
PRACE ORYGINALNE • ORIGINAL PAPERS

Family Medicine & Primary Care Review 2013; 15, 3: 326–328

PL
 IS

SN
 1

73
4-

34
02

© Copyright by Wydawnictwo Continuo

Zastosowanie cementu kostnego opartego na betafosforanie 
trójwapniowym w leczeniu torbieli samotnych u dzieci

The use of bone cement based on beta-tricalcium phosphate  
in the treatment of solitary bone cysts in children
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A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,   
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp. w pracy przedstawiono własne doświadczenia w zastosowaniu cementu kostnego z betafosforanem 
trójwapniowym w leczeniu torbieli samotnych kości.
Materiał i metody. autorzy przedstawiają wyniki leczenia 9 dzieci z torbielą samotną kości. Leczenie polegało na wprowa-
dzeniu do wnętrza torbieli cementu kostnego z betafosforanem trójwapniowym. kontrolne badania radiologiczne wykonano 
po 6 i 12 miesiącach od zabiegu. 
Wyniki. kontrola radiologiczna wykazała stopniową regenerację kości. u wszystkich pacjentów uzyskano pełne wygojenie 
torbieli. nie obserwowano powikłań po zabiegu.
Wnioski. dobre wyniki leczenia, mała inwazyjność zabiegu, brak pooperacyjnych powikłań oraz krótki czas hospitalizacji 
zachęcają do szerszego stosowania kostnych cementów opartych na betafosforanie trójwapniowym w leczeniu torbieli samot-
nych kości.
Słowa kluczowe: torbiel samotna, leczenie, dzieci.

Background. the paper presents an author’s own experience in use of bone cement with beta-tricalcium phos-
phate in the management of solitary bone cysts. 
Material and methods. the authors present results of treatment of 9 children with solitary bone cyst. all the patients were 
treated by cement based on beta-tricalcium phosphate injection of the bone cyst. the control postoperative X-rays were taken 
after 6 and 12 months.
Results. radiographic examination revealed indicating bone regeneration. successful results were observed in all patients. 
there were no complications after treatment.
Conclusions. the good results of treatment, minimally invasive operative management, no postoperative complications and  
a short hospital stay, encourage more widespread use of bone cement based on beta-tricalcium phosphate in treatment of 
solitary bone cysts.
Key words: solitary bone cysts, treatment, children.

Streszczenie

Summary

Wstęp
torbiele samotne kości są łagodnymi zmianami, które 

stanowią około 3% wszystkich pierwotnych guzów kości. 
rozpoznawane są zwykle w dwóch pierwszych dekadach 
życia. Lokalizują się najczęściej w bliższej przynasadzie ko-
ści ramiennej, bliższej części kości udowej i bliższej przyna-
sadzie kości piszczelowej. obraz kliniczny jest najczęściej 
bezobjawowy. niekiedy torbielom towarzyszą dolegliwości 
bólowe. wiele z nich stwierdzanych jest przypadkowo, 
przy okazji diagnostyki radiologicznej wykonywanej z in-
nych przyczyn. występowanie dużych torbieli wiąże się 
z ryzykiem patologicznych złamań kości. etiopatogeneza 
torbieli samotnej pozostaje niejasna [1]. 

wskazaniem do podjęcia leczenia nie jest sam fakt roz-
poznania torbieli, ale duże jej rozmiary (ze znacznym stop-
niem zniszczenia tkanki kostnej, które zagraża złamaniem 
patologicznym), zlokalizowanie torbieli w strefie obciąża-
nej kości lub dolegliwości bólowe. w przypadkach małych 
torbieli, zlokalizowanych poza obszarem obciążanym, 
przebiegających bez dolegliwości bólowych i bez zagro-
żenia złamaniem niektórzy autorzy zalecają ograniczenie 
aktywności ruchowej z okresowymi kontrolami ambula-
toryjnymi. w literaturze opisano liczne sposoby leczenia 
samoistnych torbieli kości. najlepsze wyniki w pobudze-

niu odbudowy tkanki kostnej uzyskuje się po zastosowa-
niu przeszczepów autogennych. Minusem tej metody są: 
podwójny zabieg chirurgiczny, osłabienie kości w miejscu 
pobrania i przedłużenie czasu trwania zabiegu. w przypad-
ku większych ubytków problemem może okazać się także 
uzyskanie odpowiedniej ilości mate riału. w związku z po-
wyższym coraz częściej w uzupełnianiu ubytków kostnych 
znajdują zastosowanie alloplastyczne (syntetyczne) mate-
riały kościozastępcze [1, 2]. szczególne miejsce wśród no-
woczesnych materiałów implantacyjnych do zastosowania 
w chirurgii kostnej zajmują biomateriały ceramiczne oparte 
na fosforanie wapnia [3]. 

Cel pracy
Celem pracy jest przedstawienie własnych doświadczeń 

w leczeniu samotnych torbieli kości u dzieci z zastosowa-
niem cementu kostnego opierającego się na betafosforanie 
trójwapniowym. 

