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Smegenų kraujotaka 
 
Smegenys yra pats sudėtingiausias žmogaus organas. Jos įgalina mus mąstyti, protauti, įsiminti. Smegenys valdo ir 
reguliuoja ne tik mūsų judesius, kalbą, jutimus, bet ir visų kitų organų veiklą (širdies darbą, žarnyno veiklą, prakaito 
liaukų veiklą, kraujagyslių tonusą, arterinį kraujospūdį ir t.t.). Kitų organų ir organizmo sistemų veiklą valdo ir jas 
reguliuoja vegetacinė nervų sistema, kurios pagrindiniai centrai yra smegenų požievyje, tai yra toje smegenų zonoje, 
kurią krauju aprūpina slankstelinės arterijos. Todėl esant įvairiems šių arterijų susirgimams ir nepakankamai 
kraujotakai per jas, seniausios (jos yra pas visus stuburinius gyvūnus, o smegenų kamienas – ir pas vabzdžius) ir 
svarbiausios smegenų dalys: smegenų kamienas, smegenėlės, smegenų požievis (diencefalinė sritis) yra 
nepakankamai aprūpinamos krauju. Todėl sutrinka normali jų veikla. Sutrikimas gali pasireikšti nuo lengvo tam tikrų 
šios smegenų srities funkcijų išsireguliavimo (regos, klausos, širdies veiklos, lygsvaros sutrikimų ir t.t.) iki pilno 
žmogaus paralyžiaus, kada žmogus iš viso negali pajudėti, negali ryti, gali sutrikti kvėpavimas ir širdies veikla ir 
žmogus gali mirti (dėl ryškiai sumažėjusios ar nutrūkusios kraujotakos į smegenų kamieną). 

Insultai būna dviejų rūšių: išeminis (dėl kraujotakos stygiaus) ir hemoraginis (dėl kraujo išsiliejimo į 
smegenis). Hemoraginio insulto nenagrinėsiu. Jie sudaro tik 10 procentų visų insultų. Hemoraginio insulto 
profilaktika yra aukšto kraujospūdžio teisingas gydymas, nes būtent dėl padidinto kraujospūdžio ir įvyksta kraujo 
išsiliejimai į smegenis,  plyšus smegenų arterijai (jai neatlaikius aukšto arterinio kraujospūdžio). Yra ir kitų 
hemoraginio insulto priežasčių: tai įgimtos arterijų anomalijos: aneurizmos (arterijų išsiplėtimai ir sienelių 
išplonėjimas), arterijo – veninės nenormalios jungtys (malformacijos) ir kitos retesnės priežastys. Likusius 90 
procentų insultų sudaro išeminiai insultai. Smegenis krauju aprūpina 4 arterijos: dvi miego ir dvi slankstelinės 
arterijos. Miego arterijos krauju aprūpina didžiuosius smegenų pusrutulius. Slankstelinės arterijos krauju aprūpina 
smegenų kamieną, smegenėles, diencefalinę smegenų sritį (požievį) ir užpakalines (pakaušines) didžiųjų smegenų 
pusrutulių dalis. Tose pakaušinėse didžiųjų smegenų pusrutulių zonose yra ir žieviniai smegenų regos centrai. Todėl 
sutrikus kraujotakai šiose smegenų srityse žmogus gali apakti, nors jo akys bus visiškai sveikos. Abi slankstelinės 
arterijos kaukolės ertmėje smegenų pamato srityje susijungia  į vieną – pamatinę arteriją, kuri toliau per savo 
simetriškas šakas paskirsto kraują į smegenų kamieną, smegenėles, diencefalinę sritį ir užpakalines didžiųjų smegenų 
pusrutulių sritis. Visa ši smegenų sritis, kurią krauju aprūpina abi slankstelinės arterijos ir joms susijungus susidariusi 
pamatinė arterija, yra vadinama vertebrobaziliariniu smegenų kraujotakos baseinu. Kadangi šis baseinas yra 
aprūpinamas krauju abiejų slankstelinių arterijų bendrai, tai, užakus ar susiaurėjus tik vienai slankstelinei arterijai, 
dažniausiai simptomai būna iš viso vertebrobaziliarinio baseino, nors kai kurie simptomai būna būdingi tik tos pačios 
pusės slankstelinės arterijos užakimui ar susiaurėjimui (tos pačios pusės kaip ir susiaurėjusi slankstelinė arterija 
ausies ūžimas ar apkurtimas, nes klausos nervą ir jo branduolį krauju aprūpina tos pačios pusės slankstelinė arterija). 
Nepakankama kraujotaka vertebrobaziliariniame smegenų baseine vadinama vertebrobaziliarinės kraujotakos 
nepakankamumu, o iš to kylantys simptomai vadinami vertebrobaziliarinės kraujotakos nepakankamumo 
simptomatika. 

Kaip matome slankstelinių arterijų aprūpinama krauju smegenų sritis yra gyvybiškai ir visapusiškai daug 
svarbesnė už miego arterijų aprūpinamas didžiųjų smegenų pusrutulių priekines dalis. Todėl ligonis gali absoliučiai 
nieko blogo nejausti esant kritiniam miego arterijos susiaurėjimui ar net jos užakimui ir nepakankamai kraujotakai 
didžiajame  smegenų pusrutulyje. Tuo tarpu netgi nedidelis kraujotakos sumažėjimas žemiau reikiamo lygio 
vertebrobaziliariniame baseine jau sukelia ryškius diskomforto pojūčius ligoniui, kaip pvz.: galvos svaigimą, 
pykinimą, lygsvaros sutrikimą, vegetacinių smegenų centrų išsireguliavimą (prakaitavimą ar šaltkrėtį, širdies 
plakimus, permušimus, žarnyno veiklos išsireguliavimą ir t.t.). 

 

 Smegenų kraujotakos nepakankamumo simptomai 
 

Įvykus išeminiam insultui ir žuvus tam tikrai smegenų sričiai šiais laikais diagnostika nesudaro problemų, kadangi 
būna išreikšta, būdinga šios smegenų srities žūčiai simptomatika. Be to, dabar yra tokie modernūs tyrimo metodai 
kaip kompiuterinė tomografija ir magneto rezonansinis smegenų tyrimas, kurie tiksliai parodo žuvusių smegenų sritį 
ir apimtį. Tik norėčiau ligoniams priminti, kad kompiuterinė tomografija yra tikrai žalingas tyrimo metodas ir jos 
metu smegenys gauna didžiulę rentgeno apšvitą. Todėl jokiu būdu nereikia darytis šio tyrimo be labai rimtų 
argumentų šio tyrimo reikalingumui. Dabar gi, praktiškai beveik kiekvienas ligonis darosi kompiuterinę smegenų 
tomografiją vien tik suskaudus galvai. 99 procentai mano konsultuotų ir operuotų ligonių dėl smegenų kraujotakos 
nepakankamumo simptomatikos vertebrobaziliariniame baseine buvo visiškai be reikalo pasidarę galvos smegenų 



kompiuterinę tomografiją. Jeigu jie būtų žinoję koks tai žalingas smegenims tyrimo metodas, manau, kad tikrai jo 
nebūtų daręsi. Antra: Lietuvoje ligoninėse yra pripirkta per daug kompiuterinės  tomografijos aparatų (pagal šių 
aparatų skaičių/gyventojų skaičiui mes jų turime daugiausiai Europoje) ir dažnai ligoninės šiuos tyrimus daro grynai 
iš finansinių paskatų, nes šis tyrimas yra ligonių kasų brangiai apmokamas. Trečia: privačios medicinos įstaigos, 
turinčios šiuos aparatus taip pat nori atsiimti į juos investuotus didelius pinigus ir uždirbti dar ir pelną, todėl dažnai 
daro galvos smegenų kompiuterinę tomografiją irgi grynai iš komercinių, o ne diagnostinių paskatų. 

Įvykus smegenų insultui, smegenys žūna ir šie pakitimai yra nebegrįžtami, todėl žmogus, priklausomai 
nuo žuvusių smegenų apimties, lieka daugiau ar mažiau invalidizuotas, arba net miršta. Pirmą kartą įvykus insultui,  
miršta 30 procentų ligonių, o 50 procentų ligonių lieka invalidais. Įvykus antram insultui, miršta kas antras ligonis. 
Todėl labai svarbu yra užkirsti kelią insultui kol jis dar neįvyko, o tai šiandien yra įmanoma, nes galima išaiškinti 
magistralinių kaklo arterijų susiaurėjimus ultragarsiniais arterijų tyrimais ir laiku juos išoperuoti, tokiu būdu 
užkertant kelią insultui. Jeigu ligonis profilaktiškai pasitikrins savo kaklo arterijas ultragarsu: dvigubu arterijų 
skenavimu, jis galės būti ramus, kad jam insultas neįvyks arba bus išoperuotas ir toliau sekamas kraujagyslių 
chirurgo, kas užtikrina, kad jam netikėtai neužaks magistralinė kaklo arterija ir jo neištiks insultas. 

Pusės veido ir tos pačios pusės rankos aptirpimas ar nusilpimas, arba  visos kūno pusės aptirpimas ar 
nusilpimas rodo gręsiantį insultą miego arterijos aprūpinamame didžiajame smegenų pusrutulyje. Insulto pranašu 
miego arterijos baseine dar gali būti ir trumpalaikis apakimas viena akimi arba tik kalbos sutrikimas. Šie požymiai, 
kaip taisyklė, rodo esant kritinį vidinės miego arterijos (aprūpinančios krauju didįjį smegenų pusrutulį) susiaurėjimą. 
Laiku  jį diagnozavus, ir ligoniui išvalius šią arteriją, insulto pavojaus nebelieka ir žmogus gali ramiai toliau gyventi. 
Ypač reikia skubiai kreiptis pas kraujagyslių chirurgą, jeigu šie požymiai kartojasi. Tai rodo, kad netrukus įvyks 
rimtas insultas, kuris gali būti mirtinas ar labai suparalyžiuoti žmogų. Dažniausiai insultai miego arterijos baseine 
įvyksta staiga, prieš tai nebuvus jokių simptomų. Žmogus gali visiškai nieko blogo nejausti, nors jo miego arterija 
gali būti dėl aterosklerozės kritiškai susiaurėjusi. Todėl 50-ties metų ir vyresni žmonės turėtų profilaktiškai 
pasitikrinti kaklo arterijas, nes būtent jose ir būna 80 procentų atvejų susiaurėjimai. Šie susiaurėjimai yra nesunkiai 
chirurgiškai išvalomi. Ypač didelė miego arterijų kritinių susiaurėjimų tikimybė yra pas ligonius, kurie turi kojų 
arterijų susiaurėjimus, širdies arterijų susiaurėjimus, persirgusius miokardo infarktą, kuriems yra operuotos širdies 
vainikinės arterijos, sergančius cukralige. 

Žymiai sudėtingesnė diagnostika yra esant tik smegenų kraujotakos stygiui, kuris nesukelia paralyžių ir 
kitų akivaizdžių insulto simptomų. Dauguma vertebrobaziliarinio baseino kraujotakos nepakankamumo simptomų yra 
subjektyvūs (t.y. jaučiami ligonio, bet nematomi ir nenustatomi tiriant gydytojui). Dauguma gydytojų aplamai 
ignoruoja  smegenų lėtinio kraujotakos nepakankamumo simptomus arba jų net neatpažįsta. Todėl ligoniai yra 
pasmerkti vaikščioti nuo vieno gydytojo pas kitą ir ieškoti savo negalavimų priežasties. Nežiūrint to, kad šie ligoniai 
tikrai būna tikri ligoniai, o ne išsigalvoja sau simptomus, jiems dažnai priskiriamos tokios diagnozės kaip 
somatoforminė autonominė disfunkcija, vegetodistonija, neurozė, psichogeninis svaigimas, migrena, depresija ir t.t.   
Slankstelinių arterijų susiaurėjimai sukelia galvos svaigimą, lygsvaros sutrikimą, pykinimą, galvos skausmą, ūžimą, 
ūžimą ar cypimą ausyse, klausos blogėjimą iki visiško apkurtimo, gali dvejintis ar lietis vaizdas, mirgėti akyse, 
aptemti akyse, ar regėjimą užtraukti „rūkas“. Esant slankstelinių arterijų persilenkimams dėl jų ilgio pertekliaus, labai 
charakteringi būna stipraus galvos svaigimo epizodai, kai viskas sukasi ratu, arba siūbuoja žemė po kojomis, viskas 
verčiasi vertikalioje ar horizontalioje plokštumoje, labai pykina. Kartais ligoniai vemia ištisas paras, praranda 
lygsvarą, negali paeiti. Užmerkus akis palengvėja, o atsimerkus vėl viskas sukasi, pykina. Šiuos ligonius neurologai 
gydo dažniausiai su diagnozėmis: Menjero sindromas, Menjero liga, labirintitas, vestibulinio aparato otolitai 
(akmenys), gėrybinis pozicinis svaigimas ir begale kitų. Neurologai ir ausų gydytojai  tik siūlo jiems  gerti  Betaserk 
didžiulėmis dozėmis, tačiau tai paprastai nepadeda ar labai mažai padeda. Tuo tarpu daugumos jų galvos svaigimo 
priežastis yra slankstelinių arterijų įvairios ligos, kurias galima labai efektyviai chirurgiškai išgydyti. Kiek pas mane 
kreipėsi ligonių su būtent tokiais svaigimais, visiems jiems radau slankstelinių arterijų ligas ir visus juos 
išgydžiau.   Kartais sutrinka orientacija, ar ligoniui iš atminties iškrenta ištisas laiko tarpas, kuris gali būti trumpas, 
arba tęstis valandomis, ar net paromis. Kartais ligoniai dėl lygsvaros praradimo staiga parpuola ant žemės turėdami 
pilną sąmonę, nors būna ir sąmonės praradimo epizodų, kartais net ilgai užtrunkančių. Šie ligoniai linkę alpti. Reikia 
pabrėžti, kad jeigu gydytojai nenustato kitos sąmonės praradimo priežasties, tai ja, kaip taisyklė, būna slankstelinių 
arterijų kraujotakos nepakankamumas, sukeliantis trumpalaikį gilų smegenų kamieno kraujotakos sutrikimą. Ligoniai 
su slankstelinių arterijų kraujotakos nepakankamumu turi blogą atmintį, greitai išsenka dirbdami protinį darbą, jiems 
sunku ilgai išlaikyti dėmesį, susikoncentruoti. Jie nepakelia supimo, tvankių patalpų, karščio, deguonies trūkumo, 
kartais jie net alpsta (praranda sąmonę dėl per mažos smegenų kraujotakos). Kaip taisyklė, dėl blogo smegenų 
kamieno aprūpinimo krauju, kur randasi smegenų budrumo centras, vegetaciniai centrai, šie ligoniai būna jautrūs, 
nervingi, jiems būna sutrikęs miegas, išsireguliavusi vegetacinė nervų sistema. Charakteringa, kad daugumą jų pykina 
važiuojant automobiliu, ypač vaikystėje, esant įgimtoms slankstelinių arterijų anomalijoms. Slankstelinių arterijų, 
priešingai nei miego arterijų, susirgimų būna visose amžiaus grupėse, netgi vaikystėje, kadangi jas paliečia ne tik 
aterosklerozė, bet būna ir įvairios jų įgimtos anomalijos (nenormalumai). Smegenų kraujotakos nepakankamumas ar 



sutrikimai būna ir pas vaikus, kadangi kaklo arterijose neretai būna įgimti kraujagyslių defektai (vystimosi 
anomalijos). Kai kurios iš jų gana lengvai pataisomos, o kai kurių neįmanoma chirurgiškai pataisyti (pavyzdžiui iš 
viso neišsivysčius arterijai, kai jos aplamai nėra). Tokie vaikai turi įvairius smegenų kraujotakos nepakankamumo 
simptomus: pradedant nuo galvos svaigimo, sąmonės praradimų, galvos skausmo, protinio atsilikimo, iki paralyžių. 
Vienas ankstyviausių simptomų, rodančių nepakankamą kraujotaką smegenų kamiene, yra vestibulinių smegenų 
branduolių disfunkcija: šiuos vaikus pykina, jie vemia važiuojant automobiliu, negali suptis sūpuoklėse, suktis 
karuselėse. Esant smegenų kraujotakos nepakankamumo įtarimui, tokius vaikus reikėtų ištirti ultragarsiniais 
kraujotakos tyrimo metodais. Slankstelinės arterijos dažnai būna su įgimtomis anomalijomis: gali iš viso nebūti 
vienos iš slankstelinių arterijų, arba ji būti nepilnai išsivysčiusi, siaurutė, gali atsišakoti ne iš poraktinės arterijos, o iš 
aortos lanko, įeiti į stuburą ne normaliame aukštyje, o vienu, ar keliais slanksteliais aukščiau (tokiu atveju ji būna 
prispausta prie stuburo su prieš stuburą esančiais raumenimis ir dėl to ji labai spazmuoja), gali būti persmaugta su 
simpatiniu nervu ar užspausta kaklo raumenų. Reikia turėti omenyje, kad pas kas dešimtą žmogų viena iš 
slankstelinių arterijų, dažniausiai dešinė, būna neišsivysčiusi nuo gimimo, siaurutė ir per ją prateka tik labai mažas 
kraujo kiekis. Šie ir kiti įgimti slankstelinių arterijų pakitimai sąlygoja smegenų kraujotakos nepakankamumo 
simptomus pas vaikus ir paauglius. Daugumą iš jų galima nesunkiai koreguoti ir tada ligonis tampa visiškai sveikas. 
Nediagnozavus ir nekoregavus šių įgimtų slankstelinių arterijų pakitimų, ligonis pasmerkiamas visą gyvenimą būti 
nepilnaverčiu, kenčiančiu nuo smegenų kraujotakos nepakankamumo simptomų. Tokie vaikai dažniausiai nesugeba 
normaliai mokytis, negali įgyti geros profesijos, kartais net būna protiškai atsilikę. 

Vieni iš svarbiausių, dažniausių ir labiausiai ligonius kamuojančių vertebrobaziliarinio smegenų baseino lėtinio 
kraujotakos nepakankamumo simptomų yra galvos skausmas ir svaigimas. Todėl apie juos parašysiu šiek tiek 
plačiau. 
 

Galvos skausmas 
 
Daliai ligonių galvos skausmas yra vyraujantis simptomas, šalia kurio būna ir nežymūs kiti vertebrobaziliarinio 
kraujotakos nepakankamumo simptomai: mirgėjimas akyse, akipločio susiaurėjimas, pykinimas (ką neurologai 
vadina migrenos aura) o patį galvos skausmą – migrena. Migrena, tai išgalvotas terminas, kad būtų ką pasakyti 
ligoniui, kuriam būna intensyvūs galvos skausmų priepuoliai ir gydytojas nežino kodėl jam skauda galvą. Tada ir 
parašoma ši nieko nereiškianti diagnozė. Deja, neturiu laiko ir galimybių ištirti visus sergančius migrena, tačiau kiek 
ligonių atėjo pas mane su šia diagnoze, visiems jiems radau konkrečias slankstelinių arterijų kraujotakos stygiaus 
priežastis ir visi jie po operacijos yra sveiki ir pamiršo žodį migrena. Dažniausios tokių intensyvių galvos skausmų 
priežastys yra įgimtos slankstelinių arterijų anomalijos: dažniausiai kai jos būna kieno nors spaudžiamos ir pačios 
slankstelinės arterijos tokiais atvejais tampa labai dirglios ir spazmuojančios (kas labai aiškiai stebima operuojant 
šiuos ligonius). Slankstelinių arterijų (abiejų ar vienos) užspazmavimas ir didelis smegenų kraujotakos stygius ir 
sukelia tokius intensyvius galvos skausmus, o migrenos aura vadinami simptomai tai ir yra patys tikriausi 
slankstelinių arterijų kraujotakos  nepakankamumo simptomai. Galvos skausmas dažniausiai būna pakaušio srityje, 
ten kur kraujas smegenims yra tiekiamas per slankstelines arterijas, nors gali skaudėti ir visą galvą, ar kurią tai jos 
pusę (tą pusę, kurios slankstelinė arterija yra su bloga kraujotaka). Skausmas būna nuo „galvos spaudimo“, 
„surakinimo“ iki labai intensyvių migrenos tipo skausmų. Pastariesiems ligoniams, kaip taisyklė, yra nustatoma 
migrenos diagnozė ir jie yra gydomi priešmigreniniais vaistais. Kai kuriems iš jų nuo šių vaistų pagerėja (čia yra tik 
simptominis gydymas, nukreiptas į skausmo sumažinimą, bet ne į jo priežasties pašalinimą), o kai kuriems ligoniams 
toks, tik simptominis gydymas priešmigreniniais vaistais, iš viso nepadeda ar tik nežymiai sumažina galvos skausmą. 
Skausmas suintensyvėja protinio darbo metu, esant stresui ar bet kuriai kitai gyvenimo situacijai, reikalaujančiai 
padidintos smegenų kraujotakos. Smegenys yra labai tobulas organas ir jos pačios sau reguliuojasi kraujotaką 
priklausomai nuo poreikio tuo konkrečiu momentu, jeigu magistralinės smegenis aprūpinančios arterijos (miego ir 
slankstelinės) yra normalios, be susiaurėjimų ar užakimų. Esant normalioms magistralinėms arterijoms, smegenys turi 
didžiulį kraujotakos pasididinimo rezervą ir jos gali sau visada pasidaryti optimalią kraujotaką. Toks sveikas žmogus 
gerai jaučiasi netgi ekstremaliose sąlygose. Tačiau, jeigu yra didelis susiaurėjimas ar užakimas vienoje arba net 
keliose magistralinėse arterijose, tai smegenims net pilnai atidarius autoreguliaciją („pilnai atsukus reguliuojančius 
kranelius“), smegenų kraujotaka yra nepakankama. Jeigu ligonis yra gryname ore, gerai prisotintame deguonies, 
nieko nedirba, ilsisi, jam gali visai neskaudėti galvos ir jis gali jaustis netgi visiškai gerai, kadangi tokioje situacijoje 
jo smegenų kraujotakos poreikis yra mažas ir pritekančio kraujo į smegenis netgi ir per nenormalias ar susiaurėjusias 
slankstelines arterijas gali užtekti. Tačiau, kaip jau minėjau, bet koks smegenų kraujotakos poreikio padidėjimas 
iššaukia galvos skausmą ar net keletą vertebrobaziliarinės kraujotakos nepakankamumo simptomų, kadangi smegenys 
negali pasididinti sau kraujotaką autoreguliacijos būdu, nes jos jau ir taip būna maksimaliai atidarę savo reguliacinius 
„kranelius“ smegenų arterijose. Todėl, ar atitinka smegenų kraujotaka poreikį jai, priklauso tik nuo poreikio 
dedamosios kitimo. Tuo tarpu pas žmogų su normaliomis smegenis maitinančiomis arterijomis smegenys, 
naudodamos autoreguliacijos mechanizmą, visada pasidaro optimalią tam momentui reikalingą kraujotaką ir toks 



sveikas žmogus gerai jaučiasi bet kokioje situacijoje, netgi didelio protinio apkrovimo ar streso metu. Šitą 
autoreguliacinį smegenų kraujotakos mechanizmą visada reikia turėti mintyse, norint suprasti kodėl žmogus kartais 
jaučiasi gerai, o kartais blogai ir kodėl visos gyvenimiškos situacijos reikalaujančios padidintos smegenų kraujotakos 
provokuoja galvos skausmą ar kitus vertebrobaziliarinio smegenų baseino kraujotakos nepakankamumo simptomus.  
Todėl ligoniai su vertebrobaziliarinės kraujotakos nepakankamumu greitai pavargsta dirbdami įtemptą protinį darbą, 
nuo protinio darbo jiems atsiranda galvos „spaudimas“, skausmas, jie blogai įsimena, pastebi kad blogėja jų atmintis, 
būna greitas protinis nuovargis ir išsekimas. Tokiems ligoniams neurologai paprastai rašo diagnozę „įtampos galvos 
skausmas“, tik negali paaiškinti kodėl jis atsiranda ir kaip jį efektyviai gydyti. Paprastai gydymas vaistais būna 
neefektyvus, nes bent kiek rimčiau padidinti kraujotaką vaistais, esant rimtai kliūčiai vienoje ar (dažniausiai) abiejose 
slankstelinėse arterijose, neįmanoma. Reikia, jeigu tik įmanoma, pašalinti kliūtį chirurgiškai. Daugumą slankstelinių 
arterijų ligų ir apsigimimų (anomalijų) galima labai efektyviai chirurgiškai išgydyti. Neįmanoma ligoniui padėti tik 
jeigu aplamai jis gimė be vienos ar abiejų slankstelinių arterijų (būna ir tokių atvejų). 
 

Migrena 
 
Beje, aš esu įsitikinęs, kad taip vadinama „migrena“, kuri yra išgalvota diagnozė, kad gydytojas galėtų kažką tai 
pasakyti ligoniui kai jam labai skauda galvą, būna būtent dėl slankstelinių arterijų įgimtų anomalijų, dažniausiai dėl 
tų anomalijų, kai slankstelinės arterijos yra suspaustos tarp giliųjų kaklo raumenų ar spaudžiamos su raumenimis prie 
stuburo esant tokioms jų įgimtoms anomalijoms kaip: aukštas nenormalus įėjimas į stuburą (ne į 6-tą slankstelį o į 
penktą, ketvirtą ar net trečią slankstelį), nenormalus atsišakojimas (nuo aortos lanko, ar nuo poraktinės arterijos 
nenormalioje vietoje po priekiniu laiptiniu raumenimi ir t.t.), slankstelinės arterijos persmaugimas ar perspaudimas su 
simpatiniu nervu ar jo nerviniu žvaigždėtuoju mazgu. Spaudžiamos slankstelinės arterijos epizodiškai nuo stipresnio 
suspaudimo suspazmuoja ir tai sukelia „migreninius“ skausmus. Tai aš teigiu remdamasis savo tūkstančių operuotų 
ligonių patirtimi. Visiems, pas mane atėjusiems ligoniams su „migrenos“ diagnoze, aš radau slankstelinių arterijų 
ligas, dažniausiai įgimtas jų anomalijas, iš kurių dažniausia buvo slankstelinių arterijų išorinis suspaudimas dėl 
nenormalaus aukšto jų įėjimo į stuburą ir slankstelinių arterijų nepakankama kraujotaka bei, kaip taisyklė, jų 
spazmavimas dėl jų dirginimo jas suspaudžiant. Kad tikrai tų, taip vadinamų „migreninių“, galvos skausmų 
priežastimi buvo slankstelinių arterijų minėtos anomalijos, įrodo tai, jog po operacijos, pašalinus slankstelinių arterijų 
suspaudimą ir normalizavus jų kraujotaką visiems šiems ligoniams šie „migreniniai“ skausmai išnyko ir jie dabar yra 
visiškai sveiki. Beje, slankstelinių arterijų anomalijos yra genetiškai determinuotos ir yra didelė tikimybė, kad jas 
paveldės ir ligonio vaikai. Operavau daug ligonių kurie būdavo dviejų ar net trijų kartų giminės (seneliai, tėvai, 
vaikai) arba broliai ir seserys. Visiems gerai žinoma, kad „migrena“ taip pat yra paveldima. Beje, migrenos „auros“ 
simptomai (regos sutrikimai, galvos svaigimas, pykinimas, lygsvaros sutrikimas ir kiti) yra kaip tik tipiški smegenų 
vertebrobaziliarinio kraujotakos nepakankamumo simptomai. Dabar naujausioje medicininėje literatūroje apstu 
duomenų už tai, kad „migreną“ iššaukia būtent vertebrobaziliarinio smegenų baseino kraujotakos nepakankamumas. 
Atsiradus naujiems, vis tobulėjantiems smegenų tūrinės kraujotakos tyrimams, įgalinantiems nustatyti kiek kraujo 
prateka per smegenų tūrio vienetą per minutę (magneto rezonansinė tomografija, vieno fotono emisinė tomografija) 
buvo nustatyta, kad migrenos priepuolio metu ryškiai sumažėja kraujotaka vertebrobaziliariniame baseine. Be to, 
dabar jau nustatyta ir paskelbti duomenys medicininėje literatūroje, kad ligoniai su „migrena“ kelis kartus dažniau 
suserga išeminiu insultu vertebrobaziliariniame baseine, lyginant su žmonėmis, neturinčiais „migreninių“ galvos 
skausmų. Visa tai tik įrodo, jog „migrenos“ priežastimi yra ne kas kitas, kaip kraujotakos stygius 
vertebrobaziliariniame baseine įvairių įgimtų slankstelinių arterijų anomalijų pasekoje. 
 

Galvos svaigimas 
 
Labai daug žmonių kenčia nuo galvos svaigimo ir labai daug jų negauna ne tik reikalingo gydymo, bet ir atsakymo, 
kokia yra jų galvos svaigimo priežastis. Tai labai akivaizdu panaršius internete, kur daugybėje forumų ir klubų bei 
svetainių ligoniai tiesiog maldauja patarti jiems ką daryti su tuo galvos svaigimu, nes gydytojai nenustato priežasties, 
o ir daugeliui gydytojų šie ligoniai yra tikras siaubas, nes jie jiems negali ne tik padėti, bet ir nustatyti, kodėl su jais 
taip darosi. Gydytojai šių ligonių vengia, stengiasi atsikratyti jais, nes, pasak jų, daugeliu atvejų svaigimas yra 
neišgydomas ir apsiriboja geriausiu atveju vaisto Betaserk skyrimu ir patarimais ko vengti ir kaip gyventi, kad tas 
svaigimas nebūtų toks varginantis ir, neduok dieve, griūdamas nesusilaužytum rankos ar kojos, ar neprasiskeltum 
galvos. 

Galvos svaigimas yra gana dažnas simptomas ir jį gali sukelti įvairios  priežastys. Pirmiausia reikia 
išskirti du svaigimo pojūčius arba tipus: 1 – vertigo tipo svaigimą, kada atrodo kad „viskas sukasi aplink 
horizontalioje ar vertikalioje plokštumoje, arba tik yra pojūtis, kad žemė banguoja arba slysta iš po kojų“, ar supimo 
jausmas. Šie pojūčiai yra paprastai lydimi pykinimo ar net vėmimo ir lygsvaros sutrikimo. Paprastai šis svaigimas yra 
lydimas taip vadinamo nistagmo (akių obuolių trūkčiojančių judesių horizontalia ar rečiau – vertikalia kryptimi); 2 – 
svaigimas,  kuris jaučiamas kaip silpnumas, jausmas kad tuoj apalpsi, kartais iš tikrųjų prarandama sąmonė, 



apalpstama (gilaus smegenų kamieno kraujotakos nepakankamumo metu apalpimas gali būti net su kamieniniais 
traukuliais, raukų atsipalaidavimu: pasišlapinimu ir pasituštinimu), pritemimas akyse (angliškai šis svaigimo tipas 
vadinamas dizziness). Vertigo tipo svaigimas būdingas vestibuliniam sindromui ir jo priežastimi gali būti tiek paties 
vestibulinio aparato ligos (Menjero liga, vidinės ausies labirinto otolitai, vidinės ausies uždegimas ir kt.), tiek ir pačių 
smegenų vestibulinių branduolių sutrikusi veikla. Vestibulinio aparato (vidinės ausies ligas) paprastai gydo LOR 
(Ausų, Nosies, Gerklės) gydytojai, rečiau neurologai. Todėl pirmiausia pas juos ir reikia kreiptis dėl šio tipo 
svaigimo. Lyginant su slankstelinių arterijų ligų sukeliamais svaigimais, šios kitos svaigimo priežastys yra santykinai 
retos. Tuo tarpu dauguma gydytojų visiškai nežinodami apie slankstelinių arterijų ligas, būtent vidinės ausies ir 
vestibulinio aparato ligomis dažniausiai bando paaiškinti ir aiškina beveik visų galvos svaigimų priežastis. Todėl rašo 
tokias diagnozes kaip labirintitas, labirinto otolitai, pozicinis gėrybinis svaigimas ir t.t. Antra, ir žymiai dažnesnė, 
vertigo priežastis yra pačių vestibulinių branduolių smegenyse nenormali veikla (disfunkcija), kurią gali sukelti 
keletas priežasčių: kraujotakos stygius (pati dažniausia priežastis), įvairūs smegenų susirgimai: uždegiminiai, 
degeneraciniai procesai, augliai ir t.t. Todėl dėl centrinės (smegenų) kilmės  vertigo tipo svaigimo taip pat pirmiausia 
reikia kreiptis į neurologus, kad jie nustatytų diagnozę. Pirmiausia remiamasi ligonio skundais ir esama objektyvia 
simptomatika. Dabartinė medicina įgalina ištirti tiek smegenų kraujotakos būklę (dvigubas arterijų skenavimas, 
angiografinis smegenis maitinančių arterijų ištyrimas, magneto-rezonansinė ir kompiuterinė tomografinė angiografija, 
smegenų kraujotakos tyrimai radioaktyviais izotopais), tiek ir pačių  smegenų susirgimus (kompiuterinė tomografija, 
magnetinis rezonanso tyrimas ir kiti: laboratoriniai kraujo, smegenų skysčio tyrimai ir t.t.). 

