Yaşlılarda onurğanın degenerativ deformasiyası: dəyərləndirmə və müalicə
metodologiyası
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Təqdim edilmiş məqalə müasir səhiyyənin aktual problemlərindən olan onurğanın degenerativ
deformasiyalarına həsr edilmişdir. Məqalədə yaşlılarda onurğanın degenerativ deformasiyasına
yanaşma, onun epidemiologiyası, klinik qiymətləndirilməsi, diaqnostikası və müalicəsi barədə
məlumatlar verilmişdirmüzakirə edilmişdir.
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Yaşlıların onurğa deformasiyası (YOD) yaşlanan populyasiya ilə birlikdə
günümüzdə onurğa xəstəlikləri arasında ümumi sağlamlıq və həyat kəyfiyyəti üzrə
ciddi təsir gücünə sahib olmuşdur. Bu, YOD xəstəliyinin onurğa xəstəliyi
kateqoriyasından çıxaraq ümumi sağlamlığa və həyat keyfiyyətinə təsir edən bir
xəstəliyə çevrilməsinə səbəb olmuşdur. Patofiziologiyasına və əmələ gəlmə
səbəblərinə görə YOD xəstəliyi 3 tipə ayrılır: birincili və ya de-novo degenerativ
skolioz, ikincili degenerativ skolioz və stabil sagittal balans pozulması [1-3].
Birincili skolioz onurğanın degenerativ dəyişikliyi səbəbindən onurğada əmələ
gələn skolioz tipidir. Onurğadakı əyilmənin əsas əyilmə səbəbi fəqərəarası
disklərdəki çökmələr, simmetrik olmayan əyilmələrdir. Bu əyilmələr sırasında
onurğanın ön sütunundakı dəyişikliklər döş şöbəsində kifoz əyriliyinin artmasına,
bel şöbəsində lordozun azalmasına və kifoz əyriliyi ilə əvəz olunmasına səbəb olur.
Birincili skolioz xarekterik olaraq 60 yaşından sonra başlayır, proqressiv gedişli,
nisbətən elastik olur, çox zaman dar onurğa kanalı ilə (spinal stenoz) eyni zamanda
görünür və ümumi sagittal balans pozulması yaradır [4-6].

İkincili skolioz yeniyetmələrdə idiopatik skolioz deformasiyasının yaşlı
dövrdə onurğadakı degenerasiya ilə əlaqədar olaraq artması sonrası əmələ gələn
degenerativ skoliozlara vərilən termindir. Birincili skoliozdan fərqli olaraq ikincili
skolioz 40 yaşından sonra artma yaranması ilə görülür, yavaş proqression
gösterirləng proqressivləşmə verir və sərt əyriliyə sahib səbəb olur, çox zaman iki
əsəs əsas əyrilik arasında saqital sagittal müstəvidə kifoz əğriliyi əyriliyi əmələ
gəlir. [(4,7,8].)
Onurğanın stabil saqital sagittal balans pozğunluğu pozulması birincili
və ya ikincili skoliozun fəsadlaşması, keçirilmiş qırıq travma və onurğanın füzyon
spondilyozu,dez əməliyyatları, dekompression əməliyyatları sonrası görüsənən
komplex kompleks deformasiyalardır.

Adelosant Yeniyetmələrin ideopatik

idiopatik skolioz xastalarində xəstələrində öncələri əvvəllər istifadə olunan
Harrinqton amaliyyatı əməliyyatı sonrası görülən görünən yastı bel sendromunun
sindromunun olduğu xəstələrdə bir neçə qonşu seqmentdə görülən görünən disk
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pozluğunluğu pozulmaları görülən görünən xəstələrin çoxluğunu təşkil etməkdədir
[.(9].) Onurğa sütununda füzyon spondilodez cərrahisi əməliyyatları zamanı
vizualizasiyanın düzgün şekillənmənin nəzərə alınmaması bu xəstəların xəstələrın
əməliyyatdan sonrakı erkən və gecikmiş dövrlərdə yaxın-uzaq amaliyat sonrası
müşahidələrində zamanı onurğanın əməliyat sonrasında yeni deformasiyalarının
əmələ geldiyini görstərənmişdir. Bu xəstələrdə çox zaman cərrahi müalicə lazım
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və

