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STUDII CLINICE
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REzumat
Obiective. Scopul acestei lucrări este de a evalua riscurile și complicațiile vertebroplastiei și kiphoplastiei la 
pacienții cu tumori vertebrale primare și secundare, precum și diferențele clinice între tehnicile de augmentare 
și/sau alte opțiuni de tratament.
Materiale și metodă. Pentru această lucrare, s-a realizat un studiu retrospectiv, în perioada decembrie 2012–
decembrie 2015, care a inclus un lot de 32 de pacienți, 21 dintre ei fiind supuși unei vertebroplastiei percutane, 
iar pentru 11 s-a realizat kiphoplastie. Pacienții au fost internați în Spitalul Sanador, Departamentul de Neuro-
chirurgie, și Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie și TBC osteoarticular „Foișor“ din București și au primit 
indicație de vertebroplastie percutană și kiphoplastie. Pentru a avea acces la arhiva cu documentele medicale, 
a fost obținut acordul managerilor de spital. Datele au fost obținute din foile de observație ale pacienților internați 
în această perioadă în spitalele menționate, fiind evaluate datele clinice ale fiecărui pacient, alături de confir-
mare imagistică a diagnosticului. 
Rezultate. Toate cazurile au prezentat reușite din punct de vedere tehnic, fiind foarte bine tolerate de către 
pacienți, fiind externați cu stare generală bună și ameliorarea semnificativă a simptomatologiei. La controalele 
postoperatorii, din totalul de 32 de pacienți, 11 au prezentat complicații. Evaluarea postoperatorie s-a realizat 
prin radiografii ale coloanei vertebrale și CT vertebral nativ cu fereastră de os și reconstrucție 3D. Date clinice 
de urmărire, pe o perioadă de 12 luni, au fost disponibile pentru toți cei 32 de pacienți, detaliate la 1, 3, 6 şi 12 
luni după VPP (vertebroplastie percutană) şi kiphoplastie şi evaluate cu scale de evaluare: scala analogică vi-
zuală, indexul scorului de dizabilitate Oswestry și scala de performanță Karnofsky. 
Dintre cele 21 de cazuri de vertebroplastie, 3 dintre pacienți (14%) au prezentat complicații postoperatorii astfel: 
într-un caz s-a produs scurgerea cimentului în calea de puncție, 1 pacient a afirmat persistența durerii, iar 1 
pacient a prezentat reacții alergice.
Dintre cele 11 cazuri de kiphoplastie, 3 pacienți (27%) au prezentat complicații postoperatorii: în 2 cazuri s-a 
produs scurgerea cimentului, iar unul dintre pacienți a prezentat reacție alergică la materialele folosite.
Discușii. Rezultatele acestui studiu au demonstrat rata mare de succes a acestor 2 metode chirurgicale, cu 
scăderea intensității durerii, îmbunătățirea scorului Oswestry și îmbunătățirea calității vieții la acești pacienti, 
aceștia putând să își reia rapid activitatea după realizarea intervenției chirurgicale. Deși inițial pacienții au optat 
pentru tratamentent medicamentos cu analgezice și repaus, beneficiul acestora a fost limitat, în final fiind ne-
cesară intervenția chirugicală.
Concluzii. Vertebroplastia sau kiphoplastia reprezintă opțiuni terapeutice care trebuie luate în considerare la 
pacienții cu tumori vertebrale, dar la care nu există semne de compresie a măduvei spinării sau de instabilitate 
a coloanei vertebrale. Principalul avantaj al kiphoplastiei comparativ cu vertebroplastia este reprezentat de 
plasarea mult mai controlată a cimentului. Datele disponibile în literatura de specialitate sunt limitate, făra a 
exista concluzii ferme privind beneficiile comparative. 
Procedurile au permis o îmbunătățire semnificativă a intensității durerii și a mobilității, o reducere semnificativă 
a colapsului vertebral şi a deformării cifotice și o reducere a riscurilor noilor fracturi vertebrale, precum și o 
spitalizare redusă semnificativ, cu o reducere semnificativă a costurilor per pacient. 
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aBStRaCt
Objectives. The purpose of this work is to evaluate the risks and complications of vertebroplasty and kiphoplasty 
in patients with primary and secondary vertebral tumors, as well as the clinical differences between augmentation 
techniques and / or other treatment options.
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Materials and method. For this work, a retrospective study was conducted, between December 2012 and 
December 2015, which included a batch of 32 patients, 21 of them undergoing percutaneous vertebroplasty, and 
for 11 there was kiphoplasty. The patients were admitted to the Sanador Hospital, Neurosurgery Department, and 
the Orthopedics-Traumatology Clinical Hospital and osteoarticular TB „Foisor“ from Bucharest and received 
indication of percutaneous vertebroplasty and kiphoplasty. In order to have access to the archive with the medical 
documents, the agreement of the hospital managers was obtained. The data were obtained from the observation 
sheets of the patients admitted during this period in the mentioned hospitals, the clinical data of each patient being 
evaluated, together with an imagistic confirmation of the diagnosis.
Results. All the cases were technically successful, being very well tolerated by the patients, being discharged with 
good general condition and significantly improving the symptomatology. At the postoperative controls, of the total 
of 32 patients, 11 had complications. Postoperative evaluation was performed by radiographs of the spine and 
native spine CT with bone window and 3D reconstruction. Clinical follow-up data, over a 12-month period, were 
available for all 32 patients, detailed at 1, 3, 6, and 12 months after VPP (percutaneous vertebroplasty) and 
kiphoplasty and evaluated with assessment scales: visual analogue scale, Oswestry Disability Score Index and 
Karnofsky Performance Scale.
Of the 21 cases of vertebroplasty, 3 of the patients (14%) had postoperative complications as follows: in one case 
there was a leakage of cement in the puncture pathway, 1 patient stated the persistence of pain, and 1 patient had 
allergic reactions.
Of the 11 cases of kiphoplasty, 3 patients (27%) had postoperative complications: in 2 cases the cement leakage 
occurred, and one of the patients had an allergic reaction to the materials used.
Discussions. The results of this study demonstrated the high success rate of these 2 surgical methods, with 
decreased pain intensity, improved Oswestry score and improved quality of life in these patients, who could 
resume their activity quickly after performing the surgery. Although initially patients opted for analgesic treatment 
and rest, their benefit was limited, in the end surgery was required.
Conclusions. Vertebroplasty or kiphoplasty are therapeutic options that should be considered in patients with 
spinal tumors, but with no signs of spinal cord compression or spine instability. The main advantage of kiphoplasty 
compared to vertebroplasty is the more controlled placement of the cement. The data available in the literature are 
limited, without strong conclusions regarding the comparative benefits.
The procedures allowed a significant improvement in pain intensity and mobility, a significant reduction in vertebral 
collapse and kyphotic deformation, and a reduction in the risks of new vertebral fractures, as well as a significantly 
reduced hospitalization, with a significant reduction in patient costs.