Kadangi dažniausia vestibulinio (vertigo) tipo galvos svaigimo priežastimi būna kraujotakos stygius 
vertebrobaziliariniame smegenų baseine (smegenų kamiene), kurį aprūpina krauju slankstelinės arterijos, tai būtina 
ištirti šių arterijų kraujotaką ir būklę. Vien angiografinio vaizdo įvertinti slankstelinių arterijų būklei, jų patologijai, o 
tuo labiau jų kraujotakai neužtenka. Dabar gi, kraujagyslių chirurgai remiasi tiktai angiografiniu vaizdu, kas yra iš 
principo klaidinga. Angiografiniame vaizde nesimato kur slankstelinė arterija įeina į stuburą, nes aplamai 
angiografiniame vaizde nesimato kaulų, o jeigu netgi daryti slankstelinių arterijų angiografinį tyrimą senoviškai, be 
kaulų pašalinimo iš vaizdo, vis tiek, netgi vaizde ir esant stuburo slanksteliams, vaizdas bus vienoje plokštumoje ir 
nebus jokių galimybių nustatyti kur slankstelinė arterija įeina į stuburą. Be to angiografinis vaizdas neduoda 
absoliučiai jokios informacijos apie kraujotakos lygį per slankstelinę arteriją, ypač jeigu yra padarytos tiktai statinės 
pavienės slankstelinių arterijų nuotraukos. Tik turintis labai didelę patirtį slankstelinių arterijų chirurgijoje 
kraujagyslių chirurgas gali iš dalies įvertinti kraujotakos būklę per slankstelines arterijas iš angiografinio vaizdo ir 
tiktai su sąlyga, kad angiografinis slankstelinių arterijų vaizdas bus nufilmuotas su greitaeige kamera dinamikoje, kad 
matytųsi kokiu greičiu prateka kraujas per slankstelines arterijas. Deja, Lietuvoje niekas taip angiografiškai 
slankstelinių arterijų netiria. Be to, esant slankstelinių arterijų išoriniam suspaudimui su raumenimis, dar būtina ir taip 
vadinama funkcinė angiografija (slankstelinių arterijų nuotraukos atliekamos pasukus galvą ar kitu būdu įtempus 
kaklo raumenis), nes tik tada matysis, kad slankstelinės arterijos yra spaudžiamos su raumenimis. Padarius įprastinį jų 
angiografinį tyrimą, slankstelinės arterijos atrodys visiškai normalios, kadangi gulint ramiai kaklo raumenys bus 
atsipalaidavę ir slankstelinės arterijos nebus jų spaudžiamos. Be to, labai didelį vaidmenį kraujotakos sutrikimams 
vertebrobaziliariniame baseine, esant slankstelinių arterijų spaudimui, turi jų spazmavimas, kuris būna tik 
epizodiškai. Taigi, atliekant angiografinį tyrimą, jo metu spazmo gali ir nebūti. Todėl ligoniai labai apsigauna, kai 
atlikus jiems slankstelinių arterijų angiografiją ir nieko nenustačius, kraujagyslių chirurgas autoritetingai pareiškia, 
kad jo slankstelinės arterijos yra normalios ir ligonis juo patiki. Mane tiktai verčia šypsotis internete rastos internautų 
išvados forumuose po tokių ištyrimų, kad aš esą visai neteisingai buvau nustatęs diagnozę ir netgi pataręs operuotis, 
kai tuo tarpu Vilniaus greitosios pagalbos ligoninėje jam ar jai nustatė, kad slankstelinės arterijos yra normalios (nors 
ne ten atsišakoja ar eina???). Labai gaila, kad Lietuvoje, apart manęs, niekas daugiau nemoka nei kvalifikuotai ištirti 
slankstelines arterijas, nei diagnozuoti jų anomalijas, nei tuo labiau jas chirurgiškai pagydyti (išoperuoti). Būčiau 
labai laimingas, jeigu galėčiau išmokyti šių dalykų tiek neurologus (diagnozuoti ar bent jau įtarti slankstelinių arterijų 
anomalijas), tiek kraujagyslių chirurgus. Problema yra ta, kad ši sritis tikrai yra labai sudėtinga ir reikalauja ne tik 
gilių teorinių žinių, neurologijos išmanymo, bet ir didelės asmeninės patirties sukaupimo šioje srityje. Diagnozuoti 
slankstelinių arterijų anomalijas įmanoma tik pačiam mokant gerai ir kvalifikuotai ištirti šiuos ligonius ultragarsiniais 
kraujotakos tyrimais (pagrindinis iš jų yra dvigubas arterijų skenavimas), ko patys neurologai ir kraujagyslių 
chirurgai nedaro ir nemoka. Šiuos tyrimus atlieka gydytojai funkcionalistai, kurių klinikinės žinios ir klinikinė patirtis 
yra nepakankama šiai patologijai diagnozuoti. Idealiausias atvejis yra tada, kada ligonį tiria ir kliniškai ir ultragarsu 
bei operuoja tas pats gydytojas. Jis tada gali įžvelgti ir suprasti klinikinių simptomų ir kraujotakos slankstelinėse 
arterijose sutrikimų bei įvairių jų nenormalumų, tame tarpe ir įgimtų anomalijų, priežastinį ryšį, bei jį įrodyti 
išoperuodamas ligonį. Jeigu chirurgiškai koregavus buvusią slankstelinės arterijos anomaliją ir normalizavus 
kraujotaką per slankstelinę arteriją, buvę ligos simptomai išnyksta, tai įrodo kad šie simptomai ir buvo dėl šios 
slankstelinės arterijos anomalijos buvimo. Na, o jeigu tai įrodyta tūkstančius kartų, tūkstančiams ligonių, tai 
nemanau, kad dar galima būtų tuo abejoti. Pagaliau, visa tai yra įrodyta ir aprašyta daugelio autorių, daugelyje 
mokslinių straipsnių. Pavyzdžiui, kad slankstelinė arterija gali būti užspaudžiama su giliaisiais kaklo raumenimis 



netgi esant jos normaliam įėjimui į stuburą, bet ypač esant jos nenormaliai aukštam įėjimui į stuburą ir kad tai sukelia 
galvos svaigimo priepuolius su pykinimu, vėmimu, lygsvaros sutrikimu, galvos skausmą ir kad chirurgiškai pašalinus 
slankstelinės arterijos užspaudimą raumenimis (iškirpus raumenų kraštus, kad jie nebegalėtų spausti slankstelinės 
arterijos) išnyksta ir visi buvę simptomai ir buvę ligoniai tampa sveiki, buvo įrodyta, dokumentuota ir aprašyta 
žurnale „JAMA“ amerikiečio E. Husni jau 1966 metais. Vėliau analogiškas išvadas padarė ir aprašė tokius ligonius 
operavę ir kiti kraujagyslių chirurgai: amerikiečiai C. Hardin, S. Hurwitz, T. Mapstone; japonai N. Kojima, M. 
Nishijima, C. Nagashima, A. Ogawa; prancūzai E. Kieffer, F. Koskas, A. Thevenet, italas C. Ruotolo ir kiti. Tiems, 
kurie rimtai dirba šioje srityje, visa tai jau seniai yra nebe naujiena ir gerai žinoma ir šie ligoniai yra sėkmingai 
tiriami, jų slankstelinių arterijų anomalijos yra diagnozuojamos ir sėkmingai operuojamos. Turiu pasakyti, kad 
tiksliausiai ir lengviausiai įvairias slankstelinių arterijų anomalijas ir jų priežastinį ryšį su esama klinikine 
simptomatika galima nustatyti remiantis ultragarsiniu tyrimu (dvigubu arterijų skenavimu kombinuojant su pastovios 
bangos dopleriu). Tiesa, angiografinis ištyrimas prideda kažkiek tai informacijos, bet jis yra žymiai mažiau 
informatyvus už ultragarsinį ištyrimą. Todėl geriausia yra juos abu kombinuoti. Bet pagrindinis tyrimas, įgalinantis 
nustatyti kiek vienas ar kitas slankstelinių arterijų nukrypimas nuo normos trikdo kraujotaką, yra ultragarsinis 
slankstelinių arterijų tyrimas. Jis ne tik įgalina matyti slankstelines arterijas ir stuburo slankstelius ir jų tarpusavio 
santykį (kur jos įeina į stuburą ir t.t.), ar jos yra spaudžiamos ir kiek, bet ir leidžia užregistruoti kokia yra per jas 
kraujotaka, matuojant ją įvairiose jos atkarpose, nes kraujotaka gali skirtis net kelis kartus priklausomai nuo to, 
kurioje slankstelinės arterijos vietoje ji bus pamatuota. Ties susiaurėjimu linijinis kraujotakos greitis  gali būti net 
kelis kartus didesnis už kraujotakos greitį toje vietoje, kur arterijos spindis bus normalus. Už arterijos susiaurėjimo ir 
prieš susiaurėjimą, nors vidutinė kraujotaka ir bus panaši ar net vienoda, sulėtinta, tačiau jos kreivė ir pobūdis bus 
labai skirtingi. Tai patyrusį tyrėją įgalina ne tik diagnozuoti koks yra slankstelinės arterijos nenormalumas, bet ir kiek 
jis trukdo kraujotakai. Kvalifikuotai ištirti slankstelines arterijas dvigubu arterijų skenavimu taip pat reikia mokėti. Ir 
gerai išmokti diagnozuoti slankstelinių arterijų ligas, ypač įgimtas jų anomalijas gali tik kraujagyslių chirurgas, kuris 
pats ir tiria jas dvigubu skenavimu ir jas operuoja, bei seka operuotų ligonių savijautą po operacijos ir žino jų 
rezultatus. Vėl gi, nemanau, kad Lietuvoje, apart manęs, yra galinčių kvalifikuotai ištirti slankstelines arterijas 
dvigubu skenavimu. Turiu pasakyti, kad aš, apart dvigubo arterijų skenavimo, slankstelinių arterijų kraujotakai tirti 
papildomai dar būtinai naudoju pastovios bangos doplerinę flaumetriją, kurios duomenys žymiai papildo dvigubo 
arterijų skenavimo duomenis, nes ji pateikia realią, tikrą, kompiuterio neapdorotą kraujotaką (teoriškai girdimas 
kiekvienas lekiantis eritrocitas, tiek, kiek pajėgia suvokti ausis), girdima reali kraujo tėkmė, visi jos nukrypimai nuo 
normos, turbulencija (srovės sūkuriavimas ir t.t.), geriau diagnozuojamos įvairios slankstelinių arterijų anomalijos. 
Aišku, tam, kad sugebėti diagnozuoti slankstelinių arterijų ligas ir sėkmingai jas gydyti, reikia ne tik mokėti tirti jas 
dvigubu skenavimu ir doplerine flaumetrija, bet ir turėti didžiulę asmeninę patirtį gydant šiuos ligonius. Tik tada, 
kada esi išoperavęs kelis tūkstančius ligonių su šių arterijų ligomis, gali žinoti kurie simptomai gali būti ir yra dėl 
rastos slankstelinės arterijos ligos ar nenormalios kraujotakos ir kurie yra dėl kitų priežasčių. Būtina sukaupti didelę 
asmeninę patirtį pačiam tiriant ligonius prieš operaciją ir būtinai ištiriant juos po operacijos, išsiaiškinant ar tikrai 
dingo buvę prieš operaciją simptomai, kad konsultuodamas ligonį galėtum nuspręsti ar siūlyti ligoniui operacinį 
gydymą, ar tikrai ligonis po šios operacijos bus sveikas. Be to, tirdamas ligonį po  operacijos, turi žinoti ar tikrai gerai 
buvo atlikta operacija, nes jeigu ligonis blogai jaučiasi po operacijos, tai gali būti ir taip, kad operacija buvo 
nekokybiška, slankstelinės arterijos korekcija bloga ir jos kraujotaka po operacijos dar blogesnė negu buvo prieš 
operaciją, o gal net visai užsiūta arterija ją siuvant, ką ne kartą man teko stebėti ir peroperuoti ligonius, operuotus 
mažiau patyrusių chirurgų. Todėl renkantis chirurgą, kuriam patikėsite savo sveikatą, o gal net ir gyvybę, reikia gerai 
pagalvoti. Geriausia išeitis šioje situacijoje, tai susirinkti informaciją kaip jaučiasi to chirurgo operuoti ligoniai, kokie 
jo operacijų rezultatai, kiek jis yra atlikęs tokių operacijų. Beje, jeigu mano diagnoze abejojate ir turite pakankamai 
pinigų, galite kreiptis į profesorius Fabieną Koską ar Eduardą Kiefferį Paryžiuje. Jie tikrai patvirtins mano diagnozę 
ir jus išoperuos, ir tikrai po to būsite sveiki. 

Jeigu Jums gydytojai nesuranda vertigo tipo svaigimo priežasties, patarčiau atvykti konsultacijai pas 
mane, nes tokiais atvejais beveik visada jo priežastimi būna slankstelinių arterijų ligos: dažniausiai tai būna 
slankstelinių arterijų kilpos ir persilenkimai, įvairios įgimtos jų anomalijos. Beje, šie slankstelinių arterijų 
nenormalumai būna ir pas vaikus, paauglius ir jaunus žmones. Kaip tik šie slankstelinių arterijų  nenormalumai, kaip 
taisyklė, ir būna jaunų žmonių galvos svaigimo priežastimi. Daugumoje atvejų šiuos ligonius galima išgydyti 
operuojant ir koreguojant esamą slankstelinės arterijos patologiją. 

Dizziness tipo arba bendras galvos svaigimas, kaip taisyklė, ir būna beveik išimtinai dėl smegenų 
kraujotakos nepakankamumo. Pas ligonius, turinčius slankstelinių arterijų įgimtas anomalijas ar kilpas bei 
užsilenkimus, būna tiek vertigo, tiek ir dizziness tipo galvos svaigimai. Vertigo tipo galvos svaigimas būna dėl 
vestibulinių branduolių smegenų kamiene nepakankamos kraujotakos. Šie branduoliai yra patys jautriausi kraujotakos 
stygiui, todėl pats pirmas smegenų kamieno nepakankamos kraujotakos simptomas ir yra daugiau ar mažiau išreikštas 
vestibulinis sindromas su vertigo tipo galvos svaigimu. Ypač jautrūs kraujotakos stygiui vestibuliniai branduoliai yra 
pas mažus vaikus. Todėl, jeigu vaiką pykina ir jis vemia važiuojant automobiliu, supantis sūpuoklėse, ar jis nepakelia 



sukimosi karuselėje, tai beveik tikrai jis turi ką nors iš įgimtų slankstelinių arterijų anomalijų ir jo smegenų kamieno 
kraujotaka yra nepakankama. Lengvas vertigo komponentas visada yra ir prie dizziness tipo galvos  svaigimo, nes 
dizziness yra būdingas pastoviam, ilgalaikiam, apimančiam daug didesnę smegenų teritoriją (visą smegenų kamieną 
ar net visas smegenis) kraujotakos stygiui. Todėl šis svaigimo tipas būdingas esant pastoviam ir gana išreikštam 
kraujotakos stygiui smegenyse. Tai gali būti tiek dėl įgimtų slankstelinių arterijų anomalijų (pvz. vienos slankstelinės 
arterijos aplamai nėra nuo gimimo, ar ji siaurutė, neišsivysčiusi, o kita turi kokią nors kitą anomaliją: užsilenkimą, 
persmaugimą su simpatiniu nervu ar užspausta kaklo raumenų dėl neteisingo įėjimo į stuburą, ar pačių raumenų 
anomalijų kakle), tiek dėl slankstelinių bei miego arterijų susiaurėjimų ar užakimų aterosklerozės pasekoje . Todėl šis 
svaigimo tipas dažniau sutinkamas pas vyresnio amžiaus žmones, nors būna, kaip jau minėjau, ir pas jaunus žmones. 
Jeigu žmogus alpinėja be aiškios priežasties, blogai jaučiasi tvankiose patalpose, kur mažai deguonies, reiškia pas jį 
yra pastoviai nepakankama, paribinė smegenų kraujotaka, kuri, pablogėjus išoriniams faktoriams (pvz. sumažėjus 
deguonies kiekiui ore tvankioje patalpoje ir tuo pačiu kraujo įsotinimui deguonimi), darosi jau nebepakankama 
užtikrinti net minimalų smegenų funkcionavimą ir tokiam žmogui išsijungia sąmonė (apalpsta). Apalpimas visada yra 
dėl smegenų kamieno nepakankamos kraujotakos, tik priežasčių jam gali būti įvairių: dažniausiai tai slankstelinių 
arterijų ligos, tačiau gali būti ir širdies ritmo sutrikimai, širdies silpnumas dėl jos įvairių ligų, staigus kraujagyslių 
tonuso atsipalaidavimas dėl emocinių sukrėtimų ir tada kraujas nugarma į kojas, o galvai kraujotakos nebeužtenka, 
mažakraujystė ir t.t. 

Kaip rodo mano patirtis, dauguma ligonių, turinčių slankstelinių arterijų problemas, labai dažnai būna 
įsitikinę kad tai yra dėl širdies problemų ir ieško priežasčių savo negalavimams išsiaiškinti būtent pas kardiologus. 
Manyti, kad dėl jų negalavimų yra kalta širdis, juos verčia ir tai, kad šie ligoniai dažnai jaučia skausmus širdies plote, 
širdies plakimus. Šie simptomai būna dėl antrinės vegetodistonijos ir vegetacinių krizių pasekoje dėl vegetacinių 
smegenų centrų, esančių smegenų požievyje, nepakankamos kraujotakos (šiuos vegetacinius centrus aprūpina krauju 
slankstelinės arterijos). Esant slankstelinių arterijų nenormalumams (ligoms) sutrinka, išsireguliuoja vegetacinių 
centrų veikla, kadangi jų kraujotaka būna nepakankama ir jie negali normaliai funkcionuoti. Antra skausmų širdies 
plote ir širdies plakimų, netgi epizodinių prieširdžių virpėjimo epizodų, priežastis būna širdies simpatinių nervų 
(kurie būtent ir iššaukia tokią širdies reakciją) dirginimas, kai slankstelinė arterija yra persmaugta ar prispausta prie 
stuburo su simpatinio nervo kamienu ar jo žvaigždėtuoju mazgu. Simpatinis nervas būna persmaugęs arteriją ir labai 
trukdo kraujotakai per ją, o savo ruožtu slankstelinė arterija pulsuodama tampo simpatinį nervą ir labai dirgina 
simpatinius širdies nervus, kas ir sukelia būdingus padidintai simpatinei širdies stimuliacijai simptomus: širdies 
plakimą, skausmus širdies plote. Daugeliui tokių ligonių netgi būna atliktos koronarografijos (širdies arterijų 
angiografinis tyrimas) , tačiau kardiologai pas juos nieko blogo neranda. O pas kardiologus jie kreipiasi todėl, kad pas 
šiuos ligonius, esant pastoviam ir ilgalaikiam kraujotakos stygiui vertebrobaziliariniame baseine, visada būna 
vegetacinių centrų disfunkcija ir antrinė vegetodistonija, kuri apart kitų simptomų pasireiškia ir širdies plakimų 
priepuoliais, širdies permušimais, skausmais širdies plote. Todėl ligoniai galvoja, kad visų jų negalavimų priežastis 
yra nesveika širdis. Chirurgiškai koregavus slankstelinės arterijos ligą ir pašalinus simpatinių nervų dirginimą, jeigu 
buvo dirginamas simpatinio nervo kamienas, šie aukščiau minėti simptomai išnyksta. Lygiai taip pat išnyksta šie 
simptomai ir jeigu jų priežastimi buvo nepakankama vegetacinių centrų kraujotaka, jeigu atstatoma normali 
kraujotaka per slankstelines arterijas. Būtent tai, kad chirurgiškai normalizavus kraujotaką per slankstelines arterijas 
išnyksta visi šie ir kiti simptomai, būdingi vegetacinių centrų išsireguliavimui (vegetacinė distonija) ir leidžia teigti, 
kad vegetaciniai sutrikimai yra būdingi ir jie yra tik viena iš vertebrobaziliarinio kraujotakos nepakankamumo 
klinikinių apraiškų. Neurologai gi šiems ligoniams rašo tokias diagnozes kaip: somatoforminė autonominė 
disfunkcija, nerimo sindromas (nes ligonis iš tikrųjų bijo kad neapalptų viešo renginio metu, arba jam daužosi širdis 
kai reikia viešai pasisakyti ir t.t.), psichogeninis svaigimas, neaiškios kilmės sinkopės (apalpimai) ir kitas, kurios iš 
esmės nieko nepasako, o tuo labiau nenurodo ligonio svaigimo ar kitų simptomų priežasties. Kiek pas mane atėjo 
ligonių su diagnoze „neaiškios kilmės sinkopės“, visiems buvo rastos rimtos problemos su slankstelinėmis 
arterijomis, dažniausiai jų kilpos, persilenkimai ir anomalijos, ir visi jie po operacijos yra sveiki. Ligoniai su 
nepakankama slankstelinių arterijų kraujotaka būna jautrūs, nervingi, juos kamuoja nemiga, jie negali susikaupti 
ilgesniam protiniam darbui, nes prastai maitinamos smegenys greitai pavargsta, jų atmintis būna bloga. Vaikai 
paprastai blogai mokosi, o jeigu mokosi gerai, tai jiems reikia daug didesnių pastangų, negu vaikams su normalia 
smegenų kraujotaka. Kai kurie iš jų iš viso nepajėgūs mokytis ir neįgyja jokios specialybės. Taigi, iš esmės 
suluošinamas jų gyvenimas, jie pasmerkti varganam gyvenimui, nors daugumą jų galima išgydyti, jeigu tik jiems 
nustatoma tikroji jų negalavimų priežastis ir jie yra operuojami. Deja, daugumą (praktiškai visus) slankstelinių 
arterijų nenormalumus galima išgydyti tik chirurginiu būdu, todėl nereikia pasiduoti iliuzijoms, kad tabletė atlenks 
užsilenkusią arteriją ar ištaisys kokią nors kitą anomaliją. Taip prarandamas tik brangus laikas ir labai daug mano 
operuotų ligonių po operacijos gailisi, kad tiek daug gyvenimo prarado (ne džiaugėsi gyvenimu, o kankinosi) iki 
operacijos, kai pajunta savijautos ir gyvenimo kokybės skirtumą prieš ir po operacijos. 

 
  



Galvos ir ausų ūžimas 
 
 Galvos ūžimas, arba ūžimas, cypimas ar spengimas ausyse, ar vienoje iš jų, taip pat yra dažniausiai dėl slankstelinių 
arterijų kraujotakos stygiaus. Ausis ūžia, spengia ar cypia todėl, kad klausos nervas ir jo branduolys negauna 
pakankamos kraujotakos ir tai yra signalas, kad neuronai kenčia kraujotakos stygių. Ilgai tęsiantis kraujotakos stygiui 
smegenų kamiene (slankstelinių arterijų aprūpinamoje smegenų teritorijoje), neuronai klausos nervo branduolyje 
pradeda žūti ir ligonis kursta. Galimas ir staigus ausies apkurtimas, jeigu buvo ryškus kraujotakos sutrikimas 
vertebrobaziliariniame baseine. Kartais ūžia, cypia ar spengia tik viena ausis. Ji vėliau pradeda kursti, kartais ligonis 
visai apkursta. Daug tokių ligonių man atsiunčia LOR gydytojai ir otoneurologai. Dažnai tokiais atvejais randu tos 
pusės neišsivysčiusią, siaurutę, hypoplastišką slankstelinę arteriją. Dažnai būna, kad ir priešingos pusės slankstelinė 
arterija būna su problemomis. Ją koregavus ūžimas išnyksta arba bent jau nebedidėja ir ausis neapkursta. Tačiau 
ausies ūžimas būna ir dėl slankstelinės arterijos aterosklerozinio susiaurėjimo, persilenkimo, kilpos, įvairių 
anomalijų. Paprastai ūžia ta ausis, kurios pusės slankstelinė arterija yra su bloga kraujotaka. Jeigu kraujotaka yra 
bloga per abi slankstelines arterijas, ūžia ir kursta abi ausys arba ligoniui atrodo kad ūžia visa galva. Visos galvos 
ūžimas yra būdingas lėtiniam išreikštam kraujotakos stygiui vertebrobaziliariniame baseine. Ausų (LOR) gydytojai 
tokiems ligoniams ausų susirgimų neranda, o tiriant klausą audiometriškai nustatomas klausos nervo pakenkimas. 
Paprastai tada parašoma klausos nervo uždegimo ar neuropatijos, ar išeminio pakenkimo diagnozė. Pastaroji diagnozė 
yra teisinga, tik ties ja nereikia sustoti, o siųsti tokį ligonį slankstelinių arterijų ištyrimui dvigubu skenavimu, kad 
nustatyti tikrąją klausos nervo ir jo branduolio, esančio smegenų kamiene, pakenkimo priežastį, kadangi dažniausia 
tokio klausos nervo pakenkimo priežastis yra nepakankama kraujotaka per vieną ar abi slankstelines arterijas. Jeigu 
ūžimas yra trunkantis metus ar dvejus-trejus metus ir klausa dar nenukentėjusi (neuronai dar nežuvę), tai chirurgiškai 
normalizavus kraujotaką per slankstelines arterijas, ūžimas išnyksta. Jeigu ūžimas jau tęsiasi daug metų ir ligonis jau 
yra stipriai apkurtęs, tai, normalizavus kraujotaką per slankstelines arterijas, tolimesnis kurtimas sustabdomas, o 
ūžimas paprastai žymiai susilpnėja ar visai išnyksta. 
 

 Cerebroišeminė hipertonija 
 
 Jeigu yra didelis susiaurėjimas ar užakimas vienoje arba net keliose magistralinėse smegenis maitinančiose 
arterijose, tai smegenims net pilnai atidarius autoreguliaciją („pilnai atsukus reguliuojančius kranelius“), kraujotaka 
yra nepakankama. Tada smegenys turi sekantį mechanizmą – jos duoda komandą kelti arterinį kraujospūdį, kuris 
pravaro daugiau kraujo per susiaurėjusią arterijos vietą, kad užsitikrinti bent minimalią kraujotaką, kuri leistų joms 
funkcionuoti, o neuronams išgyventi. Todėl neretai ligoniai padidintu kraujospūdžiu kompensuoja kraujotakos stygių 
smegenyse. Ypač greitai smegenys didina kraujospūdį stingant kraujotakos smegenų kamiene, kur yra visi gyvybiniai 
centrai: širdies veiklos reguliacijos, kvėpavimo centras, sąmonė ir kiti. Todėl daug ligonių, kuriems yra padidintas 
kraujospūdis be aiškios priežasties ir jeigu dar jie turi smegenų kamieno kraujotakos nepakankamumo simptomus, jų 
hipertonija yra dėl smegenų kraujotakos nepakankamumo ir, normalizavus jų smegenų kraujotaką, po operacijos 
kraujospūdis irgi tampa normalus. Tokią hipertoniją aš vadinu cerebroišemine hipertonija, t.y. hipertonija dėl 
kraujotakos stygiaus smegenyse. Ir kol smegenims pavyksta padidintu kraujospūdžiu pakankamai aprūpinti savo 
kamieną kraujotaka, tol toks ligonis gali neblogai jaustis. Tik visa bėda, kad pati hipertonija labai kenkia širdžiai, 
kraujagyslėms, inkstams ir netgi pačių smegenų arterijoms didžiuosiuose pusrutuliuose, nes dažniausiai juose 
kraujotakos nestinga, nes miego arterijos dažniausiai pas šiuos ligonius būna normalios, todėl pačių smegenų 
smulkios arterijos stengiasi apriboti kraujotaką didžiuosiuose pusrutuliuose sutraukdamos savo raumenis, dėl ko jų 
sienelės storėja ir galiausiai net visai užanka, dėl ko įvyksta net smulkūs išeminiai insultai, vystosi hipertoninė 
smegenų encefalopatija. Visų šių organų ir kraujagyslių pakitimai priveda prie antrinių hipertonijos mechanizmų, 
kurie jau ir pašalinus pirmapradę priežastį (normalizavus smegenų kamieno kraujotaką) nebeleidžia kraujospūdžiui 
normalizuotis. Tai akivaizdu pagal operuotų ligonių rezultatus: jeigu pas ligonį hipertonijos stažas yra neilgas, keli 
metai, ir ji nėra labai didelė, tai toks padidintas kraujospūdis po operacijos visada normalizuojasi. O jeigu hipertonijos 
stažas 10 ir daugiau metų ir jos kraujospūdžio skaičiai dideli, tai dažniausiai kraujospūdis kažkiek sumažėja arba bent 
jau nebebūna šokinėjantis, nebebūna hipertoninių krizių, tačiau tam tikras hipertonijos laipsnis išlieka. Tai, kad 
smegenų kamieno kraujotakos stygių smegenys stengiasi ir kartais tikrai pilnai kompensuoja (sąskaita kitos ligos – 
hipertonijos) padidintu kraujospūdžiu įrodo mano ilgametė patirtis operuojant ir gydant ligonius su 
vertebrobaziliarinės kraujotakos nepakankamumu. Visiems ligoniams, kuriems nebuvo kitų hipertonijos priežasčių, 
chirurgiškai normalizavus vertebrobaziliarinio smegenų baseino kraujotaką, hipertonija išnyko, arterinis kraujospūdis 
tapo normalus, su sąlyga, kad hipertonija nebuvo užleista (nebuvo ilgai besitęsianti ir nebuvo labai aukštas arterinis 
kraujospūdis). Nors dauguma ligonių buvo operuoti dėl kitų labai konkrečių ir išreikštų vertebrobaziliarinės 
kraujotakos nepakankamumo simptomų ar sindromų, tačiau didelis operuotų ligonių skaičius su hipertonija, kuri po 
operacijos arba išnyko arba ryškiai sumažėjo tiesiog privertė padaryti išvadą, kad nesant kitų priežasčių hipertonijai 
(inkstų arterijų problemų, pačių inkstų problemų, hormonalinių sutrikimų ir t.t.), hipertonija gali būti ir būna 
sąlygojama nepakankamos smegenų kamieno kraujotakos. 



 

 Depresija 
 
 Kadangi ligonių, turinčių vertebrobaziliarinės  smegenų kraujotakos  nepakankamumą, dėl prastos smegenų 
kraujotakos savijauta yra bloga, jie jautrūs, nervingi, blogai miega, darbingumas ribotas, jie greit išsenka ir pavargsta, 
todėl jie negali būti laimingi, kad serga. Be to, nepakankamai krauju yra aprūpinamos kaip tik tos smegenų sritys, 
kurios yra atsakingos už nuotaiką. Smegenys negali normaliai  funkcionuoti. Akivaizdu, kad ligonio nuotaika dėl visų 
aukščiau minėtų priežasčių bus bloga. Taigi, mano ilgametė ir didžiulė patirtis operuojant ligonius su slankstelinių 
arterijų ligomis akivaizdžiai rodo, kad dauguma ligonių su nepakankama vertebrobaziliarinio smegenų baseino 
kraujotaka yra depresiški. Jų nuotaika ir savijauta būna bloga. Daugeliui mano operuotų ligonių buvo parašyta 
depresijos diagnozė ir jie buvo gydomi antidepresantais. Esant nedideliam vertebrobaziliarinės kraujotakos stygiui, 
antidepresantai kažkiek tai padeda, ligoniui kažkiek tai pagerina nuotaiką („uždeda rožinius akinius“), nors ligos jie 
neišgydo, ligos priežasties nepašalina. Nustojus vartoti antidepresantus, jeigu depresijos priežastis yra nepakankama 
vertebrobaziliarinė kraujotaka, ligonio nuotaika ir savijauta vėl pablogėja. Tuo tarpu chirurgiškai normalizavus 
slankstelinių arterijų kraujotaką, ligonio savijauta ir nuotaika tampa normali ir jiems antidepresantų nebereikia. 
Nedrįstu teigti, kad visi sergantys depresija turi vertebrobaziliarinės kraujotakos nepakankamumą, tačiau visi ligoniai 
su ilgai trunkančiu vertebrobaziliarinės kraujotakos nepakankamumu turėjo didesnio ar mažesnio laipsnio depresiją. 
Ir visiems jiems ši depresija išnyko po operacijos, normalizavus smegenų kraujotaką. Esu tikras, kad greitai ateis 
laikas, kai bus patvirtinti šie mano pastebėjimai pas labai didelį kiekį mano operuotų ligonių. Būtų labai įdomu 
patyrinėti, koks procentas psichiatrų gydomų su depresijos diagnoze ligonių iš tikrųjų turi nepakankamą 
vertebrobaziliarinio smegenų baseino kraujotaką ir kokiam jų procentui būtų galima padėti chirurgiškai juos išgydant. 
Turiu įtarimą, kad tarp psichiatrų gydomų ligonių su depresijos diagnoze, tikrai nemažai yra ligonių su 
vertebrobaziliarinės kraujotakos lėtiniu stygiumi, kuriems galima efektyviai ir iš esmės padėti koreguojant jų turimas 
slankstelinių arterijų anomalijas ar kitus jų nenormalumus (perlinkimus, kilpas, aterosklerozinius susiaurėjimus) juos 
operuojant. Manau, kad būtini moksliniai tyrimai šioje srityje, o taip pat ir cerebroišeminės hipertonijos srityje, 
įvertinant vertebrobaziliarinės kraujotakos stygių šių dviejų susirgimų etiopatogenezėje. Tam, kad atlikti rimtus 
mokslinius medicininius tyrimus šiose srityse, reikia kad man ne tik nebūtų trukdoma normaliai dirbti, bet ir kad būtų 
sutelktos didelės mokslininkų, tikrai norinčių rimtai tirti šias problemas, pajėgos. Gaila, kad Lietuvoje niekas rimtai 
nežiūri į šias sveikatos problemas ir nenori rimtai jų tirti. Arba pradeda slankstelinių arterijų chirurgiją nuo nulio, kai 
galėtų pasinaudoti mano sukaupta didžiule ilgamete patirtimi. Tai tas pats, kas iš naujo išradinėti dviratį. Beje, 
slankstelinių arterijų ligų diagnostika, sprendimas ar tikslinga ligonį operuoti, operacijos efekto prognozavimas, 
pačios operacijos technika ir kiti susiję su slankstelinių arterijų chirurgija dalykai yra labai sudėtingi ir reikalaujantys 
daug žinių ir labai didelės asmeninės chirurgo patirties, kurios, beje, iš vadovėlių neišmoksi. Žymiai greičiau patirtį 
šioje srityje galima perimti mokantis iš jau patyrusio šioje srityje chirurgo. Reikės ilgų dešimtmečių norint pačiam 
sukaupti tokią patirtį, kokią aš jau turiu ir galiu perduoti kitiems, jeigu tik būtų norinčių tai išmokti. 

