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Увод
В последните години с покачващите се нужди на икономиката се
повишават и изискванията към работещата част от населението. За жалост
покачващата се средна възраст допълнително утежнява тези изисквания.
Добре изучена е връзката между физическото пренатоварване на тялото и
неблагоприятните промени, които настъпват в него и в частност тези,
касаещи опорно двигателния апарат. Със задълбочаване травмираността
на широката маса от хора, се понижават възможностите на тази група да
изпълнява ефективно трудовата си дейност, а с това се и увеличава и
хоспитализацията. Един доста социално значим проблем са патологичните
състояния на гръбначния стълб и предимно поясния му отдел, водещи до
поява на перзистираща болка обикновено в поясния отдел на гръбнака,
ириадиираща или не към долните крайници и добила популярното
наименование Ниска Поясна Болка (НПБ).
Причините за това състояние биват специфични и неспецифични. Сред
специфичните са широкият кръг от дегенеративни заболявания на гръбнака:
спондилартроза, спондилоза, остеохондроза и съпътсващите я често
дискова херния и гръбначна стеноза, спондилолистеза, анкилолизиращ
спондилит, туморен процес, фрактура на прешлен, спондилодисцит и др. С
други думи това са състояния при които може да се открие ясна корелация
между анатомичния субстрат и ниската поясна болка.
За предразполагащи неспецифични прични се смятат: понижената
двигателна активност и отслабените мускули; повишен тонус на
мускулатурата; пренапрежение на мускулатурата поради завишен стрес на
работното място, финансови или семейни проблеми, силна тревожност,
депресивни състояния; промени в ЦНС водещи до промяна в перцепцията
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на болката; генетична предизпозиция, като при изброените случаи рядко
може да се открие обособена причниа за болката, доказуема
рентгенологично.
Ниската поясна болка (Low Back Pain), по-точното се дефинира като
лумбосакрална гръбначна болка. Международната организация за
проучване на болката (IASP) дефинира гръбначната болка на базата на
нейната локализация. Тя най-често произхожда от лумбалния или
сакралния отдел на гръбнака.
В съответствие с критериите установени от Международната Асоциация за
Изследване на Болката, фасетните стави може да бъдат причинител при 15%
до 45% при пациенти с ниска поясна болка, 36% до 60 % при пациенти с
хронична шийна болка и 34% до 48% при такива с гръдна болка.
Следствие на това са намалена работоспособност, понижаване качеството
на живот и икономически разходи.
Консервативните методи на лечение рядко дават възможност за пълно и
трайно излекуване, тъй като техните възможности в даден момент са
намалели или изчерпани и пациентите започват да търсят хирургическа
намеса.
С развитието на медицинските технологии, в последните години се
появиха методи и апаратура, с която стана възможно по-ефективното и
дълготрайно повлиаване на състояниятя, при които до преди не
съществуваше ефикасно лечение.
Нов и обещаващ метод е криоаблацията. Широко развила този подход е
полската фирма Metrum Cryoflex, като през 1992 г. започва
производството на първите си криохирургични инструменти от Cryo-S
сериите. Приложим е при третирането на голям брой сетивни нерви, както
и някои туморни състояния. В нашата практика започнахме да изучаваме
ефекта на криоаблацията върху медиалния клон на рамус дорзализ,
изхождащ от гръбначно-мозъчните нерви и инервиращ фасетните стави на
гръбнака, отговаряйки за субективното усещане „болка в кръста”.
През 2016 г. проф. Владимир Ставрев дмн изпробва уреда Cryo-S Electric II
PAINLESS в лечението на пациент с НПБ. С помощта на д-р Петко Ганев,
започва да прилага криоаблацията, като метод на лечение при пациенти с
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ниска поясна болка, нежелаещи или противопокозани за голяма хирургична
интервенция. Метода първи е въвден в България от проф. Ставрев и сътр. и
по настоящем започва да се прилага и от други хирурзи в България. Нашето
проучване е съсредоточено основно върху лумбалния отдел на гръбнака,
като в отделни случаи засягахме нивата Th12 и S1.
В настоящия труд споделяме нашия опит и постигнатите лечебни резултати
от прилагането на криоаналгезията, като метод на лечение, при пациенти с
ниска поясна болка.

1.

Исторически данни

Първи доказателства за използването на студ с цел обезболяване има още
от Хипократ (460-377 Пр. Хр.). От тогава през цялата ни история се
откриват данни за това му приложение, като през 1866 сериозен пробив в
това направление било откритието на етеровия спрей и след това от етилхлоридния спрей. Доказано било, че измръзналите тъкани водели до тежка
нервна увреда и загуба на функцията, но нервите регенерирали без
формиране на неврином.
През 1961 Купър и сътрудници разработили апарат, които използвал течен
азот в куха тръба, който бил извеждан към върха и, като по този начин се
достигала температура от –190ºC. Амолис, очен хирург, също разработил
подобен уред, които използвал въглероден диоксид или азотен оксид и
можел да достигне температури от –70ºC. Лойд и сътр. Създали термина
„криоаналгезия” в практиката на обезболяването. Той изказал мнението че
тази техника е по добра от другите методи на периферна нервна деструкция,
като алкохолната, фенолната и хирургичните лезии защото не е последвана
от неврити и невралгия. Настоящите сонди варират от 1.4 до 2 мм. в
дебелина. Повечето имат вграден нервостимулатор за локализиране на
нерва и термистор за определяне на температурата на върха на сондата.
Бернард, Лойд, Еванс, Грийн и Глин популяризирали крионевроаблацията
в началото на осемдесетте, но от тогава малко доклади са били добавени.
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2. Aнатомия и биомеханика на поясния гръбнак

