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TUMORILE VERTEBRALE PRIMITIVE

STUDII CLINICE

REZUMAT
Tumorile vertebrale primitive grupeazå entitå¡i foarte diferite prin natura lor, dificultå¡ile terapeutice ¿i prognosticul lor. Au câteva caracteristici:
• înainte de 18 ani sunt mai frecvente osteoblastoamele ¿i chisturile anevrismale, din cele benigne ¿i sarcomul Ewing, din cele maligne;

dupå 18 ani sunt mai frecvente cordoamele, condrosarcoamele sau plasmocitoamele ¿i din cele benigne, hemangioamele ¿i condroamele;
• topografic, tumorile benigne sunt localizate preferen¡ial pe arcul posterior la nivel cervical ¿i pe corpul vertebral la nivel toracic. Cele

maligne intereseazå corpul vertebral sau ansamblul vertebrei ¿i sunt mai frecvente la nivel dorso-lombar;
• biopsia ghidatå de scaner este utilå strategiei terapeutice;
• opera¡ia vizeazå douå scopuri: exereza completå ¿i stabilizarea rahidianå.
Materialul clinic utilizat a constat dintr-un lot de 20 de bolnavi interna¡i în clinicile de neurologie ¿i neurochirurgie în perioada ianuarie 1997–
decembrie 2002. Tumorile benigne au fost în numår de 5: trei hemangioame, o histiocitozå X ¿i o distrofie mucoidå, iar cele maligne (15
la numår) au fost douå condrosarcoame, douå cordoame, un neuroblastom, nouå mieloame multiple ¿i o tumorå malignå sacratå.
Cuvinte cheie: Tumorå primitivå vertebralå; benign; malign; compresiune radiculo-medularå

ABSTRACT
Primary vertebral tumors are grouped in different entity through their therapeutic difficulty and their outcome. There are some characteristics:
• before 18 years old there are osteoblastomas and aneurysm chysts more frequent among benign tumors and Ewing sarcomas are

more frequent among malignant tumours, after 18 years old there are more frequent cordoms, condrosarcomas and plasmocytomas
among malignant tumors or hemangiomas and condromas among those benign;

• tograficaly benign tumors are localised more frequent on the post arch at the level of cervical spines and vertebral body at the level
of thoracic vertebral spines. Those malignants are more frequent on vertebral bodies usually at the level of lumbar spines;

• scanner ghided biopsy is used in therapeutic strategies;
• surgery shows two goals: total resection and stabilization.
Used clinical materials were consist of 20 admmited patients in neurology and neurosurgery departments between january 1997-
december 2002. Benign tumors were 5 in number: 3 hemangioms, 1 X histiosytosis and a mucosal distrofy, malignat tumors were 15
in number: 2 condrosarcomas, 2 cordoms, a neuroblastoma, nine multiple myelomas and a sacrat malignant tumor.
Key words: Pimary vertebral tumor; benign; malignant; radiculo-medulary compression

INTRODUCERE

Tumorile vertebrale sunt primitive sau secundare.
Tumorile primitive vertebrale grupeazå entitå¡i foarte
diferite prin natura lor, dificultå¡ile terapeutice ¿i prog-
nosticul lor.

SEMNE ªI SIMPTOME

Simptomele pot include durerea localå, durerea
radicularå sau deficitul neurologic. Durerea este persis-
tentå ¿i adesea este mai mare în repaos sau noaptea în
pat. Aceastå durere poate fi generatå de compresiunea
directå, de infiltrarea rådåcinii nervoase sau de efectul
tumorii asupra osului. Uneori, durerea osoaså poate
fi generatå de o deformare spinalå datå de o fracturå
compresivå sau o congestie venoaså. Adesea, simpto-
mele sunt rezultatul compresiei medulare sau a cozii
de cal. Compresiunea epiduralå poate genera tulburåri
de sensibilitate cu nivel, paraparezå sau tetraparezå.