Keywords: vertebral tumors, percutaneous vertebroplasty, kiphoplasty

IntROduCERE

Vertebroplastia percutană este o tehnică de chi-
rurgie spinală minimum invazivă ghidată radiolo-
gic, reprezentată de injectarea de biomaterial de tip 
ciment osos acrilic la nivelul corpurilor vertebrale 
afectate printr-un trocar metalic, efectul fiind con-
solidarea corpului vertebral, alături de menținerea 
înălțimii acestuia (1).

Kiphoplastia este o procedură neurochirurgicală 
minimum invazivă ghidată radiologic ce constă în 
injectarea de biomaterial, ciment osos acrilic, la ni-
velul corpurilor vertebrale afectate, în niște cavități 
intravertebrale preformate, cavități create prin um-
flarea unor balonașe sau expansiunea unor stenturi 
intravertebral, astfel cimentul migrând mult mai 
controlat, umplând aceste cavități (29). Rezultatul 
final este nu numai consolidarea corpului vertebral, 
dar și restaurarea înălțimii corpului vertebral. 
Kiphoplastia se realizează prin două tehnici: kipho-
plastia cu balonaș (balon kiphoplastie) și kipho-
plastia cu stent metalic din titan (stentoplastie) (2,5). 

În clinica noastră, metoda utilizată este kipho-
plastia cu stent.

Vom prezenta schematic mai jos etapele kipho-
plastiei cu stent, primele suprapunându-se cu eta-
pele vertebroplastiei percutane (8).

1. Bolnavul este poziționat pe masa chirurgicală 
în decubit ventral, cu 2 suluri de silicon sub umeri 
și sub bazin, sub anestezie cu intubație orotraheală.

