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REZUMAT
Obiectiv. Scopul acestui studiu este de a releva siguranţa şi eficacitatea biomaterialelor utilizate în VPP
aplicată în tratamentul pacienţior cu tasări vertebrale produse de metastaze vertebrale şi tumori primare
vertebrale.
Material şi metodă. Studiul, de tip retrospectiv (decembrie 2012-decembrie 2015), a inclus 21 de pacienţi,
internaţi în Spitalele Sanador Departamentul de Neurochirurgie şi Clinic de Ortopedie-Traumatologie şi
TBC osteoarticular „Foişor“, Bucureşti, cu indicaţie de VPP. Pacienţii au fost diagnosticaţi cu tasări vertebrale produse de metastaze vertebrale şi tumori primare vertebrale, fără compresiune în canalul vertebral.
Diagnosticul acestor tasări vertebrale a fost stabilit şi confirmat prin anamneză medicală, istoricul medical,
precum şi studiul investigaţiilor paraclinice: radiografii de coloană – faţă şi profil, CT vertebral nativ şi cu
contrast, cu fereastră de os şi reconstrucţie 3D, şi RMN vertebral nativ şi cu contrast.
Rezultate. Toate VPP au reuşit din punct de vedere tehnic, fiind foarte bine tolerate de pacienţi, cu ameliorarea simptomatologiei algice vertebrale, reluarea rapidă postoperatorie a mobilităţii pacienţilor. Nu au fost
complicaţii majore postoperatorii tip migrare material în canal, embolie pulmonară cu material, infecţii, hematoame locale postoperatorii, reacţii locale sau sistemice la VertaPlex®. Toţi cei 21 de pacienţi au fost externaţi cu stare generală ameliorată, fără complicaţii majore postoperatorii. Datele clinice de urmărire, pe o perioadă de 12 luni, detaliate la 1, 3, 6 şi 12 luni după VPP şi evaluate cu scală analogică vizuală, indexul
scorului de dizabilitate Oswestry şi scala de performanţă Karnofsky au demonstrat, alături de succesul tehnic,
o rată semnificativ diminuată a durerii clinice, o îmbunătăţire a dizabilităţii şi o creştere reală a calităţii vieţii
şi mobilităţii la pacienţii selectaţi pentru studiu.
Discuţii. PMMA încă prevalează în alegerea ca biomaterial în VPP, dar nu este degradabil intrinsec, aspect ce este un obstacol major pentru aplicaţii mai largi. În scopul eliminării dezavantajelor VPP clasice, au
fost generate noi cimenturi osose cu potenţial biodegradabil tip CPC, cu potenţial toxic mai scăzut decât
PMMA şi care pot fi îmbunătăţite cu elemente care stimulează refacerea osoasă.
Concluzii. VPP creşte în mod real calitatea vieţii pacienţilor cu tasări vertebrale cauzate de metastaze
vertebrale şi tumori vertebrale primare. Biodegradabilitatea şi biocompatibilitatea, reacţiile exoterme minime
şi contracţia nesemnificativă profilează că cimenturile osoase biodegradabile şi asortate mecanic, fără rejet de
grefă, vor fi viitorul biomaterialelor VPP.
Cuvinte cheie: biomateriale, fracturi vertebrale, metastaze vertebrale, tumori vertebrale, PMMA,
vertebroplastie percutană