Negaliu trumpame populiariame straipsnelyje labai išsiplėsti ir smulkiai aprašyti visus slankstelinių 
arterijų nepakankamos kraujotakos simptomus ir paaiškinti jų kilmę. Gydytojams skirtame skyriuje tai padaryti yra 
paprasčiau , nes jie turi tam tikras medicinines žinias ir jiems yra paprasčiau suprasti, taigi ir man yra lengviau jiems 
išdėstyti šią sritį. Be to, jiems skirtame straipsnyje aš galiu vartoti medicininius terminus tikėdamasis, kad būsiu 
suprastas.  Tam tikslui reikia parašyti išsamią knygą, kurią aš rašau ir parašysiu. Tikiuosi, kad per tą laiką medicina 
Lietuvoje pažengs į priekį ir visa, apie ką aš čia rašau nebebus taip nesuprantama neurologams ir šeimos daktarams, 
nors ir dabar yra nemažai neurologų ir šeimos gydytojų, kurie gerai orientuojasi šiuose susirgimuose ir atsiunčia man 
konsultuoti ligonius jau su jų pačių tiksliai nustatyta ar bent įtariama diagnoze. Būtent šeimos gydytojai yra labiau 
išprusę šioje sudėtingoje smegenų kraujotakos sutrikimų diagnostikos srityje, lyginant su neurologais ir pagrindinis 
ligonių srautas mano atliekamoms slankstelinių arterijų operacijoms yra būtent iš jų, kadangi jie  bendrauja su mano 
operuotais ligoniais, žino kokius jie turėjo simptomus prieš operaciją ir kaip jie jaučiasi po operacijos. Taigi, jie gana 
gerai orientuojasi šios gana plačiai paplitusios ligos diagnostikoje ir žino kaip galima šiems ligoniams padėti. Jų 
nebereikia įtikinėti slankstelinių arterijų operacinio gydymo efektyvumu, nes jie tai akivaizdžiai mato pas savo 
globojamus ligonius. Tuo tarpu neurologai mato tik blogus chirurginio gydymo rezultatus, nes ligonis kuris po 
operacijos yra sveikas pas neurologus nebevaikšto. Todėl daugumas neurologų yra susidarę neteisingą skeptišką 
nuomonę šių operacijų atžvilgiu. 

Mano patarimas ligoniams, kuriems nepasisekė ir jiems operacija nepadėjo: pirmiausia pasirodykite jus 
operavusiam chirurgui, visų pirma tam, kad jis žinotų jog jums operacija nedavė efekto; antra – būtent jis geriausiai 
gali nustatyti priežastį, kodėl pas jus nėra pagerėjimo (gal blogai atlikta operacija, gal apsiriko dėl diagnozės, ar 
operacijos tikslingumo). Būtina tiksliai ir pilnai ištirti operuotą arteriją, jeigu reikia netgi atliekant angiografinį 
tyrimą. Jeigu operuota arterija yra normali ir jos kraujotaka normali ir jūs vis tiek turite smegenų kraujotakos 
nepakankamumo  simptomus, tada būtina pasikonsultuoti su kvalifikuotu neurologu ar nėra pas jus susirgimo, kurio 



simptomai yra panašūs į smegenų kraujotakos nepakankamumo simptomus. Jeigu Jus operavo kitas kraujagyslių 
chirurgas, patarčiau pasikonsultuoti  ir su manimi, nes ne visi chirurgai turi drąsos prisipažinti ligoniui savo klaidas. 
Kadangi Lietuvoje dar labai mažai gydytojų žino, kad slankstelinių arterijų ligos pasireiškia ne tik insultu, bet ir 
aukščiau išvardinta simptomatika, esant jų lengvesnio laipsnio ir ypač lėtiniam nepakankamumui, tai dažniausiai 
šiems ligoniams rašomos tokios diagnozės kaip, Menjero liga, migrena, epilepsija (esant sąmonės praradimams), 
vegetodistonija, nerimo sutrikimas ir t.t., kai kurie net nukreipiami psichiatro gydymui, rašomos įvairiausios 
neurologinės diagnozės. Tai, kad gydytojai, tame tarpe ir neurologai, nemoka diagnozuoti slankstelinių arterijų ligų, 
galima įsitikinti vien tik panaršius internete. Begalėje forumų interneto naršytojai skundžiasi, kad negali rasti 
priežasties kodėl jiems svaigsta galva, ar ūžia ausyse: vienoje ar abiejose, nors būna konsultavęsi su keletu gydytojų. 
Šiems ligoniams, kuriems svaigsta galva, ūžia ausyse, ar yra kitų aukščiau išvardintų slankstelinių arterijų 
kraujotakos nepakankamumo simptomų patarčiau kreiptis į mane. Jums tikrai bus nustatyta tiksli diagnozė ir 
daugumą jūsų galima pilnai išgydyti. 

Stuburo osteochondrozė (kremzlinių stuburo tarpslankstelinių diskų sudilimas) taip pat sukelia 
slankstelinių arterijų kraujotakos sutrikimus dėl to, kad jos spaudžiamos stubure slankstelių ataugomis ar dėl stuburo 
deformacijų. Taip pat dažnos slankstelinių arterijų kraujotakos sutrikimo priežastys yra jų persilenkimai dėl ilgio 
pertekliaus, kurie gali pasireikšti jau vaikystėje. Įvykus insultui slankstelinių arterijų krauju aprūpinamoje smegenų 
teritorijoje, gali būti vienos kūno pusės  paralyžius, arba net visų keturių galūnių paralyžius. Dažnai sutrinka kalba, 
ligonis nerišliai kalba, lyg būtų girtas, liežuvis jo neklauso arba visai negali kalbėti. Taip pat gali būti sutrikęs rijimas 
ir ligonis negali praryti maisto, springsta. Gali būti labai ryškus lygsvaros sutrikimas, kad ligonis negali paeiti, net 
pastovėti. Įvykus insultui smegenų kamiene, kaip taisyklė, pagijimo ar pagerėjimo tikimybė yra labai nedidelė, todėl 
labai svarbu diagnozuoti ir chirurgiškai koreguoti slankstelinių arterijų susiaurėjimus dar prieš joms užankant, kol 
būna aukščiau išvardinti simptomai, dar be paralyžių, rodantys slankstelinių arterijų susiaurėjimą, ar net vienos iš jų 
užakimą. Reikia turėti omenyje, kad pas kas dešimtą žmogų viena iš slankstelinių arterijų, dažniausiai dešinė, būna 
neišsivysčiusi nuo gimimo, siaurutė ir per ją prateka tik labai mažas kraujo kiekis. Esant vienintelės normalios 
slankstelinės arterijos susiaurėjimams dėl aterosklerozės, perlinkimo, ar suspaudimo stubure dėl osteochondrozės, 
atsiradus stuburo deformacijoms ir ataugoms, būna labai išreikšta simptomatika ir didelis pavojus, jai užakus, įvykti 
išeminiam insultui smegenų kamiene. Todėl ligoniai, turintys aukščiau išvardintus simptomus, turėtų kreiptis į gerai 
išmanantį slankstelinių arterijų ligas ir mokantį jas diagnozuoti dvigubu arterijų skenavimu kraujagyslių chirurgą. Tik 
visa bėda yra ta, kad Lietuvoje, deja, apart manęs nelabai kas gali diagnozuoti šiuos susirgimus. Aterosklerozinius 
slankstelinių arterijų užakimus ar ryškius susiaurėjimus dar bus mokančių diagnozuoti ir operuoti, tuo tarpu įgimtų 
slankstelinių arterijų ligų (anomalijų) apart manęs tikrai niekas Lietuvoje nemoka nei diagnozuoti, nei operuoti. Dar 
daugiau, dauguma gydytojų, tiek kraujagyslių chirurgai, tiek neurologai sakys, kad aplamai slankstelinių arterijų 
nereikia operuoti, kad jos nevertos dėmesio ar jų susirgimus reikia gydyti tik vaistais, jokiu būdu neoperuoti ir kaltins 
mane, kad aš be reikalo operuoju šiuos ligonius. Telieka tik apgailestauti, kad Lietuvoje medicina yra taip beviltiškai 
atsilikusi nuo normalių šalių ir nuo pirmaujančių šioje srityje pasaulio klinikų. Nieko neišmanant šioje srityje telieka 
vienintelis ir tikrai pats blogiausias būdas – tik, kaip stručiui įkišus galvą į smėlį, teigti jog slankstelinių arterijų ligų 
nėra ir jų nereikia chirurgiškai gydyti. Taip elgiasi Lietuvos neurologai ir beveik visi kraujagyslių chirurgai. Beje, aš 
stažavausi JAV Niujorko universiteto medicinos centre 1981-1982 metais ir jau tada mano mokytojas, pasaulinio 
garso kraujagyslių chirurgas, profesorius Anthony Imparato operuodavo labai daug slankstelinių arterijų operacijų. 
Reiškia, Lietuvos medicinai dar labai toli iki 1980 metų JAV medicinos lygio. 
  Ypač daug nuveikę ir nusipelnę slankstelinių arterijų ligų diagnostikos ir chirurginio gydymo srityje yra 
Prancūzijos medikai. Profesorius Edouard Kieffer 2001 metais Paryžiuje suorganizavo pasaulinį kongresą 
slankstelinių arterijų chirurgijos tema, į kurį pakvietė ir mane, kad paskaityčiau kviestinį pranešimą apie slankstelinių 
arterijų perlinkimų ir kilpų diagnostiką ir chirurginį gydymą bei parašyčiau šia tema skyrių į knygą “Slankstelinių 
arterijų chirurgija”. Kaip matote, pasaulyje aš esu vertinamas visiškai kitaip negu Lietuvoje. Šioje 2001 metais 
Paryžiuje prancūzų kalba išleistoje knygoje yra beveik visa šiuolaikinė slankstelinių arterijų chirurgijos patirtis ir 
rekomendacijos kaip diagnozuoti ir gydyti slankstelinių arterijų ligas, įskaitant ir įgimtas slankstelinių arterijų 
anomalijas. Beje, skyrių apie slankstelinių arterijų anomalijas, jų diagnostiką ir chirurginį gydymą parašė Paryžiaus 
kraujagyslių chirurgas profesorius Fabien Koskas. Ir jo skyriuje jūs rasite visą tai apie ką aš rašau ir rašysiu šiame 
interneto puslapyje. Mano patirtis slankstelinių arterijų įgimtų anomalijų diagnostikos ir chirurginio gydymo srityje 
yra netgi didesnė už F. Kosko, tačiau būtent jis pats norėjo parašyti šį skyrių, nes įgimtos slankstelinių arterijų 
anomalijos yra labai svarbi, gana nauja ir pati prestižiskiausia kraujagyslių chirurgijos sritis. Žemiau yra šios knygos 
fotonuotrauka (1 paveikslas). Jos redaktoriai yra pasaulinio garso Paryžiaus kraujagyslių chirurgai, profesoriai 
Edouard Kieffer ir Fabien Koskas bei taip pat pasaulinio garso Paryžiaus neurologas profesorius Gerald Rancurel. 
Nemanau, kad Lietuvos neurologai, kurie teigia, kad nereikia operuoti slankstelinių arterijų, gali net iš tolo lygintis su 
juo. Abejojantys tuo, kas parašyta šiame interneto puslapyje ir mokantys prancūzų kalbą, gali visą tai perskaityti šioje 
knygoje. Ją nesunku bus rasti bibliotekose ir internete. Įdedu ir mano skyriaus šioje knygoje (219- 245 puslapiai) 



pirmojo puslapio nuotrauką (2 paveikslas). Nemokantys prancūzų kalbos, bet mokantys anglų kalbą, šios knygos 
mano skyrių gali skaityti angliškai internete.  
 
                               1 Paveikslas                                                                 2 Paveikslas 

     

Šio intarpo apie Lietuvos medicinos lygį ir apie šią knygą nebūčiau rašęs, tačiau be šių įrodymų vargu ar jūs manimi 
ir mano teiginiais šiame rašinyje patikėtumėte, nes kiti gydytojai jums kalbės ir teigs visiškai priešingai. Jūsų reikalas 
apsispręsti kuo tikėti. Nemanau, kad abejojate profesorių E. Kiefferio, F. Kosko, G. Rancurelio kompetencija šioje 
srityje. Jų ir mano patirtis bei nuostatos ir nuomonės slankstelinių arterijų chirurgijos srityje absoliučiai sutampa. 
Antraip nebūčiau gavęs pakvietimo parašyti skyrių į jų redaguotą knygą bei skaityti pranešimą šiuo klausimu 
kraujagyslių chirurgijos specialiame, skirtame slankstelinių arterijų chirurgijai, pasauliniame kongrese Paryžiuje. 
Beje, tai nebuvo vienintelis pasaulinis kongresas, skirtas smegenų kraujotakos sutrikimų diagnostikai ir chirurginiam 
gydymui, į kurį aš buvau pakviestas skaityti pranešimą kaip kviestinis lektorius. Jų buvo net keli. Taip pat aš esu ir 
daugelio, ne tik šios mano aukščiau minėtos knygos šia tema bendraautorius. Tai Cerebral Revascularisation”, 
išleista Londone 1993 m., “Cerebrovascular Ischemia: Investigation and Management”, išleista Londone 1996 
m.,  “ Textbook of Angiology “, išleista Niujorke 2000 metais ir kitos.   

Trumpi anatomijos paaiškinimai 

Slankstelinė arterija atsišakoja nuo poraktinės arterijos, iš pradžių ji eina kakle laisva tarp kaklo minkštųjų audinių, 
normoje ji įlenda į šešto kaklo slankstelio skersinę ataugą ir toliau jau eina kanalėlyje per skersines šešto-pirmo kaklo 
slankstelių ataugas. Šis kanalėlis, apgaubtas kaulu (skersinės slankstelių ataugos) ir tvirtais stuburo raiščiais, apsaugo 
slankstelinę arteriją nuo jos suspaudimo ar net užspaudimo su giliaisiais kaklo raumenimis, jiems įsitempus judinant 
kaklą ir galvą. Toliau per didžiąją pakaušinę angą slankstelinė arterija įlenda į kaukolę, gulasi ant kaukolės pamato po 
smegenų kamienu ir čia abi slankstelinės arterijos susijungia į vieną pamatinę arteriją, kuri bendrai paskirsto kraują 
po visą vertebrobaziliarinį smegenų baseiną (į abi jo puses) per simetriškas pamatinės arterijos šakas. Kadangi šiame 
straipsnyje bus daug rašoma apie įvairias įgimtas slankstelinių arterijų anomalijas, tai, norint jas įsivaizduoti, būtina 
turėti bent jau minimalias anatomijos žinias. Todėl 3-me paveiksle pateikiamas dešinės slankstelinės ir dešinės miego 
arterijų piešinėlis iš anatomijos atlaso. 

  

                                   

http://www.slideshare.net/povilas1/loops-kinks-and-anomalies-of-vertebral-arteries-3222132
http://ppauliukas.blog.com/files/2010/05/Mano-straipsnis-1GIF1.gif


                                              3 Paveikslas 

 

Žemiau pateiktas 4-tas paveikslas, vaizduojantis visas smegenų arterijas ir visas jas jungiantį Vilizijaus arterinį ratą 
(žiedą), žiūrint iš smegenų apačios. Vilizijaus ratas susidaro priekinei jungiančiajai arterijai (PJA) sujungus abi 
priekines smegenų arterijas (PSA) ir abiems užpakalinėms jungiančiosioms arterijoms (UJA) sujungus užpakalines 
smegenų arterijas (USA) su savo pusės vidurinėmis smegenų arterijomis (VSA) (žiūrėk paveikslą, esantį žemiau). 
Vilizijaus ratas sujungia visas 6 smegenų arterijas į vieną bendrą baseiną ir gali perskirstyti (patiekti) kraują visoms 
šešioms smegenų arterijoms (t.y. aprūpinti krauju visas smegenis) netgi užakus vienai, dviems ar net trims 
magistralinėms smegenis maitinančioms (slankstelinėms ir vidinėms miego)  arterijoms. Ligoniams, turintiems tokį 
visiškai pilną idealų Vilizijaus ratą, užakus vienai ar netgi, ypač ypatingais atvejais, netgi visoms keturioms 
magistralinėms (abiems slankstelinėms ir abiems vidinėms miego) arterijoms, gali insultas neišsivystyti, o tiktai bus 
išreikštas bendras smegenų kraujotakos stygius ir atitinkama simptomatika, tačiau ligonis nebus paralyžiuotas, 
neuronai nežus ir, atstačius normalią kraujotaką į smegenis, jis vėl bus sveikas. Deja, tokių, turinčių pilną Vilizijaus 
ratą, žmonių yra tik trečdalis. Kiti du trečdaliai žmonių arba turi nepilną Vilizijaus ratą (dažniausiai stinga vienos arba 
abiejų užpakalinių jungiančiųjų smegenų arterijų) arba jo iš viso neturi (nėra ir priekinės jungiančiosios arterijos). 
Tokiu atveju įvyksta išeminis insultas su beveik viso didžiojo smegenų pusrutulio žūtimi ir paralyžiumi netgi užakus 
tik vienai vidinei miego arterijai, nes jos smegenų baseinas negali iš niekur kitur gauti kraujotakos, nes jis yra visiškai 
izoliuotas. Užakus vienai slankstelinei arterijai, netgi nesant Vilizijaus rato, didelės katastrofos gali ir neįvykti, 
kadangi abi slankstelinės arterijos kartu susilieja į vieną bendrą pamatinę arteriją, į vieną bendrą vertebrobaziliarinį 
baseiną, todėl ir kraujotaka jame išlieka, tiktai ji bus sumažinta, tačiau jeigu sveikoji (neužakusi) slankstelinė arterija 
bus visiškai normali, jos kraujotakos gali ir užtekti, tiktai smegenys nebeturės rezervo savo kraujotakos pasididinimui 
vertebrobaziliariniame baseine ir, reikalaujančiose padidintos smegenų kraujotakos situacijose, atsiras simptomai, 
rodantys nepakankamą kraujotaką vertebrobaziliariniame smegenų baseine.           

  

 

 
3 Paveikslas:  Slankstelinės arterijos 
anatomija 
 

1 - poraktinė arterija (ji aprūpina krauju 
ranką);  
2 - bendroji miego arterija; 
 3 - slankstelinė arterija; 
 4 - išorinė miego arterija (aprūpina krauju 
veidą ir plaukuotąją išorinę galvos dalį); 
 5 - vidinė miego arterija (aprūpina krauju 
savo pusės didįjį smegenų pusrutulį); 
 6 - pamatinė arterija (aprūpina krauju 
smegenų kamieną, smegenėles, smegenų 
požievio sritį ir pakaušines didžiųjų smegenų 
 pusrutulių dalis); 
 7 - šešto kaklo slankstelio skersinė atauga; 
8 – arterinis skydliaukės ir kaklo kamienas 
(truncus thyreocervicalis). 
 



                                                 4 Paveikslas 

 

 

Slankstelinių arterijų (vertebrobaziliarinės) kraujotakos nepakankamumo priežastys ir jų 
chirurginis gydymas 

 Dažniausios ligos, kurios sąlygoja nepakankamą kraujotaką per slankstelines arterijas ir sukelia kraujotakos 
sutrikimus vertebrobaziliariniame baseine yra: ateroskleroziniai jų susiaurėjimai ir užakimai, kilpos ir persilenkimai, 
įgimtos anomalijos (jų yra daug rūšių), kaklinės stuburo dalies osteochondrozė ( stuburo deformacijos ir išaugos 
spaudžia slankstelines arterijas jų kauliniuose kanalėliuose stubure). Arterijų susiaurėjimas ar užakimas dėl 
aterosklerozės yra geriausiai  suprantama ir daugumos gydytojų pripažįstama ir nekvestionuojama slankstelinių 
arterijų patologijos ir vertebrobaziliarinio kraujotakos nepakankamumo priežastis. 5-tame paveiksle nuotraukose 
(gaunamose per kirkšnies arteriją įvedus kateterį ir per jį leidžiant rentgeno spindulius sugeriantį kontrastinį skystį į 
tiriamą arteriją) matome kaip turi atrodyti normali slankstelinė arterija (A ). Kitose 5-to paveikslo nuotraukose 
matome: B – kritiškai susiaurėjusias, besiruošiančias užakti kairės slankstelinės arterijos žiotis-(3); C - slankstelinės 
arterijos kilpą jos pradinėje dalyje (4) ir slankstelinės arterijos deformaciją stubure dėl stuburo osteochondrozės 
(tarpslankstelinių kremzlinių diskų sudilimo) -(5); D - matome kairės slankstelinės arterijos kilpą (4) su arterijos 
perlinkimu, ryškiai siaurinančiu spindį dėl jos užsilenkimo kilpos srityje. 

                                                                             

 

 

                                                                           

 

 
4 Paveikslas:  Arterinis Vilizijaus 
smegenų ratas  
 

PJA – priekinė jungiančioji arterija 
PSA – priekinė smegenų arterija 
VSA – vidurinė smegenų arterija 
UJA – užpakalinė jungiančioji arterija 
USA – užpakalinė smegenų arterija 
Pam. A – pamatinė arterija 
KSA – kairė slankstelinė arterija 
DSA – dešinė slankstelinė arterija 
 
KSS – kaktinė smegenų skiltis 
SSS – smilkininė smegenų skiltis 
(kairioji smilkininė smegenų skiltis 
vaizdumo dėlei  pašalinta)  
PSS -  pakaušinė smegenų skiltis 
PS – pailgosios smegenys 
ST – smegenų tiltas 
S – smegenėlės (kairysis smegenėlių 
pusrutulis vaizdumo dėlei pašalintas) 



                                                                              5 Paveikslas 

                                 

                 A                          B                            C                          D 
5 Paveikslas: 1 – poraktinė arterija; 2- slankstelinė arterija; 3- kairės slankstelinės arterijos žiočių kritinis 
susiaurėjimas; 4- kairės slankstelinės arterijos kilpa; 5- kairės slankstelinės arterijos deformacija stubure dėl 
osteochondrozės.   

 Užakus žiotims, užanka ir slankstelinė arterija paprastai iki 2-ro kaklo slankstelio lygio (toje vietoje į ją įteka kylanti 
kaklo arterija, kuri palaiko slankstelinėje arterijoje nors ir labai lėtą kraujotaką, bet neleidžiančią jai visai užakti). Ši 
aplinkybė įgalina atstatyti kraujotaką į slankstelinę arteriją kaklo viršuje tarp antro ir   pirmo slankstelių skersinių 
ataugų (atlikti taip vadinamą distalinį šuntą iš miego arterijos į slankstelinę arteriją aukščiau užakimo vietos su 
poodine vena, paimta iš kojos poodžio).   

Ateroskleroziniai slankstelinių arterijų susiaurėjimai ir užakimai yra ant tiek akivaizdi ir nenuginčijama 
patologija (nenormalumas, liga), kad jos neneigia net neurologai. Net Lietuvos neurologai pajėgia suprasti, kad per 
užakusią arteriją kraujotakos nebėra, taigi ir smegenys nebegauna reikalingo kraujo kiekio. Tik visa bėda yra ta, kad 
retas kuris Lietuvos angiochirurgas moka kvalifikuotai ir kokybiškai išoperuoti ligonį netgi su šia patologija. Dėl šios 
patologijos ir būtinumo ją chirurgiškai koreguoti jau niekas nebesiginčija ir todėl aš jai neskirsiu savo straipsnyje 
daugiau dėmesio. 

Slankstelinių arterijų kilpos ir perlinkimai 

Slankstelinių arterijų kilpos ir perlinkimai gali būti tiek įgimti, tiek ir įgyti. Kilpos dažniausiai būna įgimtos, o 
perlinkimai gali būti tiek įgimti, tiek ir įgyti. Persilenkimai dėl slankstelinės arterijos pertekliaus gali susiformuoti ir 
su amžiumi dėl trumpėjančio kaklo stuburo osteochondrozės pasekoje ir dėl su amžiumi ilgėjančios (išsitempiančios) 
arterijos. Santykinai arterija gaunasi ryškiai per ilga esamam kaklo ilgiui ir ji persilenkia (užsilenkia). Ypač būdingi 
tokie slankstelinių ir miego arterijų išilgėjimai su amžiumi ligoniams, turintiems didelį arterinį kraujospūdį 
(hipertoniją). Kilpos vietoje kliūtis kraujotakai yra taip pat tas pats arterijos persilenkimas, persilenkimo vietoje 
susidarantis arterijos susiaurėjimas dėl arterijos sienelės įsigaubimo į arterijos spindį. Taip gali būti labai 
susiaurinamas ar net visiškai uždaromas arterijos spindis. Kam tai nelabai aišku, siūlau pabandyti padaryti tai su bet 
kokiu minkštu lanksčiu vamzdeliu, pavyzdžiui su sodo laistymo žarna: ją perlenkti taip, kaip atrodo nuotraukoje 
arterija ar susukti iš jos kilpą, kurioje, kaip taisyklė,  arterija būna dar ir persukta aplink išilginę ašį, nes tik taip gali 
susidaryti kilpa. Taigi, jei per ilga slankstelinė arterija turi pakankamai vietos kakle išsiraityti, tai ji gali ar visai 
nepersilenkti, ar persilenkti, taip susiaurindama savo spindį. O jeigu jai laisvos vietos kakle yra mažai, ji yra fiksuota 
(pavyzdžiui su simpatinio nervo kamienu pririšta prie stuburo), tai tada ilgio perteklius susisuka į kilpą. Tokiu atveju 
arterija priverčiama dar ir apsisukti 180 laipsnių apie išilginę ašį. Kiek visi tokie arterijos persilenkimai ir 
persisukimai  (kilpos atveju) trukdo kraujotakai, labai lengva įsitikinti visą tai sumodeliavus ir išbandžius su laistymo 
žarna: leidžiant iš jos tekėti vandeniui ir modeliuojant įvairaus laipsnio ir formos persilenkimus ir persisukimus 



(kilpas). Visi šie trukdžiai kraujotakai dėl arterijos persilenkimo ir kilpos labai akivaizdžiai yra registruojami tiriant 
kraujotaką per persilenkusią arteriją su ultragarsu, naudojant doplerinę flaumetriją (pastovios bangos doplerį ar 
dvigubą arterijų skenavimą). Šie metodai leidžia tiksliai įvertinti kiek trukdo kraujotakai arterijos aterosklerozinis 
susiaurėjimas, persilenkimas, kilpa ar kokia nors įgimta jos anomalija. Žemiau 6- tame paveiksle pateikiami keli 
slankstelinių arterijų persilenkimų ir kilpų variantai. Tiek kilpos, tiek ir persilenkimai savo forma gali būti labai 
įvairūs. Paprastai kuo mažesnė kilpa (labiau susukta arterija), kuo staigesnis (trumpesnėje atkarpoje) perlinkimas, tuo 
didesnį arterijos susiaurėjimą jie sukelia ir tuo labiau trukdo kraujotakai per arteriją. 

                                                                              6 Paveikslas 

                        

                           A                                B                              C 

                                 

               D                                E                                   F 



      

                   G                                 H 
 

Slankstelinių arterijų kilpos ir perlinkimai chirurgiškai koreguojami sekančiu būdu: slankstelinė arterija išdalinama 
iki įėjimo į stuburą (tai labai svarbu, kad operuojant ligonį dėl kilpos ar perlinkimo nepalikti pas jį slankstelinės 
arterijos suspaudimo tarp giliųjų kaklo raumenų sausgyslių, jeigu ji į stuburą įeina aukščiau negu į šešto slankstelio 
skersinę ataugą), slankstelinė arterija nukerpama nuo poraktinės arterijos, jos perteklius nukerpamas ir, padarius 
poraktinėje arterijoje dvigubai ar net trigubai didesnę skylę negu ji buvo iki tol (priklausomai nuo slankstelinės 
arterijos diametro ir jos ilgio pertekliaus), slankstelinė arterija prakerpama išilgai užpakalinės (nugarinės) sienelės ir ji 
prisiuvama prie poraktinės arterijos virš tos padidintos skylės, suformuojant plačias konusines slankstelinės arterijos 
žiotis. Tokiu būdu slankstelinė arterija sutrumpinama iki reikalingo ilgio, taip ji yra ištiesinama ir suformuojamos 
naujos plačios jos žiotys. Lygiai ta pačia metodika pašalinamas ir slankstelinės arterijos žiočių susiaurėjimas dėl 
aterosklerozės. Šiuo atveju, nukirpus slankstelinę arteriją nuo poraktinės arterijos, jeigu yra jos ilgio perteklius ( o jis 
beveik visada būna pas vyresnius žmones dėl kaklo sutrumpėjimo osteochondrozės pasekoje), paprasčiausiai 
nukerpamas susiaurėjęs slankstelinės arterijos galas (žiotys) iki normalaus spindžio ir, padarius plačią skylę 
poraktinėje arterijoje, slankstelinė arterija implantuojama (prisiuvama) prie poraktinės arterijos virš tos naujai 
padarytos didelės skylės joje. Jeigu nėra slankstelinės arterijos ilgio pertekliaus, tada, ją nukirpus nuo poraktinės 
arterijos, iš jos žiočių pašalinama aterosklerozinė plokštelė ir ji vėl, kaip ir aukščiau aprašytais atvejais, 
implantuojama atgal į poraktinę arteriją, suformuojant irgi plačias žiotis, kad jos nebesusiaurėtų. Jeigu dėl kokių tai 
priežasčių neįmanoma šiuo būdu koreguoti slankstelinės arterijos žiočių susiaurėjimo, įsodinant ją atgal į poraktinę 
arteriją, tada ją galima įsodinti į bendrosios miego arterijos šoną, lygiai taip pat suformuojant plačias žiotis. Yra ir 
kitų būdų koreguoti ateroskleroziniams slankstelinių arterijų susiaurėjimams ir užakimams: slankstelinės arterijos 
pradinės dalies pakeitimas to paties ligonio poodžio vena ar aplamai kraujotakos atstatymas į slankstelinę arteriją ties 
jos įlindimu į galvą, kai būna užakusi slankstelinė arterija beveik per visą kaklo ilgį, naudojant poodžio veną (taip 
vadinamas distalinis šuntavimas poodžio vena iš bendrosios miego arterijos šono į slankstelinės arterijos šoną ties 
pirmu kaklo slanksteliu). 7 paveiksle pavaizduota aukščiau aprašytos chirurginės slankstelinės arterijos  
rekonstrukcijos schema.  

                                                                               

 

 
6 Paveikslas: 
 
A,B,C -  angiografiniame vaizde 
matomos įvairios slankstelinių arterijų 
perlinkimų formos. 
 

D,E,F,G, H - angiografiniame vaizde  
matomos įvairios slankstelinių arterijų 
kilpų formos. 
 

H paveiksle (šoninė projekcija, todėl 
pradinę slankstelinės arterijos dalį 
užstoja petys) slankstelinė arterija 
susiraičiusi į kilpą prieš įlįsdama į 
stuburą nenormaliai aukštai, į ketvirtą 
kaklo slankstelį -1. 
 2 - slankstelinės arterijos įlindimo į 
kaukolę vieta. 
 

SA – slankstelinė arterija 
PA – poraktinė arterija 
P – perlinkimas 
K - kilpa 



                                                                     7 Paveikslas 

                     

 

 

 

 

 

 

                                         8 Paveikslas 

 

7 Paveikslas:  Slankstelinės arterijos sutrumpinimo ir reimplantacijos į poraktinę arteriją schema 
 

1 – slankstelinė arterija; 2 – poraktinė arterija; 
A – slankstelinė arterija nukerpama nuo poraktinės arterijos; 
B – padidinamos slankstelinės arterijos žiotys ir išilgai arterijos  prakerpama užpakalinė slankstelinės 
arterijos sienelė; 
C – siūlė pradedama siūti nuo užpakalinių –viršutinių  slankstelinės ir poraktinės arterijų kampų; 
D, E – siūlė tęsiama iš šonų link priekinio arterijų paviršiaus; 
F – siūlai surišami.  
 

