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ASIA – Amerikos stuburo pažeidimų asociacija.
BM – baltoji nugaros smegenų medžiaga.
C – tarptautinis stuburo kaklinės dalies slankstelio ar nugaros smegenų segmento žymėjimas,
šalia nurodomas anatominės struktūros numeris.
cm – centimetrų SI matavimo sistemoje žymėjimas.
DPV – dirbtinė plaučių ventiliacija.
F krit. – Fisher tikslusis kriterijus.
GRJK - galūnių raumenų jėgos kitimas.
GVT – giliųjų venų trombozė.
JS – juosmens slankstelis.
KA – keterinė atauga.
KMU – Kauno medicinos universitetas.
KMUK – Kauno medicinos universiteto klinikos.
KT – kompiuterinė tomografija.
L - tarptautinis juosmens slankstelio ar nugaros smegenų segmento žymėjimas, šalia
nurodomas anatominės struktūros numeris.
LPT – laikas praėjęs po traumos iki nugaros smegenų išlaisvinimo.
MBR – magnetinis branduolių rezonansas.
MMSH – mažo molekulinio svorio heparinas.
MP – metilprednizolonas.
N – pacientų skaičius.
NASCIS-I – Pirmasis „National Acute Spinal Cord Injury Study“ tyrimas.
NASCIS-II– Antrasis „National Acute Spinal Cord Injury Study“ tyrimas.
NS – nugaros smegenys.
NSP – nugaros smegenų pažeidimas.
NSPK – nugaros smegenų pažeidimo klinika.
PATE – plaučių arterijos tromboembolija.
PM – pilkoji nugaros smegenų medžiaga.
S - tarptautinis kryžmens slankstelio ar nugaros smegenų segmento žymėjimas, šalia
nurodomas anatominės struktūros numeris.
SID – atstumas tarp spinduliavimo šaltinio ir kasetėje esančio filmo.
SK – slankstelio kūnas.
SKD – stuburo kaklinė dalis.
SN – standartinis nuokrypis.
5

ŠR – šoninė stuburo kaklinės dalies rentgenograma.
t krit. – Student kriterijus.
TD – tarpslankstelinis diskas.
Th - tarptautinis krūtinės slankstelio ar nugaros smegenų segmento žymėjimas, šalia
nurodomas anatominės struktūros numeris.
TR – tiesinė stuburo kaklinės dalies rentgenograma.
TS – tarpslankstelinis sąnarys.
TSI – tarpslankstelinio sąnario išnirimas.
TT – tarpšonkaulinis tarpas.
U krit. – Mann–Whitney kriterijus.
W krit. – Wilcoxon kriterijus.
Χ² krit. - K. Pirsono “Chi–kvadrat“ kriterijus.

1. ĮVADAS

6

Pastaruoju metu, kintant žmonių gyvenimo įpročiams, traumų daugėja, jos sunkėja. Labai
dažnai pažeidžiamos ir nugaros smegenys (NS) [1]. Įvairiose šalyse, kaip nurodo tyrėjai,
nugaros smegenų pažeidimų (NSP) dažnis svyruoja. H.Y. Chen ir kt. duomenimis Taivane NSP
per metus patiria 6 iš 100000 gyventojų [2]. R. Hu taip pat nustatė, kad Manitoboje NS
traumuoja vidutiniškai 7 iš 100000 gyventojų [3]. B.A. Woodruff teigimu Jungtinėse Amerikos
Valstijose Vakarų Virdžinijoje NSP nustatomi 3 iš 100000 gyventojų [4]. V. Palma su
bendraautoriais nurodo, jog kitose valstijose NS traumas patiria nuo 22 iki 32 gyventojų iš
milijono [5]. L.H.S. Sekhon ir kt. duomenimis, 55 proc. atvejų traumuojama NS kaklinė dalis
[1]. J. Surkin ir bendraautorių manymu, negalima tiksliai apskaičiuoti NS kaklinės dalies traumų
dažnio populiacijoje, nes 16-30 proc. nukentėjusiųjų ir patyrusių šio tipo traumą žūsta įvykio
vietoje [6]. Kaip bebūtų, M. Franceschini ir kt. pabrėžia, kad NS dažniausiai traumuoja jauni,
darbingo amžiaus asmenys [7]. Tyrėjų apskaičiavimu, šių nukentėjusiųjų amžiaus vidurkis yra
40 metų [7]. M.J. Shepard ir bendraautoriai nustatė, kad vyrai NS traumą patiria 5 kartus
dažniau negu moterys [8]. J.W. Middleton ir kt. duomenimis, iki 50 proc. atvejų po traumos
išryškėja visiško NS kaklinės dalies pažeidimo simptomai-tai išnykę jutimai bei galūnių
raumenų paralyžius [9]. M.B. Bracken ir K.N. Razack su bendraautoriais priduria, kad 40-60
proc. atvejų būna dalinis NSP, t.y. išlieka jutimai ir nustatoma susilpnėjusi galūnių raumenų
jėga [10,11].
Visi tyrėjai, nagrinėjantys pacientų, patyrusių NSP, gydymo problemas, sutinka, kad jų
yra daug ir jas sunku spręsti [12-18]. L.H.S. Sekhon ir kt. manymu, nukentėjusiųjų, kuriems po
traumos išryškėja nugaros smegenų pažeidimo klinika (NSPK), gydymą apsunkina ir tai, jog 2057 proc. atvejų diagnozuojami kitų kūno sričių sužalojimai [1]. J.M. Spivak duomenimis šių
ligonių mirštamumas gydymo įstaigoje siekia iki 30 proc. [19]. Niekas neabejoja, kad tik
kompleksinis gydymas, t.y. neatidėliotinas gyvybinių funkcijų koregavimas, traumuotų NS
apsaugojimas, gali sumažinti šių pacientų mirštamumą [12-18]. Nukentėjusiojo gyvybinių
funkcijų užtikrinimas tyrėjams nesukelia daug keblumų, o pagrindinė problema-apsaugoti
traumuotas NS ir įtakoti jų pažeidimo simptomų kitimus [10,12-18,20-22].
R.J. Dimar, R.B. Delamarter, A.Guha, G.D. Carlson su bendraautoriais rekomenduoja
atlikti eksperimentinius tyrimus su gyvūnais ir tokiu būdu išsiaiškinti procesus vykstančius NS,
jas traumavus [23-26]. Tyrėjai pabrėžia: nors ir mokslinėje literatūroje paskelbta daug
eksperimentinių tyrimų rezultatų, tačiau dar nepakankamai ištirtas stuburo kanalo susiaurėjimo
poveikis histologiniams traumuotų NS kitimams [23-26]. R.J. Dimar su bendraautoriais priduria,
jog vis dar neaiškus stuburo kanalo susiaurėjimo vaidmuo NSP simptomų atsiradimui bei jų
kitimui [23]. Daugelio autorių manymu, būtina ištirti NS suspaudimo trukmės ir jų pažaidos
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simptomų kitimo sąsajas [23-34]. T. Hagg perspėja, jog, analizuojant šį ryšį, nepakanka
eksperimentų su gyvūnais [27]. Tyrėjas, kaip ir R.J. Dimar bei R.B. Delamarter su
bendraautoriais, mano, kad eksperimento metu negalima tiksliai pakartoti veiksnių, kurie sukelia
NSP realios traumos metu [23,24,27]. Autoriai pabrėžia, jog dėl šios priežasties būtina toliau
tęsti klinikinius tyrimus [23,24,27].
M.S. Duh ir S.K. Mirza su bendraautoriais klinikiniais tyrimais įrodė, kad po traumos
susiaurėjusio stuburo kanalo rekonstravimas, pašalinus iš jo kaulinio bei jungiamojo audinio
fragmentus, gali sukelti NSPK atžangą [28,29]. Tyrėjai pabrėžia, jog, išlaisvinus suspaustas NS,
būtina atstatyti pažeistas stuburo kaulines struktūras, po to jas fiksuoti specialiomis
konstrukcijomis [28,29]. Dauguma tyrėjų sutinka su M.S. Duh, S.K. Mirza ir bendraautorių
nuostatomis [28-34]. J.M. Cotler, M.N. Hadley, A. Wolf ir bendraautorių manymu, dėl SKD
traumos susiaurėjusį stuburo kanalą būtina rekonstruoti per kelias valandas po sužalojimo, nes
tik šiuo atveju galima tikėtis NSP simptomų atžangos [30-32]. L.M. Marshall ir Y.J. Mahale su
bendraautoriais prieštarauja šioms nuostatoms ir teigia: po traumos NS tampa neatsparios
mechaninių jėgų poveikiu ir todėl chirurginė intervencija gali paryškinti jų pažaidos simptomus
[33,34]. Tyrėjai rekomenduoja suspaustų NS išlaisvinimą bei SKD rekonstravimą ir fiksavimą
po traumos atidėti vėlesniam laikui [33,34]. Analizuodami pasaulinę mokslinę literatūrą,
neradome aiškaus atsakymo, kada saugiausia ir naudingiausia atlikti chirurginę intervenciją.
[28-34].
Pritardami R.J. Dimar, T. Hagg, M.S. Duh, S.K. Mirza, o taip pat kitų autorių nuomonei,
kad dar nepakankamai ištirtos NSP histologinių požymių, klinikinių simptomų kitimo ir po
traumos išsivysčiusio stuburo kanalo susiaurėjimo sąsajos, suplanavome eksperimentinį bei
klinikinį tyrimus [23,27-34]. Disertacijoje išdėstyti apibendrinti šių tyrimų rezultatai.

1.1 Darbo tikslas
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Ištirti nugaros smegenų pažeidimo histologinių požymių bei klinikinių simptomų kitimo ir
po traumos išsivysčiusio stuburo kanalo susiaurėjimo sąsajas.

1.2 Darbo uždaviniai
1. Ištirti nugaros smegenų histologinius pakitimus, išsivystančius po traumos praėjus
dviems valandoms.
2. Ištirti stuburo kanalo susiaurėjimo poveikį nugaros smegenų histologiniams kitimams.
3. Įvertinti po stuburo kaklinės dalies traumos suspaustų nugaros smegenų išlaisvinimo,
atlikto chirurginiu būdu per dvidešimt keturias valandas po traumos, poveikį jų
pažeidimo simptomų kitimams.
4. Nustatyti nugaros smegenų suspaudimo trukmės ir jų pažeidimo simptomų kitimo
sąryšį.

1.3 Darbo naujumas ir originalumas
Analizuodami tyrėjų, atliktus eksperimentus su gyvūnais ir nagrinėtą po traumos
išsivysčiusio NS suspaudimo problemą, nustatėme, kad jie taikė vadinamą „statinį“ NSP metodą
[24,26,35]. „Statiniu“ metodu imituojant po traumos išsivysčiusį stuburo kanalo susiaurėjimą ir
NS suspaudimą, panaudojamos juostelės ar specialūs kateteriai su balionais [24,26,35]. NS
apsukamos juostelėmis ir tam tikru laipsniu suspaudžiamos [24]. Įkišus specialaus kateterio
balioną tarp NS kietojo dangalo maišo ir slankstelio lanko bei jį išpūtus, sumažinamas stuburo
kanalo plotas [26,35]. R.J. Dimar, J.W. Carter ir bendraautorių teigimu, ši metodika tik iš dalies
atspindi tikrąjį NSP mechanizmą [23,36]. J.W. Carter ir kt. biomechaniniais tyrimais įrodė, kad
traumos metu, pasislinkus slankstelių kauliniams fragmentams į stuburo kanalą, NS
sutrenkiamos, o tik po to suspaudžiamos [36]. Atsižvelgdami į R.J. Dimar, J.W. Carter ir
bendraautorių tyrimų išvadas, pradžioje NS traumavome ant jų kietojo dangalo maišo
numesdami iš aukščio tam tikros masės svarelį, o po to jas suspausdavome, išpūtę specialaus
kateterio balioną, pakištą po suformuotu „dirbtiniu“ slankstelio lanku. Mokslinėje litertūroje
rašoma, kad tik R.J. Dimar su bendraautoriais NS traumavo ir suspaudė panašia metodika [23].
Skirtumas tarp jų ir mūsų tyrimo yra tas, kad R.J. Dimar su bendraautoriais suspausdavo NS,
įkišdami į stuburo kanalą specialų tašelį gretimoje sumušimui vietoje [23]. Remiantis J.W.
Carter ir kt. biomechaniniais tyrimais, tai netikslus NSP mechanizmas [36]. Visi tyrėjai,
nagrinėjantys NS suspaudimo poveikį nervinio audinio pakitimams, gyvūnų eutanaziją atlieka
9

po traumos praėjus daugiau kaip trims paroms [23,24,26,35]. Taikant šią tyrimo metodiką
negalima išanalizuoti, kaip pakinta spaudžiamas NS audinys nedelsiant po traumos.
Atsižvelgiant į tai, pasirinktas dviejų valandų laikotarpis.
Analizuodami pasaulinę mokslinę literatūrą, kurioje nagrinėjama, kada saugiausia ir
naudingiausia išlaisvinti stuburo kaklinės dalies (SKD) kaulinių fragmentų ar minkštųjų audinių
suspaustas NS, neradome tikslaus ir vienareikšmio atsakymo [29-34,37,38]. Tyrėjai NS
išlaisvinimo saugumą ir poveikį NSP simptomų kitimams analizuoja remdamiesi tik klinikine
patirtimi [30-32, 37,38]. Autoriai moksliniuose straipsniuose nurodo, kiek ligonių, patyrusių NS
kaklinės dalies sužalojimą, gydyta, kaip ir kada buvo rekonstruotas stuburo kanalas [3032,37,38]. Tik keletas tyrėjų (S.K. Mirza, A.R. Vaccaro ir S.M. Papadopoulos su
bendraautoriais), suskirstydami ligonius į grupes, įvertino suspaustų NS išlaisvinimo skirtingu
po traumos laiku poveikį jų pažaidos simptomų kitimams [29,39,40].
S.K. Mirza su bendraautoriais atliko retrospektyvinį tyrimą [29]. Tyrėjai, išanalizavę 43
gydytų ligonių medicininius dokumentus, juos suskirstė į dvi grupes, atsižvelgdami į laiką
praėjusį po traumos iki NS išlaisvinimo [29]. Vienoje grupėje buvo pacientai, kuriems NS
išlaisvintos per 72 valandas po traumos, o kitoje tie, kuriems tai atlikta vėliau [29]. S.K. Mirza ir
kt. nurodo, kad NS išlaisvindavo uždaru būdu, t.y. tempiant SKD, o chirurginiu metodu tik
fiksuodavo stuburą [29].
S.M. Papadopoulos su bendraautoriais atliko prospektyvinį nerandomizuotą tyrimą [40].
Tyrėjai vienos grupės (protocol group) pacientams NS bandydavo išlaisvinti ir atstatyti stuburo
kanalo plotą uždaru būdu, t.y. tempiant SKD, nedelsiant po traumos [40]. S.M. Papadopoulos ir
kt. teigia, kad per dvi valandas neatstačius SKD ašies ir neišlaisvinus NS, pacientams buvo
atliekama chirurginė intervencija, o kitu atveju stuburas rekonstruotas ir fiksuotas per 24
valandas po traumos [40]. Antros grupės (reference group) pacientai dėl sunkios būklės tokiu
būdu nebuvo gydomi. S.M. Papadopoulos su bendraautoriais nurodo, jog šiems ligoniams SKD
ašis ir stuburo kanalo plotas atstatyti po traumos praėjus daugiau kaip 24 valandoms [40].
Tyrėjai NS išlaisvindavo ir SKD rekonstruodavo bei fiksuodavo įvairiomis metodikomis [40].
A.R. Vaccaro su bendraautoriais atliko prospektyvinį atsitiktinių imčių tyrimą [39].
Autoriai nurodo, kad tyrė 62 pacientus, patyrusius SKD traumą bei NSP [39]. A.R. Vaccaro ir
kt. nukentėjusiuosius suskirstė į dvi grupes [39]. Vienos grupės ligonių NS išlaisvindavo per 72
valandas po traumos, o kitos praėjus daugiau kaip penkioms paroms [39]. Autoriai teigia, kad
NS išlaisvindavo, o stuburą stabilizuodavo skirtingais chirurginiais metodais [39]. A.R. Vaccaro
ir kt. apgailestauja, nes, praėjus dvylikai mėnesių po traumos ir SKD stabilizavimo bei NS
išlaisvinimo, pavyko ištirti mažai pacientų, o tai galėjo nulemti tyrimo rezultatus [39].
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Mūsų atliktas tyrimas yra prospektyvinis. Visiems ligoniams suspaustos NS išlaisvintos
chirurginiu būdu, t.y. priekiniu kaklo pjūviu pasiekus SKD iš stuburo kanalo buvo pašalintos
slankstelių kūnų (SK) skeveldros bei tarpslankstelinių diskų (TD) fragmentai. Visiems
pacientams SKD rekonstruota ir fiksuota vienoda metodika. Nukentėjusieji buvo suskirstyti į dvi
grupes, atsižvelgiant į laiką, praėjusį po traumos iki suspaustų NS išlaisvinimo. Vienos grupės
ligoniams chirurginė intervencija atlikta per dvylika valandų po traumos. Kitos grupės pacientų
NS išlaisvintos bei SKD rekonstruota ir fiksuota vėliau, t.y. praėjus dvylikai-dvidešimt
keturioms valandoms po sužalojimo. Šiais aspektais Kauno medicinos universitete (KMU)
atliktas tyrimas skiriasi nuo tų, kuriuos aprašė S.K. Mirza, S.M. Papadopoulos ir A.R. Vaccaro
bei kiti autoriai [29-32,37-40].

1.4 Darbo praktinė reikšmė
Apibendrinus tyrimų rezultatus, literatūros duomenis suformuluotos pacientų, patyrusių
NSP gydymo praktinės rekomendacijos.
Išanalizavus tyrimo rezultatus, nustatyta, kada saugiausia ir efektyviausia chirurginiu
būdu išlaisvinti suspaustas NS ir rekonstruoti bei fiksuoti SKD.

2. LITERATŪROS APŽVALGA
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2.1 NS anatominės ypatybės
NS panašios į vieno centimetro storio cilindrinį virpstą, nežymiai suspaustą iš priekio į
užpakalį. NS yra stuburo kanale, bet užima tik vieną trečiąją pastarojo ploto [41] (1 pav.).

1 – NS.
2 – gilieji ilgieji nugaros raumenys.
3 – penktojo kaklo slankstelio keterinė atauga.
4 – penktojo kaklo slankstelio lankas.
5 - geltonasis raištis.
6 – penktojo kaklo slankstelio kūnas.
7 – kietasis NS dangalas.
8 – užpakalinis išilginis raištis.
9 – apskritimu pažymėtas stuburo kanalas.

1 pav. Stuburo kanalas (autoriaus preparatas ir nuotrauka)
Viršuje, ties didžiąja pakauškaulio anga, jos pereina į pailgąsias smegenis, o apačioje
nusmailėja ir pasibaigia kūgiu. Žemyn nuo NS kūgio nutįsta plonas galinis siūlas. Apatinė NS
riba nepastovi ir keičiasi žmogui augant [41].
Kaklinėje ir juosmeninėje dalyse NS sustorėjusios. Kaklinis sustorėjimas yra ryškiausias
ties penktu ir šeštu kaklo slanksteliais, o juosmeninis–ties dvyliktu krūtinės slanksteliu [41]. Iš
šių sustorėjimų išeina gana stambūs nervai į galūnes, todėl čia yra didesnė nervinių ląstelių bei
skaidulų sankaupa. Nervinių ląstelių kūnai, susitelkę NS viduje, sudaro pilkąją medžiagą (PM).
PM apsupa nervinių skaidulų sluoksnis–tai NS baltoji medžiaga (BM) [42]. Horizontaliuose NS
pjūviuose PM yra peteliškės formos. Joje galima išskirti priekinį, užpakalinį ir šoninį ragus. PM
priekiniuose raguose esančių motorinių neuronų nervinės skaidulos sudaro priekines šakneles,
kurios išeina iš NS [42] (2 pav.).
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1 – užpakalinė vidurinė NS vaga.
2 – užpakalinis BM pluoštas.
3 – užpakalinis PM ragas.
4 – šoninis BM pluoštas.
5 – šoninis PM ragas.
6 – priekinis PM ragas.
7 – priekinis BM pluoštas.
8 – a. spinalis anterior.
9 – priekinis vidurinis NS plyšys.
10 – tarpinis PM ruožas.
11 – centrinis NS kanalas.

2 pav. NS skersinis pjūvis (autoriaus preparatas ir nuotrauka)
Priekinės šaknelės yra motorinės, ir jų skaidulos kartu su nugariniais nervais pasiekia
skersaruožius raumenis. Nervinis impulsas, plintantis šiomis skaidulomis, sukelia raumenų
susitraukimą [41]. Su priekine šaknele susijungia pseudounipolinių neuronų periferinės atšakos,
išėjusios iš nugarinio mazgo, ir sudaro nugarinį nervą. Pastarieji išeina iš stuburo kanalo per
tarpslankstelines angas [41]. Nugarinių mazgų pseudounipolinių neuronų periferinės atšakos su
nugariniais nervais bei jų šakomis išplinta kūne ir užsibaigia organuose nervinėmis galūnėmis–
receptoriais [42]. Pastarieji priiminėja dirginimus, transformuoja juos į nervinius impulsus, kurie
pseudounipolinių neuronų periferinėmis atšakomis ateina į nugarinių mazgų neuronų kūnus, o
šie per savo centrines atšakas, sudarančias užpakalines šakneles, perduoda jutimus į NS.
Užpakalinės šaknelės funkciniu atžvilgiu yra juntamosios [41].
NS PM dalis, iš kurios išeina po porą priekinių ir užpakalinių šaknelių, sudarančių po
vieną nugarinį nervą, kiekvienoje pusėje, vadinama NS segmentu. Gretimus NS segmentus
sujungia baltosios NS medžiagos asociacinės skaidulos. Šios skaidulos su aferentinėmis
priskiriamos endogeninių grupei [42]. Endogeninių skaidulų kūnai yra NS, o kitos grupės–
egzogeninių–galvos smegenyse. Dauguma šių skaidulų susitelkusios į atskirus pluoštelius,
vadinamus laidais, kurie nutįsta išilgai NS. Tarp atskirų laidų nėra ribų [42]. Jie sudaro vientisą
BM sluoksnį, kuris smegenų paviršiuje išilginių vagų dalijama į užpakalinį, šoninį ir priekinį
pluoštus. NS BM pluoštuose esančius laidus galima suskirstyti į NS segmentų savąjį laidinį
aparatą ir tuos, kurie jungia NS su galvos smegenimis [42]. Pastarieji pagal kilmės vietą ir
impulso plitimo kryptį skirstomi į kylančiuosius ir nusileidžiančiuosius. Kylantieji laidai (kitaip
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dar vadinami juntamaisiais, aferentiniais, įcentriniais) prasideda iš NS ir pasibaigia galvos
smegenyse [42]. Nusileidžiantieji laidai, motoriniai, efektoriniai, išcentriniai, prasidėję įvairiose
galvos smegenų dalyse, pasibaigia ant priekinio rago motorinių neuronų [42].
NS gaubia trys dangalai-tai švelnusis, voratinklinis ir kietasis (3 pav.).

1 – NS.
2 – užpakalinė vidurinė vaga.
3 – užpakalinė šoninė vaga.
4 – švelnusis NS dangalas.
5 – voratinklinis NS dangalas.
6 – kietasis NS dangalas.
7 – subdurinis tarpas.
8 – epidurinis tarpas.
9 – subarachnoidinis tarpas.
10 – priekinis vidurinis plyšys.

3 pav. Nugaros smegenys ir jų dangalai (autoriaus preparatas ir nuotrauka)
Kietasis dangalas apsupa NS, sudarydamas apie jas uždarą maišą, kuris nesiliečia prie
stuburo kanalo sienų ir yra storiausias bei tvirčiausias [41,42]. Tarp kanalo sienų ir šio dangalo
išlieka epidurinis tarpas, kuriame yra riebalinio audinio ir tankių veninių rezginių. Voratinklinis
dangalas yra vidurinis, plona jungiamojo audinio plėvė, iš visų pusių gaubianti NS. Švelnusis
NS dangalas betarpiškai liečia smegenis ir suauga su jomis. Jis sudarytas iš dviejų lapų, tarp
kurių eina kraujagyslės, maitinančios smegenis. Tarp voratinklinio ir švelniojo dangalų lieka
platus subarachnoidinis tarpas, užpildytas skaidriu, seroziniu smegenų skysčiu [41,42]. NS
dangalai, tarp jų esantys tarpai, užpildyti riebaliniu audiniu bei smegenų skysčiu, apsaugo NS,
sušvelnindami smūgius, tenkančius žmogaus kūnui [41,42].
NS krauju aprūpina viena priekinė ir dvi-keturios užpakalinės NS arterijos [43]. Priekinė
NS arterija atsišakoja kaukolės ertmėje nuo slankstelinės arterijos, susijungia su priešingos
pusės tokia pat kraujagysle ir leidžiasi žemyn priekiniu viduriniu NS plyšiu iki galinio siūlo
[43]. Ši kraujagyslė užtikrina kraujo pritekėjimą priekiniams dviem trečdaliams NS audinio
[43]. NS kaklinės dalies išplatėjimą krauju taip pat aprūpina ir kraujagyslės, atsišakojančios nuo
kylančios ir giliosios kako arterijų [43]. B.K. Willis su bendraautoriais nurodo, kad slankstelinės
arterijos gali būti pažeistos SKD traumos metu [44]. Tyrėjai pabrėžia: šios kraujagyslės
dažniausiai

traumuojamos

lūžus

skersinei

slankstelio

ataugai,

panirus
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tarpslanksteliniams sąnariams (TS) [44]. B.K. Willis ir kt. savo teiginius pagrindžia tyrimo
rezultatais [44]. Autoriai 26 pacientams, patyrusiems SKD traumas, atliko kaklo kraujagyslių
angiografijas ir nustatė, kad 62 proc. atvejų buvo pažeistos slankstelinės arterijos [44]. D.
Friedman su bendraautoriais taip pat analizavo slankstelinių arterijų pažeidimus [45]. Tyrėjai 37
pacientams, kuriems buvo diagnozuota SKD trauma, atliko magnetinio branduolių rezonanso
(MBR) tyrimą ir 24 proc. atvejų nustatė minėtų kraujagyslių pažeidimus [45]. B.K. Willis ir D.
Friedman su bendraautoriais pabrėžia, jog pažeidus slankstelines arterijas išsivysto NSP, kuris
pasireiškia ryškia simptomatika [44,45]. Tyrėjai perspėja: traumavus abi kraujagysles,
nukentėjusįjį gali ištikti staigi mirtis [44,45].
Krūtininėje NS dalyje nuo tarpšonkaulinių arterijų atsišakoja keletas šaknelinių
kraujagyslių, kurios maitina smegenis [43]. A.E.M. Mautes su bendraautoriais nurodo, kad dėl
šių anatominių ypatybių krūtininė NS dalis labai jautri arterinio kraujo spaudimo sumažėjimui
[43]. Autoriai teigia, jog, esant hipotenzijai, gali vystytis NS išemija ir dažniausiai pažeidžiami
ketvirtas–aštuntas NS segmentai [43].
Viena plati šaknelinė arterija–arteria radicularis magna (Adamkiewicz) užtikrina kraujo
pritekėjimą NS apatiniams dviem trečdaliams [41,46]. Ši kraujagyslė dažniausiai atsišakoja nuo
krūtinės devintos–dvyliktos tarpšonkaulinių arterijų, o kai kurie autoriai nurodo, kad gali
atsiskirti ir nuo juosmens srities segmentinių kraujagyslių [41,46].
Užpakalinės NS arterijos atsišakoja nuo slankstelinių arterijų kaukolės ertmėje ir leidžiasi
žemyn šalia užpakalinių smegenų šaknelių. Šios kraujagyslės, besileisdamos iki arklio uodegos
(cauda equina), aprūpina krauju užpakalinę NS audinio dalį [46].
NS venos išsidėsčiusios panašiai kaip ir arterijos [42]. Priekiniame NS paviršiuje yra
priekinės-vidurinės ir priekinės-šoninės venos. Šiomis kraujagyslėmis kraujas nuteka iš
priekinės NS dalies [42]. Užpakalinėmis išilginėmis venomis kraujas nuteka iš užpakalinės NS
dalies. Epiduriniame tarpe, tarp kietojo NS dangalo ir užpakalinio išilginio raiščio bei antkaulio,
išsidėstę veniniai rezginiai [42]. Šiuos kraujagyslių rezginius sudaro dvi ar daugiau venų,
susijungusių tarpusavyje ir einančių išilgai priekiniu ir užpakaliniu NS paviršiumi. Per
tarpslankstelines angas šie rezginiai susijungia su išoriniu stuburo veniniu rezginiu [42].

