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Abstrakt
Hernia diskale është një gjendje patologjike e shtyllës kurrizore ku pjesa e jashtme unazore e
diskut ndërvertebror fryhet ose çahet dhe materiali i butë i brendshëm i diskut zhvendoset,
duke kaluar në pjesën e fryrë ose të çarë të diskut.Kur një i sëmurë vjen me një dhimbje që
lokalizohet në mes, përhapet në regjinon gluteal (te tulja) dhe që vjen në kofshë deri tek
këmba, krijohet përshtypja që kemi të bëjmë me një dhimbje të nervit shiatik. Hernia diskale
është shkaku kryesor i kësaj dhimbje. Kam pasur shumë pak të sëmurë që kanë pasur shkak
tjetër të nervit shiatik veç hernies diskale.
Po të shohësh në anatominë e sistemit nervor midis çdo dy kockave të shtyllës kurrizore
gjendet një lëndë absorbuese e peshës dhe që bën shpërndarjen e peshës në mënyrë të
barabartë në trup. Kjo lëndë quhet disk dhe pikërisht shtytja e kësaj pjese dhe dalja nga vendi
duke krijuar presion mbi palcën kurrizore shkakton të ashtuquajturën hernia diskale. Disku ka
trashësi 4-6 mm dhe gjithashtu pengon edhe fërkimin e kockace të shtyllës kurrizore.
Personat që ecin shumë ose rrinë shumë ulur, ata që rrinë para pianos apo para makinës
qepëse, para timonit, ushtrojnë një lloj presioni në kolonën lumbare. Kështu ndodh një lloj
copëtimi, një lloj çarje e këtij disku.
Personat që punojnë në ndërtim, në hoteleri, ata që qëndrojnë në një pozicion për kohë siç
janë shoferët, edhe ata që ulen në mëngjes në kompjuter dhe çohen në darkë janë më të
prirurit për të pasur këto dhimbje. Ky pozicion është favorizues i sëmundjeve.
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HYRJE
Hernia diskale lumbare është një problem që shqetëson një pjesë të gjerë të popullsisë. Zona
që më së tepërmi i ekspozohet peshës dhe që vuan më së shumti është ajo e belit (lumbare).
Midis çdo dy kockave të shtyllës kurrizore gjendet një lëndë absorbuese e peshës dhe që bën
shpërndarjen e peshës në mënyrë të barabartë në trup. Kjo lëndë quhet disk dhe pikërsiht
shtytja e kësaj pjese dhe dalja nga vendi duke krijuar presion mbi palcën kurrizore shkakton
të ashtuquajturën hernia diskale. Disku ka trashësi 4-6 mm, dhe gjithashtu pengon edhe
fërkimin e kockave të shtyllës kurrizore.
A ka lidhje çdo lloj dhimbje lumbare (beli) me hernien diskale? Jo. Dhimbjet e belit mund të
shkaktohen si nga hernia diskale ashtu edhe nga sëmundja që prekin sistemin muskulo –
skeletar (sëmundjet e kockave apo muskujve të asaj zone), nga ngushtimet e kanalit e palces
së kurrizit apo edhe nga tumoret e kësaj palce. Thjesht edhe qëndrimi në pozicion të gabuar
gjatë punës apo gjumit mund të shkaktojë dhimbje të lumbarit. Megjithatë, problemi mund të
jetë i lehtë sa mund të kurohet me ilaçe apo i tillë që mund të kërkojë ndërhyrje kirurgjikale.
Prandaj, është mirë që në këto raste të merret parasysh këshilla e specialistit.
A ka hernie diskale të tjera? – Po. Ato janë në të gjitha pjesët e kolonës, si në atë cervikale,
torakale, sacrale etj, por, hernia lumbare është më e shpeshta në to, prandaj studimi do të
përqendrohet kryesisht mbi hernien lumbare.
Definicioni – Hernia diskale është një gjendje patologjike e ku pjesa e jashtme unazore e
diskut ndërvertebror fryhet ose çahet dhe materiali i butë i brendshëm i diskut zhvendoset,
duke kaluar në pjesën e fryrë ose të çarë të diskut shtylles kurrizore, dhe kështu duke
shkaktuar presion ne nervin shiatik. Kur një pacient vjen me një dhimbje që lokalizohet në
mes e që përhapet në regjinon gluteal (te tulja) dhe që vjen në kofshë deri tek këmba, krijohet
përshtypja që kemi të bëjmë me një dhimbje të nervit shiatik. Hernia diskale është shkaku
kryesor i kësaj dhimbje. Ka pak pacient që kanë pasur shkak tjetër të nervit shiatik pëveç
hernies diskale.
Po të shohësh në anatominë e sistemit nervor midis çdo dy kockave të shtyllës kurrizore
gjendet një lëndë absorbuese e peshës dhe që bën shpërndarjen e peshës në mënyrë të
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barabartë në trup. Kjo lëndë quhet disk dhe pikërisht shtytja e kësaj pjese dhe dalja nga vendi
duke krijuar presion mbi palcën kurrizore shkakton të ashtuquajturën hernia diskale. Personat
që ecin shumë ose rrinë shumë ulur, ata që rrinë para pianos apo para makinës qepëse, para
timonit, ushtrojnë një lloj presioni në kolonën lumbare. Kështu ndodh një lloj copëtimi, një
lloj çarje e këtij disku.
Personat që punojnë në ndërtim, që punojnë në kuzhinë dhe ata që kanë një pozicion të tillë
siç janë shoferët. Edhe ta që ulen në mëngjes në kompjuter dhe çohen në darkë janë më të
prirurit për të pasur këto dhimbje. Ky pozicion është favorizues i sëmundjeve.

KAPITULLI I
1. Shqyrtimi i literaturës
Dhembja e shpinës është pjesë e eksperiencës humane, Edwin Smith Papyrus (1500 vjet para
erës sonë) është dokumenti më i vjetër i gjetur që ka përshkruar dhembjen e shpinës si
problem shëndetësor.1
Discektomia është intervenimi kirurgjik më i shpeshtë që realizohet te hernia diskale. Qëllimi
i intervenimit kirurgjik është kthimi sa më i shpejtë i pacientit në aktivitetet normale ditore.
Pacientët të cilët dështojnë në trajtimin konzervativ dhe i nënshtrohen intervenimit operativ
kanë rezultate të kënaqshme në më shumë se 90% të rasteve bazuar në përcjelljen
pasoperative 10 vjeçare. Të dhënat e reja shkencore tregojnë se nëse intervenimi kirurgjik
realizohet në fillim të paraqitjes së deficitit neurologjik prognoza është shumë më e mire se sa
në rastet kur ai deficit është i instaluar. Për herë të parë në vitin 1934 termi herni diskale është
përshkruar nga autorët Mixter dhe Barr, të cilët e kanë sqaruar se ruptura (çarja) e ligamentit
gjatësor të pasmë lejon materialin diskal të dalë jashtë dhe të shtyp rrënjën nervore spinale.2
Në Kosovë rastet e operuara janë 11 në 100 000 banorë (shifrat janë llogaritur duke pas
parasysh edhe praktikën private. Të dhënat statistikore kur krahason grupet e pacientëve të
cilët janë operuar për Herni Diskale me ata që nuk janë operuar, flasin dukshëm në favor të
operimit që do të thotë kthim i shpejtë në jetën normale. Studimet e reja kanë treguar se
1

