicznego 

pacjentów kwalifikowanych do zabiegu operacyjnego związany z chorobą zwyrodnieniową 

kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego. 4. Ocena przydatności skali VAS oraz kwestionariusza 

niepełnosprawności Oswestry w ocenie klinicznej pacjentów z chorobą zwyrodnieniową 

kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego. 

Materiał i metodyka badań: Badania przeprowadzono u 50 pacjentów zakwalifikowanych 

do zabiegu operacyjnego dyskopatii odcinka lędźwiowo-krzyżowego na podstawie wyniku 

rezonansu magnetycznego. Pomiary zostały przeprowadzone trzykrotnie: przed zabiegiem 

operacyjnym, miesiąc po zabiegu oraz dwa miesiące od operacji.  Przeanalizowano u tych 

osób dane socjodemograficzne oraz sprawdzono stan kliniczny określający dolegliwości 

bólowe. Ponadto wykonano obustronne badanie elektroneurograficzne włókien ruchowych 

nerwów piszczelowych i strzałkowych. 



Wyniki: Poprzez zastosowanie leczenia operacyjnego uzyskano w badaniach kontrolnych 

istotne statystycznie zmniejszenie dolegliwości bólowych i poprawę stanu neurologicznego 

pacjentów. Zaobserwowano pooperacyjne: skrócenie długości latencji końcowych, wzrost 

amplitudy odpowiedzi ruchowych, zwiększenie szybkości przewodzenia oraz liczby 

otrzymywanych fal F, spowodowane odbarczeniem uciśniętego korzenia nerwowego. 

Ponadto uzyskano istotne statystycznie zmniejszenie odczuwanych dolegliwości bólowych 

mierzonych skalą VAS oraz zmniejszenie stopnia niepełnosprawności określane  

kwestionariuszem niepełnosprawności Oswestry. 

Omówienie wyników i dyskusja: Przeprowadzona analiza leczenia operacyjnego choroby 

zwyrodnieniowej kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego przyniosła dużo parametrów 

potwierdzających skuteczność zabiegów neurochirurgicznych. Wykorzystane narzędzia 

służące do oceny stanu klinicznego odznaczyły się dużymi wartościami diagnostycznymi. 

Zdobycie informacji o stanie czynnościowym korzeni rdzeniowych przy toczącym się 

procesie radikulopatii jest istotne z punktu widzenia planowania postępowania oraz 

późniejszego rokowania. Taki wynik neurofizjologiczny może mieć istotny wpływ na 

kwalifikacje do zabiegu neurochirurgicznego. Ponadto uzyskano wyniki potwierdzające 

znaczenie diagnostyczne wspólnego stosowania skali VAS z kwestionariuszem 

niepełnosprawności Oswestry. 

Wnioski: 1. Zabiegi operacyjne są skuteczne w walce z bólem odcinka lędźwiowo-

krzyżowego kręgosłupa oraz przynoszą istotną poprawę stanu neurologicznego                        

i funkcjonalnego. 2. Badanie elektroneurograficzne jest dobrym narzędziem w ocenie stanu 

czynnościowego włókien ruchowych nerwów piszczelowych i strzałkowych, korelującym ze 

stanem funkcjonalnym pacjentów z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa lędźwiowo-

krzyżowego. 3. Wyniki badania elektroneurograficznego wykazały pooperacyjne istotne 

statystycznie: skrócenie długości latencji końcowych, wzrost amplitudy odpowiedzi 

ruchowych, zwiększenie szybkości przewodzenia oraz liczby otrzymywanych fal F, 

potwierdzające poprawę stanu klinicznego pacjentów. 4. Jednoczasowe stosowanie skali VAS 

oraz kwestionariusza niepełnosprawności Oswestry w ocenie dolegliwości bólowych 

kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego przed i po zabiegu operacyjnym jest skutecznym 

sposobem oceny stanu klinicznego pacjentów. 
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