2. Se reperează cu ajutorul aparatului mobil ra-
diologic intraoperator (C-arm) nivelul radiologic al 
vertebrei afectate (reperaj radiologic în incidenţe 
antero-posterior și latero-lateral), se reperează co-
rect pediculii vertebrali și platourile vertebrale ale 
vertebrei afectate ca punct de reper.

3. Pentru abordul intrapedicular, pediculii verte-
brali trebuie să aibă un diametru de cel puțin 6,5 
mm, iar pentru abordul extrapedicular nu contează 
diametrul. Vom prezenta mai jos abordul intrapedi-
cular pe care il folosim curent în clinica noastră.

4. Se introduce trocarul cu ac sub control radio-
logic până la limita dintre pedicul și corpul verte-
brei afectate.

5. Se scoate acul trocarului. 
6. Se poate face biopsie din corpul vertebrei 

afectate (opţional) cu ajutorul canulei/seringii de 
biopsie: se aspiră un mic fragment care se trimite la 
examenul histopatologic și/sau cultură.

7. Prin trocar se introduce un fir metalic de ghi-
daj până în 1/3 anterioară a corpului vertebral. 

8. Se scoate trocarul, iar firul metalic de ghidaj 
rămâne pe poziţie.



Revista Medicală RoMână – VoluMul lXVI, Nr. 3, An 2019270

9. Se introduce pe acest fir un dilatator prin pie-
le până la baza pediculului.

10. Prin acest dilatator se introduce burghiul de 
foraj până la baza pediculului.

11. Se scoate dilatatorul.
12. Se montează piesa în T de mână cu burghiul 

în sensul acelor de ceasornic în 1/3 anterioară a cor-
pului vertebral.

13. Se identifică mărimea stentului în funcție de 
mărimea burghiului.

14. Se introduce instrumentul de inserție a sten-
tului prin firul metalic de ghidaj, apoi se scoate fi-
rul metalic.

15. Se introduce prin acest instrument de inserție 
o tijă de acționare a stentului, iar vârful tijei trebuie 
să depășească puțin capătul distal al stentului.

16. Se rotește în sensul acelor de ceasornic 
această tijă, filetănd-o în stent, iar stentul se destin-
de la maximum.

17. Se scoate tija.
18. Se prepară extemporaneu cimentul de tip 

PMMA (polimetilmetacrilat) cu ajutorul unui mi-
xer intraoperator.

19. Se introduce în instrumentul de inserție a 
stentului canula cu ciment.

20. Se introduce cu ajutorul unui piston cantita-
tea de ciment dorită în cavitatea creată de dilatarea 
stentului în corpul vertebral.

21. Se destinde stentul din titan, care apoi se 
scoate.

22. Se face un control radiologic final care ates-
tă corecta poziţionare a cimentului în corpul verte-
bral și restaurarea înălțimii corpului vertebral.

23. Se practică toaletă și pansament local.

Kiphoplastia cu balonaș prezintă în mare aceleași 
etape operatorii: în sistemul cu balonaș, pe canula 
de lucru se introduce un cateter prevăzut cu balonaș 
care se umflă sub presiune, determinând astfel ex-
pandarea corpului vertebral fracturat. Ulterior, cavi-
tatea astfel creată se umple cu ciment osos (34).

Vertebroplastia percutană și kiphoplastia sunt 
două tehnici folosite din ce în ce mai frecvent deoa-
rece prezintă multiple avantaje: durata medie a 
intervenției per vertebră este de maximum 60 de 
minute, pacientul nu este sedat pentru o lungă peri-
oadă de timp, putând fi folosită chiar și anestezia 
locală, durata scăzută a spitalizării (maximum 1 zi), 
recuperarea postoperatorie se face mult mai repede, 
scăderea utilizării antiinflamatoarelor (25). 

