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PROBLEME DE TERAPIE

Hemivertebral resection – surgical technique
 Rezecţia hemivertebrei – tehnică chirurgicală
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ABSTRACT
Introduction. Hemivertebra is a malformation due to failure of formation, with significant repercussions on 
the normal growth and development of the spine, whose conservative treatment cannot prevent the progres-
sion of the scoliotic curve. 
Material and method. We present the surgical technique described by Ruff and Harms for the resection of 
hemivertebra by posterior only approach and limited fusion, applied by us in 12 hemivertebra (9 patients). 
Results. The postoperatory correction was 70,56%, which remained unchanged at the 1 year follow-up, 
similar to the correction described in the literature regarding this technique. 
Discussions. Comparing this technique with the other treatments described in the literature, like in situ fu-
sion, convex hemiepiphisiodesis, hemivertebra excision via simultaneous anterior and posterior exposures, 
we may observe that the hemivertebra resection using a posterior only approach, followed by segmental 
spinal fusion, is superior in terms of results, evolution and complications.
Conclusions. This technique represents the “golden standard” for the early correction of the scoliotic curve, 
before the occurrence of secondary structural changes, allowing a good corection, limited fusion and a cva-
sinormal spinal growth.
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INTRODUCERE

Anomaliile congenitale vertebrale, prin defect 
de formare sau segmentare, au o incidenţă de 0,5-1 

la 1000 de nou-născuţi. Acestea pot fi intâlnite izo-
lat, frecvent prezentând asociat malformaţii (cardi-
ace, renale, digestive, medulare şi/sau tegumenta-
re), sau în cadrul unor sindroame, precum micro-
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REZUMAT
Introducere. Hemivertebra reprezintă malformaţia prin defect de formare cu importante repercusiuni asupra 
creşterii şi dezvoltării normale a rahisului, a cărei abordare conservatoare nu ȋmpiedică progresia curburii 
scoliotice.
Material şi metodă. Prezentarea tehnicii chirurgicale ce presupune rezecţia hemivertebrei prin abord unic 
posterior cu rahisnteză segmentară pe segment spinal scurt, descrisă de Ruff şi Harms, aplicată ȋn cazul a 
12 hemivertebre (9 pacienţi).
Rezultate. Corecţia curburii scoliotice obţinută postoperator a fost de 70,56%, similar corecţiei descrise ȋn 
literatură pentru tehnica descrisă, ce s-a menţiunt la reevaluarea de 1 an.
Discuţii. Comparând tehnica cu celelalte variante de tratament descrise ȋn literatură, fuziune in situ posteri-
oară sau antero-posterioară cu sau fără instrumentare, hemiepifiziodeză convexă anterioară şi posterioară 
combinată sau rezecţia hemivertebrei prin abord dublu, antero-posterior, putem nota faptul că rezecţia hemi-
vertebrei prin abord unic posterior şi instrumentarea segmentară spinală este superioară ȋn ceea ce priveşte 
rezultatele, evoluţia şi a numărului mai mic de complicaţi postoperatorii. 
Concluzii. Tehnica descrisă reprezintă la ora actuală “golden standard”-ul pentru corecţia precoce a curburii 
scoliotice, ȋnaintea apariţiei modificărilor structurale secundare, ce permite o corecţie bună, cu o rahisinteză 
minimă, ce păstrează mobilitatea şi creşterea cvasinormală a rahisului.

Cuvinte cheie: rezecţie hemivertebră, abord posterior, fuziune spinală segmentară
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somia hemifacială, sindromul Alagille, sindromul 
Jarcho-Levin, sindromul Klippel-Feil, sindromul 
Goldenhar, sindromul Joubert, sindromul VAC-
TER/VACTERL, trisomia 18, etc (1).

Hemivertebra reprezintă o malformaţie prin de-
fect de formare, cu importante repercusiuni asupra 
creşterii şi dezvoltării normale a rahisului, ce poate 
fi diagnosticată ecografic încă din perioada intrau-
terină, din săptămâna a 13-a (2). Prezenţa ei poate 
duce la o importantă deformare a coloanei în plan 
frontal, dar şi sagital. În funcţie de tipul hemiverte-
brei, nesegmentată, semisegmentată sau segmenta-
tă se poate aprecia potenţialul evolutiv al curburii 
scoliotice. Tratamentul conservator, non-chirurgi-
cal, nu poate împiedica progresia unei curburi sco-
liotice datorate unei anomalii congenitale spinale. 

Intervenţia chirurgicală trebuie efectuată preco-
ce, începând cu vârsta de 1 an, înaintea apariţiei 
modificărilor structurale secundare, mai ales în ca-
zul hemivertebrelor segmentate ce prezintă potenţi-
al evolutiv crescut. Progresia curburii scoliotice 
secundară hemivertebrei este mai rapidă în primii 5 
ani de viaţă, urmând apoi o alta perioadă de progre-
sie rapidă în timpul puseului de creştere al adoles-
centului.