Wadell G, McCulloch JA, Kummel E, Venner RM. Nonorganic physical signs in low back pain. Spine
1980;5:117-25.
2
Barr, M.W.a., Rupture of the intervertebral disc with involvement of the spinal canal. N Engl J Med, 1934: p.
21

8

përzgjedhja adekuate e pacientëve, me indikacion të plotë dhe teknikat mikrokirurgjike i
rrisin në mënyrë të konsiderueshme rezultatet pasoperative në drejtim të suksesit. Ekzistojnë
disa studime të cilat janë bërë për kohë të gjatë dhe i përshkruajnë rezultatet ekonomike dhe
sociale te një numër i madh i pacientëve.3
Qëllimi i këtij punimi është evaluimi i rezultateve dhe analizimi i faktorëve që ndikojnë në
intervenimin kirurgjik. Problemi kryesor është përcaktimi i saktë i indikacionit kirurgjik. Pra,
duke përcjellë deficitin neurologjik (p.sh. deficiti i quadricepsit prej 4+/5 ne 4-/5 ose edhe në
3/5) prognozë më e mirë është kur intervenohet me deficit 4/5 se sa 3/5.

1.1.

Sindromi Lumbar dhe manifestimet e tij

Sëmundja e shpinës lumbare

manifestohet nga dhembja në regjionin lumbosakral, me

përhapje të mundshme përgjatë një ose të dy këmbëve, të cilat mund të shoqërohen nga
shenja të çrregullimeve motorike dhe / ose shqisore. Sindroma e mesit prek 60% deri në 80%
të personave të të dy gjinive, më së shpeshti pas moshës 40 vjeçare.
Në etiologjinë e sindromës mesitare, mund të përfshihen ndryshime të ndryshme anatomike
dhe strukturore në shpinë mesëm dhe mjedisin e saj të menjëhershëm, dhe më të shpeshtat
janë ndryshimet degjeneruese në disqet ndërvertebrore dhe në kurrizin e palcës kurrizore (58).
Sipas kohëzgjatjes së dhimbjes, sindroma e mesit klasifikohet në tri forma:
a) dhimbje akute e mesit (që zgjasin më pak se 6 javë)
b) dhimbje subakute e mesit (6-12 javë)
c) dhimbje kronike mesitare (zgjat më shumë se 12 javë).
Sipas shkaktarit, ashpërsisë dhe rrjedhës së sëmundjes, sindroma e mesit mund të klasifikohet
në tri grupe:
a) sindroma jo-specifike e mesit (e pranishme në rreth 95% të pacientëve),te e cila
shkaku patogjenik i dhimbjes nuk është i verifikuar në mënyrë të qartë,
b) sindromi ishiatik, (i pranishëm në më pak se 5% të pacientëve), ku dhimbja zakonisht
përhapet përgjatë një këmbë dhe shkaku kryesor është kompresimi i nervave që
shkaktohen më shpesh nga herniatimi i diskursit interevestiginal,
c) Patologjia serioze kurrizore me braktisje të funksionit, e cila është e pranishme në më
pak se 2% të rasteve. Ky grup përmban sindromën Eudine, e cila është kryesisht për
shkak të herniacionit masiv të pasterit të disketës ndërvertebrale, me çrregullime
3

Dvorak J, Gauchat MH, Valach L: The outcome of surgery for lumbar disc herniation.I.A 4-17 year’s followup with emphasis on somatic aspects. Spine 13:1418-1422,1988
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konsekuente të funksionit të sfinkterit dhe shkarkimit të fshikëzës urinare dhe
çrregullimeve, së bashku me anestezinë perineale dhe paraparizinë e të dy
ekstremiteteve të ulëta, ku kërkohet diagnoza urgjente dhe trajtimi operativ.
Në rastin e sindromit të mesit, prania e simptomatologjisë serioze, e cila është e shënuar me
termin "flamur i kuq", është e domosdoshme, gjë që mund të tregojë praninë e malignancës,
djegien serioze ose procesin shkatërrues në shpinë. Është gjithashtu e rëndësishme për të
zbuluar praninë e të ashtuquajturit "Flamujt e verdhë" ku simptomat dhe çrregullimet e
pranishme tregojnë mundësinë e sëmundjes kronike, kur funksionaliteti dhe cilësia e jetës me
pasoja psikologjike do të reduktohen. Pas një përmirësimi të zgjatur dhe "kollitjes" pas një
kohe të caktuar, shfaqet simptomatologjia e sindromës mesitare, e cila mund të karakterizohet
si një "formë e përsëritshme nënklonike.

1.2.

Anatomia dhe fiziologjia

Shtylla kurrizore është e ndërtuar nga 33 – 34 eshtra të vogla të vendosura mbi njëra – tjetrën
dhe që quhen vertebra. Ajo vendoset në pjesën e pasme të trupit, në vijën mediane dhe zgjatet
prej vertebrës së parë cervikale deri te maja koksigeale. Gjatësia e saj përbën 2/3 e gjatësisë
së trupit. Tek meshkujt ajo varion nga 72 – 75 cm, kurse tek femrat 69 – 71 cm. Pjesa më e
gjërë e saj është pjesa torakale, ndërsa më e shkurtër paraqitet ajo koksigeale. Ka formën e
shkronjës S dhe ku vërehet kifoza (konveksitet nga prapa) dhe lordoz normale (konveksitet
nga përpara) dhe shfaq 4 përkulje që
kanë funksion të rrisin elasticitetin.
Shtylla

kurrizore

si

funksion

ka

mbrojtjen e palcës kurrizore dhe merr
pjesë në pjesën më të madhe të lëvizjeve
të trupit.

Figura 1. Shtylla Kurrizore
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1.3.

Lëvizjet kryesore të kolonës vertebrale – regjioni lumbar

Fleksioni
-

Pjesa cervikale -400, pjesa torakale 1050, pjesa lumbare 85 – 900.

-

Muskujt që mundësojnë lëvizjen –m.rektus abdomini, m.transvres, m.oblik intern dhe
ekstern.

-

Pozicionimi i pacientit – supin ose në pozicionin ortostatik.

-

Komanda – Të përkulet derisa të shkëputen shpatullat nga sipërfaqjen mbështetëse.

-

Faktorët limitues – lig.posterior të shtyllës kurrizore, lig. interspinoz, lig. flava, lig.
kapsulas, muskujt paravertebral, trupat e vertebrave.

Ekstension
-

Pjesa cervikale -750, pjesa torakale 600, pjesa lumbare 350.

-

Muskujt që mundësojnë –m.para vertebral, m.ilio kostal lumbal dhe dorsal, m.i gjatë i
shpinës

-

Pozicioni i pacientit – pronacion.

-

Fiksohet – legeni ose kavilja, sepse pacienti tenton ti ngrejë.

-

Faktorët limitues – ligamenti longitudinal anterior, proceset spinoze dhe kontraktimi i
muskujve abdominal.

Inklinimi lateral
-

Pjesa cervikale 35 – 400, pjesa torakale 200, pjesa lumbare 200.

-

Muskujt që e kryejnë –m.Oblik intern dhe ekstern.

-

Pozicioni – supinacion.

-

Fiksimi – fiksohen gjymtyrët e poshtme sepse pacienti kërkon ti përkulë
automatikisht.

-

Komanda – të rrotulloj trupin duke shkëputur një shpatull nga sipërfaqja mbështetëse.

