
Streszczenie (Polski) 

 

Skolioza definiowana jest jako boczne odchylenie od prawidłowej pionowej linii 

kręgosłupa. Skolioza idiopatyczna – idiopathic scoliosis (IS) jest określeniem jednostki 

chorobowej, która jest trójpłaszczyznowym skrzywieniem kręgosłupa. Deformacja dotyczy 

płaszczyzny czołowej, strzałkowej i horyzontalnej, oraz współistnieje z rotacją kręgów. 

Pojawia się w wieku rozwojowym u zdrowych dzieci, bez stwierdzonej innej przyczyny 

powstania deformacji. Wg Scoliosis Research Society (SRS), skoliozę idiopatyczną 

rozpoznajemy, gdy na zdjęciu rentgenowskim kąt Cobba wynosi powyżej 10 stopni. 

Odchylenia poniżej 10 stopni uważane są za asymetrie kręgosłupa. Obecność skoliozy może 

nasilić zniekształcenie wielopłaszczyznowe podczas skoków wzrostowych. Częstość 

występowania progresującej skoliozy idiopatycznej, która wymaga leczenia operacyjnego jest 

8 razy większa u kobiet w porównaniu do płci męskiej.  

Pacjentki i ich rodziny często mają pytania dotyczące długoterminowych wyników po 

operacji skoliozy, w szczególności ich aktywności seksualnej, zdolności do poczęcia, 

potencjalnych problemów z przebiegiem ciąży, donoszeniem płodu, jak również rozwiązaniem 

ciąży, oraz możliwych powikłań okołoporodowych, jak i przyszłego bólu pleców. Nie możemy 

jednoznacznie odpowiedzieć na te pytania, z powodu braku danych w literaturze. Dlatego 

podjęto próbę analizy tej grupy pacjentów i odpowiedzi na nurtujące ich pytania. 

 

Cel pracy 

Podstawowym i szczegółowym celem pracy była ocena jakości życia, ogólnej 

satysfakcji z leczenia skoliozy, oraz dolegliwości bólowych kręgosłupa u pacjentek z AIS, które 

przeszły operację korekcji skoliozy, a następnie zaszły w ciążę i rodziły, w porównaniu ze 



zdrowymi kobietami. Badanych pacjentów poddałem ocenie poziomu satysfakcji/dysfunkcji 

seksualnej oraz oznaczyłem powikłania okołoporodowe w tych grupach.  

Celem dodatkowym pracy była ocena i analiza rzadkiego powikłania brzusznego 

korekcji skoliozy idiopatycznej (tzw. zespół tętnicy krezkowej górnej), oraz przegląd 

aktualnego piśmiennictwa dotyczącego etiologii skolioz idiopatycznych. 

 

Materiał i metodyka 

Kryteria włączenia do badania: kobiety w wieku 16 - 45 lat, które przeszły operację korekcji 

kręgosłupa za pomocą systemu opartego na bazie Cotrel-Dubousset (haki, śruby 

transpedikularne), z dostępu tylnego, lub techniką bone-on-bone, za pomocą dostępu 

przedniego. Do grupy kontrolnej włączono całkowicie zdrowe kobiety, nie obciążone 

wywiadem skoliozy ani bólami kręgosłupa, które rodziły, oraz które nie rodziły (wybrane 

losowo). Projekt obejmował grupę 378 kobiet, które udzieliły świadomą i dobrowolną zgodą 

na udział w badaniu. Pacjentów podzielono na 4 grupy: 

G1 - kobiety poddane operacji korekcji kręgosłupa bez historii ciąży i macierzyństwa, 

G2 - kobiety poddane operacji korekcji kręgosłupa, które zaszły w ciążę i urodziły dziecko, 

G3 - całkowicie zdrowe kobiety bez historii ciąży i macierzyństwa, 

G4 - całkowicie zdrowe kobiety, które zaszły w ciążę i urodziły i nie miały innej historii 

medycznej. 

Do grupy G2 oraz G4 włączono kobiety, które rodziły tylko jeden raz (pierwszy). 

Analizowano następujące dane kliniczne uzyskane z różnych źródeł, tj. z dokumentacji 

medycznej leczenia chirurgicznego, analizy radiologicznej, oraz informacji uzyskanych na 

podstawie wywiadu medycznego. Odnotowywano charakterystykę pacjenta i czynników 

ryzyka, liczbę ciąż, wiek w czasie ciąży, masę urodzeniową dziecka, wiek w chwili operacji, 

czas od zabiegu do porodu, przebieg porodu i powikłania, rodzaj porodu - naturalny / cesarskie 



cięcie, czas jaki minął od operacji do porodu oraz zakres stabilizacji kręgosłupa (liczba 

ustabilizowanych poziomów kręgosłupa).  