2.2 NSP patofiziologija
NS sužalojimo patofiziologija apima pirminį ir antrinį jų pažeidimo mechanizmus [47].
Pirminis NSP įvyksta, kai nervinės struktūros yra sumušamos ir suspaudžiamos pasislinkusių
SK ar jų kaulinių fragmentų [22,23,25,36,48]. NSP vietoje susiformuoja kraujosruva, aplinkinių
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audinių paburkimas, įvyksta neuronų nekrozė, aksonų fragmentacija, demielinizacija ir
galiausiai susidaro cystos [22,23,25,48]. A. Merola su bendraautoriais teigia, kad tik
eksperimentiniais tyrimais galima įvertinti NSP histologinių požymių kitimus skirtingu po
traumos laikotarpiu [48] (1 lentelė).
1 lentelė. NSP histologinių požymių kitimas
Laikas po traumos
5 minutės
1 valanda

Histologiniai požymiai
Eritrocitai pradeda išeiti pro venulių sieneles į NS PM.
Susiformuoja kraujosruvos perivaskuliniuose tarpuose, stebimi aksonų
pokyčiai ir chromatolyzė bei priekinių NS PM ragų ląstelių išemijos
požymiai. Nustatomas kraujagyslių endotelio pažeidimas.
4 valandos
Stebima susiformavusi hemoraginės nekrozės zona, kuri verpstės forma plinta
nuo sužalojimo centro link periferijos.
24 valandos
Plečiasi ir didėja NS BM bei PM paburkimas. Ryškėja NS architektūros
pažeidimas.
Keletas parų
Polimorfonuklearinės ląstelės infiltruoja pažeidimo zoną, o po to jas pakeičia
makrofagai. NS audinio nekrozės ir paburkimo zonos nežymiai padidėjusios,
lyginant su tyrimų atliktų praėjus 24 valandoms po traumos rezultatais.
Pirma savaitė
Centrinėje nekrozės zonoje atsiranda cistiniai dariniai.
Keturios savaitės
Pažeidimo zonoje susiformuoja cistinės ertmės su astrocitų glioze ir likusių
aksonų demyelinizacija.
Lentelė sudaryta, remiantis 22,23,25,48 literatūros šaltiniais.

Ch. Boldin su bendraautoriais nurodo, jog ir MBR tyrimo metu galima įvertinti pirminio
NSP pobūdį [49]. Autoriai teigia: NS kraujosruvą atspindi didelio intensyvumo signalas MBR
T1 rėžime [49]. Paburkimas nustatomas, randant NS išsiplėtimą pažeidimo vietoje bei pakitusį
signalą MBR T2 rėžime [49]. D.M. Schaefer ir kt. pritaria šiems teiginiams ir suklasifikuoja NS
pakitimus, kurie nustatomi MBR tyrimo metu bei atspindi pirminį pažeidimo mechanizmą [50].
Tyrėjai pirmos grupės pažeidimams priskiria kraujosruvą, antros-paburkimą, kuris apima vieną
NS segmentą, trečios-nervinio audinio paburkimą, kuris nusitęsia per kelis NS segmentus [50].
S. Ramon su kolegomis šią klasifikaciją rekomenduoja išplėsti iki šešių pažeidimo grupių [51].
Autoriai išskiria šiuos pirminio NS pažeidimo tipus, t.y. NS suspaudimą, nutraukimą. S. Ramon
ir kt. į atskirą grupę įtraukė tuos NSP, kai MBR tyrimo metu nenustatoma pakitimų [51].
T.Ito su bendraautoriais ištyrė 8 pacientus, patyrusius NSP ir mirusius dėl komplikacijų,
susijusių su šio tipo trauma [52]. Autoriai nustatė, kad, histologiškai tiriant NS, jų pažeidimo
požymiai buvo nustatyti aukščiau ir žemiau pradinės traumos vietos. Tyrėjai mano, jog tai susiję
su stuburo kanalo susiaurėjimu bei padidėjusiu spaudimu NS viduje ir išorėje, o taip pat su
cheminiais procesais, vykstančiais po traumos [52]. L.H.S. Sekhon, C.H. Tator, S.K. Agrawal ir
kt. manymu, tai susiję su antriniu NSP mechanizmu [1,53,54]. Tyrėjai, o taip pat ir G.D. Carlson
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bei A.V. Slucky su bendrautoriais teigia: pirminis NSP mechanizmas aktyvuoja cheminių
procesų grandinę, kuri nulemia antrinį nervinio audinio pažeidimą [1,47,53-55] (2 lentelė).
2 lentelė. Pirminio NSP mechanizmo sukelti procesai, nulemiantys antrinį jų pažeidimą
Procesas
Širdies ir
kraujagyslių sistemos
pokyčiai
NS kraujotakos
pokyčiai
Elektrolitų balanso
pokyčiai
Biocheminiai
pokyčiai

Išraiška
Suretėja širdies susitraukimų dažnis, sumažėja arterinis kraujo spaudimas,
periferinių kraujagyslių pasipriešinimas, širdies išmetimo tūris.
Sutrinka autoreguliacija, susiformuoja kraujosruvos (ypatingai NS PM),
išsivysto spazmas, trombozė ir sutrinka mikrocirkuliacija.
Padaugėja intraląstelinio kalcio, natrio, ekstraląstelinio kalio, padidėja natrio
pralaidumas pro ląstelės membraną.
Susikaupia neurotransmiteriai, ekscitotoksinės amino rūgštys (ypatingai
glutamininė), atsipalaiduoja arachidoninė rūgštis, susiformuoja laisvieji
radikalai, padidėja prostaglandinų kiekis, spartėja lipidų peroksidacija,
išsiskiria endogeniniai opioidai, citokinai.
Astrocitai, neuronai, endotelis reaguodami į traumą produkuoja citokinus.
Paryškėja NS išemija.

Imuninis atsakas
Paburkimas
Energijos
metabolizmo
Sumažėja adenozino trifosfato gamyba.
sumažėjimas
Apoptozė
“Programuota” ląstelės žūtis.
Lentelė sudaryta, remiantis 1,47,53-55 literatūros šaltiniais.

NSP anksčiausiai pasireiškia sisteminiu poveikiu, vadinamu neurogeniniu šoku.
Neurogeniniam šokui būdinga bradikardija, hipotenzija ir sumažėjęs širdies išmetimo tūris. Šie
pokyčiai išsivysto dėl sumažėjusio simpatinės nervų sistemos tonuso [1,12,13]. Kartu su
sisteminiu hipotenzijos efektu pasireiškia vietiniai NS mikrocirkuliacijos pokyčiai ir tai
sumažina traumuotos NS vietos kraujotaką [56]. Veikiant šiems faktoriams, formuojasi išeminė
zona. Dauguma tyrėjų nurodo, kad NSPK labai susijusi su potrauminės išemijos laipsniu
[23,24]. Tiksli potrauminės išemijos priežastis išlieka neaiški. C.H. Tator ir kt. manymu,
kraujagyslių spazmas išsivystęs dėl mechaninės jėgos poveikio ar atsipalaidavus vazoaktyviems
aminams nulemia mikrokraujagyslių sienelės plyšimą ir endotelio paburkimą, o tai sukelia
kraujosruvos susiformavimą, kas dar paryškina NSP vietos išemiją [53]. Trauminiai faktoriai
taip pat aktyvina trombocitų agregaciją bei ekscitatorinių neurotransmiterių atsipalaidavimą
[53]. G.D. Carlson ir kt. teigia, kad, sužalojus NS, pažeidžiami jų kraujotakos autoreguliaciniai
mechanizmai [47]. Esant nepakitusioms sąlygoms, NS autoreguliaciniais mechanizmais
užtikrina reikiamą kraujotaką, svyruojant sisteminiam kraujo spaudimui 50-130 mmHg ribose,
panašiai kaip galvos smegenys [57]. L. Levi su bendraautoriais teigia: NSP atveju, sutrikus jų
kraujotakos autoreguliacijai, sisteminio arterinio kraujo spaudimo svyravimas yra labai svarbus.
NS kraujotaka tuo atveju būna pasyviai priklausoma nuo sisteminio arterinio kraujo spaudimo
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[57]. Dauguma tyrėjų dėl šios priežasties rekomenduoja agresyvią infuzoterapiją ir
adrenomimetikų panaudojimą (dopamino ir/ar dobutamino), norint užtikrinti reikiamą širdies
išmetimo tūrį ir vidutinį kraujo spaudimą [1,12,13,57]. NS kraujotakos specifiškumas taip pat
nulemia nervinio audinio pažaidos ypatybes [47]. G.D. Carlson eksperimentiniais tyrimais
nustatė, jog dėl šio kraujotakos savitumo NS centre esančios PM ir BM traumos metu labiau
pažeidžiamos negu NS periferijos BM [47].
Traumavus NS, pažeidimo vietoje pakinta elektrolitų balansas: padaugėja intraląstelinio
natrio ir kalcio kiekis, ekstraląstelinio kalio, o tai nulemia neuronų depoliarizaciją [58]. Natrio
jonų patekimas į ląstelę sukelia hipoksinę-išeminę pastarosios žūtį dėl citotoksinės edemos,
intraląstelinės acidozės [54].
A.V. Slucky ir kt. teigimu, kalcio jonai yra universalūs intraląstelinių funkcijų
reguliatoriai [47,55]. J.V. Bonventer ir bendraautorių duomenimis, padidėjęs šių jonų kiekis gali
aktyvuoti tokius katabolinius enzimus, kaip proteazes (kalpainus), lipazes (fosfolipazė A2) ir
DNR-azes, kurios suardo pagrindines ląstelių struktūras ir nulemia ląstelės pažeidimą [59]. J.M.
Braughler ir kt. pabrėžia: kalcio jonai prisitvirtina prie mitochondrijų membranų ir slopina
adenozintrifosfato (ATF) produkciją bei nukreipia mitochondrinį elektronų transportą, kad
formuotųsi laisvieji deguonies radikalai [60]. W.Young priduria, jog padidėjęs kalcio kiekis
aktyvuoja fosfolipazę A2, kuri inicijuoja arachidoninės rūgšties atsipalaidavimą iš ląstelės
membranos fosfolipidų [61]. Iš arachidoninės rūgšties gali formuotis laisvieji radikalai bei
susidaryti leukotrienai, tromboksanai ar prostaglandinai [61]. Visos šios medžiagos tiesiogiai
sunaikina ar destabilizuoja ląstelių membranas, sukelia trombocitų agregaciją, kraujagyslių
spazmą ar padeda atsipalaiduoti lizosominiams fermentams [61].
D.K. Anderson teigia, jog tokie neurotransmiteriai, kaip neuropeptidai, monoaminai ir
ekscitotoksinės amino rūgštys, atsipalaiduoja iš sužaloto nervinio audinio ir įsitraukia į antrinį
NSP, o tai skatina progresuoti edemą ir išemiją [62]. Centrinėje nervų sistemoje glutamatas yra
aktyviausia ekscitatorinė amino rūgštis, kuri dalyvauja greitoje neurotransmisijoje ir sinapsių
veiksmingumo moduliacijoje [62]. Glutamatai aktyvuoja keletą ląstelės apvalkalo receptorių
(pats svarbiausias yra N-metil-D-aspartat (NMDA) receptorius) [62]. Autoriaus teigimu,
paveikus šiuos receptorius daug kalcio jonų patenka į ląstelę. Kalcio jonai aktyvuoja jau minėtus
katabolinius enzimus (proteazes, lipazes, DNR-azes) ir sukelia ląstelės destrukciją [62].
Y. Olsson įrodė, kad monoaminai (dopaminas, serotoninas) nulemia NS mikrocirkuliacijos
kitimus, atsirandančius po traumos [63]. S. Yoshino su bendraautoriais pabrėžia: norepinefrinas
dalyvauja išsivystant vazogeninei NS edemai po traumos praėjus keletui valandų, o laisvos
ekscitatorinės amino rūgštys yra atsakingos už vėlesnę citotoksinę edemą [64]. A. Faden
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eksperimentiniais tyrimais įrodė, kad endogeninis opioidas dynorphin A yra kappa opioidinių
receptorių ligandas ir aktyviai dalyvauja svarbiausiuose procesuose, vykstančiuose po NS
sužalojimo [65].
Laisvieji radikalai-labai reaktyvios molekulės, turinčios papildomą elektroną išorinėje
orbitoje. Jie dažniausiai susidaro iš molekulinio deguonies [1]. Superoksidas (O2) susiformuoja
mitochondrijose dėl neužbaigto elektronų transportavimo. Superoksidas konvertuojamas į H2O2,
veikiant dismutazei, po to katalazė suskaldo į H2O ir O2 [1]. Esant laisviems geležies jonams,
atsipalaidavusiems iš hemoglobino, transferino ar feritino, sumažėjus terpės pH H2O2
suformuoja labai reaktyvius hydroksilo radikalus (HO) [1]. Šie radikalai sukelia lipidų
peroksidaciją ir, sklisdami ląstelės paviršiumi, paveikia nuo fosfolipidų priklausančius
fermentus, pakeičia jonų gradientą bei pažeidžia membranas [1]. G.D. Carlson ir kt. teigia, jog,
vykstant šiam procesui, susidaro daug lipidų peroksidų, o dėl jų susiformuoja dar daugiau
laisvųjų radikalų [47]. S.K. Agraval ir kt. pabrėžia: laisvieji radikalai gali susidaryti vykstant
katecholaminų auto-oksidacijai, konvertuojant ksantinooksidazei, aktyvuojantis reakcijų
grandinei, kurioje dalyvauja arachidoninė rūgštis bei vykstant geležies katalizuojamai HaberVeiss reakcijai [54]. Taip pat juos gamina aktyvuoti neutrofilai [54]. Laisvieji radikalai,
suardydami ląstelių apvalkalus ir mitochondrijų membranas, denatūruodami baltymus bei
suskaldydami DNR, sukelia nervinio audinio destrukciją [1,47]. E. Wei su bendraautoriais
nurodo ir kitus ląstelių pažeidimo mechanizmus [66]. Tyrėjai aiškina, kad deguonies radikalai
sukelia kraujagyslių endotelio bei hematoencefalinio barjero pažeidimus, o dėl to vystosi
vazogeninė edema ir nerviniame audinyje sutrinka elektrolitų bei vandens homeostazė [66]. T.
Yoshida ir kt. priduria: ryškiausias nervinių struktūrų pažeidimo mechanizmas yra susijęs su
ląstelės paburkimu dėl vandens ir natrio kiekio padidėjimo bei kalio sumažėjimo [67]. Autoriai
pritaria L.H.S. Sekhon ir G.D. Carlson bei kt. nuomonei, kad laisvieji radikalai gali pažeisti
kelis ląstelės komponentus, tokius kaip Na/K ATPazes, kurios palaiko kalcio jonų koncentraciją,
ar DNR, ir nulemti užprogramuotą pastarosios žūtį [1,47,67].
P.G. Popovich duomenimis, imuninė reakcija, sukelta traumos, prasideda ir vystosi NS
pažeidimo vietoje labai sparčiai [68]. Eksperimentiniais tyrimais įrodyta, kad pikas mikroglijos
aktyvacijos sužalojimo centre stebimas 3-7 parą po traumos [68]. P.G. Popovich ir kt. teigia, kad
daugiausiai aktyvuotų monocitų ir makrofagų traumos vietoje būna 7 parą po sužalojimo [68].
Šalia sužalojimo vietos nugariniuose ir šoniniuose pluoštuose didžiausia mikroglijos aktyvacija
nustatoma 2-4 savaitę po traumos [68]. T limfocitai infiltruoja sužalojimo vietą 3-7 parą po
traumos, o aktyvuoti astrocitai 7-28 parą. Šios ląstelės išsisklaidžiusios aktyvuotoje
mikroglijoje, bet būna ir šalia tos vietos, kur yra fagocituojantys makrofagai [68]. G.D. Carlson
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ir kt. manymu, antrinis NSP mechanizmas glaudžiai susijęs su apoptoze [47]. Apoptozė–ląstelės
žūties mechanizmas, kurį apibūdina branduolių fragmentacija ir histologiškai nustatomi
apoptotiniai kūnai, matomi kaip maži bazofilinės medžiagos kamuoliukai ląstelės citoplazmoje
ar jos branduolio viduje [47]. Apoptozė aktyvuojama genetinės programos. Skirtingai nuo
ląstelės žūties apoptozė nulemia ląstelės susitraukimą, o po to ją fagocituoja makrofagai [47].
Ląstelės nekrozė charakterizuojama jos paburkimu ir branduolio susitraukimu; apoptotiniai
kūnai nesusidaro. Nekrotizavus ląstelei, atsipalaiduoja cheminės medžiagos, kurios pažeidžia
aplinkinius audinius ir sukelia uždegiminį atsaką [47] (4 pav.).

Mechaninė trauma

Arterijų plyšimas,
Kraujo nutekėjimo
venomis sutrikimas

Ląstelių
pažeidimas

Kvėpavimo
sutrikimas

Kraujagyslių
išsiplėtimas,
širdies inervacijos
sutrikimas

Išemija

Apoptozė

Imuninis
atsakas

Toksinai,
Laisvieji radikalai

Ląstelinė
edema

NS perfuzijos
sutrikimas

Ląstelės „mirtis“

4 pav. Pirminis ir antrinis NS pažeidimo mechanizmai.
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2.3 NS kaklinės dalies traumų dažnis bei pobūdis
Traumos metu, pakitus SKD ašiai ar slankstelių kauliniams fragmentams pasislinkus į
stuburo kanalą, NS sutrenkiamos bei suspaudžiamos ir išryškėja jų pažeidimo klinika [31,36,6971]. NSP dažnis ir pobūdis glaudžiai susiję su SKD pažeidimo tipu [31,69-71]. Šią nuostatą
patvirtina tyrėjai, kurie nagrinėja SKD traumas [31,69-71]. C.A. Beyer ir kt. aprašė 34
pacientus, patyrusius vienpusį tarpslankstelinio sąnario išnirimą (TSI), ir 76,4 proc. atvejų
nustatė nervinių struktūrų pažeidimo simptomatiką [69]. Autoriai nurodo, kad 23 (67,6 proc.)
nukentėjusiesiems diagnozuoti nugarinių nervų pažeidimai, o likusiems 11 (32,4 proc.) NS [69].
Panašius rezultatus pateikia M.N. Hadley ir kt. [31]. Jie tyrė 31 pacientą, kuriam diagnozuotas
vienpusis TSI, 24 (77,4 proc.) iš jų nustatytas nervinių struktūrų pažeidimas. Tik M.N. Hadley
su bendraautoriais teigia, jog 7 (29,2 proc.) diagnozavo visišką NSP, o 10 (32,2 proc.) dalinį
[31]. A.S. Shapiro ištyrė 24 pacienus, patyrusius tokį patį SKD sužalojimą. 19 (79,2 proc.)
autoriaus tirtų pacientų po traumos nusilpo galūnių raumenų jėga ar sutriko jutimai [70]. 17
(89,5 proc.) nustatytas nugaros nervų pažeidimas [70]. C.P. Sabiston ir kt. teigia, kad 14 (87,5
proc.) iš 16, nukentėjusiųjų ir patyrusių vienpusį TSI, po traumos išryškėjo nervinių struktūrų
pažeidimo simptomai [71]. 8 (50 proc.) buvo traumuoti nugariniai nervai, o 6 (37,5 proc.) NS
[71].
Apibendrinus šių autorių tyrimų duomenis, galima teigti, kad, įvykus vienpusiam TSI,
nervinės struktūros pažeidžiamos 76,4-87,5 proc. dažniu [31,69-71]. Nugariniai nervai
traumuojami 29,2-70,8 proc. dažniu, o NS-8,3-61,4 proc. [31,69-71].
A. Wolf ir kt., ištyrę 52 pacientus, patyrusius abipusį TSI, nustatė, kad 34 (65,4 proc )
pasireiškė visiško NSPK, 13 (25 proc.) dalinio [32]. M.N. Hadley ir kt. aprašo 37 pacientus,
patyrusius analogišką SKD sužalojimą, ir nurodo, jog visiems po traumos išryškėjo NSP [31].
31 (83,8 proc.) diagnozuotas visiškas NSP, o 6 (16,2 proc.) dalinis [31]. C.P.Sabiston ir
bendraautoriai pastebi, kad 14 (60,9 proc.) iš 23 po traumos pasireiškė visiškas NSP [71].
Paskelbti tyrimų rezultatai parodo, kad, įvykus abipusiam TSI, nervinės struktūros
pažeidžiamos 90,4-100 proc. dažniu [31,32,71]. Visiškas NSP išsivysto 60,9-83,8 proc.
pacientų, patyrusių abipusį TSI [31,32,71]. 16,2-26,1 proc. atvejų nustatoma dalinio NSPK
[31,32,71].
C.G. Fisher su bendraautoriais ištyrė 45 pacientus, kuriems buvo diagnozuoti
skeveldriniai SK lūžiai ir 36 (80 proc.) iš jų nustatė NSPK [72]. Tyrėjai pabrėžia, kad 21 (46,7
proc.) pasireiškė visiško NSPK, t.y. žemiau pažeidimo vietos išnyko jutimai ir išsivystė
raumenų paralyžius [72]. M.P. Koivikko ir kt. pritaria paminėtų tyrėjų išvadoms ir teigia:
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maždaug trečdaliui pacientų, kuriems traumos metu įvyksta skeveldriniai SK lūžiai, išryškėja
visiško NSPK [73]. M.P. Koivikko su bendraautoriais savo išvadas pagrindžia atlikto tyrimo
rezultatais [73]. Tyrėjai gydė 69 pacientus, patyrusius SKD slankstelių skeveldrinius lūžius, ir
nustatė, jog 22 (31,9 proc.) po traumos išsivystė visiško, kitiems 22 (31,9 proc.) dalinio NSPK
[73]. A.R. Vaccaro ir kt. aptaria pakankamai retą SKD sužalojimo tipą, kada, veikiant
traumuojančioms jėgoms, plyšta priekinis išilginis raištis, tarpslankstelinis diskas ir SK
pasislenka atgal, link stuburo kanalo [74]. Tyrėjų duomenimis, esant šio tipo traumai 21 proc.
nukentėjusiųjų išsivystė visiškas NSP, t.y. žemiau pažeidimo vietos išnyko jutimai ir išsivystė
raumenų paralyžius [74]. A.R. Vaccaro su bendraautoriais teigia, kad 50 proc. ligonių po
traumos sutriko jutimai ir nusilpo galūnių raumenų jėga, t.y. išsivystė dalinio NSP simptomai
[74]. R.M. Lifeso ir kt. analizavo NSP dažnį tiems pacientams, kuriems, lūžus slankstelio
lankui, kojytei ar sąnarinei ataugai, SKD SK pasisuko pagal išilginę ašį [75]. Autoriai teigia,
kad, esant šio tipo SKD sužalojimui, dalinio NSPK išryškėjo 19 proc. ligonių, o nugariniai
nervai buvo pažeisti 36 proc. nukentėjusiųjų [75].
Apibendrinus paskelbtus tyrimų rezultatus, galima teigti, kad, įvykus skeveldriniams SK
ar kitų kaulinių dalių lūžiams, NS pažeidžiamos 19-80 proc. dažniu [72-75].

2.4 NSP poveikis žmogaus organizmo sistemoms.
Neatidėliotina medicininė pagalba
Traumavus NS, pakinta vidaus organų ir raumenų inervacija, o dėl to sutrinka visų
žmogaus organizmo sistemų veikla ir labai dažnai išsivysto gyvybei pavojingos būklės
[12,13,76,77]. R.D. Stevens su bendraautoriais ir kt. tyrėjai pabrėžia, kad, norint sumažinti
pacientų, patyrusių NSP mirštamumą, būtina neatidėliotinai koreguoti gyvybines funkcijas
[12,13,76,77]. P.A. Ball ir kt. rekomenduoja, kuo skubiau po traumos pradėti gydymą, nes tik
šiuo atveju dar galima tikėtis NSPK pakitimų [12]. Tyrėjų duomenimis, patyrusiems NSP,
dažniausiai išsivysto komplikacijos, susijusios su kvėpavimo ir širdies bei kraujagyslių
sistemomis [12,13].
R.D. Stevens su bendraautoriais aprašo, jog iškvėpimas yra pasyvus, o įkvėpimas, staigus
iškvėpimas ar kosulys yra aktyvūs procesai ir priklauso nuo pilvo sienos raumenų funkcijos bei
būklės [12-14]. Įkvepiant susitraukia diafragma bei tarpšonkauliniai raumenys, ir todėl padidėja
krūtinės ląstos tūris [12]. Galvos sukamasis, trapecinis, laiptiniai raumenys užtikrina galimybę
įkvėpti giliau [12]. (lentelė 3).
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3 lentelė. Raumenys, dalyvaujantys kvėpavime
Procesas

Raumuo ar jų grupė
Diafragma
Įkvėpimas
Tarpšonkauliniai raumenys
Galvos sukamasis, trapecinis raumenys
Laiptiniai kaklo raumenys
Iškvėpimas,
Tiesusis pilvo raumuo
kosulys
Įstrižiniai pilvo raumenys
Skersinis pilvo raumuo
Lentelė paruošta, remiantis 12-14 literatūros šaltiniais.

NS segmentas
C3-C5
Th1-Th11
Priedinis nervas
C3-C8
Th8-L2
Th7-L2
Th7-L2

Esant NSP aukščiau C3-C5 segmentų, sutrinka diafragmos inervacija ir vystosi
kvėpavimo funkcijos nepakankamumas [12-14].
P.R. Nockels nustatė, kad, esant šiam NSP lygiui, ligonis gali įkvėpti iki 150 ml oro, nes
išlieka tik papildomi kvėpavimo raumenys-galvos sukamasis, trapecinis bei kaklo laiptiniai [15].
Esant NSP žemiau C5 segmento, diafragmos funkcija išlieka, tačiau sutrinka tarpšonkaulinių
raumenų inervacija, išsivysto jų paralyžius [12-14]. Ligoniams, kuriems nustatytas šio lygio NS
pažeidimas, įkvepiant diafragma nusileidžia, o krūtinės ląsta neišsiplečia dėl tarpšonkaulinių
raumenų paralyžiaus, ir todėl 70 proc. sumažėja gyvybinė plaučių talpa bei forsuotas įkvėpimo
tūris [12,14]. J.R. Ledsome ir kt. šiuos teiginius patvirtina [78]. Autoriai nagrinėjo kvėpavimo
funkciją 16 ligonių, patyrusių NSP, ir nustatė, kad po traumos labai sumažėja gyvybinė plaučių
talpa bei kiti iškvėpimo rodikliai [78]. Išnykus spinalinio šoko reiškiniams, tarpšonkaulinių
raumenų vangus paralyžius tampa spastiniu, dėl to labai padidėja krūtinės ląstos rigidiškumas
[14]. J.C. McMichan ir kt. duomenimis, išsivystęs krūtinės ląstos rigidiškumas sąlygoja plaučių
gyvybinės talpos padidėjimą iki 60 proc. [14]. J.R. Ledsome ir kt. tyrė pacientus praėjus trims
bei penkiems mėnesiams po NSP ir nustatė, kad visiems padidėjo gyvybinė plaučių talpa ir tai
nepriklausė nuo NS pažeidimo lygio [78]. J.R. Ledsome su bendraautoriais taip pat pabrėžia, jog
visiems jų tirtiems pacientams buvo hipoksemija (pO2<80mmHg), tačiau 74 proc. atvejų
nereikėjo taikyti dirbtinės plaučių ventiliacijos (DPV) [78]. B.P. Gandner ir kt., ištyrę 44
ligonius, patyrusius NSP, nustatė, kad trečdaliui jų teko taikyti DPV [79]. B.P. Gandner su
bendraautoriais perspėja: dar daugiau ligonių reikia intubuoti ir pradėti DPV pimąsias dvidešimt
keturias valandas po traumos [79].
B.P. Gandner, P.R. Nockels, R.D. Stevens ir P.A. Ball su bendraautoriais rekomenduoja
prdadėti taikyti DPV anksčiau, o nelaukti, kada tai reikės atlikti neatidėliotinai [12,13,15,79].
Autoriai aptaria situacijas, kada būtina pradėti DPV [12,13,15,79]. (4 lentelė)
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4 lentelė. Indikacijos trachėjos intubacijai ir DPV pacientų, patyrusių NSP
Būklė

Požymiai
Koma
Kvėpavimo takų nepraeinamumas
Edema
Užryklinio tarpo kraujosruva
Didelė tikimybė užspringti
Ryškiai sumažėjusi gyvybinė plaučių talpa
Gyvybinė plaučių talpa <15 ml/kg.
Kvėpavimo funkcijos nepakankamumas
PaO2<60 mmHg (skiriant oksigenoterapiją)
PaCO2>60 mmHg
Sąmonė, remiantis GCS<8 balų
Galvos smegenų trauma
Padidėjęs inrakranijinis spaudimas
Galvos smegenų įstrigimas
Lentelė paruošta, remiantis 12,13,15,79 literatūros šaltiniais.

