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TĘSTINĖS MEDICINOS STUDIJOS

Viršutinės stuburo kaklinės dalies sužalojimai ir
jų diagnostikos ypatybės
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Santrauka. Viršutinę stuburo kaklinę dalį sudaro pakauškaulis, atlantas (pirmasis kaklo
slankstelis) ir ašis (antrasis kaklo slankstelis). Tarp šių struktūrų susiformuoja sudėtingi
kompleksiniai sąnariai, kuriuos sutvirtina specifiniai jungiamojo audinio raiščiai. Viršutinės
stuburo kaklinės dalies traumos pakankamai dažnos ir įvairios. Šios srities sužalojimams
priskiriama: pakauškaulio krumplių lūžiai, atlantinio pakauškaulio sąnario išnirimai, skersinio
atlanto raiščio plyšimai, ašinių atlanto sąnarių sukamasis sužalojimas, atlanto ir ašies lūžiai.
Šio tipo traumų diagnostika yra pakankamai sudėtinga, nes nėra būdingų klinikinių simptomų,
be to, dauguma pacientų būna patyrę galvos smegenų traumas ar kitų kūno sričių sužalojimus,
dėl to negalima tinkamai ištirti nukentėjusiojo. Rentgenologinis tyrimas yra prieinamiausias ir
dažniausiai atliekamas, tačiau to ne visada pakanka, todėl turi būti atliekami kompiuterinės
tomografijos ar magnetinio branduolių rezonanso tyrimai. Laiku nediagnozavus šių traumų,
pažeidžiamos nervinės struktūros, pacientas gali mirti staiga. Tik nuodugniai ir tinkamai ištyrus
nukentėjusįjį, galima išvengti daugelio komplikacijų, susijusių su viršutinės stuburo kaklinės
sužalojimais.

Įvadas
Viršutinę stuburo kaklinę dalį sudaro pakauškaulis,

atlantas (pirmasis kaklo slankstelis) ir ašis (antrasis
kaklo slankstelis). Tarp šių struktūrų susiformuoja
sudėtingi kompleksiniai sąnariai, kuriuos sutvirtina
specifiniai jungiamojo audinio raiščiai (1, 2). Viršu-
tinės stuburo kaklinės dalies traumos sudaro 15–25
proc. visų stuburo kaklinės dalies sužalojimų (1, 3).
Šio tipo traumų diagnostika yra pakankamai sudėtinga,
nes nėra būdingų klinikinių simptomų (4–6). Rentge-
nologinis tyrimas yra prieinamiausias ir dažniausiai
atliekamas (5, 7, 8). Daugiau kaip 20 proc. stuburo
kaklinės dalies traumų nediagnozuojama atlikus rent-
genologinį tyrimą, todėl turi būti atliekami kompiu-
terinės tomografijos ar magnetinio branduolių rezo-
nanso tyrimai (4, 9–13). Norėdami palengvinti šių
traumų diagnostiką, aptarsime pagrindinius jų tipus
bei klinikinio ir rentgenologinio tyrimo ypatybes.

Visiems traumą patyrusiems pacientams, besiskun-
džiantiems sprando skausmais, negalėjimu pajudinti
galvos, taip pat nesąmoningiems ar apsvaigusiems nuo
cheminių medžiagų bei esant nervinių struktūrų pa-
žeidimo klinikai turi būti įtartas stuburo kaklinės dalies
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sužalojimas (1, 6, 14–17). Tokiems pacientams re-
komenduojama atlikti tris stuburo kaklinės dalies rent-
genogramas: šoninę, tiesinę, per atvirą burną (18–21).
Tiriant viršutinę stuburo kaklinę dalį, techniškai būna
sunku taisyklingai padaryti šias rentgenogramas, todėl
būtinas kompiuterinės tomografijos ar magnetinio
branduolių rezonanso tyrimas (5, 12, 13, 18, 20, 22–
24). Išskiriami šie viršutinės stuburo kaklinės dalies
sužalojimai: pakauškaulio krumplių lūžiai, atlantinio
pakauškaulio sąnario išnirimai, skersinio atlanto raiš-
čio plyšimai, ašinių atlanto sąnarių sukamasis sužalo-
jimas bei atlanto ir ašies lūžiai (1 pav.).