Materialul cel mai frecvent utilizat în vertebro-
plastia percutană și kiphoplastie este cimentul osos 
a cărui bază este PMMA (polimetil metaacrilat) (4). 
Printre avantajele folosirii acestui tip de material se 

numără creșterea calității vieții și atenuarea durerii 
după intervenția chirurgicală (30). Ca orice materi-
al folosit în intervențiile chirurgicale, pe diferite 
studii, cimentul a prezentat câteva dezavantaje, 
cum ar fi: reziduri la locul intervenției cu potențial 
toxic sistemic, extravazarea în canalul medular, ne-
croză la locul de injectare determinată de căldura 
degajată de acesta (28). Pentru o siguranță mai 
mare, PMMA a suferit o serie de modificări: 
creșterea vâscozității, scurtarea timpului de solidi-
ficare (~18 minute) ca VertaPlex®, VertaPlex® 
HV, SpinePlex® (Stryker®), adăugarea în 
compoziție a antibioticului: Palacos®R + G cu 
gentamicină (Zimmer Biomet) și Simplex™ P cu 
tobramicină (Stryker®) (35,23).

Ca orice intervenție chirurgicală, kiphoplastia și 
vertebroplastia percutană implică anumite compli-
cații, și anume: scurgerea materialului injectat (a 
fost observată mai frecvent în cazul vertebroplasti-
ei), aparitia unor simptome neurologice secundare 
acestei scurgeri a materialului injectat – simptome 
radiculare sau medulare depinzând de locul scurge-
rii cimentului, persistența sau creșterea intensității 
durerii, embolia pulmonară, alergia la materialele 
folosite (26,14). 

Factorii de risc asociați acestor proceduri sunt: 
alegerea momentului intervenției chirurgicale, apa-
ratul radiologic folosit, patologia de origine verte-
brală, cât de evoluată este patologia la nivelul ace-
lei vertebre, situația densității osoase a pacientului 
– de exemplu, apariția osteoporozei – şi, nu în ulti-
mul rând, experiența medicului care va face proce-
dura minimum invazivă (3,18,30). 

OBIECtIvElE StudIuluI

Scopul acestei lucrări este de a evalua riscurile 
și complicațiile vertebroplastiei și kiphoplastiei la 
pacienții cu tumori vertebrale primare și secundare, 
precum și diferențele clinice între tehnicile de aug-
mentare și/sau alte opțiuni de tratament.

Material şi MetoDă

Pentru această lucrare, s-a realizat un studiu re-
trospectiv, în perioada decembrie 2012–decembrie 
2015, și a inclus un lot de 32 de pacienți, 21 dintre 
ei fiind supuși unei vertebroplastiei percutane, iar 
pentru 11 s-a realizat kiphoplastie. Pacienții au fost 
internați în Spitalul Sanador, Departamentul de Ne-
urochirurgie, și Spitalul Clinic de Ortopedie-Trau-
matologie și TBC osteoarticular „Foișor“ din 
București și care au primit indicație de vertebro-
plastie percutană și kiphoplastie. Pentru a avea ac-
ces la arhiva cu documentele medicale, a fost 
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obținut acordul managerilor de spital. Datele au 
fost obținute din foile de observație ale pacienților 
internați în această perioadă în spitalele menționate, 
fiind evaluate datele clinice ale fiecărui pacient, 
alături de confirmare imagistică a diagnosticului. 

Afectarea vertebrală tumorală a fost stabilită 
anamnestic și prin studierea investigațiilor paracli-
nice: imagistică și analize de sânge. 

Indicațiile pentru VPP și kiphoplastie au fost: 
diagnostic de tumoră vertebrală confirmat imagis-
tic și/sau histopatologic, creșterea intensității dure-
rii și absența răspunsului la tratament antialgic, lip-
sa afectării neurologice, reducerea dimensiunilor 
corpurilor vertebrale între 30 şi 70%. 

Contraindicațiile pentru aceste proceduri au fost 
reprezentate de: leziuni neurologice, speranță foar-
te scăzută de viață, comorbidităţi severe.

S-a utilizat ciment VertaPlex® (Stryker®), pre-
parat extemporaneu intraoperator cu ajutorul mixe-
rului AutoPlex™ (Stryker®).

Pacienții au fost mobilizați la 2-3 ore post pro-
cedural și au pleacat acasă în aceeași zi sau la o zi 
postprocedură fără a avea nevoie de imobilizare 
prin corset. Controlul postoperator clinic și imagis-
tic a fost efectuat la 1, 3, 6 şi 12 luni, cu recoman-
dare de kinetoterapie la domiciliu și de continuare a 
tratamentului bolii de bază (cancer).