M.J. Fishburn, A.B. Jackson, A.M. Lam su bendraautoriais nurodo: 50-100 proc. atvejų
išsivysto kvėpavimo organų sistemos komplikacijos, susijusios su NSP, o jų sunkumas ir
dažnumas priklauso nuo NS traumavimo lygio bei laipsnio [80-82]. Ch. Winslow ir kt. šioms
nuostatoms pritaria [83]. Autoriai ištyrė 180 pacientų, patyrusių NS kaklinės dalies traumas, ir
nustatė, kad 91 (50,6 proc.) ligoniui teko taikyti DPV, 49 (27,2 proc.) išsivystė pneumonija, o 56
(31,1 proc.) atlikta trachėjostomija. R.D. Stevens ir kt. pastebėjo, jog kvėpavimo organų
komplikacijos-plaučių atelektazė, edema, pneumonijos, aspiraciniai pneumonitai išsivysto per
pirmą savaitę po traumos [13]. J. Fagon ir bendraautorių duomenimis pneumonijos, taikant
DPV, išsivysto per pirmąsias keturias paras po traumos ir jas sukelia Streptococcus pneumoniae
ar Hemophilus influenza [84]. P.A. Ball ir B.P. Gardner su bendraautoriais teigia: pneumonijos
išsivystymo dažnis priklauso nuo DPV trukmės [12,79]. Tyrėjai pabrėžia, jog kėkviena DPV
taikymo diena padidina pneumonijos išsivystymo tikimybę 1-3 proc. J. Fagon su bendraautoriais
nustatė, kad pneumonija, išsivysčiusi taikant DPV, buvo mirties priežastimi 27 proc. jų tirtų
pacientų [84]. M.J. DeVivo ir kt. duomenimis, pneumonija yra dažniausia mirties priežastis tų
pacientų, kurie būna patyrę NS kaklinės dalies traumą [85]. J.C. McMichan su bendraautoriais
mano: komplikacijų ir mirčių dažnį galima sumažinti tik skubiai koreguojant kvėpavimo
funkciją [14]. Savo teiginius tyrėjai pagrindžia 22 ligonių, patyrusių NS kaklinės dalies traumas,
gydymo patirtimi ir komplikacijų, susijusių su kvėpavimo organų sistema, analize [14]. J.C.
McMichan su bendraautoriais šiuos pacientus gydė intensyvios terapijos skyriuje ir kiek
įmanoma greičiau koregavo gyvybines funkcijas. Autoriai gydymo rezultatus palygino su kitų
22 ligonių, patyrusių panašias traumas, surinktų retrospektyviu būdu ir gydytų ne tokia
agresyvia metodika [14]. J.C. McMichan ir kt. nurodo, kad iš pirmosios grupės pacientų nė
vienas nemirė, o iš antrosios mirė net devyni. Autorių duomenimis, pirmosios grupės pacientų
tarpe buvo mažiau komplikacijų, susijusių su kvėpavimo organų sistema [14].
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P.R. Nockels pabrėžia: svarbu koreguoti gyvybines funkcijas ne tik dėl to, kad sumažėja
mirčių skaičius bei komplikacijų dažnis, bet todėl, kad būtų galima išvengti antrinio NSP [15].
J.E. Wilberger perspėja, jog, koregavus kvėpavimo funkciją ir nesant DPV būtinybės, pacientai,
kuriems nustatytas NSP C1-C3 lygyje, turi būti gydomi intensyvios priežiūros palatoje [86].
Savo teiginius tyrėjai pagrindžia tuo, kad šios srities NS priekinėje šoninėje kolonoje yra
tinklinis darinys, užtikrinantis automatinį kvėpavimą [86]. Jeigu ši anatominė struktūra
pažeidžiama, spontaninis kvėpavimas tampa visiškai priklausomas nuo paciento sąmonės.
Užmigus nukentėjusiajam, dažnai sustoja kvėpavimas ir ištinka mirtis [86].
P.A. Ball ir kt. duomenimis, kita šių pacientų mirties priežastis yra kraujo apytakos
nepakankamumas [12]. P.A. Ball ir R.D. Stevens su bendraautoriais teigia, kad šie pakitimai
atsiranda dėl širdies ir kraujagyslių sienelių inervacijos sutrikimų [12,13]. NSP aukščiau
krūtinės ketvirtojo segmento susijęs su širdies simpatinės inervacijos sutrikimu [12,13]. Sutrikus
širdies simpatinei inervacijai, sumažėja pastarosios chronotropinė, batmotropinė ir inotropinė
funkcijos, dėl to krinta arterinis kraujo spaudimas [12,13]. NSP atveju pakinta kraujagyslių
sienelių simpatinė inervacija ir jos išsiplečia, todėl sumažėja kraujo pritekėjimas venomis į širdį
ir išsivysto “reliatyvi” hipovolemija [12,13]. Širdies ir kraujagyslių sistemos pakitimai, kliniškai
pasireiškiantys arterinio kraujo spaudimo sumažėjimu, aritmijų išsivystymu, vadinami
neurogeniniu šoku [12,13]. J.E. Wilberger priduria, kad neurogeniniam šokui būdinga ir
poikilotermija-pacientas dėl kraujagyslių sienelės inervacijos sutrikimo nesugeba reguliuoti
kūno temperatūros [86]. L. Levi su bendraautoriais ištyrę 50 ligonių, kuriems po traumos
išsivystė NSP, 16 proc. diagnozavo neurogeninį šoką [57]. R.M. Chestnut su kolegomis savo
tyrimais įrodė, kad arterinio kraujo spaudimo sumažėjimas (sistolinis arterinis kraujo spaudimas
mažesnis kaip 90 mmHg) yra susijęs su didesniu sunkias traumas patyrusių pacientų
mirštamumu [87]. C.A. Walleck ir kiti rekomenduoja pacientams, patyrusiems NSP, skubiai
koreguoti arterinį kraujo spaudimą ir jį palaikyti didesnį kap 90 mmHg [88]. P.A. Ball pataria
koreguoti arterinį kraujo spaudimą, skiriant 1-2 litrus infuzinių tirpalų, o nesant atsako įvesti
kateterį į plautinę arteriją, kad būtų galima stebėti spaudimą joje [12]. Autorius nurodo: nesaugu
skirti didelį kiekį skysčių, nes, labai ryškiai padidėjus kraujo pritekėjimui į širdį, gali vystytis jos
nepakankamumas [12]. P.A. Ball širdies nepakankamumo išsivystymą aiškina tuo, jog, sutrikus
simpatinei pastarosios inervacijai, nepadidėja susitraukimų dažnis, ir tokiu būdu nepakinta
skilvelių išmetimo tūris [12]. Autorius pataria skirti adrenomimetinius preparatus, o R.P.
Nockels rekomenduoja vartoti ir atropiną [12,15]. R.P. Nockels pabrėžia: visiems pacientams,
vyresniems kaip penkiasdešimt metų ir patyrusiems NSP, būtina įvesti Swan-Ganz kateterį ir
registruoti spaudimą plautinės arterijos kapiliaruose [15]. Autoriaus duomenimis, spaudimas
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šiose kraujagyslėse neturi viršyti 18 mmHg [15]. L. Levi su kolegomis šioms nuostatoms
pritaria ir tai pagrindžia atlikto tyrimo rezultatais [57]. Autoriai nurodo, kad gydė penkiasdešimt
ligonių, patyrusių NSP, kuriems arterinį kraujo spaudimą koregavo, lašindami skysčius bei
adrenomimetinius preparatus, o taip pat registravo spaudimą plaučių arterijų kapiliaruose [57].
40 proc. ligonių, gydytų šia metodika, būklė pagerėjo, 42 proc. nepakito, o 18 proc. mirė.
Tyrėjai apibendrino savo duomenis ir nustatė, kad tokia gydymo taktika sumažina ligonių,
kuriems traumos metu buvo pažeistos NS, mirštamumą [57]. L. Levi su kolegomis nurodo, jog
82 proc. gydytų pacientų reikėjo skirti adrenomimetinius medikamentus, nes kitais metodais
nepavyko stabilizuoti arterinio kraujo spaudimo [57]. Tyrėjai perspėja: sunkiausia koreguoti
arterinį kraujo spaudimą tiems pacientams, kuriems po traumos išsivystė visiško NSP klinika
[57]. F.L. Vale su kolegomis taip pat nurodo, kad 90 proc. ligonių, patyrusių NSP, teko
panaudoti adrenomimetinius medikamentus [89]. Tyrėjai aprašo 35 ligonius, kuriems buvo
diagnozuotas kaklinės dalies NSP. Jie buvo gydyti neatidėliotinai po traumos, koreguojant
arterinį kraujo spaudimą [89]. F.L. Vale su bendraautoriais teigia: tik “agresyvi” šių ligonių
gydymo taktika leido sumažinti jų mirštamumą [89]. Autoriai taip pat pabrėžia, jog arterinio
kraujo spaudimo koregavimas ir palaikymas virš 90 mmHg lygio ilgiau kaip septynias paras po
traumos pagerina NS aprūpinimą krauju ir taip įtakoja nervinių struktūrų pažeidimo simptomų
atžangą [89]. A. Wolf ir bendraautorių duomenimis, arterinio kraujo spaudimo koregavimas yra
susijęs su greitesniu NSP simptomų regresavimu [32]. Tyrėjai aprašo 52 ligonius, kuriems buvo
diagnozuotas abipusis TSI ir NSP [32]. A. Wolf su bendraautoriais taikė aprašytą “agresyvią”
gydymo metodiką ir nustatė, kad 21 proc. ligonių, patyrusių visišką NSP, sustiprėjo rankų ir
kojų raumenų jėga [32]. Tyrėjų duomenimis, 62 proc. nukentėjusiųjų, kuriems po traumos
išsivystė dalinis NSP, taikant šią gydymo metodiką, įvyko NSP klinikos atžanga ir nė vienam
simptomatika neparyškėjo [32]. J.C. McMichan, P.R. Nockels, L. Levi, C.A. Walleck, F.L. Vale
su bendraautoriais rekomenduoja pacientus, patyrusius NSP, pirmą savaitę po traumos gydyti
intensyvios terapijos skyriuje ir kaip galima greičiau koreguoti kvėpavimo funkciją bei
stabilizuoti arterinį kraujo spaudimą, o taip pat imtis visų priemonių, kurios leistų išvengti kitų
komplikacijų [14,15,57,88,89].
Pacientams, patyrusiems NS kaklinės dalies pažeidimą, dažniau negu kitiems įvyksta
giliųjų venų trombozė (GVT) ir plaučių arterijos trombembolija (PATE) [90,91]. D. Green ir
G.J. Merli nurodo, kad 80 proc. tirtų ligonių išsivystė GVT, o 10 proc. PATE. Autoriai pastebi:
GVT pacientams, patyrusiems NSP, dažniausiai išsivysto septintą ar aštuntą parą po traumos
[90,91]. G.A. Burns ir M. Powell su kolegomis pritaria jau išsakytai nuomonei bei pabrėžia, kad
trombembolinių komlikacijų dažnis priklauso nuo traumos sunkumo, paciento amžiaus ir gali
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siekti 100 proc. [92,93]. D. Green ir G.J. Merli su kolegomis nustatė, jog tuoj po traumos
pradėjus gydymą GVT dažnis sumažėja nuo 72 proc. iki 5 proc. [90,91].
GVT ir PATE išvengimui pasiūlyta daug profilaktikos būdų [91,94,95]. G.J. Meril
rekomenduoja panaudoti specialias “kojines”, kurias uždėjus kraujagyslių sienelių endotelio
ląstelės aktyvuojamos bei pradeda gaminti į prostacikliną panašią medžiagą, todėl sumažėja
GVT ir PATE dažnis [91]. D. Becker su kolegomis atliko prospektyvinį, atsitiktinių imčių
tyrimą ir nustatė, kad ligonių, gydytų lovose, kurios galėjo suktis, tarpe GVT ir PATE dažnis
buvo mažesnis, lyginant su tais, kurie gydyti įprastu būdu [94]. Tyrėjai nurodo, jog tik vienam iš
dešimties pacientų, gydytų specialiose lovose, buvo nustatyta GVT [94]. D. Becker ir kiti
pastebi: keturiems iš penkių pacientų, kuriems netaikytos profilaktinės priemonės, išsivystė
paminėta komplikacija [94]. H.J. Hachen atliko retrospektyvinį tyrimą ir nustatė, kad, skiriant
“mažas” heparino dozes (5000 VV du ar tris kartus per parą), galima sumažinti trombembolinių
komplikacijų dažnį [95]. J.R. Kulkarni ir kiti pabrėžia: pacientams, patyrusiems NSP, skiriant
“mažas” heparino dozes pakankamai dažnai išsivysto GVT [96]. Autorių duomenimis, iš šimto
tirtų pacientų 26 proc. išsivystė GVT, o 9 proc. PATE [96]. S. Gunduz taip pat nurodo, jog iš 31
paciento, kuriam buvo diagnozuotas NSP ir skirtos “mažos” heparino dozės, 53 proc.
venagrafijos būdu nustatyta GVT [97]. K. Powell ir kitų duomenimis, GVT išsivystymo
tikimybė sumažėja pacientams, kuriems po traumos išryškėjo NSPK, skiriant “mažas” heparino
dozes [93]. Iš 189 pacientų, kurie gydyti “mažomis” heparino dozėmis, 4,1 proc. nustatyta GVT.
Tyrėjai pabrėžia: ši patologija diagnozuota 16,4 proc. nukentėjusiųjų, kuriems netaikytos
profilaktinės priemonės [93]. G. Merli su bendraautoriais rekomenduoja ligoniams, kuriems
traumuotos NS, skirti “mažas” heparino dozes ir taikyti kojų raumenų elektrinę stimuliaciją
[98]. Tyrėjai 48 pacientus suskirstė į tris grupes: vienos grupės ligoniams skyrė “mažas”
heparino dozes, kitos placebo, o trečiosios “mažas” heparino dozes ir taikė kojų raumenų
elektrinę stimuliaciją [98]. Autoriai tokiu būdu nukentėjusiuosius gydė keturias savaites. Tyrėjai
nustatė: GVT dažnis tų grupių pacientams, kurie gydyti “mažomis” heparino dozėmis ar
placebo, buvo vienodas [98]. Aštuoniems iš šešiolikos ligonių (“mažos” heparino dozės grupė)
ir aštuoniems iš septyniolikos (placebo grupė) diagnozuota GVT [98]. Tyrėjai pabrėžia, kad tik
vienam iš penkiolikos nukentėjusiųjų, kuriems skirtas kompleksinis profilaktinis gydymas, buvo
nustatyta GVT [98]. M.H. Winemiller ir kt. taip pat pritaria G. Merli ir bendraautorių nuomonei
[99]. Autoriai nurodo, jog ištyrė 428 pacientus, patyrusius NSP, ir nustatė, kad “mažos”
heparino dozės mažina GVT dažnį, tačiau šį poveikį dar labiau sustiprina kartu taikomos
kineziterapinės procedūros [99]. D. Green su bendraautoriais, norėdami padidinti skiriamo
heparino įtaką GVT išsivystymo dažniui, padidino jo dozę taip, kad dalinis aktyvuoto
27

tromboplastino laikas pailgėtų 1,5 karto [100]. Tyrėjai nustatė, jog GVT dažnis toje pacientų
grupėje, kur skirtos didesnės heparino dozės, buvo mažesnis lyginant su pacientais, gydytais
“mažomis” heparino dozėmis. D. Green ir bendraautorių duomenimis, 7 proc. pacientų, kuriems
skirtos “didelės” heparino dozės, ir 31 proc., kurie gydyti “mažomis” heparino dozėmis,
diagnozuota GVT [100]. Autoriai perspėja: skiriant “dideles” heparino dozes, dažniau
pasireiškia kraujavimas [100]. D. Green ir bendraautoriai rekomenduoja skirti mažo molekulinio
svorio hepariną (MMSH) ir taip išvengti kraujavimo [100]. D. Green ir kt. 68 pacientams,
traumavusiems NS, aštuonias savaites skyrė MMSH, o 79 gydė “mažomis” heparino dozėmis.
Tyrėjai nustatė: skiriant MMSH, sumažėja trombembolinių komplikacijų išsivystymo dažnis
[101]. Šio tipo komplikacijos nustatytos 7 iš 68 pacientų (MMSH grupė) ir 16 iš 79 (“mažų”
heparino dozių grupė) (p=0,15). Kraujavimas diagnozuotas 1 iš 68 ligonių (MMSH grupė) ir 9 iš
79 (“mažų” heparino dozių grupė) (p=0,04) [101]. J.T. Wilson ir kt. pastebi, kad jų tirtiems
pacientams PATE pavyko išvengti tik į apatinę tuščiąją veną įvedus “filtrą” [102]. S.
Khansarinia su bendraautoriais taip pat nurodo: PATE galima išvengti tik į apatinę tuščiąją veną
įvedus “filtrą” [103]. Autoriai šią nuostatą grindžia atlikto tyrimo duomenimis. Tyrėjai 108
pacientams, patyrusiems traumą, į apatinę tuščiąją veną įvedė “filtrą”, o 216 skyrė “mažas”
heparino dozes ar taikė kineziterapines procedūras ir nustatė, kad 13 antrosios grupės pacientų
išsivystė PATE [103]. Devyni ligoniai, kuriems diagnozuota PATE, mirė [103]. T.B. Kinney su
bendraautoriais nurodo, jog komplikacijų, susijusių su “filtru”, pasitaiko pakankamai dažnai.
Autoriai teigia: įvestas “filtras” gali pasislinkti, užkimšti apatinę tuščiąją veną ar pažeisti
kraujagyslės sienelę ir sukelti kraujavimą [16]. T.B. Kinney ir kt. nurodo, jog tai susiję su pilvo
sienos raumenų inervacijos sutrikimu ir spaudimo pakitimu pilvo ertmėje, o taip pat turi įtakos ir
dažnai šiems pacientams taikomi “atsikosėjimo” pratimai [16].
W.S. El Masri ir kiti perspėja: PATE gali įvykti ir atokiuoju potrauminiu laikotarpiu [17].
Tyrėjai nurodo, kad iš 102 pacientų, kuriems traumos metu pažeistos NS, 21 (20,6 proc.)
išsivystė PATE. Dvidešimčiai pacientų PATE pasireiškė per tris mėnesius po traumos [17]. G.C.
Lamb su kolegomis taip pat nurodo, jog, norint išvengti trombembolinių komplikacijų, būtina
skirti profilaktines priemones atokiuoju potrauminiu laikotarpiu [18]. Tyrėjų duomenimis, iš 287
ligonių, patyrusių NSP, 10 proc. išsivystė trombembolinės komplikacijos praėjus šešiems
mėnesiams po traumos [18].
S. Glickman ir A.S. Burns su bendraautoriais pabrėžia: ne tik trombembolinės, bet ir
komplikacijos, susijusios su virškinimo bei šlapimo organų sistemomis, gali išsivystyti
neatidėliotinai po traumos ar atokiuoju laikotarpiu [76,77]. S. Glickman ir kt. duomenimis,
išmatų susilaikymas išsivysto vidutiniškai 80 proc. nukentėjusiųjų ir patyrusių NSP, o tai
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nulemia žarnyno pertempimą [76]. Autoriai pabrėžia, jog dėl žarnos pertempimo gali prakiurti
jos siena, ir, išsivysčius infekcinėms komplikacijoms, nukentėjusieji dažnai miršta [76]. S.
Glickman ir kt. duomenimis, neatidėliotinai po traumos, spinalinio šoko fazėje, pakankamai
dažnai išsivysto paralyžinis žarnyno nepraeinamumas [76]. Tyrėjai rekomenduoja įvesti zondą į
skrandį ir skirti medikamentus, skatinančius žarnų sienos raumenų susitraukimus, nes kitu
atveju išlieka didelis pavojus užspringti atpiltu turiniu. S. Glickman su bendraautoriais perspėja:
padidėjus spaudimui pilvaplėvės ertmėje ir pakitus diafragmos padėčiai, pasunkėja kvėpavimas
[76]. Autorių duomenimis, žarnyno veiklos sutrikimas pacientams, patyrusiems NSP, buvo antra
didelė problema po negalėjimo vaikščioti [76]. Autoriai gydė 89 nukentėjusiuosius ir nustatė,
kad žarnyno funkcijos sutrikimas kėlė didžiulį nerimą 54 proc. tirtų ligonių [76].
A.S. Burns su bendraautoriais teigia: ne mažesnė prolema yra šlapinimosi sutrikimai,
išsivystantys neatidėliotinai po NSP [77]. Tyrėjai nurodo, jog, įvykus NS traumai, sutrinka ryšys
tarp centrų, reguliuojančių šlapinimosi procesą ir esančių pailgosiose galvos smegenyse bei
kryžmeniniame rezginyje [77]. A.S. Burns ir kt. duomenimis, sutrinka koordinacija tarp šlapimo
pūslės raumenų susitraukimo ir jos kaklelio, vidinio bei išorinio raukų atsipalaidavimo
šlapinimosi metu [77]. Tyrėjai šiuos pokyčius vadina pūslės-rauko dissinergija [77]. A.S. Burns
su bendraautoriais rekomenduoja kateterizuoti šlapimo pūslę bei skirti anticholinerginius
medikamentus, mažinančius jos sienos raumenų susitraukimą, nes kitu atveju dėl
vezikoureteralinio refliukso vystysis inkstų vandenė bei jų geldelių infekciniai susirgimai [77].
L.H.S. Sekhon ir bendraautorių duomenimis, infekcinės komplikacijos, susijusios su šlapimo
organų sistema, yra viena iš dažniausių ligonių, patyrusių NSP, mirties priežasčių [1].

2.5 NSPK atžanga. Kaip tai paveikti ?
R.D. Stevens ir P.A. Ball su bendraautoriais bei kiti tyrėjai rekomenduoja neatidėliotinai
po traumos koreguoti gyvybines funkcijas pacientams, kuriems diagnozuotas NS kaklinės dalies
pažeidimas, nes tik šiuo atveju galima tikėtis, kad sustiprės rankų ir kojų raumenų jėga, o taip
pat atsistatys jutimai [12,13,77,78,89]. P.R. Nockels ir kt. pabrėžia, kad to nepakanka, būtina
skirti medikamentus, kurie slopintų procesus, vykstančius NS po traumos ir taip sumažintų jų
pažeidimo progresavimo laipsnį [15]. A.R. Vaccaro ir kt., apibendrinę klinikinių tyrimų
duomenis, teigia, kad, gydant pacientus, patyrusius NS traumą, labai svarbu suderinti
medikamentinį ir chirurginį gydymą [39]. S.M. Papadopoulos su bendraautoriais taip pat mano,
kad, atstačius SKD ašį, pašalinus SK ar jungiamojo audinio fragmentus iš stuburo kanalo ir
tokiu būdu išlaisvinus nervines struktūras, galima tikėtis NSPK pakitimų [40].
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2.5.1 Medikamentų poveikis NSPK atžangai
Medikamentinis NSP gydymas nukreiptas į tai, kad būtų sumažintas antrinis NS
pažeidimas [104-109]. Atliekant tyrimus su laboratoriniais gyvūnais buvo analizuotas daugelio
cheminių medžiagų poveikis NSP klinikos pakitimams [104-109] (5 lentelė).
5 lentelė. Cheminės medžiagos, taikomos gydant NSP
Cheminė medžiaga

Tyrimo fazė

Veikimo mechanizmas

Metilprednizolonas

Klinikinė

Tirilazadas

Klinikinė

Naloksonas

Klinikinė

Riebalų peroksidacijos slopinimas, laisvųjų radikalų poveikio
mažinimas
Riebalų peroksidacijos slopinimas, laisvųjų radikalų poveikio
mažinimas
μ-opioidinių receptorių antagonistas

MK-801

Preklinikinė

NMDA receptorių antagonistas

Nimodipinas

Preklinikinė

Dihidropiridinas-ląstelės membranų kalcio kanalų blokatorius

Flunarizinas

Preklinikinė

4-Aminopiridinas

Klinikinė

Difenilalkilaminas-ląstelės membranų kalcio kanalų
blokatorius
Aksonų membranos kalio kanalų blokatorius

GM1-gangliosidas

Klinikinė

Skatina neuronų regeneraciją

NMDA - N-metil-D-aspartat receptoriai. Lentelė paruošta, remiantis 104-109 literatūros šaltniais.

Atlikus tyrimus su gyvūnais, buvo taikytos gydant pacientus, patyrusius NSP, keturios
cheminės medžiagos, t.y. du kortikosteroidai–metilprednizolonas (MP) ir tirilazado mesilatas, o
taip pat naloksonas, GM1-gangliosidas [56,110-113].
Kortikosteroidų tikslus veikimo mechanizmas, gydant NSP, nėra aiškus, tačiau tyrimais
nustatyta, kad jie stabilizuoja ląstelių ir jų organoidų membranas, išlaiko kraujo-NS barjerą ir
tuo būdu sumažina vazogeninės edemos išsivystymo laipsnį, pagerina kraujo tekėjimą bei
pakeičia elektrolitų koncentraciją pažeidimo vietoje, slopina endorfinų ir laisvųjų radikalų
išsilaisvinimą, mažina uždegiminį atsaką [56,110-113].
Nagrinėjant MP poveikį gydant ligonius, patyrusius NSP, buvo atliktas multicentrinis,
atsitiktinių imčių, dvigubai aklas klinikinis tyrimas, kuris pavadintas pirmuoju National Acute
Spinal Cord Injury Study (NASCIS-I) ir pradėtas 1979 metais [20]. M.B. Bracken ir kt. ištyrė
330 asmenų, patyrusių NSP. Autoriai vieniems pacientams tik atvykus į gydymo įstaigą skyrė
100 mg MP, o po to dar dešimt parų tęsė analogišką gydymą, o kitiems tiek pat laiko buvo
skirta 1000 mg [20]. Nukentėjusieji pakartotinai tirti po gydymo praėjus šešioms savaitėms bei
šešiems mėnesiams. M.B. Bracken ir kt. nenustatė statistiškai reikšmingo skirtumo NSPK
kitimų tarp šių dviejų grupių pacientų [20]. 1985 metais ta pati tyrėjų grupė paskelbė, kad,
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išanalizavus NSPK kitimus 330 anksčiau tirtų pacientų po gydymo praėjus dvylikai mėnesių,
reikšmingo skirtumo statistiškai nenustatė [21]. P.A. Amar ir kt., o taip pat W. Young bei S.M.
Zeidman su bendraautoriais atliko su gyvūnais pakartotinus tyrimus, skirdami tokį pat gydymą
kaip ir M.B. Bracken, ir nustatė, kad NASCIS-I studijos metu buvo skirtos per mažos MP dozės
[20,21,56,112,113]. M.B. Bracken su bendraautoriais 1985 metais pradėjo kitą tyrimą, kurį
pavadino antruoju National Acute Spinal Cord Injury Study (NASCIS-II) [22]. Tyrėjai
pacientams, patyrusiems NSP, skyrė daug didesnes MP dozes negu NASCIS-I multicentrinės
studijos metu. Atvykus pacientui į gydymo įstaigą, buvo suleidžiama 30mg/kg MP, o po to
tęsiama infuzija 5,4 mg/kg/h dar dvidešimt tris valandas. Kitiems pacientams, patyrusiems NSP,
buvo skiriamas naloksonas (5,4 mg/kg/h tik atvykus į gydymo įstaigą, o po to taikyta infuzija 4
mg/kg/h dar dvidešimt tris valandas) arba placebo [22]. Ištirti 487 pacientai. Gydymas pradėtas
per dvylika valandų po traumos. 162 pacientams skirtas MP, 154 naloksonas, o 171 placebo.
Autoriai nurodo: tiems pacientams, kuriems gydymas MP skirtas per aštuonias valandas po
traumos, NSP simptomatika regresavo sparčiau negu kitiems nukentėjusiesiems [22]. Šis
skirtumas buvo statistiškai reikšmingas tik tada, kai ligoniai buvo ištirti praėjus šešiems
mėnesiams po gydymo, o ištyrus po šešių savaičių panašus skirtumas nenustatytas [22]. M.B.
Bracken ir bendraautoriai nustatė, jog praėjus dvylikai mėnesių po traumos NSPK atžanga buvo
spartesnė, 62 ligoniams, gydytiems, remiantis NASCIS-II protokolu negu likusiems 425
(p=0,03) [22]. Tyrėjai nurodo, kad šiems pacientams gydymas buvo pradėtas po traumos praėjus
aštuonioms valandoms. M.B. Bracken ir kt. pažymi: raumenų jėga statistiškai reikšmingai
sustiprėjo tiems nukentėjusiesiems, kuriems po traumos išryškėjo visiško NSP klinika; kitiems,
kuriems buvo išsivystęs galūnių paralyžius žemiau pažeidimo vietos, tačiau išliko jutimai, tokių
pokyčių nestebėta [22]. Autoriai rekomenduoja MP ar naloksoną skirti ne vėliau kaip per 8
valandas po traumos [22]. M.B. Bracken ir kt. toliau tęsė MP efektyvumo tyrimus, gydant NSP
[10]. Tyrėjai analizavo, kiek laiko reikia skirti dideles šio medikamento dozes. Autoriai nurodo,
kad tyrimas atliktas Šiaurės Amerikoje, 16 centrų, kuriuose gydomi ligoniai, patyrę NSP. M.B.
Bracken ir kt. ištyrė 499 pacientus ir juos suskirstė į dvi grupes [10]. Tyrėjai vieniems dideles
MP dozes skyrė 24 valandas, o kitiems 48 valandas po traumos. M.B. Bracken su
bendraautoriais įvertino NSPK kitimus pacientams po gydymo praėjus šešioms savaitėms bei
šešiems mėnesiams ir nustatė: tiems, kuriems medikamentas skirtas ilgiau, galūnių raumenų
jėga atsistatė ryškiau [10]. Tyrėjai pabrėžia, kad gydymas buvo efektyvus tiems ligoniams, kurie
pradėti gydyti per tris-aštuonias valandas po traumos. M.B. Bracken ir kt. rekomenduoja MP
skirti 24 valandas, jeigu gydymas pradėtas per tris valandas po traumos, o gydymą pradėjus per
tris-aštuonias valandas medikamentas turi būti skirtas 48 valandas [10]. E.R. George su
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kolegomis prieštarauja M.B. Bracken ir kt. teiginiams, kad MP reikia skirti ligoniams,
patyrusiems NSP [114] (6 lentelė).
6 lentelė. Randomizuoti tyrimai, kuriuose nagrinėtas kortikosteroidų poveikis, gydant NSP
Tyrimas
(metai)
Ligoniai (N)
NASCIS-I
(1984)
N=330
NASCIS-II
(1990)
N=487

Grupės ir skirti
medikamentai
1 gr. MP 100mg/p-10p.
2 gr. MP 1000mg/p-10p.