Прешлените артикулират помежду си посредством интервентебралните
дискове разположени между Corpora Vertebrae и фасетните стави
образувани от съответните Processi Articulares superiors et inferiors. (Фиг.
2.1, Фиг. 2.2)

Фиг.2.1

Фиг.2.2
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Интервертебралните дискове се разглеждат като съставени от три части
(23). Първата е Anulus Fibrosus. Най- външните ламели на пръстена са
богати на колаген тип 1, което ги прави резистентни при накланянето и
ротациите в гръбнака.. Най- вътрешните ламели биомеханично силно
наподобяват качествата на Nucleus Pulposus (втората съставна част на
диска), но анатомично се отличават от него с организацията на колагенните
фибри. Ядрото от своя страна е с много високо съдържание на вода и порехава колагенна мрежа. Товаму дава възможността лесно да се деформира
и да уравновецява приложения върху него стрес. Като трети компонент се
разглежда ендплейта на прешленното тяло. Той е покрит с хиалинен
хрущял, за който се смята, че също участва в разпределянето на стреса.
Гръбначният стълб се укрепва от пасивни и активни стабилизатори.
Пасивната стабилизация е представена от лигаментарния апарат: Ligg.
Longitudinale Anterior et Posterior; Ligg. Flavi; Ligg. Intertransversale; Ligg.
Interspinale; Ligg. Supraspinale. Поясн- сакралния преход се укрепва и от
Ligg. Iliolumbale.(Фиг. 2.3 и Фиг. 2.4)

Фиг. 2.3
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Фиг 2.4
Мускулите са активните стабилизатори в областта и се обосовят в три
разреда.
Първи разред стабилизатори са мускулите чиито орего и инсерциo се
намират в прешлените:
Мм. Multifidi; Mm. Semispinales; Mm Rotatores; Mm Interspinales Lumborum;
Mm. Intertransversarii Mediales et Laterales Lumborum; M. Longisimus Dorsi;
M. Spinalis Thoracis. (Фиг. 2.5)

Втори разред са тези започващи от прешлените и завършващи в таза:
M. Quadratus Lumborum; M. Iliocostalis; M. Transversus Abdominis и М.
Obliqus Internus Abdominis (последните два, посредством Fascia
Thoracolumbalis) (Фиг. 2.5, Фиг. 2.6)
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Фиг. 2.5

Фиг.2.6

Трети разред са мускулите започващи от гръбначния стълб и завършващи в
долния или горния крайник: М. Psoas Major и т.н. (Фиг 2.7)

Фиг. 2.7
Гръбначния мозък, разположен в каналис медуларис достига до L2,
завършвайки с conus medularis. Обвит е в трите обвивки: Dura mater,
Arachnoidea mater, Pia mater и е обграден от гръбначно мозъчния ликвор. От
предните и задните рога на гръбначния мозък се отделят аксоните на
съответно моторни и сетивни неврони, които се обединяват преди
преминаването през foramen intervertebrale и образуват нервното
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коренче.(Фиг.2.8) Ъгъла под който коренчетата напускат гръбнака се
променя от Th11 (52,4+/-3,13°) постепенно, като на ниво L5 е вече 25° +/3,1° във фронтален план. Отстоянието на нерва от горната ламина на ниво
Th11 е средно 1,8 +/-0.32 mm и до L5 се увеличава на 5,84+/-1,05mm. Найголямо разстояние между два съседни нерва е между L1-L2 (33,9+/-1,4 mm),
като постепенно то намалява и между L4-L5 става 25+/-2,4 mm.

Фиг. 2.8

Фиг.2.9

Съществуват анатомични вариации на нервните коренчета, който са
представени фигуративно във Фиг.2.10.

Фиг.2.10
Аномалии от тип 1: Две съседни нервни коренчета могат да възникнат от
общ дурален ръкав. Аномалии от тип 2 са тези, при които броят на корените
в интервертебралния отвор варира. При тези случаи даден нервен корен
може да напусне гръбнака през съседен интервертебрален отвор (горен или
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двоен), като неговия остава празен, а този през който го напуска съдържа
две коренчета. Това създава условия за коренчева компресия. Аномалиите
от тип 3 са екстрадурални анастомози между корените, в който сноп от
нервни влакна напуска един дурален ръкав, за да влезе в съседен.
След напускането на нерва през интервертебралния канал, той се дели на
Ramus Ventralis et Dorsalis. Дорзалния клон се разделя на три по- малки:
латерален, интермедиен и медиален. Латералния инервира m. Iliocostalis и
латералната порция на кожата на гърба. Интермедийния- m. Spinalis et m.
Longisimus dorsi, а медиалния: mm. multifidi, mm. intertransversarii mediales,
mm. interspinales, ligamentum Interspinale и сетивно фасетните стави, което
го прави и отговорен за ниската поясна болка. Медиалните рамуси освен че
инервират съответната им фасетна става отдават и сетивно клонче към
подлежащата такава. (Фиг. 2.11)

Фиг. 2.11
От хистологична гледна точка, при таргетния нерв в метода „криоаблация“
аксоните са обвити от периневриум и обединени във фасцикули. Освен че
те са покрити от Шванови клетки, във фасцикула са обвити и от
ендоневриума. Фасцикулите са обхванати от епиневриум, заедно с
кръвоносни съдове и съединителна тъкан. Фиг.2.12

12

Фиг.2.12
Магистралните съдове в областта на поясния гръбнак са представени на
първо място от коремната аорта. Тя залята по предния аспект на гръбнака,
в ляво от срединната линия. На ниво на пети лумбален прешлен се намира
нейната бифуркация и изхождащата от там а. Sacralis media. Долната куха
вена се разполага в дясно от срединната линия и има аналогична
конфигурация на аортата. Под описаните структури и по- плътно до
гръбнака се разполагат V. Azygos (предно- дясно) и V. Hemiazygos (предноляво). (Фиг. 2.13)