-

Faktorët limitues – ligamenti kontralateral, lig. Flava, lig. Kapsula, proceset
tranversale, disku intervertebral, m. Rrotullues të anës tjetër.

Rotacioni
-

Në pjesën lumbare rrotullimi është shumë i vogël sepse faqet artikulare janë në plan
sagital, që të kemi një rrotullim maksimal duhet që faqet artikulare të jenë në plan
frontal. Në pjesën torakale 350, pjesa cervikale 500.

-

Faktorët limitues – ligamenti kapsular.
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1.4.

Shpinda

Kolona vertebrale (lat. Columna vertebralis) shtrihet në boshtin e mesëm në pjesën e prapme
të zones së shpinës (krahrorit). Ai përbëhet nga 24 segmente të lira dhe të ndara nga 23 disqe
ndërvertebrorë të kërcit, me përjashtim të lidhjes midis rruazave të atlasit (parë) dhe axillaries
(dytë), dhe kockave të kryqëzuara (lat. Sacrum) dhe kockave të trungut (lat. os coccygis).
Përbëhet nga katër kthesa, dy fronte në rajonin e qafës së mitrës dhe të mesit, dhe dy shpinë
në pjesën e kraharorit dhe atë sakral. Në fakt, ato janë kthesa fiziologjike, dhe këto janë
shumë të rëndësishme në ruajtjen e stabilitetit të trupit dhe qendra e gravitetit është trupi. Çdo
shpinë përbëhet nga pjesa e përparme, e quajtur trup, i cili ka detyrën e transmetimit të
peshës, dhe pjesa e prapme, e cila lidh muskujt dhe ligamentet. Boshti kurrizor përbëhet nga
32 ose 33 segmente të kockave të lidhura, pra vertebra:


7 vertebra cervikale



12 vertebra torakale



5 vertebra lumbale



3-4 vertebra koksigeale

Tre grupet e para quhen vertebra të vërteta, sepse ato janë segmente të pavarura, dy grupet e
tjera janë vertebra të rreme. Brenda të njëjtës shtyllë kurrizore ekziston një kanal vertebral,
zgavër ku është vendosur palca kurrizore.

1.5.

Anatomia dhe biomekanika

Gjendja funksionale e shtylles kurrizore në pjesën lumbosakrale kryesisht varet nga dëmtimi i
vertebrave dhe strukturave që lidhen ngushtë me të (disqeve).Strukturat e formës që mbajnë
ngarkesat më të mëdha mekanike (hernia diskale, zgjerimet dhe ngushtimet e diskut) janë
paraqitur në figuren 2.
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Figura 2. Boshti kurrizor i shkurtë dhe intervertebrale

1.5.1. Anatomia e shpinës lumbare
Struktura themelore dhe mbështetëse e shpindës lumbare është shpindë mesitare. Pjesa e
rrallë e shtyllës kurrizore është e përbërë nga pesë brirë të mprehtë, materiali bazë i të cilave
është i ngjashëm me atë të vertebrave të tjera dhe është treguar në Figurën 3.
Figura 3. Anatomia e shpinës lumbare

1. corpus vertebrae 2. foramen vertebrale 3. prosessus spinosus 4. pediculus arcus
vertebrae 5. processus articularis superior 6. prosessus costarius 7. prosessus
articularis inferior
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Vertebrat e mesit përbëhen nga brirët dhe shtatë shtesa, janë të ndara në vetvete nga disqet
intervertebrale me qëllim që këto vertebra të mos fërkohen me njëra tjetren. Çdo disk që
ndodhet ndërmjet rruazave është i përbërë nga inde të forta (unazë) të mbushura me xhel të
butë (bërthamë/nucleus). Unaza është e përbërë nga ligament të cilat lidhen me rruazat,
ndërsa bërthama është e përbërë në pjesën e saj më të madhe nga uji dhe luan rolin e një
amortizuesi – lehtëson fërkimin e rruazave.

Komponimet dhe lidhjet midis vertebrave
Komponimet midis trupit të përdredhur përfshijnë lidhjen e përparme dhe të fundit gjatësore,
si dhe pllakat interfaciale (disqet intervertebrale). Ligamenti i përparshëm gjatësor dhe
anterior, ligamenti gjatësor i anës së poshtme të ligamentit janë gjerësisht të shtrembëruara
në anët e përparme dhe të prapme të pllakave të përdredhura dhe superfine që i mbështesin
ato nga përpara dhe nga prapa. Lidhjet midis harqeve vertebrale bëhen nga fijet të trasha
elastike të cilat shtrihen nga pjesa e përparme e vertebres deri në pjesen e poshtme të majës
së saj. Këto lidhje plotësojnë hapësirën midis këtyre harqeve dhe i lënë vetëm hapjet e tjera
të lira. Nyjet mes nxitësve të kurrizit shtrijnë një sërë nyje të përdredhur ndërmjet shiritave
tërthor dhe me thumba të mprehta. Midis sipërfaqes së trupit, dy spikës ngjitur kanë pllaka
sipërfaqësore (disqe intervertebral). Ato përbëhen nga një pulposus bërthamor qendror që
përmban një fibros, ndërsa anët e ulëta dhe të sipërme të diskut mbulojnë kërcin (pllakën
fundore vertebrale). Disqet intervertebrale arrijnë kontakt elastik dhe lidhje midis trupit në
mes të dy rruazave fqinje. Ligamentet dhe lidhjet e rajonit të mesit kurrizor janë paraqitur në
figurën 4.
Figura 4. Ligamentet që lidhin trupin në mes të dy rruazave fqinje

Burimi: www.spineuniverse.com
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1.5.2. Furnizimi i diskut me gjak
Furnizimi i gjakut të palcës kurrizore sigurohet direkt nga aorta e zemrës me anë të katër
arterieve kryesore. Arteria dorsale, e cila ndodhet pas disqeve ndërvertebrore, fshihet në
mënyrë progresive gjatë fëmijërisë dhe adoleshencës, nëpërmjet tij te të rriturit, qarkullimi
aktiv i gjakut nuk ekziston më. Kështu, te të rriturit, pulposusi i bërthamës, dhe pjesa e mirë
dhe unaza e fibrave , ushqehen vetëm me përhapjen e lëngjeve nga pllaka e kërcit të pllakes
vertebrale. Një paraqitje skematike e vaskularizimit të rruazave së shpinës dhe disqeve
intervertebrale mund të shihet në figurën 5.
Figura 5 Skema e vaskularizimit të rruazave dhe disqeve.