Rezultatų
vertinimas
6 sav.,
6 mėn.
12 mėn.

Išvados
NSPK pakitimai nesiskyrė.
2 gr. nustatyta daugiau infekcinių
komplikacijų.
NSPK pakitimai nesiskyrė.
MP per 8h statistiškai reikšmingai
pagerina NSPK regresavimą. MP po
8h NSPK kitimai buvo blogesni
negu placebo grupėje.
NSPK pakitimai nesiskyrė.
Skiriant MP 30mg/kg bolus ir
5,4mg/kg/h-48h per 3-8h po traumos
NSPK atžanga buvo statistiškai
reikšmingai greitesnė. 2 grupės
pacientams dažniau pasireiškė sepsis
ir pneumonijos.
NSPK pakitimai nesiskyrė.
Pacientams, kuriems buvo skirtas
MP dažniau pasireiškė infekcinės
komplikacijos.

1 gr. MP 30mg/kg bolus
6 sav.,
ir 5,4mg/kg/h-23h.
6 mėn.
2 gr. Naloxonas 5,4mg/kg
12 mėn.
bolus ir 4,5mg/kg/h-23h.
3 gr. Placebo
NASCIS-III
1 gr. MP 30mg/kg bolus
(1997)
ir 5,4mg/kg/h-24h.
6 sav.,
N=499
2 gr. MP 30mg/kg bolus
6 mėn.
ir 5,4mg/kg/h-48h.
12 mėn.
3 gr. MP 30mg/kg bolus
ir Tirilazad 2,5mg/kg
kas 6h skirta 48h.
Pointillart ir kt. 1 gr. MP 30mg/kg bolus
(2000)
ir 5,4mg/kg/h-23h.
12 mėn.
N=106
2 gr. Nimodipin 0,03mg/kg
ir 0,015mg/kg/h-7p.
3 gr. MP ir Nimodipin.
4 gr. Placebo.
NASCIS-National Acute Spinal Cord Injury Study. MP-metilprednizolonas. Lentelė paruošta, remiantis
10,20,21, 115 literatūros šaltiniais.

Savo teiginius autoriai pagrindžia tyrimų rezultatais. E.R. George ir kt. nurodo, jog tyrė
130 ligonių, kuriems po traumos išryškėjo NSP. 85 ligoniams MP skyrė, remdamiesi NASCIS II
rekomendacijomis, o 55 šio medikamento nevartojo. Tie pacientai, kuriems MP skirtas, buvo
jaunesni ir patyrę lengvesnes traumas, atsižvelgiant į Traumos sunkumo skalę, negu tie, kuriems
šis medikamentas neskirtas (p<0,05). Autoriai nurodo, kad nerado statistiškai reikšmingo
skirtumo tarp gupių pacientų NSPK atžangos laipsnio ir mirtingumo, nors tų, kuriems skirtas
MP, buvo geresnės sąlygos gyjimui [114]. S. Galandiuk ir kt. taip pat nagrinėjo kortikosteroidų
poveikį gydant pacientus, patyrusius NSP [116]. Autoriai nurodo, jog tyrė 32 pacientus, kurių
buvo pažeista NS kaklinė dalis, 14 iš jų skyrė MP, remdamiesi NASCIS-II protokolu, per 8
valandas po traumos, o kitų 18 pacientų šiuo medikamentu negydė [116]. S. Galandiuk ir kt.
duomenimis, šių dviejų grupių pacientų NSPK kitimai buvo panašūs, tačiau tiems, kuriems
skirtas MP, išryškėjo imuninio atsako susilpnėjimo požymiai: kraujo tyrime rastas sumažėjęs
monocitų kiekis, pakito T-ląstelių helperių ir supresorių santykis [116]. Autoriai taip pat
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perspėja, kad gydytiems MP pacientams dažniau pasireiškė kvėpavimo sistemos infekcinės
komplikacijos. Jų dažnis šioje grupėje buvo 79 proc., o kitoje atitinkamai 50 proc. [116]. M.B.
Bracken ir kt., atlikę tyrimą, nustatė, jog tiems pacientams, kuriems MP buvo skirtas 48
valandas, dažniau išsivystė septinės komplikacijos bei infekciniai kvėpavimo organų sistemos
susirgimai, negu tiems, kuriems medikamentas skirtas 24 valandas [10]. S.J. Gerndt ir kt.
pritaria nuostatoms, kurias pateikė S. Galandiuk bei M.B. Bracken su bendraautoriais [117]. S.J.
Gerndt ir kt. atliko retrospektyvinį tyrimą, analizavo 231 paciento, patyrusio NSP, gydymo
rezultatus. Tyrėjai 93 pacientams skyrė MP, remiantis NASCIS-II protokolu, o 47
medikamentas neskirtas. Šių grupių pacientai statistiškai reikšmingai nesiskyrė amžiumi,
traumos sunkumu [117]. Autoriai nustatė, kad pacientams, kuriems buvo skirtas MP, dažniau
pasireiškė infekcinės kvėpavimo organų sistemos komplikacijos: šiuos ligonius teko ilgiau
ventiliuoti dirbtiniu kvėpavimo aparatu bei gydyti intensyvios terapijos skyriuje [116].
S.J. Gerndt ir kt. pabrėžia: MP skyrimas padidina infekcinių komplikacijų, ypatingai
pneumonijos, išsivystymo dažnumą [117]. T. Matsumoto su bendraautoriais nurodo, jog
pakankamai dažnai pacientams, patyrusiems NSP ir gydytiems MP, išsivysto komplikacijos,
susijusios ne tik su kvėpavimo organų sistema, bet ir su virškinamuoju traktu [118]. Savo
teiginius autoriai paremia atliktu prospektyviniu, randomizuotu, dvigubai aklu, klinikiniu
tyrimu. T. Matsumoto su bendraautoriais ištyrė komplikacijų dažnį 46 pacientų tarpe, iš kurių 23
buvo gydyti MP, remiantis NASCIS-II protokolu, o likusiems skirtas placebo. Tirti ligoniai
buvo stebimi du mėnesius po gydymo [118]. Pacientams, kuriems skirtas MP, nustatytas
didesnis (56,5 proc.) komplikacijų dažnumas negu tiems, kurie negydyti šiuo medikamentu.
Tyrėjų duomenimis, dažniausiai pasireiškė infekcinės komplikacijos, susijusios su kvėpavimo
organų sistema ir virškinimo traktu [118]. Šios komplikacijos statistiškai reikšmingai dažniau
išsivystė pacientams, kuriems taikytas gydymas MP [118]. Autoriai perspėja: skiriant šį
medikamentą, vyresnio amžiaus nukentėjusiesiems komplikacijų dažnis dar labiau padidėja
[118]. R.M. Molano su bendraautoriais pritaria T. Matsumoto ir kitų nuostatoms, kad MP
skyrimas susijęs su padidėjusiu komplikacijų skaičiumi [118,119]. Autoriai savo teiginius
pagrindė 73 pacientų, kuriems po traumos išsivystė NSPK, gydymo rezultatų analize [119].
R.M. Molano ir kt. visiems tirtiems ligoniams skyrė MP dvidešimt keturias valandas po
traumos, o taip pat per šį laikotarpį chirurginiu būdu stabilizavo SKD ir išlaisvino NS. Tyrėjai
ligonius suskirstė į dvi grupes, atsižvelgiant į tai, ar buvo skirtas MP operacijos metu, ar ne
[119]. R.M. Molano su bendraautoriais perspėja: operacijos metu negalima skirti MP, nes labai
padidėja komplikacijų skaičius, lyginant su tais, kuriems šis medikamentas neskirtas [119].
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G.D. Carlson su bendraautoriais įrodė, kad MP veikia NS kraujotaką ir trikdo jos
atsistatymą po traumos [120]. Autoriai nagrinėjo MP įtaką somatosensorinių sukeltųjų
potencialų ir NS kraujo srovės atsistatymui po traumos. G.D. Carlson ir kt. tyrė trisdešimt šešis
šunis, kuriems sukeldavo dinaminį NSP ir, praėjus penkioms minutėms po somatosensorinių
sukeltųjų potencialų išnykimo, vienai grupei skirdavo MP (30 mg/kg pradinė dozė, po to
palaikomoji 5,4 mg/kg/h), o kitai fiziologinį tirpalą [120]. Autoriai, praėjus devyniasdešimčiai
minučių po NS suspaudimo, išlaisvindavo jas ir tirdavo reperfuzinę kraujo srovę [120]. G.D.
Carlson ir kt. duomenimis, tiems šunims, kuriems skirtas fiziologinis tirpalas, reperfuzinė kraujo
srovė atsistatė per penkias minutes po NS išlaisvinimo ir buvo žymiai didesnė negu tiems,
kuriems skirtas MP (p<0,05) [120]. S.K. Salzman su bendraautoriais, atlikdami tyrimus su
gyvūnais, nustatė, kad, eksperimentinio tyrimo metu sukėlus NSP ir po to skiriant gydymą GM1gangliosidu, histologiniame pažeidimo vietos vaizde atsiranda nervinių struktūrų regeneravimo
požymių [121]. F.H. Geisler ir kt. 1991 metais atliko prospektyvinį, randomizuotą, dvigubai
aklą tyrimą, kurio metu analizavo pacientų, patyrusių NSP, gydymo GM1-gangliosidu
efektyvumą [122]. Autoriai nurodo, jog tyrė 34 pacientus. Visiems nukentėjusiesiems, atvykus į
gydymo įstaigą, tyrėjai skirdavo 250 mg MP, o vėliau, kas 6 valandos, dar po 125 mg [122].
F.H. Geisler ir kt. šešiolikai tirtų pacientų po traumos praėjus 72 valandoms skyrė per parą 100
mg GM1-gangliosido. Tyrėjai GM1-gangliosidu ligonius gydė nuo aštuoniolikos iki trisdešimt
dviejų parų [122]. F.H. Geisler ir kt. NSPK pakitimus vertino, remdamiesi Amerikos stuburo
pažeidimų asociacijos skale (ASIA), praėjus metams po gydymo. Autoriai nurodo: pacientams,
kuriems buvo skirtas GM1-gangliosidas, NSPK atžanga vystėsi statistiškai reikšmingai greičiau
negu tiems, kurie šiuo medikamentu nebuvo gydyti [122].
F.H. Geisler ir kt. išplėtė savo tyrinėjimus ir atliko kitą prospektyvinę, atsitiktinių imčių,
dvigubai aklą klinikinę studiją [123]. Autoriai ištyrė 797 pacientus, patyrusius NSP, kuriuos
suskirstė į tris grupes. F.H. Geisler su bendraautoriais pirmosios grupės pacientams skyrė
placebo. Antrosios grupės nukentėjusiesiems, atvykus į gydymo įstaigą, skirta 300 mg GM1gangliosido, o vėliau 100 mg per parą (penkiasdešimt šešias paras). Trečiosios grupės pacientų
gydymą tyrėjai pradėjo skirdami 600 mg GM1-gangliosido, o po to 200 mg per parą
(penkiasdešimt šešias paras) [123]. F.H. Geisler ir kt. NSPK kitimus vertino, remdamiesi ASIA
skale, po gydymo praėjus 4, 8, 16, 26 ir 52 savaitėms [123]. Tyrėjai nenustatė trijų grupių
pacientams statistiškai reikšmingo skirtumo tarp NSPK pakitimų [123].
T.V. Pointillar su bendraautoriais atliko prospektyvinę atsitiktinių imčių studiją, kurioje
nagrinėjo nimodipino saugumą ir efektyvumą, gydant NSP [115]. Autoriai tyrė 106 pacientus,
patyrusius NSP, kuriuos suskirstė į keturias grupes, atsižvelgdami į gydymo metodiką. Vienai
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ligonių grupei buvo skirtas MP, remiantis NASCIS II protokolu, kitai nimodipinas, trečiai abu
šie medikamentai, o ketvirtai placebo [120]. Atsižvelgiant į ASIA tyrimo metodiką, NSP klinika
vertinta praėjus vieneriems metams po traumos. T.V. Pointillar ir kt. pabrėžia, kad NSP
simptomatika regresavo visose pacientų grupėse (p<0,0001), o ypatingai tiems ligoniams,
kuriems po traumos išsivystė dalinio pažeidimo simptomatika [115]. Tyrėjai sąveikos tarp
nimodipino ir MP nenustatė [115]. Autoriai nurodo, jog NSPK kitimai nesiskyrė tarp pacientų,
kuriems NS išlaisvintos chirurginiu būdu per aštuonias valandas po traumos, ir tų, kurie operuoti
vėliau ar visai neoperuoti [115]. T.V. Pointillar ir kt. apibendrindami tyrimo rezultatus teigia:
minėtų medikamentų skyrimas NSPK pakitimams neturi įtakos [115].
M.S. Duh su bendraautoriais nagrinėjo medikamentų ir SKD rekonstrukcijos bei
fiksacijos poveikį NSPK kitimams [28]. Jie atliko klinikinį tyrimą ir nustatė, kad SKD
rekonstrukcija bei fiksacija susijusi su greitesne ir ryškesne NSPK atžanga [28].
2.5.2 Susiaurėjusio stuburo kanalo atstatymo poveikis NSPK atžangai
Pagrindiniai klausimai, kuriuos šiuo metu sprendžia tyrinėtojai, yra, kokią SKD
stabilizavimo, rekonstrukcijos metodiką pasirinkti esant NSP, taip pat, kada atlikti chirurginę
intervenciją [29,124-126]. S.K. Mirza ir kiti nurodo, kad, esant SKD sužalojimui ir NSP,
nepakanka skeletinio tempimo stuburui stabilizuoti [29]. Autoriai teigia: pažeistos stuburo dalies
nestabilumas gali neigiamai įtakoti NSP simptomatikos kitimus [29]. P.A. Anderson su
bendraautoriais rekomenduoja stabilizuoti, rekonstruoti ir fiksuoti priekinę stuburo koloną
[126]. Tyrėjai teigia, jog, atlikus tipinį priekinį kaklo pjūvį ir pašalinus lūžusių SK fragmentus iš
stuburo kanalo, nervines struktūras galima tinkamai išlaisvinti [126].
G. La Rosa ir kt. rekomenduoja chirurginę intervenciją atlikti per pirmas 24 valandas po
traumos [125]. L.F. Marshall su bendraautoriais perspėja: ankstyva chirurginė intervencija gali
pabloginti nukentėjusiojo būklę ir sukelti NSPK paryškėjimą [33]. Taip pat tyrėjai nurodo, kad
NS gali būti traumuojamos chirurginiu būdu kuo greičiau po traumos bandant jas išlaisvinti, nes
trūksta reikiamos įrangos, o budintysis medicinos personalas gali stokoti patirties [33]. Y.J.
Mahale ir kt. pabrėžia: po traumos paburkusios NS užima beveik visą stuburo kanalą ir gali būti
traumuojamos nesėkmingai bandant atstatyti SKD ašį [34]. A.E. Flander su bendraautoriais,
atlikę klinikinį tyrimą, šiuos teiginius patvirtino [127]. Jų duomenimis, NS kraujosruva ir edema
(atitinkamai 5 ir 2,5 karto) dažniau aptiktos MBR tyrimo metu pacientams, kuriems NS išliko
suspaustos po bandymo atstatyti SKD ašį skeletiniu tempimu [127]. A.E. Flander ir kt. pabrėžia:
šie pakitimai susiję su ryškesne NSP simptomatika ir lėtesne jos atžanga [127]. L.F. Marshall ir
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kiti atliko multicentrinę studiją: ištyrė 283 pacientus, kuriems po traumos nustatyta NSP
simptomatika [33]. Tyrėjai nurodo, kad iš 26 pacientų, kuriems SKD rekonstruota ir fiksuota per
penkias paras po traumos, 4 (15,4 proc.) NSP simptomatika pasidarė ryškesnė. Autorių teigimu
iš 44 pacientų, kuriems chirurginė intervencija atlikta praėjus daugiau kaip penkioms paroms, nė
vienam nervinių struktūrų pažeidimo simptomatika netapo ryškesne [33].
S.K. Mirza su bendraautoriais L.F. Marshall išvadoms prieštarauja [29]. S.K. Mirza ir kt.
nurodo: tiems pacientams, kuriems SKD ašis atstatyta ir NS išlaisvintos vidutiniškai per 1,8
paros (pirmoji grupė) po traumos, raumenų jėga ir jutimai atsistatinėjo statistiškai reikšmingai
greičiau negu tiems, kuriems po sužalojimo chirurginė intervencija atlikta praėjus daugiau kaip
14,1 paros (antroji grupė) [29]. Tyrėjai pabrėžia, jog nė vienam pirmos grupės pacientui NSP
simptomatika neparyškėjo, o ir komplikacijų dažnis, nors ir ne statistiškai reikšmingai, buvo
mažesnis šioje grupėje [29]. W.P. Ng su bendraautoriais pritaria S.K. Mirza nuomonei, kad
SKD ašies atstatymas ir NS išlaisvinimas nepadidina komplikacijų dažnio [128]. Tyrėjų
duomenimis, 7 iš 26 pacientų, patyrusių NSP, SKD ašį atstatė bei NS išlaisvino po traumos per
12 valandų, ir komplikacijų dažnis šioje nukentėjusiųjų grupėje nepadidėjo [128]. J.M. Cotler ir
kiti taip pat teigia, kad tiems pacientams, kuriems SKD ašis buvo atstatyta per 24 valandas po
traumos, NSP simptomatika netapo ryškesne [30]. Dauguma ir kitų tyrėjų rekomenduoja SKD
ašį atstatyti bei NS išlaisvinti per 24 valandas po traumos [30-32] (7 lentelė).
7 lentelė. NS išlaisvinimo per 24 valandas po traumos įtaka jų pažeidmo klinikos pakitimams
Autorius
Pacientai
Visiškas NSP
(metai)
(N)
(NSPK pokytis, N, proc.)
J.M. Cotler ir kt. [30]
11
3 iš 7 (42,9 proc.)
(1993)
M.N. Hadley ir kt. [31]
41
15 iš 28 (53,6 proc.)
(1992)
A. Wolf ir kt. [32]
44
(1991)
NSPK–nugaros smegenų pažeidimo klinika. N–ligonių skaičius.

Dalinis NSP
(NSPKpokytis, N, proc.)
3 iš 4 (75 proc.)
10 iš 13 (76,9 proc.)
11 iš 13 (84,6 proc.)

H.H. Bohlman, P.A. Anderson, E.C. Benzel, M.P. Koivikko, H.W. Donovan bei
bendraautoriai ir toliau laikosi tos nuostatos, kad NS išlaisvinti geriausia ir saugiausia praėjus
daugiau kaip 24 valandoms po traumos ir suspaudimo [37,38,73,124,126] (8 lentelė).
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8 lentelė. NS išlaisvinimo praėjus daugiau kaip 24 valandoms po traumos įtaka jų pažeidmo
klinikos pakitimams
Autorius
Pacientai
Visiškas NSP
(metai)
(N)
(NSPK pokytis, N, proc.)
M.P. Koivikko ir kt. [73]
21
4 iš 12 (33,3 proc.)
(2000)
H.H. Bohlman ir kt. [124]
58
(1992)
P.A. Anderson ir kt. [126]
51
0 iš 32 (0 proc.)
(1992)
H.W. Donovan ir kt. [37]
48
17 iš 31 (54,8 proc.)
(1992)
E.C. Benzel ir kt. [38]
86
0 iš 35 (0 proc.)
(1986)
NSPK–nugaros smegenų pažeidimo klinika. N–ligonių skaičius.

Dalinis NSP
(NSPKpokytis, N, proc.)
5 iš 9 (55,6 proc.)
31 iš 58 (53,4 proc.)
2 iš 19 (10,5 proc.)
11 iš 17 (64,7 proc.)

Didesnioji dalis autorių skleidžia mokslinėje literatūroje vienokių ar kitokių SKD
sužalojimų gydymo patirtį ir aptaria įvairių metodų įtaką NSPK kitimams. Tik keletas iš jų
atliko tyrimus, kuriuose analizavo laiko, praėjusio po traumos iki suspaustų NS išlaisvinimo, ir
NSPK kitimų sąsajas [29, 39, 40] (9 lentelė).
9 lentelė. Tyrimai, kuriuose analizuojama laiko, praėjusio po traumos iki NS išlaisvinimo, ir
NSPK kitimų sąsajos
Autorius
Tyrimas
Pacientų grupės
Išvados
(metai)
(N,LPT)
(p)
S.M. Papadopoulos ir kt. [40]
Prospektyvus
I–66 (<24 val.)
NSPK pokyčiai skyrėsi.
(2002)
nerandomizuotas II–25 (>24 val.)
(p<0,05)
S.K. Mirza ir kt. [29]
Retrospektyvus
I–15 (< 72 val.)
NSPK pokyčiai skyrėsi.
(1999)
II–15 (> 72 val.)
(p<0,05)
A.R. Vaccaro ir kt.[39]
Prospektyvus
I–34 (< 72 val.)
NSPK pokyčiai nesiskyrė.
(1997)
randomizuotas
II–28 (> 5 paros)
(p>0,05)
N–pacientų skaičius grupėje. LPT–laikas praėjęs po traumos iki nugaros smegenų išlaisvinimo. NSPK–
nugaros smegenų pažeidimo klinika.

2.6 Literatūros apžvalgos apibendrinimas
Traumos metu, pasislinkus SK fragmentams ar pakitus SKD ašiai, NS gali būti sužalotos,
o susiaurėjus stuburo kanalui jos dar ir suspaudžiamos. Įvairių autorių duomenimis, 8,3-100
proc. nukentėjusiųjų ir patyrusių SKD traumą nustatomi NSP simptomai. NSP dažnis ir pobūdis
glaudžiai susiję su SKD sužalojimo tipu.
NS anatomija tyrėjams gerai žinoma, tačiau vis dar nepakankamai ištirti procesai,
vykstantys nerviniame audinyje jį traumavus bei suspaudus. Dabartiniu metu mokslinėje
literatūroje vis dažniau plėtojama pirminio ir antrinio NSP mechanizmų hipotezė. Šios hipotezės
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pagrindas-stuburo traumos metu, veikiant mechaninei jėgai (pirminis mechanizmas),
pažeidžiamos NS, o tai sukelia eilę procesų, kurie taip pat žaloja nervinio audinio struktūrą
(antrinis mechanizmas).
Traumavus NS, sutrinka nukentėjusiojo vidaus organų ir raumenų inervacija, todėl
pakinta visų organizmo sistemų veikla ir labai dažnai išsivysto gyvybei pavojinga būklė.
Pavojus nukentėjusiojo gyvybei susijęs su kvėpavimo, širdies ir kraujagyslių, kiek rečiau su
virškinimo bei šlapimą išskiriančių organų sistemų pakitimais.
Visi tyrėjai pabrėžia: pacientai, patyrę NSP, turi būti gydomi kompleksiškai, t.y.
neatidėliotinai koreguojamos gyvybinės funkcijos ir apsaugomos NS. Nukentėjusiojo gyvybinių
funkcijų užtikrinimas nesukelia daug keblumų, o pagrindinė problema, kaip apsaugoti
traumuotas NS ir paveikti jų pažeidimo simptomų kitimus. Atlikta nemažai tyrimų, kuriuose
analizuotas įvairių cheminių medžiagų poveikis NSPK kitimams, tačiau vis daugiau tyrėjų
mano, kad efektyvus tik chirurginis gydymas.
Dauguma autorių rekomenduoja išlaisvinti kaulinių ar jungiamojo audinio fragmentų
suspaustas NS, o po to rekonstruoti bei fiksuoti SKD, tačiau pabrėžia, kad vis dar neaišku, kada
tai atlikti saugiausia ir efektyviausia. Vieni tyrėjai nurodo, jog dėl SKD traumos susiaurėjusį
stuburo kanalą būtina rekonstruoti po sužalojimo per kelias valandas, nes tik šiuo atveju galima
tikėtis NSP simptomų atžangos. Kita autorių grupė prieštarauja šioms nuostatoms ir,
atsižvelgdami į savo atliktų tyrimų rezultatus, rekomenduoja suspaustų NS išlaisvinimą bei SKD
rekonstravimą ir fiksavimą po traumos atidėti vėlesniam laikui.
Analizuojant pasaulinę mokslinę literatūrą, kurioje nagrinėjama NS sužalojimo problema,
galima manyti, kad dar nepakankamai ištirtos NSP histologinių požymių bei klinikinių
simptomų kitimo ir po traumos išsivysčiusio stuburo kanalo susiaurėjimo sąsajos. Atsižvelgiant
į tai, suplanavome eksperimentinį ir klinikinį tyrimus.
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3. TYRIMO METODIKA
3.1 Spaudžiamų NS histologinių kitimų tyrimas
Pritarus Laboratorinių gyvūnų naudojimo etikos komisijai prie Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos (leidimo Nr. 0142, posėdžio protokolo Nr. 1), atliktas eksperimentinis
tyrimas. Tyrimas vykdytas Lietuvos veterinarijos akademijoje.
3.1.1 Tirtieji gyvūnai

Tirta šešiolika Landrasų veislės kiaulių. Gyvūnų amžiaus vidurkis 4,2 (SN 0,9) mėn. (nuo
3 iki 6 mėn.). Gyvūnų amžiaus mediana 4 mėnesiai. Patelių ir patinėlių santykis 1 : 2,2 (5
patelės ir 11 patinėlių). Gyvūnų svorio vidurkis 36,2 (SN 5,2) kg. (nuo 30 iki 50 kg.). Svorio
mediana 35,3 kilogramo.
Gyvūnai atsitiktinių imčių principu suskirstyti į dvi grupes – A ir B. A grupei priskirti
gyvūnai, kuriems tyrimo metu NS buvo tik traumuotos. B grupei priskirti gyvūnai, kuriems,
traumavus NS, stuburo kanalo vertikalus matmuo sumažintas 50 proc. [24].
3.1.2 A ir B grupių gyvūnų tyrimas
Tiriamojo gyvūno nuskausminimas
Gyvūnams dvylika valandų iki chirurginės intervencijos neduota ėsti, o likus dviem
valandoms ir gerti. Prieš tyrimą gyvūnas dviem valandoms patalpintas į gardą, kur atlikta
premedikacija ir įvadinis bendrinis nuskausminimas.
Premedikacijai taikyti šie medikamentai:
1. Atropino sulfatas skiriant 0,04 mg/kg (AB “Endokrininiai preparatai”, Lietuva).
2. Droperidolis skiriant 0,2 mg/kg (Grindex, Latvija).
Medikamentai sušvirkšti į gyvūno sprando nugarinio paviršiaus raumenis.
Įvadiniam bendriniam nuskausminimui taikyti medikamentai:
1. Ksilazino hidrochloridas skiriant 1,0 mg/kg (Bela-Pharm GmbH&Co.KG, Vokietija).
2. Ketamino hidrochloridas skiriant 10,0 mg/kg (Bioketan, Vetoquinol biowet Sp. zoo.,
Lenkija).
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3. Fentanilio citratas skiriant 0,0025 mg/kg (AB “Endokrininiai preparati”, Lietuva).
Medikamentai sušvirkšti į gyvūno sprando nugarinio paviršiaus raumenis. Premedikaciją ir
įvadinį bendrinį nuskausminimą atliko veterinarijos gydytojas.
Gyvūno trachėjos intubacija ir nuskausminimo tęsimas:
1. Praėjus dešimčiai minučių po įvadinio nuskausminimo, gyvūnas paguldytas ant
nugaros ir specialiais neštuvais (LVU, Lietuva) gabentas į operacinę.
2. Operacinėje intubuota gyvūno trachėja tiesioginės laringoskopijos būdu, panaudojant
Nr. 8 endotrachėjinį vamzdelį (Medicoplast, Vokietija). Prie endotrachėjinio
vamzdelio prijungtas dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas Sulla 808v (Siemens
Kion, Švedija 1999), kuriuo atlikta DPV deguonies ir oro mišiniu.
3. Gyvūno būklė stebėta Oximax NPB – 40 Nellcor (Nellcor puritan Bennett INC,
Airija) monitoriumi. Monitoriaus daviklis pritvirtintas prie gyvūno liežuvio.
Registruotas širdies susitraukimų dažnumas ir kraujo įsotinimas deguonimi.
4. Laikantis aseptikos ir antiseptikos taisyklių, atlikta v. epigastrica cranialis
superficialis (paviršinė priekinė pilvo sienos vena) venasekcija. Į veną įvesta
keturiasdešimt penkių centimetrų ilgio 18G kaniulė (BD Venflon, Švedija). Prie
kaniulės prijungta infuzinė sistema ir 10 ml/kg/h greičiu lašintas 0,9 proc.
fiziologinis tirpalas (Polfa Kutno, Lenkija) [129].
5. Anestezija tęsta šiais medikamentais:
a) Pentobarbitalio natriu skiriant 8 mg/kg/h (Mebumal Nordvacc, Švedija)
pastovios infuzijos metodu.
b) Fentanilio citratu skiriant 0,01 mg/kg/h (AB “Endokrininiai preparati”,
Lietuva) pastovios infuzijos metodu.
Bendrinio nuskausminimo gylis vertintas šiais aspektais [24]:
a) Širdies susitraukimų dažnis ne didesnis kaip 100 kartų per minutę.
b) Išnykęs ragenos refleksas.
c) Gyvūnas nereaguoja (nedidėja širdies susitraukimų dažnis) į chirurginę
intervenciją.
Gyvūno trachėjos intubaciją atliko, DPV taikė ir bendrinį nuskausminimą tęsė veterinarijos
gydytojas.
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Chirurginė intervencija
Visiems gyvūnams pašalinta trečiojo juosmens slankstelio (JS) keterinė atauga (KA),
lankas bei geltonasis raištis ir tokiu būdu pasiektas NS kietojo dangalo maišas. Chirurginė
intervencija atlikta, laikantis aseptikos ir antiseptikos taisyklių.
Slankstelio KA, lanko ir geltonojo raiščio pašalinimo metodikos aprašymas:
1. Gyvūnas paguldytas ant pilvo, atmetant į šonus priekines ir užpakalines galūnes.
2. Virš antrojo, trečiojo ir ketvirtojo JS KA atliktas išilginis penkiolikos centimetrų
ilgio odos ir poodžio pjūvis 20 dydžio skalpeliu (Feather Safety Razor Co. Ltd,
Japonija). Elektrokauteriu ERBE (Elektromedizin, Vokietija 1998) sustabdytas
kraujavimas iš minkštųjų audinių.
3.