Фиг. 2.13
Aа. Lumbales за първите четири прешлена произхождат от коремната аорта.
Чифтът артерии за пети лумбален прешлен обикновено произлиза от а.
Sacralis media. Те са еквивалент на интеркосталните артерии в торакалния
отдел.
От Биомеханична гледна точка, обемът движения в гръбначния стълб
варира както следва: Флексия- екстензия (80°- 0°- 30°); Страничен наклон,
ляво- дясно (35°- 0°- 35°); ротация, ляво- дясно (30°- 0° - 30°) (4).
Движенията в торса в най- широк обем се извършват в лумбалния отдел,
поради анатомичните му особености спрямо торакалния: плаващите ребра
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и овоидната форма на прешленните тела. От тази гледна точка Th 11 и Th
12 биомеханично се причисляват към поясния отдел.
Доказано е въпреки това че в ежедневието движенията обикновено варират
в диапазона: Флексия- екстензия (49°- 0°- 3°); страничен наклон между 2° и
11°; ротация между 2° и 7°. (38)
Поясният гръбнак се намира във физиологична лордоза от около 33.2° +/12.1°; Лумбо- сакралният ъгъл е около 11.4°+/- 4.7°; а сакрумът е в
инклинация от около 26.4° +/- 10°. (39)
3. Етиология на НПБ
Артрозните фасетни стави са често причина при пациенти с персистираща
гръбначна болка. В настоящия труд се разглежда предимно симптоматиката
в областта на поясния отдел. Както беше изтъкнато причините за тази болка
могат да бъдат специфични и неспецифични. Основни специфични причини
са както следва:
3.1 Спондилартроза
Спондилартрозата е дегенеративен процес който обхаща предимно
фасетните стави на гръбнака. Най- често се засягат шийния и поясния отдел,
но може да се засегне и гръдния сегмент, по често в областаа между трети
и пети гръден прешлен (5) Патоанатомично се появяват остеофитни
промено на processi articulares и ставните повърхности загубват успердния
си контур, стесняват се, развива се субхондрална остеосклероза и е
възможна появата на кисти.(Фиг. 3.1; Фиг. 3.2)
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Фиг. 3.1

Фиг. 3.2

3.2 Спондилоза

Лумбалната спондилоза е хронично невъзпалително заболяване, причинено
от дегенерация на лумбалните дискове. Етиологията на лумбалната
спондилоза е многофакторна. Пациентите с лумбална спондилоза се
оплакват от голямо разнообразие от симптоми, включително ниска поясна
болка, често съчетана с пропагираща такава към долните крайници.
При това състояние дисковете преминават през т.нар. "дегенеративна
каскада" , крайният резултат от която са остеофити, които добиват особено
големи размери, като по форма наподобяват на „човки“ и могат да обгърнат
междупрешленния диск и дори да да се свържат по между си. (Фиг 3.3)
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Фиг.3.3
3.3 Спондилолистеза
Спондилолистезата е приплъзване на едно тяло на гръбначния стълб спрямо
на подлежащо такова, което причинява разлина по степен механична
нестабилност на гръбнака и/или радикуларни симптоми.(50) Това може да
се дължи на вродени, придобити или идиопатични причини. (Фиг.3.5)

Фиг. 3.5.
Ниската поясна болка е основен симптом съпътстващ спондилолистезата.
Най-често тя се развива на ниво L4–5. На второ място по честота e L5- S1
поради стабилизиращите илиолумбални лигаменти.
3.4 Спондилодисцит
Състояние, чийто основен причинил в Европа e Staphilococus Aureus, докато
в световен мащаб това е туберкулозата. При това състояние първично се
инфектира интервертебралния диск, а в последствие и съседните
прешленни тела (Фиг.3.8).
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Фиг.3.8
3.5 Остеохондроза
Процес, представляващ постепенна дегенерация на интервертебралния
диск свързан, най-често с възрастови изменения и под влиянието на
хронично трудово пренатоварване. Често се разкъсва на анулус фиброзус и
ядрото на диска може да пролабира извън границите на прешенното тяло,
като притисне различни нервни структури (коренчета или самия гръбначен
мозък, ако е на по-високо ниво).

3.6 Анкилолизиращ спондилит
Анкилозиращият спондилит е хронично възпалително заболяване на
аксиалната част на гръбначния стълб, което може да се прояви с различни
клинични симптоми и водещо до постепенно инвалидизиране на пациента.
Хроничната болка в гърба и прогресивната скованост на гръбначния стълб
са основните характеристики на заболяването. Освен това се развива
прогресираща кифоза, невралгично-болков синдром, атрофия на
мускулатурата, намаляне кожната чувствителност. (Фиг.3.9,Фиг.3.10)
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Фиг.3.9

Фиг.3.10

3.7 Фрактура на прешлен
Обект на темата са предимно патологичните счупвания и в определение
случаи късните последици от лечението на травматичните фрактури.
Особено предизпозирани са пациентите с остеопороза, чиято основна
характеристика е намаленото костно вещество. Обикновено са засегнати
възрастни пациенти, като при това ендокринно заболяване, костите стават
особено чупливи и минимални стресове над прешлените могат да доведат
до фрактура. Макар и клиниката да не е така драматична както при
високоенергийните травматични счупвания, са на лице болка в областта,
нарушена ос на гръбнака и ограничение в движенията. (Фиг.3.11)

Фиг.3.11
Други състояния, които отслабват костния интегритет и могат да доведат
до патологични фрактури са:
- Остеомалация (71,72)
- Остеогенезис инперфекта (73)
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- Болест на Паджет (74,75)
- Тумор (76,77)
- Остеомиелит (78,79)
и др.