 
8 Paveikslas:   Slankstelinės 
arterijos persilenkimas dėl ilgio 
pertekliaus. 
 

SA – slankstelinė arterija; 
SN – simpatinis nervas (simpatinio 
kamieno šoninė šaka); 
PA – poraktinė arterija; 
DN – diafragmos nervas (nervus 
phrenicus). 
 
Mėlynos rodyklės rodo 
slankstelinės arterijos persilenkimo 
vietą. Toje vietoje slankstelinės 
arterijos spindis dėl į spindį 
įsigaubusios arterijos sienelės  yra 
labai susiaurintas (arterija 
užsilenkusi). 



                            9 Paveikslas 

   

8 ir 9 paveiksluose pateiktas operacinis persilenkusios slankstelinės arterijos vaizdas ir vaizdas po jos chirurginės 
korekcijos aukščiau aprašyta metodika. 

Slankstelinių arterijų įgimtos anomalijos 

Slankstelinių arterijų vystimasis pas žmogaus embrioną yra labai sudėtingas ir komplikuotas procesas, nes jos vystosi 
iš vertikalių arterinių jungčių, jungiančių segmentines embriono kūno arterijas (norintys paskaityti plačiau apie 
smegenis maitinančių arterijų vystimasį pas  embrioną ir kai kurias jų vystimosi anomalijas gali perskaityti mano 
straipsnį apie labai retą įgimtą aortos lanko šakų anomaliją adresu: http://www.slideshare.net/povilas1/deinysis-
aortos-lankas-su-veidrodiniu-brachiocefalini-arterij-atsiakojimu-kairiojo-truncus-brachiocephalicus-aplazija arba  
http://www.pauliukoklinika.lt/get.php?f.6376). Todėl slankstelinių arterijų įvairūs nenormalumai (įgimtos 
anomalijos) pas žmones pasitaiko gana dažnai. Gali aplamai neišsivystyti slankstelinės arterijos, jų nebūti (tokiu 
atveju nesivysto smegenų kamienas ir vaisius žūna, įvyksta persileidimas). Arba, jeigu vis tik vaisius vystosi ir 
kūdikis gimsta, tai jis būtinai turi turėti kokią tai kitą įgimtą smegenis maitinančių arterijų anomaliją, 
kompensuojančią slankstelinių arterijų nebuvimą ir užtikrinančią bent minimalią smegenų kamieno kraujotaką, 
leidžiančią vaisiui, o vėliau ir kūdikiui vystytis. Paprastai tokie kūdikiai turi įvairaus laipsnio smegenų kraujotakos 
nepakankamumo simptomatiką arba net paralyžių. Mano giliu įsitikinimu, didelė kūdikių ir vaikų su įgimtu vaikų 
cerebriniu paralyžiumi dalis yra būtent dėl įvairių įgimtų slankstelinių arterijų neišsivystimo anomalijų. Tik gaila, kad 
jiems niekas net neieško vaikų cerebrinio paralyžiaus priežasties, niekas netiria jų smegenų kraujotakos būklės, jų 
smegenis maitinančių arterijų būklės, pagaliau apart manęs ir nėra Lietuvoje mokančių tai daryti. Tokie vaikai 
paprasčiausiai yra nurašomi, teigiant kad vaikų cerebrinio paralyžiaus priežastis yra neaiški, kad jis yra dėl „gimdymo 
traumos“, dėl „intrauterinės infekcijos“ ir t.t. Visos šios diagnozės yra niekuo nepagristos ir išgalvotos, nes tikrosios 
paralyžiaus priežasties ir tikrosios diagnozės paprasčiausiai niekas net nesistengia, o ir nesugeba, nustatyti. 
  Žemiau pateikiu konkretų klinikinį pavyzdį 35 metų amžiaus vyro, kuris nuo gimimo neturi nei vienos 
slankstelinės arterijos, tačiau turi jas kompensuojančią anomaliją: jo pamatinė smegenų arterija, kuri ir maitina visą 
smegenų kamieną, smegenėles ir pakaušines didžiųjų smegenų pusrutulių skiltis (visą vertebrobaziliarinį smegenų 
kraujotakos baseiną), išsivystė iš kairės pakaušinės arterijos, kuri dėl to labai išplatėjo ir tapo tokio pat storio kaip ir 
pamatinė arterija. Pas embrioną smegenų arterijos vystosi atskirai nuo kaklo arterijų. Jei dėl kokios tai priežasties 
nesivysto viena ar abi slankstelinės arterijos, tai esantis smegenų kraujotakos trūkumas verčia vystytis šalutinius 
kraujo pritekėjimo kelius, šiuo konkrečiu atveju – kairę pakaušinę arteriją, kuri įprastomis sąlygomis yra tik išorinės 
miego arterijos plona šakelė, turinti jungtį su slanksteline arterija ties jos įėjimu į kaukolę. Kadangi nesivystė nei 
viena slankstelinė arterija, tai kraujotaka per pakaušinę arteriją vis stiprėjo augant vaisiui, pakaušinė arterija vis 
platėjo, kol pasiekė tokį pat diametrą kaip ir pamatinės arterijos. Taigi, tokia išsivysčiusi kompensuojanti kairė 

 
9 Paveikslas: Vaizdas po 
slankstelinės arterijos 
rekonstrukcijos aukščiau aprašyta 
metodika. 
 
Ta pati slankstelinė arterija kaip ir 
8 paveiksle. Ji sutrumpinta ir 
plačiomis žiotimis įsiūta į 
poraktinės arterijos šoną. Mėlyna 
rodyklė rodo į arterijos siūlės vietą. 
 
 
SA – slankstelinė arterija; 
PA – poraktinė arterija; 
DN – diafragmos nervas. 
 

http://www.slideshare.net/povilas1/deinysis-aortos-lankas-su-veidrodiniu-brachiocefalini-arterij-atsiakojimu-kairiojo-truncus-brachiocephalicus-aplazija
http://www.slideshare.net/povilas1/deinysis-aortos-lankas-su-veidrodiniu-brachiocefalini-arterij-atsiakojimu-kairiojo-truncus-brachiocephalicus-aplazija
http://www.pauliukoklinika.lt/get.php?f.6376


pakaušinė arterija pilnai sugebėjo užtikrinti smegenų vystimasį vaisiui ir praktiškai pakankamą smegenų kraujotaką 
jam gimus. Vienintelis dalykas, dėl kurio ligoniui teko kreiptis į mane, buvo tai, kad jis negalėdavo atlošti galvos (ją 
atlošus iš karto pradėdavo jam „viskas suktis ratu“, pykinti, vemti, prarasdavo lygsvarą ar net sąmonę. Ir tai labai 
akivaizdu, kodėl taip būdavo: nes atlošus galvą jis užspaudžia ar bent jau dalinai prispaudžia vienintelę, tiekiančią 
kraują visam vertebrobaziliariniam smegenų baseinui, kairę pakaušinę arteriją. Nustačius jo galvos svaigimo priežastį 
ir jam patarus kaip elgtis, kad jam negalima atlošti galvos, jis toliau gyvena be jokių rimtesnių sveikatos problemų. 
Chirurginis gydymas šiuo atveju nebuvo įmanomas, nes tiesiog nebuvo ką koreguoti: slankstelinių arterijų aplamai 
nebuvo nei vienos, o pakaušinės arterijos anatomija yra tokia, kad ji nėra apsaugota nuo užspaudimo tarp atlanto 
(pirmo kaklo slankstelio) užpakalinio lanko ir kaukolės pakauškaulio. Slankstelinės gi arterijos eina stubure ir jų eiga 
ir jų kanalėlis taip pritaikytas anatomiškai, kad slankstelinė arterija yra apsaugota nuo mechaninio užspaudimo bet 
kokioje kaklo ar galvos padėtyje, nesvarbu kaip besukiotum ar belankstytum galvą ar kaklą. 

Šis atvejis, kada ligonis gyvena, gimęs be abiejų slankstelinių arterijų, yra unikalus pasauliniu mastu, 
kadangi iki šiol daugiau niekas nepaskelbė pasaulinėje medicininėje spaudoje sutikęs gyvą žmogų, gimusi ir 
gyvenantį be abiejų slankstelinių arterijų. Aš šį ligonį ištyriau ir nustačiau šią diagnozę 1983 metais, o aprašiau rusų 
kalba 1990 metais žurnale „Хирургия“ (П.А. Паулюкас, А.И.Драненка, И.И.Бичкувене. Аплазия обеuх 
позвоночных артерий. Хирургия. 1990, No 5, стр.53-56) ir mano parašytame skyriuje apie įgimtas slankstelinių 
arterijų anomalijas 1993 metais anglų kalba Londone išleistoje knygoje „ Cerebral Revascularisation“ , leidykla 
Med-Orion, London, Los Angeles. Nicosia, 359-378 puslapiai.   

Žemiau, 10-me paveiksle, pateikti aukščiau aprašyto ligonio angiografinio kaklo ir smegenų arterijų 
tyrimo vaizdai. 

                                             10 Paveikslas 

     

                A                                   B 

10 Paveikslas  A ir B 
 

A -  kontrastas švirkščiamas į dešinę 
poraktinę arteriją (matome, kad 
visiškai nėra dešinės slankstelinės 
arterijos ir matosi ryškiai 
hipertrofuota (išplatėjusi) dešinė  
kylanti kaklo arterija su labai 
intensyvia ir greita kraujotaka, 
dalinai kompensuojanti dešinės 
slankstelinės arterijos įgimtą 
nebuvimą (aplaziją). Normaliai ji 
būna siaurutė ir nuotraukose 
nematoma. 
B - kontrastas švirkščiamas į kairę 
poraktinę arteriją. Matome, kad taip 
pat nėra ir kairės slankstelinės 
arterijos (įgimta aplazija) ir taip pat 
išryškėjusi, hipertrofuota kairė 
kylanti kaklo arterija, bet mažiau 
hipertrofuota negu dešinė, nes kairėje 
pusėje kraujotaką smegenims tiekia 
kairė pakaušinė arterija.  
 

PA -  poraktinė arterija 
KKA – kylanti kaklo arterija 
ASA – apatinė skydliaukės arterija 



  

                              C 

 

                                                    D 

 
10 Paveikslas C:  
 
 Kontrastas yra švirkščiamas į dešinę bendrąją 
miego arteriją. Matome normalias visas 
dešiniąsias arterijas: vidinę miego arteriją – 
VMA, išorinę miego arteriją – IMA, pakaušinę 
arteriją – PaA.  
 
Dešinė pakaušinė arterija yra normalaus 
diametro (palyginkite ją su kairiąja pakaušine 
arterija).  

 
10 Paveikslas D: 
 
 Kontrastas yra švirkščiamas į kairę bendrąją 
miego arteriją. Matome normalias: kairę vidinę 
miego arteriją – VMA, kairę išorinę miego 
arteriją – IMA, ir labai storą jos šaką – kairę   
pakaušinę arteriją- PaA,  kuri susirangiusi ant 
užpakalinio atlanto (pirmojo kaklo slankstelio) 
lanko tiesiogiai pereina į pamatinę arteriją,– 
Pam.A. Palyginkite kairiąją pakaušinę arteriją 
su dešiniąja normalia pakaušine arterija. 
Taip pat pažymėtos visos pagrindinės smegenų 
arterijos: priekinė smegenų arterija – PSA, 
vidurinė smegenų arterija – VSA, ir užpakalinė 
smegenų arterija – USA.  
Abi užpakalinės smegenų arterijos yra pamatinės 
arterijos šakos ir normoje priklauso 
vertebrobaziliariniam baseinui (maitinamam 
abiejų slankstelinių arterijų ir iš jos susidariusios 
vienos bendros pamatinės arterijos). 



Žemiau, 11-tame paveiksle, pateikiu ligonės, kuri nuo gimimo turi labai siaurutę, neišsivysčiusią, hypoplastišką, 1 
mm diametro kairę slankstelinę arteriją – SA (C paveikslas), kuri baigiasi kakle, neturi ryšio su pamatine arterija ir 
maitina tik kaklo raumenis, taigi visiškai nedalyvauja smegenų kraujotakoje, iliustracijas. Tokia išreikšta 
slankstelinės arterijos hypoplazija, kai ji baigiasi kakle ir nedalyvauja smegenų kraujotakoje, funkciškai yra tolygi jos 
aplazijai (visiškam jos nebuvimui). Ši ligonė turėjo šią anomaliją kompensuojančias dvi intrakranijines anomalijas 
galvoje : primityviąją trišakę arteriją (arteria trigemina primitiva) – PTA , kuri jungė kairiąją vidinę  miego arteriją 
su pamatinės arterijos viršutine dalimi ir maitino viršutinę pamatinės arterijos dalį – Pam.A ir jos šaką – kairę 
užpakalinę smegenų arteriją – USA (A paveikslas), o dešinė užpakalinė smegenų arterija pas šią ligonę atsišakojo 
nuo dešinės vidinės miego arterijos ir buvo jos maitinama ( B paveikslas), nors normoje abi užpakalinės smegenų 
arterijos būna pamatinės arterijos šakos. Vienintelė esanti pas ligonę dešinė slankstelinė arterija aprūpino krauju 
abiejų slankstelinių arterijų baseinus ir visą pamatinės arterijos baseiną, išskyrus viršutinę pamatinės arterijos dalį su 
kairiąja užpakaline smegenų arterija. Taigi, ši ligonė dviem kitomis anomalijomis galvos viduje: (išlikusia, 
nesiredukavusia primityviąja trišake arterija, kuri jungia vidinę miego arteriją su pamatine arterija pas embrioną jo 
vystimosi pradžioje, o vėliau, išsivysčius slankstelinėms arterijoms ji redukuojasi (nunyksta)  ir dešinės užpakalinės 
smegenų arterijos atsišakojimu nuo  vidinės miego arterijos, o ne nuo pamatinės arterijos, kompensavo savo įgimtą 
kairės slankstelinės arterijos neišsivystimą. Tačiau ši ligonė, nežiūrint to, kad turėjo galvoje dvi kompensuojančias 
anomalijas, vis tiek turėjo išreikštą vertebrobaziliarinės smegenų kraujotakos nepakankamumo simptomatiką su 
dažnai besikartojančiais vestibuliniais priepuoliais: priepuolių metu jai labai svaigdavo galva, „viskas sukdavosi 
aplink“, labai pykindavo, ligonė priepuolių metu vemdavo, negalėdavo paeiti, nes labai sutrikdavo lygsvara. Taip pat 
pas ligonę buvo ir daugiau lėtinio vertebrobaziliarinio smegenų kraujotakos nepakankamumo simptomų. Kadangi 
likusioji didžioji pamatinės arterijos dalis (ta, kurios nemaitino primityvioji trišakė arterija) ir abiejų slankstelinių 
arterijų baseinai, kurie normoje būna maitinami slankstelinių arterijų dar iki joms susijungiant į pamatinę arteriją, 
buvo maitinami vienintelės dešiniosios slankstelinės arterijos, o ir simptomatika buvo kaip tik iš šios smegenų 
teritorijos (smegenų kamieno ir smegenėlių), visa tai vertė ieškoti būtent dešinės slankstelinės  arterijos patologijos 
(žodis patologija yra graikų kilmės, yra apibendrinantis, ir reiškia nenormalumą, ligą, defektą ir t.t., todėl jis yra 
labai populiarus medicinoje, nes vienu žodžiu nusako įvairias nenormalias būkles. Aš jį toliau dažnai vartosiu 
straipsnyje, todėl paaiškinau jo prasmę).  

                         

        11 Paveikslas   

 

                                       A   

 
11 Paveikslas: 

A - kairės miego arterijos angiograma 
 (kontrastas sušvirkštas į kairę bendrąją miego arteriją) 

B – dešinės  miego arterijos angiograma 
(kontrastas sušvirkštas į dešinę bendrąją miego arteriją) 

C – kairės poraktinės ir slankstelinės arterijų 
angiograma (kontrastas sušvirkštas į kairę poraktinę 
arteriją) 
 

PTA – primityvioji trišakė arterija 
USA –užpakalinė smegenų arterija 
PSA – priekinė smegenų arterija 
VSA – vidurinė smegenų arterija 
Pam.A – pamatinės arterijos viršutinė dalis 
VMA – vidinė miego arterija 
IMA – išorinė miego arterija 
PA – kairė poraktinė arterija 
SA – kairė slankstelinė arterija (labai siaura,  1 mm 
diametro, baigiasi kakle, neturi ryšio su smegenų 
arterijomis) 
KKA – kairė kylanti kaklo arterija 
 

 



                 

                                        B                                                                                                 C 
 Jau tiriant ligonę pastovios bangos dopleriu (dvigubo skenavimo aparatų 1982 metais Lietuvoje dar nebuvo, o ir 
pasaulyje tai buvo naujovė) buvo nustatyta, kad dešinė slankstelinė arterija įeina į stuburą nenormaliai, aukščiau 
įprastos vietos, į penktą kaklo slankstelį vietoj šešto, kad yra didelio laipsnio susiaurėjimas ties dešinės slankstelinės 
arterijos įėjimu į stuburą. Angiografinis tyrimas patvirtino kad dešinė slankstelinė arterija įeina nenormaliai, į penktą 
kaklo slankstelį, kad ties įėjimu ji yra perspausta, susiaurinta. Ligonė buvo operuota. Operacijos metu rastas 
nenormalus aukštas dešinės slankstelinės arterijos įėjimas į stuburą (į penkto kaklo slankstelio skersinę ataugą) ir ties 
įėjimu į stuburą slankstelinė arterija buvo suspausta tarp priekinio laiptinio ir ilgojo kaklo raumenų sausgyslių bei 
pačių raumenų skaidulų. Iškirptas pilnai priekinis laiptinis raumuo ir iškirptas ilgojo kaklo raumens kraštas, 
spaudžiantis slankstelinę arteriją. Slankstelinė arterija operacijos metu labai spazmavo, kas yra labai būdinga esant 
jos išoriniam suspaudimui. Su slanksteline arterija nereikėjo nieko daryti, nes pati arterija buvo tiesi, normalaus 
spindžio, tik labai spazmuojanti. Po operacijos visi pas ligonę buvę vertebrobaziliarinio kraujotakos nepakankamumo 
simptomai išnyko. Jos savijauta sekta virš 20 metų ir niekada vėliau ji neturėjo jokių simptomų, rodančių 
vertebrobaziliarinės kraujotakos nepakankamumą, jautėsi visiškai sveika. 

Žemiau, 12-me paveiksle, pateikiu dar vienos ligonės su išlikusia embrionine trišake primityviąja 
arterija, jungiančia kairę vidinę miego arteriją su pamatine arterija dėl neišsivysčiusios kairės slankstelinės arterijos 
(aplazijos) ir dešinės slankstelinės arterijos hypoplazijos, angiografinį vaizdą.     
 
                                12 Paveikslas 
 

         

 
 
12 Paveikslas:  Angiografinis primityviosios trišakės  
arterijos vaizdas 
 
VSA – vidurinė smegenų arterija 
PSA – priekinė smegenų arterija 
USA – užpakalinė smegenų arterija 
Pam.A – pamatinės smegenų arterijos viršutinė dalis 
PTA – primityvioji trišakė arterija 
VMA – vidinė miego arterija 
IMA – išorinė miego arterija 



                 
                              

Kodėl neišsivysto viena ar abi slankstelinės arterijos arba jos lieka labai siaurutės ir baigiasi kakle? Tai yra dėl to, kad 
jų vystimasis, kaip aš jau minėjau, yra labai komplikuotas: jos vystosi iš vertikalių jungčių tarp segmentinių embriono 
arterijų. Jos vystosi atskirai nuo galvos smegenų arterijų ir tik vėliau sueina į kontaktą su jomis ir pradeda dalyvauti 
smegenų kraujotakoje. Jeigu slankstelinė arterija nesusijungia su smegenų pamatine arterija, tai per ją kraujotaka 
būna labai lėta, kaip ir per kitas raumenines arterijas, todėl slankstelinė arterija arba aplamai nesivysto, arba lieka 
siaurutė, kaip ir kitos raumeninės poraktinės arterijos šakos. Jeigu slankstelinė arterija susijungia su pamatine 
smegenų arterija, tačiau yra kokia tai kita įgimta jos anomalija, stipriai ribojanti kraujotakos greitį per slankstelinę 
arteriją, pvz: nenormalus atsišakojimas nuo užpakalinio poraktinės arterijos paviršiaus (tokiu atveju būna dalinai ar 
beveik pilnai užlenktos slankstelinės arterijos žiotys), tai slankstelinė arterija išsivysto iki diametro, atitinkančio per 
ją esantį kraujotakos greitį. Kuo lėtesnė bus per slankstelinę arteriją kraujotaka besivystant embrionui, tuo siauresnė 
bus slankstelinė arterija. Todėl sutinkami pas ligonius įvairiausi slankstelinių arterijų hypoplazijų laipsniai; nuo tik 
nežymiai siauresnės slankstelinės arterijos - 3,5 mm diametro (normoje slankstelinė arterija būna vidutiniškai 4 mm 
diametro) iki 1 mm diametro ar net visiško slankstelinės arterijos neišsivystimo, jos nebuvimo – aplazijos). Žemiau, 
13 -tame paveiksle, pateikiamas visų aortos lanko šakų  angiografinis vaizdas. Matome, kad dešinė slankstelinė 
arterija yra žymiai siauresnė (diametras - 2,0 mm) už kairiąją (diametras - 5,1 mm ).  

                                              13 Paveikslas  

        

 

 

 

Žemiau, 14 paveiksle, pateikiami įvairaus laipsnio slankstelinės arterijos hypoplazijos pavyzdžiai. 

                                                   

 

 
13 Paveikslas: Visų aortos lanko 
šakų angiografinis vaizdas 
 

BMA – bendroji miego arterija 
DSA – dešinė slankstelinė arterija 
(siaura, hypoplastiška, neišsivysčiusi, 
diametras – 2,0 mm) 
KSA – kairė slankstelinė arterija 
(diametras – 5,1 mm) 
KPA – kairė poraktinė arterija 
DPA – dešinė poraktinė arterija 
AoL – aortos lankas 
KyAo – kylanti aorta (joje matome 
kateterį per kurį švirkščiamas 
kontrastas į kylančią aortą ir 
kontrastas kartu su kraujo srove 
užpildo visas aortos lanko šakas) 
NuAo – nusileidžianti aorta 



 

                                                     14 Paveikslas 

     

           A       B                                  C                               D 

1 – poraktinė arterija; 2 – slankstelinė arterija; 
 3 - užpakalinė apatinė smegenėlių arterija. 

Žemiau, 15 paveiksle, pateikiamas vertebrobaziliarinio smegenų baseino kraujotakos variantas, esant labai 
hypoplastiškai, siaurai dešinei slankstelinei arterijai. Kontrastas šiuo atveju per kateterį yra švirkščiamas į kairę 
poraktinę arteriją. Kontrastas užpildo vertebrobaziliarinį baseiną ir visas jo šakas taip, kaip vyksta jame kraujotaka. 
Nufilmavus šį tyrimo procesą kamera, realiai matome kaip ir kokiu būdu bei keliais vyksta kraujotaka visame 
vertebrobaziliariniame baseine.                            

                            15 Paveikslas 

  

14 Paveikslas: 
A – normalaus, 4 mm 
diametro dešinė 
slankstelinė arterija 
B -  hypoplastiška, 1,5 
mm diametro dešinė 
slankstelinė arterija 
C – hypoplastiška kairė 
slankstelinė arterija, 
neturinti ryšio su 
pamatine arterija ir 
maitinanti tik savo pusės 
užpakalinę apatinę 
smegenėlių arteriją 
D - hypoplastiška kairė 
slankstelinė arterija, 
neturinti ryšio su 
pamatine arterija ir 
maitinanti tik savo pusės 
užpakalinę apatinę 
smegenėlių arteriją ir 
atsišakojanti iš aortos 
lanko, iš krūtinės, ne iš 
poraktinės arterijos. 
 

 
15 Paveikslas:  Atvirkščia dešinės hypoplastiškos 
slankstelinės arterijos kraujotaka itrakranijinėje 
(galvinėje) dalyje 
 
DUSA – dešinė užpakalinė smegenų arterija 
KUSA – kairė užpakalinė smegenų arterija 
Pam.A – pamatinė arterija 
DSA – dešinė slankstelinė arterija 
KSA – kairė slankstelinė arterija 

Šiame paveiksle smulkios rodyklėlės rodo kraujotakos 
kryptį. Matome, kad normalaus diametro kairė 
slankstelinė arterija (KSA) aprūpina krauju visą 
vertebrobaziliarinį baseiną: pildo pamatinę arteriją 
(Pam.A) ir visas jos šakas bei atgaliniu (retrogradiniu) 
keliu užpildo ir dešinės, hypoplastiškos slankstelinės 
arterijos (DSA) intrakranijinę (esančią galvoje) dalį.  

 
 



 

16 - tame paveiksle pateikiamas angiografinis labai išreikštos kairės slankstelinės arterijos hypoplazijos vaizdas 
(slankstelinės arterijos diametras – 1 mm), kuri funkciškai yra tolygi jos aplazijai (visiškam nebuvimui), kadangi ji 
baigiasi kakle raumeninėmis šakutėmis ir visiškai neturi jokio ryšio su smegenų kraujotaka. 

                                                 16 Paveikslas 

  

                   A                                     B 
Esant slankstelinės arterijos aplazijai ar hypoplazijai  chirurgiškai nieko neįmanoma padaryti jeigu arterijos aplamai 
nėra (aplazija) arba kai slankstelinė arterija yra siauresnė negu 2 mm, nes esant tokiai siaurai arterijai, netgi nesant 
jokių kitų jos problemų, kraujotaka per ją bus labai maža vien dėl to, kad ji yra labai siaura. Tačiau, jeigu ligonis turi 
vertebrobaziliarinės kraujotakos nepakankamumo simptomatiką esant tik vienai hypoplastiškai slankstelinei arterijai, 
tai jis tokiu atveju turi kokią tai kitos, normalaus diametro slankstelinės arterijos problemą (jų gali būti labai įvairių, 
pradedant kokia tai įgimta jos anomalija ir baigiant jos ateroskleroziniu susiaurėjimu senatvėje), nes jeigu antroji, 
nehypoplastiška, normalaus diametro slankstelinė arterija yra normali ir neturi jokių problemų, tai toks žmogus 
jaučiasi gerai, yra sveikas ir jo negalima net vadinti ligoniu. Jeigu ligonis turi vertebrobaziliarinės kraujotakos 
nepakankamumo simptomatiką, tai esant vienos slankstelinės arterijos aplazijai ar hypoplazijai visuomet reikia labai 
atidžiai ištirti antrąją, priešingos kaklo pusės slankstelinę arteriją. Jeigu ji yra normalaus diametro, nehypoplastiška, 
tai ji, kaip taisyklė, turi kokią tai chirurgiškai koreguotiną problemą, kurią koregavus toks ligonis jaučiasi gerai ir 
būna visai sveikas. Aš operavau tūkstančius tokių ligonių ir jie visi po operacijos yra sveiki. Deja, dabar Lietuvoje, o 
taip pat ir kai kuriose kitose šalyse, dažnai tokiais atvejais klaidingai manoma, kad ligonis turi nepakankamą 
vertebrobaziliarinio smegenų kraujotakos baseino kraujotaką būtent dėl tos siauros hypoplastiškos slankstelinės 
arterijos. Abi slankstelinės arterijos galvoje susijungia į bendrą vieną pamatinę arteriją, maitinančią visą 
vertebrobaziliarinį smegenų kraujotakos baseiną. Esant netgi tik vienai normaliai slankstelinei arterijai ji sugeba 
pakankamai aprūpinti šį smegenų kraujotakos baseiną esant normalioms, neekstremalioms sąlygoms.  

Užbaigiant skyrių apie slankstelinių arterijų aplazijas ir hypoplazijas reikia pasakyti, kad slankstelinės 
arterijos aplazija (visiškas jos neišsivystimas) pasitaiko nedažnai, tuo tarpu hypoplazija yra gana dažnas reiškinys. 
Dešinė slankstelinė arterija būna hypoplastiška pas 10 procentų žmonių (pas kas dešimtą žmogų). Kairės slankstelinės 
arterijos hypoplazija sutinkama rečiau negu dešinės.   

 
Slankstelinių arterijų atsišakojimo anomalijos 
 
Normoje slankstelinės arterijos atsišakoja nuo savo pusės poraktinės arterijos ir jos yra poraktinių arterijų pirmosios 
šakos. Tačiau slankstelinės arterijos gali atsišakoti ir nuo aortos lanko krūtinėje ar nuo bendrosios miego arterijos. 
Slankstelinės arterijos atsišakojimas nuo bendrosios miego arterijos sutinkamas labai retai ir pats atsišakojimas neturi 

 
16 Paveikslas:   
 

A – kairės slankstelinės 
arterijos labai ryški hypoplazija 
(priekinė projekcija). 
B – tos pačios slankstelinės 
arterijos viršutinė kaklinė dalis 
šoninėje projekcijoje. Matome, 
kad slankstelinė arterija 
baigiasi kaklo ir sprando 
raumeninėmis šakutėmis ir 
neturi jokio ryšio su pamatine 
arterija ir su smegenų 
kraujotaka. 
SA – slankstelinė arterija 
PA – poraktinė arterija.  
 



įtakos kraujotakai per slankstelinę arteriją. Tačiau dažnai taip atsišakodama slankstelinė arterija būna su užlenktomis 
žiotimis, nes iš karto prie žiočių ji turi 90 laipsnių kampu keisti savo kryptį ir toliau jau eina lygiagrečiai bendrajai 
miego arterijai. Be to, taip atsišakojusi slankstelinė arterija dažnai įeina į stuburą nenormaliai, aukštai, ne į šeštą, o į 
penktą, ketvirtą ar net trečią kaklo slankstelį ir turi tokiais atvejais visas problemas, susijusias su nenormaliu įėjimu į 
stuburą (šios problemos bus aprašytos aukšto įėjimo į stuburą anomalijų skyriuje). Angiografinis slankstelinių arterijų 
tyrimas atskleidžia kai kurias (pvz. atsišakojimą iš aortos lanko ar iš bendrosios miego arterijos), tačiau jokiu būdu ne 
visas slankstelinių arterijų anomalijas. Be to, jis suteikia labai mažai informacijos arba jos aplamai nesuteikia (žiūrint 
kaip tas tyrimas buvo atliktas) apie slankstelinių arterijų kraujotakos būklę (kraujotakos greitį, jos apimtį, turbulenciją 
ir t.t.). Visą šią informaciją apie kraujotaką per slankstelinę arteriją galima gauti tiriant slankstelines arterijas dvigubu 
arterijų skenavimu. Ypač gerai galima įvertinti vienos ar kitos anomalijos trukdymą kraujotakai per slankstelinę 
arteriją tiriant jos kraujotaką pastovios bangos doplerine flaumetrija, kadangi šio tyrimo metu girdima reali kraujotaka 
per slankstelinę arteriją. Todėl slankstelinių arterijų anomalijų hemodinaminę reikšmę (kiek jos trukdo kraujotakai) 
galima įvertinti tik naudojant ir dvigubą arterijų skenavimą ir pastovios bangos doplerinę flaumetriją. Savaime 
suprantama, kad tiriantysis turi suprasti ką jis girdi, turi gerai išmanyti hidrauliką ir jos dėsnius, nes kraujotakai per 
arterijas galioja visi hidraulikos dėsniai (arterijos yra vamzdeliai, o kraujas yra klampus skystis).  
17- tame paveiksle pateiktas dešinės slankstelinės arterijos, atsišakojančios nuo dešinės bendrosios miego arterijos ir 
įeinančios į 4-tą kaklo slankstelį angiografinis vaizdas. Tai, kad slankstelinė arterija įėjo aukštai į 4-tą kaklo 
slankstelį, kad ji buvo spaudžiama tarp ilgojo kaklo ir priekinio laiptinio raumenų sausgyslių, kad jos kraujotaka buvo 
labai lėta, buvo diagnozuota dvigubu arterijų skenavimu ir doplerine flaumetrija. Ši ligonė, 16 metų mergina, nuo 
vaikystės turėjo išreikštą vertebrobaziliarinės smegenų kraujotakos nepakankamumo simptomatiką, pagrinde 
pasireiškusią galvos svaigimu, galvos skausmu, vestibulinių paroksizmų priepuoliais ir netgi sąmonės praradimo 
epizodais. Kairioji jos slankstelinė arterija taip pat turėjo aukšto įėjimo į stuburą anomaliją, nors atsišakojo normaliai, 
nuo kairės poraktinės arterijos. Jai atlikta sekanti operacija: dešinė slankstelinė arterija visiškai išdalinta iki įėjimo į 
stuburą, išlaisvinant ją iš suspaudusių kaklo giliųjų raumenų, pilnai pašalinant priekinį laiptinį raumenį ir pašalinant 
ilgojo kaklo raumens kraštą, tokiu būdu padarant jai laisvą kelią iki įėjimo į stuburą, ir jos žiotys perkeltos į normalią 
vietą, į dešinę poraktinę arteriją. Po operacijos išnyko visa buvusi simptomatika, mergina jaučiasi visiškai sveika. Po 
operacijos praėjo jau virš 10 metų. Kairė slankstelinė arterija nekoreguota, kadangi mergina jaučiasi visiškai sveika, 
jai užtenka normalios kraujotakos per vieną, dešinę slankstelinę arteriją. 18-tame paveiksle pateikiama jos operacijos 
nuotrauka, jau pilnai išlaisvinus dešinę slankstelinę arteriją ir perkėlus jos žiotis į normalią vietą, į dešinę poraktinę 
arteriją. 

