
Pierwszy zabieg wertebroplastyki został wykonany w 1984 ro-
ku przez Harve Deramonta w Klinice Radiologii i Neurologii
Szpitala Uniwersyteckiego w Amines we Francji u pacjenta 
z naczyniakiem trzonu kręgowego w odcinku szyjnym. Dera-
mont początkowo wykorzystywał podawanie cementu kostne-
go w złamaniach patologicznych na podłożu nowotworów
pierwotnych i przerzutowych oraz w naczyniakach trzonów
kręgowych, następnie zastosował tę metodę w leczeniu kom-
presyjnych złamań kręgów w przebiegu osteoporozy. W pi-
śmiennictwie pierwsze doniesienie na temat wertebroplastyki
pojawiło się w 1987 roku. Deramont i wsp. przedstawili wyni-
ki zabiegów u ponad 20 chorych, leczonych z powodu naczy-
niaków trzonów kręgowych. W Stanach Zjednoczonych we-
rtebroplastykę po raz pierwszy wykonał Jansen w 1993 roku 
u chorego z przerzutami raka płuca, a następnie stosował ją 
w przypadkach osteoporotycznych złamań trzonów kręgo-
wych. Metoda ta została przyjęta w USA z dużym entuzja-
zmem i od roku 1997 wprowadzono ją jako standard leczenia
przeciwbólowego złamań osteoporotycznych kręgosłupa. 
W Polsce w1993 roku wertebroplastykę przezskórną u cho-
rych z naczyniakami trzonów kręgowych zaczęły stosować ze-
społy z Zakładu Radiologii i Kliniki Neurochirurgii z Akade-
mii Medycznej w Lublinie. Jedne z pierwszych w Polsce wer-
tebroplastyk w złamaniach osteoporotycznych wykonano 
w Akademii Medycznej w Białymstoku [Kordecki].

Złamania kompresyjne 
trzonów kręgowych

Złamanie kompresyjne trzonu kręgowego może
być spowodowane przez uraz, guzy pierwotne 
i przerzutowe oraz szpiczaka mnogiego. Naj-
częstszą jednak przyczyną jest osteoporoza, 
w przebiegu której dochodzi do zaniku tkanki
kostnej i osłabienia struktury trzonów. Złamania
osteoporotyczne występują ok. dwukrotnie czę-
ściej u kobiet. Czynniki predysponujące to m.in.:
zaawansowany wiek, menopauza, przewlekła ste-
rydoterapia, marskość wątroby. Naczęściej zła-
manie kompresyjne objawia się nagłym silnym
bólem pleców po stosunkowo niewielkim wysił-
ku. Ból ten w znacznym stopniu utrudnia funk-
cjonowanie. Z przyczyn nie do końca wyjaśnio-
nych tylko ok. 1/3 złamań kompresyjnych powo-

duje występowanie przewlekłego zespołu bólowego opornego
na leczenie farmakologiczne i usztywnienie gorsetem. Ta wła-
śnie grupa pacjentów jest kwalifikowana do zabiegów werte-
broplastyki i kyfoplastyki. 

Diagnostyka obrazowa

Najczęściej złamania kompresyjne diagnozowane są na pod-
stawie zdjęć RTG wykonanych w projekcjach przedniotylnej
(AP) i bocznej (fot. 1). 

Do precyzyjnej oceny przed zabiegiem wskazane jest wyko-
nanie tomografii komputerowej, która pozwala uwidocznić
złamania tylnej ściany trzonu kręgowego, będące przeciw-
wskazaniem do wykonania wertebroplastyki (fot. 2). 

Rezonans magnetyczny umożliwia ocenę rdzenia kręgowe-
go i ewentualnej jego kompresji przez odłamy kostne. Wyka-
zanie w MR obecności obrzęku w trzonie kręgowym jest do-
brym wskaźnikiem ostrego lub podostrego złamania, które 
w połączeniu z wywiadem i badaniem lekarskim pozwala 
z dużym prawdopodobieństwem określić, czy zabieg werte-
broplastyki zmniejszy dolegliwości bólowe (fot. 2b i 2c). 

Podsumowując, wskazaniami do wertebroplastyki są:
 złamania trzonów kręgowych w przebiegu osteoporozy, 
 naczyniaki trzonów kręgowych,
 osteolityczne guzy przerzutowe do trzonów kręgowych,
 ogniska szpiczaka mnogiego w trzonach kręgowych.