Pasiekus paviršinę nugaros fasciją, apčiuoptos minėtų slankstelių KA. Vienoje ir
kitoje šių ataugų pusėje perpjauta paviršinė fascija, išsaugant viršketerinį raištį.

4. Žirklėmis ir kaltu su antkauliu atskirti raumenys nuo minėtų slankstelių šoninių KA
paviršių, lankų ir tarpslankstelinių sąnarių. Elektrokauteriu sustabdytas kraujavimas
iš minkštųjų audinių (5 pav.).

1 – antrojo JS KA. 2 – viršketrinis raištis. 3 – trečiojo JS KA. 4 – ketvirtojo JS lankas. 5 – ketvirtojo JS
KA. 6 – trečiojo JS lankas. 7 – antrojo JS lankas.

5 pav. Nugaros raumenys atskirti nuo užpakalinių JS struktūrų
5. 20 dydžio skalpeliu (Feather Safety Razor Co. Ltd, Japonija) virš ir žemiau trečiojo
JS KA perpjautas viršketerinis raištis.
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6. Kerrison (V.Mueller, Vokietija) tipo laminektomu pašalinta trečiojo JS KA bei
lankas, taip pat geltonasis raištis ir tokiu būda atidengtas NS kietojo dangalo maišas
(6 pav.).

1 – NS kietojo dangalo maišas. 2 – antrojo JS lankas. 3 – antrojo JS KA. 4 – ketvirtojo JS KA. 5 –
ketvirtojo JS lankas. 6 – trečiojo JS kairioji kojytė. 7 – stuburo kanalas.

6 pav. NS kietojo dangalo maišo atidengimas
NS traumavimas
NS traumuotos A. Guha ir bendraautorių pasiūlyta „svorio metimo“ metodika [25].
Remiantis A. Guha metodu, ant NS iš dvidešimties centimetrų aukščio buvo numetamas
penkiasdešimties gramų svorio „lašo“ formos svarelis. Svarelio pagrindo skersmuo-vienas
centimetras [25].
Norint išvengti paklaidos, nustatant aukštį, iš kurio metamas svarelis, pagamintas keturių
centimetrų skersmens polietileno pluošto tuščiaviduris ritinys. Ritinio vidinėje sienoje nubrėžta
linija, žyminti dvidešimties centimetrų atstumą nuo NS kietojo dangalo užpakalinio paviršiaus.
Metant svarelį, ritinys pastatytas taip, kad jo ašis būtų statmena NS kietojo dangalo maišo
ašiai. Svareliui leista slysti ritinio siena ir taip išvengta jo kritimo trajektorijos pakitimų (7 pav.).
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1 – svarelis.
2 – tuščiaviduris ritinys.

7 pav. NS traumavimas
A grupės gyvūnų tyrimas
Tęsiant gyvūno nuskausminimą ir jo NS traumavus jau aprašyta metodika, žaizda po
chirurginės intervencijos susiūta 0 DEXON II BI – COLOR (Sherwood Davis & Geck, JAV)
atskira (mazgine) siūle, suartinant raumenis, poodžio audinius ir odą [129]. Praėjus dviem
valandoms po NS traumavimo, žaizda pakartotinai atverta, nukerpant siūlus. Eutanazavus
gyvūną, išimtas NS fragmentas.
NS fragmento išėmimo metodikos aprašymas:
1. 10 dydžio skalpeliu (Feather Safety Razor Co. Ltd, Japonija) nupjautos nervinės
šaknelės.
2. Dviem anatominiais pincetais iš šonų suėmus NS kietąjį dangalą, 10 dydžio
skalpeliu (Feather Safety Razor Co. Ltd, Japonija) NS perpjautos skersai, 1,5 cm.
nuo traumavimo vietos į vieną ir 1,5 cm. į kitą pusę. Išimtas trijų centimetrų ilgio NS
fragmentas kartu su kietuoju dangalu [23].
NS fragmentas įdėtas į 50 ml talpos sterilų indą su dangteliu (Deltalab, Ispanija), kuriame
buvo 10 proc. koncentracijos formalino tirpalas [23].
Žaizda po chirurginės intervencijos vėl susiūta 0 DEXON II BI – COLOR (Sherwood
Davis & Geck, JAV) atskira (mazgine) siūle, suartinant raumenis, poodžio audinius ir odą [129].
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B grupės gyvūnų tyrimas
Tęsiant gyvūno nuskausminimą, atidengus NS kietojo dangalo maišą, jau aprašytomis
metodikomis stuburo kanalo vertikalus matmuo sumažintas 50 proc [23].
Stuburo kanalo vertikalaus matmens sumažinimo 50 proc. metodikos aprašymas:
1. Gylio matuokliu (Ulrich, Vokietija) išmatuotas trečiojo JS lygyje stuburo kanalo
vertikalus matmuo–atstumas nuo užpakalinio išilginio stuburo raiščio iki užpakalinio
NS kietojo dangalo maišo paviršiaus [23].
2. Suformuotas „dirbtinis“ slankstelio lankas:
a) Tarp pirmojo ir antrojo bei ketvirtojo ir penktojo JS lankų pašalinti likusieji
minkštieji audiniai, kurie dengė geltonąjį raištį.
b) Kerrison (V.Mueller, Vokietija) tipo laminektomu, Luque metodika pašalinti
pirmojo ir antrojo (iš dešinės), taip pat ketvirtojo ir penktojo (iš kairės) JS
vienas į kitą atgręžtų lankų kaulo fragmentai, suformuojant vieno centimetro
skersmens angas. Iškirptas ir geltonasis raištis [130].
c) Pro suformuotas angas į stuburo kanalą Luque metodika, netraumuojant NS,
įvestos dvi 1,2 mm. storio ir 20 cm. ilgio vielos atkarpos (Waldemar-Link,
Vokietija) [130].
d) Kerrison (V.Mueller, Vokietija) tipo laminektomu iškirpus tarpketerinio
raiščio, esančio šalia ketvirtojo JS lanko, fragmentą, pravestas vielos
atkarpos, einančios po antrojo JS lanku, galas už ketvirtojo JS KA ir taip
suformuotas „dirbtinis“ pusžiedis. Analogiškai, pravedus vielos atkarpos,
einančios po ketvirtojo JS lanku, galą už antrojo JS KA, suformuotas antrasis
pusžiedis.
3. Išpūstas Fogarty tipo kateterio (Medi-tech, JAV) balionas, kurio skersmuo vienas
centimetras. Viduje baliono specialiu įtaisu Angiodyn Führungsdraht (B. Braun
Melsungen AG, Vokietija) išmatuotas ir užtikrintas trijų su puse atmosferų slėgis.
4. Traumavus NS (jau aprašyta metodika), pažeidimo vietoje, skersai NS kietojo
dangalo maišui patalpintas išpūstas Fogarty kateterio balionas ir suformuotas
„dirbtinis“ slankstelio lankas. Vielos atkarpų aukštis nuo užpakalinio išilginio
stuburo raiščio parinktas gylio matuokliu (Ulrich, Vokietija) taip, kad Fogarty
kateterio balionas 50 proc. sumažintų stuburo kanalo vertikalų matmenį ir tokiu būdu
suspaustų NS (8 pav.).
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1 – Fogarty kateterio balionas (šalia matomas įtaisas Angiodyn Führungsdraht, kuriuo matuotas
spaudimas viduje baliono). 2 – „dirbtinis“ trečiojo JS lankas. 3 – ketvirtojo JS KA. 4 – ketvirtojo JS
lankas ir virš jo esanti vielos atkarpos dalis. 5 – NS kietojo dangalo maišas. 6 – trečiojo JS kojytė. 7 –
antrojo JS lankas. 8 – antrojo JS KA.

8 pav. Stuburo kanalo vertikalaus matmens sumažinimas 50 proc. ir NS suspaudimas
Suspaudus NS, žaizda po chirurginės intervencijos susiūta ir po dviejų valandų atverta
tokia pat metodika kaip ir A grupės gyvūnams. NS fragmentas taip pat išimtas analogiška
metodika kaip ir A grupės gyvūnams.
Tiriamojo gyvūno eutanazija
Gyvūnui eutanazija sukelta sušvirkščiant pro kaniulę, įvestą į paviršinę priekinę pilvo
sienos veną, Pentobarbitalio natrio 100mg/kg (Vetoquinol UK Limited, Anglija). Po eutanazijos
gyvūno kūnas pervežtas į UAB „Rietavo veterinarijos sanitarija“, kur utilizuotas.
3.1.3

NS histologinis tyrimas

NS preparatų ruošimas histologiniam tyrimui
NS preparatai histologiniam tyrimui gaminti Lietuvos veterinarijos akademijos
Anatomijos ir histologijos laboratorijoje. NS fragmentas fiksuotas 10 proc. formalino tirpalu, o
po trijų parų įlietas į parafiną. Šis ruošinys supjaustytas 5 mm ilgio ritinio formos dalimis. NSP
srities audinys mikrotomu padalintas į 4 μm ilgio fragmentus, o kas penktas iš jų nudažytas
hematoksilinu ir eozinu M. Gamble ir kt. metodika [131].
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NS preparatų vertinimas histologinio tyrimo metu
NSP tiriant histologiškai, analizuotas M. Celik, S.D. Duerstock, J.C. Gensel, M.H. AbdelWahab ir bendraautotių pasiūlytomis metodikomis: apskaičiuotas NS PM pakenkimo santykinis
plotas, nustatytas pažeistų neuronų santykinis kiekis bei įvertintas neuronų periceliulinės
edemos laipsnis [132-135].
Apskaičiuojant NS PM pakenkimo santykinį plotą, atsitiktinai pasirinktas NSP srities
preparatas, kurio vaizdas 20 kartų padidintas šviesiniu mikroskopu Olympus BX 40 (Japonija)
bei nufotografuotas Nikon SD-5M (Japonija) skaitmenine kamera. Histologinių preparatų
skaitmeniniai vaizdai apdoroti J.C. Gensel ir kt. rekomenduota metodika (9 ir 10 pav.) [134].

Skaitmeninių vaizdų analizė
Adobe Photoshop 5.0 LE
(Adobe Systems Inc., JAV)
programa.
Serijos numeris
SDM501B7795601-799
Įrankių juostos „Magic Wand
Tool“, o taip pat ir Meniu juostos
„Select“ ir „Similar“ mygtukų
paspaudimu pažymėta NS PM.
Meniu juostos mygtukų „Edit“ ir
„Fill“ bakstelėjimu, pažymėtas
PM plotas, nudažytas juoda
spalva.
Tokiu pat metodu pažymėtas NS
PM esančių kraujosruvų plotas.

9 pav. NS histologinių vaizdų apdorojimas Adobe Photoshop 5.0 LE programa
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Skaitmeninių vaizdų analizė
UTHSCSA Image Tool 3.0 for
Windows (the University of
Texas Health Science Center in
San Antonio) programa, kuri
skirta histologinių preparatų
morfometrinei analizei.
Meniu juostos „Analysis“ ir
„Area“ mygtukų paspaudimu
iškviestas specialus žymeklis.
Juoda spalva pažymėta NS PM
apvesta žymekliu ir tokiu būdu
nustatytas jos plotas.
Tokiu pat metodu apskaičiuoti ir
kraujosruvų plotai.

10 pav. NS histologinių vaizdų apdorojimas UTHSCSA Image Tool 3.0 programa
Programa UTHSCSA Image Tool 3.0 for Windows, kuri skirta histologinių preparatų
morfometrinei analizei, leidžiama naudotis be apribojimų. Šią programą galima surasti Internete
adresu: http://ddsdx.uthscsa.edu/dig/download.htm/.
NS PM pakenkimo santykinis plotas apskaičiuotas S.D. Duerstock metodika [132]:
PM pakenkimo plotas = (kraujosruvos plotas / PM plotas) × 100 proc.
Nustatant pažeistų neuronų santykinį kiekį, atsitiktinai paimtas NSP srities preparatas,
kurio vaizdas 400 kartų padidintas šviesiniu mikroskopu Olympus BX 40 (Japonija). Atsitiktiniu
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būdu pasirinkta 20 neuronų, esančių priekiniuose NS PM raguose. Neurono pažeidimas
nustatytas, atsižvelgiant į M. Celik rekomendacijas [133].
Neurono pažeidimo požymiai nustatomi šviesiniu mikroskopu (M. Celik ir kt.):
1. Neryškios ląstelės ribos, eozinofiliška citoplazma.
2. Išnykusi Nissl medžiaga.
3. Išnykęs ar piknotiškas bei dėmėtas ląstelės branduolys (11 pav.).

1 - neryškios ląstelės ribos,
eozinofiliška citoplazma.
2 – išnykusi Nissl medžiaga ir
ląstelės branduolys.

11 pav. Pažeisti neuronai (autoriaus preparatas ir nuotrauka)
Pažeistų neuronų santykinis kiekis apskaičiuotas S.D. Duerstock metodika [132]:
Pažeistų neuronų santykinis kiekis = (Pažeistų ląstalių skaičius / 20) × 100 proc.
Įvertinant neuronų periceliulinės edemos laipsnį, atsitiktinai pasirinktas NSP srities
preparatas, kurio vaizdas 400 kartų padidintas šviesiniu mikroskopu Olympus BX 40 (Japonija).
Panaudotas specialus objektyvas Olympus WH10X-H/22 (Japonija), turintis liniuotę, kurios
padala-vienas milimetras. Atsižvelgiant į tai, kad vaizdas padidintas 400 kartų, apskaičiuotas
realus padalos dydis, kuris lygus 2,5 μm. Atsitiktiniu būdu pasirinkta 20 neuronų, esančių
priekiniuose NS PM raguose. Periceliulinė edema įvertinta M.H. Abdel-Wahab metodika [135].
Apskaičiuotas didžiausias atstumas nuo neurono membranos iki nusidažiusių audinių ribos
[135] (12 pav). Paveiksle rodykle nurodytas atstumas, kuris apskaičiuotas specialaus objektyvo
Olympus WH10X-H/22 (Japonija) liniuote.
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Rodykle nurodytas didžiausias atstumas nuo neurono membranos iki nusidažiusių audinių ribos, kuris
apskaičiuotas specialaus objektyvo Olympus WH10X-H/22 liniuote.

12 pav. Periceliulinės edemos vertinimas (autoriaus preparatas ir nuotrauka)
Morfometrinius tyrimus „aklu būdu“ ir nepriklausomai vienas nuo kito atliko du Kauno
medicinos universiteto klinikų (KMUK) patologai.
Analizuojant po traumos susiaurėjusio stuburo kanalo ir NS suspaudimo įtaką nervinio
audinio pakitimams, buvo lyginti duomenys, gauti ištyrus A (eksperimento metu NS buvo tik
traumuotos) ir B (eksperimento metu traumuotos NS bei 50 proc. sumažintas vertikalus stuburo
kanalo matmuo) gyvūnų grupes. Šios dvi grupės lygintos atsižvelgiant į šiuos rodiklius:
1. NS PM pakenkimo santykinį plotą.
2. Pažeistų neuronų santykinį kiekį.
3. Neuronų periceliulinės edemos laipsnį.
Eksperimentinio tyrimo duomenys analizuoti statistiniais metodais, kurie aprašyti
disertacijo 3.3 dalyje „Statistinė duomenų analizė“.
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3.2 NS suspaudimo trukmės ir jų pažeidimo simptomų kitimo sąsajos
tyrimas
Pritarus Kauno medicinos universiteto nepriklausomai etikos komisijai (posėdžio
protokolo Nr. 26A/99), atliktas prospektyvinis tyrimas. Klinikinis tyrimas tęsėsi nuo 2000 metų
sausio iki 2005 metų rugpjūčio mėnesio. Tyrimas vykdytas KMUK Neurochirurgijos klinikoje.

3.2.1 Tirti pacientai
Tiriamųjų įtraukimo į studiją kriterijai
Visi tyrime dalyvavę ligoniai hospitalizuoti į KMUK Stuburo smegenų ir periferinių
nervų chirurgijos bei Mišrių traumų skyrius, kitų Lietuvos gydymo įstaigų, KMUK
konsultacinės poliklinikos ar Skubios pagalbos skyriaus gydytojų siuntimu dėl NS kaklinės
dalies sužalojimo (10 lentelė).
10 lentelė. Tiriamųjų įtraukimo į studiją kriterijai
Pacientai vyresni kaip 16 metų.
Diagnozuotas A – D laipsnio NS kaklinės dalies pažeidimas, remiantis Amerikos stuburo pažeidimų
asociacijos skale.
Pacientai, kuriems rentgeniniais tyrimais nustatytas NS suspaudimas dėl pasislinkusių į stuburo
kanalą slankstelio kūno kaulinio audinio fragmentų ar pakitus SKD ašiai, išnirus TS.
Pažeistas tik vienas SKD lygis (lūžęs vieno slankstelio kūnas, išnirę TS tik vieno SKD segmento).
Pacientas sutiko dalyvauti tyrime.

Tiriamųjų neįtraukimo į studiją kriterijai
Į tyrimą neįtraukti pacientai, kurie neatitiko tyrėjų numatytų sąlygų. Tiriamųjų išbraukimo
kriterijai nurodyti 11 lentelėje.
11 lentelė. Tiriamųjų neįtraukimo į studiją kriterijai
Pacientai, kuriems po traumos sutriko sąmonė.
Pacientai, sergantys psichinėmis ligomis.
Pacientai, sergantys ligomis, kurios pasireiškia NSP simptomatika (išsėtinė sklerozė, mielopatijos
išsivysčiusios dėl degeneracinių stuburo susirgimų).
Pacientai, kuriems traumuotos kelios stuburo sritys.
Pacientai, patyrę mišrų kūno sužalojimą.
Pacientai, kuriems atlikus rentgeninį tyrimą nenustatyta SKD sužalojimo, o tik stuburo kanalo
susiaurėjimas dėl degeneracinių pakitimų.
Pacientai, kuriems atvykus ryškėjo NSPK.
Pacientas nesutiko dalyvauti tyrime
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88 pacientai įtraukti į tyrimą. Tirtų ligonių amžiaus vidurkis 43,5±15,2 m. (nuo 16 iki 80
m.). Pacientų amžiaus mediana 42,5 metai. Moterų ir vyrų santykis 1:5,3 (14 moterų ir 74
vyrai). Ligonių pasiskirstymas pagal amžių nurodytas diagramoje 13 pav.
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13 pav. Visų tirtų ligonių pasiskirstymas pagal amžių.
3.2.2 Hospitalizuoto paciento tyrimas
Jeigu ligonis atitiko tyrėjų numatytus kritetrijus bei sutiko dalyvauti šiame tyrime, buvo
pildoma anketa, kurioje nurodytas ligos istorijos numeris, pavardė, vardas, lytis, gimimo data,
taip pat traumos, atvykimo į skyrių datos ir laikas.
Ligonio apžiūros metu įvertinti nusiskundimai, traumos aplinkybės, paciento sąmonė,
gyvybinės funkcijos, NSP simptomatika [136].
NSP simptomatika vertinta, remiantis Amerikos stuburo pažeidimų asociacijos (ASIA)
rekomendacijomis [136]. Nepriklausomai vienas nuo kito du gydytojai tyrė paciento rankų ir
kojų raumenų jėgą bei jutimus.
Jutimų sutrikimas vertintas, tiriant 28 dermatomus (dermatomas – odos plotas, kurį
inervuoja vieno NS segmento juntamieji aksonai) atskirai dešiniojoje ir kairiojoje kūno pusėse.
Tirti dūrio (panaudota adata) ir prisilietimo (vatos gabaliuku) jutimai [136].
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Vertinimo skalė : 0–nejaučia, 1-pažeistas (hipestezija, hiperestezija), 2-nepakitę jutimai, NIneištirta. Jeigu pacientas neskyrė aštraus dūrio nuo prisilietimo, žymėjom "0" [136,137].
Tirti šie dermatomai :
C2 - išorinis pakaušio gumburas.
C3 - antraktikaulinė duobė.
C4 – petinis raktikaulio sąnarys.
C5 - alkūnės duobės išorinis (stipininis) kraštas.
C6 - rankos nykštys.
C7 - bevardis rankos pirštas.
C8 - rankos mažasis pirštas.
Th1 - alkūnės duobės vidinis kraštas.
Th2 - pažasties duobė.
Th3 - trečias tarpšonkaulinis tarpas (TT).
Th4 - ketvirtas TT (krūties spenelio lygmuo).
Th5 - penktas TT (vidurinė linija tarp Th4 ir Th6).
Th6 - šeštas TT (krūtinkaulio ir krūtinkaulio kardinės ataugos riba).
Th7 - septintas TT (vidurinė linija tarp Th6 ir Th8).
Th8 - aštuntas TT (vidurinė linija tarp Th7 ir Th9).
Th9 - devintas TT (vidurinė linija tarp Th8 ir Th10).
Th10 – dešimtas TT (bambos lygmuo).
Th11 - vienuoliktas TT (vidurinė linija tarp Th10 ir Th12).
Th12 - kirkšnies raiščio vidurio taškas.
L1 - vidurinė linija tarp Th12 ir L2.
L2 - šlaunies priekinė vidinė dalis.
L3 - kelio sąnario vidinis paviršius.
L4 - vidinė kulkšnis.
L5 - taškas priekiniame (dorsaliniame) pėdos paviršiuje.
S1 - kulno išorinė pusė.
S2 - pakinklio duobės centrinis taškas.
S3 - sėdimas gumburas.
S4 - S5 - sritis apie išangę (traktuotas kaip vienas lygmuo).
Jutimų sutrikimas išreikštas balų suma, gauta sudėjus visų dermatomų įvertinimus [137].
Rankų ir kojų raumenų jėga įvertinta, tiriant abiejų kūno pusių 10 miotomų (miotomas –
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raumenų grupė, kurią inervuoja vieno NS segmento judinamieji aksonai) [136]. Pagrindinės
rankų ir kojų raumenų grupės tirtos paeiliui.
Vertinimo skalė : 0-nėra aktyvaus judesio, 1-čiuopiamas arba matomas raumens susitraukimas,
2-aktyvus judesys, “išjungus” rankos ar kojos svorį, 3-aktyvus judesys visa amplitude, judesiai
atliekami be pašalinės pagalbos, 4-aktyvus judesys esant silpnam pasipriešinimui, 5-aktyvus
judesys (nepakitęs) esant stipriam pasipriešinimui, NI – neištirta. Abiejose kūno pusėse tirti šie
raumenys :
C5 - dvigalvis žasto ir žastinis raumenys.
C6 - ilgasis ir trumpasis stipininis riešo tiesiamasis raumuo.
C7 - trigalvis žasto raumuo.
C8 - gilusis rankos pirštų lenkiamasis raumuo prie bevardžio piršto.
Th1 - mažylio piršto atitraukiamasis raumuo.
L2 - klubinis juosmens raumuo.
L3 - keturgalvis šlaunies raumuo.
L4 - priekinis blauzdos raumuo - pėdos ištiesimas.
L5 - ilgasis kojos nykščio tiesiamasis raumuo.
S1 - dvilypis blauzdos raumuo ir blauzdos plekšninis raumuo - pėdos sulenkimas.
Be šių raumenų vertinta ir išorinio išeinamosios angos raumens funkcija (S4–S5 segmentai),
įkišant į tiesiąją žarną pirštą. Įvertinus šio raumens funkciją nustatyta, ar NSP yra visiškas ar
dalinis [136,137]. Raumenų jėga išreikšta balų suma, gauta sudėjus atskirų miotomų įvertinimus
[136,137].
Trečiasis gydytojas apskaičiuodavo nukentėjusiojo galūnių raumenų jėgos bei jutimų
tyrimų duomenų vidurkį, o rezultatą įrašydavo į ASIA sudarytą lentelę (žr. priede, 111 psl.).
NSP laipsnis nustatytas, remiantis šios asociacijos skale (12 lentelė) [137].
12 lentelė. ASIA skalė
Pažeidimo laipsnis
A - visiškas pažeidimas
B - dalinis pažeidimas
C - dalinis pažeidimas

D - dalinis pažeidimas
E - norma

Požymiai
S4-S5 segmentų sritis visiškai nejautri ir nėra valingų judesių.
Žemiau neurologinio pažeidimo lygmens išlikę jutimai, bet nėra
valingų judesių, taip pat ir S4 - S5 segmentų srityje.
Ne visiškai išnykę jutimai ir/arba judesiai S4 - S5 segmentų srityje.
Žemiau NSP lygmens daugumos funkcionuojančių pagrindinių
raumenų grupių (miotomų) pajėgumas vertinamas mažiau nei trys
balai.
Išlikę jutimai ir judesiai S4 - S5 segmentų srityje. Žemiau NSP
lygmens daugumos funkcionuojančių pagrindinių raumenų grupių
(miotomų) pajėgumas vertinamas daugiau nei trys balai.
Nepakitę jutimai ir tirtų raumenų grupių (miotomų) jėga. Galima
hiperrefleksija
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Tirtų pacientų pasiskirstymas pagal NSP laipsnį, remiantis ASIA skale, nurodytas 14
paveiksle.
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NS pažeidimo laipsnis

14 pav. Pacientų pasiskirstymas atsižvelgiant į NS pažeidimo laipsnį

SKD rentgeninis tyrimas
Visiems ligoniams buvo atliktas SKD rentgeninis tyrimas - SKD tiesinė (TR) ir šoninė
rentgenogramos (ŠR). 78,4 proc. ligonių (69/88) šis tyrimas atliktas kitose Lietuvos gydymo
įstaigose, o likusiems 21,6 proc. (19/88) KMUK prieš stacionarizuojant į skyrių.
Ligoniams hospitalizavimo į KMUK dieną rentgeninis SKD tyrimas kartotas, kai:
1. Nebuvo atlikta viena iš rentgenogramų.
2. Rentgenogramos buvo nekokybiškos (netipinė projekcija, ŠR nesimatė visų septynių
SKD slankstelių).
Rentgeninio tyrimo rezultatai analizuoti šiais aspektais [137]:
1. Nustatytas rentgeninis SKD pažeidimo lygis.
2. Nustatytas SKD pažeidimo tipas, remiantis B.L. Allen ir kt. klasifikacija [138].
B.L. Allen ir kt. SKD sužalojimo klasifikacija pateikiama 13 lentelėje.
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13 lentelė. B.L. Allen ir kt. Mechanistinė SKD sužalojimų klasifikacija
Tipas/Stadija
I
Spaudimo
lenkimo
jėgų
sukeltos
traumos

II
III
IV
V

Tempimo
lenkimo
jėgų
sukeltos
traumos

I
II
III
IV
I

Ašinio
spaudimo
traumos

II
III

Požymiai
ŠR - suapvalėjęs priekinis viršutinis slankstelio kūno (SK) kraštas. Priekinė (±) ir
užpakalinė (-) kolonos.
ŠR - sumažėjęs SK aukštis, "snapo" formos deformacija apatiniame priekiniame
paviršiuje. Priekinė (±) ir užpakalinė (-) kolonos.
ŠR - lūžio linija, prasidedanti priekiniame SK paviršiuje ir įstrižai nusitęsianti per
dengiamąją plokštelę, lūžusi "snapo" formos dalis. Galimas raiščių pažeidimas.
ŠR - pažeisto SK užpakalinis apatinis kraštas pasislinkęs link stuburo kanalo ≤ 3
mm. Priekinė (+) ir užpakalinė (+) kolonos.
ŠR - pažeisto SK užpakalinis apatinis kraštas pasislinkęs link stuburo kanalo > 3
mm. Priekinė (+) ir užpakalinė (+) kolonos.
ŠR - TS panirimas bei žemiau esančio slankstelio priekinio viršutinio krašto
suapvalėjimas. Priekinė (+) ir užpakalinė (+) kolonos.
ŠR - vienos pusės TSI. Priekinė (+) ir užpakalinė (+) kolonos.
ŠR - abipusis TSI. Priekinė (+) ir užpakalinė (+) kolonos.
ŠR - per visą kūno skersinį matmenį į priekį pasislinkęs slankstelis. Priekinė (+)
ir užpakalinė (+) kolonos.
ŠR - "dubenėlio" formos viršutinės ar apatinės dengiamosios plokštelės
deformacija. Priekinė (±) ir užpakalinė (-) kolonos.
ŠR - abiejų viršutinės ir apatinės dengiamųjų plokštelių "dubenėlio" formos
lūžiai. Priekinė (±) ir užpakalinė (-) kolonos.
ŠR - pažeisto slankstelio fragmentacija ir poslinkis. Priekinė (+) ir užpakalinė (+)
kolonos.
TR - nesimetriškas SK suspaudimas, tos pačios pusės lanko lūžiai be poslinkio.
TR - nesimetriškas SK suspaudimas, tos pačios pusės lanko lūžiai su poslinkiu.
Gali būti pažeisti priešingos pusės raiščiai ir tarpslankstelinis sąnarys.
ŠR - praplatėjęs tarpslankstelinis tarpas. Priekinė (+) ir užpakalinė (-) kolonos.