əməliyyat
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elemetlerinin dekompressiyası gərəkli lazım olur. [(2,10,11].)
Onurğa

cerrahisindəki cərrahiyyəsindəki

inkişaf

və
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araşdırmalar YOD müalicəsinə də öz təsirini göstermişdirgöstərmişdir. Elmi
araştırmalar araşdırmalar sonrası YOD-nin un pediatrik onurğa deformasiyalarında

köklü şəkildə fərqli olduğu görülmüşdürgörünmüşdür. YOD xəstəliyinin müalicəsi
zamanı onurğanın deformasiya dərəcəsi ilə bərabər nevroloji vəziyyət, yanaşı
geden metabolik, ürek ürək-damar, tənəffüs fonksion funksiyalarının pozulmaları
nəzərə alınmalıdır .[(12]) .
2. Epidemiologiya və yayılması.:
Bütün dünyada YOD xəstəliyinin rastgəlmə sıxlığı tezliyi getdikcə
gedərək artmakqdadır. Təəssüflər olsun ki, ölkəmizdə bununla bağlı rəsmi statistik
məlumat yoxdur. Şimali Amerikada, Avropada ve və diger digər inkişaf etmiş
ölkelerde ölkələrdə bu xastaliyin xəstəliyin rast gelme gəlinmə sıxlığı tezliyinin
get-gedəderek

artdığı görülmüşdürgörünmüşdür.
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xəstəliyinin sıx görüldüyü göründüyü Şimali Amerikada 65 yaşından çox
olanyuxarı insanların sayı 1990-ci cı ildə 12,5 mln (əhalinin 10%-i) nəfər idi isə, bu
göstərici 2015-ci ildə 47.,7 mln (əhalinin 15%-i) nəfər təşkil edir və bu göstəricinin
2060-ci cı ildə 91.,5 mln (əhalinin 23%-i) nəfər olacağı ehtimal edilir. Fərqli
populyasiyayonlarda və bölgələrdə YOD-nın un görülme rast gəlinmə tezliyi 530% arasında dəyişdiyi və xəstəliyin qadın və kişi cinsində bərabər nisbətdə olduğu
görülmüşdür .[(7,13-15].) Dejenerativ Degenerativ skoliozun ortalama orta rast
gəlinmə görülmə yaşı 70.,5 yaş olaraq qəbul edilmiş və onurğanın bel segmentində
apeksi L3 fəqərədə yerləşən 10⁰ dərəcən böyük koronal əyriliklə bərabər
görülməkdədirrast gəlinir .[(16)]. Bel seqmentindəki əyriliklər deformasiyalar
səbəblisonrası onurğanın döş və döş-bel seqmentində struktural olmayan
konpensator əyriliklər deformasiyalara görülməkdədirrast gəlinir. Struktural
əyriliklərdə deformasiyalarda ən çox L3-L4 seqmentində olmaqla yana lateral
sürüşmə
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görülürməktədir. ](17].) Fərqli əyrilik dərəcəsinə sahib olan onurğa əyriliklərinin
deformasiyalarının görülmə sıxlıkları tezliklərinin da də fərqli olduğu görülmüşdür:
<10⁰ əyriliklər 63 % , 10⁰-20⁰-li əyriliklər 44% və >20⁰ -li əyriliklər 24%. [(16].)
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cinsiyyətlə və yaşla statistiki baxımından anlamlı olaraq əlaqəli olmadığı
görülmüşdür .[(7)]. Döş seqmentindəki əyriliklərdə deformasiyalarda hər on ildə
ortalama 3⁰-li dərəcəli artma olduğu görülmüşdür .[(18].) Yaşlı populyasiyayonda
görülən rast gəlinən dejenerativ degenerativ hiperkifoz zamanı ən çox bilinən səbəb
kompression fəqərə qırığıdırsınığıdır. Digər səbəblər arasında duruş formasının
dəyişməsi, dejenerativ degenerativ disk xəstəliyi, əzələ zəifliyi və gənetik genetik
faktorlar amillər vardır .[(19,20)].