Pakauškaulio krumplių lūžiai. Šio tipo sužalojimai
sudaro apie 0,6 proc. visų stuburo traumų, be to, daž-
niausiai įvyksta autoįvykių metu ir būna susiję su kitų
stuburo sričių sužalojimais (25). Tiriant kliniškai, daž-
niausiai nebūna specifinių požymių, išskyrus tuos at-
vejus, kai pažeidžiama jungo anga ir poliežuvinio ner-
vo kanalas (26). Galimi vertebrobaziliniai simptomai,
kurių atsiranda suspaudus slankstelines arterijas ar
smegenų kamieną, pasislinkus kauliniams fragmen-
tams (27, 28) (1 lentelė).

Įtarus šio tipo traumą, turi būti atliekamas stuburo
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1 pav. Viršutinės stuburo kaklinės dalies rentgenogramų analizė
A – šoninė viršutinės stuburo kaklinės dalies rentgenograma: 1– atlanto užpakalinis lankas, 2 – ašies dantis,
3 – tarpas tarp atlanto priekinio lanko užpakalinio paviršiaus bei ašies danties priekinio paviršiaus, 4 – atlanto
priekinis lankas, 5 – ašies kūnas, 6 – ašies kojytė ir sąnarinės ataugos, 7 – tarpslankstelinis tarpas tarp ašies ir
trečiojo kaklo slankstelių. B – rentgenograma per atvirą burną: 1 – pakauškaulis, 2 – ašies dantis, 3 – atlanto
šoninė masė, 4 – šoninis ašinis atlanto sąnarys, 5 – ašies kūnas, 6 – tarpslankstelinis tarpas tarp ašies ir trečiojo
kaklo slankstelių, 7 – trečiojo kaklo slankstelio kūnas, 8 – dantys, 9 – apatinio žandikaulio šaka.

A B

1 lentelė. Pakauškaulio krumplių lūžių klasifikacija (pagal Anderson–Montesano)

 Tipas                                                               Požymis

I tipas Įspaustinis krumplio lūžis
II tipas Krumplio lūžis, susijęs su kaukolės pamato lūžiu
III tipas Pakauškaulio krumplio atskilimas

kaklinės dalies kompiuterinės tomografijos tyrimas
(28, 29).

Atlantinio pakauškaulio sąnario išnirimai. Tiks-
lus šių sužalojimų dažnis nežinomas, nes nukentėju-
sieji ir patyrę šio tipo traumą išgyvena retai (30, 31).
Atlantinio pakauškaulio sąnario išnirimai klasifikuo-
jami pagal pakauškaulio poslinkį atlanto atžvilgiu ir
gali būti pasislinkę į priekį, atgal arba pagal išilginę
ašį (32). Dažniausiai pasitaiko poslinkis į priekį (30).
Kaip minėta, dauguma nukentėjusiųjų žūva iškart po
traumos, o atvykusiems į gydymo įstaigą galima nu-
statyti nugaros smegenų pažeidimą, kuris pasireiškia
Brown-Sequard sindromu arba tetraplegija (30, 33).
Tiriant pacientus, būtina įvertinti, ar nepažeista slanks-
telio arterija ir galvos nervai, ypač atitraukiamasis
nervas (30). Laiku nediagnozavus šio sužalojimo,
pažeidžiamos nervinės struktūros, pacientas gali mirti
staiga (6). Vertinant stuburo kaklinės dalies šoninę
rentgenogramą, būtina atkreipti dėmesį į  Wackenheim
linijos ypatybes, Power santykį bei atstumą tarp ašies
danties ir kaukolės pamato, taip pat apskaičiuojami
atstumai pagal Harris rekomendacijas, t. y. „12

taisyklė“ (1, 34) (2 lentelė) (2 pav.).
Skersinio atlanto raiščio plyšimai. Šio tipo stuburo

kaklinės dalies traumos nustatomos pakankamai retai
(35). Skersinis atlanto raištis eina tarp atlanto šoninio
sustorėjimo ir liečia nugarinį ašies danties paviršių
(6). Skersinis raištis pažeidžiamas nukritus ant galvos
ar autoįvykio metu, kai stuburo kaklinę dalį veikia
lenkimo jėgos (35, 36). Įtarus šio tipo stuburo kaklinės
dalies sužalojimą, turi būti atliekamas magnetinio
branduolių rezonanso tyrimas (12, 13) (3 lentelė).