ABSTRACT
Aim. The purpose of this study is to reveal the safety and efficacy of biomaterials used in VPP in the treatment of vertebral spinal vertebral patients and primary vertebral tumors.
Material and method. The retrospective study (December 2012-December 2015) included 21 patients
admitted to the Sanador Hospitals Department of Neurosurgery and Clinical Orthopedics-Traumatology and
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Osteoarticular TBC "Foişor", Bucharest, with VPP indication. Patients were diagnosed with vertebral spindles produced by vertebral metastases and primary vertebral tumors without compression in the vertebral canal.
The diagnosis of these vertebral compressions has been established and confirmed by medical history, medical
history, paraclinical investigation studies: column and face colorectal radiographs, native and contrast vertebral CT, 3D bone reconstruction and reconstruction, and native vertebral MRI contrast.
Results. All VPPs have been technically successful, being well tolerated by patients, improved spinal algal
symptomatology, rapid postoperative resumption of patient mobility. There were no major postoperative complications such as material migration into the canal, pulmonary embolism with material, infections, postoperative local haematomas, local or systemic reactions to VertaPlex®. All 21 patients were relieved with improved
general condition without major postoperative complications.
Clinical follow-up data over a 12-month period, detailed at 1, 3, 6, and 12 months after VPP and assessed
with visual analogue scale, the Oswestry Disability Score Index and the Karnofsky Performance Scale have
demonstrated, along with technical success, a significantly reduced rate of clinical pain, an improvement in
disability and a real increase in quality of life and mobility in patients selected for study.
Discussions. PMMA still prevails in choosing as a biomaterial in VPP but is not intrinsically degradable,
which is a major barrier to wider applications. In order to eliminate the drawbacks of classical VPPs, new bone
cements with biodegradable CPC potential have been generated, with a lower toxic potential than PMMA, and
which can be improved by bone-stimulation-enhancing elements.
Conclusions. VPP actually increases the quality of life of patients with vertebral spine caused by vertebral
metastases and primary vertebral tumors. Biodegradability and biocompatibility, minimal exothermic reactions and insignificant contraction imply that biodegradable and mechanically assembled bone cements without graft rejection will be the future of VPP biomaterials.
Keywords: biomaterials, vertebral fractures, vertebral metastases, vertebral tumors, PMMA,
percutaneous vertebroplasty
Abrevieri
bFGF – factor de creștere fibroblastic; CPC – ciment fosfat de calciu; CT – computer tomograf; PMMMA – polimetil metacrilat;
RMN – rezonanţă magnetică nucleară; RNA – acid ribonucleic; VEGF – factor de creștere endotelial vascular;
VPP – vertebroplastie percutană

INTRODUCERE
Vertebroplastia percutană (VPP) este o tehnică chirurgicală spinală minimum invazivă, ghidată radiologic, ce constă în injectarea de biomaterial tip ciment osos acrilic în corpurile
vertebrale lezate, cu efecte de consolidare a
vertebrei și menţinerea înălţimii acesteia (prevenţia apariţiei colapsului vertebral).
În prezent, VPP a devenit o tehnică de uz curent datorită următoarelor avantaje: metodă de
tratament chirurgical minimum invazivă cu durată medie între 30 și 60 de minute per corp vertebral, scade semnificativ riscurile hemoragice,
riscul infecţios, lezarea ţesuturilor înconjurătoare, scurtează timpul intervenţiei chirurgicale,
scade riscul anestezic asociat intervenţiei (se
poate utiliza anestezie locală, anestezie generală intravenoasă sau cu intubaţie oro-traheală),
scade timpul de recuperare postoperatorie, timpul de spitalizare (de la 2-3 ore postprocedural
până la 1 zi postoperator), scade nevoia și utilizarea zilnică a antinflamatoarelor și antialgicelor, nu impune imobilizare în corset postoperator, rată scăzută de complicaţii postoperator