Šoninio
I
lenkimo
II
traumos
Tempimo
I
tiesimo
jėgų
II ŠR - kaulinio fragmento atskilimas nuo žemiau esančio SK bei pažeisto
sukeltos
slankstelio poslinkis atgal. Priekinė (+) ir užpakalinė (+) kolonos.
traumos
Čia: (±) – dalinis stuburo kolonos pažeidimas. (+) – kolonos pažeidimas. (-) – nepažeista.

Rentgenogramas vertino gydytojas radiologas, bei du neurochirurgai.

SKD kompiuterinės tomografijos tyrimas
Visiems ligoniams atliktas SKD kompiuterinės tomografijos (KT) tyrimas. Kitose
gydymo įstaigose SKD KT buvo atlikta 18,2 proc. ligonių (16/88). Šiems ligoniams
hospitalizavimo į KMUK dieną KT nebuvo kartota. Kitiems ligoniams (81,8 proc.) SKD KT
atlikta per 1–2 valandas nuo hospitalizacijos.
Tyrimai atlikti KMUK Radiologijos klinikos Tomografijų skyriuje spiraliniu ketvirtos
kartos kompiuteriniu tomografu Siemens Somatom Plus 4 (Siemens AG, Vokietija, 1997).
Ekspozicijos metu tyrimo stalas su pacientu judėjo per šaltinio spindulį kryptimi “galva–kojos“,
o tuo tarpu šaltinio vamzdis ir detektoriai nuolat sukosi ratu aplink tiriamąjį vertikalia
plokštuma. SKD lygyje skenuota 3 mm žingsniu ir 3 mm pločio tarpais. Skenavimas atliktas per
3 minutes, vaizdai pateikti 1024 X 1024 matricoje. Skeneris kalibruotas taip, kad oras būtų–
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1000 Hv, vanduo 0 Hv, kaulas nuo +800 iki +1000 Hv, riebalinis audinys–100 Hv, smegenų
audinys apie+30 Hv, šviežias kraujas+60–70 Hv. Tyrimai atlikti be intraveninio kontrastavimo.
Nuskaityti ašiniai natyviniai KT vaizdai optiniu kabeliu buvo persiunčiami į antrąją radiologų
darbo vietą (Sienet, Siemens AG, Vokietija, 1997), kurioje buvo redaguojami ir analizuojami.
KT tyrimo vaizdus pirmiausiai vertino gydytojas radiologas, kuris rezultatus ir išvadas
aprašė paciento ligos istorijoje. Po to tyrimą interpretavo du neurochirurgai.

SKD strėlinėje rekonstrukcinėje
rentgenogramoje pažymėta:

KT

A – stuburo kanalo strėlinis matmuo virš
pažeidimo.
B – stuburo kanalo strėlinis matmuo
pažeidimo srityje.
C – stuburo kanalo strėlinis matmuo
žemiau pažeidimo.

15 pav. Stuburo kanalo susiaurėjimo laipsnio nustatymas
KT tyrimo rezultatai analizuoti šiais aspektais :
1. Patikslintas SKD sužalojimo tipas, remiantis B.L. Allen ir kt. rekomendacijomis [138].
2. Įvertintas stuburo kanalo susiaurėjimo laipsnis G. Fehlings ir kt. metodika (15 pav.)
[139]:

S = [1 – (2 * B / (A + C))] × 100 %
S - stuburo kanalo susiaurėjimo laipsnis.
A – stuburo kanalo strėlinis matmuo virš pažeidimo.
B – stuburo kanalo strėlinis matmuo pažeidimo srityje.
C – stuburo kanalo strėlinis matmuo žemiau pažeidimo.
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Remiantis B.L. Allen ir kt. klasifikacija SKD pažeidimo tipų, tyrimo rezultatai pateikiami 16
paveikle [138].
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16 pav. SKD pažeidimų tipai, remiantis B.L. Allen ir kt. klasifikacija
Pacientai suskirstyti į A ir B grupes, atsižvelgiant į laiką, per kurį po traumos išlaisvintos
NS ir rekonstruota bei fiksuota SKD:
A grupei priskirti pacientai, kuriems greičiau kaip per dvylika valandų po traumos
išlaisvintos suspaustos NS.
B grupei priskirti pacientai, kuriems suspaustos NS išlaisvintos per dvylika – dvidešimt
keturias valandas po traumos.
Laikas, per kurį išlaisvintos suspaustos NS, apskaičiuotas, atsižvelgiant į A.R. Vaccaro ir
bendraautorių pasiūlytą metodiką [39]. Skaičiuota, kiek laiko praėjo nuo traumos iki to
momento, kai operacijos metu:
1. Iš stuburo kanalo buvo išimti SK bei užpakalinio išilginio raiščio fragmentai.
2. TSI atveju atstatyta SKD ašis ir iš stuburo kanalo išimti pažeisto TD fragmentai.
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Ligonis buvo supažindintas su numatomais atlikti tyrimais bei gydymu, o chirurginės
intervencijos ar operacija buvo atliekamos gavus raštišką sutikimą.
3.2.3 A ir B grupių pacientų gydymas ir tyrimas
A ir B grupių pacientai po ištyrimo ir stuburo sažalojimo tipo nustatymo, remiantis 3.2.2
dalyje aprašyta metodika, ruošti chirurginei operacijai-priekiniam suspaustų NS išlaisvinimui ir
SKD rekonstravimui bei fiksavimui, atsižvelgiant į anesteziologų nurodymus.
Chirurginė operacija buvo atliekama operacinėje bendrinės intubacinės nejautros
sąlygomis,

laikantis

aseptikos

ir

antiseptikos

taisyklių.

Nuskausmindavo

KMUK

anesteziologijos klinikos gydytojai.
Suspaustų NS išlaisvinimo metodika
Pacientą paguldžius aukštielninką ant operacinio stalo ir nuskausminus, skersai po
mentėmis pakištas medvilninio audinio volelis. Ligonio pečiai už rankų patraukti žemyn ir
fiksuoti Mefix lipniomis juostomis.
Taikyto kaklo pjūvio aprašymas [140] :
1. Paciento priekinis kaklo paviršius tris kartus pateptas antiseptiniais tirpalais, o būsimo
pjūvio srities audiniai (oda ir poodis) infiltruoti 1:500000 adrenalino tirpalu (Polfa,
Lenkija).
2. SKD pažeidimo projekcijoje atliktas įstrižas odos pjūvis, nusitęsiantis nuo vidurinės
kaklo linijos iki kairiojo galvos sukamojo raumens užpakalinio krašto.
3. Įpjovus poodinį kaklo raumenį, jis atskirtas nuo priekinių kaklo struktūrų. Apčiuopus
priekinį kairiojo sukamojo galvos raumens kraštą, įpjautas paviršinis giliosios kaklo
fascijos sluoksnis.
4. Apčiuopus kairiosios bendrosios miego arterijos pulsaciją, perskirtas vidurinis giliosios
kaklo fascijos sluoksnis, dengiantis mentinį paliežuvio raumenį. Miego arterijos makštis
patraukta į šoną, o stemplė, trachėja ir skydinė liauka link vidurinės kaklo linijos. Tokiu
būdu pasiektas priekinis SKD paviršius.
5. Buku būdu praskirtos pretrachėjinė ir prevertebralinė fascijos, dengiančios ilguosius
kaklo raumenis. Šie raumenys kartu su priekiniu išilginiu raiščiu buvo atitraukiami į
šonus. Pasiekta traumuota SKD sritis.
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Stuburo kanalo ploto atstatymas:
1. Esant SKD spaudimo lenkimo ir ašinio spaudimo (B.L. Allen ir kt. klasifikacija)
sužalojimams pašalintas pažeistas SK bei šalia (aukščiau ir žemiau) jo esantys TD [138].
2. Esant SKD tempimo tiesimo ir tempimo lenkimo (B.L. Allen ir kt. klasifikacija)
sužalojimams pašalintas pažeistas TD ir atstatyta stuburo ašis [138].
3. Pašalinus išilginį užpakalinį raištį, patikrintas stuburo kanalas, ar atstatytas jo plotas bei
išlaisvintos suspaustos NS.
SKD rekonstravimo ir fiksavimo metodika
Visiems abiejų grupių pacientams SKD rekonstruota G.W. Smith ir R.A. Robinson
metodika [140]. Pašalintos SKD kaulinės ir jungiamojo audinio struktūros rekonstruotos
kauliniu transplantatu, paimtu iš paciento dešiniojo klubakaulio sparno [140]. Transplantato
dydis parinktas, atsižvelgiant į susidariusio SKD defekto aukštį, plotį bei SK strėlinį matmenį.
SKD fiksuota W. Caspar plokštele ir sraigtais (Aesculap AG, Vokietija) [141]. W. Caspar
plokštelės ilgis parinktas taip, kad nesiektų gretimų, aukščiau ir žemiaus fiksavimo vietos
esančių TD [141,142]. Sraigtai buvo sukami į gretimus, susidariusiam defektui, SK po du į
kiekvieną. Sraigtas, pradūręs užpakalinę SK kompaktinės kaulinės medžiagos plokštelę,
negalėjo išlįsti į stuburo kanalą daugiau kaip du milimetrus [141]. Esant SKD spaudimo lenkimo
ir ašinio spaudimo (B.L. Allen ir kt. klasifikacija) sužalojimams, vienas sraigtas įsuktas ir į
kaulinį transplantatą [138,141].
Kaulinio transplantato padėtis, W. Caspar plokštelės bei sraigtų ilgis kontroliuoti mobiliu
rentgeno prietaisu su vaizdo stiprintuvu ir televizijos tinklu Arcovis 2000S (Villa Sistemi
Medicali, Italija 1999). Šis aparatas, atitinkantis elektromagnetinių prietaisų direktyvą
93/42/CEE, sudarytas iš monitoriaus vežimėlio ir mobilaus vaizdo stiprintuvo. Monitoriaus
vežimėlis su monitoriais (modelis SN, Nical S.p.A, Italija 1999) statytas operacinio stalo
galvūgalyje taip, kad gerai matytų operuojantis chirurgas. Monitoriaus vežimėlis ir mobilus
vaizdo stiprintuvas sujungti multipoliniu konektoriumi su smailia mova. Valdymo pultas
pastatytas prie operacinio stalo šono, pacientui iš kairės. Vaizdo stiprintuvas, esantis ligoniui iš
kairės, orbitacinės rotacijos alkūnės pagalba pasuktas į horizontalią padėtį taip, kad būtų galima
atlikti paciento SKD ŠR. Įjungus prietaiso automatinį darbo rėžimą, spinduliuotės šaltinis
valdytas kojiniu jungikliu ASA (modelio tipas FM2 SU1/SU1F4), kuris su valdymo pultu
sujungtas konektoriumi, turinčiu spaudimo movą. Spinduliuotės šaltinis įjungtas, spaudžiant
nuolatinės fluoroskopijos pėdalą; ekspozicijos trukmė 400 milisekundžių.
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Rekonstravus ir fiksavus SKD, žaizda drenuota poliviniliniu drenu su skylutėmis šonuose.
Poodinis kaklo raumuo susiūtas atskira (mazgine) siūle Ethicon Vicryl (Johnson & Johnson
Intl., JAV) 3-0 numerio siūlu, poodiniai riebalai taip pat. Oda siūta Dermalon (Healthcare Group
LP, JAV) 3-0 siūlu paslepiama ištisine siūle [129]. Ant žaizdos uždėtas sterilus tvarstis.
Pacientų tyrimas ir gydymas po operacijos
Po chirurginės intervencijos ir suspaustų NS išlaisvinimo abiejų grupių pacientai iki
dvidešimt keturių valandų gydyti KMUK Neurochirurgijos intensyvios terapijos skyriuje. Šiame
skyriuje, prijungus monitorius, stebėti ir koreguoti tokie ligonių gyvybinės veiklos rodikliai
[12,13,79]:
1. Arterinis kraujo spaudimas.
Atsižvelgiant į R.M. Chesnut ir bendraautorių rekomendacijas, arterinis kraujo spaudimas
palaikytas didesnis kaip 90 mmHg [87]. Arterinis kraujo spaudimas koreguotas, skiriant
izotoninius elektrolitų tirpalus. Matuojant centrinį veninį spaudimą, apskaičiuotas izotoninių
tirpalų kiekis [12]. Nepavykus koreguoti arterinio kraujo spaudimo tik izotoniniais elektrolitų
tirpalais, skirti adrenomimetikai–dopaminas ar dobutaminas [12]. Šių medikamentų dozės
apskaičiuotos remiantis P.A. Ball rekomendacijomis [12].
2. Kraujo įsotinimas deguonimi.
Išryškėjus kvėpavimo funkcijos nepakankamumui, uždėjus kaukę, skirtas deguonis 6-10
l/min greičiu [13]. Nepavykus koreguoti, atsižvelgiant į B.P. Gandner ir kt. rekomendacijas,
atlikta trachėjos intubacija ir taikyta DPV [79].
Pacientams, kuriems diagnozuotas A–C laipsnio NSP, remiantis ASIA skale, skirta
kompleksinė profilaktika, norint išvengti GVT ir PATE [98,101,136]. Atsižvelgiant į G. Merli,
D. Green ir jų bendraautorių rekomendacijas, sudaryta kompleksinė profilaktika [98,101]:
1. MMSH skyrimas–Nadroparinas 61,5 TV/kg kas 12 valandų (Fraxiparine, SanofiSynthelabo).
2. Kojų raumenų elektrinė stimuliacija (atliko KMUK kineziterapeutai).
Per dvidešimt keturias valandas po operacijos abiejų grupių pacientams buvo pašalinti
drenai, iš naujo sutvarstytos žaizdos, kaklas imobilizuotas kieta ortopedine apykakle KRO–16
(A. Astrausko firma “Pirmas žingsnis”, Lietuva). Tiriamiesiems leista sėdėti ir vaikščioti pirmą
parą po operacijos. Per dvidešimt keturias valandas po chirurginės intervencijos kiekvienas
pacientas konsultuotas KMUK gydytojo reabilitologo, kuris visiems skyrė panašų reabilitacinį–
kineziterapinį gydymą.
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Pacientams per septyniasdešimt dvi valandas po operacijos atliktas SKD rentgeninis tyrimas.
SKD rentgeninis tyrimas atliktas KMUK Radiologijos klinikos rentgeno skyriuje
MULTIX PRO (Siemens, Vokietija, 2000) rentgenografijos įrenginiu. Tyrimą atliko KMUK
Radiologijos klinikos laborantės, dirbančios su šia rentgenografijos sistema. Paciento buvo
paprašoma atsistoti prie įrenginio sieninio stovo (VERTIX PRO) ir pasisukti į jį dešiniuoju
šonu. Ligonis, negalintis stovėti ir vaikščioti, paguldytas ant įrenginio stalo (BUCKY)
dešiniuoju šonu. Vienu ir kitu atveju stovas su rentgeno vamzdžio agregatu ir kolimatoriumi
pastatyti ties ligonio galva ir kaklu. ACSS kolimatorius buvo pasukamas taip, kad jo ir ligonio
kaklo ašinės plokštumos sutaptų. Ekrane, esančiame ant ACSS kolimatoriaus, buvo
pasirenkamas SID dydis, o taip pat filmo formato aukštis ir plotis centimetrais. Kolimatoriaus
centravimo „kryžiumi“ ant paciento nustatytos spinduliavimo lauko išilginė ir skersinė ašys.
Rentgenografijos įrenginio kontrolės bloko ekspozicijos parametrų ir pranešimų ekrane nustatyti
darbo parametrai. Įrenginio darbo parametrai: elektros įtampa–70 kV, elektros srovė–30 mAs.
Multi-funkciniame, skaitmeniniame (trijų skaitmenų) ekrane buvo nurodomas SID dydis. SID
pasirinktas 130 centimetrų. Priešingoje paciento kaklo pusėje, sieninio stovo ar stalo kasetės
dėkle, buvo patalpinama kasetė su filmu, kurio jautrumo rūšis 400.
Rentgeninis tyrimas atliktas L. Sungjae ir kt. metodika [143]. Ligonio buvo paprašoma
kiek tik gali prilenkti galvą prie krūtinės, po to atlošti. Abiem atvejais atliktos SKD ŠR [143].
Rentgenogramas analizavo rentgenologas, kuris savo išvadas parašė paciento ligos
istorijoje, taip pat jas dar kartą vertino du neurochirurgai.
Rentgenogramos vertintos šiais aspektais :
1. Įvertintas fiksuoto stuburo fragmento stabilumas.
a) Jeigu nebuvo nustatomas fiksuotų slankstelių ir kaulinio transplantato poslinkis,
tai laikytina, kad fiksacija stabili [144].
b) Taikyta S.D. Brodke ir kt. pasiūlyta „persidengimo“ metodika–palygintos
rentgenogramos prilenkus ir atlošus galvą; jeigu tarpai tarp fiksuotų slankstelių
keterinių ataugų nepakito, tai–stabilu [144].
2. Išmatuoti TD, esančių aukščiau ir žemiau fiksuotų slankstelių, aukščiai. Matuotas
atstumas tarp atitinkamų slankstelių kompaktinės kaulinės medžiagos plokštelių (pvz.:
žemiau fiksacijos vietos TD aukštis nustatytas, matuojant atstumą tarp žemiau esančio
slankstelio viršutinės bei apatinės fiksuoto slankstelio kompaktinės kaulinės medžiagos
plokštelių) [145].
Po chirurginės intervencijos praėjus septynioms paroms, pakartotinai detaliai įvertinta
NSP simptomatika, ASIA pasiūlyta metodika (aprašyta skyriuje 3.2.2-„Hospitalizuoto paciento
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tyrimas“). Tyrimo atlikimo laikas pasirinktas, atsižvelgiant į H.H. Bohlman ir bendraautorių
nuostatas [124].
Pacientams, išleidžiant juos iš gydymo įstaigos, rekomenduota nešioti kietą ortopedinę
apykaklę KRO–16 (A. Astrausko firma “Pirmas žingsnis”, Lietuva) aštuonias savaites.
Pacientų tyrimas po gydymo praėjus dvylikai mėnesių
Tiriant ligonį analogiška metodika, kaip aprašyta 3.2.2 skyriuje „Hospitalizuoto paciento
tyrimas“, įvertinta NSP simptomatika.
Galūnių raumenų jėgos kitimas (GRJK) apskaičiuotas Ch. Boldin ir kt. metodika [49]:
GRJK = ((NSPK po 12 mėn. – NSPK atvykus)/(100 - NSPK atvykus)) × 100 proc.

NSPK atvykus – įvertinta ASIA metodika ir išreikšta balais [132].
NSPK po 12 mėn. – įvertinta ASIA metodika ir išreikšta balais [132].

Atliktas paciento SKD rentgeninis tyrimas. Ligoniai tirti KMUK Radiologijos klinikos
rentgeno skyriuje MULTIX PRO (Siemens, Vokietija, 2000) rentgenografijos įrenginiu
analogiška metodika, kaip aprašytai 3.2.3 skyriuje „A ir B grupių pacientų gydymas“.
Rentgenogramas analizavo du neurochirurgai ir rentgenologas, kuris savo išvadas parašė
paciento ambulatorinės apžiūros kortelėje.
Rentgenogramos analizuotos šiais aspektais:
1. Įvertintas fiksuoto stuburo fragmento stabilumas (metodika analogiška, kaip aprašyta
3.2.3 skyriuje „A ir B grupių pacientų gydymas“).
2. Įvertintas kaulinės spondilodezės susiformavimas:
Susiformavusi kaulinė spondilodezė diagnozuota tada, jeigu rentgenogramose nebuvo matyti
tarpo tarp SK kompaktinės kaulinės medžiagos plokštelių ir transplantato, kuriuo rekonstruotas,
susidaręs SKD defektas [146].
3. Išmatuoti TD, esančių aukščiau ir žemiau fiksuotų slankstelių, aukščiai (metodika
analogiška, kaip aprašyta 3.2.3 skyriuje „A ir B grupių pacientų gydymas“).
Jeigu TD aukštis buvo sumažėjęs daugiau kaip 25 proc., lyginant su tyrimo, atlikto per
septyniasdešimt dvi valandas po operacijos, rezultatais, tai laikyta, kad išsivystė degeneraciniai
pakitimai [145].
4. Įvertintas SKD paslankumas per TD, esantį virš ir žemiau fiksacijos vietos.
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Remiantis H. Baba ir kt. metodika, nustatytas SKD hipermobilumas [147]. SKD
hipermobilumas yra tada, kai vienas slankstelis pasislenka kito atžvilgiu daugiau kaip tris
milimetrus [147]. H. Baba pasiūlyta metodika:
a) Tiriant SKD paslankumą per TD virš fiksuotos stuburo dalies, matavome atstumą
tarp aukščiau esančio SK apatinio užpakalinio krašto ir fiksuoto SK viršutinio
užpakalinio krašto.
b) Tiriant SKD paslankumą per TD žemiau fiksuotos stuburo dalies, matavome
atstumą tarp fiksuoto SK apatinio užpakalinio krašto ir žemiau esančio SK
viršutinio užpakalinio krašto. (17 paveikslas).

1 – TD, esančių aukščiau ir žemiau spondilodezės, aukščių apskaičiavimas. 2 - SKD paslankumo per TD,
esančius aukščiau ir žemiau fiksacijos vietos, nustatymas H. Baba ir kt. metodika. 3 – kaulinės
spondilodezės susiformavimo įvertinimas. 4 – stuburo stabilumo nustatymas S.D. Brodke ir kt.
„persidengimo“ metodika.

17 pav. SKD ŠR, atliktų L. Sungjae ir kt. metodika, vertinimas

3.3 Statistinė duomenų analizė
Imčių tūrio nustatymas
Tirdami spaudžiamo NS audinio histologinius pakitimus, vertinsime NS PM pažeidimo
laipsnį (plotą), t.y. analizuosime kiekybinius rodiklius. Imties tūris apskaičiuotas E. Whitley,
S.D. Duerstock ir kt. pasiūlyta metodika [132, 148].

63

N = (2/d²)×Cp,power

,

kur

d = θ/σ

N – gyvūnų skaičius.
Cp,power = 13,0 (kai pasikliovimo lygmuo 0,05, o statistinė jėga 0,95).
θ – pasirinktas, atsižvelgiant į S.D. Duerstock ir kt. rekomendacijas. Tyrėjai nurodo, kad 5 proc.
skirtumas yra kliniškai reikšmingas. [132].

σ = 2,3 proc. Šį dydį nustatėme atlikę įvadinį tyrimą ir apskaičiavę 8 gyvūnų NS PM pažeidimo
ploto vidurkį bei standartinį nuokrypį (SN).
Apskačiavus gauname, kad N = 6, t.y. kiekvienoje grupėje turi būti ne mažiau kaip 6
gyvūnai.
Analizuodami NS suspaudimo trukmės ir jų pažeidimo klinikinių simptomų kitimo
sąsajas, imties tūrį nustatėme taip. Suspaustų, dėl SKD traumos, NS išlaisvinimas per dvylika
valandų po sužalojimo bus efektyvus, jeigu sumažės NSP laipsnis, remiantis ASIA skale, t.y.
bus analizuojami kokybiniai rodikliai. Apžvelgus mokslinėje literatūroje pateiktus duomenis,
nustatėme, kad NSP atžanga įvyko apie 30 proc. pacientų, kuriems suspaustos NS išlaisvintos
praėjus daugiau kaip dvylikai valandų po traumos [37,38,73,124,126]. NSP laipsnis sumažėjo
67 proc. pacientų, kuriems NS išlaisvintos per dvylika valandų po traumos [29-32,35,40].
Imties tūris apskaičiuotas atsižvelgiant į E. Whitley ir kt. rekomendacijas [148].

N = [(p1×(1- p1) + p2×(1– p2))/( p2 - p1)]×Cp,power
N – pacientų skaičius.
p1 = 0,3 – tikimybė nurodoma literatūroje.
p2 = 0,67 - tikimybė nurodoma literatūroje.
Cp,power = 7,9 (kai pasikliovimo lygmuo 0,05, o statistinė jėga 0,8).
Apskačiavus gauname, kad N = 25, t.y. kiekvienoje grupėje turi būti ne mažiau kaip
25 pacientai.
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Statistinės duomenų analizės metodai, taikyti darbe
Duomenys apdoroti statistinių programų paketu Statistica v. 5 for Windows (StatSoft. Inc.,
JAV. Serijos numeris AX908A290603AL). Darbe pateikti absoliutūs duomenų skaičiai (n), jų
išraiška procentais (proc.), matuojamųjų rodiklių vidutinės vertės su SN.
Kiekybinių parametrų (požymių) aritmetinių vidurkių palyginimui, esant normaliam
skirstiniui, taikytas Stjudent‘o t - kriterijus, o esant nedideliam (n<30) ligonių skaičiui arba
nenormalinio skirstinio atveju Mann - Whitney U kriterijus.
Kartotinių imčių vidurkiams palyginti, esant normaliam skirstiniui, naudotas porinis t –
kriterijus, o Wilcoxon’o kriterijus (W) taikytas nenormaliojo skirstinio atveju. Normališkumas
tikrintas naudojant χ2 kriterijų.
Kategorizuotų požymių tarpusavio ryšio hipotezėms patikrinti taikytas χ2 kriterijus, o
esant nedideliam (n<5) atvejų skaičiui tikslusis Fisher’io kriterijus.
Reikšmingumo lygmuo, tikrinant statistines hipotezes, buvo pasirinktas p<0,05.
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4. REZULTATAI
4.1 Spaudžiamų NS histologinių kitimų tyrimas
4.1.1 Tirtų gyvūnų ir jų grupių apibūdinimas
Septyni gyvūnai priskirti A (tyrimo metu NS traumuotos A.Guha ir kt. metodika), o
devyni B (traumavus NS, stuburo kanalo vertikalus matmuo sumažintas 50 proc.) grupėms [25]
(14 lentelė).
14 lentelė. Tirtų gyvūnų apibūdinimas
Požymis
Lytis

Grupė

Patinėliai
Patelės
Svoris (kilogramai)
(vidurkis ± SN)
Amžius (mėnesiai)
(vidurkis ± SN)
SN – standartinis nuokrypis.

A grupė
(n = 7)
6 (85,7 proc.)
1 (14,3 proc.)
35,5 ± 3,3

B grupė
(n = 9)
5 (55,6 proc.)
4 (44,4 proc.)
36,8 ± 6,5

p reikšmė
p(F krit.) = 0,2

4,1 ± 0,9

4,3 ± 0,9

p(U) = 0,67

p(U) = 0,64

Gyvūnų kraujo įsotinimo deguonimi ir širdies susitraukimų dažnio tyrimų duomenys
išdėstyti 15 lentelėje.
15 lentelė. Tirtų gyvūnų gyvybinių funkcijų vertinimas
Grupė
Požymis
Kraujo įsotinimas deguonimi
(vidurkis ± SN)
Širdies susitraukimų dažnis
(vidurkis ± SN)
SN – standartinis nuokrypis.

A grupė
(n = 7)
93,2 ± 3,9

B grupė
(n = 9)
94,8 ± 4,2

p reikšmė
p(U) = 0,45

83,3 ± 9

84 ± 12,2

p(U) = 0,9

4.1.2 NSP histologinių kitimų analizės rezultatai
Šviesiniu mikroskopu tiriant A ir B grupių gyvūnų NS audinio preparatus, nudažytus
hematoksilinu ir eozinu M. Gamble ir kt. metodika, nustatytos kraujosruvos PM, o taip pat ir po
kietuoju dangalu [131].
Tiriant NS kraujagysles, aptikta, kad kai kuriose paviršinėse susiformavę trombai, o
esančiose PM išsivysčiusi kraujo stazė bei šalia jų besiformuojančios kraujosruvos.
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Analizuojant NS audinio preparatus, rasta pažeistų neuronų, taip pat atsiradę
periceliulinės edemos požymiai [133,135].
S.D. Duerstock ir kt. metodika apskaičiavus kraujosruvų, esančių NS PM, santykinį
plotą, nustatyta, kad A grupės gyvūnų jo aritmetinis vidurkis buvo 4,4 proc. (SN 1,5), o B 4,7
proc. (SN 2,6). Statistiškai reikšmingo skirtumo nerasta p(U krit.) = 0,85 (18 pav.).
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18 pav. A ir B grupių gyvūnų NS PM pažeidimo tyrimo rezultatai
Neuronų pažeidimo, atsižvelgiant į M.Celik rekomendacijas, tyrimo rezultatai nurodyti 19
paveiksle [133].
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19 pav. A ir B grupių gyvūnų NS neuronų pažeidimo tyrimo rezultatai
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Šviesiniu mikroskopu 400 kartų padidinus A grupės gyvūnų NSP srities preparatų
vaizdus, nustatyta, kad vidutiniškai 53,6 proc. (SN 21,9) neuronų buvo pažeisti. B grupės
gyvūnų NSP srityje pakitusių neuronų aritmetinis vidurkis buvo 55 proc. (SN 17,5). Statistiškai
reikšmingo skirtumo nerasta p(t krit.) = 0,53.
M.H. Abdel Wahab metodika apskaičiavus periceliulinės edemos laipsnį nustatyta, kad ji
buvo labiau išreikšta B grupės gyvūnų NS PM p(t krit.) = 0,0013 (20 pav.) [135].
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20 pav. A ir B grupių gyvūnų NS PM periceliulinės edemos tyrimo rezultatai
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4.2 NS suspaudimo trukmės ir jų pažeidimo simptomų kitimo sąsajos
tyrimas
4.2.1 Tirtų pacientų ir jų grupių apibūdinimas
Į klinikinę studiją įtraukti 88 pacientai, patyrę NS kaklinės dalies pažaidą ir atitikę tyrėjų
numatytas sąlygas bei sutikę dalyvauti tyrime. Pacientai suskirstyti į dvi grupes (A ir B),
atsižvelgiant į laiką praėjusį po traumos iki NS išlaisvinimo. A grupėje (pacientams NS
išlaisvintos per dvylika valandų po traumos) buvo 38 pacientai. B grupei (NS išlaisvintos
praėjus dvylikai–dvidešimt keturioms valandoms po traumos) priskirti 50 ligonių. Tyrime
dalyvavusių ligonių struktūra - 21 paveiksle.