3. Klinik dəyərləndirmə:.
Uşaq yaşlarında görülən onurğa deformasiyasından fərqli olaraq YODda klinik təzahür fərqlidir. Uşaq deformasiyalarında əsas şikayət görünüş və
deformasiyanın proqressivləşməsiionudirsə olursa, yaşlılarda asas şikayet şikayət
ağrı və sinir elementlərinin sıxılması iləna bağlı əlaqədar olaraq funksional
pozulmalarğunluq olur. Yetişkin Yaşlı xəstələrdə tipik olaraq bel və aşağı ətraflara
yayılan ağrılar olur .[(21,22)]. Xəstənin dəyərləndirməsi zamanı ağrının yərləşməsi,
başlanma şəkli, ağrını artıran faktorlaramillər, ağrının gün içində ərzində və
aktivlik sırasında vəziyyətdə dəyişməsi diqqətləi şəkildə soruşulmalıdırsı lazımdır.
Aşağı ətraf ağrıları zamanı bu ağrıların sinir mənşəli və ya aşağı ətrafın
patalogiyası olduğu diferensasiya edilməlidir. Dəyərləndirmə sırasında nevrolojik
müayinə özəlliklə xüsusilə önəmli merheledirmərhələdir. Nevrolojik müayine
müayinə zamanı əzələ gücü, duyu hissiyatı, dərin tendon vətər və patolofik patoloji
reklekslər, qan dövranı və dərinin görünüşü, bağırsaq və sidik kisəsi kontrolu,
yerimə pozulmalarığunluğu dəyərləndirilməlidir. Oynaqlardakı hərəkət dərəcəsi və
ağrılı nöqtələr qeyd edilməlidir. Bel bölgəsindəki şöbəsində dejenerativ degenerativ

dəyişiklikləri olan xəstələrin 28%-də onurğanın boyun hissesində hissəsində də
dəyişikliklər görüldüyündəngöründüyündən, mümkün mielopatiya elamətləri
əlamətləri də araştırılmalıdıraraşdırılmalıdır. [(23)].
Bu xəstələrin çox hissəsinin anamnezində keçirilmiş onurğa əməliyatı
tarixi olur: sadə onurğa dekompressiyasıon amaliyatıəməliyyatı, qısa ve və uzun
onurğa

fiksasiyasıyon

amaliyatıəməliyyatı.
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araştırılmalı araşdırılmalı və xəstənin klinik şikayətlərindəki dəyişikliklər ətraflı
şəkildə qeyd edilməli, qəbul etdiyi müalicələr öyrenilmelidiröyrenilməlidir.
Yuxarıda qeyd edilənlərlə yanaşı onurğa xəstəliyinə bir başa və dolayı yolla təsir
edə biləcəyindən xəstənin yanaşı gedən xəstəlikləri, osteoporoz-osteopeniya
ehtimalı,
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araştırılmalıdıraraşdırılmalıdır. İrəli Yüksək dərəcəli YOD zamanı düzəltici
bərpaedici əməliyyatlar xəstə orqanizmi üçün stress və travmadır

olduğu

bilinmektedir.[(24,25)].
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oturulmuş pozisyonlarda vəziyyətlərdə və yeriyərkən dəyərləndirilməsi aparılması
lazımdır. Degjenerativ onurğa deformasiyası olan xəstələrdə çox zaman önə doğru
əyilmiş şəkildə yerimə olduğundan pozitiv sagittal balans pozulmasığunluğu,
koronal müstevide müstəvidə isə gövdənin bədənin yana doğru sürüşməsi ola bilər.
Gövdənin Bədənin pozitiv saqital sagittal balans pozulmasığunluğunnda çanaq
halqası həlqəsı oxu ətrafında dönərək retrovert pozisiyasıyona gelir yaranır ki, bu
da

konpensasiya

kompensasiya

mexanizmlərinin

səyi

nəticəsində

olur.