                        17 Paveikslas 

    

         A                       B 
                                             

 
17 Paveikslas: Dešinė slankstelinė arterija atsišakoja 
nuo  dešinės bendrosios miego arterijos 
 

A – įstrižinis vaizdas 

B – šoninis vaizdas 
 

BMA – bendroji miego arterija 
SA – slankstelinė arterija 
 
Angiogramoje matome, kad dešinė slankstelinė arterija 
atsišakoja nuo dešinės bendrosios miego arterijos, tačiau 
iš angiogramos nieko negalima pasakyti apie jos įėjimą į 
stuburą, kur slankstelinė arterija į jį įeina.   
 



                                               18 Paveikslas 

 

Kairioji slankstelinė arterija atsišakoja nuo aortos lanko pas 3 procentus žmonių. Dešinės slankstelinės arterijos 
atsišakojimas nuo aortos lanko sutinkamas retai. Šie atsišakojimo nukrypimo skirtumai tarp dešinės ir kairės 
slankstelinių arterijų yra apspręsti nevienodo jų embrioninio vystimosi. Per visą savo praktiką esu sutikęs tik du 
ligonius, kuriems abi slankstelinės arterijos atsišakojo iš aortos lanko. Pats slankstelinės arterijos atsišakojimas nuo 
aortos lanko neturi įtakos kraujotakai per slankstelinę arteriją, jeigu ji neturi kitų su šia anomalija susijusių anomalijų, 
kilpų ar aterosklerozinio žiočių susiaurėjimo. Tačiau atsišakojusi nuo aortos lanko slankstelinė arterija labai dažnai 
kartu turi ir aukšto įėjimo į stuburą anomaliją (įeina ne į šeštą, o į penktą, ketvirtą ar net trečią kaklo slankstelį) ir turi 
visas su aukšto įėjimo anomalija susijusias problemas, trukdančias kraujotakai per slankstelinę arteriją. Be to, 
atsišakojusi iš aortos lanko slankstelinė arterija eina labai  ilgą kelią krūtinėje ir kakle iki įėjimo į stuburą netgi tuo 
atveju, kai įeina į stuburą normaliai. Todėl ji dažnai kryžiuojasi su simpatiniu kamienu (simpatinių nervų mazgų ir 
skaidulų pluoštu) ir būna jo prispausta (prismaugta) prie stuburo. 19 paveiksle pateikiama ligonio, kurio kairė 
slankstelinė arterija atsišakoja iš aortos lanko, aortos lanko ir jo šakų angiograma. 

                     19 Paveikslas 

 

 
18 Paveikslas: 
 

SA – slankstelinė arterija 
PA – poraktinė arterija 
DN – diafragmos nervas (nervus 
phrenicus) 
arterijos siūlė – rodyklė rodo į siūlę, 
kuria dešinė  slankstelinė arterija yra 
implantuota (įsodinta, prisiūta), 
suformuojant plačias konusines žiotis,  
į normalią vietą, į dešinės poraktinės 
arterijos šoną. 
Mėlyna rodyklė rodo vietą, kur 
slankstelinė arterija buvo suspausta 
tarp raumenų sausgyslių. Nežiūrint to, 
kad arterijos jau niekas nebespaudžia, 
toje vietoje ji dar  išlieka truputį 
suspazmavusi, siauresnė. 

 
19 Paveikslas:   Visų aortos lanko šakų angiograma 
(kontrastas sušvirkštas į aortos lanką) 
 
DSA – dešinė slankstelinė arterija; 
KSA – kairė slankstelinė arterija; 
DPA – dešinė poraktinė arterija; 
KPA – kairė poraktinė arterija; 
 
Matome, kad kairė slankstelinė arterija prasideda ne iš kairės 
poraktinės arterijos, o iš aortos lanko, jos žiotys yra aortos 
lanke tarp kairės bendrosios miego arterijos ir kairės 
poraktinės arterijos žiočių.  
 
 



Iš aortos lanko atsišakojanti slankstelinė arterija gali turėti visas tas pačias problemas, kaip ir tuo atveju, kai ji 
atsišakoja normaliai, nuo poraktinės arterijos: aterosklerozinį žiočių susiaurėjimą ar užakimą, kilpą ar perlinkimą ir 
visas slankstelinėms arterijoms būdingas anomalijas. Žemiau pateikiu keletą atsišakojančios iš aortos lanko 
slankstelinės arterijos patologijos rūšių. 

                                     20 Paveikslas 

        

       A                  B                    C 
20 paveikslo C angiogramą paaiškinsiu kiek plačiau, nes tikiuosi jog ir gydytojai skaitys šį straipsnį. Dėl kilpos 
slankstelinė arterija yra persukta apie savo išilginę ašį, jos spindis labai susiaurintas (persuktas). Dar kartą 
pasikartosiu, kad geriausiai galima įsitikinti, kiek kilpa trukdo kraujotakai, paėmus guminę žarnelę ir ją susukus į 
lygiai tokį pat pavidalą, kaip atrodo šioje nuotraukoje slankstelinė arterija. Jeigu Jūs atliksite tokį eksperimentą, tai 
įsitikinsite, kad per žarnelę vanduo praktiškai beveik nebėgs, vos, vos sunksis. Žiūrint į pačią arterijos kilpą 
nuotraukoje, sunku įvertinti, kiek ji trukdo kraujotakai, tačiau patyręs gydytojas šioje nuotraukoje pamatys akivaizdų 
labai lėtos kraujotakos per kairę slankstelinę arteriją įrodymą: kairės slankstelinės arterijos kraujotaka yra ant tiek 
lėta, kad ji vos, vos pildo pamatinę arteriją (kontrastinė medžiaga dėl labai lėtos kairės slankstelinės arterijos 
kraujotakos labai lėtai kyla į viršų ir labai lėtai po truputį patenka į pamatinę arteriją, todėl greitesne srove per dešinę 
slankstelinę arteriją pritekantis į pamatinę arteriją be kontrasto kraujas atskiedžia lėtai pritekantį per kairę slankstelinę 
arteriją kontrastą ir jį „ nuplauna“, todėl pamatinė arterija beveik nekontrastuoja, jos beveik nesimato, kaip beveik 
nesimato ir pamatinės arterijos šakų, nes pamatinė arterija ir jos šakos pildomos grynu be kontrasto krauju beveik 
išimtinai vien tik per dešinę slankstelinę arteriją (kontrastas šio tyrimo metu buvo leidžiamas tik į kairę slankstelinę 
arteriją: nuotraukoje matosi į kairės slankstelinės arterijos žiotis aortos lanke įkištas kateteris, per kurį yra leidžiamas 
į arteriją kontrastas, todėl kontrastuoja tik vienintelė kairioji slankstelinė arterija, o kitų kaklo arterijų nesimato, per 
kitas arterijas į smegenis tekėjo grynas, be kontrasto priemaišos kraujas).  

Angiografiškai tiriant ligonio slankstelines arterijas galima įvertinti jų kraujotaką, jeigu tyrimas 
atliekamas kruopščiai, tiriantis gydytojas išmano hidraulikos ir hemodinamikos dėsnius ir jeigu angiografijos 
procesas yra filmuojamas (padaroma daug nuotraukų kadrų). Tada peržiūrint filmuotą medžiagą galima įvertinti ir 
netgi vizualiai matyti kokiu greičiu teka kraujas slanksteline arterija. Be to yra daug šalutinių angiografinių blogos 
kraujotakos per slankstelinę arteriją požymių. Vieną iš jų aš ką tik paminėjau, o apie kitus dar bus straipsnyje rašoma. 

Žinoma, jokiu būdu angiografija negali prilygti ultragarsiniam kraujotakos ištyrimui, įvertinant įvairių 
rūšių slankstelinių arterijų patologijos hemodinaminę svarbą. Jokiu būdu negalima vien iš angiografinio tyrimo 
įvertinti, kiek kiekybine prasme vienokia ar kitokia anomalija ar koks kitas susiaurėjimas ar arterijos perspaudimas 
trukdo kraujotakai. Tuo tarpu tiek dvigubas arterijų skenavimas, tiek pastovios bangos doplerinė flaumetrija įgalina 
tiksliai girdėti, užrašyti ir išmatuoti kraujotaką per slankstelinę arteriją. Dvigubas arterijų skenavimas įgalina matyti 
pačią arteriją, jos patologinius pokyčius ir užregistruoti bei išmatuoti kraujotakos greitį arterijoje. Žinoma reikia 
suprasti ką reiškia vienokia ar kitokia kraujotakos kreivė. Tai nėra taip banalu ir paprasta, kaip Lietuvoje priimta tirti 
slankstelines arterijas, orientuojantis vien tiktai pagal maksimalų sistolinį greitį ties susiaurėjimo vieta.  Gydytojams 

 
20 Paveikslas:   
 

A – kairė slankstelinė arterija atsišakoja iš 
aortos lanko ir įeina į stuburą tik trečio 
kaklo slankstelio aukštyje (balta rodyklė). 
Juoda rodyklė rodo aukštį, kuriame turėtų 
būti slankstelinės arterijos žiotys. 
B -  kairė slankstelinė arterija atsišakoja iš 
aortos lanko ir įeina į stuburą penkto kaklo 
slankstelio lygyje. Ties įėjimu į stuburą yra 
prispausta su ilgojo kaklo raumens sausgysle 
prie šešto kaklo slankstelio skersinės ataugos 
(rodyklė); 
C -  kairė slankstelinė arterija atsišakoja iš 
aortos lanko ir turi kilpą krūtinėje. 
AoL – aortos lankas; 
SA – slankstelinė arterija; 
Pam.A – pamatinė arterija; 
USA – užpakalinė smegenų arterija.  



aš rašau atskirą straipsnį apie slankstelinių arterijų ligas, jų diagnostiką ir chirurginį gydymą ir parašysiu dar atskirą 
straipsnį apie ultragarsinę slankstelinių arterijų patologijos diagnostiką, kuriame detaliai, su iliustracijomis, 
paaiškinsiu slankstelinių arterijų įvairios patologijos, ypač jų anomalijų, ultragarsinės diagnostikos subtilybes. 

21 paveiksle pateikiamos ligonės, kurios abi slankstelinės arterijos atsišakojo iš aortos lanko 
angiogramos. 

    21 Paveikslas  
 

     
 

                  A                       B 
 
Ligonė, kurios abi slankstelinės arterijos atsišakojo iš aortos lanko, nuo vaikystės turėjo vertebrobaziliarinio 
kraujotakos nepakankamumo simptomatiką. Vaikystėje ją labai pykindavo važiuojant automobiliu, svaigdavo galva, 
kartais net apalpdavo, negalėjo būti tvankiose ir karštose patalpose, nes darydavosi silpna iki apalpimo. Nuo 
vaikystės ją kamavo intensyvūs galvos skausmų priepuoliai, kurių metu taip pat pykindavo, raibuliuodavo akyse, 
kartais susiaurėdavo akiplotis taip, kad matydavo lyg per vamzdį. Neurologai parašė migrenos diagnozę ir gydė 
priešmigreniniais vaistais, tačiau jie mažai tepadėjo. Labai sunku būdavo mokytis, nes protinio krūvio metu 
pradėdavo skaudėti galvą, buvo bloga atmintis, sunkiai įsimindavo. Buvo jautri, nervinga, nuo jaunystės kamavo 
nemiga. Dėl blogos atminties, nesugebėjimo susikaupti ir susikoncentruoti, greito protinio nuovargio vos sugebėjo 
baigti vidurinę mokyklą ir toliau mokytis nebepajėgė, taigi neįgijo jokios specialybės. Nuo 24 metų amžiaus prasidėjo 
vestibuliniai paroksizmai (priepuoliai, kurių metu viskas sukdavosi aplink, labai pykindavo, vemdavo sutrikdavo 
lygsvara taip, kad nebegalėdavo paeiti, netgi atsikelti iš lovos). Būdavo priepuolių, kurie tęsdavosi po 3-5 paras. Jie 
labai išsekindavo ligonę. Ligonė kreipėsi pagalbos į kraujagyslių chirurgą, nes gydymas vaistais jai visai nebepadėjo. 
Tiriant ultragarsu diagnozuota, kad kairė slankstelinė arterija dviejose vietose turi ryškius susiaurėjimus: tuoj virš 
raktikaulio ir ties įėjimu į stuburą, kad įeina į stuburą anomališkai aukštai, į penktą kaklo slankstelį, kad dešinė 
ligonės slankstelinė arterija yra persilenkusi, su ryškia septaline stenoze (susiaurėjimu). Ligonei atliktas angiografinis 
slankstelinių arterijų ištyrimas, kuris parodė, kad abi slankstelinės arterijos atsišakoja iš aortos lanko, dešinė - turi 
didelį ilgio perteklių, nežymiai persilenkusi, o kairė - įeina anomališkai aukštai į stuburą, į penkto kaklo slankstelio 
skersinę ataugą, ties įėjimu į stuburą yra spaudžiama, susiaurinta. Kairė slankstelinė arterija dar turėjo ir antrą 
perspaudimą ties 7-tu kaklo slanksteliu. Paprastai šioje vietoje slankstelinės arterijos perspaudimo priežastimi būna 
simpatinis kamienas arba jo žvaigždėtasis mazgas. Ligonė operuota. Operaciniai radiniai visiškai patvirtino 
priešoperacinę diagnozę. Kairė slankstelinė arterija rasta atsišakojanti iš aortos lanko ir įeinanti į 5-to kaklo 
slankstelio skersinę ataugą, prieš pat įėjimą į stuburo kanalą ji buvo labai prispausta prie stuburo su ilgojo kaklo 
raumens sausgysle, ties 7-tu kaklo slanksteliu slankstelinė arterija rasta prispausta prie stuburo su žvaigždėtuoju 
simpatinio kamieno mazgu. Slankstelinė arterija visiškai išdalinta iš aplinkinių audinių iki pat įėjimo į stuburą, pilnai 
pašalinant priekinį laiptinį raumenį ir dalinai – ilgąjį kaklo raumenį,  užrišta jos pradinė dalis ties išėjimu iš krūtinės 
ląstos, slankstelinė arterija toje vietoje nukirpta, ištraukta iš po simpatinio mazgo ir, suformuojant plačias žiotis, 
įsodinta į normalią vietą, į kairę poraktinę arteriją. Po operacijos išnyko visi ligonę varginę simptomai. Vestibuliniai 
priepuoliai daugiau nesikartojo. Dešinė slankstelinė arterija neoperuota, palikta tokia, kokia yra, kadangi ligonė po 

 
21 Paveikslas:  Abi slankstelinės arterijos atsišakoja iš 
aortos lanko (kontrastas švirkščiamas, įvedus kateterį iš 
aortos lanko, tiesiai į  kiekvieną slankstelinę arteriją, į 
jos pradinę dalį ) 
 

A – dešinė slankstelinė arterija atsišakoja iš aortos lanko, 
įeina į stuburą normaliai, į šešto kaklo slankstelio 
skersinę ataugą, turi didelį ilgio perteklių ir epizodiškai 
užsilenkia (rodyklė rodo persilenkimo vietą); 
 

B – kairė slankstelinė arterija atsišakoja iš aortos lanko 
ir  įeina anomališkai aukštai į stuburą, į penkto kaklo 
slankstelio skersinę ataugą. Ji dviejose vietose yra 
perspausta (balta rodyklė rodo vietą kur slankstelinė 
arterija yra perspausta, pririšta prie stuburo su 
žvaigždėtuoju simpatinio kamieno mazgu ir mėlyna 
rodyklė rodo slankstelinės arterijos perspaudimo su ilgojo 
kaklo raumens sausgysle ties įėjimu į stuburą vietą).  



kairės slankstelinės arterijos operacijos jautėsi visiškai sveika, jokių nusiskundimų dėl sveikatos nebeturėjo. Ligonė 
sekta 20 metų. Jaučiasi visiškai sveika, neturi jokių nusiskundimų dėl sveikatos būklės. 
 22 paveiksle pateikiamos iš aortos lanko atsišakojančios kairės slankstelinės arterijos, persmaugtos su 
simpatiniu kamienu (nervu), angiogramos. 
 

                                                           22 Paveikslas 
 

     
 

         A                    B                     C                   D                   E 
 

SA – slankstelinė arterija. 
A nuotraukoje matome į slankstelinės arterijos spindį įkištą kateterį (vamzdelį) per kurį švirkščiamas kontrastas. 
Matome, kad slankstelinė arterija atsišakoja iš aortos lanko ir pirmo krūtinės slankstelio lygyje yra persmaugta 
(pririšta prie stuburo) su simpatiniu kamienu (nervu). Persmaugimo vietą rodo mėlynos rodyklės. Nepatyręs 
gydytojas gali labai lengvai nepastebėti šio persmaugimo. B nuotraukoje matome į slankstelinės arterijos spindį 
įkištą kateterį su balionu, kuris yra pildomas su kontrastiniu skysčiu. Labai akivaizdžiai matosi kaip ryškiai yra 
persmaugtas balionas (o tuo pačiu ir slankstelinė arterija). Mėlyna rodyklė rodo į persmaugimo vietą. C nuotraukoje 
yra vaizdas po baliono išplėtimo su  dideliu slėgiu. Išpūstas balionas ištempė simpatinį nervą ant tiek, kad jis 
nebespaudė slankstelinės arterijos. Mėlyna rodyklė visose nuotraukose rodo tą pačią vietą, kur buvo persmaugta 
slankstelinė arterija. D nuotraukoje - slankstelinės arterijos vaizdas iš karto po išplėtimo su balionu. Matome, kad 
praktiškai neliko slankstelinės arterijos susiaurėjimo. E nuotraukoje – slankstelinės arterijos vaizdas praėjus 6 
mėnesiams po jos išplėtimo. Matome, kad slankstelinė arterija ir vėl yra spaudžiama toje pačioje vietoje (mėlyna 
rodyklė), kad jos pradinė, krūtinėje esanti dalis, yra suspazmavusi, siauresnė negu stubure esanti normalaus spindžio 
slankstelinė arterija (juoda rodyklė). 
 
Šį atvejį truputį pakomentuosiu. Ligonė nuo vaikystės turėjo išreikštą vertebrobaziliarinio smegenų baseino 
kraujotakos nepakankamumo simptomatiką. Labiausiai ją kamavo galvos skausmas ir svaigimas. Nuo paauglystės 
pas ją atsirado vestibuliniai priepuoliai, kurių metu viskas sukdavosi aplink, labai pykindavo, ligonė vemdavo, 
negalėdavo paeiti, net sėdėti dėl lygsvaros sutrikimo. Ilgai, be rezultatų, gydyta su migrenos, vėliau - su Menjero 
sindromo diagnozėmis, kol kreipėsi konsultacijai į kraujagyslių chirurgą. Jau tiriant ultragarsu buvo nustatyta, kad 
dešinė ligonės slankstelinė arterija yra siaurutė, hypoplastiška, 1,8 mm diametro, o kairė – atsišakoja iš aortos lanko ir 
yra persmaugta su simpatiniu kamienu ties išėjimu iš krūtinės ląstos, žvaigždėtojo simpatinio mazgo srityje (pagal 
būdingą, labai didelio linijinio greičio kraujotaką ties persmaugimu ir turbulentišką, lėtą, poststenotinę kraujotaką 
slankstelinės arterijos kaklinėje dalyje). Angiografinis tyrimas patvirtino ultragarsu nustatytą diagnozę, nors, kaip jau 
minėjau, nežinant ultragarsu nustatytos diagnozės, buvo galima labai lengvai angiogramoje kairės slankstelinės 
arterijos persmaugimo ir nepastebėti. Angiografiją atlikęs gydytojas nutarė, kad išplės su balionu persmaugtą 
slankstelinės arterijos vietą. Plėtimas tinka ateroskleroziniams arterijos spindžio susiaurėjimams (nors aš esu prieš 
slankstelinių ir miego arterijų plėtimus balionu netgi ir tais atvejais, kadangi plėtimas balionu turi didesnę riziką ir 
komplikacijų kiekį, negu operuojant ir arterija po plėtimo greitai vėl susiaurėja), tačiau visiškai netinka tais atvejais, 
kai arterija yra spaudžiama iš išorės. Nes jeigu arteriją spaudžia raumuo savo sausgysle, tai plečiant balioną jis bus 
atstumtas į šoną, o balionui subliuškus, raumuo vėl grįš į savo vietą, nes jis elastingas ir kontraktilus 



(susitraukiantis). Tik operacija ir tiesioginė chirurginė patologijos korekcija šiais atvejais yra efektyvi. Kai 
slankstelinę arteriją yra persmaugęs simpatinis kamienas ar jo mazgas, teoriškai galima įsivaizduoti, kad ištempus 
nervą ar mazgo šakas ir tokiu būdu pralaisvinus slankstelinei arterijai erdvę, kad ji nebebūtų spaudžiama, galima 
tikėtis kad daugiau slankstelinės arterijos nervas nebespaus. Tačiau po kurio laiko ištemptas nervas randėja ir vėl 
pradeda spausti slankstelinę arteriją. Antras, dar svarbesnis, momentas yra tai, kad spaudžiama slankstelinė arterija 
visada labai spazmuoja, susitraukia, bando išvengti spaudimo ( slankstelinė arterija yra raumeninio tipo arterija: t.y. 
savo sienelėje turi skersinius lygiuosius raumenis, įgalinančius ją susiaurinti spindį, suspazmuoti). Dėl spazmo jos 
spindis dar labiau susiaurėja. Būtent šie slankstelinės arterijos suspazmavimo epizodai ir sukelia vestibulinius 
priepuolius, nes persmaugimas yra praktiškai visą laiką vienodas.   
Per tą pačią skylę kirkšnies arterijoje įvedęs kateterį su ant jo pritaisytu specialiu išpučiamu balionu, atlaikančiu labai 
didelį slėgį (dešimtimis atmosferų), angiografiją atlikęs gydytojas išplėtė slankstelinę arteriją ties susiaurėjimu 
(tiksliau plėsdamas slankstelinėje arterijoje esantį balioną ties jos persmaugimo vieta jis ištempė simpatinį nervą tiek, 
kad jis nebespaudė slankstelinės arterijos). Iš karto po išplėtimo atliktoje angiogramoje slankstelinė arterija atrodė su 
normaliu spindžiu, be susiaurėjimo ties buvusio persmaugimo vieta (22 paveikslas, D nuotrauka). Ligonė po šios 
procedūros pasijuto gerai, dingo buvusi vertebrobaziliarinė simptomatika, ir labai laiminga išvyko į namus. Tačiau po 
2 mėnesių ligonei vėl pradėjo kartotis vestibuliniai priepuoliai ir sugrįžo visa buvusi vertebrobaziliarinė 
simptomatika. Tiriant ligonę ultragarsu nustatyta, kad vėl yra perspausta kairė slankstelinė arterija toje pačioje vietoje 
ir kad jos kraujotaka vėl bloga, labai panaši į buvusią prieš kairės slankstelinės arterijos išplėtimą su balionu. Atlikus 
angiografinį tyrimą (buvo praėję 6 mėnesiai po kairės slankstelinės arterijos išplėtimo balionu), nustatyta (22 
paveikslas, E nuotrauka), kad slankstelinė arterija ir vėl yra spaudžiama toje pačioje vietoje ir kad ji labai spazmuota, 
kas yra labai būdinga esant slankstelinės arterijos išoriniam suspaudimui. Todėl ligonė operuota. Operacijos metu 
kairė slankstelinė arterija rasta prispausta, pririšta prie stuburo, su žvaigždėtuoju simpatiniu mazgu, labai 
spazmuojanti. Prie jos prisilietus, ji suspazmavo žaizdoje taip, kad praktiškai nebeliko jos spindžio. Ji išdalinta iki 
įėjimo į stuburą (į stuburą ji įėjo normaliai) ir žemyn iki tos vietos kur išeina iš krūtinės ląstos, šioje vietoje ji perrišta, 
nukirpta, ištraukta iš po simpatinio kamieno žvaigždėtojo mazgo ir, padėjus ją į normalią vietą, kur normoje ir būna 
slankstelinė arterija, suformuojant plačias žiotis, implantuota (įsodinta) į kairės poraktinės arterijos šoną. Po 
chirurginės korekcijos (slankstelinės arterijos išlaisvinimo iš suspaudimo su žvaigždėtuoju mazgu ir persodinimo į 
normalią poziciją, į poraktinę arteriją) slankstelinė arterija išsiplėtė, spazmas atsileido. Operacijos metu atlikus 
kontrolinį kraujotakos matavimą, kraujotaka po rekonstrukcijos per slankstelinę arteriją buvo normali. Pooperacinis 
periodas normalus, ligonė jautėsi gerai, išnyko visa buvusi vertebrobaziliarinė simptomatika. Ligonė sekta 20 metų. 
Visą laiką jautėsi sveika, niekada daugiau nebesikartojo vestibuliniai priepuoliai, niekada nebesvaigo galva ir jos 
neskaudėjo, jokių nusiskundimų dėl sveikatos būklės neturėjo. 
 Visais atvejais, kai operuojama nuo aortos lanko atsišakojanti slankstelinė arterija, operacinis pjūvis yra 
kakle, nes nėra reikalo atidarinėti krūtinės ląstą. Slankstelinė arterija išdalinama pradedant nuo išėjimo iš krūtinės 
ląstos vietos iki pat jos įėjimo į stuburą vietos, ji perrišama ties išėjimu iš krūtinės, nukerpama ir lygiai taip pat, kaip 
ir visada, (7 paveikslas) įsodinama į poraktinę arteriją, prieš tai koregavus visas jos buvusias problemas (kilpą, 
perlinkimą, persmaugimą, perspaudimą ir t.t.). 
 

Užpakalinis slankstelinės arterijos atsišakojimas 
 
Taip vadinamas nenormalus slankstelinės arterijos atsišakojimas nuo užpakalinio (nugarinio) poraktinės arterijos 
paviršiaus. Normaliai slankstelinė arterija atsišakoja nuo viršutinio (nukreipto link galvos) poraktinės arterijos 
paviršiaus. Tada jos žiotys randasi normalioje pozicijoje, yra pilnai atviros, neužlenktos. Tačiau neretai sutinkamas 
nenormalus slankstelinės arterijos atsišakojimas nuo užpakalinio (nugarinio) poraktinės arterijos paviršiaus. Jis gali 
būti įgimtas, kada slankstelinės arterijos žiotys susiformuoja nenormalioje vietoje (tokiais atvejais dažniausiai 
slankstelinė arterija būna ir siaurutė, hypoplastiška nuo gimimo, nes per ją iš pat pradžių, nuo formavimosi, dėl 
užlenktų jos žiočių, teka mažas kraujo kiekis ir todėl slankstelinė arterija ir nesivysto, lieka siaura. Ši situacija ypač 
būdinga dešinei slankstelinei arterijai. Kairė slankstelinė arterija labai retai turi įgimtą užpakalinį atsišakojimą. Įgimto 
užpakalinio atsišakojimo atveju slankstelinė arterija neturi ilgio pertekliaus, o jos žiotys yra užlenktos, stipriai 
pridarytos, kadangi slankstelinė arterija iš karto ties žiotimis keičia kryptį 90 laipsniu kampu, nes žiotys yra 
nugariniame paviršiuje ir yra atviros nugaros kryptimi, o arterija iš karto nuo pat žiočių eina link galvos. Tokiu būdu 
slankstelinė arterija, iš karto žiotyse keisdama kryptį, savo užpakaline sienele daugiau ar mažiau uždaro žiotis. 
Užpakalinis atsišakojimas gali susidaryti ir gyvenimo eigoje, ypač pas ligonius, turinčius aukštą kraujospūdį, kai su 
laiku kraujagyslės išsitempia, pailgėja ir poraktinė arterija dėl ilgio pertekliaus gali ne tik iškilti aukštyn į kaklą, bet ir 
pasisukti aplink savo išilginę ašį, tokiu būdu nusukdama slankstelinės arterijos žiotis į užpakalinę (nugarinę) pusę. 
Kadangi tokiais atvejais ir slankstelinė arterija dažniausiai būna per ilga, tai ji tada iš karto prie pat žiočių užsilenkia 
kaip „kabliukas“, nes ji iš karto keičia savo eigos kryptį 90 laipsnių ar panašiu kampu. Iš esmės tokiais atvejais 
gaunasi lygiai toks pat slankstelinės arterijos persilenkimas, kaip ir prie elementaraus slankstelinės arterijos 



persilenkimo dėl ilgio pertekliaus ir lygiai taip pat jis trukdo kraujotakai. Tiktai skiriasi jis nuo paprasto persilenkimo 
tuo, jog standartinėje priekinėje angiogramoje jo nesimatys, nes persilenkimas bus pasislėpęs, užstotas poraktinės 
arterijos. Tai yra pagrindinė priežastis, kodėl ši patologija standartiškai angiografiškai tiriant dažniausiai lieka 
nediagnozuota ir ligonis, turintis labai išreikštą vertebrobaziliarinę simptomatiką ar net persirgęs dėl šios priežasties 
vertebrobaziliarinį insultą, lieka be realios pagalbos, nors jį būtų galima visiškai išgydyti diagnozavus ir išoperavus 
užpakalinį slankstelinės arterijos atsišakojimą. Tačiau užpakalinį slankstelinės arterijos atsišakojimą galima matyti ir 
aiškiai vizualizuoti padarius nuotrauką įstrižinėje padėtyje, tik reikia jį įtarti ir būtent įstrižinėje padėtyje reikia 
padaryti slankstelinės arterijos žiočių angiogramą. Geriausiai užpakalinis slankstelinės arterijos atsišakojimas 
diagnozuojamas ir ne tik diagnozuojamas, bet ir įvertinama šios patologijos hemodinaminė svarba (kiek jis trukdo 
kraujotakai) dvigubu arterijų skenavimu ultragarso pagalba, nes šis metodas įgalina aiškiai matyti kur yra 
slankstelinės arterijos žiotys, kiek jos yra užlenktos ir kiek tai trukdo kraujotakai (kokio laipsnio susiaurėjimas yra 
žiotyse ir kokio lygio yra kraujotaka toliau slankstelinėje arterijoje). Todėl, kvalifikuotai ištyrus ligonį dvigubu 
arterijų skenavimu, nėra prasmės jį tirti angiografiškai, kadangi angiografija nieko daugiau neparodys, o greičiausiai 
kaip tik suklaidins chirurgą, jei bus atlikta nuotrauka tik priekinėje projekcijoje, nes slankstelinė arterija joje atrodys 
visiškai normali, nes nei užlenktų žiočių, nei arterijos persilenkimo joje nesimatys, juos užstos poraktinės arterijos 
šešėlis, o slankstelinė arterija atrodys lyg ji prasidėtų normalioje vietoje nuo viršutinio poraktinės arterijos paviršiaus 
(kaip 23 paveikslo A nuotraukoje) ir ligoniui nebus siūloma operacija, nes „nėra ką operuoti, slankstelinės arterijos 
yra normalios“, nors iš tikrųjų ligonį reikia operuoti dėl slankstelinės arterijos užpakalinio atsišakojimo ir jos žiočių 
užsilenkimo ar pačios slankstelinės arterijos persilenkimo. 
 23 paveiksle pateikiami du kadrai iš nufilmuotos juostos, tiriant ligonę su labai išreikšta 
vertebrobaziliarine simptomatika, persirgusią vertebrobaziliarinį insultą, kuriai ultragarsu buvo diagnozuotas 
užpakalinis dešinės slankstelinės arterijos atsišakojimas ir kairės slankstelinės arterijos kilpa, tačiau ištyrus 
angiografiškai, gydytojo, atlikusio angiografiją, dešinė slankstelinė arterija buvo įvertinta kaip normali. Gydančiam 
gydytojui buvo atspausta ir pateikta, esanti 23 A paveiksle dešinės slankstelinės arterijos nuotrauka.  
 
