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Oki  tényezők 

 Degeneratív kórképek: - discus hernia 

 Trauma:- osteoporosis, fractura 

 Tumor:- primer(osteoma, chordoma …) 

                sec. ( cca met., myeloma ) 

 Deformitások:-scoliosis, kyphosis 

 Gyulladások:- discitis, osteomyelitis 

 



Indikáció 

 Relatív: - fájdalom, kötöttség, életminőség 

romlás 

 Absolut:- paraesis, cauda-sy. 

 Vitalis 



Diagnosztika 

 Analóg RTG ( 2 ir-oldal funkcionális) 

 

 MR !!!  :   konz. th. rezisztens fájdalom  

  neurológiai progresszió esetén 

 

 CT:         csak trauma  



Rizikófaktor 

1.Krónikus steroid th 

      -asthma 

      -tumor 

      -autoimmun  

      -izületi gyulladás 

2.RA- M.Bechterew 

3.Inaktivitás 

4.Dohányzás 

 

    



A sebészi kezelés során a célunk  

 

az idegelemek dekompressziója  

 

és az instabilitás megszűntetése. 



Túl kis dekompresszió nem 

csökkenti az idegelemek 

károsodását, túl nagy 

dekompresszió iatrogén 

instabilitást eredményez. 



Az “instabilitás” fogalma 
 

Biomechanikai: fiziológiás 

terhelés hatására létrejövő kóros 

elmozdulás 

Klinikai: fájdalmat, 

térszűkületet okozó elmozdulás 



Sebészi kezelés lehetőségei 

 Spinalis endoszkópia (epiduroscopia) 

 Percutan ágyéki discectomia 

 Microdiscectomia 

 Gerinccsatorna rekalibráció 

 Porckorong protézis, percutan vertebro-

plastica 

 Fúziós cage 

 Transpedicularis dinamikus rögzítés 

 Transpedicularis rigid rögzítés 



Spinalis endoszkópia 

(epiduroscopia) 

 Korlátozott indikáció:

 discogen fájdalom

 csak primer esetekben 

 Foramenotomia, 

neurolysis 

 Rigid / flexibilis 

endoszkóp technika 

 



Percutan ágyéki discectomia I. 

 Mechanikus / Laser 

asszisztált technika 

 Indikáció: 

 “virgin back” 

 protrusio/prolapsus 



Percutan ágyéki discectomia II. 



Microdiscectomia I. 

 Széles indikációs 

terület: 

 Porckorong 

degeneráció mind a 

négy fázisa 

 Lateralis recessus 

stenosis 

 Recidív esetek  

 



Microdiscectomia IV. 



Gerinccsatorna rekalibráció 



Porckorong protézis 

 Jelenleg intenzív 

fejlesztés alatt áll. 

 Bíztató eredmények 

ellenére megbízható 

megoldás még nincs. 



Percutan vertebro-plastica 



Fúziós cage I. 

 Csigolyák közti távolság 

helyreállítása 

 Önállóan / 

Transpedicularis csavaros 

rögzítéssel 

 Azonnali és hosszútávú 

stabilitás 



Fúziós cage II. 



Transpedicularis dinamikus 

rögzítés 
 Transpedicularis 

csavarokat összekotő 

Dacron-kábelek a flexio 

mozgásterjedelmét 

korlátozzák 

 Nem váltotta be a hozzá 

fűzött reményeket 



Transpedicularis rigid rögzítés I. 

 Lehetővé teszi a 

maximalis 

dekompressziót 

 Instabilitás minden 

formáját kiküszöböli 

 Ablatív módszer 

(“szomszéd-szegment 

szindróma”) 



Transpedicularis rigid rögzítés 

II. 



Spinalis navigáció I. 

 Intraoperatív 

tájékozódás 

biztonságának 

elősegítése 

 Kedvezőbb 

kimenetel 



Spinalis navigáció II. 



Osteoporosis: kompressziós törés 

 Primer: korfüggő: 

 Postmenopausa 

osteoporosis 

 Secunder: 

 Chr.  Steroid 

 Alkoholizmus 

 Inaktivitás 

 



Kompressziós törés kezelése 

 Prevalencia: 50 felett a nők 
26%  RTG jelek !!!   
Fájdalom-klinikum nélkül???  

 Kezelés 

 Konzervatíve 

Immobilizálás, 
analgetikum, orthézis 

 Sebészet: 

 Direkt op.(neurológiai 
deficit- instabilitás 

 Percutan vertebroplasty 



Definíció 
  percutan vertebroplastica (PVP) 

polymethylmethacrylat (PMMA) 

befecskendezése a csigolyatestbe folyékony 

formában bőrön keresztül 

 PMMA 20-45 percen belül szilárd 

  40 év alatt tricalciumphosphat (átépül) 



Vertebroplastica 
 

transpeduncularis úton a csigolyatestbe történő 

csontcement befecskendezés 
 

Kyphoplastica  
 

befecskendezést megelőzően végzett percutan 

ballonos csigolyatest rekonstrukció 
 



 Vertebroplasica – Kyphoplastica célja 

 Gerinctörés okozta fájdalom megszűntetése 

 Csont stabilizálás 

 Csigolya lehetőség szerinti reconstruálása, 

magasság helyre állítása 

 További beroppanás preventio 

 



Indikációk  

 

 traumás 

 daganatos  

 poroticus eredetű kompressziós 

csigolyatörések 



Kontraindikációk 

 

 coagulopathia 

 gyógyult törések (MR) 

 aktív infekciók (sepsis, 
discitis) 

 



Beteg választás 

 Klinikai indikáció 

 Intenzív helyi fájdalom a friss törés helyén! 