Examenul fizic poate eviden¡ia edem local sau
spasme musculare. În leziunile posterioare se poate
palpa o maså tumoralå. Cel mai frecvent, tumorile
sunt situate la nivelul corpului vertebral, la nivelul

pediculului, fa¡etelor ¿i arcului posterior. Tumorile
situate anterior pot da compresiunea anterioarå a må-
duvei ¿i pot produce, de asemenea, un deficit prin
infarctul arterei spinale anterioare. Leziunile fa¡etelor
produc durere în timpul mi¿cårii segmentului mobil.
Simptomele radiculare pot apårea prin compresiunea
nervului în foramen.

STUDII RADIOLOGICE ªI DE LABORATOR

Radiografia aratå o apreciere ini¡ialå a gradului
cifozei, colapsului, distruc¡iei litice sau subluxa¡ia
vertebralå, indicå nivelul leziunii ce va fi examinat
mai departe prin neuroimagisticå. CT aratå leziunile
blastice sau litice ¿i extinderea distruc¡iei corticale (de
exemplu, scleroza marginalå poate identifica un neo-
plasm cu cre¿tere lentå). Aceste imagini axiale pot fi
suplimentate cu reconstruc¡ii sagitale ¿i tridimensio-
nale. IRM-ul este folosit în mod particular pentru a
determina gradul extensiei în ¡esuturile moi ¿i compre-
siunea structurilor nervoase. Unele tumori capteazå
gadoliniumul (Gd-DTPA).

Dacå existå compresie medularå cu deficit neurolo-
gic, mielografia ¿i mielo-CT pot fi folosite. Din cauzå
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cå multe tumori spinale sunt bine vascularizate, angio-
grafia poate preciza dacå este indicatå embolizarea.
Embolizarea preoperatorie cu particule de polivinil
alcool poate scådea mult pierderea sângelui intra-
operator în hemangioame ¿i chisturi osoase anevris-
male. Embolizarea permite o rezec¡ie tumoralå mai
agresivå ¿i scade necesitatea transfuziei.

Dacå se diagnosticheazå o tumorå spinalå, se prac-
ticå anumite teste de laborator: hemoleucograma com-
pletå, biochimia sângelui ¿i a urinei, radiografia toracicå.
Se examineazå prezen¡a hemoragiilor oculte în scaun.
Electroforeza serului ¿i a urinei poate indica plasmoci-
tomul sau mielomul. Antigenul din ser, specific
prostatei, ¿i antigenul carcinoembriogenic se pot
determina. Cre¿terea trasaminazelor poate indica o
metastazå a ficatului.

Clasificarea se poate face dupå originea embrio-
narå. Astfel sunt tumorile reale osoase (derivå din
celulele direct implicate în dezvoltarea celulei osoase:
osteoblastul, condroblastul, fibroblastul ¿i osteoclastul)
¿i tumorile asociate osului (derivat din celulele care
se gåsesc în sau lângå os, dar care nu joacå un rol
direct în formarea osului: vasele de sânge, ¡esutul adi-
pos, måduva osoaså, teaca nervului ¿i notocordul).

Tumorile osteogene includ osteomul, osteomul
osteoid, osteoblastomul ¿i sarcomul osteogenic, tipul
celular predominant fiind osteoblastul. Aceste tumori
au o activitate de osificare intenså. Similar, tumorile
derivate din condroblast produc cartilaj ¿i sunt: con-
dromul, encondromul, osteocondromul, condroblas-
tomul ¿i condrosarcomul. Tumorile derivate din
fibroblast produc colagen. Acestea sunt: fibromul,
fibrosarcomul ¿i histiocitomul fibros. Osteoclastul
produce distruc¡ia osoaså; exemplul tipic este tumora
cu celule gigante.

În cadrul tumorilor asociate osoase existå urmå-
toarele tipuri:
• tumorile vasculare (care provin din vasele sangui-

ne): hemangiomul, chistul osos anevrismal, he-
mangiopericitomul, hemangio-endoteliomul, angio-
lipomul ¿i angiosarcomul;

• celulele derivate din måduvå produc plasmoci-
tomul, mielomul, sarcomul Ewing;

• cordomul derivå din resturile embrionare ale noto-
cordului;

• celulele adipocite pot genera lipomul ¿i angioli-
pomul.
Tumorile spinale primare benigne apar frecvent la

tineri ¿i au sediul la nivelul elementelor posterioare
vertebrale. Dupå a II-a decadå, majoritatea sunt malig-
ne ¿i se gåsesc la nivelul corpului vertebral.