Jakość życia i satysfakcji seksualnej oceniano przy pomocy numerycznej skali oceny bólu 

podczas ciąży i porodu, oraz do 3 miesięcy po porodzie (NRS) od 1 do 10 – gdzie 1 oznacza 

najmniejszy ból, a 10 największy; kwestionariusza oceny satysfakcji z leczenia Scoliosis 

Research Society (SRS-22r), oraz kwestionariusza oceny satysfakcji/dysfunkcji seksualnej u 

kobiet w skali od 1 do 15 (wynik 11 i więcej wskazuje na dysfunkcję). 

Wszystkie zebrane dane poddano analizie statystycznej. W tym celu wykorzystano 

oprogramowanie Statistica 10.0 (StatSoft Inc., 2011). Kompatybilność rozkładu w zmiennych 

ilościowych z rozkładem normalnym badano za pomocą testu Shapiro-Wilka. Do porównań 

międzygrupowych zastosowano testy Manna-Whitneya U i Kruskala-Wallisa ANOVA w 

testach rang. Analizy korelacyjne przeprowadzono przy użyciu testu niezależności chi-kwadrat 

i współczynnika korelacji rang Spearmana. Porównania zmiennych zależnych przeprowadzono 

za pomocą testu znakowego. Przyjęto poziom istotności α = 0,05. Wyniki uznano za 

statystycznie istotne, gdy obliczone prawdopodobieństwo testowe p spełniło nierówność p 

<0,05. 

 

Wyniki 

Spośród 378 pacjentów: G1 = 108, G2 = 97, G3 = 91, G4 = 82, PSF przeprowadzono u 

88 pacjentów z grupy G1 i 80 pacjentach z grupy G2. Ból pleców (BP) podczas ciąży 

zaobserwowano u 48% grupy G2 i 34% grupy G4 (p> 0,05). BP po porodzie występował u 

43% osób z grupy G2 i 42% z grupy G4 (p> 0,05). Średni czas od zabiegu do porodu wynosił 

5 lat (zakres 2 - 13, SD 2,5). Średni okres ciąży wynosił 39 tygodni w G2 i G4. W grupie G2 

zarejestrowano 6% powikłań (poród przedwczesny) (p> 0,05). Średni wiek w chwili operacji 

wynosił 15 lat dla G1 i G2. Wyniki dla skali jakości życia po leczeniu chirurgicznym wykazały 



ogólną satysfakcję i były dobre dla grup G1 i G2 (średnio odpowiednio 3,84 i 3,91). 64% 

porodów w grupie G2 i 33% w grupie G4 wykonano przy użyciu cięcia cesarskiego (CS) (p 

<0,05). Większość CS w grupie G2 wykonano u pacjentek z długą stabilizacją sięgającą do L4 

- 55% (p <0,05). Przy stabilizacji schodzącej do kręgu (L1, L2, L3, L4) ilość CS wzrastała (p 

<0,05, R = 0,8). Najczęstszym typem znieczulenia przy CS było znieczulenie podpajęcze (75% 

w G2, 86% w G4). Pacjenci poddani spondylodezie do L4 wykazali statystycznie istotną 

różnicę w znieczuleniu - 7% kobiet wymagało znieczulenia ogólnego, a w przypadku 

spondylodezy do L3-L4 wystąpił wzrost bólu kręgosłupa (BP0 podczas ciąży (40% wszystkich 

pacjentów z bólem pleców, p <0,05), co również koreluje z CS u tych pacjentów (45% CS, BP, 

L3-L4 długa, niska spondylodeza). Nie było natomiast związku między masą urodzeniową 

dziecka. Nie odnotowaliśmy zaburzeń seksualnych. Średnia ocena satysfakcji seksualnej 

wyniosła 5,55 dla G2, 4,02 dla G1, 4,14 dla G3 i 4,02 dla G4. 