REzultatE

Toate cazurile au prezentat reușită din punct de 
vedere tehnic, fiind foarte bine tolerate de catre 
pacienți, fiind externați cu stare generală bună și 
ameliorarea semnificativă a simptomatologiei. La 
controalele postoperatorii, din totalul de 32 de 
pacienți, 6 au prezentat complicații. Evaluarea 
postoperatorie s-a realizat prin radiografii ale co-
loanei vertebrale și CT vertebral nativ cu fereastră 
de os și reconstrucție 3D. 

Date clinice de urmărire, pe o perioadă de 12 luni, 
au fost disponibile pentru toți cei 32 de pacienți, de-
taliate la 1, 3, 6 și 12 luni, monitorizarea pacienților 
efectuându-se cu scale de evaluare: scala analogică 
vizuală, indexul scorului de dizabilitate Oswestry și 
scala de performanță Karnofsky (tabelul 2).

Dintre cele 21 de cazuri de vertebroplastie, 3 din-
tre pacienți (14%) au prezentat complicații postope-
ratorii astfel: într-un caz s-a produs scurgerea cimen-
tului în calea de puncție, 1 pacient a afirmat persistența 
durerii, iar 1 pacient a prezentat reacții alergice.

Dintre cele 11 cazuri de kiphoplastie, 3 pacienţi 
(27%) au prezentat complicații postoperatorii: în 2 
cazuri s-a produs scurgerea cimentului în spațiul 
paravertebral, iar unul dintre pacienți a prezentat 

reacție alergică la materialele folosite. Nu au apărut 
embolii pulmonare cu materialul folosit sau fracturi 
imediate ale vertebrelor adiacente. A fost identifi-
cat un caz de reapariţie a fracturii vertebrale la 1 an 
de la realizarea intervenției. 

A fost identificată o diferență semnificativă între 
înălțimea corpului vertebral, volumul de ciment in-
jectat și fragilitatea peretelui vertebral la pacienții 
care au prezentat scurgeri ale cimentului față de 
pacienții care nu au prezentat scurgeri ale cimentu-
lui (P>0,05). De asemenea, s-a observat faptul că 
scurgerea cimentului injectat a fost mai frecventă la 
pacienții care au prezentat fragilitate a peretelui 
vertebral. Nu au fost observate diferențe semnifica-
tive comparativ cu valorile preoperatorii ale un-
ghiului Cobb, vechimea fracturii vertebrale și 
poziția vertebrei. 

Toți cei 32 de pacienți au fost externați cu stare 
generală ameliorată, fără dureri și fără complicații 
majore postoperatorii. Date clinice de urmărire, pe 
o perioadă de 12 luni, au fost disponibile pentru toți 
cei 21 de pacienți, detaliate la 1, 3, 6 şi 12 luni după 
VPP și evaluate cu scale de evaluare: scala analogi-
că vizuală, indexul scorului de dizabilitate Oswestry 
și scala de performanță Karnofsky (Tabelul 1). Cei 
11 pacienți care au fost supuși intervenției de kipho-
plastie au fost reevaluați la 1, 3, 6 şi 12 luni folo-
sind scalele de evaluare: scala analogică vizuală, 
indexul scorului de dizabilitate Oswestry și scala 
de performanță Karnofsky (Tabelul 2)

Estimarea reapariției durerii intermitente a fost 
realizată prin folosirea metodei statistice Kaplan-
Meier: 85% și 81% dintre pacienți au acuzat dureri 
cvasipersistente la 6 luni și la 1 an postoperator. Vo-
lumul mediu de umplere a fost de 4,68 ml ciment 
(interval între 4 şi 7 ml). În decursul celor 12 luni 
de urmărire, nu s-a observat nicio modificare a 
înălțimii corpului vertebral injectat cu ciment la ni-
ciunul dintre pacienții supuși VPP. Intervalele de 
timp de urmărire postVPP au arătat că recuperarea 
a fost mult mai rapidă la femei decât la bărbați, mai 
ales pentru cazurile cu metastazele vertebrale din 
cancerele de sân și colon.