3.8 Състояние след ендопротезиране на тазобедрена става
Причината за болката се крие обикновено в различната дължина на
крайниците след поставянето на импланта. Този дисбаланс се предава през
таза към гръбнака, докато пациента се движи, което води до прогресиращи
дегенеративни изменения в гръбнака в комбинация с леко степенни
изкривявания.

3.9 Неспецифични причини
В този раздел спадат:
- Сегментна дисфункция (например в случаите на блокади)
- Сакроилиячен синдром
- Съединитело-тъканни заболявания
- Променена статика на поясния гръбнак (хиперлордоза или изглаждане на
лордозата)
- Мускулни дисфункции (Janda`s crossed s-m, скъсяване на мускули)
- Системни състояния (загуба на координация, хипермобилност ит.н.)
- Простатит
- Възпалителни заболявания в таза
- Камъни в бъбреците
- Абдоминална аневризма на аортата
- Гастроинтестинални заболявания и други
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4. Методи на изследване
Въз основа на резултатите от изследванията се извеждат важни заключения
по отношение на стратегията на лечение, като се цели да се даде отогвор
следните въпроси:
- Какъв е патоанатомичния/ патофизиологичнит субстрат на болката?
- Кой е най-адекватния терапевтичен подход?
- Индициран ли е, или не пациента за подлагането му на криоаблация на
фасетните стави?
- На какво ниво (нива) се намира лезията?
- Достатъчно ли е процедурата да се проведе само едностранно или е нужно
да обхване ставите от двете страни?
- Какви са очакваните резултати от процедурата и ще бъдат ли те
задоволителни?
- Съществуват ли състояния на гръбначния стълб, които да налагат
различен подход или да повишат риска?

4.1 Физикално изследване
На първо място се обръща внимание на поведението на пациента.
Наблюдава се дали е налична щадяща походка или не. Това включва оценка
на опорната и маховата фаза (Фиг. 4.1), тяхната симетричност, както и тази
в маховите движения на ръцете (105). Заема ли пациента специфично
статично положение?
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Фиг.4.1
При огледа на първо място се следи за поява на патологични кривини:
сколиотични такива или хиперлордоза, както и за изглаждане на
физиологичната лордоза. Положението на таза, дължината на долните
крайници и деформации в отделните им сегменти.
За да се отграничи болка създала се в патологична фасетна става от такава
получена при притискане на нервно коренче се изследва чувствителност и
мускулна сила.В първия случай се цели да се определи дали болката
пропагира по съответния дерматом.
Изследва се също мускулната сила на долните крайници срещу
съпротивление. Извършва се в следната последователност:
1.Екстензия в колянната става.- Информативно за L4 коренче.
2.Дорзифлексия на стъпалото и първи пръст- Коренечета L4 и L5
3.Плантарна флексия на ходилото и първи пръст- предимно S1
Също за S1 пациента се подканя да ходи с къси крачки, повдигнат на
пръсти, като се следи за това еднакво повдигнат ли е и на двете ходила. При
засегната страна повдигането е по- слабо и кратковременно. Аналогично е
изследването за L5, но този път пациента трябва да ходи на пети.
Някои провокативни за поясна болка са следните: Seated Slump Test; Тестът
на Larrey; Тестът на Ериксън; Faber теста (Flexion Abduction Eversion); Тест
на „Трипода“; Femoral Stretch Test...
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4.2 Обзорна рентгенография
Достатъчно полезни могат да бъдат при доказване на патологична (много
често остеопоротична (Фиг.4.2) или травматична фрактура.

Фиг. 4.2
Артрозните изменения при фасетните стави на обикновена рентгенография
са характерни. Налице е стесняване на ставната цепка, субхондрална
склероза и разрастване на остеофити.

4.3 Компютърна томография
Компютърната томография е високо информативен метод, който също
намира широко приложение в изследването на ниската поясна болка,
особено когато ядрено магнитният резонанс е противопоказан. Cкенерът е
по-чувствителен от обикновените рентгенографии, когато демонстрира
дегенеративните промени на фасетните стави поради високия контраст
между костните структури и меките тъкани. (Фиг.4.3)

Фиг. 4.3
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Сравнително по-нов вариант на метода е Двойно Енергийната Компютърна
Томография (Dual-energy Computed Tomography). Удобен е за откриване на
други отлагания в областта на фасетните стави, каквито са уратните
кристали.

4.4 Ядрено Магнитен Резонанс
Магнитният резонанс е особено информативно изследване за
диагностицирането на повечето заболявания на гръбначния стълб, тъй като
предоставя ясна картина на меките тъкани в сравнение с други образни
методи Магнитно резонансната томография може да се извърши както без
предварителна подготовка, така и с прилагане на контраст. (Фиг.4.4)

Фиг.4.13

4.5 Костна Сцинтиграфия
Костна сцинтиграфия е образно изследване базиращо се на натрупването на
Технеций 99 метил бифосфонат в костите. Това е чувствителен метод който
може да даде информация за патологични процеси в костта още в начлен
стадий. Метода има намира по-често приложение в диагностиката на
туморни процеси и метаболитни нарушения, поради което и по- рядко се
използва в диагностиката на ниската поясна болка.