Konpensasiya mexanizmləri nəticəsində baş gövdə bədən üzərində durmuş olur,
bipedal yerimə mümkün olur. Daha irəli qabarıq balans pozulmalarında çanaq
halqası həlqəsı dönməsinə bud-çanaq oynağında və diz oynaqlarındakı fleksion
kontrakturları da əlave əlavə olunur. Aşağı ətraflarında uzunluq fərqi olduğu
görüldüyü zaman ayaqaltı yüksəklikler yüksəkliklər istifadə olunaraq çanaq

səviyyəsi üfiqi üfüqi vəziyyətə gətirildikdən sonra onurğa yenidən dəyərləndirilir.
Oturulmuş pozisiyayonda xəstə dəyərləndirməsi aşağı ətraflardakı uzunluq fərqi,
çanaq deformasiyalarında etibarlı onurğa dəyərləndirməsinə

imkan verir.

[(5,26,27)]. Supin pozisiyayonda dəyərləndirmə onurğadakı əyriliyin sərt və ya
elastik əyrilik olması haqqında məlumat verir.
4. Radiolojik dəyərələndirmə.
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dəyərləndirməsi ayaqüstündə duraraq çəkilən onurğa-çanaq bitişməsinin də daxil
olduğu arxa-ön və yan onurğa rentgenoqrafiyasıt qrafileri ilə başlayır. [(26,28)].
Rentgen çəkilərkən qollar dirsəktən dirsəkdən bükülür və barmaq ucları körpücük
sümükləri üzərinə yerləşdirilir, bud-çanaq və diz oynaqları tam açıq vəziyyətə
gətirilir. Rentgen şəkillərində kranialda oksipital sümüyün kondilləri kondilusları
və kaudalda isə bud sümüyü başılarının görsənməsi görünnməsi lazımdır. Bu
şəkildə çəkilmiş rentgenlər bütün onurğa sıralamasını və onurğa-çanaq bitişmə
zonasını tam olaraq dəyərləndirməyə, gərəkli radiolojik ölçmələri aparmağa imkan
verir. Tam bir rentgendə çəkilmiş rentgen qrafiləri şəkilləri onurğadakı sıralama və
balans problemlərini dəğərləndirməyə dəyərləndirməyə imkan verir və rentgen
grafilərinin şəkillərinin müqayisə edilməsi xəstə izlənməsi müşahidəsi sırasında
önemli önəmli yerə sahib olmuşdur. Son zamanlarda istifadəsi artan EOS
görüntüləmə sistemləri nin onurğa dəyərləndirməsinin dəqiqliyini daha da
artırmışdır .[(29]) (Şəkil 1).

a)

b)
Şəkil 1. a) Onurğanın rentgen müayinasində xastanin xəstənin duruş forması b)
kiçik rentgen dozasi ilə bütün onurğa və bədənin dəyərləndirmə imkanına sabib
müasir EOS rentgent cihazı.
Arxa-ön rentgen qrafilərində şəkillərində sakrum oma (sacrum) sümüyü

mərkəzindən dik yuxarı qaldırılan xəttin (CSVL -– central sacral vertical line) və 7ci boyun fəqərəsi mərkəzindən endirilən xəttin ( C7PL -– C7 plump line) bir-birinə
olan yerləşmə şəklinə görə koronal müstəvidə olan balans pozulmalarığunlukları
ayırd edilir. Əgər C7PL xətti CSVL xəttinin sol tərəfində yərləşirsə neqative, üstüstə düşürsə neytral, sağ tərəfindən keçirsə pozitiv koronal balans pozulması olaraq
qəbul edilir. Çanaq eyilimi deformasiyası və bud-çanaq oynağı dəyərləndirilərək
çanaq və aşağı ətrafda uzunluq fərqi patalogiyaları patologiyaları haqqında fikirlər
sahibi əldə olunur. Koronal əyriliklər də (skolioz) Cobb qaydası ilə ölçülərək
dəyərləndirilir. Eyriyilin Əyriyilin apeksi T2 fəqərə və T11-12 disk arasında
yerləşərsə torokal əyrilik, T12 fəqərə L1 fəqərə arasında yerləşərsə torokolomber
torokolumbar əyrilik, L1-2 diskdən aşağıda yerləşərsə lomber lumbar əyrilik olaraq
qəbul edilir. Əsas onurğa əyriliyini zirvəsi sağ tərəfdə yerləşdikdə buna
dekstraskolioz, sol tərəfdə yərləşdikdə isə levoskolioz əyriliyi deyilir. Onurğa
əyriyili Cobb metodu ilə onurğanın maksimal əyilmə göstərmiş yuxarı və aşağı
vertebralar arasında ölçülür. [(30)]. Onurğanın böyük əyriliyi major və ya əsas

