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ТҦРАҚСЫЗДЫҚ СИНДРОМЫ  ҚАЛЫПТАСУЫ ЖӘНЕ ОНЫ ХИРУРГИЯЛЫҚ ЕМДЕУ 

 
Жұмыста 20-69 жас мӛлшердегі ер азаматтарға - 133, әйелдерге - 93 беломыртқа бағанасының дегенеративті аурулары бар 226 
науқастарды  емдеудің нәтижелері ұсынылған. Сонымен қатар, беломыртқа бағанасы зақымдалуымен 189 (84%)  науқастарға  
дискінің жарығын интерламинарлық алып тастау жүргізілді, 37 (16%) артқы немесе артқы - бүйірлі жолдары арқылы кіру 
декомпрессивті - тұрақтандыратын немесе кіші инвазивтік операциялар орындалды. Операциялық жарақат дискінің жарығын 
алған кезде сүйек - буындарының құрылымын және байлам аппаратын зақымдай отырып, омыртқаның сегментарлық 
тұрақсыздығына пайда болу мүмкіндігін туғызады. Омыртқада артық салмақ кезінде, сондай - ақ, омыртқааралық дискілердің кіші 
жарақаттанушылыққа әкелетін байлам аппараты әлсіз кезінде омыртқа - қозғалтқыш сегментінде тұрақсыздық синдромы 
қалыптасуы пайда болады. Омыртқааралық дискілердің қайталанатын жарығын алып тастау және ұсақ тетікті никелид 
титаннан тірек элементтерді ауыстыру омыртқа - қозғалтқыш сегментінде тұрақсыздық синдромын жоюы мүмкін, ал қазіргі 
заманғы конструкцияларды қолдануы жоғалтқан функцияларды тез қалпына келтіруге әсер ететін науқастарға ерте белсендіруге 
мүмкіндік береді.  
Түйінді сөздер: омыртқаның дегенеративті ауруы, транспедикулярлы бекіту, алдыңғы спондилодез. 

 
Кіріспе. Дегенеративтђ аурулар кезђнде омыртқаның ауруы 
және оны хирургиялық емдеуде нейрохирургтар мен 
вертебрологтардың назарын аударады. Осы патологияны 
емдеуде невропатологтар мен нейрохирургтардың жалпы 
кӛзқарастарының бђрыңғай тҥсђнушђлђктерђ жоқ. ДДҦ 
мәлђметтерђ бойынша (2003 ж.) омыртқаның 
остеохондрозбен ауыратын 30 - 87% - ға дейђн кӛбђнесе 30-
60 жастағы еңбекке қабђлеттђ тҧрғындар. Дегенеративтђ - 
дистрофикалық процестер, анықталмаған этиологиясы бар 
сколиоздар жалпы омыртқаның ауруларынан [5,6,9] - 7,7 - 
ден 42% - ға дейђн қҧрайды. Операциялық емдеуге мҧқтаж 
болған остеохондрозы бар науқастар контингентђ 17-19% - 
ға дейђн жеттђ (Н.Г.Фомичев, 2004). Бђрақ, емдеудђң 
қиындығы клиникалық кӛрсеткђштерђ омыртқа каналы 
қҧрылымның компрессиясымен ғана емес, сондай - ақ, 
зақымдалған тҧрақсыз омыртқа - қозғалтқыш сегментђнђң 
(ОҚС) дамуына себепшђ болды (Н.Г. Фомичев, 2004). 
Дегенеративтђ зақымдалған омыртқаны емдеуде жаңа 
технологияларды [1,2,3,4,7,8] клиникалық практикаға 
енгђзгенде ђлгерђлђк байқалды.  
Жҧмыстың мақсаты. Дегенеративтђ аурулар кезђнде 
омыртқаның омыртқа - қозғалыс сегментђнђң тҧрақсыз 
синдромының қалыптасу және оны хирургиялық емдеу 
себептерђн зерттеу. 
Материалдар және әдістер. Бђз 20-69 жас мӛлшердегђ ер 
азаматтарға - 133, әйелдерге - 93 беломыртқа бағанасының 
дегенеративтђ аурулары бар 226 науқастарға хирургиялық 
емдеу талдауын жҥргђздђк. Сонымен қатар, бел омыртқа 
бағанасы зақымдалуымен 189 (84%)  науқастарға  дискђнђң 
жарығын интерламинарлық алып тастау жҥргђзђлдђ, 37 
(16%) артқы немесе артқы - бҥйђрлђ жолдары арқылы кђру 
декомпрессивтђ - тҧрақтандыратын немесе кђшђ инвазивтђк 
операциялар орындалды. Патологиялық процесс кӛбђнесе 
ОҚС белдђк және сегђзкӛздђк деңгейде байқалады: L3-4,  L4-5 
және L5-S1. Остеохондроз және спондилолистез кезђнде ОҚС 
аса әлсђз жерђ L4-5 және L5-S1 деңгейде анықталды. 
Сонымен, омыртқаның белдђк - сегђзкӛздђк деңгейде аса жиђ 
кездесетђн ОҚС зақымдалу кӛрсетђлген бӛлђктердђң әлсђздђгђн 
дегенеративтђ - дистрофикалық процесстердђң әсерђнен 
кӛрсетедђ. ОҚС тҧрақсыздығы омыртқаның дискђ мен 
байламдарына сыртқы механикалық ықпалының 
әсерлерђнен болады. Остеохондроз, шағын 
жарақаттанушылық, қатты тоңу кезђнде операциялық 
жарақат факторы басым болады. Сонымен, тҧрақсыздық 
механикалық артық салмаққа байланысты ауыру пайда 
болған жағдайда ғана клиникалық синдромы болады. 
Дегенеративтђ - дистрофикалық зақымданулар кезђнде ОҚС 
тҧрақсыздық синдромы омыртқа - қозғалысы сегментђнде 
кӛлемнђң ҧлғаюы және байланысқан қозғалыстардың 
бҧзушылық  патологиялық жылдамдығымен байқалды. 
Беломыртқа бӛлђгђнде декомпрессивтђ - тҧрақтандыратын 
операцияларға дискђнђң жарығын, дискђнђң қалдықтарын 
алуды, НИТЕК жҥйесђнђң (Новосђбђр) Plif пайдалануымен ҧсақ 