                                    23 Paveikslas: Slankstelinės arterijos užpakalinis atsišakojimas 
 

    
 

                   A                          B                         C                          D  
 

A – nuotrauka, padaryta pilnai užpildžius dešinę slankstelinę arteriją kontrastu; B – tas pats kontrasto švirkštimas 
per kateterį į poraktinę arteriją kaip ir A nuotraukoje, tik ankstyvesnėje fazėje; C – ta pati nuotrauka kaip ir A 
paveiksle tik su paaiškinimais; D – ta pati nuotrauka kaip ir B paveiksle, tik su paaiškinimais.  
KKA  -  kylanti kaklo arterija; PA -   poraktinė arterija; SA -  slankstelinė arterija. Slankstelinės arterijos žiotys 
randasi nugariniame poraktinės arterijos paviršiuje, todėl nei jų, nei pradinės, užsilenkusios slankstelinės arterijos 
dalies nesimato. Slankstelinės arterijos žiočių vieta parodyta punktyrine linija ir raudonomis rodyklėmis.  Kylanti 
kaklo arterija ir visos kitos poraktinės arterijos šakos yra raumenis maitinančios šakos. Vienintelė slankstelinė 



arterija yra poraktinės arterijos šaka, tiesiogiai tiekianti kraują smegenims ir normoje, švirkščiant kontrastą į 
poraktinę arteriją, ji pildosi pirmiausiai ir greičiausiai iš visų poraktinės arterijos šakų.                
Ligonė būtų buvusi išrašyta į namus, neoperuota, jeigu aš nebūčiau pamatęs ir įvertinęs A nuotrauką. Iš karto 
atkreipiau dėmesį į labai hipertrofuotą (išsiplėtusią) kylančią kaklo arteriją, kuri tokia būna tik esant labai didelei 
kliūčiai slankstelinės arterijos pradinėje dalyje (tada ji tarnauja kaip kolateralė, kaip šalutinis kliūties aptekėjimo 
kelias). Kadangi kylanti kaklo arterija atsišakoja iš poraktinės arterijos ir įteka į slankstelinę arteriją kaklo viršuje, tai 
kliūtis galėjo būti tik slankstelinės arterijos žiotyse arba pačioje slankstelinės arterijos pradžioje, pasislėpusioje už 
poraktinės arterijos, kadangi aukščiau esanti slankstelinė arterija visa buvo matoma ir buvo normali. Todėl nuėjau į 
angiografijos kabinetą peržiūrėti filmuotos medžiagos. Peržiūrėjus visus to tyrimo kadrus buvo akivaizdu, kad 
kraujotaka per slankstelinę arteriją yra labai bloga (labai lėta). 23 paveikslo B nuotraukoje pateiktas to paties 
angiografinio tyrimo (to paties kontrasto švirkštimo metu į poraktinę arteriją) padarytas ankstesnis dešinės poraktinės 
arterijos su visomis šakomis kadras (identiškas A kadrui, tik ankstesnėje kontrasto įšvirkštimo fazėje), iš kurio 
matome, kad švirkščiant per kateterį kontrastą į poraktinę arteriją jau užsipildė poraktinė arterija ir jos raumeninės 
šakos bei jos šaka – kylanti kaklo arterija. Kraujotaka per kylančią kaklo arteriją yra daug greitesnė už kraujotaką per 
slankstelinę arteriją, nes ji vos, vos tik pradeda lėtai pildytis, kai tuo tarpu per kylančią kaklo arteriją kontrastas kartu 
su kraujotaka, aplenkdamas kliūtį, jau pildo slankstelinę arteriją kaklo viršuje. Taigi, kraujotaka per slankstelinę 
arteriją buvo labai lėta, daug lėtesnė negu raumeninėse poraktinės arterijos šakose, kai turi būti atvirkščiai: kraujotaka 
slankstelinėje arterijoje normoje būna daug greitesnė už kraujotaką raumeninėse poraktinės arterijos šakose, nes 
raumenų pasipriešinimas kraujotakai yra daug didesnis negu smegenų. Iš to tapo aišku, kad kliūtis yra nematomoje, 
pasislėpusioje už poraktinės arterijos slankstelinės arterijos dalyje. Slankstelinės arterijos žiočių nesimatė netgi 
pirmuose kadruose, nes slankstelinės arterijos kraujotaka buvo ant tiek lėta, kad pirmiausia kontrastu pilnai užsipildė 
poraktinės arterijos spindis, o tik po to pradėjo pildytis slankstelinė arterija, taigi poraktinės arterijos vaizdas jau 
pilnai užstojo slankstelinės arterijos žiotis ir slankstelinės arterijos pradžią. Jeigu angiografiją atliekantis gydytojas, 
jos metu būtų teisingai, kaip ir aš, įvertinęs matomą ekrane vaizdą, tai jis būtų padaręs pakartotiną kontrasto 
įšvirkštimą į poraktinę arteriją ir nufilmavęs poraktinės arterijos su visomis šakomis vaizdą įstrižinėje padėtyje, 
kurioje būtų buvę matomos ir slankstelinės arterijos žiotys, esančios nugarinėje poraktinės arterijos sienelėje, ir būtų 
buvusi matoma labai užsilenkusi pradinė slankstelinės arterijos dalis. Deja, tai nebuvo padaryta ir angiografinio 
tyrimo išvada buvo klaidinanti, kad dešinė slankstelinė arterija yra normali. Kaip jau aš rašiau anksčiau, esant bent 
vienai visiškai normaliai slankstelinei arterijai, negali įvykti išeminis vertebrobaziliarinis hypoperfuzinis (dėl 
nepakankamos kraujotakos) insultas ir netgi negali būti bent kiek rimtesnė vertebrobaziliarinė simptomatika. Kaip jau 
minėjau, ši ligonė buvo persirgusi išeminį vertebrobaziliarinį insultą ir turėjo labai išreikštą vertebrobaziliarinę 
simptomatiką. Todėl aš ir suklusau, kai išgirdau, kad jos dešinė slankstelinė arterija yra “normali“ ir negalėjau tuo 
patikėti, kas ir iš tikrųjų pasirodė jog yra visai kitaip, negu aprašyta angiografiją atlikusio gydytojo.  
 Smulkiai pakomentavau šios ligonės dešinės slankstelinės arterijos angiografinio tyrimo duomenis, kad 
suprastumėt, jog angiografinį tyrimą reikia taip pat mokėti atlikti, atlikti jį reikia kūrybiškai, neatmestinai, tyrimo 
metu reikia sugebėti įvertinti matomą vaizdą ir pagal jį tyrimo eigoje koreguoti tyrimo metodiką, nes priešingu atveju 
vietoj papildomos informacijos šalia ultragarsinio tyrimo duomenų iš angiografinio tyrimo galima gauti klaidinančią 
informaciją, ypač jeigu vertinantis angiogramą neurologas ar kraujagyslių chirurgas pats nesugeba teisingai įvertinti 
matomos nuotraukoje informacijos.  

Iš šio angiografinio tyrimo pamatėte dar porą šalutinių blogos kraujotakos per slankstelinę arteriją 
požymių (hipertrofuota kylanti kaklo arterija, lėtas slankstelinės arterijos užsipildimas kontrastu).   

Ši ligonė buvo operuota. Operacijos metu dešinė slankstelinė arterija rasta atsišakojanti nuo užpakalinio 
(nugarinio) poraktinės arterijos paviršiaus, labai (praktiškai visiškai) užsilenkusi prie pat žiočių, už poraktinės 
arterijos. Ji perrišta prie pat žiočių, nukirpta ir, suformuojant plačias žiotis, įmplatuota (įsodinta) į normalią poziciją 
poraktinės arterijos viršutiniame paviršiuje. Po šios rekonstrukcijos pamatuota operacijos metu kraujotaka per 
slankstelinę arteriją, ji buvo visiškai normali. Pooperacinis periodas sklandus, ligonė iš karto po operacijos jautėsi 
visiškai gerai. Sekta 20 metų. Daugiau ji niekada neturėjo jokių vertebrobaziliarinės kraujotakos nepakankamumo 
simptomų, buvo visiškai sveika. 

Užpakalinio slankstelinės arterijos atsišakojimo angiografinis vaizdas įstrižinėje projekcijoje yra 
pateiktas žemiau 24 paveiksle. Jame matosi, kad slankstelinė arterija atsišakoja nuo užpakalinio (nugarinio) 
poraktinės arterijos  paviršiaus (raudona rodyklė rodo į slankstelinės arterijos žiočių vietą užpakaliniame poraktinės 
arterijos paviršiuje, o mėlyna rodyklė rodo į slankstelinės arterijos persilenkimo smailu kampu vietą). Aš, matydamas 
tokį angiografinį vaizdą žinočiau, kad tai operuotina slankstelinės arterijos patologija, tačiau mažiau patyręs chirurgas 
nežinotų kiek tokia situacija (slankstelinės arterijos užpakalinis atsišakojimas ir persilenkimas) trukdo kraujotakai. 
Tačiau tam yra dvigubas arterijų skenavimas, kuris įgalina tiksliai sumatuoti kraujotaką slankstelinėje arterijoje 
stubure (kokia yra reali kraujotaka toliau nuo žiočių ir kiek trukdo kraujotakai pats žiočių užsilenkimas ar arterijos 
persilenkimas). Todėl sprendimas ar operuoti ligonį priklauso nuo ligonio turimos simptomatikos ir nuo ultragarsinio 
slankstelinės arterijos kraujotakos tyrimo duomenų (kiek esama slankstelinės arterijos patologija trukdo kraujotakai). 



Angiografinis tyrimas šiuo atveju yra tik papildomas tyrimas, vizualiai patvirtinantis ultragarsinio tyrimo duomenis, 
tačiau suteikiantis labai mažai, ar aplamai nesuteikiantis  informacijos apie slankstelinės arterijos kraujotaką. 

 
                   24 Paveikslas                                    25 Paveikslas            26 Paveikslas 

 

            
    
24 Paveikslas: slankstelinės arterijos užpakalinio atsišakojimo vaizdas įstrižinėje projekcijoje. 
25, 26 Paveikslai:  slankstelinės arterijos užpakalinio atsišakojimo vaizdas priekinėje projekcijoje. 
 

 BMA – bendroji miego arterija; SA – slankstelinė arterija; PA – poraktinė arterija. 
Raudona rodyklė rodo kur yra slankstelinės arterijos žiotys užpakaliniame poraktinės arterijos paviršiuje. Mėlyna 
rodyklė rodo į slankstelinės arterijos persilenkimą, priekinėje projekcijoje užstojamą poraktinės arterijos ir visiškai 
nematomą.  
 
25 ir 26 paveiksluose pateikti tie reti atvejai, kai ir priekinėje projekcijoje įmanoma įžiūrėti, kad slankstelinės 
arterijos žiotys yra užpakaliniame poraktinės arterijos paviršiuje (slankstelinės arterijos žiotys ir pati arterija yra 
įžiūrima per poraktinės arterijos šešėlį). 
 27 paveiksle pateikiamas užpakalinio poraktinės arterijos atsišakojimo vaizdas, matomas dvigubu 
arterijų skenavimu (ultragarsu). 
 

   27 Paveikslas 
 

 

27 Paveikslas: Dešinės slankstelinės arterijos užpakalinio 
atsišakojimo vaizdas tiriant spalviniu dopleriu 
 

PA – poraktinė arterija; SA – slankstelinė arterija. 
 
Raudonos rodyklės rodo į poraktinės ir slankstelinės 
arterijų dalis , esančias dopleriniame lange ir ekrane 
raudona spalva  matomas jomis tekantis kraujas (šioje 
nuotraukoje kraujotaka matoma balta spalva todėl, kad 
nuotrauka  padaryta juodai baltu spausdintuvu). Balti 
smulkūs taškučiai žymi doplerinio lango ribas. Balta 
rodyklė rodo į poraktinės arterijos spindžio dalį, esančią už 
doplerinio lango ribų, todėl jis atrodo tamsus (baltos 
punktyrinės linijos rodo poraktinės arterijos spindžio ribas). 
Poraktinė arterija matoma skersiniame pjūvyje, o 
slankstelinė arterija - išilginėje ašyje. Matome, kad 
slankstelinės arterijos žiotys ir jos pradinė dalis yra ryškiai 
susiaurintos dėl jų užlenkimo, dėl to, kad slankstelinės 
arterijos žiotys randasi užpakaliniame (nugariniame) 
poraktinės arterijos paviršiuje.    
 



Manau, kad ir ligoniams bus įdomu sužinoti, kaip yra įvertinama kraujotaka tiriant arterijas dvigubu arterijų 
skenavimu ir kas yra tas dvigubas arterijų skenavimas. 
 Norint visą tai suprasti, reikia žinoti, kas tai yra Doplerio efektas (dėsnis). Jis sako, kad garsas 
atsispindėjęs nuo judančio objekto (kraujagyslėse tai būtų eritrocitai, nes ten jų yra dauguma, lyginant su leukocitais 
ir kitais kraujo kūneliais), pakeičia savo bangos ilgį (dažnį), o tuo pačiu ir garso toną, priklausomai nuo judančio 
objekto greičio. Ultragarsas yra garsas, tik labai trumpo bangos ilgio (didelio dažnio) ir ausimi negirdimas. Girdimo 
ausimi garso dažnis yra matuojamas kilohercais (kHz), o ultragarso dažnis – megahercais (MHz). Paprasčiausias 
doplerinis aparatas, leidžiantis girdėti ir užregistruoti  kraujotaką grafiškai yra pastovios bangos dopleris. Jis veikia 
labai paprastai: jo daviklio viena pjezoplokštelė pastoviai spinduliuoja ultragarsą, o kita pastoviai priima 
atsispindėjusį ultragarsą (todėl su juo girdėsime visą kas juda ultragarso pluošto kelyje: jei bus dvi kraujagyslės, jų 
abiejų kraujotaką ir girdėsime). Atsispindėjęs nuo kraujagysle judančių eritrocitų ultragarsas būna pasikeitusio 
bangos ilgio (dažnio), priklausomai nuo kraujotakos greičio (eritrocitų greičio) toje kraujagyslėje, todėl grįžęs į  
daviklio priimančią pjezoplokštelę ultragarsas bus kitokio bangos ilgio (dažnio), negu išspinduliuotas ultragarsas. 
Šitas ultragarso dažnio  pokytis būna tokio dydžio, kuris matuojamas kilohercais. Taigi, pavertus šitą ultragarso 
pokytį (eritrocitų judėjimo greitį) garsu, mes jį galime girdėti. Tai pastovios bangos doplerio aparatai ir padaro: jie 
spinduliuoja konkretaus dažnio ultragarsą ir pastoviai matuoja atsispindėjusio (priimto) ultragarso dažnį, taigi jie 
pastoviai matuoja ir registruoja ultragarso dažnio pokytį, kurį ir paverčia garsu. Todėl tirdami šiuo aparatu ligonį mes 
ir girdime realiai kaip kraujagyslėje juda eritrocitai (girdima kraujo tėkmė). Kadangi, kaip jau minėjau, eritrocitai 
kraujagyslėje juda skirtingais greičiais, kraujas gali sūkuriuoti, tai mes visą tai ir girdėsime. Girdėsime kokiu greičiu 
teka kraujas (kuo aukštesnis garso tonas, tuo greitesnė kraujotaka), girdėsime visus kraujo tėkmės nenormalumus: 
greičio pokyčius, turbulenciją (sūkuriavimą) ir t.t. Todėl pastovios bangos dopleris yra labai informatyvus tyrimas, 
nes teoriškai galima girdėti kiekvieną lekiantį kraujagysle eritrocitą (o praktiškai, tiek kiek pajėgia suvokti ausis), tik 
reikia suprasti ką girdi ir dėl ko atsirado esami nenormalūs kraujotakos pokyčiai tiriamoje arterijoje. Tiriantysis šiuo 
metodu kraujotaką turi ne tik gerai žinoti hidraulikos dėsnius (pvz. ką reiškia kraujotakos pagreitėjimas tam tikroje 
kraujagyslės vietoje, o jis reiškia, kad toje vietoje kraujagyslė yra susiaurėjusi), bet ir turėti didelę patirtį tiriant 
kraujotaką šiuo aparatu. Reikalas tas, kad, netgi normoje, įvairiose kraujagyslėse kraujas teka nevienodu greičiu: 
kraujotakos greičiai ir kraujotakos pobūdis įvairiose kraujagyslėse skiriasi, todėl reikia žinoti, kaip normoje turi tekėti 
kraujas ta konkrečia kraujagysle ir ką reiškia esantis nukrypimas nuo normos. 

 Dvigubas arterijų skenavimas, tai kraujagyslių vizualizacija (apžiūrėjimas) echoskopu ir 
tuo pačiu metu kraujotakos matavimas pasirinktoje kraujagyslės vietoje (žiotyse, ties persilenkimu, už persilenkimo 
stubure ir t.t.). Tam, kad būtų galima užregistruoti kraujotaką tam tikroje konkrečioje kraujagyslės vietoje yra 
naudojamas pulsinis dopleris (t.y. doplerinis signalas aparato yra siunčiamas labai trumpais impulsais, kas įgalina jį 
nukreipti į tam tikrą konkretų tašką).  Visa kita vyksta taip pat, kaip ir pastovios bangos dopleryje. Tiktai visi 
šiuolaikiniai dvigubo skenavimo aparatai turi spektrinės garso (ultragarso dažnio pokyčio) analizės funkciją ir garso 
spektro grafinio atvaizdavimo ekrane funkciją. Spektrinė kraujotakos garso analizė ir pateikiama monitoriaus ekrane. 
Jos kreivė jokiu būdu negali prilygti realios kraujo tėkmės girdėjimui ausimi tiriant ligonį pastovios bangos dopleriu. 
Kad akivaizdžiai tai suprasti ir įsisąmoninti, tai aš jums vaizdžiai paaiškinsiu jog tai yra lygiai tas pats, kaip kad 
simfoninio orkestro atliekamą muziką girdėti (tai atitinka kraujotakos girdėjimą ausimis) ir užrašyti simfoninio 
orkestro atliekamo kūrinio spektrinę garso kreivę. Simfoninio kūrinio spektro kreivėje jūs matysite tik daug 
įvairiausių brūkšnių ir viskas (tai atitinka užrašytą doplerinio signalo spektrinę kreivę). Tačiau grafinis kraujotakos 
spektro atvaizdavimas leidžia objektyvizuoti (užrašyti ant popieriaus) esamą kraujotakos kreivę. Be to, kreivę 
paprasčiau analizuoti ir suprasti, nes joje yra nedaug informacijos apie kraujotaką, kreivės nenormalūs pokyčiai yra 
aprašyti medicininėje literatūroje, standartizuoti, taigi netgi laborantas gali tirti ligonį, užrašyti kreivę ir net ją 
įvertinti, nors vertinimas paprastai yra gydytojų reikalas. Žodžiu spektrinė garso analizė supaprastina (viską suveda į 
kraujotakos garso spektro kreivę) gaunamą aparatu informaciją apie kraujotaką. Tokiu būdu galima ne tik 
kiekybiškai, bet ir kokybiškai įvertinti kraujotaką arterijoje, kadangi aparato kompiuteris ne tik registruoja koks yra 
kraujotakos greitis kraujagyslėje, bet ir atlieka spektrinę garso analizę (t.y. registruoja kiek kokiu greičiu ir kokia 
kryptimi juda eritrocitų). Visa tai grafiškai atvaizduojama spektrinės kraujotakos garso analizės kreivėje. Jeigu 
kraujotaka kraujagyslėje būtų vienos krypties, idealiai laminarinė, tai  tada kreivė būtų tik labai graži linija, atitolusi 
nuo nulinės padalos tiek, kokiu greičiu teka kraujagysle kraujas (tokiu atveju visi eritrocitai turi lėkti tuo pačiu 
vienodu greičiu). Jeigu kraujagyslėje esančių eritrocitų greičiai skiriasi, arba kraujas sūkuriuoja, tada jau kreivė 
nebebus gražios linijos formos ir eritrocitų judėjimo greičiai bus išsibarstę po visą kreivės plotą ar net gali būti ir 
nusileidę žemiau nulinės linijos (kas rodys jog dalis eritrocitų, o tuo pačiu ir kraujo, kraujagyslėje sūkuriuoja, teka 
netgi į priešingą pusę). 

Taip tiriant kraujotaką, tai būtų paprastas, juodai baltas, kraujagyslių dvigubas skenavimas: t.y. visi 
audiniai, tame tarpe ir kraujagyslės yra matomos juodai baltame variante. Jeigu aparatas turi spalvinio doplerio 
funkciją, tai tada bus matomas kraujagyslėse tekantis kraujas ir kraujo tekėjimo kryptis (todėl arterijos bus matomos 
raudonos spalvos, o venos – mėlynos, nes kraujas jomis teka į priešingą pusę negu arterijomis). Priklausomai nuo 



ultragarsinio aparato pajėgumo, doplerinis langas gali būti tik riboto ploto ar galima reguliuoti jo plotą matomame 
ultragarsiniame echoskopijos vaizde padidinant jį net iki pilno viso echoskopinio vaizdo aprėpimo. 

27 paveiksle spalvinio doplerio būdu gautoje poraktinės ir slankstelinės nuotraukoje spalvotai yra 
nusidažę tik tos poraktinės ir slankstelinės arterijos dalys, kurios yra dopleriniame lange (jį ekrane, o tuo pačiu ir 
nuotraukoje žymi smulkūs balti taškeliai), o tos arterijų dalys, kurios yra už doplerinio lango ribų, nuotraukoje atrodo 
juodos, nespalvotos (poraktinės arterijos spindis už doplerinio lango ribų) arba aplamai jų nesimato (slankstelinė 
arterija, nes ji šiek tiek keičia kryptį ir išeina už ultragarsinio (echoskopinio) audinių pjūvio ribų. 

Tiek trumpai informacijos apie ultragarsinį kraujotakos tyrimą, kad jūs vėliau suprastumėte ką aš noriu 
pasakyti. Ultragarsinis kraujotakos tyrimas yra ypač svarbus diagnozuojant slankstelinių arterijų anomalijas, kadangi 
angiografinis tyrimas suteikia labai mažai informacijos, arba aplamai jos nesuteikia, apie slankstelinių arterijų 
kraujotaką, o nustatyti, kiek trukdo esama slankstelinės arterijos patologija kraujotakai, yra be galo svarbu 
sprendžiant ar reikia ligonį dėl tos patologijos operuoti, kokį efektą duos esamos slankstelinės arterijos patologijos 
chirurginė korekcija. O kai kurių slankstelinių arterijų anomalijų iš viso neįmanoma diagnozuoti angiografijos būdu: 
pvz. angiogramoje aplamai nesimato kur slankstelinė arterija įeina į stuburą, gali visiškai nesimatyti jos užpakalinio 
atsišakojimo ir žiočių užsilenkimo, gali visiškai nesimatyti arterijos persmaugimo ar perspaudimo, jeigu arterija bus 
persmaugta ar perspausta iš priekio iki pusės ar net daugiau spindžio (o būtent taip ji ir būna dažniausiai persmaugta 
ir perspausta). Tuo tarpu dvigubu arterijų skenavimu galima kraujagysles apžiūrėti įvairiais rakursais, matyti ne tik 
pačias kraujagysles, bet ir juos supančius audinius bei organus, matyti jos santykį su kitais organais ir audiniais (kur 
ir kaip ji įlenda į stuburą, ar ji ties įlindimu į stuburą ar kurioje nors kitoje vietoje nėra spaudžiama ir kas ją spaudžia 
ir t.t.). Be to, dvigubas kraujagyslių skenavimas įgalina įvertinti ir užregistruoti kraujotaką tiek aplamai slankstelinėje 
arterijoje (normalioje jos vietoje), tiek ir konkrečioje jos vietoje (pvz. susiaurėjusiose nuo aterosklerozės žiotyse ar 
ties arterijos persilenkimu ar perspaudimu ir t.t.) ir tuo remiantis įgalina labai patikimai prognozuoti būsimos 
operacijos efektą, juk mes ligonį operuojame norėdami atstatyti ar normalizuoti kraujotaką per slankstelinę arteriją, o 
ne pagražinti jos išvaizdą (angiografija mums pateikia tik arterijos vaizdą). Todėl labai klysta gydytojai, vertindami 
arterijų būklę vien tik iš angiografijos duomenų ir jie labai suklaidina ligonius, pasakydami jiems, jog jų slankstelinės 
arterijos yra „normalios“ ir taip pasmerkdami ligonius ir toliau kankinamai ir beviltiškai ieškoti savo negalavimų 
priežasties pas įvairius gydytojus, nors jų negalavimų priežastis yra slankstelinių arterijų kraujotakos stygius dėl 
turimų nediagnozuotų jų patologinių pokyčių ar įgimtų anomalijų. Ši problema yra  labai akivaizdžiai matoma 
panaršius internete, kur daugybėje forumų ir klubų svetainių ligoniai teiraujasi kodėl jiems svaigsta galva ar ją 
skauda, kur galėtų dėl tos problemos kreiptis, kodėl jiems niekas nenustato diagnozės ir kas galėtų jiems padėti. Beje, 
nemažai tarp jų jau yra tyręsi savo kraujagysles dvigubu arterijų skenavimu ar net angiografiškai, tačiau jiems buvo 
pasakyta, kad jų kraujagyslės yra „normalios“. Aišku, aš negaliu, neapžiūrėjęs ir neištyręs ligonio, pasakyti, kokia yra 
jų negalavimų priežastis. Tačiau noriu tiktai pasakyti, kad kiekvienas simptomas (tame tarpe ir galvos svaigimas, 
skausmas, ūžimas ir t.t.), kaip ir kiekvienas kitas bet koks reiškinys, turi savo priežastį ir jo nebūna be priežasties, 
reikia tiktai mokėti tą priežastį nustatyti. 

 

Lateralinis (šoninis) slankstelinės arterijos atsišakojimas 
 
Lateraliniu (šoniniu) slankstelinės arterijos atsišakojimu yra vadinamas jos nenormalus atsišakojimas lateraliau (tai 
yra arčiau peties) įprastos vietos. Kaip jau rašiau, slankstelinė arterija normoje atsišakoja nuo poraktinės arterijos ir 
yra jos pirmoji šaka. Taigi, jos žiotys yra arti vidurinės kaklo linijos. Tokiu atveju (normoje), slankstelinė arterija iki 
įėjimo į stuburą (į 6-to kaklo slankstelio skersinę ataugą) eina laisva minkštuose kaklo audiniuose ir jos niekas 
nespaudžia. Priekinio laiptinio raumens kraštas ir visas šis raumuo normoje yra kiek lateraliau (labiau į šoną) nuo 
slankstelinės arterijos žiočių ir nuo pačios arterijos. Esant lateraliniam slankstelinės arterijos atsišakojimui, 
slankstelinė arterija atsišakoja ties arteriniu skydliaukės kaklo kamienu (truncus thyreocervicalis) ( žiūrėk 3, 29, 30 
paveikslus), ar net lateraliau už jį. Tai, kaip taisyklė, sukelia dvi problemas kraujotakai slankstelinėje arterijoje. Pirma 
– slankstelinės arterijos žiotys tokiu atveju randasi ant užpakalinio poraktinės arterijos paviršiaus, nes normalią jų 
žiotims vietą čia užima truncus thyreocervicalis, taigi jos yra daugiau ar mažiau užlenktos. Antra, dar svarbesnė, 
problema yra tai, kad slankstelinės arterijos pradžią dažnai tokiais atvejais spaudžia priekinis laiptinis raumuo. 
Priekinis laiptinis raumuo prasideda nuo pirmo šonkaulio viršutinio paviršiaus (28, 29 paveikslai) , kryžiuoja iš 
priekio poraktinę arteriją ir toliau tvirtinasi prie šešto ir aukštesnių (penkto, ketvirto, trečio) slankstelių skersinių 
ataugų bei persipina su ilgojo kaklo raumens skaidulomis į vientisą, stangrų  raumeninį masyvą, dengiantį iš priekio 
stuburą. Normoje šie du raumenys susitinka ir susijungia į vientisą raumeninį masyvą ties šešto kaklo slankstelio 
skersine atauga ir sudaro lyg „stogą“ ties slankstelinės arterijos įlindimu į stuburą (28, 29 paveikslai). Kadangi toliau 
šiame straipsnyje bus daug rašoma apie slankstelinių arterijų suspaudimą šiais dviem raumenimis, tai būtina 
įsivaizduoti kur jie randasi, kaip jie kakle eina ir koks yra jų anatominis santykis su slanksteline arterija.  28 paveiksle 
pateikiamas giliųjų kaklo raumenų anatominis vaizdas (kairėje kaklo pusėje priekinis laiptinis kaklo raumuo 
pašalintas, kad matytųsi jo tvirtinimosi vieta prie pirmo šonkaulio).  
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28 Paveikslas:  Slankstelinės arterijos trikampio anatomija 
(kairėje kaklo pusėje vaizdumo dėlei pašalinti ilgasis galvos 
ir priekinis laiptinis raumenys) 
 
1 – ilgasis kaklo raumuo; 
2 – priekinis laiptinis raumuo; 
3 – ilgasis galvos raumuo; 
4 – vidurinis laiptinis kaklo raumuo; 
5 – priekinio laiptinio raumens gumburėlis (prisitvirtinimo 
vieta prie pirmo šonkaulio); 
6 – šešto kaklo slankstelio skersinė atauga (į ją normoje 
įlenda slankstelinė arterija ir toliau jau ji eina stubure). 
 
Ilgasis kaklo ir priekinis laiptinis raumenys susieina ir abu 
tvirtinasi prie šešto kaklo slankstelio skersinės ataugos, 
sudarydami lyg „stogą“ slankstelinei arterijai, įlendančiai 
truputį žemiau  šių raumenų susijungimo į stuburą. Jeigu šie 
raumenys susieina kiek žemiau įprastos vietos, jie gali 
sugnybti savo kraštais slankstelinę arteriją, netgi jeigu ji įeina 
į stuburą ir normaliai, į šešto kaklo slankstelio skersinę 
ataugą. Jeigu slankstelinė arterija įeina anomališkai aukštai į 
stuburą (į 5-tą, 4-tą, 3-čią ar net antrą kaklo slankstelį), tai ji 
visada yra neišvengiamai kažkokiu tai laipsniu suspausta tarp 
šių raumenų sausgyslių ir šiais raumenimis yra spaudžiama 
prie stuburo.   

29 Paveikslas:  Kaklo anatomija 
 

6 – Šešto kaklo slankstelio skersinė 
atauga: 
PLR – priekinis laiptinis raumuo; 
Tr. Thyreoc. – truncus 
thyreocervicalis (skydliaukės kaklo 
arterinis  kamienas); 
IKR – ilgasis kaklo raumuo; 
ASA – apatinė skydliaukės  arterija; 
SA – slankstelinė arterija; 
BMA – bendroji miego arterija; 
Tr. Br. – truncus brachiocephalicus 
(galvinis žasto arterinis kamienas); 
PA – poraktinė arterija.  
 
Dešinėje kaklo pusėje pašalintas 
raktikaulis ir prie jo besitvirtinantys 
raumenys. Skydliaukės dešinė skiltis 
atitraukta su kabliuku. 
Pro tarpą tarp priekinio ir vidurinio 
laiptinių raumenų išlenda iš stuburo 
visas peties nervų rezginys. Rankos 
nervai kartu su pažasties arterija ir 
vena pro tarpą tarp raktikaulio ir 
pirmo šonkaulio išlenda į  pažastį.   



