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Numura tēma: Sāpoša spranda
Dina Bēma

Diska trūce ir bojājums, ko visbiežāk saistām
ar muguras lejasdaļu. Tomēr, tā kā diski
ir starp visiem mugurkaula skriemeļiem, to
bojājumus var iegūt arī sprandā.

Kad var būt

nepieciešama
operācija

S

tarpskriemeļu diski, kā liecina nosaukums, atrodas
starp skriemeļiem. Tie nodrošina mugurkaula kustīgumu un darbojas kā sava veida amortizācija, jo
absorbē triecienus. Diska iekšpusē ir mīksts iekšējais saturs,
ko aptver blīvs gredzens, kas izkārtojies īpašā struktūrā kā režģis. Mugurkaulā kopumā ir 23 diski, savukārt kakla daļā tikai
pieci. Izrādās, šīs struktūras var radīt veselības problēmas un
galvassāpes gan tiešā, gan pārnestā nozīmē.

Jārēķinās, ka,
sēžot birojā
vairākus gadus
pēc kārtas un
nenodarbojoties
ar fiziskām
aktivitātēm, kaut
kad sāksies
problēmas.

Simptomi var
būt dažādi
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Artis Gulbis,
„ORTO klīnikas”
mugurkaula ķirurgs

Kā var iegūt bojājumu?
Kakla zonā mugurkaula diska bojājumu cilvēki iegūst daudzu
un dažādu iemeslu dēļ. „Pētījumi liecina, ka lielāko lomu spēlē
iedzimtība. Neveiksmīgas gēnu kombinācijas var nodrošināt
ieplīsušu disku jau 20 gados, tajā pašā laikā esmu redzējis
70 gadu veca cilvēka izmeklējumu rezultātus, kur visi diski ir
normāli,” skaidro mugurkaula ķirurgs Artis Gulbis.
Jāņem vērā arī cilvēka darbs, it īpaši, ja tur tiek pavadīta lielākā
dienas daļa. Jārēķinās, ka, sēžot birojā vairākus gadus pēc kārtas un nenodarbojoties ar fiziskām aktivitātēm, kaut kad sāksies
problēmas. Piemēram, diska trūce var rasties, ilgstoši sēžot un
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„Kakla starpskriemeļu diska bojājuma gadījumā raksturīgas
sāpes sprandā, kas var izstarot uz galvu, pleciem. Var sāpēt,
tirpt vai kļūt nejutīga visa roka. Diska trūces gadījumos pacienti bieži sūdzas par sāpēm starp lāpstiņām,” simptomus uzskaita mugurkaula ķirurgs.
Turklāt ar laiku diska bojājums var ietekmēt galvas smadzenes, kas ir savienotas ar muguras smadzenēm. Diennaktī tiek
saražoti aptuveni 500 mililitri smadzeņu šķidruma jeb likvora,
kas nodrošina smadzeņu „pabarošanu”. Vispirms tas pa muguras smadzeņu aizmuguri noplūst uz leju, bet pēc tam pa
priekšpusi atpakaļ uz augšu. Izvirzījies vai plīsis disks var nospiest šķidruma atplūdi priekšpusē. Tad galvā rodas spiediens
un parādās papildu simptomi – galvassāpes, dzirdes, redzes
un līdzsvara traucējumi.
Ārsts nosaka diagnozi, pamatojoties uz pacienta slimības
vēsturi, simptomiem, magnētisko rezonansi un klīniskām pārbaudēm. Dažādas pārbaudes, tajā skaitā magnētiskās rezonanses izmeklējumi, ļauj izslēgt citas saslimšanas, piemēram,
audzējus, infekciozus iekaisumus.

pēkšņi veicot šķietami nelielu kustību. Cilvēks no rīta pieceļas
un pagriežas gultā, vai mazgā zobus un pagriež galvu. Ar to
pilnīgi pietiek, lai iegūtu bojājumu sprandā.
Vienlaikus jāatceras, ka, cilvēkam novecojot, diskiem ir tendence deģenerēties jeb novecoties. „To esmu novērojis arī
mugurkaula operācijās. Vesels disks ir staipīgs, to ir grūti
izvilkt no tā atrašanās vietas mugurkaulā, savukārt, kad tas
plīst – ar laiku sacietē un paliek kā skrimslis, kļūst fragmentārs,” skaidro ķirurgs.
Ārsts tomēr uzsver, ka pat gadījumos, kad disks ir plīsis, var nebūt
nekādu simptomu: „Ja no ielas paņemsim 50 cilvēkus un ieliksim

magnētiskās rezonanses iekārtā, pieciem vai pat 10 atklāsies disku bojājumi, bet viņiem pašiem nekādu sūdzību var nebūt.”