 Nyomás-kopogtatásérzékenység   

 Paravertebralis izom nyomásérzékenysége 

 Vizsgálatok: 

 RTG 

 MR / STIR 

 Scintigraphia  

 



      DÖNTÉSI ALGORITMUS 

 SBA: - fájdalom, neurológiai tünet nincs!!! 

Diagnosztika: RTG - osteoporoticus  compressio 

Konzervatív th.: -ágynyugalom+NSAID, 

                                                +sz.e. izomrelaxans 

                        +sz.e. p.o. paracetamol 

         +sz.e. p.o. ill. Opiát tapasz 

              -óvatos fokozatos gyógytorna 

              - reumaológiai szűrés:  osteoporosis  

      kezelés  

Immobilizáló fájdalom stagnál: -MRI / STIR 

PVP 

PVP+fixatio  



PVP hatása 

1. Preventív:   Gerincstabilizálás 

 

 Csontcement kitölti a felritkult spongiosa 

gerendákat és javítja a  keménységét, 

ellenállását 

 Neurológiai deficit kivédése 

 



PVP hatása 

2.  Curative:   Fájdalomcsökkentés 

  

 Instabilitási micromozgás megszüntetése 

 Törvégek megragasztása 

 Destruálja az idegvégeket a  polymerisatio 

során 

 Mobilitás fokozása!!! 



PVP hatása 

3. Diagnostikus:         szövettan   

    tenyésztés 

 



 PVP előnye 

1. Gyors és jelentős fájdalom csökkenés 

2. Alacsony kockázat 

3. Rövid postop. /24 óra/  kezelés 

4. Helyi érzéstelenítés lehetősége 

5. Ambuláns ellátás ?! 



Kyphoplasztika 

 Főleg osteoporozisban 

 Súlyos, 15 foknál nagyobb kyphosis esetén 

 Előnye: 

 5-25x  csökken a további beroppanás esélye ! 

 Deformitás redukció 

 Gerinc megemelés! 

 Vitál kapacitás bővülhet 

 Akut és Krónikus fájdalom csökken 

 



Kyphoplastica 



Összevetés 
Vertebroplasztika Kyphoplasztika 



Módszer 

 Cervicalis regio 

 

 

 

 

 Thoracalis és  lumbalis 

regio 



Multiplex PVP 



Komplikációk 

1. Feltöltő műszerhez köthető: 

1. Dura, gyök, gerincvelő sérülés 

2. Cement malpozíció 

1. Paravertebralis lágyrészek 

2. Intervertebralis rés, discus 

3. Spinal canalis 

4. Vénákba  

 Perivertebral véna (pulmonaris 

embolizatio) 

 Epiduralis véna (neurológiai tünetek) 



Komplikációk 



Komplikációk 



Trauma: 

 

Instabil Th XII. 

törés 

 

PVP? 

Fixatio? 

 



CT 



 MR hátsó ligamentum sérülés + zárólemez, 

elülső-hátsó corpus törés 

 Hátsó transpedicularis fixation egyedül nem 

elégséges 

 Elülső stabilizáció  kyphoplasztikával szintén 

insufficiens 

 Komplex dorso-ventrofixatio szükséges 



Fixatio ThXII-L II+nyílt 

kyphoplasztika 

 3 Oszlop stabilizálás 



Malignus tumor 

 Metastasis, myeloma mplx, 

lymphoma, hystiocytoma 

 Indikáció: 

 Intenzív helyi fájdalom  

 Lysis neurológia nélkül 

Hatás: 

 Azonnali fájdalom csökkenés  

 Antitumor: 

Polimerisatios  hő necrosis 



Következtetés és Üzenet 

      Választható módszer 

 

 Egyszerű minimalis thoracalis és lumbalis 

compressziós törés esetén 

 Lerövidítheti a gyógykezelést 

 Súlyosabb esetekben 

 ventral supportként a transpedicularis fixatiot 

erősítheti 

 



Polysegmentalis 

patológiában     



Műtéti 

lehetőségek 

Vertebroplasztika 

Kyphoplasztika 

Nyílt műtét: 

-ventral 

-dorsal 

-kombinált 

 

 



Vertebroplasztika 

-Azonnali                           

fájdalommentesség 

 

-neur.kompresszio ? 

-neur. tünet nincs!!! 

 

-RIZIKÓ!!! 

(idegsérülés,embolia) 

 



Megoldás(?) 