Przeciwwskazania obejmują:
 zaburzenia krzepnięcia,
 miejscowa lub uogólniona infekcja,
 bezobjawowe (brak dolegliwości bólowych i objawów

neurologicznych) stabilne złamanie trzonów kręgowych,

di
ag

no
st

yk
a 

ob
ra

zo
w

a 
/ d

ia
gn

os
ti

c 
im

ag
in

g

70 Acta Bio-Optica et Informatica Medica 1/2009, vol. 15

RRaaddiioollooggiiaa  iinntteerrwweennccyyjjnnaa::  
wweerrtteebbrrooppllaassttyykkaa  ii  kkyyffooppllaassttyykkaa

Radiologia zabiegowa (interwencyjna) to nie tylko przed-
stawiane w poprzednich artykułach na łamach IBM za-
biegi wewnątrznaczyniowe. Obejmuje ona również szero-
ką gamę minimalnie inwazyjnych zabiegów wykonywa-
nych pod kontrolą metod obrazowych (RTG, USG, TK),
takich jak biopsje, ablacje guzów oraz interwencje na krę-
gosłupie omówione w poniższym artykule. Wertebropla-
styka i kyfoplastyka są wykonywane u pacjentów ze zła-
maniami kompresyjnymi trzonów kręgowych. Polegają
one na wstrzyknięciu do trzonu kręgowego przez specjal-
ną igłę cementu akrylowego pod kontrolą promieni rent-
genowskich. Głównym wskazaniem są silne dolegliwości
bólowe u pacjentów ze złamaniami kompresyjnymi,
utrzymujące się pomimo intensywnego leczenia farmako-
logicznego i usztywnienia gorsetem. Do innych wskazań
należą przerzuty nowotworowe, naczyniaki trzonów oraz
wg niektórych autorów również szpiczak mnogi. Zabiegi
te mają przede wszystkim na celu redukcję bólu i popra-
wę jakości życia pacjentów. 

Fot. 1 RTG kręgosłupa piersiowego. Projekcje AP (a) oraz boczna
(b). Złamania kompresyjne trzonów Th5 i Th6

Fot. 2 Badanie CT kręgosłupa lędźwiowego. Świeże złamanie kompresyjne trzo-
nu Th12. Widoczne zachowanie ciągłości tylnej ściany trzonu kręgowego Th12
(a). Badanie rezonansu magnetycznego u tej samej pacjentki (b)  sekwencja T2
zależna (c)  STIR  hiperintensywny sygnał świadczy o obrzęku szpiku

a) b)

a) b) c)
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 złamanie trzonu kręgowego lub naciek nowotworowy po-
wodujący zwężenie kanału kręgowego.

Istnieją przeciwwskazania względne, do których zalicza się:
 obniżenie na skutek złamań oseoporotycznych wysokości

trzonu kręgowego poniżej 1/3 pierwotnej wysokości, 
 złamania trzonów kręgowych starsze niż rok, 
 brak ciągłości warstwy korowej trzonu kręgowego oce-

nione na podstawie badania radiologicznego.

Wykonanie zabiegu wertebroplastyki

Zabieg jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym lub 
w płytkiej sedacji. Pacjent ułożony jest na brzuchu. Poziom zła-
mania bądź patologicznego trzonu lokalizowany jest za pomocą
skopii RTG. Igłę wprowadza się przez skórę i nasadę łuku krę-
gowego do trzonu. Do obserwacji wprowadzanej igły używana
jest skopia rentgenowska w dwóch płaszczyznach (fot. 3). 

Po wprowadzeniu końca igły do trzonu kręgu możliwe jest
podanie przez nią kontrastu, w celu zobrazowania dróg odpły-
wu żylnego krwi z trzonu lub pobranie materiału do badania
histopatologicznego. 

Przez igłę wprowadzany jest następnie cement kostny.
Składa się on z dwóch komponentów:
 proszku, w skład którego wchodzą kopolimery oparte na

metakrylu (di-benzoylperoxide),
 płynnego monomeru methylmethacrylu jako aktywatora

(N,N-dimethyl-p-toluidine).

Podczas połączenia tych dwóch substancji dochodzi do re-
akcji polimeryzacji. Dodatkowo składnikami cementu są sub-
stancje zwiększające jego kontrast w badaniach radiologicz-
nych (np. siarczan baru lub proszek tantalowy). 