(<1%); diminuarea până la dispariţie a durerii
preoperatorii, cu recuperarea rapidă a mobilităţii și a confortului psihic al pacientului, nu în ultim rând, efect cosmetic la nivelul pielii (fără incizie chirurgicală).
Conform literaturii de specialitate, patologiile
la care s-a practicat injectarea diferitelor tipuri
de ciment (biodegradabil și non-biodegradabil)
în cursul VPP sunt: fracturi-tasări vertebrale pe fond osteoporotic, fracturi vertebrale
cu mecanism traumatic, tumori vertebrale primare și secundare non-responsive la tratamente
convenţionale antialgice și fără semne neurologice asociate.
Cimentul osos, frecvent utilizat în VPP, are ca
bază PMMA (polimetil metacrilat) cu avantaje
rapide după aplicare, ca: atenuarea imediată a
durerii preoperatorii, recuperarea calităţii vieţii
și independenţa pacientului. O serie de studii recente au semnalat însă o serie de dezavantaje
precum: exotermie mare în timpul polimerizării
cu posibilă necroză locală, reziduuri monomerice cu potenţial toxic local și sistemic, duritate
mare după polimerizare asociată cu riscul de
fracturi vertebrale adiacente (tasari vertebrale
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secundare postoperatorii la vertebrele supra și
subiacente din imediata vecinătate a vertebrei
cu ciment), extravazarea PMMA în canalul medular, cu risc de compresie radiculo-medulară,
sau în fluxul sanguin, cu risc de embolie pulmonară, alături de lipsa bioactivităţii, a proprietăţilor osteoinductive și osteoconductive, care pun
limite în utilizarea lor la persoane tinere cu fracturi vertebrale acute.
Cu scopul creșterii calităţii și siguranţei VPP,
unele cimenturi PMMA au beneficiat de o serie
de modificări structurale, altele au o vâscozitate
iniţial mare, rată de scurgere mult redusă și timp
scurt de solidificare (~18 minute) ca VertaPlex®,
VertaPlex® HV, SpinePlex® (Stryker®), iar altele
au antibiotic încorporat, precum Palacos®R + G
cu gentamicină (Zimmer Biomet) și Simplex™ P
cu tobramicină (Stryker®). Se estimează că tumorile vertebrale metastatice apar în aproximativ 5-10% din totalul cancerelor umane, scheletul osos ocupând locul trei ca frecvenţă de
diseminare a metastazelor dureroase, iar metastazele vertebrale sunt descrise la >2/3 dintre
pacienţii care mor de cancer. Aplicarea VPP tinde să fie prima linie de terapie oncologică în cazul metastazelor vertebrale, beneficiul major fiind stabilizarea coloanei, diminuarea durerilor și
creșterea calităţii vieţii la pacientul supus intervenţiei, alături de suportivitatea pe care o oferă
VPP pentru radioterapia, chimioterapia și imunoterapia ulterioare.
Scopul acestui studiu este de a releva siguranţa și eficacitatea biomaterialelor utilizate în
VPP, aplicată în tratamentul tasărilor vertebrale
cauzate de metastaze vertebrale și tumori vertebrale primare.

MATERIAL ŞI METODĂ
Studiul, de tip retrospectiv (decembrie
2012-decembrie 2015), a inclus 21 de pacienţi
(8 femei/F și 13 bărbaţi/B), cu vârste între 37 și
68 ani, internaţi în Spitalul Sanador Departamentul de Neurochirurgie și Spitalul Clinic de
Ortopedie-Traumatologie și TBC osteoarticular
«Foișor», București, cu indicaţie de VPP. Acordurile managerilor de spital și declaraţiile de confidenţialitate au precedat accesarea arhivelor spitalelor menţionate. Din foile de observaţie
clinică ale pacienţilor incluși în studiu, au fost
evaluate datele clinice per pacient, alături de diagnosticul imagistic confirmat. Din cei 21 de pacienţi, 18 au fost diagnosticaţi cu metastaze vertebrale, 3 cu tumori vertebrale primare (toate 3
au fost mielom multiplu cu determinări verte214

brale), la toţi 21 de pacienţi, tasările au fost fără
compresiune în canalul vertebral (deci fără semne neurologice).
Originea metastazelor este detaliată în Tabelul 1.
TABELUL 1. Originea metastazelor
grup de studiu: 18 pacienţi cu metastaze vertebrale
B / 61,90%
F / 38,10%
cancer de cancer bron- cancer
cancer
cancer
prostată hopulmonar de colon de sân
de ovar
/ 5 / 27%
/3 / 16%
/ 3 /16% / 5 / 27% / 2 / 11%