Materiał i metody
badaniem objęto 9 dzieci hospitalizowanych w klinice 

Chirurgii i onkologii dziecięcej uniwersytetu Medycznego 
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w łodzi w latach 2007–2012 z powodu torbieli samotnej 
kości, u których w leczeniu zastosowano cement kostny 
z betafosforanem trójwapniowym. wśród chorych było 5 
chłopców i 4 dziewczynki, w wieku od 6 do 12 lat (śred-
nio: 8 lat). Żaden z pacjentów nie podawał w wywiadzie 
samoistnej bolesności. u 7 pacjentów pierwszym objawem 
było złamanie patologiczne. u pozostałych 2 dzieci torbiel 
wykryto przypadkowo, na zdjęciu rentgenowskim wykona-
nym po urazie. w 2 przypadkach zmiana zlokalizowana 
była w dalszej części kości przedramienia, w 1 przypadku  
– w kości piszczelowej, a u 6 pacjentów – w kości ramien-
nej (fot. 1). 

Fotografia 1. torbiel kości ramiennej z patologicznym złamaniem

zastosowany w leczeniu cement kostny wprowadzano 
za pomocą igły do wnętrza torbieli. u każdego pacjenta 
wykonywano tylko jedną iniekcję. zabieg wykonywano 
w znieczuleniu ogólnym. kierunek wkłucia igły kontrolo-
wano monitorem rentgenowskim. w zależności od wielko-
ści zmiany podawano od 5 do 10 cm3 cementu kostnego. 
Chorego obserwowano w warunkach szpitalnych przez 24 
godziny. Przebieg regeneracji kości oceniano na podstawie 
kontrolnych badań radiologicznych wykonywanych po 6 
i 12 miesiącach od zabiegu. 

Wyniki
u 7 pacjentów typowy obraz radiologiczny pozwolił na 

rozpoznanie torbieli samotnej bez uprzedniej diagnostyki 
biopsyjnej. w 2 przypadkach, w których istniały wątpliwo-
ści diagnostyczne, po konsultacji z onkologiem zadecydo-
wano o wykonaniu biopsji chirurgicznej. u tych pacjentów 
ostateczne rozpoznanie torbieli samotnej kości postawiono 
w oparciu o wynik badania histopatologicznego pobranego 
materiału oraz cytologiczne badanie płynu wysiękowego 
z jamy torbieli. 

u wszystkich prezentowanych chorych na kolejnych 
zdjęciach radiologicznych obserwowano stopniową resorp-
cję wprowadzonego do wnętrza torbieli materiału i zastę-
powanie go przez tworzącą się kość (fot. 2). u 2 pacjentów, 
u których wykonano biopsję chirurgiczną, obserwowano 
wydostawanie się cementu kostnego w miejscu wykonania 

biopsji przez okres około 2 tygodni. nie wiązało się to jed-
nak z opóźnieniem regeneracji kości. Całkowite wygojenie 
się torbieli uzyskano u wszystkich pacjentów po 8–12 mie-
siącach od zabiegu. 

Fotografia 2. torbiel kości ramiennej – obraz radiologiczny 
po 6 miesiącach od iniekcji cementu kostnego. widoczna jest 
przebudowa i wzmocnienie struktury kostnej w miejscu torbieli

Dyskusja
zastosowany przez autorów pracy betafosforan trójwap-

niowy jest syntetycznym materiałem, charakteryzującym się 
odpowiednią porowatością umożliwiającą wrastanie tkanek 
w pory biomateriału. Cechuje go biozgodność, duża wytrzy-
małość na ściskanie oraz odporność na ścieranie. nie posia-
da działania cytotoksycznego, rakotwórczego, drażniącego 
ani alergizującego. Materiał ten wprowadzany w ubytki 
kostne ulega resorpcji przez komórki olbrzymie i makrofagi. 
w korzystnych warunkach następuje progresywne zastępo-
wanie go przez nową, tworzącą się kość [3, 4]. 

nasze doświadczenie potwierdza występowanie prze-
budowy kostnej w obrębie torbieli w toku leczenia zasto-
sowanym cementem kostnym. wykonywane iniekcje ma-
teriału do wnętrza torbieli z zachowaniem wymagań pola 
operacyjnego nie powodowały powikłań miejscowych ani 
ogólnych. Monitor rentgenowski umożliwia precyzyjne 
wykonanie iniekcji. osiągnięte wyniki upoważniają nas do 
zalecania tej metody. doniesienia innych autorów również 
wykazały skuteczność opisywanej metody leczenia. w na-
szym materiale zastosowane leczenie było postępowaniem 
pierwotnym. Joeris i wsp. którzy donoszą o dobrym wyniku 
terapii u 24 pacjentów, polecają tę metodę również w przy-
padku wznowy torbieli lub niepowodzenia po wcześniej-
szym leczeniu [4].

Wnioski
dobre wyniki leczenia, mała inwazyjność zabiegu, brak 

pooperacyjnych powikłań oraz krótki czas hospitalizacji za-
chęcają do szerszego stosowania kostnych cementów opar-
tych na betafosforanie trójwapniowym w leczeniu torbieli 
samoistnych.
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