тетђктђ никелид титаннан жасалған кейджбен денеаралық 
тҧрақтандыруды және ђшкђ транспедикулярлы бекђтудђ (ІТБ) 
енгђздђ. 
Кђшђ инвазивтђк операциялық араласулардың арасында бђз 
пайдаландық: дискђнђң жарығын трансфораминальды алып 
тастауды және Synthes (Швейцария) фирмасының Pangea 
жҥйесђмен бђр жақты ІТБ Synthes фирмасының T-Pal 
денеаралық спондилодездђ кейджбен алып тастау; Wolf 
(Германия) фирмасының жабдықтарын және аспаптарын 
қолдануымен дискђнђң жарығын эндоскопиялық 
трансфораминальды алып тастау. Науқастарға клиникалық - 
неврологиялық тексеру, екђ проекцияда омыртқаның 
рентгенография, функционалдық суреттер, компьютерлђк 
томография, магниттђк - резонансты томография, 
миелография жҥргђзђлдђ. 
Нәтижелер және оларды талқылау. Дегенеративтђ - 
дистрофикалық зақымданулар кезђнде омыртқа - 
қозғалысының сегментђнде тҧрақсыздық синдромы 
қалыптасудың негђзђнде алдыңғы және артқы тђрек 
комплекстерђнђң бӛлек зақымдалуы, сондай - ақ, олардың 
байланысуы бар. Тҥрлерђне байланысты ОҚС тҧрақсыздық 
синдромының даму механизмђне талдау жҥргђзђлдђ. Сонымен 
қатар, артық салмақ, сондай - ақ, байлам аппараты 
нашарлаған кезде омыртқалардың листезђмен болған 
тҧрақсыздықты белгђледђк. Бђз ең аз жарақаттық тәсђлдерђн 
қолдандық, дискђнђң ҥнемдеу кюретажбен 
интерламинэктомияны және қарапайым әдђстеме бойынша 
дискђнђң жарығын алып тастауды, сондай - ақ, 
омыртқааралық дискђнђң жарығын алып тастаумен 
ламинэктомияны, транспедикулярлы бекђтумен кейджђн 
орнатуды жҥргђздђк. Алыс кезеңде емдеудђң жақсы 
нәтижелерђ 156 (69%), қанағаттанарлық 41 (18%) және 
қанағаттанарлықсыз 29 (13%) науқастарда болды. 
Беломыртқа бағанасының дегенеративтђк зақымдалуымен 
науқастарды емдеу алыс нәтижелерђнђң нашарлауы дискђнђң 
жарығы, тђгђс - байланысқан эпидурит, антеро - және 
ретролистездђң дамуымен омыртқаның ҥдемелђ 
дегенеративтђ зақымдалуының қайталануымен 
айқындалған бастапқы неврологиялық бҧзушылықтармен 
байланысты болды. Дискђнђң жарығы қайталануы, 
спондилолистез және сколиоз омыртқаның сегментарлық 
тҧрақсыздығы дамуына  себепшђ болып табылады. Осы 
жағдайларда қайта операциялар декомпрессиялық нервђлђк 
қҧрылымдарына ғана емес, сонымен қатар, омыртқаның 
тҧрақтандыруына бағытталуы тиђс. Омыртқаның 
сегментарлық тҧрақсыздық кезђнде бђз ІТБ 
декомпрессиялық - тҧрақтандыратын операциялар және Plif 
жҥйесђн пайдалануымен ҧсақ тетђктђ никелид титаннан 
жасалған кейджбен денеаралық тҧрақтандыруды 
қолдандық. Барлық жағдайда жақсы нәтиже алынды, себебђ, 
тҧрақтандыратын конструкцияларды қолдануы омыртқа - 
қозғалыс сегментђнде дҧрыс анатомиялық арақатынасты 
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бҧрынғы қалпына келтђредђ, зақымдалған сегментте 
тҧрақсыздықты жояды. 
Қорытынды: Операциялық жарақат дискђнђң жарығын 
алған кезде сҥйек - буындарының қҧрылымын және байлам 
аппаратын зақымдай отырып, омыртқаның сегментарлық 
тҧрақсыздығына пайда болу мҥмкђндђгђн туғызады. 
Омыртқада артық салмақ кезђнде, сондай - ақ, 
омыртқааралық дискђлердђң кђшђ жарақаттанушылыққа 
әкелетђн байлам аппараты әлсђз кезђнде омыртқа - 