Tirti pacientai
( n = 88 )
A grupė
(n = 38)
43,2 proc.

B grupė
(n = 50)
56,8 proc.

Mirė
(n = 10)
26,3 proc.

Ištirta po 12 mėnesių
(n = 28)
73,7 proc.

Mirė
(n = 15)
30 proc.

Ištirta po 12 mėnesių
(n = 35)
70 proc.

21 pav. Tyrime dalyvavusių ligonių struktūra ir skaičius
Ligonių pasiskirstymas grupėse pagal lytį, amžiaus vidurkį - 16 lentelėje.
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16 lentelė. Ligonių pasiskirstymas pagal lytį, amžiaus vidurkius
Grupė

Požymis
Lytis

Vyrai
Moterys
Amžiaus vidurkis
( metai ± SN )
SN – standartinis nuokrypis.

A grupė
(n = 38)
31 (81,6 proc.)
7 (18,4 proc.)
42,6 ± 18,8

B grupė
(n = 50)
43 (86 proc.)
7 (14 proc.)
44,1 ± 17,4

p reikšmė
p(Χ²krit.) = 0,57
p(t krit.) = 0,71

Šiais požymiais A ir B grupių pacientai statistiškai nesiskyrė (p>0,05). Tirtose grupėse vyravo
vyrai-84,1 proc. visų ligonių.
Traumos aplinkybių analizė atsispindi 17 lentelėje. Skirtumo tarp traumos aplinkybių
atskirose pacientų grupėse nerasta (p>0,05).
17 lentelė. Traumos aplinkybės
Aplinkybės
Autotrauma

Grupė

Pargriuvo, nėrė į vandenį, smurtas

A grupė
(n = 38)
11
(28,9 proc.)
27
(71,1 proc.)

B grupė
(n = 50)
17
(34 proc.)
33
(66 proc.)

p reikšmė

p(Χ² krit.) = 0,61

Nustatant rentgeninį SKD pažeidimo lygį, nerasta skirtumo tarp atskirų ligonių grupių
(skirstiniai lyginti p(χ2 krit.)=0,35). Dažniausiai traumos metu buvo sužalojami penktasis
(31/88; 35,2 proc.) ir šeštasis (24/88; 27,3 proc.) SKD slanksteliai. Rentgeninių SKD pažeidimų
lygių analizė - 18 lentelėje.
18 lentelė. Rentgeniniai SKD pažeidimų lygiai
Grupė
Lygis

C3
C4
C5
C6
C7

A grupė
(n = 38)
0
6
(15,8 proc.)
13
(34,2 proc.)
13
(34,2 proc.)
6
(15,8 proc.)

B grupė
(n = 50)
3
(6 proc.)
12
(24 proc.)
18
(36 proc.)
11
(22 proc.)
6
(12 proc.)

Analizuojant SKD pažeidimo pobūdį, remiantis B.L. Allen ir kt. klasifikacija nerasta
skirtumo tarp atskirų ligonių grupių (p>0,05). Tyrimo rezultatai 19 lentelėje.
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19 lentelė. SKD sužalojimo pobūdis
Grupė

Pobūdis

A grupė
(n = 38)
22
(57,9 proc.)
10
(26,3 proc.)
6
(15,8 proc.)
0

Tempimo lenkimo
Spaudimo lenkimo
Ašinio spaudimo
Tempimo tiesimo

B grupė
(n = 50)
31
(62 proc.)
10
(20 proc.)
8
(16 proc.)
1
(2 proc.)

Skirstiniai lyginti χ2 krit., p=0,75.

Ligoniai dažniausiai patyrė tempimo lenkimo SKD sužalojimus. Šio tipo traumos
diagnozuotos iš viso 53 (60,2 proc.) pacientams.
Nagrinėjant rentgeninių tyrimų metu atliktus rentgenometrinės, t.y. stuburo kanalo
susiaurėjimo laipsnio, analizės rezultatus, nerasta statistiškai reikšmingo skirtumo tarp šių dviejų
grupių (p(t krit.)=0,58). A grupės pacientų stuburo kanalo susiaurėjimo laipsnio aritmetinis
vidurkis buvo 50,2 proc. (SN 20,7), o B grupės atitinkamai 47,4 proc. (SN 19,4 ).
NSP simptomatikos tyrimo rezultatai, remiantis ASIA rekomendacijomis, išdėstyti 20
lentelėje ir 22 paveiksle.
20 lentelė. NSP simptomatikos tyrimo rezultatai
Grupė
Rodiklis
Raumenų jėga
Lietimo jutimas
“Dūrio” jutimas

A grupė
(n = 38)
Vidurkis
SN

B grupė
(n = 50)
Vidurkis
SN

39,8 balo
60 balų
60,5 balo

36,6 balo
60,3 balo
60,9 balo

36,8
38,6
39

36,8
39,5
39,6

p reikšmė
p(U krit.) = 0,4
p(U krit.) = 0,85
p(U krit.) = 0,87

Apibendrinus NSP simptomatikos tyrimo rezultatus ir atlikus statistinę duomenų analizę,
taikant Man–Whitney U kriterijų, statistiškai patikimo skirtumo negauta (p(U krit.)>0,05).
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22 pav. A ir B grupių pacientų raumenų jėgos tyrimo rezultatai
Išanalizavus NSP laipsnius vienos ir kitos grupės pacientams bei atlikus statistinę
duomenų analizę, statistiškai reikšmingo skirtumo negauta (p>0,05). NSP laipsnių analizės
duomenys išdėstyti 21 lentelėje.
21 lentelė. A ir B grupių pacientų NSP simptomatika, remiantis ASIA skale
A grupė
B grupė
( n = 38 )
( n = 50 )
A
19
23
(50 proc.)
(46 proc.)
B
3
10
(7,9 proc.)
(20 proc.)
C
5
3
(13,2 proc.)
(6 proc.)
D
11
14
(28,9 proc.)
(28 proc.)
A,B,C,D,E–NSP laipsnis, remiantis ASIA skale. Skirstiniai lyginti χ2 krit., p=0,33.
Grupė

Laipsnis

Keturiasdešimt dviem tirtiems pacientams (47,7 proc.) nustatytas visiškas NSP, t.y.
žemiau pažeidimo vietos buvo išnykę jutimai, o raumenų grupių (miotomų) jėga įvertinta 0
balų. Keturiasdešimt šešiems tirtiems ligoniams (52,3 proc.) po traumos rasti dalinio NSP
simptomai, t.y. žemiau pažeidimo vietos dar buvo išlikę, nors ir pakitę jutimai; taip pat
nustatyta, kad tirtų raumenų grupių jėga sumažėjusi.
72

4.2.2 NSPK kitimai per septynias paras po chirurginės intervencijos
Praėjus septynioms paroms po NS išlaisvinimo ir SKD rekonstrukcijos ištirta 30 A grupės
ir 41 B grupės pacientų. 8 (21,1 proc.) A grupės ir 9 (18 proc.) B grupės pacientai mirė per
pirmą savaitę po traumos ir chirurginio gydymo p(Χ²krit.) = 0,46 (22 lentelė).
22lentelė. Ligonių, patyrusių NSP, mirties priežastys
A grupė
(n = 38)
5
(13,2 proc.)
3
(7,9 proc.)

Grupė
Priežastis
NS ir galvos smegenų
kamieno pabrinkimas
PATE

B grupė
(n = 50)
7
(14 proc.)
2
(4 proc.)

p reikšmė
p(Χ² krit.) = 0,9

p(Fkrit.) =0,44

Per septynias paras po NS išlaisvinimo ir SKD rekonstrukcijos mirė 17 (19,3 proc.) pacientų.
A ir B grupių pacientų NSPK kitimų tyrimo rezultatai nurodyti 23 ir 24 lentelėse.
23 lentelė. A grupės pacientų NSPK kitimai
Vertinimas
Rodiklis
Raumenų jėga
Lietimo jutimas
“Dūrio” jutimas

Atvykus

7 paros
p reikšmė

Vidurkis

SN

Vidurkis

SN

47,3 balo
68,7 balo
69,2 balo

37,6
38,2
38,6

52,4 balo
77,4 balo
77,6 balo

36,9
33,7
34

p(W krit.) = 0,0006
p(W krit.) = 0,002
p(W krit.) = 0,003

24 lentelė. B grupės pacientų NSPK kitimai
Vertinimas
Rodiklis
Raumenų jėga
Lietimo jutimas
“Dūrio” jutimas

Atvykus

7 paros
p reikšmė

Vidurkis

SN

Vidurkis

SN

43,4 balo
64,5 balo
65,2 balo

37,3
39,4
39,4

49,2 balo
69 balo
70 balo

37,6
39,3
39,5

p(W krit.) = 0,0002
p(W krit.) = 0,008
p(W krit.) = 0,01

Panaudojus neparametrinį ranginį Wilcoxon kriterijų (W), nustatėme, kad raumenų jėga
sustiprėjo, o lietimo ir “dūrio” jutimai iš dalies atsistatė A ir B grupių pacientams statistiškai
reikšmingai per 7 paras po to, kai buvo išlaisvintos NS ir rekonstruota bei fiksuota SKD.
NSPK kitimų, remiantis ASIA skale, analizės duomenys išdėstyti 25 ir 26 lentelėse.
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25 lentelė. A grupės pacientų NSPK kitimai, remiantis ASIA skale
Vertinimo
laikas, Laipsnis

A

7 paros
A
10
(83,3 proc.)

B

Atvykus

B
1
(8,3 proc.)
1
(50 proc.)

C
1
(8,3 proc.)
1
(50 proc.)
4
(80 proc.)

D

E

1
(20 proc.)
6
5
(54,5 proc.)
(45,5 proc.)
– pažymėti pacientai, kuriems NSPK sumažėjo

C
D
A, B, C, D, E – NSP laipsnis, remiantis ASIA skale.
vienu ar daugiau laipsnių.

26 lentelė. B grupės pacientų NSPK kitimai, remiantis ASIA skale
Vertinimo
laikas, Laipsnis

A
B
Atvykus

7 paros
A
17
(94,4 proc.)

B
4
(66,6 proc.)

C

C
1
(5,6 proc.)
1
(16,7 proc.)
2
(66,7 proc.)

D
A, B, C, D, E – NSP laipsnis, remiantis ASIA skale.
vienu ar daugiau laipsnių.

D

E

1
(16,7 proc.)
1
(33,3 proc.)
13
1
(92,9 proc.)
(7,1 proc.)
– pažymėti pacientai, kuriems NSPK sumažėjo

9 (9/30; 30 proc.) pacientams iš A ir 5 (5/41; 12,2 proc.) iš B grupės NSPK per 7 paras po
NS išlaisvinimo ir SKD rekonstrukcijos bei fiksacijos sumažėjo vienu ar daugiau laipsnių,
remiantis ASIA skale p(Χ² krit.) = 0,063.
5 (5/11; 45,5 proc.) pacientams iš A grupės ir 1 (1/14; 7,1 proc.) iš B grupės, patyrusiems
dalinį (D laipsnis) NSP, remiantis ASIA skale, pažeidimo simptomatika visiškai išnyko per 7
paras po chirurginio gydymo p(Fkrit.) = 0,026.
2 (2/7; 28,6 proc.) pacientams iš A ir 3 (3/9; 33,3 proc.) iš B grupės, patyrusiems dalinį
(B–C laipsniai) NSP, remiantis ASIA skale, simptomatika per 7 paras po chirurginio gydymo
sumažėjo vienu ar daugiau laipsnių p(Fkrit.) = 0,85.
2 (2/12; 16,7 proc.) pacientams iš A ir 1 (1/18; 5,6 proc.) iš B grupės, patyrusiems visišką
(A laipsnis) NSP, remiantis ASIA skale, pažeidimo simptomatika per pirmą savaitę po NS
išlaisvinimo ir SKD rekonstrukcijos bei fiksacijos sumažėjo vienu ar daugiau laipsnių p(Fkrit.)
=0,34.
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4.2.3 NSPK kitimai per dvylika mėnesių po chirurginės intervencijos
Tirtų pacientų ir jų grupių apibūdinimas
Po gydymo praėjus dvylikai mėnesių, pakartotinai ištirti 63 pacientai–28 iš A ir 35 iš B
grupių. Praėjus septynioms paroms po NS išlaisvinimo ir SKD rekonstrukcijos, per metus mirė
2 A grupės ir 6 B grupės ligoniai. Pacientų mirties priežastys nurodytos 27 lentelėje.
27 lentelė. Ligonių, patyrusių NSP, mirties priežastys
Grupė
Priežastis
NS ir galvos smegenų
kamieno pabrinkimas
PATE

A grupė
(n = 30)
1
(3,3 proc.)
0

Infekcinės komplikacijos

1
(3,3 proc.)

B grupė
(n = 41)
4
(9,8 proc.)
1
(2,4 proc.)
1
(2,4 proc.)

p reikšmė
p(F krit.) = 0,3
p(Fkrit.) = 0,83
p(Fkrit.) = 0,78

Po chirurginės intervencijos praėjus dvylikai mėnesių pakartotinai ištirtų ligonių
pasiskirstymas grupėse pagal lytį, amžiaus vidurkį išdėstytas 28 lentelėje.
28 lentelė. Ligonių pasiskirstymas pagal lytį, amžiaus vidurkį
Grupė

Požymis
Lytis

Vyrai
Moterys
Amžiaus vidurkis
(metai ± SN)

A grupė
(n = 28)
21 (75 proc.)
7 (25 proc.)
41,6 ± 19,1

B grupė
(n = 35)
29 (82,9 proc.)
6 (17,1 proc.)
42,4 ± 16,6

p reikšmė
p(Χ² krit.) = 0,44
p(t krit.) = 0,86

Traumos aplinkybių analizė 29 lentelėje. Skirtumo tarp traumos aplinkybių atskirose
pacientų grupėse nerasta (p>0,05).
29 lentelė. Traumos aplinkybės
Aplinkybės

Grupė

Autotrauma
Pargriuvo, nėrė į vandenį, smurtas

A grupė
(n = 28)
9
(32,1 proc.)
19
(67,9 proc.)

B grupė
(n = 35)
12
(34,3 proc.)
23
(65,7 proc.)

p reikšmė
p(Χ² krit.) = 0,86

Nustatant rentgeninį SKD pažeidimo lygį, nerasta skirtumo tarp atskirų ligonių grupių
(p>0,05). Duomenys nurodyti 30 lentelėje.
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30 lentelė. Rentgeniniai SKD pažeidimų lygiai
A grupė
(n = 28)
0

B grupė
(n = 35)
C3
2
(5,7 proc.)
C4
4
7
(14,3 proc.)
(20 proc.)
C5
10
14
(35,7 proc.)
(40 proc.)
C6
11
7
(39,3 proc.)
(20 proc.)
C7
3
5
(10,7 proc.)
(14,3 proc.)
C–SKD slankstelis, kurio didžiausias pažeidimas nustatytas rentgeninių tyrimų metu. Numeriu nurodoma
kelintas slankstelis.
Grupė

Lygis

Skirstiniai lyginti χ2 krit., p=0,39.

SKD sužalojimų pobūdžio analizė, remiantis B.L. Allen ir kt. klasifikacija, atspindėti 31
lentelėje.
31 lentelė. SKD sužalojimų pobūdis
Grupė
Pobūdis
Tempimo lenkimo
Spaudimo lenkimo
Ašinio spaudimo

A grupė
( n = 28 )
14
( 50 proc.)
8
(28,6 proc.)
6
(21,4 proc.)

B grupė
( n = 35 )
22
(62,9 proc.)
8
(22,9 proc.)
5
(14,3 proc.)

Skirstiniai lyginti χ2 krit., p=0.58.
Analizuojant SKD pažeidimo pobūdį, remiantis B.L. Allen ir kt. klasifikacija nerasta
skirtumo tarp atskirų ligonių grupių (p>0,05).
NSPK A ir B grupių pacientų tarpe, jiems atvykus į KMUK, analizė išdėstyta 32 ir 33
lentelėse.
32 lentelė. NSP simptomatikos tyrimo rezultatai
Grupė
Rodiklis
Raumenų jėga
Lietimo jutimas
“Dūrio” jutimas

A grupė
(n = 28)
Vidurkis
SN

B grupė
(n = 35)
Vidurkis

SN

49,4 balo
70,9 balo
71,5 balo

48,5 balo
70,6 balo
71,3 balo

37,6
39,2
39,1

37,9
38,5
38,9

p reikšmė
p(U krit.) = 0,69
p(U krit.) = 0,72
p(U krit.) = 0,77
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33 lentelė. A ir B grupių pacientų NSP simptomatika, remiantis ASIA skale
A grupė
(n = 28)
A
9
(32,1 proc.)
B
3
(10,7 proc.)
C
5
(17,9 proc.)
D
11
(39,3 proc.)
A, B, C, D, E – NSP laipsnis, remiantis ASIA skale.
Laipsnis

B grupė
(n = 35)
12
(34,3 proc.)
6
(17,1 proc.)
3
(8,6 proc.)
14
(40 proc.)

Grupė

Skirstiniai lyginti χ2 krit., p=0,67. Įvertinus tyrimų rezultatus ir atlikus statistinę analizę

statistiškai reikšmingo skirtumo tarp grupių nenustatyta.
14 (50 proc.) A ir 20 (57,1 proc.) B grupių pacientams per dvylika mėnesių po SKD
rekonstrukcijos ir fiksacijos susiformavo degeneraciniai pakitimai TD, esančio virš kaulinės
spondilodezės (p(Χ² krit.)=0,57). 34 lentelėje išanalizuoti degeneraciniai pakitimai.
34 lentelė. TD, esančio virš kaulinės spondilodezės, degeneracinių pakitimų pobūdis
Grupė
Pobūdis
Susiaurėjimas
Susiaurėjimas ir/ar
kaulinės išaugos
Hipermobilumas

A grupė
(n = 28)
6
(21,4 proc.)
3
(10,7 proc.)
5
(17,9 proc.)

B grupė
(n = 35)
15
(42,9 proc.)
1
(2,9 proc.)
4
(11,4 proc.)

p reikšmė
p(Χ² krit.) = 0,07
p(Fkrit.) = 0,21
p(Fkrit.) = 0,48

12 (42,9 proc.) A ir 16 (45,7 proc.) B grupių pacientams per dvylika mėnesių po SKD
rekonstrukcijos ir fiksacijos susiformavo degeneraciniai pakitimai TD, esančio žemiau kaulinės
spondilodezės (p(Χ² krit.)=0,82). Degeneracinių pakitimų pobūdžio analizė 35 lentelėje.
35 lentelė. TD, esančio žemiau kaulinės spondilodezės, degeneracinių pakitimų pobūdis
Grupė
Pobūdis
Susiaurėjimas
Susiaurėjimas ir/ar
kaulinės išaugos
Hipermobilumas

A grupė
(n = 28)
4
(14,2 proc.)
5
(17,9 proc.)
3
(10,7 proc.)

B grupė
(n = 35)
9
(25,7 proc.)
7
(20 proc.)
0

p reikšmė
p(Fkrit.) = 0,27
p(Χ² krit.) = 0,83
p(Fkrit.) = 0,09
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A grupės pacientų NSPK kitimo tyrimas
Po operacijos praėjus dvylikai mėnesių, A grupės pacientų NSPK kitimo tyrimų rezultatai
nurodyti 36 ir 37 lentelėse ir 23 paveiksle.
36 lentelė. A grupės pacientų NSP simptomų kitimas
Atvykus

Vertinimas
Rodiklis
Raumenų jėga
Lietimo jutimas
“Dūrio” jutimas

Praėjus 12 mėnesių
p reikšmė

Vidurkis
49,4 balo
70,9 balo
71,5 balo

SN
37,9
38,5
38,9

Vidurkis
71,7 balo
91,7 balo
92,5 balo

SN
33
28,5
28,4

p(Wkrit.)<0,0001
p(Wkrit.)<0,0001
p(Wkrit.)<0,0001

37 lentelė. A grupės pacientų NSPK kitimas, remiantis ASIA skale
Vertinimo
laikas, Laipsnis

A

Po 12 mėnesių
A
5
(55,6 proc.)

B
Atvykus

B
2
(22,2 proc.)
1
(33,3 proc.)

C
D
A, B, C, D, E – NSP laipsnis, remiantis ASIA skale.
vienu ar daugiau laipsnių.

C
1
(11,1 proc.)

D
E
1
(11,1 proc.)
2
(66,7 proc.)
1
3
1
(20 proc.)
(60 proc.)
(20 proc.)
4
7
(36,4 proc.)
(63,6 proc.)
– pažymėti pacientai, kuriems NSPK sumažėjo

120

100

80

60

40

Max
Min

20

Vidurkis+SN
Vidurkis-SN
0

Atvykus

Po 12 mėnesių

Vidurkis

23 pav. A grupės pacientų raumenų jėgos pakitimai praėjus dvylikai mėnesių.
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Po gydymo praėjus dvylikai mėnesių 17 (60,7 proc.) pacientų NSP simptomatika
regresavo vienu ar daugiau laipsnių, atsižvelgiant į ASIA pasiūlytą vertinimo metodiką.
Analizuojant NSPK pacientui atvykus į KMUK ir po gydymo praėjus dvylikai mėnesių,
nustatyta, kad simptomai statistiškai reikšmingai regresavo: stiprėjo rankų ir kojų raumenų jėga,
atsistatinėjo lietimo bei “dūrio“ jutimai (p<0,05).
Analizuoti NSP simptomų kitimai po stuburo kanalo ploto atstatymo, SKD
rekonstrukcijos ir fiksacijos praėjus daugiau kaip septynioms paroms. Tyrimų rezultatai išdėstyti
38, 39 lentelėse ir 24 paveiksle.
38 lentelė. Pacientų, esančių A grupėje, NSPK kitimai, po chirurginės intervencijos praėjus
daugiau kaip septynioms paroms
Laikas
Rodiklis
Raumenų jėga
Lietimo jutimas
“Dūrio” jutimas

7 paros

12 mėnesių
p reikšmė

Vidurkis
54,8 balo
80,3 balo
80,5 balo

SN
36,8
32,9
33,3

Vidurkis
71,7 balo
91,7 balo
92,5 balo

SN
33
28,5
28,4

p(Wkrit.)<0,0001
p(Wkrit.)<0,0001
p(Wkrit.)<0,0001

Analizuojant NSPK praėjus daugiau kaip 7 paroms po gydymo, nustatyta, kad simptomai
per metus statistiškai reikšmingai regresavo: stiprėjo rankų ir kojų raumenų jėga, palaipsniui
atsistatė lietimo bei “dūrio“ jutimai (p<0,05).
39 lentelė. A grupės pacientų NSPK kitimai, praėjus daugiau kaip 7 paroms po chirurginės
intervencijos
Vertinimo
laikas, Laipsnis

A
B
7 paros

12 mėnesių
A
5
(62,5 proc.)

B
2
(25 proc.)
1
(50 proc.)

C
D
E

A,B,C,D,E–NSP laipsnis, remiantis ASIA skale.
vienu ar daugiau laipsnių.

C
1
(12,5 proc.)
1
(16,7 proc.)

D

E

1
(50 proc.)
4
(66,6 proc.)
5
(71,4 proc.)

1
(16,7 proc.)
2
(28,6proc.)
5
(100 proc.)
– pažymėti pacientai, kuriems NSPK sumažėjo
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130

110

90

70

50

30

Max
Min

10

Vidurkis+SN
Vidurkis-SN
-10

7 paros

12 mėnesių

Vidurkis

24 pav. A grupės pacientų raumenų jėgos kitimas
Vienuolikai (39,3 proc.) A grupės pacientų NSP simptomatika regresavo vėliau kaip
septynios paros po chirurginės intervencijos.
B grupės pacientų NSPK kitimo tyrimas
NSPK pakitimai B grupės pacientams analizuoti, remiantis ASIA vertinimo metodika, po
operacijos praėjus dvylikai mėnesių. Tyrimų rezultatai nurodyti 40 ir 41 lentelėse bei 25
paveiksle.
40 lentelė. NSPK kitimai B grupės pacientų tarpe, remiantis ASIA skale
Vertinimo
laikas, Laipsnis

A
B
Atvykus

Po 12 mėnesių
A
8
(66,7 proc.)

B
2
(16,7 proc.)
3
(50 proc.)

C
D
A, B, C, D, E – NSP laipsnis, remiantis ASIA skale.
vienu laipsniu.

C

D
E
2
(16,7 proc.)
1
2
(16,7 proc.)
(33,3 proc.)
1
2
(33,3 proc.)
(66,7 proc.)
6
8
(42,9 proc.)
(57,1 proc.)
– pažymėti pacientai, kuriems NSPK sumažėjo
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41 lentelė. B grupės pacientų NSPK kitimai
Atvykus

Laikas
Rodiklis
Raumenų jėga
Lietimo jutimas
“Dūrio” jutimas

Po 12 mėnesių
p reikšmė

Vidurkis
48,5 balo
70,6 balo
71,3 balo

SN
37,6
39,2
39,1

Vidurkis
68,3 balo
85,5 balo
84,9 balo

SN
34,3
33,2
32,1

p(Wkrit.)<0,0001
p(Wkrit.)<0,0001
p(Wkrit.)<0,0001

120

100

80

60

40

20

Max
Min

0

Vidurkis+SN
Vidurkis-SN
-20

Atvykus

Po 12 mėnesių

Vidurkis

25 pav. B grupės pacientų raumenų jėgos kitimas, po gydymo praėjus dvylikai mėnesių.

Po gydymo praėjus dvylikai mėnesių 17 (48,6 proc.) B grupės pacientų įvyko NSPK
atžanga, remiantis ASIA vertinimo metodika.
Analizuojant NSPK pacientui atvykus į KMUK ir po gydymo praėjus dvylikai mėnesių,
nustatyta, kad statistiškai reikšmingai regresavo pažeidimo klinika: stiprėjo raumenų jėga,
palaipsniui atsistatinėjo lietimo ir “dūrio“ jutimai (p<0,05).
Analizuoti NSPK kitimai, po operacijos praėjus daugiau kaip septynioms paroms. Tyrimų
rezultatai apibendrinti 42, 43 lentelėse ir 26 paveiksle.
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42 lentelė. B grupės pacientų NSPK pakitimai
Rodiklis

7 paros

Laikas

Raumenų jėga
Lietimo jutimas
“Dūrio” jutimas

12 mėnesių
p reikšmė

Vidurkis
55,2 balo
75,8 balo
77 balo

SN
37
38,2
38,3

Vidurkis
68,3 balo
85,5 balo
84,9 balo

SN
34,3
33,2
32,1

p(Wkrit.)<0,0001
p(Wkrit.)<0,0001
p(Wkrit.)<0,0001

43 lentelė. B grupės pacientų NSPK kitimai, remiantis ASIA skale
Vertinimo
laikas, Laipsnis

A

12 mėnesių
A
8
(72,7 proc.)

B
7 paros

C

B
2
(18,2 proc.)
3
(75 proc.)

C
1
(25 proc.)
1
(25 proc.)

D
E
A, B, C, D, E – NSP laipsnis, remiantis ASIA asociacijos skale.
(pagerėjo) NSP simptomatika.

D
1
(9,1 proc.)

E

3
(75 proc.)
8
(53,3 proc.)