Burimi: : www.chirogeek.com
1.5.3. Inervimet e shpindës lumbale
Strukturat nervore dhe inervacioni i diskut dhe rrethinat e tij përfshijnë gjoksin, fibrat nervore
dorsale dhe ventrale, rrënjën nervore dorsale dhe ventrale dhe ganglionin dorsal, të cilat dalin
nga kanali kurrizor përmes hapjeve ndërvertebrale dhe pastaj bashkohen në nervin kurrizor.
Nervi i shpindës është degëzuar më tej në ramus dorsalis dhe ramus ventrialis, si dhe në degët
komunikative të zorrëve të shoqëruara me trunkus ganglion simpatik. Brenda kanalit kurrizor
ekziston një palcë kurrizore që përfundon në nivelin e një shtylle tjetër mesitare
Tek të rriturit, vertebrorët e kërcit dhe pulposusi i bërthamës nuk janë të pandryshuara, dhe
ndërprerja ndërvertebrore është kryesisht e kufizuar në unazën e jashtme fibroze. Shumica e
transportuesve nervorë shoqërohen nga enët e gjakut ose kapilarët, por disa nga nerva
gjithashtu mund të shfaqen në mënyrë të pavarur si degët e resuscitatorit të sinovirusit ose
mund të rrjedhin nga degët e barkut ose nga degët gri të degëve të komunikimit të nervave.
Në këto struktura nervore janë të përfshira në inervimin e pjesës së jashtme të fibros anulus,
si dhe ligamenti i fundit longitudinal. Dega nervore meningale, e njohur si nervi sinuvertebral
i përsëritur, formohet afër diskut. Kjo degë nervore del nga ganglioni i rrënjëve dorsale dhe
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hyn në foramen dhe pastaj në një degë më të lartë ngjitëse dhe më të vogël zbritëse. Përveç
kësaj, ligamenti i gjatë (gjatësor) gjithashtu siguron një inervim aferential të degëve të
formuara në ganglion të rrënjës dorsale. Ligamenti i fundit gjatësor është i pasur me fibra
nociceptive të inokuluara nga dega ngjitëse e nervit sinovertebral.
Vizualizimi i vaskularizimit bazik dhe inervacioni i diskut intervertebral dhe strukturave
rrethuese mund të shihet në figurat 6 dhe 7.
Figura 6. Vaskularizimi dhe inervacioni i diskut intervertebral dhe i mjedisit.
Prezantimi postero-lateral i vaskularizimit bazë:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

disk intervertebral;
Ligamenti pasues gjatësor;
Rrënja nervore kurrizore;
Arteria e segmentale;
arteriet interoseale;
Ganglion rrënjë dorsal me donatorin e
gjakut të lidhur;
7. Dega e pasardhësit të nervit sinovertebral;
8. Një degë në rritje e nervit sinovertebral;
9. Aorta
Figura 7. Disku ndërvertebral dhe përmbysja e
mjedisit.
1. Disku intervertebral;
2. Nervat sinuvertebrale rekursive:
3. Nervat kurrizore;
4. Dega e poshtme e nervit kurrizor;
5. Chakra artificiale me rrënjë
kurrizore;
6. Muskujt paranpinal

Diskusi lumbal – Simptoma kryesore
te lëndimet e diskut është dhembja në regjionin lumbal (mesit). Dhembja është e shumë e
fortë, intensive dhe rritet gjatë çdo lëvizje, gjatë kollitjes, teshtitjes, qeshjes, defekacionit, etj.
Në qoftë se dhimbja zvogëlohet gjatë pushimit dhe nuk përcillet përgjatë këmbës flitet për
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zgjatje (protrusion) të diskut intervertebral (mesunazorë). Nëse dhimbja propagohet përgjatë
këmbës dhe përcillet me çrregullime të senzibilitetit dhe motolitetit flitet përshkyerje
(prollaps)

të

diskut

iv.

Çrregullimet

e

sensibilitetit:

parestezionet,

dizestezione,

hiperestezione, djegie, ftohtësi, varësisht se cilin dermatom e përfshinë. Çrregullimet e
lëvizshmërisë janë më të rralla.
Kur lajmërohet? - Zakonisht lajmërohen pas ngushtimeve intensive dhe të zgjatura të fijeve
motorike të radikseve (rrenjëve) spinale. Te sindroma kompresive radikulare nganjëherë kemi
edhe ç’rregullime vazomotore si pasojë e irritimit të fijeve simpatike jo mieline.
Manifestohen me:
– ndjenjën e ftohtësisë në ije, përgjatë këmbës dhe shputës,
– ndryshime të ngjyrës dhe temperaturës të lëkurës, posaçërisht gjatë qëndrimit në këmbë,
ekspozimit në të ftohtë dhe shqetësimeve.
Incidenca – Rreth 90% e hernies diskale lajmërohet në vendet me rezistencë më të madhe
posaçërisht në pjesën më të lëvizshme të segmentit lumbal të boshtit kurrizor L4-L5 dhe L5S1. Këto ndryshime dy herë më tepër paraqiten te meshkujt se sa te femrat dhe përfshinë
moshën 40-50 vjeçare.
Regjioni - Vendi ku më së shpeshti ndodh hernia diskale është pjesa e pasme, e përparme dhe
vertikale e diskut i.v.
Shkaktarët – Hernia e diskut L4-L5 me komprimim (shtypje) te radiksit L5 manifestohet me
dhimbje dhe çrregullim të sensibilitetit në pjesën e pasme të mbigjurit, anën e jashtme të
kërcirit, dorzumin e shputës dhe gishtin e madh. Pacienti nuk është në gjendje të ec në
thembra për shkak të dobësimit të muskujve te zgjatur të shputës dhe gishtit të madh. Si
pasojë e lëndimit të radiksit (rrënjës) L5, vjen gjer ke pareza ose paraliza e nervit peroneal. I
sëmuri ka ecje perineale, ka dobësim ose fikje të refleksit të Achilit.
Hernia e diskut L5-S1 me kompremim (shtypje) të radiksit (rrënjës) S1 manifestohet me
dhimbje dhe ç’rregullim të sensibilitetit në pjesën e pasme të mbigjurit, kërcirit dhe thembrës,
pjesën e jashtme të shputës dhe gishtin e vogël. Pacienti nuk mund të ec në gishtërinjë për
shkak të dobësimit të muskujve fleksor të gishtërinjve të shputës dhe m.triceps sure. Kemi
refleksin e Achilit të dobësuar ose te fikur.
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1.6.

Medulla spinalis

Në pjesën e sipërme, nëpërmjet foramen magnum, vazhdon pa ndërpreje në palcen e zgjatur.
Ndërsa zgjatet poshtë deri në vertebrën e dytë lumbare, ku mbaron me pjesën e ngushtuar të
saj – conus medulare. Duke filluar nga lartë-poshtë ajo ndahet:
1. Pars cervikalis: shkon deri në C3
2. Intumescentia cervikalis: C4-D1, e cila inervon anësitë e sipërme.
3. Pars thoracalis: D1-D12
4. Intumescentia lumbaris: L1-S3, e cila inervon anësitë e poshtme.
5. Conus terminalis: S4-CO1

1.6.1. Funksionet e kolones vertebrale janë:
1. Mbrojtës: mbron palcën e kurrizit si dhe organet që mbështesin në të si., p.sh., ezofagu,
aorta, zemra etj.
2.

Mbështetës: shërben si mbështetje për trunkun dhe bacinin si gjatë ecjes, ashtu edhe në
qëndrimin vertical

3.

Lëvizës: merr pjesë në lëvizjet e kokës dhe pjesëve të trupit.

1.6.2. Funksionet e palcës kurrizore:
Funksionet e saj janë në rregullimin e aktivitetit nervor të sistemeve të trupit, si sensore ashtu
edhe motore. Më poshtë janë paraqitur me anë të një skeme inervimet që bën palca e kurrizit.
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Figura 8. Inervimi i organeve nga palca e kurrizit.

1.7.