4.6 Ендоскопия
Гръбначната ендоскопия е сравнително нова техника, с диагностично и
терапевтично значение.
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Разраработен е специален инструментариум, който да отговаря на нуждите
и спецификите на оперативната област, като е създадена възможност за
работа във всеки един отдел на гръбнака. (Фиг. 4.14; Фиг. 4.15)

Фиг.4.14

Фиг.4.15
4.7 Ехография

Ехографията на гръбначния стълб е силно застъпена в мекотъкънната
патология. Въпреки това в последно време се наблюдава развитие в
ехографията по отношение на дегенеративните заболявания на гръбнака и
то особено с цел перкутанното лечение на НПБ. За поясния отдел трябва
първо да се определят процеси спинози и криста илиака. С извит
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трансдюсер се правят лонгитудинални
хоризонтални проекции (Фиг. 4.17)

(сагитални)

(Фиг.4.16)

и

Фиг.4.16

Фиг.4.17
5. Методи на лечение
Макар и по-малко ефективни, консервативните методи на лечение са
първото, към което прибягват повечето пациенти. Основно се делят на:
физикална терапия, медикаментозно лечение, обучение и др.
По отношение на физиотерапията са приложими различни методи:
топлинни процедури, ултразвук, електро стимулация и различни
миорелаксионни техники, насочени предимно към мускулите на гърба и
меките тъкани.
Специфичен метод е този предложен от МакКензи. С неговия подход,
физиотерапията и упражнения, използвани за екстензия на гръбначния
стълб, могат да помогнат за „централизиране“ на болката на пациента, от
крайниците (крака или ръката) към гърба.
Пилатес масажът е система от упражнения с контролирани движения,
дишане и разтягане.
Медикаментозното лечение се представя главно от: НСПВС, мускулни
релаксанти, антидепресанти и др.
Хирургичните методи на лечение се базират на денервация на сетивното
окончание прозихождащо от медиалния клон на рамус дорзалис. Те биват
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предимно химична, високо- и ниско- температурна аблация. Ивършват се с
поощта на ехограф, флуороскоп, и други апарати за образна диагностика.
Също един сравнително нов метод, който е и обект на настоящия труд е
криоаналгеизята. Метода се базира на лиза на сетивните окончания във
фасетните стави чрез създаване на изключително ниска температура.
Aпарата за този метод е разработен в полския “Институт по Ниски
Температури”, базиран в Wrocław. Апарата конкретно използван в
проучванията е Cryo-S Electric II PAINLESS (Фиг. 5.1)

Фиг. 5.1

Принципа на работа на апарата е да използва газ, който да преминава в
среда от високо налягане към среда в ниско налягане което води до
създаване на ниска температура (ефект на Joule-Thompson). Пригоден е за
работа както с диазотен оксид, така и с въглероден диоксид. Работната
температура при работа с въглероден диоксид е -78 ° С, а тази при работа с
диазотен оксид е -89 ° С. Максималните стойности на налягане на газовете,
при което работи машината са: 70 бара за СО2 и 55 бара за N2O, като
работните такива са съответно 48 до 65 бара за СО2 и 38 до 53 бара за N2O.
Сондите използвани за интервенцията по същество представляват два
концентрично разположени газоотвода, като през вътрешния навлиза газа
под ниско налягане, а през външния излиза. (Фиг. 5.2)

26

Фиг. 5.2
В нашата практика работихме предимно в автоматичен режим, при който
предварително бяха програмирани два цикъла на замръзяване по 1 мин. и
30 сек, като след всеки цикъл следва етап на размразяване от 30 сек. На
първо място денервацията се постига посредством прякото действие на
леда. Смята се че тежестта на нервна увреда се класифира като втора степен
по Sedon и Sunderland. Фиг.5.3
Класификация на Sedon
Тип I

НевропраксияЗапазена
анатомична
цялост,
но
нарушена
проводимост
на
нервите

Tип II

Аксонотмезис - Прекъснати
аксони,
но
запазена
съединителна тъкан

Тип III

Невротмезис
прекъсване на нерва

Пълно

Фиг. 5.3
За дълготрайния ефект на процедударата се отдава значение и на увредата
на кръвоносните съдове на нерва, което води до развитието на оток в него.
Също така се смята, че се създава и автоимунна реакция на мястото
замръзяването поради отделянето на частично разрушени протеини от
увредените тъкани.
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Въпреки това е доказано, че запазването на съединителните тъкани на
нерва, в т.ч. и Швановите клетки не позволяват образуването на неврома и
благоприятстват регенерацията на аксоните. Това е и причината за рецидива
на болката по- късно.
След като са определени болезнените нива се търси най-рационалния
ентрипойнт. Както вече беше описано фасетните стави получават сетивни
окончания от две нива (своето и горното). Имайки в предвид това, трябва
да се обработят допълнителни фасетни стави (162,163,164,165).
Eнтрипойнта отговаря на фасетната става на най- срединно разположения
таргетен прешлен. Целта е с един достъп да се достигнат всички нива, а не
да се прави отделен разрез за всеки един прешлен. Това може да се извърши
под рентгенов контрол, ехография, скенер, дори само чрез
електростимулатор. При използването на С рамо може да се работи на
фасови или коси проекции. При косите проекции побраза, който
придобиват прешлените започва да наподобява твърде много на кученце
или т. нар „scotish dog“ (Фиг. 5.6)

Фиг. 5.6
Вторият метод за ориентация със С рамо е чрез фасови проекции. На
рентгеновият образ се търсят двата успоредни и вертикални образи на
кортекса на процеси артикуларес на фасетните стави. (Фиг. 5.7)
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Фиг. 5.7
6. Цел
Поставихме си за ЦЕЛ да проучим възможностите на метода
криоаблация при лечението на ниската поясна болка и максималното
му рационализиране.
и лечението на
рационализиране.

ниската

поясна

болка

и

максималното

му

7. Задачи
За постигането на определената цел си поставихме следните ЗАДАЧИ:
1. Да проследим достатъчен брой пациенти подложили се на криоаблация
на фасетните стави за период поне 12 месеца и да определим трайността от
процедурата.
2. Да се направи оценка в промяната на качеството на живот преди и след
процедурата.
3.Да приложим процедурата в комбинация с отделни хирургични методи на
лечение на поясния гръбнак.
4. Да определим оптимален метод, по който да се извърши криоаблацията,
по отношение на позициониране и времетраене.
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За оценка повлияването на болката от процедурата сме използвали VAS
(Visual Analog Scale) класификацията.
За оценка качеството на живот използвахме модифицираната Oswestry
Disability Index (ODI) и SF-36 системата.