əyrilik, kiçik əyriliyi isə minor və ya kiçik əyrilik adlanır. Yan əğilmə əyilmə
rentgen qrafilərində şəkillərində əyrilik dərəcəsi 25 dərəcədən böyük olan
əyriliklərə birincili və ya struktural əyriliklər, 25 dərəcədən kiçik olan əyriliklərə
ise isə ikincili və ya konpensator əyriliklər adı verilir .[(31)]. Bu diferensiasiyanın
edilməsi müalicə zamanı əməliyyəatın planlaşdırılmasına kömək edir. Struktural
əyriliklər mütləq cərrahi implantasiyayon səviyyəsinə daxil edilməli olduğu haldasi
gərəkirkən, kompensator əyriliklərdə isə bu mütləq deyil, əməliyyat sonrası
kompensator əyriliyin düzəlmə ehtimalı yüksəkdir.
Dəyərləndirmə zamanı çəkilən əlavə dinamik rentgeno qrafiyalar, çəp və
dayaq
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yanaşı

patologiyaların dəyərləndirilməsində əvəzedilməz vasitələrdir.
5. Müalicə.
Dejenerativ Degenerativ YOD xəstələrində müalicə xəstənin ambulator
servisdə səviyyədə klinik və radiolojik dəyərləndirməsi sonrası zamanıilə başlayır.
Xəstənin xəstəlik tarixi, klinik müayinəsi və deformasiyanın elastikliyi, əyrilik
dərəcələri kimi xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi hansı müalicə seçiminin tətbiq
ediləcəyi haqqında qərar verilməsi üçün önəmlidir. Müalicənin yan təsirleri təsirləri
və riskləri haqqında xəstə və yaxınları məlumatlandırıldıqdan sonra müalicəya
başlanıla bilər .[(32].)

5.1 Konservativ müalicə.:
M Müalicə zamanı yüngül və yavaş ləng irəliləyən gedişli vəziyyətlərdə
ilk müalicə seçimi konservativ müalicədir. Bu xəstələrdə xəstə və yaxınlarının
xəstəlik haqda məlumatlandırması önəmli şərtdir. Günlük Gündəlik adəti
vərdişlərdə, bədən çəkisində edilən dəyişikliklər, idman fiziki aktivliyinin
mütəmadiliyi və artırılması, kəskin ağrı tutmalarında semptomatik simptomatik
dərman medikamentoz müalicəsi və fizioterapiya ilə xəstə şikayətlərində ciddi