Biomekanika

Është degë e mekanikes që studion strukturën dhe funksionin e lëvizjeve në sistemin
biologjik, duke përdorur ligje dhe metoda të mekanikes, pra studion forcën dhe efektet e saj
të aplikuara në sistemin human.
Muskujt që shtrihen nga qafa deri te kyçi i këmbës janë në mënyrë të vazhdueshme aktiv për
të parandaluar përthyerjen e skeletit. Në funksion të kësaj këta muskuj njihen si muskujt
postural, ose muskujt e drejtqëndrimit. Në muskulaturën e skeletit janë të pranishme edhe
muskujt postural dhe fazike, të njohur ndryshe si muskujt e ngadaltë dhe të shpejtë.
19

Raporti i forcave midis muskujve postural dhe fazike është 3:2. Për të siguruar një lloj
stabiliteti, duhet që këmbët të formojnë një kend midis tyre dhe komponenti i forces së
mbështetjes të bjerë në këtë plan, që të mos rrëzohemi. Forca e rëndesës bie në zonën L5-S1.
Qendra e gravitetit te të gjithë trupit shtrihet sipas pingules që kalon përmes këmbëve, dhe në
pozicionin kur qëndrojmë me një këmbë ajo zhvendoset në anën e këmbës mbështetëse.
Ndërmjet trupit vertebrave realizohet lidhja me anë të diskut intervertebrale. Disku përbëhet
nga dy pjesë:
1. Nucleus poulposus,
2. Annulos fibrosis.
Në këto struktura ndodhin shkarkime të të gjitha forcave të jashtme. Bërthama përbëhet nga
një mikroprotein gjelatinoze, të cilat janë përgjegjëse edhe për përqindjen e lartë të ujit në të,
afërsisht 70 – 80%.
1.7.1. Vërtebrat e mesit të shpinës
Mesi i shpinës përbëhet nga 5 vertebra, të trupave jashtëzakonisht masiv, pasi ata kryesisht
marrin pjesë në transferimin e ngarkesës. Brirët e Plohe janë të mëdha, tërthorëse, të
ngjashme me veshkat dhe sipërfaqja e shpinës e trupit është më e gjatë. Hapja vertebrale
është një formë trekëndore. Trungjet janë me zgjerime masive, katrore dhe horizontale.
Shtrirjet transversale u mbajtën dhe mbetej vetëm dy lattice; e sipërme, procesi mamillaris,
dhe më i ulët, procesi shtesë. Shpërthimet e nyjeve të sipërme, në kalimin e rrënjës së harkut,
janë brinjët, procesi i kostarisë, të cilat janë brinjë të zakonshme. Shpina më e dobët është
pjesa më e çrregulluar e shpinës, është e mundur të kryhet pjerrësia, mbështetja,
lateroflektimet dhe rrotullimi. Pjerrësia është e mundur deri në 40 gradë, kryesisht në
segmentin L5-S1, dhe mbështetja është e mundur deri në 30. Në pjesën e mesit, varg
rotacioni është më pak se 10 gradë, duke rezultuar në barazimin e lordozës së qafës së mitrës
dhe mesit. Lateroflexia është 25 gradë në anët e majtë dhe të djathtë.
1.7.2. Palca kurrizore (nervi spinales)
Nervi kryesor është nerva që lidh palcën kurrizore me pjesën tjetër të trupit. Ata janë bërë
duke u bashkuar me rrënjët e përparme dhe të pasme që dalin nga çdo anë e shpinë, që do të
thotë se gjithsej 4 rrënjë, 2 para dhe 2 mbrapa për secilën segment të kurrizit të shpinë
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përbëjnë 2 nervore, një në të majtë dhe një në të djathtë. Ne dallojmë 31 palë nervash të trurit
që kalojnë përmes hapjeve ndërvertebrale të kanalit kurrizor. Ne ndajmë shpirtrat tanë në
segmentet nga të cilat ata dalin, kështu që ne dallojmë në mes tetë cervikaleve, dymbëdhjetë
gjokse, pesë të dobëta, pesë kryqe dhe një (ose ndonjëherë dy) palë trical.
Ka 31 nervore të trurit:
- Nervi i qafës - 8 - (C1-C8)
- Nervi i kraharorit - 12 - (T1-T12)
- Palca kurrizore - 5 - (L1-L5)
- Nervat e kryqëve - 5 - (S1-S5)
- Sistemi nervor - 1 - (Co)
Shtatë nervat e parë të qafës së mitrës shfaqen nga shtyllat kurrizore mbi rrathët e tyre të
qafës së mitrës, ndërsa C8 del nën qafën e mitrës së shtatë. Të gjithë nervat e tjerë nervorë
dalin nën rreshtat e tyre përkatës.
Luminescenca e lidhur me bashkimin me degët ballore të një numri të caktuar të nervore të
trurit formon 4 nyje nervore:
1. Plexus cervicalis (C1-C4)
2. Plexus brachialis (C5-Th1)
3. Plexus lumbalis (Th12-L4)
4. Plexus sacralis (L5-Co)
Nervi Plexus i mesit, formon ventralen e gjoksit binjake dhe katër nervat e parë e të hollë.
Nga shpina dhe mesi, dalin degët e mëposhtme: n. iliohypogastricus, n. ilioinguinalis, n.
genitofemoralis, n. cutaneus femoris lateralis, n. obturatorius dhe n. Femurit.
1.7.3. Qëndrimi ulur
Në qëndrimin ulur, drejtqëndrimi i trupit influencohet nga forma e karriges. Është e mundur
të parashikosh nëse një karrigë është e rehatshme ose jo, pavarësisht përmasave të personit.
Vlerësimi i kritereve të konstruktit mbi bazat e biomekanikes tregon ndërtimin jo të mirë të
shumicës së mobiljeve. Një qëndrim i mirë ulur karakterizohet nga tendosja minimale e
muskujve, i cili arrihet me mbështetjen e duhur të krahëve në qetësi, të kurrizit në qetësi, të
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vitheve e këmbëve. Megjithatë rregulli i parë i uljes së rehatshme është aftësia për të
ndryshuar vazhdimisht qëndrimin. Ç’lodhja dhe mbështetja e mirë e kurrizit sjell stabilitet për
të gjithë trungun, në linjen vertikale.
1.7.4. Muskujt që ndikojnë në lëvizjet e kolones vertebrale
Janë muskujt rreth zonës lumbare dhe ndahen në tre grupe për shkak të pozicionit dhe
funksionit të tyre.
Psoas major – ndikon direkt në pjesën lumbare, për shkak të vetë strukturës së saj kemi më
shumë fleksion, ekstension dhe inklinim lateral, dhe më pak rrotacion. Fleksioni dhe
ekstensioni i pjesë lumbo-sakrale është më i shprehur në segmentin lumbar. Psoas major
është një muskul i gjatë që fillon në proceset transversale të vertebres së XII torakale deri në
vertebren lumbare V, pra, T XII-L5, kalon në vrimat e pelviksit dhe inserohet në trokanter
minior të kockes së femorit. Elektromiografia e këtij muskuli, tregon që është aktiv gjatë
qëndrimit në këmbë, gjë që tregon për funksionin antigravitar të tij.
Muskuli quadratus dhe m. Intertransvers lateral – kanë për funksion inkliminimin lateral dhe
fleksionin. Masa muskulore ndërmjet proceseve transversale dhe proceseve spinoze, njihet si
sistemi transversospinale, ku përfshihen muskujt semispinal dhe rotatoret, të cilat kanë
funksionet të ekstendojnë kolonën dhe inklinimin lateral të saj.
Muskuli interspinal, intertransvers medial, m. Elevator skapule, fibrat e këtij muskuli ndahen
në 3 fasha që janë mediale, intermediale dhe laterale. Dhe m. Ileocostalis që janë muskujt
ekstensor.
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KAPITULLI II
2. SFONDI TEORIK

2.1.

