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Η αύξηση του μέσου όρου ζωής στον δυτικό κόσμο οδήγησε στην αύξηση παθήσεων
που κατά κανόνα παρουσιάζονται ή/και εκδηλώνονται σε μεγάλες ηλικίες.
Τέτοιες παθήσεις είναι η οστεοπόρωση, το πολλαπλό μυέλωμα και διάφορες νεοπλασίες
εκ των οποίων πολλές δίνουν οστικές εντοπίσεις ή μεταστάσεις στα σπονδυλικά σώματα.
Αποτέλεσμα αυτών των παθολογιών είναι συμπιεστικά κατάγματα ενός
ή περισσότερων σπονδυλικών σωμάτων.

Το πρόβλημα

Τα κατάγματα αυτά προκαλούν πόνο και
κύφωση της σπονδυλικής στήλης με εμβιομηχανική ανεπάρκεια και λειτουργική
αδυναμία της ίδιας. Σε κάποιες περιπτώσεις
μπορεί να έχουμε και νευρολογικά προβλήματα λόγω συμπίεσης του νωτιαίου μυελού
και νευρικών ριζών. Ο ασθενής υποφέρει και
αναγκάζεται να μειώσει την κινητικότητά του
και να λαμβάνει σημαντικές δόσεις αναλγητικών φαρμάκων με αρνητικές συνέπειες
για την υγεία του.
Συχνά ο ιατρός καλείται να αντιμετωπίσει
τέτοιες καταστάσεις στην καθημερινή πρακτική. Οι προαναφερθείσες παθήσεις μόνο πριν
από λίγα χρόνια αντιμετωπίζονταν με ανοικτές επεμβάσεις η παρηγορητικές μεθόδους
όπως η ακτινοβολία και η ακινητοποίηση με
κλινοστατισμό και/ή κηδεμόνες. Σήμερα η
αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των
παθολογικών καταστάσεων είναι δυνατή με
μεθόδους ελάχιστα επεμβατικές που είναι
πολύ φιλικές προς τον ασθενή που δεν
πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι κατά μέσον όρο
ηλικιωμένος και με ταλαιπωρημένη υγεία.
Οι λόγοι για τους οποίους οφείλουμε να
αντιμετωπίζουμε τα κατάγματα των σπονδυλικών σωμάτων είναι κλινικοί και εμβιομηχανικοί.
Κάθε συμπιεστικό κάταγμα στην σπονδυλική στήλη μπορεί να προκαλέσει κύφωση.
Η κύφωση προκαλεί πρόσθια μετατόπιση
της γραμμής του κέντρου βάρους του κορμού. Η μετατόπιση αυτή αυξάνει την ροπή
που εφαρμόζεται επί των κατωτέρων της
κύφωσης σπονδυλικών σωμάτων.
Αυτό αυξάνει την πιθανότητα νέου κατάγματος. Από τα ανωτέρω συμπεραίνουμε ότι η
διόρθωση της κύφωσης μειώνει την πιθανότητα
νέων συμπιεστικών καταγμάτων.

Η αντιμετώπιση

Η λύση σήμερα είναι η μέθοδος της κυφοπλαστικής.
Η τεχνική προβλέπει την ενίσχυση του παθολογικού σπονδυλικού σώματος με την χρήση
ακρυλικού τσιμέντου αφού προηγηθεί ανάταξη
του με ένα ζεύγος από ειδικά μπαλονάκια που
εκπτύσσονται μέσω ενός υδραυλικού συστήματος ακριβείας.
Οι εικόνες 1-10 δείχνουν σχηματικά τη μέθοδο.

Εικόνα 1. Τοποθέτηση του ασθενούς επί της
χειρουργικής κλίνης.

• Κατάγματα των σπονδυλικών σωμάτων
τραυματικής αιτιολογίας.
• Παθολογικά κατάγματα λόγω αιμαγγειωμάτων, ανευρυσματικών κύστεων κ.ά.
• Παθολογικά κατάγματα λόγω μεταστατικής νόσου.
• Οστεολυτικές μεταστάσεις με παθολογικές εντοπίσεις κακοήθων νεοπλασιών με
επαπειλούμενο κάταγμα.
• Πρωτογενείς εντοπίσεις αιματολογικών
νεοπλασιών όπως το πολλαπλό μυέλωμα,
πλασμοκύττωμα και λεμφώματα.
Εικόνα 3. Διαμέσου του οδηγού εισάγεται ένα
ζεύγος από ειδικά μπαλονάκια στο εσωτερικό του
καταγματικού σπονδυλικού σώματος.