şəkildə sağalma azalma olur. Konservative müalicə olunan xəstələrin çox
hissəsində bu müalicə yetərli kifayət edirolur. Nevrolojik durumunda statusunda
dəyişiklik olmayan və onurğa deformasiyası stabil olan xəstələrdə konservativ
müalicə tövsiyə olunan müalicədir.(5,7,33) [5,7,33].
Konservitiv və ya cərrahi olmayan müalicəyə dərman müalicəsi,
fizioterapiya, spinal enjeksionlar inyeksiyalar dahildirdaxildir. Dərman müalicəsi
zamanı qeyri steroid iltihab əleyhinə dərmanlardanpreparatlardan, sinir mənşəli
ağrının müalicəsi üçün anti-konvulzsantlar (gabapentin, preqabelin ve və s.), opioid
dərmanlardan istifadə oluna bilinər. Ağrının müalicəsi zamanı məqsəd ağrını və
regional iltihabı azaltmaq, ağrı ilə əlaqəli ya bağlı əzələ gərginliyini aradan
qaldırmaq və xəstənin həyat keyfiyyətini yüksəltməkdir. Bu müalicə zamanı xüsusi
ilə uzun müddətli müalicə zamanı bu dərmanların yan əlavə təsirləri baxımından
ehtiyatlı olunmaqsı lazımdır .[(34)].
Opioid müalicə zamanı aludəçilikasılılıq, yüksək dozada istifadə və pis
digər qeyri müalicəvi məqsədli məqsədlə istifadə baxımından diqqətli olunmasıq
lazımdır .[(7,32,35-39)]. Onurğa inyeksionları inyeksiyaları zamanı anestetik və
steriod dərmanların durulaşdırılmış məhlullarından istifade istifadə olunur. Qeyd
olunan qarışıq epidural saheyesahəyə, selektiv onurğa kökü blokadası, faset oynaq
enjeksionu inyeksiyaları və həssas nöqte nöqtə inyeksionu inyeksiyaları şəklində
yeridilir. Onurğa inyeksiyaları kəskin ağrı tutmalarında və kroniki xroniki ağrının
müalicəsində başarılı bacarıqlı şəkildə istifadə olunmaqdadır .[(22,40-43)].
Bu xəstələrin xəstələrdə fizioterapiyası zamanı əsas məqsəd əzələ
gücünün artırılması və xəstənin tolerantlsığını artırmaqdır. Fizioterapiya zamanı
əzələlərdə qüvvətlənmə ilə bərabər ümumi mübadilə də yaxşılaşdığı üçün
xəstələrdə ağrı kontrolu da yaxşılaşmış olur. [(1,44,45)]. Analjezik Analgeziya
müalicəsi zamanı məqsəd ağrını və regional iltihabı azaltmaq, ağrı ilə əlaqədarya

bağlı əzələ gərginliyini aradan qaldırmaq və xəstənin həyat keyfiyyətini
yüksəltməkdir.
Dejgenerativ onurğa deformasiyalarında korsetlə malicesinin malicənin
təkcə istifədəsi

istifadəsi

ənənəvi müalicə seçimi deyildir. Korset onurğanın

sttabiltliyindəki pozulmalarğunluqlarda, osteoporotik sınqırıqlarda və əməliyyat
sonrası digər müalicələrlə eyni zamanda tətbiq edilir .[(46)].

5.2 Cərrahi müalicə.:
Konservativ müalicənin başarısız effektsiz olduğu, proqressiv artma
göstərən hallarda dejenerativ degenerativ onurğa deformasiyası olan xəstələrində
cərrahi müalicəyə gərəkli ehtiyac oduyulur. Davam edən və xəstanin xəstənin
normal həyati funksiyaisllarını məhdudlaşdıran kəskin xroniki ağrılar, aşağı
ətraflarda gücsüzlük və hissiyat pozulmaları, bağırsaq və sidik kisəsi kontrolundakı
pozulmalar, xəstənin gündəlik aktivliyini və fiziolojik mübadilələri pozan balans
pozulmaları dejenerativ degenerativ onurğa xəstələrində cərrahi müalicə üçün əsas
göstərişlərdəndir. Dejenerativ Degenerativ onurğa xəstəliyi zamanı cərrahi müalicə
zamanı əməliyyatın seçimi xəstənin ümumi vəziyyətinə, klinik əlamətlərin
dərəcəsinə və deformasiyanın durumuna uyğun olaraq seçilməlidir .[(47,48)].
Cərrahi müalicəyə ağırlık ağırlıq dərəcələri və ağırlaşma tezliyi müxtalif
müxtəlif olan çoxlu sayda əməliyyat növləri mövcuddur. Cərrahi müalicə zamanı
onurğanın funksional dəyərlərinin (ODİ sorğusuna görə), deformasiyanın
düzeldilməsi

düzəldilməsi

və

ağrıdan

azad

olmanın

daha

çox

olduğu

görülmüşdürgörünmüşdür. Müasir tibb ədəbiyyatı YOD-nin un cərrahi müalicəsi
zamanı “sadəcə dekompressiya” , “qısa segment onurğa fiksasiyası” və “uzun
segment onurğa fiksasiyası” əməliyatlarını dəstəkləyir .[(49-51)].
Əməliyyat öncəsi klinik və radiolojik müayinədən sonrası onurğada
stabillikitasyon pozulmalarığunluğu yoxdursa, onurğa əyriliyinin düzəldilməsi