Etiologjia

Hernia diskale është shkaku më i shpeshtë i sindromës radikulare lumbosakale. Në shfaqjen e
kësaj sëmundje shumë faktorët kryesorë që ndikojnë: në ndryshimet degjenerative
ndërvertebrore të cilat ndodhin kryesisht në moshat 21-50 vjeç, faktor tjetër janë traumat apo
mirkotraumat e shtyllës kurrizore, të cilat ndonjëherë nuk vlerësohen, për faktin se që nga
koha e pësimit të mikrotraumatizimeve deri në shfaqjen e shenjave klinke të SRLS
(sindromës radikulare lumbosakrale) kanë kaluar disa kohë.
1. Ngitja e peshave të rënda,
2. Sforcimi, vjen nga një punë e vazhdueshme në një pozicion të keq për belin dhe të
mbingarkuar të kësaj zone,
3. Dobësia muskulare ku përmendim atrofinë e distrofinë muskulare,
4. Pesha e rëndë trupore (mbipesha),
5. Pleqëria, ku kemi të bëjmë me degjenerimin e disqeve,
6. Trauma spinale, që mund të vijnë si pasojë e aksidenteve me makinë, motor apo edhe
rreziqeve tjera, rrëshqitjeve dhe rrëzimeve.

2.2.

Predispozita

Është vënë re se meshkujt janë më të prekur nga kjo sëmundje. Mendohet se kjo lidhet me
faktin se meshkujt kryejnë punë më të vështira dhe iu nënhtrohen më shpesh faktorëve të tillë
si ngritja e peshave të rënda, të ftohtit, lagështisë, sforcimeve fizike, që mendohet të ndikojnë
në shfaqjen e sëmndjes. Përsa i përket moshës shfaqet 21-50 vjeç, para dhe pas kësaj moshe
rastet janë më të ralla. Ndeshen më tepër në persona që kanë mbingarkesa fizike dhe në
profesione të tilla si: shoferë, traktoristë, në të cilat vibracionet dhe pozicionet e detyruara të
shtyllës kurrizore bëhen shkak i shfaqjes së sëmundjes. Përveç këtyre si faktorë predispozues
mund të përmendim duhanin, alkoolin, drogat, ndërhyrjet kirurgjikale në kolonën vertebrale
dhe punksionet lumbar për qëllime të ndryshme.
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Mund të përmblidhet kështu:
1. Mosha: hernia diskale është më e shpeshtë në moshën e mesme, veçanërisht midis 3545 vjeç.
2. Duhanpirja: rrisin riskun për hernie diskale, sepse ulin nivelin e oksigjenit të pjesëve
trupore.
3. Pesha: shkakton “stres” në disqet intervertebrale,
4. Gjatësia: kështu te qenurit i gjatë është një nga faktorët risk, subjektet riskante janë
meshkujt që janë të gjatë më shumë se 180 cm, ndërsa femrat mbi 170 cm.
5. Profesioni.

2.3.

Patogjeneza

Hernia diskale zakonisht është shkaktuar nga konsumimi dhe gërryerja e diskut, që ndryshe e
quajnë edhe degjenerim i diskut e cila vjen me kalimin e moshës. Ku disqet interertebrale
humbin disa nga lëgjet që ndihmojnë të mbajnë fleksibilitetin e tyre, dhe bën të mundur
dëmtimin. Në rastin e traumave spinale mund të shkaktojnë plasaritje dhe konsumim të
unazës dhe kapsulës së diskut. Dëmtimet mund ti ndajmë në tre pjesë:
1. Disku i fryrë: një pjesë e materialit xhelatinoz (nucleus) që mbush diskun mund të
rrjedh nga plasaritjet që janë bërë në kapsulë. Disku mund të fillojë të fryhet edhe
jashtë vertebrale. Nëse kjo fryrje është larg medules spinale dhe nuk shtyp nervat, kjo
mund të jetë asimptomatike.
2. Disk i rupturuar: material bërthamor brenda në disk depërton kapsulën.
3. Fragment i lirë: fragmentat e diskut të ruptuara mund të shkëputen nga disku dhe të
kalojnë në kanalin spinal dhe të dëmtojnë medulen spinale.
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Plasaritjet në disk nuk mund të riparohen vet, por dhimbja zhduket me kalimin e kohës. Rreth
50% e njerëzve me henie diskale rekuperhen
mbrenda një muaji, dhe brenda gjashtë muajve
shërohen plotësisht. Rezorbimi i materialit të
dalë mund të ndodh pas 6 muajve në shumicën e
rasteve.

Figura 9. Dalja e materialit gjelatinoz.

Figura 10. Ndryshimet anatomopatoogjike të diskut.

2.4.

Diagnoza – historia mjekësore

Informacioni nga historia mjekësore lejon mjekët të planifikojnë ekzaminimin fizik, në
drejtim të një diagnoze të saktë. Simtomat të lidhura me çrregullimet spinale duhen të
diferencohen me ato që paraqesin probleme serioze, të tilla si ato metastatike, reumatizmale,
faktura dhe infeksione.
Çrregullimet reumatizmale zakonisht fillojnë në pjesët e dalura të skeletit para se të
progresojnë në kolonën vertebrale. Artritet inflamatore si p.sh., spondiliti ankilozant rezulton
me një dhimbje të gjenealizuar dhe ngurtësim, të cilat janë më të këqijat në mengjes dhe
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qetësohen gjatë gjithë ditës. Por nëse hernia diskale është përgjegjëse për dhimbjen e mesit,
ajo lidhet me kohë dhe faktorë të shumtë të cilët i shkaktojnë presion kolonës.
Nivelet më të zakonshme për hernie diskale janë L4-5 dhe L5-S1. Fillim i simtomave është i
karakterizuar nga dhimbje therëse dhe goditëse duke u përhapur poshtë në pjesën posteriore
dhe laterale të këmbëve deri në fund të këmbëve. Dhimbja në përgjithësi është sipërfaqësore
dhe e lokalizuar, ku dhe është e shoqëruar me mpirje dhe shpim. Në rastet më të avasuara
kemi deficite motore dhe dobësim të refeksioneve.
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2.5.