Seniai visame pasaulyje yra žinomas priekinio laiptinio raumens sindromas (kada šis raumuo spaudžia poraktinę 
arteriją ir peties nervų rezginį ir dėl to tirpsta ir greitai pavargsta rankos, ypač pakeltoje, vertikalioje padėtyje, nes 
tokioje rankų padėtyje šis raumuo yra įtempiamas) ir seniai visame pasaulyje plačiai yra taikomas chirurginis šio 
sindromo gydymas: priekinio laiptinio raumens pašalinimas. Taip pat yra gerai žinoma, kad šis raumuo gali spausti 
ne tik poraktinę arteriją, bet ir slankstelinę arteriją, ypač jeigu ji atsišakoja nuo poraktinės arterijos lateraliau įprastos 
vietos, po priekiniu laiptiniu raumenimi. Iš savo didelės operacijų patirties galiu pasakyti, kad beveik visada, 
priekiniam raumeniui spaudžiant slankstelinę arteriją, jis spaudžia ir poraktinę arteriją ir peties nervų rezginį. Todėl 
labai retai būna izoliuotas, taip vadinamas neurogeninis, thoracic outlet sindromas dėl priekinio laiptinio raumens 
spaudimo. Thoracic outlet sindromu yra vadinamos būklės, kada ties išėjimu iš krūtinės ląstos į pažastį dėl per mažos 
erdvės yra spaudžiami peties rezginio nervai (neurogeninis thoracic outlet sindromas), poraktinė, slankstelinė 
arterijos ir poraktinė vena (kraujagyslinis thoracic outlet sindromas). Jeigu yra spaudžiami tik peties rezginio nervai, 
tai tada dažniausiai yra kaltas per siauras tarpas tarp raktikaulio ir pirmo šonkaulio arba yra pridėtinis kaklo 
šonkaulis, spaudžiantis peties nervų rezginį. Todėl šimtaprocentinė operacija rezultato prasme dėl peties nervų 
rezginio spaudimo yra pirmo šonkaulio (o jeigu yra pridėtinis kaklo šonkaulis, tai kartu šalinami ir pridėtinis kaklo 
šonkaulis ir pirmas krūtinės šonkaulis) pašalinimas per pažastį. Nes šios operacijos metu šalinant pirmą šonkaulį nuo 
jo atpjaunamas ir dalinai pašalinamas ir priekinis laiptinis raumuo. Be to, pašalinus pirmą šonkaulį, atsiranda platus 
tarpas tarp raktikaulio ir antrojo šonkaulio ir daug erdvės kraujagyslių ir nervų pluoštui, einančiam per šį tarpą. Esant 
gi priekinio laiptinio raumens sindromui, ypač jeigu ligonis turi ir  vertebrobaziliarinės kraujotakos nepakankamumo 
simptomų, būtina ligoniui ištirti slankstelines arterijas ir jų kraujotaką, kadangi šiais atvejais labai dažnai būna kartu 
ir slankstelinės arterijos, poraktinės arterijos ir peties nervų rezginio spaudimas. Be to, slankstelinė arterija šiais 
atvejais beveik visada yra spaudžiama ne tik ties žiotimis, bet ir per visą savo eigą kakle iki kol įeina į stuburą. Labai 
dažnai peties nervų rezginio spaudimo (jis gali būti nelabai išreikštas ir nereikalauti chirurginio gydymo) atvejais, 
kada yra spaudžiama ir slankstelinė arterija, ji dažnai dar ir įeina į stuburą anomališkai aukštai (ne į šeštą, o į penktą 
ar aukštesnį slankstelį). Todėl chirurgai, kurie operuoja ligonius grynai dėl peties nervų rezginio spaudimo ir visai 
nežino apie slankstelinių arterijų anomalijas, neišmano vertebrobaziliarinės smegenų kraujotakos simptomatikos ir 
jos diagnostikos, tiktai perpjauna priekinį laiptinį raumenį kakle, tuoj virš pirmo šonkaulio ir palieka nekoreguotą, 
dažniausiai ligoniui žymiai svarbesnę problemą - spaudžiamą slankstelinę arteriją ir dažniausiai dar ir nekoreguotą 
jos nenormalų aukštą įėjimą į stuburą. Tik perpjovus priekinį laiptinį raumenį, jo nepašalinus, jis ir vėl gali suaugti ir 
kartais tokiais atvejais jo vėl suaugusi, surandėjusi kieta dalis gali dar labiau spausti tiek slankstelinę arteriją, tiek ir 
peties nervų rezginį negu prieš operaciją. Šiems ligoniams vėl sugrįžta buvę simptomai, operacija jų būklės 
nepagerina. Todėl dabar visame pasaulyje yra priimta tokia šios operacijos metodika:  priekinis laiptinis raumuo yra 
ne perpjaunamas, o pilnai pašalinamas. Tada nebėra kam suaugti, nebėra kam spausti nei peties nervų rezginį (jeigu jį 
spaudė šis raumuo, o ne buvo per siauras tarpas tarp raktikaulio ir pirmo šonkaulio), nei poraktinę ir slankstelinę 
arterijas. Be to, prieš šalinant ligoniui priekinį laiptinį raumenį, būtina ištirti slankstelines arterijas ir jų kraujotaką, 
kad esant spaudžiamai ar anomališkai slankstelinei arterijai, tos pačios operacijos metu būtų koreguota ir esama jos 
patologija, nes jos koregavimas tos pačios operacijos metu yra labai paprastas, nesudėtingas, užtrunka tik keletą 
papildomų minučių. Tuo tarpu neišlaisvinus slankstelinės arterijos ir palikus ją spaudžiamą ir likus ligonio turėtai 
vertebrobaziliarinio kraujotakos nepakankamumo simptomatikai, pakartotinai operuoti ligonį būtų labai sudėtinga, 
kadangi pakartotinos operacijos metu labai sudėtinga ir rizikinga išsidalinti iš randų arterijas ir ypač nervus, o jų 
kakle yra tikrai daug ir svarbių. 

Truputį parašiau apie thoracic outlet sindromą, jo variantus ir priežastis, kadangi, kaip jau minėjau, 
lateralinis slankstelinės arterijos atsišakojimas labai dažnai būna kartu su aukščiau minėtu sindromu ir su jo 
įvairiomis variacijomis. Esant lateraliniam slankstelinės arterijos atsišakojimui, jos žiotys būna ant užpakalinio 
poraktinės arterijos paviršiaus, taigi, yra daugiau ar mažiau užlenktos (pridarytos) lygiai taip pat, kaip ir prie gryno 
užpakalinio poraktinės arterijos atsišakojimo, tiktai paprastai jos nebūna taip toli nutolę nuo normalios pozicijos kaip 
kad esant grynai užpakaliniam atsišakojimui. Kartais slankstelinės arterijos žiotys būna užpakaliniame poraktinės 
arterijos paviršiuje grynai dėl to, kad priekinis laiptinis raumuo, spausdamas poraktinę arteriją, ją kažkiek tai rotuoja 
(pasuka) link nugaros ir dėl to slankstelinės arterijos žiotys ir atsiranda užpakaliniame poraktinės arterijos paviršiuje. 
Apart to, kad dėl tokios pozicijos slankstelinės arterijos žiotys dalinai užsilenkia, jos dar ir yra užspaudžiamos dėl 
priekinio laiptinio raumens spaudimo į poraktinę arteriją (poraktinė arterija, raumens spaudžiama prie stuburo, 
užspaudžia jos nugarinėje pusėje esančias slankstelinės arterijos žiotis). Būtent ši dviejų faktorių (slankstelinės 
arterijos žiočių buvimo užpakalinėje poraktinės arterijos sienelėje ir jų užspaudimo dėl priekinio laiptinio raumens 
spaudimo į poraktinę arteriją) kombinacija ir sukelia labai ryškų kraujotakos sutrikdymą (sulėtėjimą) slankstelinėje 
arterijoje. Labai dažnai tokiais atvejais ties slankstelinės arterijos žiotimis paprasčiausiu  fonendoskopu girdimas 
grubus sistolinis ūžesys, kuris gali kartais pranykti, o po to vėl atsirasti (nes slankstelinės arterijos žiočių užspaudimo 
laipsnis kinta priklausomai nuo priekinio laiptinio raumens įtempimo laipsnio). Arba sistolinis ūžesys gali būti tik 
tam tikroje kūno padėtyje: tik gulint ar tik stovint. Sistolinio ūžesio buvimas ties slankstelinės arterijos žiotimis 
reiškia, kad yra ryškus, hemodinamiškai reikšmingas, slankstelinės arterijos žiočių susiaurėjimas, nes sistolinis 



ūžesys būna tik esant ryškiam, hemodinamiškai reikšmingam arterijos susiaurėjimui dėl atsirandančios ryškios 
turbulencijos (kraujo tėkmės sūkurių), jam pratekant per susiaurėjusią arterijos vietą. Jeigu arterijos susiaurėjimas 
nėra didelis ir hemodinamiškai (kraujotakai) reikšmingas, tai ūžesio dar nebūna, nes nebūna ryškios kraujo srovės 
turbulencijos. Sistolinis  ūžesys išnyksta, kai arterijos susiaurėjimas tampa labai didelio laipsnio, kadangi tada belieka 
labai maža srovė per susiaurėjusią arterijos vietą ir srovė distaliau (toliau) už arterijos susiaurėjimo tampa labai lėta ir 
nebebūna ryškios turbulencijos. Žinančiam šią patologiją ir mokančiam kvalifikuotai tirti slankstelines arterijas 
gydytojui hemodinamiškai reikšmingo lateralinio slankstelinės arterijos atsišakojimo diagnostika nesudaro jokių 
problemų. Tiriant dvigubu arterijų skenavimu, slankstelinės arterijos žiotys bus matomos užpakaliniame poraktinės 
arterijos paviršiuje ties truncus thyreocervicalis (toje pačioje sagitalinėje plokštumoje), kurio žiotys bus poraktinės 
arterijos viršuje, taigi ten, kur normoje turėtų būti slankstelinės arterijos žiotys. Kaip jau minėjau, slankstelinės 
arterijos žiotys gali būti pasislinkę netgi žymiai lateraliau (daugiau link peties) negu ties truncus thyreocervicalis, 
tačiau tai būna rečiau, o dažniausiai slankstelinės arterijos žiotys būna ties truncus thyreocervicalis žiotimis.  

30 paveiksle pateiktas dešinės slankstelinės arterijos vaizdas tiriant spalviniu dopleriu, esant 
lateraliniam dešinės slankstelinės arterijos atsišakojimui. Matome, kad slankstelinė arterija atsišakoja netgi truputį 
lateraliau už truncus thyreocervicalis. Mėlyna punktyrinė linija žymi priekinį (viršutinį) priekinio laiptinio raumens 
kraštą. Raumuo spaudžia poraktinę arteriją, truncus thyreocervicalis (jis netgi yra suriestas) ir slankstelinę arteriją iki 
pat įėjimo į stuburą. Spausdamas truncus thyreocervicalis, raumuo pasuko poraktinę arteriją taip, kad slankstelinės 
arterijos žiotys atsidūrė poraktinės arterijos nugariniame paviršiuje ir užsilenkė. Nuotraukoje matosi ryškiai 
susiaurintos slankstelinės arterijos žiotys dėl užlenkimo ir užspaudimo. Šioje nuotraukoje labai akivaizdžiai matosi 
kaip reikia atlikti šios patologijos korekciją. Pilnai pašalinamas priekinis laiptinis raumuo. Tada niekas nebespaudžia 
nei truncus thyreocervicalis, nei poraktinės ir slankstelinės arterijų, poraktinė arterija tampa laisva, nebespaudžiama, 
nebefiksuota ir ji, kaip taisyklė, pati atsisuka į normalią padėtį. Kartais tenka perrišti ir perkirpti truncus 
thyreocervicalis, nes jis kartais neleidžia atsisukti poraktinei arterijai. Jį perkirpus, poraktinės arterijos niekas 
nebelaiko (nebefiksuoja) ir tada ji atsisuka į normalią padėtį. Truncus thyreocervicalis perrišimas neturi jokios 
didesnės reikšmės, nes jo visos šakos maitina kaklo raumenis, tik viena jo šaka yra apatinė skydliaukės arterija. 
Tačiau skydliaukė turi iš viso 4 arterijas, ji krauju aprūpinama labai gerai ir vienos iš arterijų likvidavimas jos 
kraujotakai įtakos neturi. Kartais, kai slankstelinės arterijos  žiotys būna stipriai nusisukę į nugarą ir yra baiminamasi 
ar vėl, praėjus kuriam laikui, slankstelinės arterijos žiotys nenusisuks į nugarinę pusę , poraktinė arterija už likusios 
ant poraktinės arterijos truncus thyreocervicalis bigės yra prisiuvama prie pirmo šonkaulio antkaulio (faktiškai yra 
siuvama prie priekinio laiptinio raumens sausgyslės galiuko, likusio ant pirmo šonkaulio), kad ji ten priaugtų ir būtų 
patikimai fiksuota teisingoje padėtyje. 

 
        30 Paveikslas 
 

  
 
 
 
 
Nepatyręs chirurgas, operuodamas šią patologiją, gali jos net nepastebėti, kadangi norint pamatyti slankstelinės 
arterijos žiotis, neišvengiamai tenka perpjauti priekinį laiptinį raumenį, o kartais ir perrišti bei perkirpti ir truncus 

30 Paveikslas:  Dešinės slankstelinės arterijos lateralinio 
(šoninio) atsišakojimo vaizdas tiriant spalviniu dopleriu 
 

Tr. thyreoc. – truncus thyreocervicalis (arterinis 
skydliaukės kaklo kamienas); 
SA – slankstelinė arterija; 
PA – poraktinė arterija. 
 
Mėlyna punktyrinė linija žymi priekinį (viršutinį) priekinio 
laiptinio raumens kraštą. Balta punktyrine linija 
pažymėtos poraktinės arterijos ribos, esančios už 
doplerinio lango ribų. Raumuo spaudžia poraktinę 
arteriją, truncus thyreocervicalis (jis netgi yra suriestas) 
ir  slankstelinę arteriją iki pat įėjimo į stuburą. 
Spausdamas truncus thyreocervicalis ir poraktinę 
arteriją, raumuo pasuko poraktinę arteriją taip, kad 
slankstelinės arterijos žiotys atsidūrė poraktinės arterijos 
nugariniame paviršiuje ir užsilenkė.  Nuotraukoje matosi 
ryškiai susiaurintos slankstelinės arterijos žiotys dėl 
užlenkimo ir užspaudimo. 



thyreocervicalis. Tik tada pamatomos slankstelinės arterijos žiotys. Bet perpjovus priekinį laiptinį raumenį ir ypač dar 
jeigu perrišamas ir perkerpamas truncus thyreocervicalis, tai tada, kai pamatomos slankstelinės arterijos žiotys, 
poraktinė arterija jau būna atsisukusi į normalią poziciją ir slankstelinės arterijos žiotys taip pat būna atsisukusios į 
normalią poziciją ir gali atrodyti visiškai normaliai. Tai gana klaidina nepatyrusius chirurgus, ypač jeigu jie patys 
netiria ligonių ultragarsu ir nemato dvigubu skenavimu kaip atrodė slankstelinė arterija ir jos žiotys prieš operaciją ir 
po operacijos. Be to, vien slankstelinės arterijos vaizdas dar nieko nereiškia. Svarbiausia, sprendžiant ar tikslinga 
ligonį operuoti, yra, kokie yra jį varginantys simptomai ir ar jie tikrai yra dėl esamos slankstelinės arterijos 
patologijos. Jeigu simptomai yra būdingi vertebrobaziliariniam kraujotakos nepakankamumui, tai tada, kiek esama 
slankstelinės arterijos patologija trukdo jos kraujotakai, kitaip sakant, ant kiek sutrikdyta yra tos slankstelinės 
arterijos kraujotaka ir ar tai gali sukelti ligonio simptomus. Trumpai tariant, ši slankstelinių arterijų anomalija (ji yra 
įgimta) yra labai lengvai chirurgiškai koreguojama ir gaunami labai geri chirurginio gydymo rezultatai (kaip taisyklė, 
ligonis po operacijos jaučiasi visiškai sveikas), su sąlyga, jeigu buvo teisingai nustatyta diagnozė. O diagnozuoti šią 
patologiją mano giliu įsitikinimu gerai gali tik kraujagyslių chirurgas, kuris pats ir visapusiškai tiria ligonį ir pats jį 
operuoja. Tada jis labai akivaizdžiai operacijos metu mato ką rado, žino ką padarė ir būtinai jis privalo žinoti 
operacijų rezultatus: kaip jaučiasi jo operuoti ligoniai. Tik tada jis gali įvertinti tiek buvusios slankstelinės arterijos  
patologijos ryšį su klinikiniais simptomais, tiek operacijos tikslingumą ir jos rezultatą. Čia yra labai svarbi didelė 
asmeninė chirurgo patirtis tiriant ir gydant šią patologiją. Be to, norintis teisingai diagnozuoti ir gydyti šią patologiją 
chirurgas turi gerai išmanyti neurologiją ir būti labai gerai įvaldęs ultragarsinius kraujotakos tyrimo metodus: tiek 
dvigubą arterijų skenavimą, tiek ir pastovios bangos doplerinę flaumetriją, nes būtent pastarasis tyrimo metodas yra 
pats informatyviausias šios patologijos atveju. Klausant pastovios bangos dopleriu kaip teka kraujas per taip 
nenormaliai atsišakojančią slankstelinę arteriją, ties jos žiotimis bus girdimas grubus sistolinis ūžesys ir labai ryški 
kraujo srovės turbulencija, sustiprėjanti sulig kiekvienu širdies susitraukimu, o toliau nuo žiočių slankstelinėje 
arterijoje kraujotaka bus lėta ir taip pat ryškiai turbulentiška. Tiriant pastovios bangos dopleriu, kraujotakos pobūdis 
per taip nenormaliai atsišakojančią slankstelinę arteriją yra ant tiek charakteringas, kad turint pakankamai patirties, 
galima šią patologiją diagnozuoti vien tik pasiklausius juo slankstelinės arterijos kraujotaką. Visa problema yra tame, 
kad dabar jau ir JAV ir kitose šalyse niekas nebenori taip tirti ligonio, nes yra dvigubo skenavimo aparatai ir dažnai 
jais tiria netgi ne gydytojai, o medicinos technikai su viduriniu išsilavinimu, o Lietuvoje niekas taip ir neišmoko tirti 
kraujotakos pastovios bangos dopleriu, todėl Lietuvoje arba aplamai nepripažįstama ši patologija, arba  jos 
nemokama diagnozuoti. Aš neišdrįsčiau operuoti ligonio vien tiktai pagal slankstelinių arterijų angiografinį vaizdą ir 
dvigubo skenavimo duomenis, neišgirdęs paprastu dopleriu tokios labai charakteringos kraujotakos per užspaustas 
slankstelinės arterijos žiotis ir kokia yra ryški kliūtis kraujotakai slankstelinės arterijos žiotyse, esant jos lateraliniam 
atsišakojimui. Kadangi sveiki ir gerai besijaučiantys žmonės į gydytojus, o tuo labiau chirurgus, nesikreipia, tai aš 
manau, kad galimai gali būti ir žmonių su tokiu slankstelinių arterijų atsišakojimu, kurių slankstelinių arterijų 
kraujotaka nėra sutrikdyta, arba jeigu ir yra prasta jų slankstelinių arterijų kraujotaka, tai jie gali kompensuoti 
slankstelinių arterijų kraujotakos stygių per Vilizijaus ratą (jeigu jie jį turi, nes normalų Vilizijaus ratą turi tik 
trečdalis žmonių) iš miego arterijų baseinų (žiūrėk 4 paveikslą).  Tie, kurie kreipėsi į mane pagalbos dėl šios 
slankstelinių arterijų patologijos, visi turėjo vertebrobaziliarinio kraujotakos nepakankamumo simptomatiką, pas 
visus šiuos ligonius kraujotaka per slankstelines arterijas buvo bloga ir po operacijos pas visus ligonius kraujotaka per 
slankstelines arterijas buvo normali ir jie po operacijos yra sveiki. Esant lateraliniam slankstelinių arterijų 
atsišakojimui su jų žiočių užspaudimu, dvigubo arterijų skenavimo metu užrašomos kraujotakos slankstelinėje 
arterijoje spektrinės analizės kreivės irgi yra labai charakteringos ir pagal jas taip pat galima neabejotinai diagnozuoti 
šią patologiją. 31-34 paveiksluose pateikiami spalvoti lateralinio slankstelinės arterijos atsišakojimo spalvinio 
doplerio vaizdai ir kraujotakos kreivės įvairiose tos pačios slankstelinės arterijos atkarpose. 
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32 paveiksle yra užfiksuotas slankstelinės arterijos ir jos žiočių vaizdas širdies sistolės pabaigoje (tarpinė pozicija ir 
vaizdas tarp 31 ir 33 paveikslų). 31 paveiksle yra slankstelinės arterijos ir jos žiočių vaizdas širdies diastolės metu 
(slankstelinė arterija užsilenkusi poraktinės arterijos atžvilgiu ir užlenktos, bei užspaustos jos žiotys). 33 paveiksle 
matome tos pačios slankstelinės arterijos vaizdą širdies susitraukimo (sistolės) metu. Padidėjęs arterinis spaudimas 
poraktinėje arterijoje pravėrė slankstelinės arterijos žiotis, pro jas buvo įšvirkšta porcija kraujo, kuri kilstelėjo 
spaudimą ir slankstelinėje arterijoje ir ji atsitiesė. Širdies diastolės metu slankstelinės arterijos žiotys vėl priekinio 
laiptinio raumens užspaudžiamos, slankstelinė arterija užlenkiama.   

                      

 
31 Paveikslas:  Spalvinio doplerio 
vaizdas ir kraujotakos kreivė žiotyse 
esant lateraliniam slankstelinės 
arterijos atsišakojimui 
 

PA – poraktinė arterija; 
SA – slankstelinė arterija. 
 
Sistolės (širdies susitraukimo)  metu 
kraujotakos greitis yra didelis – 119 
cm/sek., o diastolės (tarp širdies 
susitraukimų) metu – jis mažas – 14,9 
cm/sek. Tiek sistolės, tiek diastolės 
metu kraujo srovė yra labai 
turbulentiška (kraujotakos greičiai 
išsibarstę po visą kreivės plotą, netgi 
yra žemiau nulinės linijos, kas reiškia 
jog arterijos spindyje yra labai 
ryškūs sūkuriai, net užsisukantys į 
priešingą kraujotakai kryptį).  
 

 
32 Paveikslas:  Spalvinio doplerio 
vaizdas ir kraujotakos kreivė apie 2 
cm nuo žiočių, esant lateraliniam 
slankstelinės arterijos atsišakojimui 
 

PA – poraktinė arterija; 
SA – slankstelinė arterija. 
 
Kraujotaka yra ryškiai turbulentiška. 
Sistolinė kreivės dalis „išdraskyta“ 
su daug pikų. Išlieka vienas ryškus 
sistolinis pikas su atvirkščiu 
komponentu (kraujotaka sistolės metu 
kraujo srovės sūkuriuose yra netgi 
atvirkščia). Tolstant nuo žiočių 
kraujotaka po truputį niveliuojasi, 
skirtumas tarp sistolės ir diastolės 
mažėja. 
 



  33 Paveikslas 
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Ligoniams gal būt per daug sudėtinga gilintis į šias kreives, tačiau aš manau, kad šį straipsnį skaitys ir gydytojai, 
todėl aš pateikiau spalvinio doplerio vaizdus su kreivėmis esant lateraliniam slankstelinės arterijos atsišakojimui ir jas 
truputį pakomentavau. Detaliai iliustruosiu ir komentuosiu straipsnį, skirtą gydytojams, norintiems išmokti tirti 
slankstelines arterijas dvigubu skenavimu.  

Manau, kad ligoniams bus paprasčiau suprasti angiografinius vaizdus, todėl toliau pateikiu keletą 
angiografinių slankstelinės arterijos lateralinio atsišakojimo vaizdų.  

 
                                                    
 

33 Paveikslas:  Spalvinio doplerio 
vaizdas ir kraujotakos kreivė apie 3 
cm nuo žiočių, esant lateraliniam 
slankstelinės arterijos atsišakojimui 
 

PA – poraktinė arterija; 
SA – slankstelinė arterija. 
 
Kraujotaka ryškiai turbulentiška tiek 
sistolės, tiek ir diastolės metu. 
Kreivėje sistolinis greitis vis mažėja, 
o diastolinis po truputį didėja. Šis 
kadras užfiksuotas širdies sistolės 
(susitraukimo) metu. Slankstelinės 
arterijos žiotys, sistolės metu  
padidėjus spaudimui, prasivėrė 
daugiau, pati slankstelinė arterija 
atsitiesė ir buvo įpurkšta eilinė 
kraujo porcija į slankstelinę arteriją. 
Palyginkite su vaizdu 31 paveiksle 
kaip atrodo slankstelinė arterija ir 
jos žiotys diastolės metu: slankstelinė 
arterija užlenkta, jos žiotys užlenktos 
ir užspaustos su poraktine arterija. 

34 Paveikslas:  Spalvinio doplerio 
vaizdas ir kraujotakos kreivė 
slankstelinėje arterijoje stubure, 
esant lateraliniam slankstelinės 
arterijos atsišakojimui 
 
BMA – bendroji miego arterija 
 
Sistolinis kraujotakos greitis nukrito 
iki 37,5 cm/sek, labai priartėjo prie 
diastolinio greičio, kreivė labai 
suplokštėjo, susiniveliavo, tapo 
poststenotinė dėl žemo 
sistolės/diastolės santykio. Šis (S/D) 
santykis nuo 8,0 žiotyse, palaipsniui 
tolstant nuo žiočių vis mažėjo 4,5; 2,0 
ir stubure tapo 1,63. Kraujotaka 
netgi stubure išlieka turbulentiška (su 
ryškiais sūkuriais) tiek sistolės, tiek ir 
diastolės metu.  
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35 Paveikslas:  Angiografiniai lateralinio slankstelinės arterijos atsišakojimo vaizdai. 
A, B, C – priekinė projekcija. D – tos pačios slankstelinės arterijos kaip ir C paveiksle įstrižinė projekcija. 
  
SA – slankstelinė arterija; BMA – bendroji miego arterija; PA – poraktinė arterija; Tr. Thyreoc. – truncus 
thyreocervicalis. 
 
A,B,C paveiksluose matome slankstelinę arteriją, atsišakojančią nuo poraktinės arterijos lateraliai, ties truncus 
thyreocervicalis. Kadangi truncus thyreocervicalis užima slankstelinės arterijos vietą ant poraktinės arterijos 
viršutinio paviršiaus, tai slankstelinės arterijos žiotys yra pasislinkę link užpakalinio poraktinės arterijos paviršiaus. 
A paveiksle slankstelinės arterijos pradinė dalis ir truncus thyreocervicalis priekinėje projekcijoje projektuojasi 
vienas ant kito. C paveiksle poraktinė arterija yra stipriai spaudžiama su priekiniu laiptiniu raumenimi ir yra 
išspausta (iškelta) tarp priekinio ir vidurinio laiptinių raumenų  į kaklą, suplota į ovalą vertikalia kryptimi. D 
paveiksle matome tą pačią slankstelinę arteriją kaip ir C paveiksle, tik pasuktą į įstrižinę projekciją. Matome, kad 
poraktinė arterija priekinio laiptinio raumens yra spaudžiama, išspausta aukštyn į kaklą, suplota, vertikalia kryptimi 
yra ovalo o nebe apskritimo formos. Kadangi poraktinė arterija pakilo aukštyn, tai slankstelinė arterija yra 
santykinai per ilga, daro vingį.    
 
Toliau pateikiu ligonio, kuris turėjo įgimtą abiejų slankstelinių arterijų lateralinį atsišakojimą, išsamų ligos istorijos 
aprašymą, kuris gerai ir gana smulkiai atspindi tipišką lėtinio vertebrobaziliarinio kraujotakos nepakankamumo 
simptomatiką nuo pat vaikystės iki suaugusio žmogaus, kadangi jis buvo operuotas tik sulaukęs 39 metų amžiaus. Jo 
ligos istoriją galiu smulkiai ir išsamiai aprašyti, kadangi aš šį ligonį ir jo šeimą pažįstu nuo pat vaikystės ir palaikau 
artimus santykius iki šiol.  
 Vaikystėje jis buvo labai jautrus vaikas. Dar kūdikystėje motina pastebėjo, kad vaikas labai jautrus. 
Gerai miegodavo tik šaltame gryname ore, gerai įsotintame deguonimi, o kambaryje jis sunkai užmigdavo, verkdavo 
ir mažai miegodavo. Todėl motina netgi žiemą, esant 20 laipsnių šalčio, jį migdydavo lauke. Vaikščioti ir kalbėti 
pradėjo vėliau negu kiti vaikai. Tada automobilių nebuvo, todėl jis tik vengė sūpuoklių ir karuselių, nes jį nuo jų labai 
pykindavo (vestibuliniai smegenų kamieno branduoliai yra labai jautrūs kraujotakos stygiui ir jam esant, iš karto 
reaguoja į mažiausią jų dirginimą: supimą, sukimąsi karuselėje ir t.t. pykinimu ir vėmimu. Todėl jeigu vaiką ar 
suaugusį pykina važiuojant automobiliu, greičiausiai jis turi vertebrobaziliarinės kraujotakos stygių). Be to, jis 
skųsdavosi galvos skausmu, daugiausia pakaušio srityje. Ypač blogai jausdavosi saulėje, kai saulė kaitindavo jo 
galvą: tada jam ją ne tik skaudėdavo, bet ir svaigdavo galva. Karštose ir tvankiose patalpose alpdavo. Negalėdavo 
ramiai išstovėti pionierių rikiuotėje, nes iš karto apalpdavo. Jeigu judėdavo, tada nealpdavo. Nors mokėsi gerai, buvo 
gabus, tačiau atmintis buvo prasta, sunkiai įsimindavo eilėraščius, labai greitai pavargdavo besimokydamas, 
negalėdavo susikaupti ilgesniam mokymosi laikui. Pastebėjo, kad galva nustoja skaudėjusi panardinus ją į šaltą 



vandenį, todėl kai ją labai skaudėdavo vasaros metu bėgdavo maudytis į šaltą ežerą ir gulėdavo aukštielninkas ant 
vandens atlošęs ir pamerkęs galvą į šaltą vandenį. Tada pakaušinis galvos skausmas atlėgdavo. Kadangi jis buvo labai 
tvirto charakterio ir užsispyręs, tai, jau būdamas paaugliu, pradėjo labai intensyviai sportuoti beveik visas sporto 
šakas, bėgiojo krosus, tikėdamasis taip save užgrūdinti, kad būtų tvirtesnės sveikatos ir nebealptų. Pastebėjo, kad  
fizinio krūvio metu ir kurį laiką po jo jaučiasi geriau, mažiau skauda galvą, ar kurį laiką jos neskauda. Todėl su dar 
didesniu atkaklumu sportavo ir grūdinosi. Jis dažnai manęs klausdavo: kodėl aš ne toks kaip visi?; Kodėl man 
pastoviai svaigsta galva?; Kodėl man ją skauda?; Kodėl aš alpstu? Tačiau tada aš jam atsakyti į šiuos klausimus dar 
negalėjau, nes pats buvau dar tik mokinys. Baigęs vidurinę mokyklą jis įstojo studijuoti į Vilniaus universiteto 
Gamtos fakultetą, o aš į Medicinos fakultetą. Dažnai matydavomės ir jis man pasiguosdavo, kad jaučiasi labai 
nepilnavertis, kad jį vargina galvos skausmai, svaigimas, sakydavo, kad „vaikšto lyg būtų pastoviai išgėręs“, kad jis 
yra labai jautrus, drovus, greitai parausta, prakaituoja, kad be priežasties užeina širdies plakimai, daužosi širdis. Per 
pavasario sesiją pirmame kurse jis labai pervargo, nes sunku jam būdavo mokytis ir labai sutriko jam miegas, 
praktiškai visiškai nebeužmigdavo. Neurologas parašė neurozės ir vegetodistonijos diagnozę ir prirašė nakčiai 
diazepamą (raminančius). Jautėsi kiek geriau, bent jau pagerėjo miegas. Toliau praktiškai visas studijas vargo su 
galvos skausmais, svaigimais, netgi būdamas studentu buvo kelis kartus nualpęs, nežiūrint to, kad kiekvieną dieną 
bėgiojo krosus, grūdinosi šaltu vandeniu, net maudėsi eketėje žiemą. Baigė universitetą ir išvažiavo dirbti į rajoną. 
Niekas nepasikeitė ir baigus studijas. Liko visi tie patys varginantys simptomai: galvos svaigimas, skausmas, greitas 
nuovargis, nemiga, didelis jautrumas, nervingumas, širdies plakimai. Akis jam kartais aptraukdavo rūkas, kartais lyg 
užplaukdavo debesis, o kartais regėdavo lyg per vamzdį (labai susiaurėdavo akiplotis). Kartais jam susidvejindavo 
vaizdas arba jis tapdavo neryškus („išsiliedavo“) Ypač blogai jis jausdavosi vasarą, esant karštam orui, ar tvankioje 
patalpoje. Labai gausiai prakaituodavo, keisdavo baltinius kelis kartus per dieną. Po kurio laiko atsirado zvimbimas 
dešinėje, o po to ir kairėje ausyse. Pastebėjo, kad blogiau girdi, nes jis turi sau pasigarsinti televizorių: tokiu garsu 
kaip kiti, jis negirdi ir nesuvokia garso. Pasidarė labai sunku dirbti ir atlikti tiesiogines pareigas. Labai greitai 
pavargdavo, išsekdavo, negalėdavo susikaupti ilgesniam darbui. Jo tiesioginis viršininkas pasiūlė jam tirtis ir gydytis 
arba išeiti iš darbo, nes jo darbas viršininko netenkina. Tų metų vasarą, ilsintis Palangoje, staiga jam užėjo 
vestibulinis priepuolis: viskas pradėjo suktis ratu, nebegalėjo paeiti, vėmė. Pakliuvo į Palangos ligoninę. Vaistais ir 
lašelinėmis po 3 dienų priepuolį nuėmė, tačiau jis suprato, kad turbūt dabar išlindo tikroji jo negalavimų priežastis ir 
pradėjo tirtis. Deja, niekas jam nenustatė, kas yra tikroji jo negalavimų priežastis. Neurologai parašė mistinę Menjero 
sindromo diagnozę ir gydė įvairiais vaistais, nuo kurių jam arba tik truputį palengvėdavo, ar visai nepalengvėdavo. 
Niekas iš gydytojų net neįtarė, kad tai yra vertebrobaziliarinės kraujotakos stygiaus simptomatika ir niekas nei tyrė, 
nei siūlė išsitirti kaklo kraujagysles ir smegenų kraujotaką, nors jis tyrėsi ir konsultavosi ir Kauno klinikose ir 
įvairiose Vilniaus ligoninėse. Vestibuliniai paroksizmai jam dažnai kartojosi: kartais vaizdas skriedavo horizontalioje 
plokštumoje, o kartais - vertikalioje. Jų metu jį labai pykindavo, jis vemdavo, visiškai nepaeidavo, nes sutrikdavo 
lygsvara. Vienas priepuolis jam užėjo bevairuojant automobilį. Nebegalėjo toliau važiuoti. Atsisakė vairavimo ir 
automobilio. Vieno vestibulinio priepuolio metu jam sutriko širdies ritmas, išsivystė prieširdžių virpėjimas. 
Prieširdžių virpėjimo priepuoliai pradėjo kartotis taip pat kelis kartus per metus, kaip kad kartojosi ir vestibuliniai 
priepuoliai. Kardiologai jokios širdies ligos nerado, užrašė jog širdies ritmo sutrikimai yra neaiškios kilmės. Vartojo 
įvairius vaistus, apsaugančius nuo ritmo sutrikimo, tačiau vis tiek, nors ir rečiau, širdies ritmas sutrikdavo. Palaipsniui 
vis didėjo arterinis kraujospūdis ir jis jau keletą metų vartojo kraujospūdį mažinančius vaistus. Atsitiktinai jį sutikau 
tėviškėje per Vėlines ant artimųjų kapų. Buvo labai susenęs ir atrodė labai suvargęs ir ligotas, nors turėjo tik 39 
metus. Tada jis man pasiguodė, kad kuo toliau, tuo blogiau jaučiasi, kad nebesinori gyventi ir jis dažnai pagalvojąs, ar 
ne geriau jam pasitraukti iš šio gyvenimo, nes jam toks gyvenimas yra tik kančia, kad jis yra našta savo šeimai. 
Žinojau jo bėdas vaikystėje ir studijų metais, bet nežinojau tolimesnio jo gyvenimo. Kai jis man pasipasakojo apie 
savo dabartinę savijautą ir būklę, liepiau jam būtinai atvažiuoti pas mane į Vilnių išsitirti smegenų kraujotaką, nes 
visa jo praeities istorija, buvę ir esantys simptomai rodė, kad pas jį yra akivaizdus vertebrobaziliarinės kraujotakos 
nepakankamumas: tiek lėtinis, tiek epizodais ir ūmūs rimtesni smegenų kraujotakos sutrikimo priepuoliai. Tuo metu 
aš jau buvau keli metai kaip grįžęs iš stažuotės JAV ir jau buvau sukaupęs didelę asmeninę patirtį diagnozuojant ir 
chirurgiškai gydant smegenų kraujotakos nepakankamumą, tame tarpe ir įgimtas slankstelinių arterijų anomalijas. 
Kadangi aš šį ligonį pažinojau nuo pat vaikystės, tai buvau beveik tikras, kad rasiu pas jį kažkokias tai įgimtas 
slankstelinių arterijų anomalijas. Jis jau pirmą darbo dieną po Vėlinių atvažiavo pas mane išsitirti. Apžiūrint ligonį 
buvo stebimas horizontalus ir vertikalus nystagmas. Kažkokios tai kitos objektyvios neurologinės simptomatikos 
nebuvo, išskyrus pirštų drebėjimą ir labai ryškias vegetacines reakcijas, rodančias vegetacinės nervų sistemos 
išsireguliavimą. Klausant fonendoskopu virš abiejų raktikaulių ties abiejų slankstelinių arterijų žiotimis buvo 
išklausomi grubūs sistoliniai (sutampantys su širdies susitraukimu) ūžesiai, ypač ryškus jis buvo dešinėje kaklo 
pusėje. Pakėlus rankas jam išnykdavo pulsai abiejose rankose (pilnai persispausdavo abi poraktinės arterijos su 
priekiniu laiptiniu raumenimi).  Tiriant paprastu pastovios bangos dopleriu (dvigubo skenavimo aparatų tuo metu 
Lietuvoje dar nebuvo) ties abiejų slankstelinių arterijų žiotimis buvo išklausomi grubūs sistoliniai ūžesiai, didelis 
linijinis greitis, rodantis didelį arterijos spindžio susiaurėjimą žiotyse, (tiesiog labai aiškiai girdėjosi kaip įpurškiamas 



kraujas su kiekvienu širdies susitraukimu į slankstelinę arteriją per jos žiotis). Stubure abiejų slankstelinių arterijų 
kraujotaka buvo labai lėta, posstenotinė, turbulentiška. Šiam ligoniui buvo atliktas angiografinis smegenis 
maitinančių arterijų ištyrimas. Abi miego arterijos buvo visiškai normalios. Galvoje nebuvo nei vienos užpakalinės 
jungiančiosios smegenų arterijos, taigi Vilizijaus ratas užpakalinėje dalyje buvo  visiškai atjungtas: 
vertebrobaziliarinis baseinas buvo visiškai izoliuotas nuo miego arterijų baseinų ir ligonis negalėjo kompensuoti 
kraujotakos stygiaus vertebrobaziliariniame baseine per Vilizijaus ratą galvoje iš miego arterijų baseinų. Visos kitos 
smegenų kraujagyslės galvoje buvo normalios. Slankstelinių arterijų angiografinio tyrimo duomenys pateikiami 36 ir 
37 paveiksluose. 
 
