
Fuziunea spinala

Fuziunea spinala reprezinta conectarea chirurgicala a doua sau mai multe vertebre, eliminand miscarea dintre ele. 
Fuziunea spinala implica tehnici chirurgicale ce mimeaza procese naturale de vindecare a oaselor 
fracturate. In timpul fuziunii spinale, chirurgul va monta material de osteosinteza in spatiul dintre 
vertebrele ce trebuie conectate. Placi, tije si suruburi metalice pot fi folosite pentru a mentine pozitia 
montajului, favorizand vindecarea cea mai buna. Fuziunea spinala blocheaza unul sau mai multe niveluri 
vertebrale, modificand modul in care coloana vertebrala se misca, crescand stresul mecanic in nivelurile 
adiacente.

Fuziunea spinala conecteaza permanent doua sau mai multe vertebre ale coloanei vertebrale pentru a imbunatati 
stabilitatea, pentru a corecta o diformitate sau a reduce durerea. Fuziunea spinala este recomadata pentru a 
trata urmatoarele probleme:

• Fracturi vertebrale – O parte din fracturile vertebrale creaza o instabilitate a coloanei vertebrale, necesitand 
fuziune spinala pentru a stabiliza coloana.

• Diformitati ale coloanei – Scolioza si cifoza importante necesita in anumite cazuri corectii chirurgicale

• Spondilolistezisul – In acest caz o vertebra aluneca pe vertebra situata inferior. Daca durerile generate sunt 
foarte importante, sau apar deficite neurologice ca slabiciunea musculara sau amorteli importante, atunci 
fuziunea spinala poate fi indicata

• Hernii de disc – foarte rar, dupa o interventie chirurgicala de hernie de disc este necesara o a doua 
interventie de stabilizare a coloanei vertebrale.

Riscuri

Fuziunea spinala este in general o procedura sigura. Dar, ca si cu oricare interventie chirurgicala, fuziunea spinala 
are risc de complicatii:

– Infectii

– Vindecare deficitara a cicatricei

– Sangerare

– Hematoame

– Leziuni ale vaselor sau nervilor din jurul coloanei

– Dureri



Pe langa riscurile imediate ale procedurii, fuziunea spinala schimba felul in care coloana vertebrala se misca, 
schimband distributia miscarii in segmentele adiacente nivelului operat, adaugand astfel un nivel de uzura 
crescut in acestea putand duce la degenerarea acestora si posibil la dureri cronice.

Dupa interventia chirurgicala veti petrece cateva zile in spital. In functie de extinderea interventiei chirurgicale este 
posibil sa simtiti durere si discomfort in postoperator, dar, de obicei aceste simptome sunt bine contrrolate 
cu medicamente.

Dureaza cateva luni pentru ca vindecarea osoasa sa fie completa. Kinetoterapia este foarte importanta in perioada 
postoperatorie, invatandu-va cum sa va miscati, stati, mergeti intr-o maniera care va tine coloana aliniata 
corect.

Indicatia chirurgicala pentru fuziune spinala este foarte importanta. Nu intotdeauna modificarile observate pe RMN 
sau radiografii sunt si sursa durerii, astfel diagnosticul corect este esential. In clinica noastra, abordarea 
multidisciplinara prin discutarea acestor cazuri de catre specialistii clinicii creste foarte mult specificitatea 
diagnosticului, alegand tratamentul cel mai bun pentru pacient, din gama cea mai variata posibila.
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