8. Материал и методи
От месец Май 2016 до Февруари 2020 през клиниката са преминали повече
от 250 пациенти. За да изпълним обаче поставените задачи, беше нужно да
ги разделим в групи, съобразно етиологията на поясната им болка,
клиниката, а също и различните техники, които използвахме за аблация
върху фасетните стави. Така например, трябваше да разглеждаме отделно
пациентите с притискане на нервно коренче, от тези с дегенеративни
заболявания на гръбнака и съответно идиопатична ниска поясна болка. При
оценка ефективността на процедурата, също не можехме и да разглеждаме
заедно и пациентите при които сме използвали установената до момента
техника (два цикъла замръзяване по 1 мин. и 30 сек., разделени от
размразяване 30 сек.) и групите при които сме използвали различни
техники. Същото важеше и при тестването на методите на позициониране
на сондата. За изпълнението на всички задачи наблюдавахме общо 218
пациента за определения, нужен период.
Получените данни са обработени по методите на непараметричния,
вариационния и корелационния анализ (Сепетелиев52, Марков46) с
помощта на компютър и програмата “SPSS” за Windows 10. Използувани са
следните статистически методи:
1) Вариационен анализ;
2) Статистическа сигнификантност;
3) Дисперсионен анализ;
4) Корелационен анализ.
По отношение на „задача 1 и 2“ използвахме две групи пациенти. Първата
страдаше от НПБ без неврологична симптоматика, тя включваше 103, но
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успяхме да поддържаме контакт с 68. Втората група беше от 32. За „задача
3“ включихме 67 пациента, а за „задача 4“ две групи от по 30 и 21 човека.
За решението на задача 1, 68- те пациента от първата група, с които
поддържахме контакт до край бяха на средна възраст 66 г. и разпределение
по пол: мъже -30 и жени -38.В тази група пациентите трябваше да страдат
от идиопатична форма на НПБ и състояния, като дегенеративни
заболявания на гръбначния стълб, при които причината за болката е
локализирана във фасетните стави. За оценка на разултатите използвахме
VAS системата за определяне субективно степента на болката, а по
отношение качеството на живот използвахме SF-36 системата, разработена
от “RAND Health Care” и ODI, специфична за състояния на НПБ.
Стойностите бяха отчитани преди процедурата, непосредствено след нея,
на първи месец, шести месец и след една година. (таб.8.1)
Chart Title
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Таб 8.1

Паралелно на това извършихме и проучване над пациенти страдащи от
НПБ, но комбинирана с неврологична симптоматика по долните крайници
(втората група по поставените задачи). Резултатите преоперативно и
поетапно постоперативно са изложени в Таб. 8.2
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Таб.8.2

Една година по- късно се наблюдаваше влошаване в състоянието на болните
(среден резултат 6,7 т.). Отдаваме го на задълбочаване на патологичната
находка при някои от тях, водеща и до усилване на симптомите.
По поставената „Задача 2“ извършихме проучване с помощта на SF-36
въпросника от една страна, който е неспецифичен, за всякакви състояния и
се фокусира върху качеството на живот на пациента (физическо и
ментално). От друга страна използвахме и модифицираният ODI (Oswestry
Disability Index), който е разработен конкретно за оценка качеството на
живот при пациенти с ниска поясна болка.
Въз основа вече изведените факти от горе изложеното проучване решихме,
че най-показателно ще бъде да оценим промяната в качеството на живот,
като проведем анкетите предоперативно и един месец след операцията.
Резултатите са изложени в таблици 8.3(преоп.) и 8.4(постоп 1 мес.)
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Таб.8.3

SF- 36 един мес. Постоп.
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Таб.8.4

Както се вижда от таблицата, облекчаването на болката е довело до поголяма прозиводителност на пациентите, по-добро и пълноценно участие в
ежедневните им активности, а с това и силно подобрение на социалния им
живот.
Резултатите от модифицираният ODI показаха средни стойности от 76%
(най-нисък 70% и най-висок 80%) предоперативно, а един месец
следоперативно - 33% (30% най- нисък и 36% най- висок резултати). (Таб.
8.5)
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80%
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100%

предоп.

1 мес
постоп.

Таб.8.5

В съответствие с резултатите от „SF-36“ и тук се потвърждава
заключението, че постоперативно с намаляне на болката, пациентите се
връщат към ежедневието си много по- ефективно, което се отразява добре
и на психичното им състояние.
Върху втората група от 32 пациента, страдащи от НПБ, в комбинация с
неврологична симптоматика на долните крайници също извършихме
съответните анкети. Правеше впечатление сравнително по- ниските
резултати по отношение качеството на живот.(Таб.8.6)
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SF- 36 преоперативно
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Таб.8.6

Един месец след процедуратаотново отчетохме резултатите. Подобрението
в качеството на живот на пациентите беше на лице въпреки, че беше слабо
изразено. (Таб. 8.7)
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Табл. 8.7

Резултатите от модифицираният ODI също показват подобрение в
качеството на живот, без обаче до да е така значимо, както в първа група.
Средните резултати които бяха отчетени предоперативно са 56% (найнисък 52% и най- висок 60%) и постоперативно 32% (най- нисък 28% и найвисок 34%).
За изпълнението на „Задача 3“ решихме да комбинираме балонната
кифопластика, като метод на лечение на остеопоротичните фрактури (Фиг.
8.1, Фиг.8.2) при възрастни пациенти с криоаблация на медиалния клон на
рамус дорзалис. Подбрахме 67 пациента, на средна възраст 69 г (между 60
и 75 г.), като от тях 37 бяха мъжете и 30 жените.
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Фиг.8.1

Фиг.8.2

След завършване на раздуването балоните се спадат и изваждат и се
въвежда полиметилметакрилат във вече оформените кухуни. При
приключване на интервенцията поставяме по един кожен шев.
Криоаблацията може да се извърши предоперативно и постоператвино. В
нашата практика намираме за по- удачно да я извършим предоперативно
поради риска постоперативно сонтада да попадне във оформена кухина и
да увреди нервна структура, както и други причини.
Ефективността от процедурата е отчетена по VAS, преоперативно, 1 ден, 7
дена и 3 мес. постоперативно. (Таб.8.8)
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0
преоп.1 ден 7 ден3 мес.