Leziunile metastatice apar la båtrâni ¿i tind så im-
plice corpul vertebral ¿i pediculii dacå råspândirea se
face pe cale hematogenå. Råspândirea directå de la

tumorile adiacente, cum ar fi cancerul pulmonar sau
sarcomul paraspinal se face prin gåurile intervertebrale
¿i de-a lungul rådåcinilor nervilor ¿i pot produce o
compresie epiduralå.

MATERIAL ªI METODÅ

Materialul clinic utilizat a constat dintr-un lot de 20
de bolnavi interna¡i în clinicile de neurologie ¿i neu-
rochirurgie în perioada ianuarie 1997–decembrie 2002.

Reparti¡ia tumorilor vertebrale primitive, în func¡ie
de grupele de vârstå, aratå un maxim la nivelul grupei
de vârstå 50-59 ani (45% din cazuri), urmatå de grupa
de vârstå 60-69 ani (25%). 40% au fost bårba¡i ¿i 60%
au fost femei.

Topografia în lungul coloanei vertebrale a fost cea
din tabelul 1.

Reparti¡ia tumorilor benigne a fost urmåtoarea:
• hemangiom vertebral la 3 bolnave cu localizare:

– 2 toracale ¿i 1 lombar cu vârstå de 45, 62 ¿i
respectiv 54 de ani; histiocitozå X formå cronicå
benignå la un bårbat de 55 de ani, cu localizare
D11-D12;

• distrofie mucoidå toracalå D12 – la o femeie de
56 de ani.
Anatomopatologic, reparti¡ia tumorilor maligne a

fost urmåtoarea:
• 2 condrosarcoame toracale la o femeie de 28 de

ani ¿i la un bårbat de 52 de ani;
• 2 cordoame – unul cervical la un bårbat de 52 de

ani (figura 1) ¿i unul lombar la o femeie de 44 de
ani;

• un neuroblastom toracal la un båie¡el de 9 ani;
• 9 mieloame multiple cu localizari: 4 toracic, 3 cer-

vical, 2 lombar;
• tumorå malignå sacratå la o tânårå de 30 de ani

(figura 2).

Tabelul 1
Topografie Frecven¡å Frecven¡å

relativå
Cervical 4 0,2
Toracal 11 0,55
Lombar 4 0,2
Sacrat 1 0,05
Total 20 1
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Debutul acestor tumori a fost, în general, lent pro-
gresiv, exceptând cazul bolnavului M.C. de 52 ani,
unde debutul a fost acut, de câteva ore. Sindromul
clinic a fost reprezentat de un sindrom bipiramidal,
iar diagnosticul ini¡ial a fost de accident vascular
cerebral ischemic vertebrobazilar ¿i tratat cu heparinå,
dovedindu-se în final a fi un cordom C3-C4.

 Intervalul de timp între apari¡ia primelor simptome
¿i internare a variat între 4 luni ¿i 1-2 ani în cazul
tumorilor benigne. Excep¡ie a fåcut cazul de distrofie
mucoidå a unei femei C.A. de 56 de ani cu debut
printr-un sindrom incomplet de coadå de cal în urmå
cu 7 ani ¿i care a fost tratat prin 3 opera¡ii perineale în
3 ani succesivi, prin diverse procedee chirurgicale
pentru rupturå de perineu.

În cazul tumorilor maligne intervalul a variat între
câteva ore ¿i 2 ani.

Diagnosticul ini¡ial de trimitere a fost în 8 cazuri
de compresiune medularå, hernie de disc lombarå în
5 cazuri, paraparezå evolutivå, discitå TBC, metastaze
vertebrale (în cazul mielomului multiplu), spondilozå
cervicalå cu sindrom cenestopat în cazul unui sindrom
bipiramidal secundar unui mielom multiplu C3-C4 ¿i
AVC ischemic vertebro-bazilar în cazul unui cordom.

Numårul de zile de spitalizare a variat între 3 ¿i
41, cu media de 17 zile.