Ašinių atlanto sąnarių sukamasis sužalojimas. Šio
tipo trauma gali įvykti nežymios ar didelės energijos
traumos metu (1). Nukentėjusieji dažniausiai skun-
džiasi tik sprando skausmais, tačiau gali būti ir pri-
verstinė galvos padėtis (1). Labai pasislinkus slanks-
teliui, pažeidžiamos nervinės struktūros ar slankste-
linės arterijos (1, 37). Ašinių atlanto sąnarių sukamųjų
sužalojimų diagnostika sudėtinga ir dažnai pavėluota
(36, 38). Įtarus šio tipo stuburo kaklinės dalies suža-
lojimą, būtina padaryti tiesinę per atvirą burną bei
šoninę rentgenogramas (1). Rentgenologiniai ašinių
atlanto sąnarių sukamųjų sužalojimų diagnostikos
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2 lentelė. Atlantinio pakauškaulio sąnario išnirimų klasifikacija (pagal Traynelis)

 Tipas Požymis

I tipas Pakauškaulis pasislinkęs į priekį atlanto atžvilgiu
II tipas Pakauškaulis pasislinkęs pagal išilginę stuburo kaklinės dalies ašį:

II A – pakauškaulis nuo atlanto nutolęs daugiau kaip 2 mm
II B – taip pat matomas poslinkis tarp atlanto bei ašies slankstelių

III tipas Pakauškaulis pasislinkęs atgal atlanto atžvilgiu

2 pav. Atlantinių pakauškaulio sąnarių išnirimo rentgeninė diagnostika
A – Power santykis – brėžiama linija (BC) tarp kaukolės pamato ir užpakalinio atlanto lanko, kita (AO)
brėžiama tarp pakauškaulio ir atlanto priekinio lanko. Apskaičiuojamas santykis BC/OA, kuris apytiksliai turi
būti lygus 0,77. B – Wackenheim linija – ši (AB) linija brėžiama pagal užpakalinį kaukolės pamato nuokalnės
paviršių. Wackenheim linija turi liesti ašies danties viršūnės užpakalinį paviršių. C – Harris „12 taisyklė“ –
linija (AB) brėžiama nuo ašies danties viršūnės iki kaukolės pamato, kita linija (CD) brėžiama pagal užpakalinį

ašies kūno žievinį sluoksnį. Linijos AB ir AC neturi viršyti 12 milimetrų.

A B

C
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požymiai: nevienodo pločio tarpai tarp šoninių ašies
danties paviršių ir atlanto šoninio sustorėjimo (massau
laterales), asimetriški atlanto sustorėjimai, „mirkčio-
jimo“ požymis (pažeidimo pusėje persidengę slanks-
telių šoniniai sustorėjimai bei išnykęs sąnarinis tar-
pas) (1, 39). Nustačius asimetriją tarp šoninių ašies
danties paviršių ir atlanto šoninio sustorėjimo, būtina
įsitikinti, kad pacientas nebuvo pasukęs galvos bei
kaklo, todėl būtina pakartoti rentgenogramą per atvirą
burną, o vėl radus pakitimų, daromos rentgenogramos
pasukus paciento galvą 15° į vieną bei kitą pusę (1).
Diagnozė patikslinama padarius stuburo kaklinės
dalies kompiuterinę tomografiją (40) (4 lentelė).

Atlanto lūžiai. Šio tipo lūžiai sudaro apie 25 proc.
visų viršutinės stuburo kaklinės dalies sužalojimų bei
nuo 5 iki 10 proc. visų stuburo kaklinės dalies traumų
(36, 41–43). Įvykus atlanto lūžiams, retai pažei-

džiamos nervinės struktūros, išskyrus tuos atvejus, kai
sutraiškomas didysis pakaušio nervas (1, 36, 41). Šio
tipo traumos dažnai būna susijusios su kitų stuburo
kaklinės dalies sričių lūžiais ar raiščių sužalojimais
(35, 42–44). Įtarus šio tipo traumą, būtina daryti
stuburo kaklinės dalies kompiuterinės tomografijos
tyrimą (5, 18, 45) (5 lentelė) (3 pav.).