 

Podsumowanie 

Znajomość historii naturalnej skoliozy idiopatycznej, jej występowania wśród populacji 

oraz fizjologia i patofizjologia wzrostu kręgosłupa są niezbędnymi czynnikami do ustalenia czy 

leczenie jest konieczne, a jeśli tak, to jakie jest najlepsze i najbardziej odpowiednie. Znaczenie 

tych badań w ocenie postępowania skrzywienia jest takie, że niewielkie skoliozy są 

powszechne, ale większe skrzywienia występują znacznie rzadziej. Nie wiadomo, czy ta 

progresja będzie postępowała i jakie będzie ostateczne skrzywienie. Spontaniczna poprawa 

może wystąpić u 3% nastolatków ze skoliozą idiopatyczną, z których większość ma 

skrzywienia poniżej 11 stopni. Deformacje kręgosłupa u dzieci są najbardziej zauważalne w 

okresach wzrostu, dlatego niezbędne jest przewidywanie potencjału wzrostu kręgosłupa i 

progresji skrzywienia 



Operacja kręgosłupa wiąże się z okołooperacyjnym ryzykiem powikłań u dzieci i 

młodzieży. Chociaż powikłania brzuszne są rzadkie w chirurgii kręgosłupa, korekcja dużych 

skrzywień pogranicza przejścia piersiowo-lędźwiowego, jak również odcinka lędźwiowego 

może prowadzić do powstania tzw. zespołu tętnicy krezkowej górnej (SMAS), który jest 

spowodowany kompresją naczyń krezkowych w trzeciej części dwunastnicy, przy aktywacji 

czynników zewnętrznych.  

W mojej pracy przedstawiono dwóch pacjentów z szybko postępującą skoliozą 

idiopatyczną w wywiadzie, u których doszło do powikłań brzusznych po tylnej korekcji i 

usztywnieniu kręgosłupa oraz dokonujemy analizy piśmiennictwa dotyczącego tematu. 

W obu przypadkach, po zdiagnozowaniu SMAS po operacji (na podstawie angio-TK 

jamy brzusznej), przez pięć dni stosowano leczenie zachowawcze i żywienie pozajelitowe. W 

jedenastym dniu po operacji stan pacjentów poprawił się na tyle, że mogli już przyjmować 

płyny i pokarm doustny. Początkowo pacjenci otrzymywali lekkostrawną dietę kontrolowaną 

przez dietetyka. Pacjentów wypisano ze szpitala w szesnastym (przypadek 1) i osiemnastym 

(przypadek 2) dniu po operacji w dobrym stanie ogólnym, po całkowitym ustąpieniu objawów 

SMAS. 

SMAS może znacznie częściej występować u pacjentów po chirurgicznej korekcji 

kręgosłupa, ale ze względu na nietypowe objawy i leki podawane w okresie okołooperacyjnym, 

które mogą maskować potencjalne objawy, może być nierozpoznany. Po pierwsze, należy 

zwrócić szczególną uwagę na młodych, szczupłych pacjentów z BMI poniżej 19 oraz 

pooperacyjnym efektem wydłużonej osi kręgosłupa, co zwiększa wzrost pacjenta. Nawet jeśli 

SMAS wystąpi, w większości przypadków można i należy go leczyć zachowawczo. Sama 

diagnoza nie wyklucza współistnienia innych chorób, dlatego należy wziąć pod uwagę cały 

obraz kliniczny pacjenta. 



Jakość życia i możliwość normalnego funkcjonowania po korekcie AIS są bardzo 

ważnymi zagadnieniami, które przez wiele lat były przedmiotem analizy wielu badaczy. 

Pacjenci stają się coraz bardziej wymagający, a dzięki nowoczesnym implantom i bardziej 

zaawansowanym technikom do korekcji kręgosłupa można obecnie pomóc im w lepszy sposób. 

Ze względu na większą częstość występowania AIS u kobiet skoncentrowaliśmy się na analizie 

jakości życia i funkcjonowaniu po operacji u płci żeńskiej. Autor nie znalazł w literaturze 

żadnych badań dotyczących jakości życia pacjentek operowanych z powodu skoliozy za 

pomocą systemu opartego na bazie C-D, które by zaszły w ciążę i urodziły po operacji. Dlatego 

nie mamy żadnych wyników do porównania. Wcześniejsze doniesienia dotyczące pacjentów 

operowanych za pomocą techniki Harringtona nie mogą być jednoznacznie porównywane do 

operacji systemami C-D. Mamy świadomość, że badanie to jest ograniczone ze względu na 

małą grupę operowanych pacjentów i małą grupę kontrolną, jednak możliwe jest wyciągnięcie 

pewnych wniosków i stworzenie bazy danych dla przyszłych badań z większą grupą pacjentów. 

