Spina bifida

„Spina bifida“ iš lotynų kalbos išvertus reiškia „įskilas stuburas“. Nugaros smegenis saugo stuburo slanksteliai.
Kai nėštumo metu stuburo kaulai tinkamai neišsivysto, tai vadinama įskiluoju stuburu. Kartais atsiranda ne tik
kaulų ar odos pažeidimų, bet ir nugaros smegenų dangalų ar net pačių smegenų yda (mokslininkai tai vadina
meningocele ir mielomeningocele). Tokie vaikai yra ypatingi, jie gali turėti įvairių sveikatos problemų, dėl kurių
jiems nuolat reikia specialistų komandos pagalbos.
Spina bifida poskyris Retų ligų koordinavimo centro Nervų ligų sektoriuje yra skirtas tam, kad padėtume Jums
rūpintis Jūsų ypatingu vaiku.
Žmogaus nervų sistema pradeda formuotis sustorėjus vienam iš pirmųjų trijų embriono ląstelių sluoksnių –
ektodermai (išoriniam ląstelių sluoksniui). Vėliau šį mažytė plokštelė linksta dviem kryptimis ir taip sudaro
nervinį vamzdelį, iš kurio daug vėliau formuojasi nugaros ir galvos smegenys. Defekto (trūkumo, netaisyklingo
išsivystymo) pobūdis priklauso nuo to, kokiu nėštumo laikotarpiu buvo sutrikdytas smegenų formavimasis ir
kokio raidos etapo tuo metu buvo smegenys. Kuo anksčiau įvyko pažeidimas, tuo jis bus didesnis. Įskilo stuburo
atveju gali būti taip, kad bus atviras visas stuburo kanalas ir atviros, pažeistos nugaros smegenys, o gali būti tik
ne visiškai užsidarę kauliniai stuburo žiedai, pridengti oda. Pirmu atveju vaikas bus labai ligotas, o antruoju –
sutrikimas gali būti visiškai nepastebimas, randamas atsitiktinai atliekant rentgenogramą.
Įvairaus sunkumo nugaros smegenų ir aplinkinių audinių defektai (paprastai nurodomi diagnozėje lotynų kalba):
Spina bifida – įskilas stuburas su įgimtu plyšiu, kai nesuaugę stuburo kaulai; yra tokie įskilojo stuburo variantai:
Spina bifida aperta –įskilas stuburas, kai matomas nepridengtas oda plyšys;
Spina bifida occulta – įskilas stuburas su normalia odos danga (iš išorės defekto nesimato);
Meningocelė – smegenų dangalų išvarža (pro stuburo kaulus po oda ar į išorę išsiveržę smegenų dangalai);
Mielomeningocelė – nugaros smegenų ir jų dangalų išvarža iš stuburo kanalo. Tai sunkiausia pažeidimo forma.
Tokiems vaikams gali būti judėjimo, šlapinimosi, tuštinimosi problemų.
Dėl įskilojo stuburo kartais vystosi smegenų vandenė (hidrocefalija), kuri yra pagrindinė vaikų, turinčių įskiląjį
stuburą, protinės raidos problemų priežastis.
Anksčiau spina bifida buvo dažniausias įgimtas nervų sistemos defektas, tačiau šiuo metu visos nėščios moterys
yra tiriamos siekiant nustatyti neužsidariusį nervinį vamzdelį kuo anksčiau. Nervinio vamzdelio defektus galima
matyti echoskopu, be to, kai kada atliekamas vadinamasis „trigubas testas“, kai vienas iš matuojamų rodiklių
yra alfa-fetoproteino kiekis mamos kraujo serume. Šiais dviem tyrimais anksti nustatoma dauguma nervinio
vamzdelio defektų, todėl dabar vaikai su spina bifida gimsta daug rečiau. Be to, šiuo metu dauguma nėščiųjų
vartoja folio rūgšties papildus, nes yra žinoma, kad folio rūgšties vartojimas iki pastojimo ir nėštumo metu
sumažina nervinio vamzdelio defektų dažnį gimusiam kūdikiui.

Tačiau nėra nei vieno absoliutaus būdo ir nei vieno absoliučiai teisingo pasirinkimo, todėl esame mes, kad
padėtume Jums rūpintis ypatingu Jūsų vaiku.
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