În literatură au fost descrise mai multe tehnici 
chirurgicale pentru tratarea scoliozei determinată 
de prezenţa unei hemivertebre: fuziunea posterioa-
ră in situ sau anterioară şi posterioară cu sau fără 
instrumentare, hemiepifiziodeză convexă anterioa-
ră sau excizia hemivertebrei cu fuziune segmentară 
spinală (3).

MATERIAL ŞI METODĂ

Rezecţia hemivertebrei prin abord unic posteri-
or şi fuziunea segmentară spinală limitată, efectua-
te precoce, reprezintă varianta de tratament cea mai 
eficientă privind corecţia şi întreruperea progresiei 
curburii scoliotice, cu o rată scăzută a complicaţii-
lor. Această tehnică chirurgicală permite păstrarea 
mobilităţii spinale şi continuarea creşterii normale 
a coloanei vertebrate în segmentele nefuzionate 
(4).

TEHNICA CHIRURGICALĂ 

Tehnica utilizată de noi în aborbarea hemiverte-
brelor din cadrul scoliozelor congenitale este cea 
descrisă de Ruf şi Harms în 2002 (5). 

Sub anestezie generală, pacientul este pozitionat 
în decubit ventral, pe suport de silicon pentru a se 
evita leziunile de decubit. Se reperează radiologic 
hemivertebra şi vertebrele supra- şi subiacentă ce 

vor fi instrumentate. Incizia este centrată pe apofi-
zele spinoase. Se disecă planurile musculare para-
vertebrale realizându-se o expunere subperiostală a 
hemivertebrei (Fig. 1A) incluzând faţetele articula-
re supra- şi subiacentă şi articulaţia costotransversă 
pentru hemivertebrele toracale; vertebrele supra- şi 
subiacentă se expun şi ele subperiostal, însă trebuie 
evitată deschiderea faţetelor articulare supra- şi 
subiacente acestor nivele. 

Se prepară pediculii vertebrelor supra- şi subiacen-
tă, montându-se şuruburi transpediculare. De partea 
contralaterală hemivertebrei se fixează o bară provi-
ziorie, pentru a oferi stabilitate vertebrală în timpul 
manevrelor din cadrul paşilor ulteriori (Fig. 1B) şi se 
începe rezecţia propriu zisă a hemivertebrei.

Se rezecă hemilamina şi pediculul hemiverte-
brei identificând şi protejând măduva spinării şi ră-
dăcina nervoasă. Pentru a identifica peretele lateral 
al hemivertebrei situată la nivel toracal, articulaţia 
costotransversă este rezecată împreuna cu aproxi-
mativ 2 cm din coastă; în cazul hemivertebrelor 
lombare, trebuie rezecat procesul transvers. Expu-
nerea peretului lateral se face preferabil subperi-
ostal pentru a proteja vasele aflate ventral şi lateral 
de hemivertebră. Excizia hemivertebrei trebuie să 
includă şi discurile intervertebrale supra- şi subia-
cent pentru a asigura o fuziune cât mai eficientă 
(Fig. 1C), fapt realizat de regulă prin chiuretare.

După rezecţie se verifică radioscopic dacă 
aceasta a fost efectuată complet (Fig. 1D). Blocke-
rele de fixare ale barei contralaterale sunt slăbite şi 
de partea hemivertebrei se aplică progresiv şi con-
trolat compresie între cele 2 şuruburi transpedicula-
re, până la dispariţia spaţiului aferent hemiverte-
brei. Se verifică fluoroscopic atât corecţia, cât şi 
stabilitatea montajului (Fig. 1E). Se practică decor-
ticarea elementelor posterioare din segmentul in-
strumentat (6), iar autogrefa osoasă rezultata din 
excizia hemivertebrei va fi folosita pentru obtura-
rea spaţiului restant şi artrodezarea posterioară a 
segmentului abordat.

Destul de frecvent, în timpul acestei manevre, 
datorită tensiunii crescute şi datorită proprietăţilor 
fizice vertebrelor imature, pediculii de pe partea 
convexă pot ceda, fracturându-se (10%). În această 
situaţie este necesară revizuirea montajului prin su-
plimentarea implantului, fie cu cârlige laminare şi o 
a 3-a bară (7), fie prin continuarea montajului cu un 
nivel adiacent pediculului fracturat. 

