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Спра вы Спра вы 
сар дэч ныясар дэч ныя

УНІ КАЛЬ НАЯ 
АПЕ РА ЦЫЯ
Пра ве дзе на 
кар дыя хі рур га мі 
78-га до вай па цы ент цы

Ура чы рэнт ге на пе ра цый най 

Рэс пуб лі кан ска га клі ніч на га 

ме ды цын ска га цэнт ра ўпер-

шы ню ў Бе ла ру сі вы ка на лі 

ма ла ін ва зій нае пра тэ за ван не 

аар таль на га кла па на 78-га до-

вай па цы ент цы. Як рас ка за ла 

га лоў ны ўрач цэнт ра Іры на 

АБЕЛЬ СКАЯ, апе ра цыя бы ла 

вы ка на на з на го ды кры тыч-

на га аар таль на га стэ но зу 

з вы ка ры стан нем най ноў ша га 

ба лон-па шы раль на га кла па на 

Edwards SAPІEN (ЗША).

Як па ве дам ляе прэс-служ ба Мі-
ніс тэр ства ахо вы зда роўя, уся пра-
цэ ду ра прай шла пад мяс цо вай анес-
тэ зі яй шля хам пунк цыі сцег на вых са-
су даў. Час умя шан ня склаў 130 хві-
лін (для па раў на ння: час кла січ най 
кар дыя хі рур гіч най апе ра цыі — ка ля 
300—360 хві лін). Праз чатыры дні 
па цы ент ка бы ла вы пі са на з доб рым 
клі ніч ным вы ні кам: ся рэд ні гра ды ент 
ціс ку на аар таль ным кла па не змен-
шыў ся з 74 да 6 мм рт. сл.

Трэ ба ад зна чыць, што аар таль ны 
стэ ноз — гэ та зву жэн не аар таль на-
га кла па на, у вы ні ку ча го ўзні кае пе-
ра шко да то ку кры ві з по лас ці сэр ца 
ў аор ту (най буй ней шы кры вя нос ны 
са суд у ар га ніз ме). Час цей гэ та су-
стра ка ец ца ў лю дзей ста ла га ве ку: 
па вод ле ста тыс ты кі, на уме ра ны 
ці цяж кі аар таль ны стэ ноз па ку туе 
кож ны вось мы па цы ент, ста рэй шы 
за 75 га доў. Асноў ныя сімп то мы 
гэ та га за хвор ван ня фар мі ру юць 
кла січ ную тры я ду: стра та пры том-
нас ці (уз ні кае з-за не да стат ко ва га 
пры то ку кры ві да га лаў но га моз га), 
стэ на кар дыя (боль у груд ной клет-
цы), за дыш ка (уз ні кае пры фі зіч най 
на груз цы).

Сі ту а цыя ўсклад ня ец ца тым, што 
пры з'яў лен ні сімп то маў стэ ноз аар-
таль на га кла па на ўжо мае вы ра жа-
ны ха рак тар: двух га до вая вы жы ва-
льнасць та кіх па цы ен таў не пе ра вы-
шае 50 %. Ра ды каль ным спо са бам 
ля чэн ня з'яў ля ец ца пра тэ за ван не 
аар таль на га кла па на. На жаль, у 
30—40 % па цы ен таў тра ды цый нае 
хі рур гіч нае ўмя шан не не мо жа быць 
вы ка на на з роз ных пры чын.

Адзі ная вы ра та валь ная аль тэр-
на ты ва — транс ка тэ раль ная ім-
план та цыя аар таль на га кла па на 
(пра цэ ду ра TAVІ). Яе ро бяць па-
цы ен там ста рэй шым за 75 га доў, 
у якіх вы со кая хі рур гіч ная ры зы ка 
і цяж кія спа да рож ныя хва ро бы, а 
так са ма апе ра цыі на сэр цы ў анам-
не зе, дэ фар ма цыі груд ной клет кі і 
па доб ныя па та ло гіі. У та кіх сі ту а-
цы ях доў га тэр мі но выя вы ні кі TAVІ 
як мі ні мум не са сту па юць вы ні кам 
ад кры та га кар дыя хі рур гіч на га ўмя-
шан ня. У той жа час TAVІ за хоў вае 
ўсе пе ра ва гі ма ла ін ва зій най пра цэ-
ду ры, та кія як мен шая пра цяг ласць 
апе ра цыі, ад сут насць не аб ход нас ці 
ў штуч ным кро ва за бес пя чэн ні, ка-
рот кая шпі та лі за цыя, не пра цяг лы 
рэ абі лі та цый ны пе ры яд.

