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Niniejszy cykl publikacji wchodzący w skład pracy doktorskiej porusza wiele aspektów 

leczenia pacjentów cierpiących z powodu guzów przerzutowych do kręgosłupa. Analizie 

poddano wyniki leczenia operacyjnego z powodu guzów przerzutowych nowotworów litych i 

szpiczaka mnogiego. Głównie w zakresie uzyskiwanej redukcji dolegliwości bólowych, 

długości życia, zachowania zdolności do samodzielnego poruszania się. Szczególnie dużo 

uwagi poświęcono zagadnieniu prewencji powikłań neurologicznych wśród pacjentów 

onkologicznych i powikłaniom zabiegów operacyjnych. Zidentyfikowano istotne czynniki 

wpływające na zachowanie mobilności pacjentów w okresie pooperacyjnym.  

W ocenie uwzględniono szereg procedur operacyjnych począwszy od 

małoinwazyjnych stabilizacji złamań kompresyjnych przy użyciu wertebroplastyki, poprzez 

stabilizacje z dostępu tylnego w odcinku szyjnym, po wykonywane z dostępu przedniego 

korporektomie. Rozprawa w części pierwszej systematyzuje wiedzę na temat guzów 

przerzutowych kręgosłupa, przedstawia zasady kwalifikacji pacjentów do zabiegów 

operacyjnych oraz prezentuje wyniki leczenia zachowawczego i operacyjnego.    

W rozdziale drugim przedstawiono charakterystykę guzów przerzutowych, wzorce 

przerzutowania, najczęstsze rozmieszczenie zmian przerzutowych. Na tym tle w rozdziale 

trzecim została zaprezentowana symptomatologia zmian przerzutowych kręgosłupa i zasady 

kwalifikacji pacjentów do leczenia. W rozdziale czwartym przedstawiono metody 

zachowawczego leczenia guzów przerzutowych. W rozdziale piątym opisano techniki 

operacyjnego leczenia guzów przerzutowych z uwzględnieniem wyników leczenia.  

W rozdziale 7 przedstawiono cykl publikacji wchodzących w skład rozprawy doktorskiej.  

W pierwszym z cyklu artykułów przedstawiono wyniki leczenia przy użyciu 

małoinwazyjnej techniki augmentacji trzonu z wykorzystaniem polimetakrylanu metylu 

(PMMA). Dokonano oceny lokalizacji ogniska pierwotnego, szybkości wzrostu według Tomit, 

obecności zmian wielopoziomowych, lokalizacji przerzutu, obecności przerzutów 

narządowych oraz objętości wstrzykniętego cementu na wyniki leczenia w zakresie redukcji 

dolegliwości bólowych. 

W drugim z cyklu artykułów przedstawiono wyniki w zakresie redukcji dolegliwości 

bólowych i przeżycia chorych z przerzutami w obrębie górnego odcinka kręgosłupa szyjnego 



z wykorzystaniem stabilizacji z dostępu tylnego. Podobnie dokonano oceny lokalizacji ogniska 

pierwotnego, szybkości wzrostu według Tomity, obecności zmian wielopoziomowych, 

powikłań i zachowania zdolności do samodzielnego poruszania się.  

W trzecim z cyklu artykułów przedstawiono wyniki leczenia metodą korporektomii  

i rekonstrukcji przy użyciu protez trzonu. Dokonano oceny wyniku terapeutycznego w oparciu 

o skale VAS i Karnofskego oraz czas przeżycia pacjentów z zależności od punktu wyjścia 

nowotworu.   

W czwartym z cyklu artykułów analizie poddano predyktory poprawy funkcji 

neurologicznej w okresie pooperacyjnym pacjentów leczonych metodą korporektomii  

z dostępu przedniego.  

W piątym z cyklu artykułów oceniono powikłania odnotowane u pacjentów leczonych 

z powodu guzów przerzutowych z wykorzystaniem różnych techniki operacyjnych  

ze szczególnym uwzględnieniem i analizą przypadków pogorszenia funkcji neurologicznej  

w okresie pooperacyjnym.  Przeprowadzono szczegółową dyskusję dotyczącą możliwych 

mechanizmów powikłań neurologicznych i sposobów zapobiegania im.   

W podsumowaniu przedstawiono główne cele leczenia operacyjnego guzów 

przerzutowych kręgosłupa, najczęściej napotykane problemy w trakcie leczenia pacjentów  

z rozsianą choroba nowotworową i wskazano dalsze możliwości rozwoju technik operacyjnych 

w grupie pacjentów z rozsianą chorobą nowotworową.    
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This series of publications in the hereinafter dissertation addresses many aspects of 

treating patients suffering from metastatic tumours to the spine. In the presented series results 

of surgical treatment of metastatic tumours from solid tumours and multiple myeloma were 

analysed. Mainly in terms of achieved pain palliation, survival, and mobility. Particular 

attention has been to the problem of neurological complications among oncological patients 

and complications associated with surgical procedures. Significant factors influencing the 

behaviour of patients' mobility in the postoperative period were identified. 

The studies included a various type of operating procedures ranging from minimally 

invasive stabilization of compression fractures using vertebroplasty, through stabilization from 

the posterior approach in the cervical section to the corpectomy from the anterior approach. 

The dissertation in the first part systematizes the knowledge about metastatic spine tumours, 

presents the principles of qualifying patients for surgery, and presents the results of 

conservative and surgical treatment. 

The second chapter presents the characteristics of metastatic tumours, patterns of 

metastatic involvement within the spinal column, the most common distribution of metastatic 

lesions. On this basis the third chapter presents the symptomatology of spinal metastatic 

diseases and the principles of qualifying patients for treatment. The fourth chapter presents 

methods of conservative treatment of metastatic tumours. The fifth chapter describes the 

techniques of surgical treatment of metastatic tumours including treatment results. Chapter 7 

presents the series of publications included in the doctoral dissertation. 

The first of the series of articles presents the results of treatment using minimally 

invasive vertebral augmentation technique using polymethyl methacrylate (PMMA). Statistical 

analysis includes. The origins of metastatic tumour, growth rate according to Tomit scale, the 

presence of multilevel lesions and its location, presence of organ metastases and volume of 

injected cement. 

The second of the series of articles presents the results in of pain palliation and survival 

of patients with metastases within the upper cervical spine whom underwent stabilization from 

posterior approche. Similarly, origin, growth rate according to Tomit scale, presence of 

multilevel lesions, complications and preservation of patient’s mobility were assessed. 



The third of the articles series presents the results of corpectomy and reconstruction 

using the vertebral body prosthesis. The therapeutic result was evaluated based on the VAS 

and Karnofsky scales and the survival of the patients depending on the tumour origin. 

In the fourth cycle of the articles, the predictors of the improvement of neurological 

function in the postoperative period of patients treated with the corpectomy were analysed. 

In the fifth part of the series of articles the complications reported in patients treated for 

metastatic tumours using various surgical techniques were assessed with particular emphasis 

on and analysis of cases of deterioration of neurological function in a postoperative period. A 

detailed discussion was conducted on possible mechanisms of neurological complications and 

ways to prevent them. 

The summary presents the main goals of surgical treatment of metastatic spinal 

tumours, the most frequently encountered problem in the treatment of patients with 

disseminated neoplastic disease and further development of surgical techniques in the group of 

patients with disseminated neoplastic disease. 

 

      

 