Ašies lūžiai. Šio tipo lūžiai sudaro apie 20 proc.
visų stuburo kaklinės dalies sužalojimų (46). Šio
slankstelio lūžiai skirstomi į danties, kūno ir kojyčių
(trauminės kilmės ašies spondilolistezė) (47–50).

Ašies danties lūžiai sudaro iki 15 proc. visų stuburo
kaklinės dalies sužalojimų (49). Šio pobūdžio traumos
apima maždaug 40 proc. viršutinės stuburo kaklinės
dalies pažeidimų (51). Pacientai, patyrę ašies danties
lūžį, skundžiasi sprando viršutinės dalies skausmais,
galima nustatyti raumenų spazmą bei patinimą, o

3 lentelė. Skersinio atlanto raiščio pažeidimų klasifikacija (pagal Dickman)

                       Tipas Požymis
I tipas – raiščio plyšimas I  A – raištis plyšęs per vidurį

I B – raištis atplyšęs nuo jo prisitvirtinimo prie atlanto šoninio
sustorėjimo

II tipas – raištis atitrūkęs kartu II A – stebimas skeveldrinis atlanto šoninio sustorėjimo lūžis
su kauliniu fragmentu II B – raištis atskilęs kartu su atlanto gumburėliu, prie kurio

tvirtinasi

4 lentelė. Ašinių atlanto sąnarių sukamųjų sužalojimų klasifikacija (pagal Fieldings ir Levine)

 Tipas Požymis
I tipas Tarpas tarp ašies danties priekinio paviršiaus ir atlanto užpakalinio paviršiaus nepakitęs.

Sąnarinės kapsulės nepažeistos. Anatominis variantas
II tipas Tarpas tarp ašies danties priekinio paviršiaus ir atlanto užpakalinio paviršiaus praplatėjęs

iki 5 mm. Pažeistas vienas sąnarys. Vieno sąnario panirimas į priekį
III tipas Tarpas tarp ašies danties priekinio paviršiaus ir atlanto užpakalinio paviršiaus praplatėjęs

daugiau kaip 5 mm. Pažeistas skersinis atlanto raištis ir abu sąnariai. Abiejų sąnarių
panirimas į priekį

IV tipas Stuburo kaklinės dalies atlanto slankstelio poslinkis atgal dėl vieno ar abiejų sąnarių
panirimo atgal. Ašies dantis būna displastiškas

V tipas Abiejų sąnarių išnirimas. Tarpas tarp ašies danties priekinio paviršiaus ir atlanto
užpakalinio paviršiaus nepakitęs. Pažeidžiami sąnarinių kapsulių ir sparniniai raiščiai

5 lentelė. Atlanto lūžių klasifikacija (pagal Landells ir van Peteghem)

  Tipas Požymis

I tipas Slankstelio lanko lūžis (priekinio ar užpakalinio)
II tipas Abiejų lankų įvairaus tipo lūžiai (priekinio ir užpakalinio)
III tipas Slankstelio šoninės masės lūžis
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3 pav. Pirmojo kaklo slankstelio lūžis  (A, B)
Rodyklėmis pažymėtos lūžių linijos bei nepakitę šoniniai ašiniai atlanto sąnariai.

A B

maždaug 15 proc. atvejų pažeidžiamos nervinės struk-
tūros (1, 49, 51, 52). Šio tipo traumą, atliekant rentge-
nologinį tyrimą, nustatyti sunku, todėl būtina kompiu-
terinė tomografija, nes maždaug 20 proc. atvejų
nustatomas ir atlanto lūžis  (41, 49, 51, 52). Ašies
danties lūžiai klasifikuojami atsižvelgiant į lūžio vietą
bei pobūdį (49, 53) (6 lentelė) (4 pav.).

Ašies kūno lūžiai sudaro 3 proc. visų stuburo
kaklinės dalies traumų (54). Šios traumos klinikiniai

simptomai labai panašūs į ašies danties lūžį. Ašies
kūno lūžiai klasifikuojami atsižvelgiant į rentgenolo-
ginio tyrimo duomenis: slankstelio kūno dalies atski-
limas, skersinis, skeveldrinis, išilginiai lūžiai (47, 48).