— Але на Вік та раў на, боль у 

спі не, які мы на зы ва ем ра ды-

ку лі там, вель мі рас паў сю джа-

ны. У якім уз рос це ён звы чай на 

з'яў ля ец ца? Ад яго больш па ку-

ту юць муж чы ны ці жан чы ны?

— Са праў ды, бо ле выя сін-
дро мы, звя за ныя з дэ ге не ра-
тыў на-дыс тра фіч ны мі зме на мі 
па зва ноч ні ка, з'яў ля юц ца ад ной 
з най больш час тых пры чын зва-
ро ту па цы ен таў. І пік зва ро ту пры-
па дае на пра ца здоль ны ўзрост. 
Муж чы ны і жан чы ны хва рэ юць 
ад ноль ка ва час та, ад нак у муж-
чын за хвор ван не дэ бю туе, як пра-
ві ла, у ра ней шым уз рос це — ка ля 
40 га доў.

— Рас ка жы це, што вы клі кае 

гэ ты боль.

— Дыс ка ген ная ра ды ку ла па-
тыя па яс ніч на га ад дзе ла па зва-
ноч ні ка — гэ та па ра жэн не ка-
рэнь чы каў спін на маз га вых нер-
ваў. Най час цей яно аб умоў ле на 
на яў нас цю грыж між па зван ко ва га 
дыс ка, дэ ге не ра тыў ны мі зме на мі 
ў між па зван ко вых су ста вах, вуз-
кім па зва ноч ным ка на лам. Па ра-
жэн не ка рэнь чы каў так са ма мо жа 
быць звя за на з но ва ўтва рэн ня мі, 
пры ро джа ны мі ана ма лі я мі, ін фек-
цы я мі, за па лен чы мі хва ро ба мі і 
эн да крын ны мі рас строй ства мі.

— За хвор ван не, зда ец ца, 

час та пра яў ляе ся бе не толь кі 

бо лем у па яс ні цы...

— Са май ха рак тэр най пры кме-
тай па яс ніч на-кры жа вай ра ды ку-
ла па тыі з'яў ля ец ца боль у спі не і 
на зе па хо дзе ся да лішч на га нер-
ва. Ме на ві та з яго ла ка лі за цы яй і 
звя за ны скар гі па цы ен таў: у па-
яс ні цы, па за дняй па верх ні сцяг-
на, у пад ка лен най ям цы, у га лён-
цы — пе ра важ на па яе вон ка вай 
па верх ні, у ступ ні і паль цах. Аба-
вяз ко ва пры сут ні ча юць у роз ных 
кам бі на цы ях сімп то мы вы па дзен-
ня ў зо не інер ва цыі па шко джа на га 
ка рэнь чы ка, на прык лад зні жэн не 
або вы па дзен не су ха жыль ных 
рэф лек саў. Най час цей сціс ка юц-
ца ка рэнь чы кі L5 і S1. Тлу ма чыц ца 
гэ та най перш больш ран нім знош-
ван нем дыс каў L4—L5 і L5—S1.

У вост рым пе ры я дзе боль 
но сіць па ста ян ны ха рак тар, пе-
рыя  дыч на аб васт ра ю чы ся. Ён не 
пра хо дзіць у ста не спа кою, але 

асаб лі ва ўзмац ня ец ца пры ру хах. 
Ня рэд ка па цы ен ты ад зна ча юць 
уз мац нен не бо лю пры каш лі, 
чхан ні, у вер ты каль ным ста но-
ві шчы.

— Як ад роз ніць боль пры 

ра ды ку лі це ад бо лю ў спі не, не 

звя за на га з гэ тым рас строй-

ствам?

— Ад на з са мых па ста ян ных 
пры кмет па яс ніч на-кры жа вай ра-
ды ку ла па тыі — сімп том Ла ге са: 
боль пры на цяг ван ні нер ва. Па-
цы ент ля жыць на спі не з ра за-
гну ты мі на га мі. Урач ад на ча со ва 
згі нае хво рую на гу ў ка лен ным і 
та зас цег на вым су ста вах. Гэ та не 
вы клі кае бо лю, бо пры та кім ста-
но ві шчы на гі хво ры нерв рас слаб-
ле ны. За тым, па кі да ю чы на гу ў 
са гну тым та зас цег на вым су ста ве, 
урач па чы нае раз гі наць яе ў ка-
лен ным, вы клі ка ю чы на цяг ван не 
ся да лішч на га нер ва, што дае ін-
тэн сіў ны боль.