7
(46,7 proc.)
1
(100 proc.)
– pažymėti pacientai, kuriems pakito

110

90

70

50

30

Max
Min

10

Vidurkis+SN
Vidurkis-SN
-10

7 paros

12 mėnesių

Vidurkis

26 pav. B grupės pacientų raumenų jėgos kitimas praėjus 12 mėnesių
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Analizuojant NSPK praėjus daugiau kaip 7 paroms po chirurginio gydymo, nustatyta, kad
pažaidos simptomai per metus regresavo statistiškai reikšmingai: stiprėjo raumenų jėga,
atsistatinėjo lietimo ir “dūrio“ jutimai (p<0,05).
Keturiolikai (40 proc.) B grupės

pacientų NSP simptomatika regresavo vėliau kaip

septynios paros po chirurginės intervencijos.
A ir B grupių pacientų NSPK pakitimų tyrimas, po chirurginės intervencijos
praėjus dvylikai mėnesių
Išanalizavus duomenis, nurodytus 37 ir 40 lentelėse, paaiškėjo, kad 17 (60,7 proc.) A
grupės ir 17 (48,6 proc.) B grupės pacientų NSPK regresavo per dvylika mėnesių po stuburo
kanalo ploto atstatymo, SKD rekonstrukcijos ir fiksacijos, tačiau statistiškai reikšmingo
skirtumo nenustatyta (p(Χ² krit.)=0,34).
Išanalizavus duomenis, esančius 39 ir 43 lentelėse, nustatyta, kad 11 (39,3 proc.) A grupės
ir 14 (40 proc.) B grupės pacientų NSPK regresavo vėliau kaip per septynias paras po
chirurginės intervencijos, tačiau šis skirtumas buvo statistiškai nereikšmingas (p(Χ² krit.)=0,95).
Galūnių raumenų jėgos kitimo per dvylika mėnesių po NS išlaisvinimo ir SKD
rekonstrukcijos bei fiksavimo, išreikšto procentais, remiantis Ch. Boldin ir kt. metodika, tyrimo
rezultatai apibendrinti 44 lentelėje.
44 lentelė. A ir B grupių pacientų galūnių raumenų jėgos kitimas
Grupė
Kitimas
≤25 proc.
25–50 proc.
51–75 proc.
≥75 proc.

A grupė
(n = 28)
9
(32,1 proc.)
2
(7,1 proc.)
3
(10,7 proc.)
14
(50 proc.)

B grupė
(n = 35)
13
(37,1 proc.)
2
(5,7 proc.)
4
(11,4 proc.)
16
(45,7 proc.)

Skirstiniai lyginti χ2 krit., p=0,97.
NSPK skirtumas, išreikštas balais, analizuojamas 45 lentelėje bei 27 ir 28 paveiksluose.
Atlikus duomenų analizę, statistiškai reikšmingo skirtumo negauta p(Ukrit.)>0,05.
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45 lentelė. Po gydymo praėjus dvylikai mėnesių, A ir B grupių pacientų NSP simptomatikos
pakitimas
Grupė
Rodiklis
Raumenų jėga
Lietimo jutimas
“Dūrio” jutimas

A grupė

B grupė

(n = 28)
Vidurkis
SN
22,3 balo
23
20,8 balo
23,9
21 balo
24,2

(n = 35)
Vidurkis
19,9 balo
14,8 balo
13,5 balo

A GRUPĖ

p reikšmė
SN
25,8
26,7
24,2

p(Ukrit.) = 0,37
p(Ukrit.) = 0,28
p(Ukrit.) = 0,27

B GRUPĖ

BALŲ VIDURKIS

80
70
60
50
40
30
20
10
0
ATVYKUS

7 PAROS

12 MĖNESIŲ

27 pav. Raumenų jėgos kitimas per 12 mėnesių pacientams, kuriems atvykus diagnozuota visiška
NS (ASIA A laipsnis) pažaida

BALŲ VIDURKIS

A GRUPĖ

B GRUPĖ

100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
ATVYKUS

7 PAROS

12 MĖNESIŲ

28 pav. Raumenų jėgos kitimas per 12 mėnesių pacientams, kuriems atvykus diagnozuota dalinė
NS (ASIA B,C,D laipsniai) pažaida
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5. DARBO REZULTATŲ APTARIMAS
5.1 Spaudžiamų NS histologinių kitimų tyrimas
Atliktas eksperimentinis tyrimas, kuriame nagrinėjome spaudžiamų NS histologinius
kitimus, savo struktūra skiriasi nuo aprašytų pasaulinėje mokslinėje literatūroje [2326,48,120,132,133]. Daugelio tyrėjų manymu, nors moksliniuose straipsniuose išdėstoma
keliolika NSP modelių, tačiau tai neturi įtakos tiriant procesus, vykstančius NS po traumos ir
gautus rezultatus galima palyginti su kitų autorių duomenimis [23,24,26].
R.J. Dimar, R.B. Delamarter, G.D. Carlson, B.C. Duerstock, A. Merola, T.Hagg su
bendraautoriais, taikydami įvairius NSP modelius, nustatė, kad ryškiausi pakitimai išsivysto NS
PM [23,24,26,27,48,132]. Autorių duomenimis, tiriant NS audinio preparatus šviesiniu
mikroskopu

PM

aptinkamos

kraujosruvos

praėjus

keliolikai

valndų

po

traumos

[23,24,26,27,48,132]. Atlikę tyrimą, nustatėme, jog per dvi valandas po traumos NS PM
susiformavo kraujosruvos (29 paveikslas).

1 – neuronai.
2 – periceliulinė edema.
3 – kraujosruvos.

29 pav. NS PM pažeidimas (autoriaus preparatas ir nuotrauka)
NS PM pažeidimą bei jo pobūdį galima paaiškinti, remiantis K. Ichihara, A.E.M. Mautes
ir bendraautorių atliktais tyrimais [43,151]. K. Ichihara ir kt. kompiuterinio modeliavimo
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metodu įrodė, kad NS PM traumos metu labiau pažeidžiama negu BM [151]. Tyrėjai pabrėžia:
NS PM trapesnė už BM [151]. K. Ichihara su bendraautoriais mano, jog NS PM bei BM
mechaninių savybių skirtumas ir nulemia po traumos išsivysčiusių pakitimų pobūdį. Tyrėjų
duomenimis, NS traumos metu visa jėga koncentruojasi PM [151]. A.E.M. Mautes su
bendraautoriais, panaudodami fizikinį NSP modelį, taip pat įrodė, kad NS centre esanti PM
traumuojama labiau už BM [43]. Tyrėjai želatina užpildė tuščiavidurį vamzdį ir veikė jėga,
statmena išilginei jo ašiai. A.E.M. Mautes ir kt. nustatė: vamzdžio centre susikoncentravo
didžiausia traumuojanti jėga [43]. Tyrėjai pabrėžia, kad NS PM yra labai tankus kraujagyslių
tinklas ir jo pažeidimas nulemia kraujosruvų susiformavimą [43]. A.P. Amar, C.H. Tator su
bendraautoriais pritaria šioms nuostatoms [53,56]. A.P. Amar ir kt. duomenimis, NSP srityje
išsilaisvinus vazoaktyvioms medžiagoms, sutrinka kraujagyslių autoreguliacija ir padidėja jų
sienelės laidumas [56]. T. Hagg su bendraautoriais priduria: traumuotoje NS vietoje padidėja
kraujagyslių endotelio augimo faktoriaus kiekis, o tai dar labiau padidina kraujagyslių sienelių
laidumą [27]. Tyrėjai mano, kad dėl anksčiau paminėtų priežasčių NS paburksta ir susiformuoja
perivaskulinės kraujosruvos [27,56].
Perivaskulines kraujosruvas aptikome tirdami NS audinio preparatus šviesiniu
mikroskopu po traumos praėjus dviems valandoms (30 paveikslas).

1 – perivaskulinės kraujosruvos.
2 – kraujo sąstovis kraujagyslėje.

30 pav. Perivaskulinės kraujosruvos NS PM (autoriaus preparatas ir nuotrauka)
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Sh. Nesathurai, J.R. Dimar su bendraautoriais, tirdami po traumos NS vykstančius
procesus, aptiko kraujo sąstovį NS PM kraujagyslėse [23,152]. KMUK atlikto tyrimo rezultatai
patvirtina Sh. Nesathurai, J.R. Dimar ir kt. išvadas (30 paveikslas). Tyrėjų duomenimis,
pažeidžiamos ir paviršinės NS kraujagyslės, dėl to susiformuoja kraujosruvos po kietuoju NS
dangalu [152]. Atlikę eksperimentinį tyrimą, nustatėme kraujosruvas po kietuoju NS dangalu, o
taip pat susiformavusius kraujagyslėse trombus (31 paveikslas).

1 – susiformavęs trombas paviršinėje NS kraujagyslėje. 2 - kraujagyslės sienelė. 3 – paviršinė NS
kraujagyslė. 4 – kraujosruva po kietuoju NS dangalu. 5 – centrinis NS kanalas.

31 pav. Paviršinių NS kraujagyslių pažeidimas (autoriaus preparatas ir nuotrauka)
A.E.M. Mautes, T.Hagg ir bendraautorių duomenimis, traumavus kraujagysles, o taip pat
susiformavus kraujosruvoms NS PM vystosi išemija ir pažeidžiami neuronai [27,43]. Atlikus
tyrimą nustatėme, jog dauguma priekiniuose NS raguose esančių neuronų yra pažeisti (32
paveikslas). M. Celik, M.K. Yusubaliev su bendraautoriais atliktais tyrimais įrodė, kad neuronų
pažeidimas susijęs su nervinio audinio išemija [133,153]. M. Celik ir kt., perspausdami aortą
triušiams ir tokiu būdu sukeldami išeminį NSP, po to tirdami NS preparatus šviesiniu
mikroskopu, nustatė neuronų pažeidimą [133]. Tyrėjai pabrėžia, jog pažeistų ląstelių ribos buvo
neryškios, eozinofiliška citoplazma, išnykęs ar piknotiškas bei dėmėtas ląstelės branduolys
[133]. Panašius neuronų pakitimus nustatė M.K. Yusubaliev su bendraautoriais, tirdami triušių
galvos smegenis, praėjus dvidešimt keturioms valandoms, kai gyvūnams buvo perrišta bendroji
miego arterija [153]. Tyrėjai priduria, kad šalia neuronų aptiko išsivysčiusią periceliulinę edemą
[153]. M.K. Yusubaliev ir kt. teigia, kad periceliulinė edema taip pat būdinga nervinio audinio
išemijai. Tirdami NS audinio preparatus šviesiniu mikroskopu, aptikome panašiai pakitusius
neuronus ir išsivysčiusią periceliulinę edemą (29 ir 32 paveikslai).
87

1 – pažeisti neuronai.
2 – periceliulinė edema.
3 – kraujosruva NS PM.

32 pav. Neuronų pažeidimas(autoriaus preparatas ir nuotrauka)
Remdamiesi tyrimo duomenimis, pritariame A.E.M. Mautes, T.Hagg ir bendraautorių
nuostatoms, kad neuronų pažeidimas įvyko dėl NS išemijos [27,43].
R.J. Dimar su bendraautoriais, apibendrindami mokslinėje literatūroje aprašytų NSP
eksperimentinių tyrimų rezultatus, teigia, kad nepriklausomai nuo tyrimo modelio ir struktūros
šviesiniu mikroskopu nustatomi šie NS audinio pakitimai: susiformavusios kraujosruvos, kraujo
stazė kraujagyslėse bei išemijos sukelti pažeidimai [23].
Spaudžiamų NS histologinių pakitimų tyrimo rezultatų palyginti su kitų autorių
duomenimis

negalime,

nes

pasaulinėje

mokslinėje

literatūroje

panašios

struktūros

eksperimentinių tyrimų neaptikome.
Apibendrinę eksperimentinio tyrimo rezultatus, nustatėme, jog NS PM periceliulinė
edema ryškesnė tuo atveju, kai stuburo kanalo vertikalus matmuo sumažintas 50 proc.
Pasaulinėje mokslinėje literatūroje paskelbtų tyrimų, kuriuose nagrinėjami procesai, vykstantys
nerviniame audinyje po traumos, autoriai periceliulinės edemos išsivystymą susieja su NS
išemija [133,153]. Remdamiesi atlikto tyrimo duomenimis, manome, kad stuburo kanalo
susiaurėjimas nulemia ryškesnę spaudžiamų NS išemiją.
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5.2 NS suspaudimo trukmės ir jų pažeidimo simptomų kitimo sąsajos
tyrimas
5.2.1 Tirtų pacientų apibūdinimas
Literatūroje nurodoma, kad NSP dažniausiai patiria vyrai [29,37,39,40]. Šį teiginį
patvirtina atlikto tyrimo rezultatai. Abiejose tirtose grupėse didesnė nukentėjusiųjų dalis buvo
vyrai. Iš visų tirtų ligonių 84,1 proc. vyrų. K.P. Murphy su bendraautoriais nurodo panašius
skaičius ir teigia, kad 83,3 proc. visų tirtų pacientų yra vyrai [149]. S.K. Mirza ir kt.
duomenimis, 86,7 proc. jų tirtų nukentėjusiųjų buvo vyrai [29]. H.W. Donovan ir bendraautoriai
patvirtina KMUK atlikto tyrimo rezultatus ir nurodo, kad 83,2 proc. nukentėjusiųjų, kuriems po
traumos išryškėjo NSP simptomai, buvo vyrai [37]. Tyrėjų duomenimis, vyrų ir moterų santykis
5:1 [37]. Atlikus tyrimą, nustatėme, kad vyrų ir moterų santykis buvo 5,3:1. M.P. Koivikko ir
K.P. Murphy su bendraautoriais nurodo analogiškus rezultatus ir informuoja, kad jų atliktuose
tyrimuose vyrų ir moterų santykis buvo 5:1 [73,149].
M.E. Pollard ir kt. pabrėžia, jog tai dažniausiai jauni, darbingo amžiaus pacientai [150].
KMUK atlikto tyrimo duomenimis, pacientų amžiaus vidurkis 43,4 (SN 18,1) metai. S.M.
Papadopoulos ir bendraautorių duomenimis, jų tirtų nukentėjusiųjų ir patyrusių SKD bei NS
traumą amžiaus vidurkis buvo 42 (SN 4,8) metai [40]. A.R Vaccaro ir kt. teigia, kad jų tirtų
ligonių amžiaus vidurkis 40 metų [39]. KMUK atlikto tyrimo duomenimis, 81,8 proc. jame
dalyvavusių pacientų buvo nuo 16 iki 59 metų amžiaus. L.H.S. Sekhon su bendraautoriais,
atlikę epidemiologinius tyrimus Jungtinėse Amerikos Valstijose, mūsų teiginį patvirtina [1].
Autoriai nurodo, kad apie 80 proc. nukentėjusiųjų ir patyrusių SKD bei NS traumą būna nuo 16
iki 59 metų amžiaus [1]. J.W. Middleton ir kt. atlikto tyrimo duomenys panašūs-86,5 proc.
ligonių, kuriems po traumos išryškėja NSPK buvo nuo 16 iki 59 metų amžiaus [9].
L.H.S. Sekhon ir M.B. Bracken su bendraautoriais nustatė, kad 36,4-50 proc. atvejų SKD
ir NS traumuojamos autoįvykių metu [1,10]. Mūsų tyrimo duomenimis, 31,8 proc. pacientų
nukentėjo būtent tokiomis aplinkybėmis. Manome, kad SKD ir NS traumų aplinkybės susijusios
su pacientų amžiumi, gyvenimo būdu bei šalies tradicijomis. J.M. Spivak ir kt. tyrimai šiuos
teiginius patvirtina [19]. Tyrėjai nurodo, kad pacientai jaunesni kaip 40 metų amžiaus SKD
traumą ir NSP dažniausiai patiria autoįvykių metu, o vyresni susižaloja pargriuvę [19]. L.H.S.
Sekhon bei J.M. Spivak ir bendraautorių duomenimis, 60–71,5 proc. jų tirtų ligonių SKD ir NS
traumavo pargriuvę ant kieto, nelygaus paviršiaus ar atsitrenkę galva į vandens telkinio dugną, o
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taip pat kriminalinių nusikaltimų metu [1,19]. 68,2 proc. mūsų tirtų pacientų nukentėjo
panašiomis aplinkybėmis.
Tyrimo metu nustatėme, kad nukentėjusieji dažniausiai traumavo penktąjį SKD
slankstelį. Ši SKD sritis pažeista 35,2 proc. ligonių. 27,3 proc. pacientų diagnozuota šeštojo
slankstelio trauma. Mūsų teiginį patvirtina H. Donovan su bendraautoriais [37]. Tyrėjai nustatė,
jog iš 113 jų gydytų pacientų 40 (35 proc.) diagnozavo penktojo SKD slankstelio traumą, o 29
(26 proc.) šeštojo [37]. S.M. Papadopoulos ir kt. teigia, kad dažniausiai nustatė gydytiems
pacientams penktojo ir šeštojo SKD slankstelių pažaidas [40]. Tyrėjų duomenimis, septintojo
SKD slankstelio trauma diagnozuota 15,4 proc. nukentėjusiųjų [40]. Mūsų tyrimo duomenimis,
šios SKD srities sužalojimai diagnozuoti 13,6 proc. ligonių. S.M. Papadopoulos su
bendraautoriais teigia: trečiasis SKD slankstelis pakankamai retai traumuojamas [40]. Tyrėjai
nurodo, kad šio slankstelio pažeidimus diagnozavo 3,3 proc. gydytų ligonių [40]. Mūsų tyrimo
duomenimis, 3,4 proc. pacientų nustatytas trečiojo SKD slankstelio pažeidimas.
S.K. Mirza ir kt. duomenimis, 60 proc. tirtų pacientų NS traumuotos įvykus TSI [29].
Mūsų tyrimo duomenimis, 60,2 proc. pacientų, kuriems po traumos išryškėjo NSP, diagnozuotas
SKD TSI. Remiantis B.L. Allen ir kt. klasifikacija, TSI priskiriami tempimo lenkimo jėgų
sukeltiems sužalojimams [138]. S.K. Mirza su bendraautoriais teigia, kad SK lūžiai diagnozuoti
40 proc. nukentėjusiųjų ir patyrusių NSP [29]. Mūsų duomenimis, spaudimo lenkimo, ašinio
spaudimo, tempimo tiesimo jėgų sukelti SK lūžiai diagnozuoti 38,6 proc. pacientų. K.P. Murphy
su bendraautoriais išanalizavę 102 pacientus, patyrusius SKD traumą ir NSP, 40,9 proc. jų
diagnozavo SKD SK skeveldrinius lūžius, o 66,7 proc. TSI [149]. H. Donovan ir kt.
duomenimis, iš 113 pacientų, kuriems po traumos išryškėjo NS kaklinės dalies pažeidimas, 26,6
proc. diagnozuoti spaudimo lenkimo jėgų sukelti sužalojimai [37,138]. Mūsų atlikto tyrimo
duomenimis, šio tipo sužalojimas nustatytas 23,2 proc. gydytų ligonių.
Pasaulinėje mokslinėje literatūroje NSP laipsnis nustatomas atsižvelgiant į ASIA
rekomendacijas [136]. Įvertinus atvykusių nukentėjusiųjų NSPK, remiantis ASIA metodika,
nustatėme, kad raumenų jėgos vidurkis buvo 38,2 (SN 36,8) balo, dūrio jutimas įvertintas 60,7
(SN 39,3) balo, lietimo 60,2 (SN 39,1) balo. M.J. Shepard nurodo, kad ištyrus 191 pacientą,
patyrusį NSP, raumenų jėgos vidurkis buvo 30,8 (SN 21,6) balo, dūrio-58,8 (SN 18), lietimo
60,6 (SN 18,03) jutimai įvertinti atitinkamai (p(t)=0,1) [8]. M.B. Bracken ir bendraautorių
duomenimis, jų tirtų ligonių raumenų jėga atvykus įvertinta vidutiniškai 30,3 balo, dūrio jutimas
59,8 balo, lietimo 60,9 balo [10]. S.K. Mirza ir kt. teigia, kad, ištyrus nukentėjusiuosius, kuriems
po traumos išryškėjo NSP simptomai, raumenų jėgos vidurkis atvykus buvo 31,4 balo [29]. A.R.
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Vaccaro su bendraautoriais ištyrę 34 pacientus, patyrusius NSP nustatė, kad raumenų jėgos
vidurkis atvykus buvo 32,8 (SN 30,5) balo (p(t) = 0,5) [39].
47,7 proc. tirtų pacientų, atvykusių į gydymo įstaigą, nustatėme visišką NSP, t.y. žemiau
pažeidimo vietos buvo išnykę jutimai, o raumenų jėga įvertinta 0 balų. M. Franceschini su
bendraautoriais šio tipo NSP nustatė 44,6 proc. (65/146) tirtų pacientų (p(Χ² krit.)=0,63) [7].
J.W. Middleton ir kt. nurodo panašius rezultatus ir teigia, kad NSP A laipsnį, remiantis ASIA
vertinimo metodika, nustatė 47,7 proc. (206/432) tirtų pacientų (p(Χ² krit.)=0,99) [9]. M.B.
Bracken su bendraautoriais visišką NSP diagnozavo 49,9 proc. (249/499) tirtų pacientų (p(Χ²
krit.)=0,71) [10]. N. Razack ir kt. teigia, kad 42,1 proc. (8/19) jų tirtų nukentėjusiųjų po traumos

išsivystė visiško NSP simptomai (p(Χ² krit.)=0,66) [11].
14,8 proc. tirtų pacientų, atvykusių į gydymo įstaigą, nustatėme B laipsnio NSP, remiantis
ASIA metodika. J.M. Spivak ir bendraautoriai šio tipo NSP diagnozavo 13,5 proc.
nukentėjusiųjų [19]. M.P. Koivikko ir kt. 14,3 proc. (5/35) tirtų ligonių nustatė analogišką NSP
(p(Χ² krit.)=0,95) [73]. S.M. Papadopoulos su bendraautoriais teigia, kad 17,6 proc. (16/91)
gydytų pacientų po traumos išryškėjo B tipo NSPK (p(Χ² krit.)=0,61) [40].
9,1 proc. (8/88) ligonių, patyrusių kaklinės dalies NS traumą ir atvykusių į KMUK,
diagnozuotas C laipsnio pažeidimas. M. Franceschini ir kt. šio tipo NSP diagnozavo 13 proc.
(19/146) tirtų pacientų (p(Χ² krit.)=0,36) [7]. K.P. Murphy su bendraautoriais nustatė, kad 11
(10,8 proc.) iš 102 nukentėjusiųjų po traumos išsivystė C laipsnio NSP (p(Χ² krit.)=0,7) [149].
H.W. Donovan ir M.P. Koivikko su bendraautoriais teigia, kad šio laipsnio NSP diagnozavo 11
proc. (12/113) ir 11,4 proc. (4/35) tirtų ligonių (p>0,05) [37,73].
28,4 proc. (25/88) KMUK tirtų ligonių diagnozuotas D laipsnio NSP. J.W. Middleton ir
kt. šio tipo pažeidimą nustatė 132 (30,6 proc.) iš 432, patyrusių SKD traumą (p(Χ² krit.)=0,69)
[9]. J.M. Spivak ir kt. paskelbė panašius duomenis [19]. Tyrėjai nurodo, kad 29,4 proc.
nukentėjusiųjų po traumos išsivystė D laipsnio, remiantis ASIA vertinimo metodika, NSP [19].
A. Wolf ir bendraautoriai teigia, kad 23,5 proc. (4/17) tirtų pacientų diagnozavo tokio pat
sunkumo NSP (p(F krit.)=0,68) [32].
Tirtų pacientų analizės rezultatai sutampa su kitų autorių paskelbtais duomenimis
(p>0,05).
5.2.2 NSP simptomų kitimo analizė
NSP simptomų kitimus palyginti su kitų autorių duomenimis pakankamai sunku, nes
aprašomos įvairios NS išlaisvinimo procedūros, kurios atliekamos skirtingu po traumos laiku
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[11,30-32,39,150]. KMUK atlikto tyrimo rezultatus lyginome su duomenimis tų autorių, kurie
chirurginę intervenciją atliko per 24 valandas po traumos ir NSP simptomus įvertino praėjus 12
mėnesių po gydymo.
M.E. Pollard ir kt. nurodo: 86 jų tirtiems ligoniams raumenų jėga, vertinant ASIA
metodika, per 12 mėnesių po NS išlaisvinimo vidutiniškai sustiprėjo 27 (SN 22) balais [150].
KMUK atlikto tyrimo duomenimis, 63 pacientams, kuriems traumavus SKD išryškėjo NSPK,
rankų ir kojų raumenų jėga, vertinant ta pačia metodika, vidutiniškai sustiprėjo 21,1 (SN 24,4)
balo (p(U)=0,13). M.E. Pollard su bendraautoriais teigia, kad jutimai tirtiems pacientams
vidutiniškai regresavo 15 (SN 37) balų [150]. Mūsų tirtiems ligoniams nustatytas 17,6 (SN 24,8)
balo pakitimas (p(U)=0,7).
Tyrėjai, analizuodami NSPK kitimus, nurodo, jog svarbu įvertinti simptomų atžangą
išreikštą ASIA laipsniais, o ne balais [11,30-32]. KMUK atlikto tyrimo rezultatų palyginimas su
kitų autorių duomenimis yra 46 ir 47 lentelėse.
46 lentelė. Visiško NSP simptomų kitimas po traumos praėjus 12 mėnesių
Autorius
(metai)
A.Wolf ir kt. [32]
(1991)
M.N. Hadley ir kt. [31]
(1992)
J.M. Cotler ir kt. [30]
(1993)
KMUK atlikto tyrimo
duomenys

Visiškas NSP
(NSPK pokytis,N,proc.)
8 iš 31 (25,8 proc.)

p reikšmė

p(Χ² krit.)=0,18

15 iš 28 (53,6 proc.)

p(Χ² krit.)=0,3

3 iš 7 (42,9 proc.)

p(F krit.)=0,79

7 iš 19 (36,8 proc.)

47 lentelė. Dalinio NSP simptomų kitimas po traumos praėjus 12 mėnesių
Autorius
(metai)
A.Wolf ir kt. [32]
(1991)
M.N. Hadley ir kt. [31]
(1992)
J.M. Cotler ir kt. [30]
(1993)
K.N. Razack ir kt. [11]
(2000)
KMUK atlikto tyrimo
duomenys

Dalinis NSP
(NSPK pokytis,N,proc.)
11 iš 13 (84,6 proc.)

p reikšmė
p(F krit.)=0,15

10 iš 13 (76,9 proc.)

p(F krit.)=0,38

3 iš 4 (75 proc.)

p(F krit.)=0,65

9 iš 11 (81,8 proc.)

p(F krit.)=0,26

28 iš 44 (63,6 proc.)

Lygindami mūsų tirtų pacientų NSP simptomų kitimo rezultatus su kitų autorių
duomenimis nustatėme, kad jie statistiškai nesiskiria (p>0,05).
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6. IŠVADOS
1. Nugaros smegenų traumos sukėlimas eksperimentiniu būdu nulėmė kraujosruvų pilkojoje
medžiagoje, šalia kapiliarų ir po kietuoju dangalu susiformavimą; trombų kraujagyslėse
atsiradimą bei kraujo stazės išsivystymą. Apie 50 procentų tirtų neuronų pažeisti ir jiems
būdingi išemijos požymiai.

2. Stuburo kanalo vertikalaus matmens sumažinimas 50 procentų ir nugaros smegenų
suspaudimas nulėmė ryškesnės neuronų periceliulinės edemos susiformavimą, nustatomą
šviesiniu mikroskopu, tiriant preparatus, nudažytus hematoksilinu ir eozinu, po
eksperimentiniu būdu sukeltos traumos praėjus dviems valandoms (p<0,05).

3. Per dvidešimt keturias valandas po traumos suspaustų kaklinės dalies nugaros smegenų
išlaisvinimas užtikrino jų pažeidimo simptomų atžangą praėjus dvylikai mėnesių po
chirurginės intervencijos (p<0,05).

4. Suspaustų nugaros smegenų, esant D laipsnio (remiantis Amerikos stuburo pažeidimų
asociacijos rekomendacijomis) pažeidimui, išlaisvinimas greičiau kaip per dvylika valandų
po stuburo kaklinės dalies traumos užtikrino ryškesnę pažaidos simptomų atžangą, lyginant
su stuburo kanalo ploto atstatymu praėjus dvylikai dvidešimt keturioms valandoms po
sužalojimo (p<0,05). Analogiško poveikio nebuvo, esant A, B, C laipsnių nugaros smegenų
pažeidimui (p>0,05).
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7. PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS
Įvertinus tyrimo rezultatus ir literatūros analizę, rekomenduojame šį nukentėjusiojo,
kuriam po traumos išryškėjo kaklinės dalies nugaros smegenų pažeidimas ir rentgeniniu tyrimu
nustatytas stuburo kanalo susiaurėjimas, chirurginio gydymo algoritmą.
Nugaros smegenų kaklinės dalies
pažeidimas
Nugaros smegenų pažeidimo laipsnio nustatymas, remiantis
Amerikos stuburo pažeidimų asociacijos rekomendacijomis
D laipsnis

C laipsnis

Suspaustų nugaros
smegenų išlaisvinimas
per 12 valandų po
traumos

B laipsnis

A laipsnis

Suspaustų nugaros
smegenų išlaisvinimas
per 24 valandas po
traumos

Stuburo kanalo ploto atstatymas
Esant stuburo kaklinės dalies spaudimo lenkimo ir ašinio spaudimo (B.L. Allen ir kt.
klasifikacija) sužalojimams pašalinamas pažeistas slankstelio kūnas bei šalia (aukščiau ir
žemiau) jo esantys tarpslanksteliniai diskai.
Esant stuburo kaklinės dalies tempimo tiesimo ir tempimo lenkimo (B.L. Allen ir kt.
klasifikacija) sužalojimams pašalinamas pažeistas tarpslankstelinis diskas ir atstatoma stuburo
ašis.

Stuburo kaklinės dalies rekonstrukcija ir fiksacija
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