În cazul kiphoplastiei, volumul de ciment folosit 
a fost calculat în funcție de diametrul platoului in-
ferior al vertebrei situate superior de vertebra frac-
turată și de diametrul platoului superior al vetrebrei 
situate inferior de vertebra fracturată, precum și de 
înălțimea corpurilor vertebrale ale vertebrelor situ-
ate anterior și superior de vertebra fracturată. Volu-
mul mediu de ciment folosit a fost 4,2 ml (interval 
între 3,8 şi 5,3 ml). Postoperator, a fost măsurată 
densitatea osoasă, fiind observată o îmbunătățire a 
valorilor acesteia la cazurile unde a fost asociată 
osteoporoza.
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TABELUL 1. Evaluarea rezultatelor clinice ale VPP aplicate celor 21 de pacienţi cu tasări vertebrale tumorale

Evaluare: scale de evaluare Preoperator
La 1 lună 

postoperator
La 3 luni 

postoperator
La 6 luni 

postoperator
La 12 luni 

postoperator
Scala analogică vizuală 6,1 ± 2 1,8 ± 1,2* 1,6 ± 1,3* 1,4 ± 1,2* 1,2 ± 1,1*
Index scor dizabilitate Oswestry 54,6 ± 2,1 25,1 ± 6,0* 21,2 ± 5,2* 19,1 ± 5,3* 18,2 ± 3,2*
Scala de performanță Karnofsky 60,1 ± 5,7 69,6 ± 3,2* 71,5 ± 5,0* 73,7 ± 4,3* 73,1 ± 6,1*

*p < 0,001 comparativ cu valoarea preoperatorie

TABELUL 2. Evaluarea rezultatelor clinice ale kiphoplastiei aplicate celor 11 pacienţi cu tasări vertebrale tumorale

Evaluare: scale de evaluare Preoperator
La 1 lună 

postoperator
La 3 luni 

postoperator
La 6 luni 

postoperator
La 12 luni 

postoperator
Scala analogică vizuală 5,8 ± 2 3,8 ± 1,2* 2,7 ± 1,3* 1,8 ± 1,2* 1,3 ± 1,1*
Index scor dizabilitate Oswestry 13,2 ± 2,1 12,1 ± 6,0* 10,2 ± 5,2* 9,4 ± 5,3*  8,3± 3,2*
Scala de performanță Karnofsky 60,8 ± 5,7 68,3 ± 3,2* 73,1 ± 5,0* 77,4 ± 4,3* 81,6 ± 6,1*

*p < 0,001 comparativ cu valoarea preoperatorie

FIGURA 1. Scurgerea 
cimentului la nivelul spaţiului 
discal în prima imagine, pe 
ex RX coloana vertebrală; 
respectiv anterior de corpul 
vertebral în a doua imagine, 
pe ex CT vertebral

FIGURA 2. Imaginea A: Migrare laterovertebrală toracală a cimentului vizibilă pe o radiografie pulmonară; Imaginea 
B: Scurgerea cimentului în spaţiul discal – acelaşi caz ca mai sus dar cu ex. CT vertebral; Imaginile C, D: Migrare în 
cantitate mică a cimentului în canalul vertebral, ex. CT vertebral; Imagine E: Migrare anterioară a cimentului ex. CT 
vertebral; Imaginea F: Migrare în cantitate moderată a cimentului în canalul vertebral ex. CT vertebral
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DisCuŢii

Rezultatele acestui studiu au demonstrat rata 
mare de succes a acestor 2 metode chirurgicale, cu 
scăderea intensității durerii, îmbunătățirea scorului 
Oswestry și îmbunătățirea calității vieții la acești 
pacienți, aceștia putând să își reia rapid activitatea 
după realizarea intervenției chirurgicale. Deși 
inițial pacienții au optat pentru tratament medica-
mentos cu analgezice și repaus, beneficiul acestora 
fiind limitat, în final a fost necesară intervenția chi-
rugicală (22,33). 

În majoritatea cazurilor, principala complicație 
a kiphoplastiei și a vertebroplastiei percutane a fost 
scurgerea de ciment în afara vertebrei, mai proble-
matică fiind scurgerea în canalul vertebral.

De menționat, la nivel mondial, rata foarte scă-
zută de infecții postoperatorii, în lucrarea noastră 
fiind 0, acest lucru fiind datorat adăugării în compo-
ziția PMMA a antibioticului (34). 

De asemenea s-a constatat prin teste biomecani-
ce faptul că metabolismul osos de la nivelul verte-
brelor poate fi stimulat prin adăugarea de ioni bio-
activi în compoziția cimentului, cel mai frecvent tip 
de ciment care poate suferi aceste modificări fiind 
cimentul osos biodegradabil tip calciu-fosfat-ci-
ment (24,10). 