Пры па шко джан ні ка рэнь чы-
ка L5 (дыск L4—L5) ха рак тэр ная 
ла ка лі за цыя бо лю і па рэ стэ зіі 
(спан тан на ўзні ка ю чых ад чу ван-
няў пя ко ты, па кол ван ня, поў зан ня 
му ра шак) ад па яс ні цы ў яга дзі цу 
па вон ка вым краі сцяг на, ла тэ-
раль най па верх ні га лён кі ў тыл 
ступ ні і вя лі кі па лец. Гі пер эс тэ зіі 
(мес цы па вы ша най ад чу валь нас-
ці да раз драж няль ні каў) раз мя-
шча юц ца па пя рэд няй па верх ні 
га лён кі, ты ле ступ ні, пер шым, 
дру гім і трэ цім паль цах. Па рэз 
(зні жэн не мы шач най сі лы з аб-
ме жа ван нем ад воль ных ру хаў) у 
асноў ным вы яў ля ец ца ў доў гім 
раз гі наль ні ку пер ша га паль ца 
ступ ні. На зі ра юц ца гі па та нія і 
гі пат ра фія пя рэд няй вя лі ка га лё-
нач най мыш цы. Па ру ша на тыль-
нае згі нан не і раз гі нан не пер ша га 
паль ца. Па цы ен ту скла да на ста-
яць на пят цы з ра за гну тай ступ-
нёй. Вы па дзен ня рэ флек саў звы-

чай на ня ма. Час цей фар мі ру ец ца 
го ма ла тэ раль ны ска лі ёз — на хі-
лен не ту ла ва ў зда ро вы бок. Пры 
та кім ста но ві шчы па вя ліч ва ец ца 
між па зван ко вая ад ту лі на і тым 
са мым па мян ша ец ца кам прэ сія 
ка рэнь чы ка.

Пры па шко джан ні ка рэнь чы-
ка S1 (дыск L5—S1) клі ніч ная 
кар ці на кры ху ін шая. Зо на бо лю 
раз мя шча ец ца на яга дзі цы, за-
дняй па верх ні сцяг на і га лён кі, 
ла тэ раль най шчы ка лат цы і ла тэ-
раль ным краі ступ ні. Гі перэс тэ зіі 
вы яў ля юц ца ў воб лас ці вон ка вай 
па верх ні га лён кі, ла тэ раль най 
шчы ка лат кі, чац вёр тым і пя тым 
паль цах. Гі па- ці атра фія з фар мі-
ра ван нем пе ры фе рыч на га па рэ зу 
на зі ра ец ца ў ік ра нож ных мыш цах, 
ра дзей ў пра на то рах ступ ні. Па-
ру ша ец ца па дэ швен нае згі нан не 
ступ ні і паль цаў, пра на цыя ступ ні. 
Па цы ент ад чу вае цяж кас ці пры 
ста ян ні на ды бач ках. Вы па дае 
ахі лаў рэ флекс. Час цей фар мі-
ру ец ца ге тэ ра ла тэ раль ны ска лі-
ёз — на хі лен не ту ла ва ў хво ры 
бок, пры якім зні жа ец ца на цяг ван-
не ка рэнь чы ка.

— Пры бо лі ў спі не якое да-

сле да ван не лепш прай сці?

— Кам п'ю тар ная (КТ) і маг ніт на-
рэ за нанс ная (МРТ) та маг ра фія 
ма юць па доб ную ад чу валь насць 
і спе цы фіч насць у вы яў лен ні гры-
жы між па зван ко ва га дыс ка. Пры 
гэ тым МРТ дае больш дэ та лё вую 
кар ці ну ста ну не ўраль ных струк-
тур і мяк кіх тка нак. У якас ці ін стру-
мен таль ных ме та даў (звы чай на 
для ды фе рэн цы яль най ды яг нос-
ты кі) пры ра ды ку ла па тыі пры мя-
ня юць элект ра ней ра мі яг ра фію.

— Як па зба віц ца ад гэ та га 

бо лю?

— Кан сер ва тыў нае ля чэн не 
ра ды ку ла па тыі грун ту ец ца на 
іма бі лі за цыі па зва ноч ні ка. Гэ та 
па сцель ны рэ жым, у не ка то рых 
вы пад ках па цы ен там пра па ну юць 
на сіць гар сэт. Тэ ра пія да паў ня ец-
ца пры ёмам аналь ге ты каў, мі я-
рэ лак сан таў, ві та мі наў гру пы В 
і цеп ла вы мі пра цэ ду ра мі. Ку пі ра-
ваў шы вост ры боль, пе ра хо дзяць 
да вы ця жэн ня, фі зі я тэ ра піі, ма са-
жу, ля чэб най фіз куль ту ры, ігол-
ка рэф лек са тэ ра піі. Вя лі кую ро лю 
ады гры вае ля чэб ная фіз куль ту-
ра, бо з яе да па мо гай ства ра ец-
ца ўлас ны «мы шач ны гар сэт». 
У хра ніч най ста дыі шы ро ка пры-
мя ня ец ца са на тор на-ку рорт нае 
ля чэн не.