Άλλες τεχνικές αντιμετώπισης
των συμπιεστικών σπονδυλικών
καταγμάτων

Από το 1986 είχε αναπτυχθεί τεχνική ένεσης οστικού τσιμέντου στους σπονδύλους
χωρίς να προβλέπεται η χρήση μπαλονιών.
Η μέθοδος αυτή είναι η σπονδυλοπλαστική
που άρχισε να εφαρμόζεται το 1986 στην
Γαλλία. Η τεχνική αυτή προσέφερε πολλές
δυνατότητες στους χειρουργούς στην αντιμετώπιση των παθήσεων με ικανοποιητικά
αποτελέσματα. Υπήρξαν όμως και πολλά
προβλήματα κυρίως με την έξοδο οστικού
τσιμέντου εκτός του σπονδυλικού σώματος
Εικόνα 2. Προσπέλαση στο σπονδυλικό σώμα
Εικόνες 4. Σε κάθε μπαλονάκι εισάγεται σκια- (εικόνα 11) με συνέπεια την δημιουργία επιδιαμέσου του αυχένα και τοποθέτηση αυλοφόγραφικό υγρό υπό σταδιακά αυξανόμενη πίε- πλοκών σε πολλές περιπτώσεις. Το πρόβληρου οδηγού.
ση και αρχίζει να διογκώνεται ανατάσσοντας το μα ήταν εντονότερο στις περιπτώσεις όγκων
και καταγμάτων με μεγάλη συμπίεση.
κάταγμα.
Τα προβλήματα λύθηκαν σε πολύ μεγάλο
βαθμό με την κυφοπλαστική που άρχισε να
μηχανημάτων και η αντισηψία της χειρουργικής εφαρμόζεται στις ΗΠΑ το 1998.
περιοχής της ράχης.
Η εφαρμογή της μεθόδου στις περισσότερες περιπτώσεις έφερε μεγάλα πλεονεκτήματα στην αντιμετώπιση των παθήσεις
Χαρακτηριστικά της τεχνικής
Η μέθοδος συνδυάζει την ελάχιστα επεμβα- που αντιμετωπίζονταν είτε συντηρητικά είτε
Εικόνa 5. Σε κάθε μπαλονάκι εισάγεται σκια- τική τεχνική (αμελητέο χειρουργικό τραύμα) χειρουργικά, με “ανοικτές” μεθόδους ή με
γραφικό υγρό υπό σταδιακά αυξανόμενη πίε- ένεσης οστικού τσιμέντου στο παθολογικό σπονδυλοπλαστική.
ση και αρχίζει να διογκώνεται ανατάσσοντας το σπονδυλικό σώμα, την δυνατότητα ανάταξης
του κατάγματος, την ασφάλεια στην έγχυση Σύγκριση των τεχνικών
κάταγμα.
οστικού τσιμέντου, την ταχύτητα του αποτελέ- αντιμετώπισης των συμπιεστικών
σματος με άμεση ανακούφιση από τον πόνο, σπονδυλικών καταγμάτων
σταθερότητα και δυνατότητα φόρτισης της
Τα μειονεκτήματα της συντηρητικής αγωΟ/Η ασθενής, κατά προτίμηση υπό γενική σπονδυλικής στήλης.
γής είναι:
αναισθησία (η τοπική αναισθησία είναι σε κά• κ λινοστατισμός: αυξάνει την απώλεια
ποιες περιπτώσεις δυνατή), τοποθετείται επί Ενδείξεις της τεχνικής
οστικής και μυϊκής μάζας.
της χειρουργικής κλίνης σε πρηνή θέση με
Οι κυριότερες εφαρμογές της τεχνικής εί- • οπιοειδή φάρμακα: κατά το πλείστον ατην περιοχή του κατάγματος σε λορδωτική ναι:
ποτυγχάνουν στον έλεγχο του πόνου και
θέση (Εικόνα 1).
• Κατάγματα των σπονδυλικών σωμάτων
δημιουργούν με τον χρόνο εξάρτηση και
Ακολουθεί η τοποθέτηση των ακτινοσκοπικών
λόγω οστεοπόρωσης.
παρενέργειες.
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Πίνακας 1. Σύγκριση των τεχνικών της κυφοπλαστικής
και της σπονδυλοπλαστικής

Εικόνα 6. Η ανάταξη βελτιώνεται με την εισαγωγή
περισσότερου όγκου σκιαγραφικού.