REZULTATE 

Corecţia curburii scoliotice (Fig. 2) variază în 
literatură între 63,3% şi 71,1% (8), în funcţie de ti-
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purile de malformaţii asociate, de vârsta pacientu-
lui şi de localizarea hemivertebrei. Această corecţie 
se menţine pe parcursul creşterii, fără a necesita in-
tervenţii chirurgicale suplimentare. Montajul poate 
fi suprimat la un an de la intervenţia operatorie, 
când s-a obţinut o fuziune solidă.

În cazuistica noastră, ce cuprinde 12 hemiverte-
bre (9 pacienţi), corecţia a fost de la o medie de 
35,5 grade Cobb la 10,45 grade Cobb adică o co-
recţie de 70,56%, menţinută la reevaluarea de 1 an.

Vârsta medie a pacienţilor, la momentul inter-
venţiei a fost de 5 ani şi 9 luni, variind între 2 ani şi 
8 luni şi 10 ani şi 7 luni.

Complicaţiile au fost semnalate în 2 cazuri şi au 
reprezentat fracturarea de pedicul, ce au necesitat 
prelungirea montajului cu un nivel suplimentar, re-
spectiv suplimentarea montajului cu o bară şi 2 câr-
lige laminare adiacente nivelului instrumentat. 

DISCUŢII

Studiile arată că rezecţia hemivertebrei prin 
abord posterior unic, oferă o corecţie aproape com-
pletă, cu o rahisinteză pe un segment scurt, ideală 

FIGURA 1. A. Expunerea extraperiostală a hemivertebrei şi a vertebrelor supra- şi subiacentă; B. Montarea 
şuruburilor transpediculare contralateral hemivertebrei, fixate cu o bară provizorie; C. Rezecţia hemivertebrei prin 
chiuretare, după hemilaminectomie şi rezecţie a articulaţiei costo-transverse; D. Verificarea radioscopică a rezecţiei; 
E. Verificarea radioscopică a corecţiei şi a stabilităţii montajului.

FIGURA 2. Scolioză congenitală cu 3 hemivertebre 
segmentate de aceeaşi parte şi agenezie parţială de 
sacru. În regiunea toracală superioară a fost necesar un 
montaj cu a 3-a bară datorită fracturii pediculului 
supraiacent.



REVISTA MEDICALÅ ROMÂNÅ – VOLUMUL LXV, NR. 3, An 2018 209

pentru pacienţii cu vîrste mici, fără riscuri majore 
de complicaţii (2). Cu cât rezecţia hemivertebrei 
este efectuată mai precoce, cu atât riscul apariţiei 
unei curburi scoliotice severe, cu curburi suplimen-
tare compensatorii, este mai mic, evitând interven-
ţii chirurgicale de corecţie ample la vârste mai mari.

Celelalte tehnici chirurgicale descrise în litera-
tură, precum fuziunea posterioară in situ sau anteri-
oară şi posterioară cu sau fără instrumentare, în 
care se aplică o corecţie minimă a curburii scolioti-
ce existente, cu posibilitatea progresiei sub implant 
sau hemiepifiziodeză convexă anterioară, au o evo-
luţie impredictibilă, cu posibilitatea apariţiei feno-
menlor de crankshaft (9). Rezecţia hemivertebrei 
este actualmente singura tehnică care poate asigura 
o corecţie a curburii scoliotice ce se menţine pe pe-
rioada creşterii. Utilizarea unui abord combinat,
anterior şi posterior, nu a dus la obţinerea unor re-
zultate mai bune, iar această tehnică presupune pre-
lungirea semnificativă a timpului operator cu creş-
terea riscului de sângerare şi a complicaţiilor
aferente unui abord anterior, dar şi a morbidităţii
postoperatorii (10).

Fixarea cu şuruburi transpediculare este capabi-
lă sa transmită forţa corectoare şi în corpul verte-
bral (11). Cu toate că rahisinteza cu şuruburi presu-
pune penetrarea sincondrozei neurocentrale, 
studiile arată că stenoza iatrogenă a canalului spi-
nal reprezintă o excepţie, nefiind întâlnită în cazul 
pacienţilor cu vârsta mai mare de 2 ani la care dia-
metrul canalului spinal se apropie de dimensiunile 
adultului (12). 

Tehnica nu este una lipsită de complicaţii, majo-
ritatea survenind datorită imaturităţii rahisului. 

CONCLUZII 

Rezectia hemivertebrei prin abord posterior unic 
şi fuziunea segmentară scurtă rămâne, conform li-
teraturii (13), varianta care oferă o corecţie bună 
atât în plan frontal, cât şi în plan sagital, având un 
risc minim de complicaţii neurologice, permiţând o 
decompresie circulară, cu vizualizarea directă a 
măduvei şi a rădăcinilor nervoase şi asigurând o fu-
ziune segmentară scurtă şi stabilă ce permite o mo-
bilizare precoce a pacientului. 
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