Sindromul algic a fost un element constant în ca-
drul motivelor internårii. Durerile au fost localizate la
nivelul vertebrelor afectate, cu iradiere în extremitå¡i
¿i cu prezen¡a paresteziilor cervico-brahiale, crurale
sau în centurå. Sindromul bipiramidal a fost prezent
în compresiunile cervicale, parapareza în cele toraco-
lombare, sindromul Brown-Sequard într-un condro-
sarcom operat T9-T10 ¿i sindromul de coadå de cal,
prezent în cazul distrofiei mucoide lombare ¿i în cazul
unui cordom. Tulburårile motorii au lipsit în cazul a
douå angioame vertebrale localizate D12, respectiv
L4. La ace¿ti ultimi 2 bolnavi a existat numai simpto-
mul durere ¿i neavând indica¡ie neurochirurgicalå, au
råmas în dispensarizare neuro-radiologicå. Într-un alt
caz de angiom vertebral D12 sindromul algic a fost
atât de puternic încât s-a practicat laminectomia de-
compresivå L1-D12 cu biopsie tumoralå ¿i cu recupe-
rare neuromuscularå ulterioarå. În 3 cazuri de mielom
multiplu afectarea neuronului motor central sau peri-
feric a lipsit.

Tulburårile sfincteriene au existat numai la 5 pa-
cien¡i ¿i au fost de tip reten¡ie vezicalå.

Examenul paraclinic a constat din radiografie sim-
plå vertebralå fa¡å ¿i profil care a aråtat osteolize masive
ale corpurilor vertebrale în cazul condro-sarcomului,
tasåri cuneiforme în cazul distrofiei mucoide ¿i al
mielomului multiplu, lize ale arcului vertebral în cazul
mielomului multiplu, aspect de fagure de miere sau

Figura 1
CT cervical sec¡iune axialå ¿i reconstruc¡ie sagitalå:

proces înlocuitor extramedular, vertebral, C3-C4 stânga:
cordom, la un pacient de 52 ani

Figura 2
IRM vertebro-medular lombo-sacrat, sec¡iuni sagitale ¿i

frontale, în pondera¡ie T2: forma¡iune tumoralå S1-S2,
polilobatå cu hipersemnal în T2, neomogen, invadând

aripa sacratå ¿i creasta iliacå dreaptå, la o tânårå de 30 ani
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spumå de såpun la nivelul corpului vertebral în cazul
hemangiomului vertebral. În mielomul multiplu
radiografiile vertebrale au aråtat ¿i demineralizåri
accentuate ale corpurilor vertebrale cervicale, dorsale
¿i lombare.

Mielografia a constituit al doilea examen obliga-
toriu al acestor bolnavi, imaginile ob¡inute variind între
normal, îngustarea coloanei opace în dreptul verte-
brelor lezate ¿i stop total.

La 5 bolnavi s-a putut efectua IRM:
• femeie, I.T., 54 de ani, operatå de hernie de disc

lombarå în urmå cu 18 ani, internatå pentru dureri
lombare puternice de un an, imaginea RMN aratå
un hemangiom al corpului vertebral L4, crezân-
du-se ini¡ial o recidivå discalå;

• bårbat, G.V., 55 de ani, cu dureri atroce în lungul
coloanei vertebrale, imaginea ob¡inutå prin RMN
aratå modificåri de structurå D11-D12 cu proces
expansiv epidural extins D9-D12 (biopsia a evi-
den¡iat histiocitoza X);

• femeie, V.E., 30 de ani, cu dureri lombo-sacrate,
imaginea IRM eviden¡iazå la nivelul S1-S2 o for-
ma¡iune polilobatå tumoralå cu hipersemnal T2
neomogen, invadând aripa sacratå ¿i creasta iliacå
dreaptå;

• bårbat, M.I., 57 de ani, cu sindrom bipiramidal
¿i dureri cervicale, RMN aratå un proces expan-
siv C7 ¿i biopsia mielom plasmocitar;

• femeie, P.I., 62 de ani, suspectå de hernie de disc
lombarå, radiografia simplå ¿i rezonan¡a magne-
ticå eviden¡iazå un angiom T12.
Oricât de extraordinare ar fi imaginile ob¡inute pe

RMN în planuri orizontale, frontale ¿i axiale, numai
biopsia poate eviden¡ia natura exactå a tumorii res-
pective.