Κυφοπλαστική

Σπονδυλοπλαστική

Ύφεση του πόνου

90%

70-90%

Σταθερότητα οστεοσύνθεσης

απόλυτη

απόλυτη

Δυνατότητα ανάταξης
κατάγματος

πολύ καλή

περιορισμένη

Πίεση ένεσης ΠΜΜΑ

χαμηλή

υψηλή

Πιθανότητα διαφυγής
τσιμέντου

10%

60%

Εικόνα 7. Μετά την επίτευξη της καλύτερης δυνατής ανάταξης τα μπαλονάκια ξεφουσκώνουν και
αφαιρούνται από το εσωτερικό του σπονδύλου.
Παραμένει μία κενή κοιλότητα με συμπιεσμένα
τοιχώματα.

Πίνακας 2. Σύγκριση της τεχνικής
της κυφοπλαστικής και της ακτινοβολίας

Εικόνα 8. Εισάγεται ειδικό εργαλείο που προωθεί
συγκεκριμένη ποσότητα οστικού τσιμέντου στις
κενές κοιλότητες....

Κυφοπλαστική

Ακτινοβολία

Ύφεση του πόνου

90%

80-85%

Σταθερότητα σπονδύλου

απόλυτη

δεν βελτιώνεται

Δυνατότητα ανάταξης κατάγματος

πολύ καλή

καμία

Αρχή της αναλγησίας

άμεση

σε 10-15 ημέρες

Οστεονέκρωση

απίθανη

πιθανή

Νέο κάταγμα στον ίδιο σπόνδυλο

απίθανο

πολύ πιθανό

Νευρολογικές επιπλοκές
(εγκάρσια ακτινική μυελίτιδα)

αδύνατη

πιθανή

Εικόνα 9. ... έως ότου γεμίσουν πλήρως.

Συνολικό ποσοστό επιπλοκών που συσχετίζονται με την τεχνική
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Εικόνα 10. Εντός 5-7 λεπτών το οστικό τσιμέντο
είναι στερεό και ικανό να αντέξει σε μεγάλα φορτία.
Ο σπόνδυλος έχει σταθεροποιηθεί.

Εικόνα 11. Διαφυγή οστικού τσιμέντου εντός
του σπονδυλικού σωλήνα μετά από σπονδυλοπλαστική.

4,440000057
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• κ ηδεμόνες: προκαλούν μυϊκή ατροφία
και χρήζουν επιμελούς εφαρμογής που
δεν είναι πάντα εύκολο.
Τα μειονεκτήματα των ανοικτών επεμβάσεων είναι:
• αυξημένη νοσηρότητα λόγω απώλειας αίματος, παρατεταμένης νάρκωσης, ανάγκης
χορήγησης πολλών αναλγητικών.
• υψηλό ποσοστό αστοχίας υλικών.
• συχνά παρουσιάζεται ανάγκη εφαρμογής
κηδεμόνα με πρόκληση μυϊκής ατροφίας.
Στον Πίνακα 1 γίνεται σύγκριση των τεχνικών της κυφοπλαστικής και της σπονδυλοπλαστικής. Γενικά υπάρχει μεγαλύτερη
ασφάλεια και καλύτερη δυνατότητα ανάταξης των σπονδυλικών καταγμάτων με την
κυφοπλαστική.

Αποτελέσματα

Το 94% των ασθενών αναφέρουν καλή
έως πολύ καλή αντιμετώπιση του πόνου. Οι
περισσότεροι από τους ασθενείς που αναφέρουν υπολειπόμενο πόνο καταφεύγουν
σπανιότερα και σε πολύ ηπιότερα φάρμακα.
Ο πόνος υποχωρεί στο 96% των ασθενών

2

μέσα στο πρώτο 24ωρο. Το VAS των ασθενών μειώνεται από 8 σε 2 κατά μέσον όρο.
Οι περισσότεροι ασθενείς κινητοποιούνται
λίγες ώρες μετά την επέμβαση και την επομένη ή την ίδια ημέρα επιστρέφουν στο
σπίτι τους. Μελέτες έχουν δείξει ότι στο 70%
των ασθενών με συμπιεστικό κάταγμα της
σπονδυλικής στήλης που αντιμετωπίσθηκαν
με κυφοπλαστική υπήρξε μία βελτίωση
της γωνίωσης του σπονδυλικού σώματος
κατά 50%.

Επιπλοκές

Είναι πραγματικά ελάχιστες όταν την επέμβαση αυτή την πραγματοποιούν χειρουργοί
που είναι εκπαιδευμένοι τόσο θεωρητικά
όσο και πρακτικά στην τεχνική αυτή.
Η παραγωγός εταιρεία που διαθέτει τα υλικά της κυφοπλαστικής από χρόνια έχει δύο
κύρια κέντρα στην Ευρώπη όπου οι ιατροί
που θέλουν να εξασκήσουν την τεχνική
εκπαιδεύονται σε ανατομικά εργαστήρια.
Στις πρώτες τους επεμβάσεις οι χειρουργοί
θα έχουν υποχρεωτικά την συνδρομή ενός
έμπειρου ιατρού μέσα στο χειρουργείο.
Με τις προϋποθέσεις αυτές οι επιπλοκές
παγκοσμίως έχουν καταγραφεί ως ελάχιστες.
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Oστεοπόρωση

Κυφοπλαστική

Όγκοι Μεταστάσεις

Σπονδυλοπλαστική

Διάγραμμα 1.