Kā ārstē diska bojājumus?
Daudzi jautā, vai disku var atjaunot, paplašināt. Diemžēl nē,
tas notiek tikai tad, ja ir gravitācijas trūkums kā kosmosā, vai
arī tad, ja cilvēks guļ ilgāk par astoņām stundām un uz mugurkaulu nav slodzes. Piemēram, ir zināms, ka cilvēks no rīta,
pieceļoties pēc naktsmiera, ir nedaudz garāks nekā vakarā,
kad visu dienu staigājis.
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Lielākā daļa nelielu diska izvirzījumu sadzīst paši. „Attēlos, kur
ir mugurkaula griezums no sāna, var redzēt, kā izvirzījusies
diska masa veido sava veida sēnes galvu, kas sacietē. To nav
iespējams ielikt atpakaļ pa tievo kātiņu, turklāt iekšpusē ir arī
spiediens. Turklāt izplīsis disks ar laiku izžūst un saraujas,
kļūst mazāks,” anatomiskajās niansēs iedziļinās Artis Gulbis.

Tikai mazākajā daļā gadījumu nepieciešama operācija. Ja
nav nekādu klīnisko simptomu, nekas nav jādara. „Viens
no galvenajiem medicīnas postulātiem ir lieki neoperēt,
mēs neārstējam magnētiskās rezonanses attēlu, kurā redzama diska trūce vai izvirzījums, mēs ārstējam pacientu,”
uzsver ķirurgs.

Diska trūces operācija kakla daļā
Operācijas mērķis
Primārais diska trūces operācijas uzdevums ir noņemt spiedienu no nerva saknītēm vai mugurkaula smadzeņu apvalka.
To veic gadījumos, kad sāpes ir izteiktas vai radušās papildu
problēmas. „Neviena operācija nav burvestība, tiek atstāta
mikrotrauma, ievietots implants. Tomēr mūsu mērķis ir atbrīvot
cilvēku no sāpēm un uzlabot neiroloģisko funkciju,” stāsta mugurkaula ķirurgs. Viens no pamatuzdevumiem ir nodrošināt,
ka pacienta stāvoklis nākotnē nepasliktinās.

Kā notiek operācija?
Operācijas laikā tiek ievietots implants. Speciālistiem ir iespējams izvēlēties no vairākiem implantu veidiem, arī Latvijā
pieejami vismaz padsmit dažādi risinājumi. Pēdējos gados
priekšroka tiek dota no titāna pulvera 3D printētajiem diska implantiem, kuru struktūra līdzinās porainiem koraļļiem.
Viena implanta ievietošanas gadījumā operācija ilgst no stundas līdz pusotrai, ja implantu ir vairāk, tā var ilgt, maksimums,
trīs stundas. Biežāk gadās pacienti, kam nepieciešami uzreiz
divi implanti. Viena diska bojājuma gadījumā simptomi var nebūt izteikti, tomēr, tiklīdz tie parādās diviem vai trim, simptomi
summējas un ir daudz izteiktāki.
Anatomiskās uzbūves dēļ kakla starpskriemeļu diskiem iespējams piekļūt tikai no priekšpuses. „Kakla daļā nedrīkstam

kustināt muguras smadzenes, kā labpatīk, tas var beigties ar
neiroloģiskiem traucējumiem,” skaidro Artis Gulbis. Tāpēc kakla priekšpusē veic kosmētisku iegriezumu, pa kuru var piekļūst
visiem diskiem pēc vajadzības. Bojātos ar mikroskopu iztīra un
no priekšpuses ievieto implantu. Tas paceļ augstāk skriemeļus
un nedaudz pagarina kaklu uz audu rēķina. „Mēs mēģinām
atgriezt dabisko mugurkaula izliekumu. Piemēram, ievietojot
četrus implantus, ja katram ir četru grādu slīpums, iegūstam
16 grādu izliekumu,” stāsta ķirurgs, kurš gadā veic aptuveni 50 starpskriemeļu diska operāciju sprandai. Šādā veidā
mugura atgūst biomehāniku un sāpes vairs nepieaug. Četru
implantu ievietošana samazina kustību amplitūdu tikai par
25%, savukārt viens implants nozīmē 5–10% kustību trūkumu,
ko pacients nemaz neizjutīs un ikdienas darbības, piemēram,
automašīnas vadīšanu varēs veikt bez problēmām.
Diska implants paliek uz mūžu un ieaug pacienta mugurkaulā. Nepanesamība nav novērota, jo pirms tam implanti
speciāli tiek pētīti un izstrādāti. Pacientam līdzi dod sava
veida kredītkarti, kurā iespiests vārds, uzvārds un informācija
par ievietoto implantu. Tas ļauj bez problēmām iziet pārbaudes lidostās. Tāpat nav jāuztraucas, ka turpmāk nevarēs
veikt magnētisko rezonansi, jo implanti ir tā veidoti, ka tas
pieļaujams. Artis Gulbis piebilst, ka arī par diska operācijas
blaknēm nav jāuztraucas, it īpaši tad, ja operē pieredzējis
speciālists un tas notiek plānveidā.