La 7 pacien¡i s-a efectuat mielo-CT care a aråtat
exact extinderea în plan axial a procesului tumoral:
• în cadrul condrosarcomului D5-D7, tumora modi-

ficase structura arcurilor vertebrale D5-D7, inva-
dase mu¿chii proprii spinali, påtrunsese par¡ial în
canalul spinal ¿i erau prezente ¿i calcificåri intra-
musculare;

• în cadrul unui cordom C3-C4, CT a ilustrat proce-
sul înlocuitor de spa¡iu extramedular C3-C4
stângå;

• condrosarcomul a fost bine eviden¡iat ca o tumorå
de unghi costo-vertebral drept, în dreptul T9-T10
cu invazia canalului vertebral;

• histiocitoza X pe imaginile CT au apårut geode
de osteolizå D11-D12;

• în cazul båie¡elului de 9 ani operat în urmå cu 5 luni
de neuroblastom D5, iradiat ulterior cu cobalt ¿i tratat
¿i prin chimioterapice, CT a aråtat clar recidiva tumo-
ralå: o forma¡iune semirotundå paravertebralå stângå

cu prizå de contrast în dreptul corpurilor verte-
brale D3 ¿i D5, care a påtruns în canalul verte-
bral; prin opera¡ie s-a practicat laminectomie
decompresivå D4, D5, D6 cu abla¡ia man¿onului
tumoral.
Scintigrafia efectuatå la o singurå bolnavå a sus-

pectat un proces metastatic osos multiplu, din cauza
imaginilor mici hiperactive la nivelul corpurilor D12
¿i L1, arcurilor costale 9, 10, 11, 12. Diagnosticul
etiologic nu s-a confirmat decât intraoperator: exa-
menul morfopatologic a aråtat distrofie mucoidå.

Punc¡iile lombare practicate au aråtat mari disocia¡ii
albumino-citologice.

Tratamentul chirurgical a avut ca obiectiv abla¡ia
în totalitate a tumorii, lucru care a fost posibil în 7
cazuri. Abla¡ia subtotalå s-a practicat la al¡i 4 bolavi.
În 5 cazuri s-au efectuat numai laminectomie decom-
presivå ¿i biopsie din tumorå. În douå cazuri de an-
gioame vertebrale ¿i douå mieloame multiple nu a
fost necesarå interven¡ia neurochirurgicalå.

Prezentåm succint un numår de cazuri clinice
de tumori maligne primitive spinale.

Femeie B.N. de 44 de ani, cu lombalgii de 2 ani,
se interneazå în neurologie cu lombosciaticå dreaptå
¿i parestezii în acest teritoriu foarte supåråtoare.
Examenul clinic aratå sindrom de compresiune radicu-
larå L5-S1 bilateral. Mielografia cu Omnipaque indicå
stop la L3. Se transferå în neurochirurgie. Prin laminec-
tomie L3-L4 se gåse¿te o durå fårå pulsa¡ie ¿i prin
incizia longitudinalå a durei se constatå o tumorå moa-
le, gålbuie, aderentå la meninge ¿i rådåcinile cozii de
cal, dezvoltatå la nivelul vertebrelor L3-L4. În interio-
rul tumorii se constatå prezen¡a unui hematom în curs
de lichefiere. Se face abla¡ia macroscopicå a tumorii,
examenul anatomo-patologic aratå un cordom cu an-
giomatozå accentuatå, tromboze vasculare ¿i zone
infarctizate. Consultul oncologic nu a indicat radiote-
rapie sau chemoterapie. Radiografia de bazin efectuatå
ulterior nu a eviden¡iat leziuni osoase.