Το θετικό είναι ότι βελτιώθηκαν κατά πολύ
τα αποτελέσματα που ίσχυαν με την μέθοδο
της σπονδυλοπλαστικής. Στο Διάγραμμα
1 φαίνεται η εντυπωσιακή διαφορά στον
αριθμό τεχνικών επιπλοκών (με ή χωρίς
κλινική σημασία) ιδιαίτερα στους όγκους
και τις μεταστάσεις.
Σε ότι αφορά σε επιπλοκές από διαφυγή
οστικού τσιμέντου στην κυφοπλαστική είναι
0,22% και στην σπονδυλοπλαστική είναι
3,07% δηλαδή 14 φορές λιγότερες στην
κυφοπλαστική.
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Προσωπική εμπειρία

Από το 2003 έως σήμερα έχουν αντιμετωπισθεί από τον υπογράφοντα πάνω από
1500 σπονδυλικά κατάγματα διαφόρων
αιτιολογιών σε αριθμό 840 ασθενών. Οι
επεμβάσεις έγιναν σε τρεις διαφορετικές
κλινικές στην Γερμανία και σε τέσσερις στην
Ελλάδα.
Η βελτίωση του πόνου άμεσα μετά την
επέμβαση ήταν από VAS 7,1 σε 1,8. Έξι
μήνες μετά η VAS ήταν 2,2. Η διόρθωση
της παραμόρφωσης ήταν 90% στο 23%

Εικόνες 12. Οστεοπορωτικό κάταγμα O2 πρίν και μετά
την κυφοπλαστική με μπαλονάκι. Αποκατάσταση της
ανατομίας του σπονδυλικού σώματος.

των καταγμάτων, 60-89% στο 61% των καταγμάτων και 30-59% στα υπόλοιπα ανατάξιμα
κατάγματα. Έξι μήνες μετά η διόρθωση της
παραμόρφωσης έμενε σταθερή.
Σε κανέναν από τους ασθενείς που χειρουργήθηκαν για μεταστατική νόσο ή νεοπλασία
δεν αναπτύχθηκε εκ νέου όγκος στον χειρουργηθέντα σπόνδυλο.
Η τελευταία αυτή παρατήρηση θεωρώ ότι
είναι πολύ σημαντική γιατί καθιστά την κυφοπλαστική ιδιαίτερα αποτελεσματική προς
το συμφέρον του καρκινοπαθούς ασθενή σε
σχέση με την ακτινοβολία, όπως φαίνεται
στον Πίνακα 2.
Γενικά, η ακτινοβολία δεν αντικαθίσταται
σαν μέθοδος από την κυφοπλαστική. Επειδή
όμως η δυνατότητα σταθεροποίησης είναι
εξαιρετική και η ταχύτητα ανταπόκρισης που
παρέχει η κυφοπλαστική στο άλγος είναι ταχύτατη την καθιστούν μέθοδο εκλογής στην
αντιμετώπιση των παθολογικών καταγμάτων
των σπονδυλικών σωμάτων.

Εικόνα 13. Εκρηκτικό κάταγμα Ο1 (Α3.#3) μετά από πτώση από ύψος, χωρίς νευρολογικά προβλήματα.

Προσοχή πρέπει να δίδεται γενικά στην ποσότητα του τσιμέντου που ενίεται στην σπονδυλική στήλη γιατί σε μεγάλες ποσότητες (άνω των
30 ml PMMA) μπορεί να προκαλέσει ARDS.

Συμπέρασμα

Η κυφοπλαστική αποτελεί σύγχρονη ελάχιστα επεμβατική τεχνική με πολλά πλεονεκτήματα στην αντιμετώπιση των οστεοπορωτικών,
τραυματικών και παθολογικών καταγμάτων των
σπονδυλικών σωμάτων κυρίως της οσφυϊκής
μοίρας και της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Ο μικρός χειρουργικός χρόνος,
η μικρή διάρκεια νοσηλείας, η πραγματικά
ελάχιστη γενική επιβάρυνση του ασθενούς,
συνδυασμένη με τα πολύ καλά και ταχύτατα
αποτελέσματα στην αντιμετώπιση του πόνου
την καθιστούν τεχνική εκλογής για την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων παθήσεων.
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