W badaniu wykazano ogólną satysfakcję z leczenia chirurgicznego w badanej grupie 

pacjentek, które zdecydowały się zajść w ciążę i urodzić się po zabiegu chirurgicznym korekcji 

kręgosłupa. Wskazuje to, że kobiety po operacji skoliozy są w stanie zajść w ciążę i urodzić. 

W porównaniu do grupy zdrowych kobiet, które rodziły, nie ma statystycznie istotnych różnic 

w przebiegu ciąży. Ból kręgosłupa jest na porównywalnym poziomie podczas ciąży zarówno u 

pacjentów z wywiadem leczenia operacyjnego AIS, jak i u zdrowych kobiet. Po porodzie 

wartości w obu grupach były również porównywalne. Nasze badanie wykazało zwiększone 

bóle kręgosłupa u pacjentek poddanych operacji skoliozy ze stabilizacją do L3-L4. To 40% 

wszystkich kobiet z BP podczas ciąży, co było skorelowane z CS u tych pacjentek. W grupie 

kontrolnej, częstość występowania BP w ciąży wynosiła 34%. Jednak nie jest łatwo 

jednoznacznie ocenić etiologię BP występującą u pacjentów ze skoliozą i zdrowych kobiet w 

czasie ciąży i po porodzie.  



BP w czasie ciąży u zdrowych kobiet bez historii operacji jest stosunkowo częsty. Nasilenie 

może być różne, począwszy od niewielkiego bólu, który uniemożliwia pacjentowi 

utrzymywanie ciała w określonej pozycji, do silnego bólu, który uniemożliwia niezależne 

funkcjonowanie. Pomimo tego, że jest to częste zjawisko, w literaturze nie ma konkretnych 

danych, ani wyjaśnienia patomechanizmu, a dobrze znane metody zapobiegania i leczenia są 

często niewystarczające. Utrzymywanie się bólu przez ponad trzy miesiące jest rokowaniem 

negatywnym.  

W niniejszym badaniu nie stwierdzono zaburzeń seksualnych ani dysfunkcji u 

pacjentów operowanych z powodu AIS. Wynik oceny satysfakcji/dysfunkcji seksualnej był na 

podobnym poziomie jak u zdrowych kobiet. Stwierdzono istotną różnicę w rodzaju porodu. 

Liczba porodów w wyniku CS była dwukrotnie wyższa w grupie pacjentów ze skoliozą w 

porównaniu ze zdrowymi kobietami (p <0,05), a komplikacje okołoporodowe u pacjentów ze 

skoliozą były na poziomie 6%, ale nie zaobserwowano znaczącej różnicy statystycznej. Ilość 

CS w G2 wzrastała ze wzrostem długości stabilizacji kręgosłupa. Zauważyliśmy także 

korelację z analgezją i poziomem stabilizacji. Większość CS wykonano u pacjentów z 

usztywnieniem do L4 (55%, R = 0,82). Istnieje więc bardzo wysoka dodatnia korelacja między 

długością stabilizacji i ilością cesarskich cięć.  7% pacjentów usztywnionych do L4 wymagało 

ogólnego znieczulenia do CS. Nie ustalono jednak jednoznacznych wskazań do tego rodzaju 

porodu u pacjentów ze skoliozą. 

Wnioski 

1. Powikłania brzuszne w postaci SMAS mogą znacznie częściej występować u 

pacjentów po chirurgicznej korekcji kręgosłupa, ale ze względu na nietypowe 

objawy i leki podawane po operacji, SMAS może być nierozpoznany.  



2. Kobiety z historią leczenia operacyjnego deformacji kręgosłupa z powodu skoliozy 

idiopatycznej mogą zajść w ciążę i ją donosić aż do porodu, bez znaczącego ryzyka 

powikłań okołoporodowych.  

3. Kobiety poddane operacji skoliozy idiopatycznej zgłaszają podobną częstość 

występowania dolegliwości bólowych kręgosłupa w porównaniu do zdrowych 

kobiet w ciąży, ale w przypadku wykonanej operacji kręgosłupa ze spondylodezą 

do L3-L4, występujący ból kręgosłupa można zauważyć częściej.  

4. Kobiety leczone operacyjnie z powodu skoliozy idiopatycznej mogą częściej 

wymagać zakończenia porodu poprzez cesarskie cięcie, w porównaniu ze zdrowymi 

kobietami, szczególnie gdy stabilizacja kręgosłupa kończy się na L4.  

5. U pacjentek po leczeniu operacyjnym kręgosłupa nie ma zaburzeń seksualnych a 

jakość życia wzrasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