Există controverse în ceea ce privește volumul 
de ciment injectat, studiile biomecanice indicând 
faptul că există riscul apariției fracturilor în verte-
brele adiacente dacă este folosit un volum mult 
prea mare de ciment, deși prin acest lucru se dorește 
creșterea rezistenței vertebrei, fenomen observat în 
special la pacienţii care asociază tumorilor verte-
brale osteoporoza vertebrală severă. 

 Cantitatea de ciment folosită trebuie să fie sub 
5 ml, pentru a preveni scurgerea de material în ca-
nalul vertebral sau spațiul paravertebral. Studiile au 
arătat că o cantitate de 2 ml de ciment este suficien-
tă pentru a restabili rezistenţa vertebrei, restul 
cantității de ciment injectat contribuind la refacerea 
rigidităţii vertebrei (7,16). 

Dacă injectarea cimentului se face unilateral, 
există riscul unei distribuții inegale a acestuia, pu-
tând determina instabilitatea corpului vertebral 
(17). Această instabilitate vertebrală poate produce 
modificari ale biomecanicii coloanei vertebrale, 
provocând compresia corpului vertebral adiacent și 
a discurilor intervertebrale, lucru ce poate conduce 
la apariția fracturilor în vertebrele adiacente 
(11,20). 

De asemenea, s-a identificat o creştere a înălțimii 
corpului vertebral între 2,5 și 3,5 mm la pacienții 
unde a fost realizată kiphoplastia și o creștere me-
die de 2,2 mm a înălțimii corpului vertebral la 
pacienții unde a fost realizată vertebroplastia (13); 
după alte studii, diferenţa este mai mică.

Atât kiphoplastia, cât și vertebroplastia au adus 
o corecție de minimum 5% a cifozelor, lucru ce a 

FIGURA 3. Scurgerea cimentului în 
recesul lateral stâng, vizibilă pe ex. 
CT vertebral

FIGURA 4. Scurgerea 
cimentului în spaţiul 
paravertebral, ex. RX 
coloană vertebrală
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determinat scăderea contracturii musculare para-
vertebrale și menținerea rectitudinii coloanei verte-
brale cu mult mai mare ușurință (21). 

COnCluzII

Vertebroplastia sau kiphoplastia reprezintă op-
țiuni terapeutice care trebuie luate în considerare la 
pacienții cu tumori vertebrale, dar la care nu există 
semne de compresie a măduvei spinării si/sau sem-
ne neurologice sau de instabilitate importantă ver-
tebrală, în aceste cazuri preferându-se decompresi-
unea spinală urmată de fixarea coloanei vertebrale. 
Principalul avantaj al kiphoplastiei comparativ cu 
vertebroplastia este reprezentat de plasarea mult 
mai controlată a cimentului. Datele disponibile în 
literatura de specialitate sunt limitate, fără a exista 
concluzii ferme privind beneficiile comparative. 

Scopul lucrării de față a fost analiza beneficiilor 
vertebroplastiei și ale kiphoplastiei la pacienții cu 
tumori vertebrale. Ambele metode intervenționale 
au fost eficiente în reducerea durerii, cu relativ 
puține complicații. Nu s-a putut stabili din datele 

obținute dacă o metodă oferă rezultate superioare 
celeilalte. 

Atât vertebroplastia, cât și kiphoplastia au redus 
semnificativ și rapid intensitatea durerii la pacienții 
cu tumori vertebrale. Procedurile au diminuat, de 
asemenea, în mod semnificativ nevoia administră-
rii de medicamente antialgice şi afectarea funcţio-
nală a pacientului datorată în special durerii. 

Atât vertebroplastia, cât și kiphoplastia au fost 
asociate cu un profil de siguranță ridicat și cu ris-
curi scăzute. Complicațiile majore au fost absente 
la toți pacienții; cel mai frecvent eveniment advers 
a fost scurgerea cimentului, care a apărut în ambele 
proceduri și în majoritatea cazurilor a fost asimpto-
matică, chiar şi la cazul de mai sus, în care a fost o 
scurgere moderată în canalul vertebral. 

Procedura a permis o îmbunătățire semnificati-
vă a intensității durerii și a mobilității, o reducere 
semnificativă a colapsului vertebral, a deformării 
cifotice și o reducere a riscurilor noilor fracturi ver-
tebrale, precum și o spitalizare redusă semnificativ, 
cu o reducere semnificativă a costurilor per pacient. 
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