Możesz żyć bez bólu kręgosłupa.
Dyskopatia lędźwiowa i jej leczenie.

„Gdyby nie ten ogromny ból,
ograniczający moje ruchy,
pewnie nie zdecydowałabym
się na żadne leczenie. Strach
zwyciężał, a w tej chwili
żałuję tylko jednego, że tak
późno dowiedziałam się
o Disco Gelu”. Hanna

Dyskopatia jest jedną z najczęściej diagnozowanych przypadłości kręgosłupa u
osób około 40. roku życia, co niewątpliwie
jest ściśle związane ze współczesnym trybem życia. Przyczyniają się do tego wielogodzinne przesiadywanie przy biurku w
niesprzyjającej pozycji, brak aktywności
fizycznej lub nadmierne przeciążenia kręgosłupa i otyłość. Dzięki rozwojowi medycyny istnieją małoinwazyjne metody, które pomagają zniwelować ból, przynieść
długotrwały efekt i przywrócić szybki powrót do aktywności.

Co to jest dyskopatia?

Dyskopatia – to popularne określenie zawiera w sobie wiele nieścisłości. W tej szerokiej definicji mieści
się bowiem wiele patologii kręgosłupa i zespołów
objawów – Uściślijmy więc, że to, z czym mamy do
czynienia najczęściej, to przepuklina jądra miażdżystego dysku z radikulopatią, czyli objawami
drażnienia i/lub uszkodzenia korzenia nerwowego.
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Wówczas spotykamy się z rwą kulszową – bólem
promieniującym od okolicy krzyżowej przez pośladek i wzdłuż bocznej powierzchni nogi do łydki, a
niekiedy do kostki bocznej, stopy czy nawet palców stopy – tłumaczy dr n. med. Witold Janusz.
Nieco rzadziej mamy do czynienia z rwą udową –
bólem promieniującym od okolicy lędźwiowej do
biodra, pachwiny i przedniej powierzchni uda. Są
to tzw. objawy korzeniowe, które towarzyszą niektórym bardzo często spotykanym bólom okolicy
lędźwiowo-krzyżowej.

Diagnostyka schorzenia

Pojawienie się powyższych objawów i wielotygodniowe ich utrzymywanie się, mimo leczenia
farmakologicznego oraz fizykoterapii, sugeruje obecność „mechanicznego” ucisku korzenia
nerwowego – dyskopatii. Obecnie podstawową,
a jednocześnie najlepszą metodą diagnostyki
przy podejrzeniu dyskopatii lędźwiowej jest ba...więcej o zdrowiu

danie MRI (rezonans magnetyczny) – potwierdza
dr n. med. Witold Janusz. Pozwala ono nie tylko
na ocenę wielkości i umiejscowienia ewentualnej przepukliny dysku, ale także na ocenę stopnia
zwyrodnienia dysków, obecność innych schorzeń
w obrębie kanału kręgowego, zwyrodnienia stawów kręgosłupa itp.

Nieoperacyjne metody leczenia

Stwierdzenie przepukliny dysku, która może być
opisana w badaniu jako „wypuklina”, „ekstruzja”,
„protruzja” czy „sekwestracja”, nie jest równoznaczne z koniecznością leczenia operacyjnego kręgosłupa. Mało tego, większość tego typu
zmian leczy się z powodzeniem nieoperacyjnie z
wykorzystaniem farmakoterapii, fizykoterapii i kinezyterapii. Stosujemy w tym celu odpowiednio duże
dawki niesterydowych leków przeciwzapalnych,
leki przeciwbólowe i rozluźniające mięśnie.

Kiedy konieczna jest operacja?

W przypadku braku skuteczności leczenia zachowawczego, trwającego przynajmniej 6 tygodni,
ale nie więcej niż 6 miesięcy (zalecenia Polskiego
Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa), choremu powinno być zaproponowane leczenie operacyjne.
Podstawową metodą operacyjną jest tzw. discektomia, polegająca na usunięciu wypadniętych
lub wypuklonych fragmentów jądra miażdżyste-

go dysku z dostępu tylnego między łukami sąsiadujących kręgów. Niezależnie od zastosowanej
techniki rozwarcia powłok i mięśni czy techniki
wglądu do kanału kręgowego (metoda otwarta,
mikroskopowa, endoskopowa, „przezskórnie”) wyniki leczenia są dobre i tak bardzo zbliżone, że nie
sposób wskazać najlepszej metody.

Metody małoinwazyjne ― czy
można się pozbyć dyskopatii
bez otwartej operacji?

Zastosowanie innych małoinwazyjnych metod,
takich jak przezskórna endoskopowa discektomia
i automatyczna przezskórna discektomia, może
być rozważane dla wybranych grup pacjentów.
W ostatnich kilku latach udało się stworzyć substancję pozbawioną tych wad, a ponadto przywracającą jądru miażdżystemu jego nawodnienie, a co za tym idzie elastyczność. Substancja
i metoda nosi nazwę DiscoGel. Stosowana jest w
formie iniekcji do jądra miażdżystego dysku pod
kontrolą aparatu rentgenowskiego. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym, a jego
efekty pod postacią zmniejszenia bólu i wycofania się objawów korzeniowych występują szybko.
Publikacje naukowe o randze dowodu medycznego z okresu 2013 – 2016 wskazują na duże korzyści dla chorych z zastosowania tej metody.
Autor: dr n. med. Witold Janusz
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