-Multisegment fixatio 

-Cement augmentatio 

-Sagital balance  

reconstruction 

-ventral support 



PVP vs. Opus 

65 é nő 

gravis osteoporosis 

előre hajlás után 

2 hónapos hátfájás 

 



Opus 

Progresszív neur. jel 

Paraparesis 

Ágyhozkötött 

Incont. urin.  



Műtéti terv? 



Polysegmentalis 

fixatio 

Cemet augmentatio 

transpedicularis csavar 

Lumbopelvicus rögzítés 

 

 

 



   0 Megoldás?! 







Effectus 

Járóképes,paraparesis regrediál 

Spontan vizelet, min. fájdalom 





75 éves nő 



Post PVP 



PostPVP progressio 





ThX-L IV fixatio 

L I hemisemilaminectomy 



On the top? 



Korai szövődmények 





Késői 

szövődmények 

Fémlazulás? 

Szomszédos 

segm.angulatio !!! 

PJK 

 



Összefoglalás 
Innovatio 

Learning curve 

Rövidtávú tapasztalat 



Kinek kalapács van a kezében... 

Mindent  szögnek néz!?! 



G. K. 78 éves Th.XI. Bechterew 

fract.  

Derékfájdalom!!! 



Praeop. képanyag  



Praeop. képanyag  



Post kontroll Th.IX-L.I. rögzítés  



1. Opust követő kontroll. Esést 

követően lazulás ill. sebgyógyulási 

zavar alakult ki.   



2. Opust követő kontroll. Th.VI-L.I. 

fixatio kiterjesztés, sebe begyógyult 



54 éves nőbeteg 

 2009. 07. 20-án inveterált ThXII. kyphoticus 

szöglettörés, compressios fractura miatt ThXI-

XII. ventralis spondylodesis, ThXI-LI. Fixatio 

végeztünk 

 2. post évben fájdalmak miatt készült CT vizsgálat  



Kyphotisatio ill. felső 

csavarlazulás 



ThXI-XII. corpectomia, fixatio 

ThIX-LII., ventralis csigolyatest 

pótlást végeztünk 



80 éves férfibeteg 

 Minor traumát követően Th.XI. Bechterew 

fractura 

 DM, AMI, mechanikus műbillenytű ill. 

szívritmuszavar miatti folyamatos anticoagulálás               

konzervatív kezelés.  



Konzervatív kezelés mellett fokozdó panaszok miatt opus mellett döntöttünk 



1 hónap alatt egyértelmű radiológiai 

progresszió 



Th.VIII-L.I. részben augmentált 

fixatio-t Th.XI. nyílt VP.  



53 éves ffi. Korábban más intézetben 

L.I. fractura miatt operálták (floating 

short segment) 

 Fájdalmak miatt vizsgálták 

 Kontroll képalkotó kyphotisatio, valamint L.II. 

csavarok törése. 





ThX-LIV fix. LI corpectomia 

csigolyapotló prothesis beültetése 



Köszönöm figyelmüket! 



Esetbemutatás –intraoperativ 

felvételek 



Esetbemutatás –intraoperativ 

felvételek 



Esetbemutatás –intraoperativ 

felvételek 



Esetbemutatás –intraoperativ 

felvételek 



Esetbemutatás –intraoperativ 

felvételek 



Esetbemutatás –intraoperativ 

felvételek 



Esetbemutatás –intraoperativ 

felvételek 



Esetbemutatás –intraoperativ 

felvételek 



Esetbemutatás –intraoperativ 

felvételek 



Esetbemutatás –intraoperativ 

felvételek 



Esetbemutatás –intraoperativ 

felvételek 



Esetbemutatás –intraoperativ 

felvételek 



Esetbemutatás –intraoperativ 

felvételek 



Esetbemutatás –intraoperativ 

felvételek 



Esetbemutatás –intraoperativ 

felvételek 



Esetbemutatás –intraoperativ 

felvételek 



Post op 

kontroll 

2 nap  2 hónap  



Eredmények 

 a fájdalom 90-95%-ban csökken 

 szövettani mintavétel lehetősége 

 a csigolya stabillá válik 

 



A vertebroplastica lehetséges 

alkalmazása gyermekkorban-  

secunder csigolyatörések III. 

 körülírt csigolyafolyamatok  

 nagyobb csontcysta 

 nem osszifikáló fibroma 

 neuroblastoma áttét 

 Ewing sarcoma 

 osteogen sarcoma  

 eosinofil granuloma stb. 

 



A vertebroplastica lehetséges 

alkalmazása gyermekkorban-  

secunder csigolyatörések II.  

 metabolikus csontbetegségek 

 D vitamin  

 pajzsmirigy hormonok, növekedési hormon, inzulin 

 ACTH (Cushing-syndroma), androgének, ösztrogének,  

 csontrendszer elmeszesedésének zavarai (öröklődő 
osteopetrosisok –osteogenesis imperfecta) 

 különböző autoimmun kórképek 
(hypoparathyreosisok) 

 



Kevés közlemény – miért? 

 konzervatív töréskezelési szemlélet  

 a felszívódó, „biológiai” csontcementek 

utóbbi időben történt megjelenése  

 a vertebroplastica nem általánosan elterjedt 

eljárás  



Köszönöm a figyelmet! 