Trajtimi

Qëllimet e trajtimit janë:
1. Për të lehtësuar dhimbjen, dobësinë, mpirjen e këmbëve dhe në kryqe të shkaktuara
nga presioni në nervat spinal të palcës kurrizore,
2. Promotimi për tu rikthyer në jetën e përditshme, punë dhe aktivitete të tjera, dhe
3. Parandalimi i ridëmtimeve në shpindë dhe për të reduktuar paaftësinë fizike nga
dhimbja e mesit.
Në 50% të pacientëve me hernie diskale lumbare rikuperohen për një muaj, ndërsa shumica
brenda 6 muajve. Vetëm 10% e njerëzve me probleme të dukshme të hernies diskale mund të
shkojë në kirurgji. Zakonisht shërohet plaga e shkaktuar nga dalja e materialit gjelatinoz
jashtë diskut dhe ky proces quhet resorbim. Prandaj, për këtë arsye në fillim trajtim
jokirurgjikal është i rekomanduar përpara konsiderimit të një ndërhyrjeje kirurgjikale.
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2.5.1. Trajtimi kirurgjikal
Bëhet për të trajtuar hernien diskale, për të ulur dhimbjen dhe për të rikthyer lëvizjet dhe
funksionet normale. Një trajtim kirurgjikal merret parasysh atëherë kur kushtet e mëposhtme
janë prezente:
1. Pacienti ka një histori persistente për dhimbje këmbësh që nuk është përmirësuar nga
trajtimi jokirurgjikal për 4 javë, prania e dobësisë dhe limitimi i aktiviteteve të
përditshme.
2. Rezultatet e ekzaminimit fizik paraqesin dobësi, humbje e lëvizjeve dhe ndjeshmëri
jonormale.
3. Testet diagnostifikuese si RMI, CT – skaner ose edhe mieolograma indikojnë për
hernien diskale që trajtohet vetëm në rrugë kirurgjikale.
Pas operimit duhet:
1. Pas heqjes së materialit i cili ka shkaktuar hernien diskale këshillohet pacienti që të
çohet nga shtrati sa të largohet efekti i anestetikëve.
2. Pacienti në fazën e rehabilitimit duhet të përdor medikamente për qetësimin e
dhimbjes dhe të rrisin aktivitetet në mënyrë graduale.
3. Të ulurat e zgjatura duhet shmangur, ato mund të jenë jo të rehatshme, por këshillohet
që ky pozicion të mos shkojë më shumë se 15-20 min.
4. Përdorimin e ecjes si formën primare për javët e para është shumë e rëndësishme
sepse ndikon në mbylljen e plagës, ndihmon zemrën dhe mushkëritë.
5. Shmangien e ndonjë aktiviteti i cili shkakton dhimbje.
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KAPITULLI III
3. KUJDESI INFERMIEROR

3.1.

Vlerësimi infermieror

a) Vlerëso statusin kardio-respirator dhe shenjat vitale për të ndihmuar në determinimin
e disfunksioneve autonomike, veçanërisht në pacientët tetraplegjik.
b) Vlerëso për sëmundje me disfunksione konjitive
c) Përformo vlerësimin motor dhe sensor të trungut dhe ekstremiteteve, niveli i
deficiteve mund të rritet për shkak të edemës dhe hemorragjisë. Më vonë, rritja e
deficiteve neurologjike dhe dhimbjes mund të na indikojnë për zhvillimin e
syringomegali-së.
d) Vlerëso shenjat dhe simptomat e shokut spinal, si dhe paraliza, retensioni urinar,
humbje e reflekseve.
e) Vlerëso funksionin e zorrëve dhe vezikës urinare
f) Vlerëso dhimbjen sipas formulës “What’s up”
W – Where = ku lokalizohet dhe ku përhapet dhimbja
H – How= si ndihet ajo, shpuese, mprehtëse, djegëse
A – Activities = a lidhen aktivitetet me dhimbjen, si ndikojnë ato, mbajtja e krahut
afër kokës mund të qetësojë dhimbjen e kokës, qëndrimin ulur mund të agravoj
dhimbjen lumbare;
T – Time = a ka ndonjë lidhje midis kohës dhe shimbjes? Disa pacientë e kanë
dhimbjen në fund të ditës, si është dhimbja e vazhdueshme apo intermitente;
S – Scale = pyete pacientin për shkallën dhe ashpërsinë e dhimbjes nga një shkallë 0 –
10. Cila është më e dhimbshme kolona apo ekstremitetet?

29

U – Symptoms = pyete pacientin për të identifikuar simptoma si mpirje, dobësi,
shpim?
P – Perception = si është përceptimi i dhimbjes nga pacienti? A interferon ajo me
punën ose aspektet të tjera të jetës.
g) Performo vlerësimin psikosocial për të përcaktuar motivimin e pacientit, mbështetjen
ekonomike, ose edhe probleme të tjera.
h) Vlerëso për tregues të dobësisë dhe pafuqisë, duke përfshirë shprehjen verbale për
mos kontrrollimin e situatave, depresionit, varësinë ndaj të tjerëve, pasivitetin etj.

3.2.

Diagnozat infermierore

 Respiracion jo efektiv lidhur me paralizën e muskujve respirator dhe diafragmës,
 Lëvizshmëri fizike e dobët lidhur me disfunksionet motorike,
 Rrezik për prishje të integritetit të lëkurës lidhur me imobilitetin dhe deficitet sensore,
 Retension urinar lidhur me disfunksionet neurologjike të vezikës urinare,
 Konstipacion ose inkontinencë e zorrës lidhur me problemet neurologjike të saj,
 Pafuqi lidhur me humbjen e funksioneve, rehabilitimit të gjatë, depresionit,
 Disfunksion seksual lidhur me disfunksione të ereksionit dhe ndryshimet fertilitare,
 Dhimbje kronike lidhur me ndryshimet neurologjike.

3.3.