қозғалтқыш сегментђнде тҧрақсыздық синдромы 
қалыптасуы пайда болады. Омыртқааралық дискђлердђң 
қайталанатын жарығын алып тастау және ҧсақ тетђктђ 
никелид титаннан тђрек элементтердђ ауыстыру омыртқа - 
қозғалтқыш сегментђнде тҧрақсыздық синдромын жоюы 
мҥмкђн, ал қазђргђ заманғы конструкцияларды қолдануы 
жоғалтқан функцияларды тез қалпына келтђруге әсер ететђн 
науқастарға ерте белсендђруге мҥмкђндђк бередђ.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СИНДРОМА НЕСТАБИЛЬНОСТИ И ЕГО ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

 
Резюме: В работе представлены результаты лечения 226 больных с дегенеративным заболеванием поясничного отдела 
позвоночника в возрасте от 20 до 69 лет, мужчин было - 133, женщин – 93. При этом 189 (84%) больным с поражением 
поясничного отдела позвоночника произведено интерламинарное удаление грыжи диска, 37 (16%) – выполнены декомпрессивно-
стабилизирующие и малоинвазивные операции из заднего или задне-бокового доступов. Операционная травма при удалении 
грыжи диска повреждает костно-суставные структуры и связочный аппарат тем самым способствует возникновению 
сегментарной  нестабильности позвоночника.  Формирование синдрома нестабильности ПДС  возникает при избыточном весе, а 
также при слабости связочного аппарата, которое приводит к микротравматизации межпозвонковых дисков. Удаление рецидива 
грыжи межпозвонковых дисков и замещение опорных элементов пористым никелид титаном позволяет ликвидировать синдром 
нестабильности в позвоночно-двигательном сегменте, а применение современных конструкций дает возможность проводит 
раннюю активизацию больных, которое способствует быстрому восстановлению утраченных функций.   
Ключевые слова: дегенеративные заболевания позвоночника, транспедикулярная фиксация, передний спондилодез. 
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Resume: This paper presents the results of treatment of 226 patients with degenerative disease of lumbar spine at the age from 20 to 69. 

There were 133 men and 93 women.  
In this case, interlaminar removal of herniated disc was made to 189 (84%) patients with lesions of the lumbar spine, decompressive-
stabilizing and minimally invasive surgery of the posterior or posterolateral approaches were made to 37 (16%) patients.  Operating injury 
got while removing disc herniation damages osteoarticular structures and ligaments helping to appear of segmental instability of the spine.  
Formation of syndrome of instability of SMS (spinal motion segment) occurs when patient has overweight, weakness of ligamentous 
apparatus, which leads to micro-traumas of intervertebral disks. Removal of recurrence of hernia of intervertebral discs and replacement of 
the support elements with porous titanium nickelide allows eliminate the syndrome of instability in the spinal motion segment, and using the 
modern structures give the possibility of making early patient’s activation, which contributes to the rapid recovery of lost functions, which 
helps to rapid recovery of lost functions.  
Keywords: with degenerative disease of lumbar spine, transpedicular fixation, anterior spine fusion. 
  