Diagnosticul tasărilor vertebrale tumorale a
fost stabilit și confirmat prin anamneză medicală, istoricul medical și studiul investigaţiilor paraclinice: radiografii de coloană – faţă și profil,
CT vertebral nativ și cu contrast, cu fereastră de
os și reconstrucţie 3D, și RMN vertebral nativ și
cu contrast, teste de laborator (hemoleucogramă completă, coagulogramă, biochimie serică,
teste de inflamaţie etc.; alte teste de laborator
personalizate per pacient), investigaţii ce au
precedat efectuarea VPP.
Criteriile de indicaţie VPP, ca tratament chirurgical, au fost: tumoră vertebrală tip metastaza, sau tumoră primară confirmată clinic și imagistic; sindrom algic vertebral intens neresponsiv
la medicaţia uzuală antiinflamatorie și antialgică; deficit neurologic absent (imagistic lipsa
compresiei tumorale pe sacul dural) +/- criterii
oncologice (lipsa radio și chimiosensibilităţii tumorale, precum și lipsa reacţiei la tratament
hormonal).
În cazul metastazelor vertebrale, în istoricul
pacienţilor s-a descris diagnosticul histologic
confirmat al tumorii primare.
Contraindicaţiile la VPP au inclus alergie la
PMMA, leziune neurologică prin compresiune
tumorală în canalul vertebral, stare generală alterată cu prognostic prost – durată de viaţă (estimată < 3 luni), metastaze foarte sensibile la
tratamentul oncologic (vezi metastaze vertebrale de la carcinom tiroidian). Cimentul utilizat a
fost VertaPlex® (Stryker®), preparat extemporaneu intraoperator cu ajutorul mixerului AutoPlex™ (Stryker®). Tehnica VPP utilizată, practicată în condiţii septice optime, este detaliată mai
jos.
1. Reperaj radiologic, în sala de operaţii, al
corpului vertebral afectat și al celor 2 pediculi vertebrali;
2. Per cutan se întroduc 2 trocare la nivelul
celor 2 pediculi vertebrali, sub ghidaj radiologic (grosimea trocarelor: 11 gauge
sau 13 gauge);
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3. Se înaintează în pediculi până la limita cu
versantul posterior al corpului vertebral
(sub control radiologic);
4. Se înaintează pe fiecare parte, în corpul
vertebral, până la 1/3 anterioară a corpului sub ghidaj radiologic;
5. Se prepară extemporaneu, în sala de operaţii, cimentul acrilic (VertaPlex®, Stryker®) (este foarte importantă temperatura din sală de operaţii pentru întărirea
cimentului);
6. Sub control radiologic, se introduce pe
trocare cimentul, în genere cu consistenţă de pastă, recomandabil aproximativ
2-3 ml pe fiecare trocar;
7. Se scot trocarele după ce a fost introdus
cimentul și, preferabil, și cimentul de pe
trocare;
8. Examenul radiologic final de control-faţă
și profil;
9. Toaletă și pansament local.
Pacienţii au fost mobilizaţi la 2-3 ore post
VPP și au plecat acasă în aceeași zi sau la o zi
postprocedură fără a avea nevoie de imobilizare
prin corset. Controlul postoperator a fost efectuat la 1, 3, 6 și 12 luni, cu recomandare de kinetoterapie la domiciliu și de continuare a tratamentului bolii de bază (cancer).

REZULTATE
Toate VPP au reușit din punct de vedere tehnic, fiind foarte bine tolerate de pacienţi, cu
ameliorarea durerii clinice și recuperarea mobilităţii după intervenţie. Nu au fost complicaţii
majore postoperatorii tip infecţii, sângerări, embolie pulmonară, reacţii locale sau sistemice la
VertaPlex®. Durata spitalizării a fost, în medie,
de 1 zi.
Controalele postoperatorii au fost efectuate
prin radiografie de coloană vertebrală, CT vertebral nativ cu fereastră de os și reconstrucţie 3D.
Aceste examene au arătat scurgeri de ciment la
4 (19,04%) cazuri dintre cele 21 supuse VPP, 2