 Pacient, P.S., de 52 ani, (cu tumorå malignå verte-
bralå în final) se interneazå la neurologie cu un sin-
drom Brown-Sequard cu nivel T10 dreapta, cu debut
lent progresiv de circa o lunå. În urmå cu 20 ani i s-a
pus diagnosticul de osteocondrom de arc costal C9-
C10 dreapta ¿i a fost operat. Radiografia pulmonarå
efectuatå la actuala internare aratå opacitate rotundå,
cu contur net, situatå hilar dreapta probabil posterior,
de 9 cm. Se transferå la sec¡ia de neurochirurgie din
Bucure¿ti, preoperator se efectueazå radiografia de
coloanå toracalå care aratå osteolizå la nivelul verte-
brelor T9-T10 ¿i coastelor C9-C10 dreapta. CT
la nivelul vertebrelor T9-T10 eviden¡iazå o tumorå
de unghi costovertebral drept, în dreptul vertebrelor
T9-T10, cu invazia canalului vertebral. Se intervine
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operator ¿i se gåse¿te o tumorå rotundå, durå, incap-
sulatå, având  dimensiunile 6 x 6 x 6 cm, cu punct de
plecare posibil la nivelul vertebrelor T9-T10 sau la
nivelul capetelor coastelor C9-C10 dreapta. Se prac-
ticå abla¡ia tumorii în totalitate ¿i se chiureteazå osul
spongios de la nivelul hemivertebrelor T9-T10 dreapta,
discurile intervertebrale fiind indemne tumoral. Canalul
vertebral este invadat de tumorå ¿i se realizeazå de-
compresiune medularå. Tumora nu a fost aderentå de
måduvå sau de durå. Examenul anatomo-patologic aratå
un condrosarcom înalt diferen¡iat (gradul I). Evolu¡ia
postoperatorie a fost bunå, dupå 3 luni bolnavul ¿i-a
reluat activitatea profesionalå.

Particularitatea acestui caz constå în existen¡a unei
tumori benigne, osteocondrom de coaste 9 ¿i 10 drepte,
operate în urmå cu 20 de ani ¿i apari¡ia în aceea¿i
regiune a unei tumori maligne care a putut fi excizatå
în totalitate.

Prezint succint un numår de cazuri clinice de tu-
mori benigne spinale.

Cele 5 tumori benigne au fost: trei hemangioame
vertebrale, o distrofie mucoidå ¿i o histiocitozå X.

Diagnosticul de hemangiom vertebral L4 la o
pacientå, I.T., de 54 de ani s-a stabilit cu ajutorul IRM
deoarece pacienta fusese operatå în urmå cu 18 ani
de HDL4-L5 ¿i-n ultimul an simptomele dureroase
care au precedat opera¡ia au reapårut cu o intensitate
¿i mai mare, iar mielografia efectuatå a fost normalå.
Pe imaginile IRM s-au observat laminectomiile L4-
L5, hiperlordoza coloanei lombare, discurile interver-
tebrale L5-S1, L4-L5 ¿i L3-L4 care prezintå semne
IRM de degenerescen¡å (hiposemnal T2 de deshidra-
tare al nucleului pulpos). La nivelul corpului vertebral
L4 în por¡iunea posterioarå se eviden¡iazå o zonå
rotundå bine delimitatå de hipersemnal T2 ¿i T1
(hemangiom vertebral). Canalul lombar este trac¡ionat
de cåtre zona de laminectomie, apårând lårgit. Discul
intervertebral L4-L5 herniazå discret în direc¡ia
postero-lateralå stângå. Radiografia coloanei lombare
confirmå diagnosticul de hemangiom prin imaginea
ob¡inutå în fagure de miere (microgeodarå). Deoarece
tumora descriså nu determinå deficit neurologic sau
stenozå spinalå bolnava este tratatå prin antialgice ¿i
råmâne în dispensarizare neurologicå.

Urmåtoarele douå hemangioame le-am întâlnit la
bolnava B.A., în vârstå de 45 de ani, cu localizare
T12 ¿i la bolnava P.I., de 62 de ani, cu aceea¿i
localizare. Ambele au prezentat numai acuze senzitive,
în primul caz dureri toraco-lombare cu parestezii în
membrele inferioare, iar în al doilea caz dureri lombare
iradiate pe rådåcina L5 stânga. Examinarea paraclinicå
a constat în radiografii simple, toracale ¿i lombare ¿i
IRM vertebro-medular. Primul caz s-a tratat conserva-
tor: antiinflamatoare, interzicerea efortului fizic ¿i

control periodic la 6 luni, iar în al doilea caz s-a efec-
tuat laminectomia decompresivå L1-12, cu biopsie ¿i
recuperarea neuromuscularå ulterioarå.