Ndërhyrjet infermierore

3.3.1. Realizimin e mbajtjes së një frymëmarrje adekuate.
1. Për pacient me nivele të larta të dëmtimeve duhet që të ketë një monitorim të
vazhdueshëm të rrugëve respiratore. Duhet që të jemi të gatshëm në raste distresi
respirator me të gjitha mjetet reanimuese kardiorespiratore për të reanimuar pacientin.
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2. Siguro fluide në rrugë të ndryshme për të humidifikuar sekrecionet bronkiale, duke
bërë të mundur daljen e tyre. Bëj fizioterapi pulmonare për të siguruar drenzhin
pulmonar dhe parandalimin e infeksioneve.
3. Monitoro shenjat vitale, asisto gjatë bërjes së ekzaminimeve si radiografi toraksi,
sputikulturë etj.
4. Shumë prej pacientëve si rezultat i qëndrimeve të gjata dhe paralizës muskulare janë
të prirura që të bëjnë atelektazë pulmonare, ku dhe efektiviteti i kollës këtu është
shumë i ulur. Për këtë ndihmon teknika e kollës:
a) Poziciono pacientin në pozitë të shtrirë ose semi-Foëler,
b) Vendos duart tuaja në këndin kostofrenik të pacientit, i cili ka kokën e kthyer pas, i
kërkohet të hiperventilohet dhe të nxjerrë frymën për një ose dy herë,
c) Gjatë frymëmarrjes tjetër i thuhet pacientit të marrë frymë thellë dhe të kollitet ndërsa
expiron, ku ndërsa pacienti kollitet, jep shtytje me duart tuaja në torakasin e pacientit
në mënyrë që të rritet fuqia e diafragmës gjatë ekspirimit. Pastaj, këshillo për një ose
dy respiracione normale, dhe përsërit procedurën,
d) Kujdes duhet patur në vendosjen e duarve sepse mund të na japi dëmtime të organeve
të brendshme, brinjëve dhe procesit ksifoid.
3.3.2. Përkrahja e mobilitetit
1. Vendose pacientin në një shtrat kinetik derisa të stabilizohet palca kurrizore. Pas
stabilizimit, ktheje çdo 2h për të reduktuar presionin nga sipërfaqja e shtratit.
2. Performo ushtrime për të evituar kontrakturat dhe ndihmuar në rehabilitimin e
pacientit.
3. Ndrysho pozicionin e pacientit herëpashere, kjo në varësi me shkallën e dëmtimit dhe
nevojës së ndryshimit të pozicionit, por gjithmonë duhet pasur kujdes për shfaqjen e
hTA ortostatik.
4. Inkurajo për aktivitete të ndryshme, kjo për të ndihmuar në parandalimin e
osteoporozës dhe kalkulave renale.
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3.3.3. Mbrojtja e integritetit të lëkurës
1. Kushtoji kujdes të veçantë pikave të presionit gjatë repozicionimit të pacientit, ulja
dhe kërkesa për të lëvizur duhet të jenë determinante.
2. Siguro një dyshek më të mirë dhe të rehatshëm, karrocë invalidësh dhe jastëk.
3. Mbajtjen e lëkurës së pastër, të thatë dhe të njomë.
4. Ktheje pacientin minimum çdo 2h dhe vendose atë herëpashere në pozicion përmbys,
gjithmonë nëse nuk është e kundërndikuar.
5. Fillo trajtim për ulçera nga presioni nëse bëhen të pranishme dhe lehtëso presionin për
të ndihmuar në shërim.
3.3.4. Përkrahja e eleminimit urinar
1. Monitoro për funksioni urinar duke përfshirë sasinë, shpeshtësinë, ndryshimet në
ngjyrë, PH, praninë e oksalateve etj.
2. Monitoro për shenja të retensionit urinar, duke përkujtuar në zonën suprapubike dhe
nëse është e distenduar kemi praninë e një globi vezikal me natyrë neurogjene ku dhe
është i nevojshëm kateterizmi.
3. Inkurajo marrjen e lëngjeve 3-4 l në ditë, kjo për të prevenuar infeksionin dhe kalkulat
renale, ulur PH-in dhe aderencat e baktereve në kateter.
4. Jep antibiotik për të parandaluar infeksionet e traktit urinar, dhe për të mbështetur
rezistencën trupore.
3.3.5. Përkrahja e eleminimit intestinal
1. Vlerëso zhurmat intestinale, shiko për distension abdominal, pasi ileusi paralitik mund
të jetë i pranishëm në disa raste.
2. Inkurajo në shtimin e kalorive, proteinave, fibrave kur zhurmat intestinale janë të
rikthyera dhe ushqimi tolerohet nga ana e pacientit.
3. Krijo programe për të nxitur eleminimin intestinal, që përfshijnë masazhin abdominal,
stimulimin e refleksit gastrokolik, marrjen e lëngjeve etj.
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4. Për pacient me lezione motore të sipërme performo kujdesin për refleksin intestinal.
Që përfshinë dhënien e laksatikëve, apo dhe stimulimin me gisht të anusit (i
lubrifikuar).
5. Për pacient me lezione motore të poshtme performo kujdesin jo për refleksin, që do të
thotë se pacienti duhet që të defektojë dhe urinoj vetë në banjo.
6. Për konstipacionin kronik përdorimi i laksatikëve është i këshillueshëm.
3.3.6. Aktivizimi i pacientit
1. Shpjego procedurat e pacientit dhe përgjigju pyetjeve të tij.
2. Siguro që pacienti të marrë pjesë në vendimet e planit të kujdeseve, lejoje pacientin
nëse ai dëshiron që të ketë ndryshime në to.
3. Programo procedurat për aplikimin e tyre kur pacienti është i qetë dhe jo anksioz.
4. Diskuto me të për teknikat e menaxhimit të stresit, si terapia relaksuese, këshillimi
dhe zgjidhja e problemeve.
5. Shiko për shenja depresioni apo tentativa për suicid, në rast se dallon ndonjë shenjë të
tyre lajmëro mjekun dhe fillo trajtimin me antidepresiv.
3.3.7. Reduktimi i dhimbjes
1. Vlerëso shkallën e dhimbjes (formula What’s up), raporto për ndryshimet të dhimbjes
apo lokalizime të reja të saj.
2. Menaxho dhimbjen neurogjene me anë të trajtimit farmakologjik
3. Ndihmo pacientin në menaxhimin e dhimbjes edhe në rrugë jofarmakologjike si,
p.sh., akupunktura, terapia fizikale, etj.

3.4.

Rezultatet e pritshme

-

Kemi që pacienti arrin një respiracion të mjaftueshëm,

-

Repozicioni pa probleme të tilla si hTA ortostatik,
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-

Jo evidentimi i ulçerave nga presioni,

-

Urinimi i kontrolluar,

-

Defektim i kontrrolluar dhe

-

Pacienti shfaq një mbështetje të mjaftueshme në lidhje me sëmundjen.

3.5.

Rasti tek pacienti

Dy vite pas operacionit ka pasur përmirësime dhe nuk ka pasur probleme. Më pas rreth një
viti filloj të ndjenjte dhimbje në pjesën lumbare dhe që përhapej në pjesën laterale të këmbës
së majtë. Tani ka filluar dhimbja si para opercionit, në nivel lumbo-sakral, ka çrregullime me
ndjeshmërinë, ndjesinë e mizave në këmbë, deri në nivel patelar.
Dhimbja përkeqësohet me fillimin e aktivitetit fizik.
Ekzaminimet – janë bërë MRI vertebrale, grafi, në të cilën vihen re që ka hapësirë ndërmjet
vertebrave, por është shumë e theksuar prania e osteofiteve marginale. Duket që pacienti ka
osteoporozë.
Terapia fizike
Qëllimi i trajtimit
Ulja e dhimbjes
Përmirësimi i ndjeshmërisë rritja e forcës muskulare dhe amplitudes artikulare
Parandalimi i një interventi tjetër.
Bilanci fillestar
Tabela 3.
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Rehabilitimi i pacientit u zhvillua me 3 cikle terapie fizike, çdo cikël me nga 12 seanca. Gjatë
ciklit të parë dhe të dytë u trajtua me ultrasound, magnetoterapia, rreze infra të kuqe dhe
elektroterapia. Ndërsa gjatë ciklit të tretë, pasi të kemi arritur uljen e dhimbjes, uljen e
ndjesisë së mizerimit, në 4 seancat e para bëjmë ushtrime pasive dhe kontraksione izometrike
për forcimin e muskujve abdominal, m.ilio psoas, m. oblik intern dhe ekstern, në 3 seancat e
tjera pacienti bën ushtrime aktivo – pasive dhe në 3 seancat e fundit, pacienti bën ushtrime
aktive.

Tabela 4.

Si përfundim themi që gjatë dy cikleve të para, pacienti pati ulje të dhimbjes dhe rritje të
forcës muskulare me 2 gradë. Më pas në ciklin e tretë, nuk ndjen dhimbje në pjesën lumbare,
nuk ka ndjesinë e mizerimit në këmbë, forca muskulare mbetët në gradën e 5, fleksioni i
trungut arrin në 650 180.
Këshillohet pacienti që ushtrimet ti përsërisë 2 herë në ditë dhe rehabilitimi fizioterapeutik dy
herë në vitë, për të parandaluar dhe ulur incidencën e një ndërhyrjeje tjetër kirurgjikale.
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4. KONKLUZION
-

Numri i pacientëve me hernie diskale me kalimin e viteve është ulur, por prap
qëndron në shifrat e larta,

-

Meshkujt janë më të predispozuar ndaj hernies diskale,

-

Mosha më e predispozuar është 35-54 vjeç,

-

Numri i të operuarve në vit është afro 200,

-

Llogaritet që për një pacient të qëndroj në spital për një periudhë 5-6 ditore.

4.1.

Edukimi shëndetësor
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