Cement kostny utrzymuje konsystencje płynną przez 4-8
minut, co umożliwia jego aplikację w miejsce docelowe, 
w ciągu następnych 3-5 minut, zwiększając swoją temperatu-

rę, wiąże się z tkanką kostną i ulega utwardzeniu. Maksymal-
na temperatura osiągana przy wiązaniu cementu kostnego
wynosi od 80 °C do 124 °C. Przekracza ona o około 50% tem-
peraturę, przy której dochodzi do denaturacji białka. Zjawi-
ska te odpowiadają za przeciwbólowe efekty wertebroplasty-
ki; pierwszy z nich to zespalanie fragmentów złamania, któ-
re pocierając o siebie, powodują ból; drugi natomiast wiąże
się z temperaturą wydzielaną podczas polimeryzacji cementu
akrylowego, która może powodować uszkodzenie lokalnych
zakończeń nerwowych, naczyń i ewentualnych tkanek pato-
logicznych. Cement ponadto wzmacnia istotnie strukturę
osteoporotycznego trzonu i redukuje ryzyko ponownego zła-
mania.  

Wyniki

Ok. 85-90% pacjentów ma znaczną redukcję lub całkowite
zniesienie bólu po zabiegu. Ból w miejscu nakłucia może
utrzymywać się przez kilka dni. 

Powikłania wertebrpolastyki

Do najczęstszych powikłań wertebroplastyki należą wycieki
cementu kostnego poza trzon kręgu. Może się on wydostawać
przez uszkodzoną ścianę trzonu lub poprzez sploty żylne. Wy-
ciek cementu może spowodować wystąpienie objawów uci-
skowych na worek oponowy lub korzenie nerwowe. Objawy
korzeniowe lub oponowe mijają najczęściej po kilku dniach
leczenia farmakologicznego. Do innych opisywanych powi-
kłań wertebroplastyki należą: zatory cementowe tętnic płuc-
nych, uszkodzenie opon rdzenia i korzeni nerwowych w trak-
cie nakłucia, infekcja, krwiak czy złamanie żebra przy nakłu-
ciu pozanasadowym w odcinku piersiowym.

Kyfoplastyka

Wertebroplastyka nie przywraca wysokości trzonu, polega
jedynie na wypełnieniu jego wnętrza cementem. Kyfoplastyka
natomiast, poprzez inflację balonu wewnątrz klinowato obni-
żonego trzonu kręgowego, ma za zadanie przywrócić jego wy-
sokość przed wstrzyknięciem cementu.

Obie metody mają zbliżoną skuteczność w redukcji bólu.
Kyfoplastyka jest szczególnie korzystna u pacjentów z kątową
deformacją kręgosłupa i pogłębioną kyfozą w wyniku złama-
nia kompresyjnego. Przywrócenie wysokości trzonu (poza
efektem estetycznym) poprawia statykę kręgosłupa i zmniej-
sza ryzyko złamań sąsiednich trzonów. Balon, podobnie jak
podczas zabiegu wertebroplastyki, jest wprowadzany przez
nasadę łuku kręgu. Po inflacji wysokociśnieniowego balonu
płytki graniczne odsuwają się od siebie i wysokość trzonu zo-
staje (przynajmniej częściowo) przywrócona (fot. 5). 
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Fot. 3 Zabieg wertebroplastyki: (a) wprowadzanie igły do trzonu kręgowego, (b) podgląd RTG w projekcji bocznej, (c) podgląd RTG 
w projekcji AP 

a) b) c)

Fot. 4 Pacjentka lat 67, złamanie osteoporotyczne trzonu Th12: (a)
igła wprowadzona przez nasadę łuku do trzonu, (b) zdjęcie kontro-
lne po podaniu cementu kostnego

a) b)
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Powstała jama wypełniana jest cementem kostnym o nieco
większej gęstości i pod mniejszym ciśnieniem niż w wertebro-
plastyce, co powoduje, że ryzyko wydostania się go poza trzon
(a tym samym powikłań) jest mniejsze. 

Na zakończenie autorzy pragną podkreślić, że pomimo wy-
sokiej skuteczności zabiegów wertebro- i kyfoplastyki nadal
niezwykle ważne jest leczenie choroby podstawowej (najczę-
ściej osteoporozy), mające istotny wpływ na występowanie ko-
lejnych złamań w przyszłości. �

lek. med. Michał Zawadzki, Zakład Radiologii CMKP, 
Warszawa ul. Wołoska 137, 

kierownik zakładu prof. dr hab. Jerzy Walecki 
dr n. med. Kazimierz Kordecki, Zakład Radiologii, 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
mgr Izabella Nasser, Szpital Wojskowy w Ełku
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Fot. 5 Kyfoplastyka: schemat ilustrujący rozprężenie balonu wew-
nątrz trzonu, przywracającego jego pierwotną wysokość po złama-
niu kompresyjnym. Po usunięciu balonu jama wypełniana jest ce-
mentem kostnym
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