— Што ра біць, ка лі ля чэн не 

не пры но сіць жа да на га вы ні ку? 

Пры зна ча ец ца апе ра цыя?

— У пе ра важ най боль шас ці 
па цы ен таў кан сер ва тыў нае ля-
чэн не пры во дзіць да ку пі ра ван-
ня аб васт рэн ня. Па ка зан ня мі да 
хі рур гіч на га ўмя шан ня з'яў ля юц-
ца па ру шэн ні функ цыі та за вых 
ор га наў, па рэз ступ ні, а так са ма 
вы ра жа ны бо ле вы сін дром, які 
не пад да ец ца кан сер ва тыў на му 
ля чэн ню. Вар та па мя таць, што ча-
сам боль пра хо дзіць толь кі пас ля 
пяці-шасці ме ся цаў і на ват го да 
кан сер ва тыў на га ля чэн ня.

Сло вам «ра ды ку літ» у на ро дзе на зы ва юць прак тыч на 

лю бы боль у спі не і, па куль не «пры хо піць», сур' ёз на 

да яго не ста вяц ца, лі ча чы ледзь не пра фе сій най 

хва ро бай дач ні каў і ўво гу ле лю дзей пра цы. Што ж та кое 

ра ды ку літ? У пе ра кла дзе з ла ты ні наз ва за хвор ван ня 

азна чае «за па лен не ка рэнь чы каў спін на маз га вых 

нер ваў». Аб умоў ле на яно па та ла гіч ны мі зме на мі ў 

па зва ноч ні ку, перш за ўсё астэ а ханд ро зам. Пры гэ тым 

за хвор ван ні між па зван ко вы дыск, які за бяс печ вае 

гнут касць і элас тыч насць на ша га па зва ноч ні ка, 

не да атрым лі вае сіл ка ван не. З ча сам ён ро біц ца ўсё 

больш тон кім, па куль кан чат ко ва не тра ціць вад касць, 

і та ды ад бы ва ец ца акас ця нен не.

Ад лег ласць па між па зван ка мі змян ша ец ца, так са ма 

зву жа ец ца між па зван ко вая ад ту лі на, дзе і зна хо дзяц ца 

нер во выя ка рэнь чы кі — пуч кі нер во вых ва лок наў. 

У вы ні ку ўсіх гэ тых змен нер во выя ка рэнь чы кі 

сціс ка юц ца і за па ля юц ца — гэ та і ёсць ра ды ку літ. 

Як ся бе пра яў ляе ка вар ная хва ро ба і ці мож на яе 

пе ра маг чы, рас ка за ла ўрач-рэ флек са тэ ра пеўт-не ўро лаг 

11-й га рад ской па лі клі ні кі Мін ска Але на ГАР БУ НО ВА.

 Толь кі ліч бы
Ка ля 95 % вы пад каў ра ды ку лі ту аб умоў ле ны астэ а ханд ро-

зам, між па зва ноч ны мі гры жа мі, зру шэн нем па зван коў, якія 

пры вя лі да па ру шэн няў ана та міч ных уза е ма су вя зяў у па зва-

ноч ні ку. Гэ та зна чыць, пры чы на зу сім не ў мыш цах і не ў тым, 

што «спі ну пра сту дзі лі», — справа ў па зва ноч ні ку, які та кім 

чы нам сіг на лі зуе, што ў яго сур' ёз ныя праб ле мы.

5 % бо ляў у па зва ноч ні ку (і гэ та важ на ве даць!) толь кі імі ту-

юць ра ды ку літ. На са май спра ве яны мо гуць быць вы клі ка ны 

ан ка ла гіч ны мі ці за па лен чы мі хва ро ба мі спін но га моз га.

Кож ны вось мы ча ла век у све це ва ўзрос це ста рэйшы за 

40 га доў, згод на са ста тыс ты кай, хва рэе на ра ды ку літ. Зрэш-

ты, апош нім ча сам гэ тая хва ро ба ма ла дзее: ся род па цы ен таў, 

якія ўпер шы ню звяр ну лі ся да ўра ча, ня ма ла трыц ца ці га до вых.

Ска жы це, док тар...Ска жы це, док тар...

«ПРА СТРЭЛ» 
ЗНОЎ ПА СПЕЎ

Ча му ба ліць спі на і ці мож на яе вы ле чыць?
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