Таб.8.8

От извършеното проучване се вижда, че групата подложена и на
криоаблация дава по добри резултати от контролната група. Разликата
въпреки това не е значима, което отдаваме на факта, че причината за
болката в почти всички случаи случаи се дължи на притискането на
нервното коренче.
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За изпълнението на „задача 4“ още в началото ни на практика върху метода
криоаблация извършихме ред проучвания, с които се опитахме да отсеем
най-оптималната техника за извършването му. Отчетохме зависимостта
между броят цикли на замръзяване, опитахме също и различните начини на
позициониране на сондата, като опитите извършвахме с помощта на „Срамо“ (под рентгенов контрол).
В първото проучване използвахме 30 пациента (21 жени и 9 мъже), на
средна възраст 61 г. (между 47 и 69 г.). Разделихме ги във три групи по 10.
Пациентите страдаха от идиопатична форма на НПБ и не се наблюдаваше
неврологична симптоматика в долните крайници. Групите бяха
разпределени по следния начин:
- Група А: Пациентите ще бъдат подложени на криоаблация, като сондата
ще бъде насочвана под рентгенов контрол на фасова проекци и ще се
извършва без невро стумулация.
- Група В: Отново сондата ще се позиционира под рентгенов контрол на
фасова проекция, но в този случай ще се използва невростумулация
- Група С: В тази група рентгеновите лъчи ще падата косо и ще се търси
контура на „Scotish dog“
Резултатите отчитахме непосредствено след операцията, на първи и на
трети посоперативен месец. (Таб.8.9)
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Таб.8.9

Въпреки че според проучванията за оптимален ефект и времетраене е
прието криоаблацията да се извърши в два последователни цикъла на
замръзяване от по 1 мин. и 30 сек., всеки от които последван от цикъл
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на размразяване- 30 се., ние решихме да проверим дали троен цикъл ще
доведе до по- добри резултати и дали единичен цикъл ще бъде
достатъчен за добър и траен ефект.
За целта подбрахме 21 пациента (11 мъже и 10 жени), на средна възраст
49 години и ги разделихме в три равни групи (гр. D, E, F). Пациентите в
проучването страдаха от дегенеративни заболявания на поясния
гръбнак, без да се оплакват от отпадна неврологична симптоматика на
долните крайници. Групите бяха разпределени както следва:

• Група D, беше подложена на еднократен цикъл от 1 мин. и 30 сек.
Криоаблация
• Група E, беше подложена на двуктратен цикъл от 1 мин. и 30 сек.
Криоаблация с пауза от 30 секунди размръзяване между тях
• Група F, беше подложена на трикратен цикъл от 1 мин. и 30 сек.
Криоаблация с паузи от по 30 секунди размръзяване между тях. (РезултатиТаб.8.10)
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Таб.8.10

От направеното проучване става ясно че трикратния цикъл не дава
съществено различие в силата и продължителността на ефекта, но когато
пациентите са подложени на еднократен цикъл, те не само съобщават за послабо повлияване на болката, но и за по- кратък период тя се възвръща
отново.
Клиничен случай:
Имайки предвид, че гръбначния мозък достига до ниво L2 на поясния
гръбнак сме особено предпазливи когато се налага да работим над това
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ниво. Изхождаме от презумцията, че в евентуален случай на усложнение,
под това ниво биха били увредени само отделни нервни коренчета и
пациента по лесно би се справил през възстановителния период, докато
увреда над това ниво би могла, по наше мнение, да доведе до увреда до
гръбначния мозък, а с това и парапареза в определена степен на долните
крайници, парестезии и тазово резервоарна инконтиненция, което би било
тежко усложнение.
В практиката ни се наложи да извършим криоаблация на 61 г. мъж със стара
фрактура на Тh 7. Пациента не желаеше да се подложи на разширена
хирургична интервенция, но желаеше силно да се облекчи болката му.
Предоперативно съобщи за степен 9 т. по VAS. Оплакваше се от парестезии
по долните крайници, но не можеше да съобщи за мускулна слабост. По
време на процедурата инструктирахме пациента, да съобщи веднага, ако
започне да изпитва „изтръпване“ на краката, с готовност веднага да
прекратим процедурата. Обработихме фасетните стави на нив Тh 7 и Тh 8,
имайки предвид медиалния клон освен да инервира собственото си ниво,
дава колатерали и към подлежащия прешлен. Операцията премина без
усложнения. Резултати- Таб.8.11, Таб.12
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Въпреки добрият резултат, ние оставаме на мнение, че тези процедури на
такова ниво е по-добре да се избягват, а в случай на непоколебимо желание
от страна на пациента е добре да му обясним твърде обширно рисковете от
процедурата, а по време на нейното изпълнение да се следи стриктно за
поява на неврологична симптоматика в долните крайници.
9. Заключение