(9,52%) în calea de puncţie și 2 (9,52%) în spaţiul discal. Toţi cei 21 de pacienţi au fost externaţi cu stare generală ameliorată, fără dureri și
fără complicaţii majore postoperatorii. Date clinice de urmărire, pe o perioadă de 12 luni, au
fost disponibile pentru toţi cei 21 de pacienţi,
detaliate la 1, 3, 6 și 12 luni după VPP și evaluate
cu scale de evaluare: scala analogică vizuală, indexul scorului de dizabilitate Oswestry și scala
de performanţă Karnofsky (Tabelul 2).
Estimarea reapariţiei durerii intermitente a
fost realizată prin folosirea metodei statistice
Kaplan-Meier: 85% și 81% dintre pacienţi au
acuzat dureri cvasipersistente la 6 luni și la 1 an
postoperator. Volumul mediu de umplere a fost
de 4,68 ml ciment (interval între 4 și 7 ml). În
decursul celor 12 luni de urmărire, nu s-a observat nicio modificare a înălţimii corpului vertebral injectat cu ciment la nici unul dintre pacienţii supuși VPP. Intervalele de timp de urmărire
post VPP au arătat că recuperarea a fost mult
mai rapidă la femei decât la bărbaţi, mai ales
pentru cazurile cu metastazele vertebrale din
cancerele de sân și colon.

DISCUŢII
Rezultatele au demonstrat, alături de succesul tehnic, o rată semnificativ diminuată a durerii clinice, o îmbunătăţire a dizabilităţii evaluată
prin scorul Oswestry și o creștere reală a calităţii
vieţii și mobilităţii la pacienţi selectaţi pentru
studiu. Statistic, incidenţa metastazelor spinale
este în creștere la pacienţi bolnavi de cancer cu
supravieţuire de lungă durată, datorită atât detecţiei precoce a cancerului, cât și bunelor îngrijiri medicale. Vertebrele sunt cel mai comun loc
de metastazare și mai mult de 1/3 dintre pacienţii cu cancer au metastaze vertebrale la autopsie. Împreună cu progresia tumorii și apariţia
fracturilor patologice, metastazele spinale pot
provoca retropulsia osului în canalul medular cu
compresie medulară. Repausul la pat și medicaţia antialgică și antiinflamatorie reprezintă abor-

TABELUL 2. Evaluarea rezultatelor clinice ale VPP aplicate celor 21 de pacienţi cu tasări vertebrale
tumorale
Evaluare: scale de
Preoperator
La 1 lună
evaluare
postoperator
Scala analogică vizuală
6,1 ± 2
1,8 ± 1,2*
Index scor dizabilitate
Oswestry
54,6 ± 2,1
25,1 ± 6,0*
Scala de performanţă
Karnofsky
60,1 ± 5,7
69,6 ± 3,2*
*p < 0,001 comparativ cu valoarea preoperatorie

La 3 luni
postoperator
1,6 ± 1,3*

La 6 luni
postoperator
1,4 ± 1,2*

La 12 luni
postoperator
1,2 ± 1,1*

21,2 ± 5,2*

19,1 ± 5,3*

18,2 ± 3,2*

71,5 ± 5,0*

73,7 ± 4,3*

73,1 ± 6,1*
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Imagini preoperatorii – RMN, CT, cu tasări vertebrale

Pacientă de 67 ani cu osteoporoză vertebrală, cu tasarea activă vertebrală l1 – imaginea din stânga examen rmn
vertebral secvenţă sagitală t1; imaginea din dreapta examen ct vertebral secvenţă sagitală.

Pacientă de 85 de ani cu osteoporoză severă vertebrală, tasări multiple vertebrale toracale – imaginea din
stânga examen RMN vertebral secvenţă sagitală t1; imaginea din dreapta examen ct vertebral secvenţă sagitală.

darea iniţială standard a acestui tip de patologie, dar aceste tratamente sunt limitate ca
beneficiu terapeutic în cazul tasărilor vertebrale
tumorale; rezecţia chirurgicală este considerată
singura posibilă curativ (în cazul interesării unei
singure vertebre metastatice sau al tumorilor
primitive vertebrale).
Experienţa chirurgicală spinală în domeniu
arată că ratele de complicaţii post VPP la pacienţi cu tasări vertebrale tumorale sunt considerabil mai mari decât ratele din rândul pacienţilor
cu osteoporoză, cauza fiind distrugerea cortexului posterior al corpului vertebral și, medial-inferior, al cortexului pedicului vertebral. Prin urmare, este de dorit căutarea de noi aborduri
chirurgicale în vederea minimalizării scurgerii în
216