Kas notiek pēc diska trūces
operācijas?
•Pēc operācijas pacientu ceļ kājās jau nākamajā dienā.
Ikdienā jālieto mīkstā apkaklīte, sākot no divām līdz pat
12 nedēļām atkarībā no ievietoto implantu skaita un
konkrētās situācijas. Aptuveni divas nedēļas jālieto
pretiekaisuma, iespējams, arī ārsta nozīmēti pretsāpju
līdzekļi.
•Pirmās divas nedēļas rekomendē saudzējošu režīmu.
14–20 dienās sadzīst āda griezuma vietā, un tad
jāizņem diegi.
•Nākamais etaps ir ārstnieciskā vingrošana, kur
pakāpeniski tiek palielināta slodze. Kopumā mugurkaula
ķirurgs lēš, ka salīdzinoši ātri (4–6 nedēļu laikā)
pacienti pēc diska trūces operācijas var atgriezties
ierindā. Protams, noteiktas kustības, piemēram, galvas
liekšana zemāk par ķermeni, turpmāk jāveic uzmanīgāk.
•Implanti ir stabili, un to koraļļiem līdzīgā struktūra
nodrošina ātru saķeršanos ar kaulu. Tiek uzskatīts, ka
implanti apaug trīs mēnešos, tomēr pacients var
operācijas sekas, piemēram, velkošu sajūtu, izjust līdz
pat gadam vai pusotram. Jebkurā gadījumā dzīves
kvalitātei nevajadzētu pasliktināties. „Daži pacienti
atnāk pēc divām nedēļām un izskatās tā, it kā viņiem
nekas nebūtu darīts. Citiem diemžēl saglabājas atlieku
sāpes. Neesmu teicis, ka esmu Dievs un visiem varu
operējot noņemt sāpes,” uzsver Artis Gulbis. Turklāt
katram pašam jāatgriežas pie slimības sākuma un
jāsaprot, kāpēc tādas problēmas radušās. Operējot
ārsts cīnās ar sekām, bet cilvēkam jādomā par cēloni,
ko jāmēģina novērst, mazināt. Piemēram, vingrošana
veselīgam mugurkaulam nepieciešama vienmēr, tāpat
jāatceras par izstaipīšanos un pareizu pozu ievērošanu,
gan sēžot, gan ceļot smagumus.

Kāpēc dažkārt sāpes nepāriet
Diemžēl ne visos gadījumos ar operāciju iespējams pilnībā
novērst sāpes visiem pacientiem. Dažkārt var palikt diska
trūces fragmenti vai sašaurināties atveres, nevietā veidoties
rētaudi, izzust fizioloģiski pareizais muguras izliekums,
saglabāties kaula radziņu spiediens uz nerva saknīti vai
smadzeņu apvalku, saglabāties asinsrites traucējumi vai
mehāniskās slodzes atstātās pēdas. Turklāt nerviem, tāpat
kā smadzenēm, ir atmiņa. „Ja jūs, piemēram, vienreiz
iespiedīsiet pirkstu durvīs, dažu dienu laikā sāpes pāries,
bet, ja to darīsiet 100 reižu, simtu pirmo varat izlaist, jums
sāpēs visu laiku. Turklāt mēnešiem un varbūt pat gadiem.
Līdzīgi ir ar mugurkaula bojājumiem,” skaidro Artis Gulbis.
Daudz kas atkarīgs arī no tā, cik ilgi pacients ar sāpēm
mocījies un vai nav radušās
izmaiņas muguras smadzeņu
kakla daļā. Pēc operācijas
jāpaiet pietiekami ilgam
laikam, lai sāpes
mazinātos.