Ниската поясна болка е състояние, до което водят голям диапазон от
заболявания, както на гръбнака, така на целия опорно двигателен апарат.
Състоянеието е социално значимо, тъй като води до постепенно
инвалидизиране на болния с всичките последствия от това: ограничение в
работата, до пълна невъзможност да изпълни трудовите си задачи и нуждата
след това от трудоустрояване, ограничаване в битовите задължения и
самообслужването, понижаване качеството на социалния живот и
евентуални депресивни състояния. За лечението на това състояние и по
конкретно за идиопатичната му форма, са разработени множество лечебни
методи, едни по-ефективни, други не чак в такава степен. С въвеждането на
криоаблацията се поставя началото и на един нов и ефективен, в нашите
очи, метод за справяне с НПБ. Ефектът е бързо приложим, траещ няколко
месеца и най- важното, оставя мнозинството пациенти доволни. Макар да е
трудно да определим, смятаме че нуждата от евентуална повторна
процедура в случай на възстановяване на нерва е по- скоро минус. Въпреки
това е безспорен ниският риск от процедурата. В нашата практика не сме
имали нито едно усложнение, било то: емболия, инфекция, алергична
реакция. Анестезиологияният риск е също минимален, тъй като в нашата
практика предпочитаме поставянето на локална анестезия, защото това ни
дава възможността да поддържаме словесен контакт с пациента и да бъдем
уведомени от него в случай, че той започне да усеща нещо „странно“,
каквото би било появата на парестезии в крака. Утвърдихме техниката да
работим с помощта на С-рамо под рентгенов контрол на фасови проекции.
Въпреки че този начин е реално по-вреден за пациента и за екипа в
сравнение с използването на ехограф, на пример, в процеса на
усъвършенстването ни, успяхме силно да намалим експонациите-в
множество случаи вече са ни достатъчни една или две снимки за да сме
позитивни за правилното позициониране на сондата. Винаги обработваме
повече от едно ниво, като не винаги смятаме за необходимо да работим
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двустранно (много пациенти определят болката или само в ляво или само в
дясно). Възприемаме утвърдения стандарт процедурата да се извърши с два
цикъла по 1 мин. и 30 сек. последвани от цикли на размръзяване по 30 сек.
След процедурата не смятаме за нужно пациента да спазва някакъв
специален режим, напротив- съветваме го да се върне към обичайните си
дейности и да ни съобщава за промяната. Наясно сме че метода е особено
ефективен при идиопатичните форми на НПБ и конкретно в случаите при
които патоанатомичния субстрат е в самите фасетни стави. Такива болни се
повлияват най-добре и дават най-добри резултати по отношение облекчение
на болката и подобрение качеството на живот. В случай, че причината за
болката е по-скоро притискане на нервното коренче, резултатите не са
толкова добри. Въпреки че се наблюдава подорение при тях, все пак
съветваме пациентите предоператвино да нямат високи очаквания. По наше
мнение, за тях правилното лечение си остава оперативната декомпресия на
нерва. Метода е приложим в комбинация с други оперативни процедури,
като балонната кифопластика. Много често ортопедо- травматологични
операции в долните крайници, каквито са алопластиките на тазобедрените
стави, водят до нуждата от криоаблация. За нас криоаблацията на
медиалния клон на рамус дорзалис е ефективен метод за лечение на НПБ.

10. Изводи
1. Ниската поясна болка е социално значимо състояние водещо до
инвалидизиране на пациента и влошаване на работоспособността на
пациента, самообслужването, социалният му живот и психично
здраве.
2. Криоаблацията не медиалния клон на рамус дорзалис на
интервертебралните нерви е нов, мининвазивен метод със силно
редуциран риск за пациента. Не е необходимо постоперативно да се
спазва специален режим.
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3. Вредностите за пациента и екипа могат да бъдат сведени до минимум,
съобразно техниката, с която се прилага.
4. В по голямата част от случаите след определен период от време се
налага и може, процедурата да се повтори.
5. Смятаме за най-удобна, работата под рентгенов контрол на фасова
проекция. Смятаме за нужно обработването на повече от едно ниво.
Изпълнимо е и е щадящо за пациента достигането на всички нива от
една страна само с един достъп.
6. Извършването на процедурата с два цикъла на замръзяване от 1 мин.
и 30 сек., последване от цикли на размръзяване от 30 сек. е ефективно
и достатъчно
7. Работата само с локална анестезия допълнително свежда риска за
пациента, тъй като се поддържа словесен контакт с него. Работата на
нива, в които се намира гръбначния мозък, трябва да е внимателна и
препоръчваме да се поддържа контакт с пациента.
8. Методът е особено ефективен при идиопатичните форми на НПБ.
Методът е също ефективен, макар и по- малко в случаите на
притискане на нервно коренче и пациента трябва да знае за това.
9. Криоаблацията може да се комбинира с други оперативни процедури
(балонна кифопластика).

11.Дискусия
През м. Август на 2007 г., сборен колектив от Германия, на чело с C.
Birkenmeier извършва проучване на 46 пациента, с отчитане на
резултатите по VAS. 33 били със значително подобрение, 13 с малко
подобрение.
През м. Януари 2003 C Barlocher заедно с още двама негови колеги
от Швейцария извършили проучване на 50 пациента. Използвали
VAS. Силно подобрение имало при 85% от пац. които не са
преминавали операции на гръбнака в миналото и само при 46% от
оперираните в миналото. 16% започнали да изпитват болка отново
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на 6-та седмица, но при повторна процедура отново се повлиали
добре.
През м. Юни 2018г. Екип от трима германски лекари начело с T
Wolter. Изпробвали метода на шийните прешлени при 6 пациента.
Предварително определяли прицелната т. със скенер и я
потвърждавали с електростимулация. Резултатите били добри. Като
страничен ефект отчели болка в паравертебралната мускулатура.
Също доклад от T Wolter през 2017. За 4 години са направени 117
процедури на 91 пациента. Пре- и постоперативно по VAS,резулта
се променили от средно 7,70 на 3,72 (средно). На 3-ти м. средния
резултат бил 4,22, а в периода 6м.-52м.: 4,99. Добри резултати били
отчетени и в показателите за качество на живот.
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