afara corpului vertebral și creșterii eficienţei clinico-terapeutice a VPP.
PMMA încă prevalează în alegerea ca biomaterial în VPP, dar nu este degradabil intrinsec,
aspect ce este un obstacol major pentru aplicaţii
mai largi. În scopul eliminării dezavantajelor
VPP clasice, urmărind criterii ca biodisponibilitatea, radioopacitatea, solidificarea rapidă, toxicitatea minimă, biorezorbţia, corelate cu stadiul și
afecţiunile asociate ale pacientului în momentul
efectuării intervenţiei, au fost generate noi cimenturi osose cu potenţial biodegradabil tip
calciu fosfat ciment (CPC). Totuși, nici un produs
CPC nu a fost aprobat în mod specific pentru uz
curent în VPP, dar o serie de teste biomecanice
ale vertebrelor umplute cu CPC au arătat că
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Imagini postoperatorii – CT, RX după efectuarea vertebroplastiei percutane

Pacientă de 67 ani cu osteoporoză vertebrală, cu tasarea activă vertebrală L1, după injectare de ciment prin VPP –
imaginile de sus RX coloană lombară faţă, respectiv profil, imaginile de jos CT vertebral stânga secvenţă sagitală;
dreapta secvenţă axială.

Pacientă de 85 de ani cu osteoporoză severă vertebrală, tasări multiple vertebrale toracale şi o tasare nouă
vertebrală L5 după injectare de ciment prin VPP – imaginea din stânga examen CT vertebral secvenţă sagitală;
imaginea din dreapta examen RX coloană toraco-lombară faţă şi profil.

acestea ar putea restabili rezistenţa, dar nu și
rigiditatea vertebrei lezate. Încorporarea unor
ioni bioactivi – precum stronţiu, magneziu, zinc,
cupru și fluor – s-a dovedit a îmbunătăţi performanţa biologică a CPC prin promovarea metabolismului osos. CPC pare a fi purtătorul ideal
pentru factorul de creștere fibroblastic bazic

(bFGF) și factorul de creștere endotelial vascular
(VEGF), care au fost încorporaţi în CPC, cu rezultate tip îmbunătăţiri osteogenice și ale capacităţilor angiogene. Plasmidele sau RNA de interferenţă pot fi de asemenea încorporate în CPC
pentru a iniţia o terapie genică locală. Recent,
plasma bogată în trombocite și concentrat de
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măduvă osoasă autologă au fost utilizate împreună cu CPC ca înlocuitori de os autolog. Utilizarea de celule stem mezenchimale și injectarea
de biomateriale biodegradabile tip CPC sunt de
dorit pentru regenerarea vertebrelor fracturate,
cu protecţie oferită de diferite suporturi biodegradabile cum sunt chitosan, alginat, fibrină, colagen. Cu o astfel de protecţie, celulele au rămas
în CPC, cu o rată ridicată de supravieţuire (aproape 90%) și au arătat o proliferare excelentă, diferenţiere celulară și mineralizare optimă în zona
de implantare.

CONCLUZII
În acest studiu, recuperarea post VPP a fost
mult mai rapidă la femei decât la bărbaţi, mai
ales pentru cazurile cu metastaze vertebrale de
la cancerele de sân și colon.
VPP, metodă terapeutică minimum invazivă
care nu destabilizează echilibrul clinic al pacien-

ţilor cu multiple afecţiuni, crește în mod real calitatea vieţii pacienţilor cu tasări vertebrale tumorale. Complicaţiile VPP există, dar ele trebuie
luate în considerare în balanţă cu beneficiul pe
care îl aduc fiecărui pacient.
Utilizarea cimenturilor osoase în VPP este sigură pentru sănătatea pacienţilor, dar cimenturile CPC au un potenţial toxic mai scăzut decât
PMMA și pot fi îmbunătăţite cu elemente care
stimulează refacerea osoasă.
CPC, biodegradabile, promit a fi superioare
calitativ PMMA, datorită osteointegrării și stimulării formării osoase la locul implantului. Biodegradabilitatea și biocompatibilitatea, reacţiile
exoterme minime și contracţia nesemnificativă
profilează că cimenturile osoase biodegradabile
și asortate mecanic, fără rejet de grefă, vor fi viitorul biomaterialelor VPP.
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