gərəkli deyilsə və yalnız sinir elementlərinə bası kompressiya mövcuddursa o
zaman fiksasiyasız sadəcə dekompressiya əməliyyatının aparılması mümkündür.
Müayinə sırasında onurğada stabilliyin pozulduğu olduğu görülüərsə, amma
deformasiyaın düzəltilməsi düzəldilməsi gerekməzsə gərəkməzsə, qısa seqment
fiksasiya əməliyyatının aparılması mümkündür. Onurğa sabitliyinin pozulması
zamanı həm də deformasiyanın düzeltilmasi düzəldilməsi gərəkirsə lazım olarsa
uzun seqment fiksasiyanın aparılması lazımdır. Onurğa sütununun fiksasiyası
onurğanın stabilliyini artırır və onurğadakı hərəkətliliyi azaldır. Müasir dövrdə
daha möhkəm fiksasiya təmin etdiyi üçün pedikül yivləri vasitəsilə nin istifadə
edildiyi fiksasiya sistemi istifadə olunmaqdadıredilir. Müayine Müayinə sırasında
YOD xəstələrinin bir çoxunda dar onurğa kanalı olduğu görüldüyü göründüyü
zaman əməliyyat zamanı dekompressiya cerrahiyəsinin cərrahiyyəsinin edilmesi
lazımdır .[(52,53)]. Fiksasiya zamanı məqsəd onurğa seqmentlərində artrodez
etməkdir. Əməliyyat zamanı ön sütun və arxa sütuna sümük greftləri istifadə
edilərək artrodez təmin edilir. Əldə edilmiş bütöv füzyon spondilodez kütləsi
fiksasiya sisteminə dəstək olaraq implant problemlərinin qarşısını alır .[(54)] (Şəkil
2).

a)

b)

Şəkil 2: a) Onurğa dəyərləndirilməsi üçün çəkilən iki tərəfli onurğa
rentgenqrasiyasında rentgenoqrafiyasında koronal müstəvidə və saqittal sagittal
müstəvidə deformasiya mövcuddur. b) onurğa deformasiyası uzun seqment
fiksasiya metodu ilə fiksasiya edilmiş və deformasiya düzəldilmişdir.
Nəticə. Dejenerativ Degenerativ onurğa deformasiyaları onurğanın saqqital
sagittal və koronal müstəvilərdə əyrilikləri şəklində, xəstələrdə kliniki olaraq ağrı,
funskional

pozulmalar

şəklində

olur.

Dejenerativ

Degenerativ

onurğa

deformasiyası olan xəstələrdə yanaşı gedən digər sistem xəstəlikləri olduğundan
xəstəler xəstələr ətraflı olaraq kliniki, radiolojik dəyərləndirilməlidirsi lazımdır.
Müalicə zamanı xəstənin şikayətləri, ümumi vəziyyəti və deformasiyanın vəziyyəti
dəyərləndirilərək müalicə seçimi edilməlidir. Konservativ müalicə yüngül dərəcəli,
proqressiv gedişli olmayan, müalicəyə tabe olan onurğa deformasiyalarında tövsiyə
edilir. Cərrahi müalicə ağır dərəcəli, progressiv gedişli, nevrolojik defisiti olan və
konservativ müalicəyə tabe olmayan onurğa deformasiyalarında tövsiyə edilir.
Fizioterapiya və peşə xəstəliklərinin YOD xəstələrinin müalicəsindəki yeri
əməliyyat olmamış

və əməliyyat olmuş

xəstələrdə hayat keyfiyyətlərini

yüksəltmək, xəstələri öncəki əvvəlki iş həyatına qısa zamanda qayıdışını təmin
etmək, dərman müalicə ehtiyacının azaldılmasından ibarətdir. Düzgün və etraflı
ətraflı dəyərləndirmədən sonrası dejenerativ degenerativ onurğa deformasiyası
xəstələrinin müalicə nəticələri qənaət baxşedicidirbəxşedicidir.
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