Bolnava C.A. de 56 de ani, prezenta în urmå cu 7
ani, tulburåri sfincteriene tip incontinen¡å urinarå la
efort ¿i pierderi necontrolate de urinå. A suferit în
aceastå perioadå 3 opera¡ii perineale în 3 ani succesivi:
colpoperineorafie anterioarå pentru rupturå de perineu
¿i colpoligamentopexie repetatå de 2 ori, dar tulburå-
rile sfincteriene au continuat. Progresiv apar durerile
toraco-lombare ¿i un deficit motor tip paraparezå
asimetricå (stânga mai mult ca dreapta). Prima inves-
tiga¡ie efectuatå, radiografia coloanei lombare aråta
demineralizarea platoului inferior al corpului vertebral
T12, iar vertebra T12 are aspect cuneiform ¿i un liste-
zis subjacent (figurile 3 ¿i 4).

Se transferå din neurologie în neurochirurgie. Mie-
lografia cu Omnipaque aratå îngustarea coloanei
opace cu amprente marcate la nivelul T12-L1, tasare
vertebralå T12. Urmåtorul pas: scintigrafie osoaså care
aratå multiple imagini mici, intens hiperactive, la nive-
lul T12 ¿i L3, arcurile costale C9 stânga ¿i C10-C11-
C12 dreapta ¿i bazin dreapta (aspect de metastazå).
Urmåtorul pas IRM: corpul vertebral T12 apare tasat
anterior ¿i cu conturul neregulat ¿i prezintå semnal
anormal hipointens în secven¡ele T1 ponderate ¿i u¿or
hiperintens în cele T2 ponderate (figura 5). Discul
intervertebral T11-T12 protruzioneazå intrarahidian,
anco¿ând coloana opacå pe imaginea mielograficå,
fårå a avea efect compresiv vizibil pe måduvå în sec-
¡iunile transversale. Prin costo-transversectomie C11-
C12 se ajunge la corpul vertebral T12 care se înde-
pårteazå, se face decompresiunea medularå anterioarå
¿i apoi reconstruc¡ia vertebralå cu metil metacrilat.

Figura 3
Radiografie dorsalå, fa¡å

Figura 4
Radiografie dorsalå, profil,

aratå o demineralizare a
platoului inferior al corpului

vertebral T12, iar vertebra
T12 are aspect cuneiform ¿i

un listezis subjacent; exa-
menul histopatologic:
distrofie mucoidå la o
bolnavå de 56 de ani
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Tumora evacuatå macroscopic în totalitate este moale,
cenu¿ie, neaderentå la måduvå sau la sacul dural,
dimensiuni 3 x 2 cm. Examenul anatomo-patologic:
distrofie mucoidå.

Particularitatea cazului a fost discordan¡a între
examenul paraclinic ¿i examenul anatomopatologic,
precum ¿i raritatea localizårii acestei distrofii mucoide.

Bolnavul G.V. în vârstå de 55 de ani, în urmå cu 6
luni acuza dureri lombare iradiate ascendent dorsal,
interscapular, par¡ial ameliorate sub tratament simpto-
matic. Dupå 5 luni de dureri suportabile, dar trenante,
se interneazå într-un serviciu balnear unde simptomele
par a se agrava, fiind astfel transferat în neurologie cu
suspiciunea de arahnomielitå. În acel moment durerile
lombare se men¡in atroce atât în repaus cât ¿i în timpul
mi¿cårii, apare contractura lombarå bilateralå cu scolio-
zå antalgicå spre stânga, manevrele de elonga¡ie sciati-
cå fiind pozitive bilateral dar bolnavul nu prezintå defi-
cit motor, tulburåri sfincteriene sau tulburåri de sensibi-
litate. Punc¡ia lombarå efectuatå eviden¡iazå un LCR
xantocrom ¿i este transferat cu suspiciunea de com-
presiune medularå datå de o malforma¡ie vascularå
medularå în neurochirurgie. IRM vertebro-toracal aratå
modificåri de structurå la nivelul vertebrelor T11-T12,
proces expansiv epidural extins în regiunea T9-T12.
CT vertebro-toracal aratå geode de osteolizå la nivelul
vertebrelor T11-T12. Operator prin hemilaminectomie
cu artrectomie T11 ¿i T12 stânga se eviden¡iazå: pedi-
culii vertebrali T11-T12 cu structurå modificatå tumo-
ral, o tumorå vertebralå la nivelul spongioasei corpuri-
lor T11-T12; lateral stânga de sacul dural existå o
tumorå epiduralå care comprimå sacul ca un man¿on.
S-a efectuat decompresiunea måduvei anterior ¿i late-
ral, s-a reconstruit hemivertebrele T11-T12 cu metil