Ašies kojyčių sužalojimai arba trauminė spondilo-
listezė sudaro apie 20 proc. ašies lūžių (46, 55). Šio
tipo traumos klasifikuojamos atsižvelgiant į slankste-
lio kūno poslinkį bei kampinę stuburo ašies deforma-
ciją (55, 56) (7 lentelė) (5 pav.).

6 lentelė. Ašies danties lūžių klasifikacija (pagal Anderson–Hadley)

 Tipas Požymis

I tipas Viršutinės danties dalies lūžis
II tipas Danties lūžis tarp jo pagrindo ir slankstelio kūno
IIA tipas Skeveldrinis danties pagrindo lūžis
III tipas Danties lūžis, besitęsiantis į slankstelio kūną

7 lentelė. Ašies trauminių spondilolistezių klasifikacija (pagal Effendi–Levine)
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 Tipas Požymis
I tipas Abiejų kojyčių lūžiai, ašies kūnas trečiojo slankstelio kūno atžvilgiu pasislinkęs iki 3 mm
IA tipas Abiejų kojyčių lūžiai, nežymus ašies kūno poslinkis trečiojo slankstelio kūno atžvilgiu.

Ašies išplatėjimas
II tipas Abiejų kojyčių lūžiai, matomas gerokai pasislinkęs slankstelio kūnas trečiojo kaklo slanks-

telio atžvilgiu bei ryški kampinė stuburo deformacija
IIA tipas Abiejų kojyčių lūžiai, matomas ryškus slankstelio kūno kampinis poslinkis, o trečiojo

kaklo slankstelio kūno atžvilgiu ašis nepasislinkusi
III tipas Abiejų tarpslankstelinių sąnarių, esančių tarp ašies ir trečiojo slankstelių išnirimas
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4 pav. Antrojo kaklo slankstelio danties lūžis
Šoninėje stuburo kaklinės dalies rentgenogramoje (A)
bei viršutinės stuburo kaklinės dalies kompiuterinės
tomografijos nuotraukose (B, C) matomas ašies dan-
ties III tipo (pagal Anderson–Hadley) lūžis su poslin-

kiu (pažymėtas rodyklėmis).

C

B

A

C

B

A

5 pav. Antrojo kaklo slankstelio spondilifozė
Stuburo kaklinės dalies šoninėje rentgenogramoje (A)
matoma ašies spondilolistezė II tipo pagal Effendi–
Levine. B – rodyklėmis pažymėti ašies kojyčių lūžiai.
C – rodykle pažymėtas ašies poslinkis trečiojo slanks-

telio atžvilgiu.
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Apibendrinimas
Viršutinės stuburo kaklinės dalies traumos pakan-

kamai dažnos ir įvairios, o jų diagnostika sudėtinga,
nes nėra būdingų klinikinių simptomų. Rentgenolo-

ginis tyrimas yra prieinamiausias ir dažniausiai atlie-
kamas, tačiau jo nepakanka, todėl turi būti atliekami
kompiuterinės tomografijos ar magnetinio branduolių
rezonanso tyrimai.

Upper cervical spine injuries and their diagnostic features
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Summary. The upper cervical spine includes the articulations of the occiput with atlas and the atlas with
the axis, as well as the bony structures of the base of the skull, axis, and atlas. The unique anatomy of the
upper cervical spine and the typical mechanisms of injury yield a predictable variety of injury patterns. Injuries
to this area include occipital condyle fractures, occipitoatlantal dislocations, subluxations and dislocations of
the atlantoaxial articulation, atlas fractures, odontoid fractures, and fractures of the arch of the axis. Injuries to
this region are relatively common and can be easily overlooked because patients with the upper cervical injury
may have an associated head injury, which can alter their level of consciousness and complicate obtaining an
accurate history and physical examination. The complex regional anatomy and overlying structures make
plain radiographic images difficult to interpret. Delayed recognition can result in significant disability. A
thorough understanding of the clinical presentation, radiographic assessment, and mechanisms of injury can
minimize morbidity and enhance treatment effectiveness for the more common upper cervical ligamentous
and bony injuries.
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