Vertebroplastiek? Niet aan beginnen
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Osteoporose gaat gepaard met fracturen waardoor de kwaliteit van leven vermindert. Wervelfracturen veroorzaken
naast lengteverlies veel pijnklachten, die enkele maanden
tot soms enkele jaren kunnen aanhouden. De pijnklachten
worden bestreden met analgetica, fysiotherapie of orthesen, of een combinatie hiervan. De laatste jaren is vertebroplastiek in opkomst. Hierbij wordt botcement, polymethylmethacrylaat (PMMA), onder doorlichting via de pedikel
in het wervellichaam gespoten. Na polymerisatie van de
ingespoten stof kan de wervel niet verder inzakken.
Deze invasieve methode heeft weinig bijwerkingen. Echter, de effecten die kunnen optreden zijn ernstig, zoals:
embolieën, ruggenmergletsel en fracturen van de aangrenzende wervels. Het laatste zou het gevolg kunnen
zijn van een steenharde wervel te midden van enige
brosse wervels, ook wel vergeleken met ‘een steen in een
mandje met eieren’. Er zijn verschillende grote series
gepubliceerd, die bij patiënten met acute wervelfracturen
een snelle symptomatische verbetering lieten zien.
Recent zijn er 2 gerandomiseerde dubbelblinde trials in
de New England Journal of Medicine gepubliceerd. De
eerste uit Nieuw Zeeland werd verricht bij 78 patiënten
met 1 of 2 pijnlijke wervelfracturen van minder dan 1 jaar

oud, die zoals aangetoond met MRI niet genezen waren.1
De patiënten werden gerandomiseerd voor vertebroplastiek of een placeboprocedure. De laatstgenoemde procedure bestond uit verdoving van de huid en aanprikken
van de wervel, terwijl de bereiding van PMMA de typische lucht door de operatiekamer deed verspreiden. De
pijn verminderde in beide groepen op alle follow-up
momenten, maar er was geen significant verschil. Ook de
andere uitkomsten, zoals fysiek functioneren en kwaliteit
van leven verschilden niet tussen de groepen. De tweede
trial werd verricht in de Mayo Clinic bij 131 patiënten
met 1-3 pijnlijke wervelfracturen.2 Zij ondergingen na
randomisatie hetzij een vertebroplastiek met PMMA
hetzij een vergelijkbare procedure zonder cement. Na een
maand was er geen verschil in de ‘Roland Morris dis
ability questionnaire’ en in pijnscore tussen beide groepen. Er waren 2 ernstige bijwerkingen: een thecaletsel bij
een patiënt uit de vertebroplastiekgroep en tachycardie
en koude rillingen bij een patiënt uit de controlegroep.
De uitkomsten van beide trials tonen aan dat een nieuwe
therapie die langdurig superieur is geacht, toch tegenvalt
bij klinisch gerandomiseerd dubbelblind onderzoek.
Kennelijk heeft de procedure een hoog placebogehalte.
Een bijkomend probleem wordt gevormd door secundaire
wervelfracturen na een vertebroplastiek of kyfoplastiek
(daarbij wordt ballondilatatie in de wervel toegepast,
voordat cement wordt ingespoten). Bij een onderzoek uit
Alabama werden 212 patiënten met wervelfracturen met
elkaar vergeleken: 48 patiënten die behandeld waren met
vertebroplastiek of kyfoplastiek en 164 patiënten die een
dergelijke procedure niet hadden ondergaan.3 Het risico
op nieuwe wervelfracturen in aangrenzende wervels was
in de interventiegroep na 3 maanden ruim 6 maal zo
hoog als in de controlegroep. De procedure blijkt dus
behalve riskant te zijn, ook nog te resulteren in meer
wervelfracturen. Het is duidelijk dat een procedure zonder bewezen effectiviteit niet thuishoort bij de behandeling van osteoporotische wervelfracturen.
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