metacrilat, injectat intraoperator transpedicular. Exa-
menul histopatologic a eviden¡iat histiocitozå X, forma
cronicå benignå Hand-Schuller-Christian.

Evolu¡ia imediat postoperatorie a fost bunå, dar
ulterior, bolnavul refuzå internarea într-o clinicå de
hematologie ¿i la o lunå dupå opera¡ie apar progresiv
reten¡ia vezicalå, parapareza ¿i sindromul algic foarte
puternic.

La 3 luni de la opera¡ie, bolnavul decedeazå; post-
operator, evolu¡ia clinicå a fost rapidå spre paraplegie
cu nivel de anestezie, tulburåri sfincteriene ¿i escare
severe. A refuzat internarea pentru o reevaluare a
cazului în vederea tratamentului optim necesar.

Particularitatea cazului constå în localizarea acestei
proliferåri a ¡esutului reticulat la nivelul pediculilor
vertebrali ¿i la nivelul spongioasei corpurilor vertebrale
toracale. Aceste zone de distruc¡ie osoaså sunt mai
frecvent întâlnite la nivelul craniului. De notat, de
asemenea, evolu¡ia nefavorabilå postoperatorie, bol-
navul refuzând tratamentul hematologic adecvat cu
toate cå leziunea a fost benignå ¿i actul operator corect
executat.

Concluziile referitoare la studiul tumorilor verte-
brale primitive sunt:
• modul de debut, simptomatologia clinicå în perioa-

da de stare, radiografiile simple, mielografia ¿i în
multe cazuri chiar IRM-ul ¿i mielo-CT-ul nu pot
stabili exact dacå este vorba de o tumorå benignå
sau malignå;

• într-unul dintre cazuri (bårbat, U.I., 74 de ani),
radiografia coloanei toracice a suspectat o discitå
TBC T6 (tasare anterioarå T6, T7 ¿i leziuni de
osteoporozå) dar interven¡ia neurochirurgicalå a
eviden¡iat diagnosticul de mielom multiplu iar în
alt caz (femeie, S.L., 57 de ani), intraoperator, s-a
efectuat excizia totalå a tumorii, suspicionându-se
o metastazå vertebralå T11, dar examenul anato-
mopatologic a eviden¡iat un plasmocitom matur;

• localizårile vertebrale multiple sunt caracteristice
mielomului multiplu, metastazelor vertebrale ¿i
unor afec¡iuni mai rar întâlnite la nivel spinal, cum
ar fi distrofia mucoidå ¿i histiocitoza X forma cro-
nicå benignå Hand-Schuller-Christian,

• nu toate tumorile vertebrale necesitå interven¡ie
chirurgicalå;

• în cazul celor 9 mieloame unice sau multiple nu s-a
efectuat complet bilan¡ul biologic, respectiv imune-
lectroforeza urinei ¿i serului (pentru eviden¡ierea
paraproteinelor), care ar fi ajutat la punerea diag-
nosticului înainte de biopsie;

• evolu¡ia tumorilor studiate a fost favorabilå cu ex-
cep¡ia neuroblastomului ¿i a histiocitozei X.

Figura 5
IRM vertebro-medular regiunea lombo-sacratå, sec¡iune

sagitalå: corpul vertebral T12 este tasat anterior ¿i cu
conturul neregulat ¿i prezintå semnal anormal hipointens
în secven¡ele T1 ponderate, discul intervertebral T11-T12

protruzioneazå intrarahidian, la acela¿i caz de distrofie
mucoidå la o bolnavå de 56 de ani
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