                                            36 Paveikslas  
 

  
 

                A                                B 
 
36 paveikslo A nuotraukoje matome, kad slankstelinė arterija atsišakoja ties truncus thyreocervicalis nuo 
užpakalinio poraktinės arterijos paviršiaus, jos žiotys yra užlenktos. Raudona rodyklė rodo į žiočių užlenkimo ir 
užspaudimo vietą. Matosi labai išplatėjusi, hipertrofuota kairė kylanti kaklo arterija. B nuotraukoje šoninėje 
projekcijoje matome, kad kylanti kaklo arterija visą savo kraujotaką atiduoda slankstelinei arterijai jos viršutinėje 
dalyje per daug savo šakų, kurios įteka į slankstelinę arteriją ties kiekvienu slanksteliu iki pat slankstelinės arterijos 
įlindimo į galvą. Didelis kraujotakos stygius slankstelinėje arterijoje privertė išsivystyti kylančią kaklo arteriją kaip 
šalutinį kliūties aptekėjimo kelią. Kraujas tiesiog “nusiurbiamas“ nuo sprando raumenų į smegenis, nes joms labai 
stinga kraujotakos. Tokia hipertrofuota stora kylanti kaklo arterija niekada nebūna esant normaliai slankstelinei 
arterijai ir jos buvimas yra kliūties kraujotakai slankstelinėje arterijoje įrodymas. 
 
Angiogramose (37 paveikslas A ir B) matėsi, kad dešinė slankstelinė arterija  taip pat atsišakoja lateraliai, ties 
truncus thyreocervicalis ir kad jos žiotys yra spaudžiamos su priekiniu laiptiniu raumenimi. Nuo viršutinio poraktinės 
arterijos paviršiaus (kur normoje turi būti slankstelinės arterijos žiotys) atsišakojo truncus thyreocervicalis, o pačios 
slankstelinės arterijos žiotys buvo ant užpakalinio poraktinės arterijos paviršiaus, užlenktos ir užspaustos su priekiniu 
laiptiniu raumenimi. Dešinė kylanti kaklo arterija taip pat buvo labai išplatėjusi, hipertrofuota, funkcionuojanti kaip 
kolateralė (aplinkinis kelias kraujo aptekėjimui apie kliūtį) ir tiekianti kraują į viršutinę slankstelinės arterijos dalį. 
Kadangi tuo metu dar nebuvo kompiuterinio skaitmeninio vaizdo apdorojimo ir nuotraukoje matydavosi viskas, kas 
projektuojasi į kadrą, nebuvo skaitmeninio vaizdo įrašymo technikos, tai vaizdas būdavo filmuojamas su kino juosta. 
Būtent tokia vaizdo užrašymo metodika leisdavo po to peržiūrėti kaip kino filme kokia seka ir kokiu greičiu pildosi 
kontrastu arterijos (kokiu greičiu per jas teka kraujas). Tai leisdavo labai akivaizdžiai matyti kraujotakos kliūtis ir 
kliūties aptekėjimo kelius per kitas arterijas (kolaterales), šiuo atveju – per kylančią kaklo arteriją. Šiam ligoniui 
leidžiant  per kateterį kontrastą tiek į vieną, tiek į kitą poraktinę arteriją pirmiausia iš jos užsipildydavo kylanti kaklo 
arterija, per kurią kraujas tekėdavo labai greitai ir pasiekdavo per ją slankstelinę arteriją kaklo viršuje, o pati 
slankstelinė arterija: tiek kairė, tiek dešinė, pildėsi labai lėtai (jose kraujotaka buvo labai lėta).  

36 Paveikslas:  Kairės 
slankstelinės arterijos angiograma 
A – apatinė slankstelinės arterijos 
dalis (priekinė projekcija); 
B – viršutinė slankstelinės arterijos 
dalis ( šoninė projekcija). 
 
KKA –kylanti kaklo arterija; 
SA – slankstelinė arterija; 
ASA – apatinė skydliaukės arterija; 
PA – poraktinė arterija; 
Pam.A – pamatinė arterija; 
USA – užpakalinė smegenų 
arterija. 
A ir B  paveiksluose matome 
ryškiai hipertrofuotą, išplatėjusią 
kylančią kaklo arteriją, kuri 
funkcionuoja kaip kolateralė 
(šalutinis aptekėjimo kelias), kas 
rodo jog yra didelė kliūtis 
kraujotakai pradinėje slankstelinės 
arterijos dalyje ir todėl kraujas 
stengiasi aptekėti kliūtį kylančia 
kaklo arterija.  



                                               37 Paveikslas 
 

  
 

                A                                     B 
 
Raudona rodyklė rodo į šiek tiek matomą spaudžiamą, susiaurintą pradinę  
slankstelinės arterijos dalį. Užspaustas susiaurintas slankstelinės arterijos 
žiotis slepia poraktinės arterijos šešėlis.  
 
Atlikus angiografinį ligonio ištyrimą, nustatyta, kad yra įgimtos abiejų slankstelinių arterijų anomalijos: lateralinis 
abiejų slankstelinių arterijų atsišakojimas su abiejų slankstelinių arterijų žiočių susiaurėjimu dėl jų užlenkimo ir 
užspaudimo su priekiniu laiptiniu raumenimi ir kad šios anomalijos labai riboja kraujotaką per abi slankstelines 
arterijas tuo sukeldamos visą esamą pas ligonį vertebrobaziliarinę simptomatiką. Jeigu ligonis būtų turėjęs normalų 
arterinį Vilizijaus ratą smegenyse, tai jis būtų galėjęs bent dalinai, o gal ir pilnai per jį kompensuoti savo kraujotakos 
stygių vertebrobaziliariniame baseine iš vidinių miego arterijų baseinų. Tačiau jis jo neturėjo ir todėl visą gyvenimą 
kamavosi su išreikšta vertebrobaziliarinės kraujotakos nepakankamumo simptomatika. Tapo akivaizdu, kad labai 
paprasta operacija (priekinio laiptinio raumens pašalinimas, kad jis nebespaustų slankstelinės arterijos žiočių), kokių 
aš jau buvau padaręs ne vieną dešimtį, išvaduos ligonį iš visą gyvenimą jį kamavusių simptomų. Tačiau atsirado 
nenumatyta problema, kadangi mano tiesioginis viršininkas, skyriaus vedėjas, niekaip negalėjo patikėti, kad tokia 
„nedidelė problema“, kaip slankstelinės arterijos žiočių buvimas lateraliau įprastos vietos ir jos žiočių spaudimas su 
raumenimi gali sukelti tokią rimtą neurologinę simptomatiką, kuri buvo pas ligonį ir neleido man šio ligonio operuoti. 
Mano aiškinimai, analogiški čia išdėstytiems, jo neįtikino ir aš negavau leidimo šį ligonį operuoti. Teko ligonį išrašyti 
iš ligoninės. Tačiau, kadangi aš jam jau buvau išdėstęs savo nuomonę, ir jis absoliučiai tikėjo ir pasitikėjo manimi, be 
to jis, kaip jau aprašyta, labai blogai jautėsi, todėl jam mano pasiūlyta operacija atrodė kaip vienintelis išsigelbėjimas. 
Todėl jis maldavo mane padaryti jam šią operaciją jo rajoninėje ligoninėje, jeigu man jos neleidžiama atlikti 
kraujagyslių chirurgijos skyriuje Vilniuje. Žinodamas jo viso gyvenimo kančias ir būdamas tikras, kad po operacijos 
jo savijauta tikrai pagerės, negalėjau savo vaikystės draugui jos atsakyti ir nuvykęs į rajono ligoninę aš jam atlikau 
kairės slankstelinės arterijos išlaisvinimo nuo suspaudimo kairiuoju laiptiniu raumenimi operaciją. Operacijos 
radiniai tiksliai atitiko tai, ką aš buvau nustatęs pagal ultragarsinio tyrimo duomenis ir angiografinius radinius: kairė 
slankstelinė arterija atsišakojo ties truncus thyreocervicalis nuo užpakalinio poraktinės arterijos paviršiaus, jos žiotys 
buvo dalinai užlenktos ir užspaustos su priekiniu laiptiniu raumenimi. Jį pašalinus, ir perrišus bei perkirpus truncus 
thyreocervicalis arterinį kamieną, poraktinė arterija atsisuko ir atsistojo į normalią poziciją, slankstelinės arterijos 
žiotys atsistojo į normalią poziciją, dabar jos buvo poraktinės arterijos viršutiniame paviršiuje, nebesilenkė. 
Pamatavau su steriliu doplerio davikliu žaizdoje kraujotaką per kairę slankstelinę arteriją. Ji buvo visiškai normali, 
netgi kiek greitesnė negu normaliai (kompensavo vis dar tebesančią dešinės slankstelinės arterijos prastą kraujotaką). 
Žaizdą užsiuvau. Pooperacinis periodas sklandus. Jau tik pabudęs iš narkozės ligonis pareiškė, kad pas jį „švari“ ir 
nebeskaudanti galva. Sekantį rytą jis buvo labai laimingas, nes, kaip jis sakė, niekada jis dar nebuvo taip gerai 
jautęsis. Galva nebesvaigo, buvo gera lygsvara, išnyko nystagmas. Nustojo ūžti kairė ausis. Dešinės ausies ūžimas 

37 Paveikslas:  Dešinės 
slankstelinės arterijos angiograma 
 

A – priekinė projekcija 
B – užpakalinė įstrižinė projekcija 
 
KKA –kylanti kaklo arterija; 
SA – slankstelinė arterija; 
PA – poraktinė arterija; 
Tr. thyreoc. -  truncus 
thyreocervicalis 
 
A ir B paveiksluose matosi, kad per 
kylančią kaklo arteriją (kuri yra 
labai plati, hipertrofuota) 
kontrastas teka daug greičiau negu 
per slankstelinę arteriją  ir ji 
nusidažo kontrastu intensyviau 
negu slankstelinė arterija. 
Slankstelinės arterijos žiotys yra 
lateraliau įprastos vietos, ties 
truncus thyreocervicalis žiotimis ir 
jos randasi užpakaliniame 
poraktinės arterijos paviršiuje, 
užlenktos ir spaudžiamos su 
priekiniu laiptiniu raumenimi.  
 



taip pat susilpnėjo, tačiau pilnai neišnyko. Trijų mėnesių bėgyje jam nebuvo jokių priepuolių: nei vestibulinių, nei 
prieširdžių virpėjimo. Po trijų mėnesių jis pradėjo mane prašyti padaryti tokią pačią operaciją ir dešinėje kaklo 
pusėje, išlaisvinti iš suspaudimo ir dešinę slankstelinę arteriją. Kai aš paklausiau, kas dar negerai, kad jis nori antros 
operacijos, jis atsakė, kad dar tebeūžia dešinė ausis, nors ir silpniau, kad jis dar tikisi geresnio darbingumo po antros 
operacijos ir kad jis tikisi dar geresnės savijautos, kadangi pirmoji operacija labai ryškiai pagerino jo savijautą, 
išvadavo jį nuo vestibulinių priepuolių, galvos skausmų ir svaigimo. Kadangi ir aš tikėjausi dar geresnės jo savijautos 
po antros operacijos, bei pasiklausius kraujotakos  per jo slankstelines arterijas buvo akivaizdžiai labai prasta 
kraujotaka per dešinę slankstelinę arteriją, lyginant su normalia, jau operuotos kairės slankstelinės arterijos 
kraujotaka, tai aš vėl toje pačioje rajono ligoninėje atlikau analogišką operaciją kaip ir kairėje kaklo pusėje. 
 Po to jis jau jautėsi visiškai gerai, nebeturėjo jokių skundų. Visiškai nustojo ūžti abi ausys, pagerėjo 
klausa. Jis teigė, kad dabar girdi normaliai. Galvos nei skauda, nei svaigsta. Susitvarkė atmintis. Tapo pilnai 
darbingas. Išnyko pastovaus nuovargio ir suglebimo jausmas. Išnyko širdies plakimai. Per daugiau kaip 20 metų jam 
po šių operacijų niekada nebebuvo sutrikęs širdies ritmas ir aplamai jis nebejaučia jokių širdies plakimų ir jų 
nebebūna. Susitvarkė vegetacinė nervų sistema, išnyko buvę nenormalios vegetacinės reakcijos, pranyko jį varginęs 
intensyvus prakaitavimas. Niekada daugiau nebealpo ir net puikiai jausdavosi netgi tvankiose ir karštose patalpose. 
Pamėgo pirtį, nors anksčiau iš viso negalėdavo joje būti. Užmiršo kas tai yra nemiga. Puikiai miega ir ryte nubunda 
žvalus ir pailsėjęs, ne taip, kaip anksčiau, kada ryte negalėdavo atsikelti, nes jausdavosi nepailsėjęs, galva būdavo 
sunki, skaudanti ir nedarbinga. Išnyko ir niekada nebebuvo dvejinimosi, „rūko“ akyse, vaizdo liejimosi. Arterinis 
kraujospūdis pasidarė normalus netgi nevartojant jokių vaistų. Vestibulinių priepuolių jam jau nebebuvo nuo pirmos 
operacijos atlikimo visus 20 metų. Paprašytas įvardinti ko dar trūksta iki idealios jo nuomone savijautos, jis atsakė, 
kad tikrai nieko, kad jis puikiai jaučiasi ir yra man labai dėkingas, kad aš sutikau jį išoperuoti rajono ligoninėje ir dar 
pridūrė, jog aš jam išgelbėjau gyvybę, nes jis buvo nusprendęs, kad, jeigu aš nesutiksiu jo išoperuoti, tai jis 
nusižudysiąs, nes toks gyvenimas, su tokia savijauta, kokia ji buvo iki operacijų, jam buvo nebepakeliamas.  
 Šio ligonio simptomai ir visa jo istorija yra labai charakteringi lėtiniam vertebrobaziliariniam 
kraujotakos nepakankamumui, todėl aš ją gana smulkiai perpasakojau.  
 Dar privalau papasakoti šio ligonio dukros ligos istoriją, kadangi ji įrodo, jog slankstelinių arterijų 
anomalijos yra paveldimos ir kaip žiauriai jos gali suluošinti žmogaus gyvenimą ar net nuvaryti jį į kapus.  
 Kadangi mano aukščiau aprašytas ligonis po atliktų operacijų buvo visiškai sveikas ir puikiai jautėsi, tai 
daugiau jis į mane dėl savęs nebesikreipė, tačiau 2005 metais man paskambino ir paprašė manęs ar aš negalėčiau 
aplankyti ir apžiūrėti jo dukros, o gal aš galiu jai kuo nors padėti, nes ją perkėlė iš Panevėžio tuberkuliozės ligoninės į 
Respublikinį Vilniaus Tuberkuliozės mokslinio tyrimo institutą gydymui kaip visiškai beviltišką ligonę, kuriai 
Panevėžyje medikai niekuo nebegalėjo padėti. Jis turėjo šią vienintelę dukrą ir ją labai mylėjo, todėl jos sunki liga 
jam buvo didžiulis smūgis. Jis man pasakė, kad ir Vilniuje gydytojai jam pasakę, kad jie neturi vilties ją pagydyti, 
kadangi yra dideli tuberkulioziniai plaučių pakenkimai, ji yra visiškai išsekusi, nieko negali valgyti, nes pastoviai 
vemia ir jau net nebepaeina ir nesikelia iš lovos. Didžiausia anot gydytojų ftiziatrų problema yra ta, kad pagrindiniai 
prieštuberkulioziniai vaistai yra geriami, o ji jų negalinti gerti, nes vemia, o jeigu vaistus ir išgeria, tai išvemia. Be to, 
tuberkuliozės gydyme yra labai svarbu gera mityba, kad organizmas pats galėtų kovoti su tuberkuliozės bakterijomis, 
o ji aplamai praktiškai nieko negalėjo valgyti, nes viską išvemdavo. Todėl ji tik buvo gydoma skysčių lašelinėmis 
infuzijomis. Realiai ji jau buvo pasmerkta, kadangi prieštuberkuliozinis gydymas vaistais buvo neįmanomas.  
Gydytojai ftiziatrai galvojo, kad ji dėl labai didelio nusilpimo nebegali pakelti gydymo prieštuberkulioziniais vaistais, 
gal būt yra jiems jautri ir todėl ją pastoviai pykina, ji vemia, todėl tiesiog nėra kaip ją gydyti. 
 Tą pačią dieną vėlyvą vakarą po operacijų nuvykau į Vilniaus respublikinį tuberkuliozės mokslinio 
tyrimo institutą ir susiradau ligonę. Lovoje gulėjo tik žmogaus šešėlis: jauna (apie 25 metų amžiaus, tiksliai 
neatsimenu) labai sulysusi ir išblyškusi moteris. Ji sunkiai kalbėjo, kadangi pastoviai ją pykino, ji  vėmė, nors nebuvo 
kuo, nes skrandis buvo tuščias. Ji jau buvo nevalgiusi kelias paras. Man krito į akis, kad pas ją bėgioja į šonus akys 
(yra savaiminis horizontalus nystagmas). Paklausus kodėl ji negali atsikelti, ji atsakė, kad jėgų gal dar ir surastų, bet 
kad jai labai svaigsta galva, palata „siūbuoja, plaukia“, ji negalinti išlaikyti lygsvaros, griūnanti, netgi ir gulint jai 
atrodo, kad palata tai sukasi, tai plaukia, tai siūbuoja ir kad ją labai pykina. Apie valgymą ji negalinti net pagalvoti. 
Kadangi akių bėgiojimas (nystagmas) yra labai būdingas išreikštam vertebrobaziliariniam kraujotakos 
nepakankamumui, būtent vestibuliniam jo sindromui, kurio metu ir pykina bei vemiama, bei žinojau jos tėvo istoriją 
ir jau turėjau labai didelę patirtį gydant ir operuojant ligonius su įgimtomis slankstelinių arterijų anomalijomis, 
žinojau, kad yra labai didelė tikimybė paveldėti iš tėvų slankstelinių arterijų anomalijas, tai aš ją tikslingai 
paklausinėjau apie jos praeitį, kaip ji jautėsi praeityje, nuo kada ji save laiko sergančia, kada pasidarė jai taip blogai, 
kaip kad yra dabar. Ji man papasakojo, kad kiek ji prisimena, ji visada buvusi labai silpna, paliegusi, niekada neturėjo 
apetito ir valgydavo tiktai todėl, kad reikia, be to ji ne viską galėdavusi valgyti, buvo tokių produktų, kurių ji aplamai 
nevalgė, ji pastoviai jausdavusi pykinimą, jai pastoviai svaigdavo galva, ją skaudėdavo. Ji buvo labai jautri, uždara 
mergaitė. Kiek prisimena, ji visą laiką blogai miegodavo: būdavo sunku užmigti, o ir užmigusi, dažnai prabusdavo, 
kartais po to aplamai nebeužmigdavo. Mokslai sekėsi sunkiai, nes buvo prasta atmintis, mokantis labai greitai 



pradėdavo skaudėti galvą, todėl neišgalėdavo prisiversti sėdėti prie knygų. Bet kokią mokyklinę užduotį atidėliodavo, 
kol buvo įmanoma, ir tik paskutinę dieną, o kartais net naktį, prisiversdavusi atlikti tai, ko nebebuvo galima atidėlioti. 
Todėl nesugebėjo net baigti vidurinės mokyklos. Buvo įsidarbinusi pardavėja, bet greitai įsitikino, kad netgi ir šis 
darbas yra jai ne pagal jėgas. Ji labai greitai pavargdavo ne tik fiziškai, bet ir emociškai. Jai buvo sunku bendrauti su 
žmonėmis. Ištekėjo, bet nesijaučia laiminga, nors vyras, jos nuomone, yra labai geras, labai ja rūpinasi ir myli. Tik jai 
neteikia džiaugsmo ir laimės nei vedybinis gyvenimas, nei gyvenimas aplamai. Ji jau susitaikiusi su mintimi, kad vis 
tiek mirs, tik žino, kad nuo tuberkuliozės mirštama labai lėtai ir sunkiai, o ji norėtų, kad viskas baigtųsi greitai. 
 Kadangi aš turėjau labai stiprų įtarimą, kad jos pykinimas ir vėmimas yra ne dėl skrandžio ar kepenų 
problemų, o dėl smegenų kamieno nepakankamos kraujotakos, tai aš paklausiau ar ji sutiktų operuotis, jeigu aš 
rasčiau. kad jos pykinimo viena iš priežasčių (negalėjau visiškai nurašyti organizmo intoksikacijos dėl 
tuberkuliozinio proceso, o kitų priežasčių nebuvo, nes aš peržiūrėjau jos ligos istoriją ir jos tyrimus) yra smegenų 
kamieno kraujotakos stygius. Mano įtarimą labai sustiprino ir tai, jog virš dešinio raktikaulio, ties dešinės 
slankstelinės arterijos žiotimis, klausant fonendoskopu, buvo girdimas grubus sistolinis ūžesys. Pasakiau, kad jeigu ji 
sutiks, tai aš rytoj atvažiuosiu pas ją su ultragarsiniu dopleriu ir ištirsiu jos smegenis maitinančias arterijas ir jeigu 
mano spėjimas pasitvirtins, tai aš jai sekančią jau dieną atliksiu operaciją vietinėje nejautroje, be narkozės, nes 
narkozės jai nebuvo galima duoti dėl atviros plaučių tuberkuliozės, jos plaučių būklės ir bendro organizmo nusilpimo. 
Ji atsakė, kad sutinka su bet kokiu šansu, nes ir jai gydytojai užsiminę, kad jie neturi vilties ją išgydyti. 
 Sekančią dieną vakare aš ištyriau jos kaklo arterijas su dopleriu Tuberkuliozės institute ir iš tikrųjų 
mano įtarimas pasitvirtino. Pas ją kairė slankstelinė arterija buvo hypolastiška, labai siaurutė (funkciškai buvo galima 
skaityti, kad jos nėra, nes per ją pratekančio kraujo kiekis buvo ant tiek mažas, kad buvo bereikšmis), o dešinė 
slankstelinė arterija, kaip ir pas jos tėvą turėjo įgimtą nenormalų lateralinį atsišakojimą, su labai ryškiu žiočių 
susiaurėjimu dėl jų užsilenkimo ir užspaudimo su priekiniu laiptiniu raumenimi. Paklausiau ftiziatrų, ar jie 
neprieštarauja mano pasiūlymui ligonei atlikti dešinės slankstelinės arterijos išlaisvinimo operaciją vietinėje 
nejautroje. Jie neprieštaravo, nors manau, kad jie netikėjo nei mano diagnoze, nei operacijos sėkme. Tiesiog jie buvo 
praradę bet kokią viltį ją išgydyti. Užsakiau sekančiam rytui operacinę ir anksti ryte ji buvo atvežta į Vilniaus 
greitosios pagalbos ligoninės kraujagyslių chirurgijos skyrių. Dvigubas arterijų skenavimas patvirtino dopleriu 
nustatytą diagnozę: miego arterijos buvo absoliučiai normalios, su normalia kraujotaka, kairė slankstelinė arterija 
buvo siaurutė, 1,2 mm diametro, per ją kraujotaka buvo minimali (ant tiek maža, kad buvo galima jos aplamai 
neįskaityti), o dešinė slankstelinė arterija buvo plati, 5,2 mm diametro, tačiau jos kraujotaka stubure buvo labai lėta, 
turbulentiška, poststenotinė, o jos žiotys buvo ryškiai susiaurintos dėl lateralinio jos atsišakojimo: jų užsilenkimo ir 
užspaudimo su priekiniu laiptiniu raumenimi. Funkciniai testai  rodė, kad pas ją, kaip ir pas tėvą galvoje Vilizijaus 
ratas neturi nei vienos užpakalinės jungiančiosios arterijos, taigi, vertebrobaziliarinis baseinas buvo visiškai izoliuotas 
nuo miego arterijų baseinų ir ligonė negalėjo kompensuoti kraujotakos stygiaus vertebrobaziliariniame baseine iš 
miego arterijų baseinų. Todėl jos smegenų kamieno kraujotaka buvo labai priklausoma nuo vienintelės pas ją – 
dešinės slankstelinės arterijos. Taigi, prasta kraujotaka per dešinę slankstelinę arteriją reiškė ir prastą kraujotaką 
smegenų kamiene. Po šio tyrimo aš jau buvau tikras, kad mano sprendimas yra teisingas ir dėjau labai dideles viltis į 
būsimą operaciją. Operaciją atlikau vietinėje nejautroje, atlikęs kaklo nervų rezginio blokadą lidokainu. Operaciniai 
radiniai tiksliai atitiko priešoperacinę diagnozę ir buvo jai atlikta standartinė tokiais atvejais daroma operacija. Ligonė 
iki vakaro stebėta kraujagyslių chirurgijos skyriuje, o vakare pervežta atgal į Tuberkuliozės mokslinio tyrimo 
institutą. Sekančią dieną vakare aš ją aplankiau. Ligonė nebevėmė, jos netgi nebepykino. Nebebuvo akių nystagmo. 
Sakė, kad šiandien pirmą kartą su noru pavalgė. Pabandė gerti prieštuberkuliozinis vaistus: irgi nepykino, todėl dabar 
ją ftiziatrai jau pradėjo gydyti pagal pilną programą. Po to buvau nuvažiavęs jos aplankyti tik vieną kartą, praėjus 
daugiau kaip mėnesiui po operacijos, kadangi aš visada labai daug dirbdavau ir beprasmių veiksmų nedarydavau. 
Tiesiog buvau reikalingas kitiems ligoniams, o jai aš buvau jau padaręs viską, ką galėjau ir, mano manymu, ką 
reikėjo padaryti  toje situacijoje. Ji pradėjo sparčiai sveikti, kadangi gerai valgė ir pilnai gėrė visus reikalingus vaistus 
nuo tuberkuliozės, priaugo svorio, tapo panaši į jauną moterį, o ne į mirštantį ligonį. Po to aš jai dar kelis kartus 
paskambinau telefonu. Ji džiaugėsi, kad sparčiai sveiksta ir gydytojai žada greitai išleisti į namus.  
 Mačiau ją dar kartą praėjus 4 metams po operacijos, kai dirbau Panevėžio ligoninės kraujagyslių 
chirurgijos skyriuje. Ji atvedė pas mane konsultacijai savo draugę, kuri irgi turėjo smegenų kraujotakos 
nepakankamumo simptomų. Negalėjau jos atpažinti. Prieš mane stovėjo graži, žydinti moteris. Sakė, kad dabar ji yra 
pilnai pagijusi nuo tuberkuliozės ir net nuimta nuo įskaitos, jaučiasi puikiai, nebeturi jokių sveikatos problemų. 
Pastojo ir pagimdė vaiką, kuo labai džiaugiasi, nes prieš tai negalėjusi pastoti, netgi menstruacijos buvę prieš 
operaciją nereguliarios ar aplamai jų nebūdavę. O dabar viskas tvarkoje. Niekada jos nebepykina, nebesvaigsta galva, 
puikiai miega, gerai ir su apetitu valgo ir, beje, ji dabar norinti visko ir valganti viską, ne taip kaip anksčiau tik 
pasirinktinai, ką galėdavo suvalgyti per prievartą. Yra energinga ir jaučia gyvenimo džiaugsmą, ko prieš operaciją 
aplamai nebuvo. Dirba vyro versle ir nepavargsta. Tiesiog mėgaujuosi gyvenimu, pasakė ji ir pridūrė, jog ji už tai 
man yra labai dėkinga. 



Šios dvi medicininės ir gyvenimo istorijos iliustruoja kokią didelę įtaką sveikatai ir savijautai turi 
slankstelinių arterijų įgimtos anomalijos ir jų sąlygojamas vertebrobaziliarinės kraujotakos nepakankamumas ir koks 
efektyvus yra chirurginis šių anomalijų koregavimas. Jeigu abu šie ligoniai nebūtų buvę operuoti, esu tikras, kad 
abiem atvejais jų istorijų finalas būtų buvęs tragiškas.  
 

Ekstravazalinės (išorinės) slankstelinių arterijų kompresijos (suspaudimai)  
 
Jiems priskiriami: slankstelinių arterijų persmaugimai su simpatiniu kamienu, simpatiniu žvaigždėtuoju mazgu ar šių 
simpatinių struktūrų šakomis; slankstelinės arterijos suspaudimas tarp giliųjų kaklo raumenų (priekinio laiptinio ir 
ilgojo kaklo raumenų) esant normaliam slankstelinės arterijos įėjimui į stuburą ir ypač esant slankstelinės arterijos 
aukšto įėjimo į stuburą anomalijai. Taip pat slankstelinę arteriją gali spausti įvairūs sausgysliniai pluoštai ar kitokios 
nenormalios struktūros, kurių normaliomis sąlygomis kakle ties slanksteline arterija neturi būti, tačiau jie dėl 
vienokių ar kitokių priežasčių būna. Taip pat slankstelinę arteriją stuburo viduje gali spausti stubure atsiradusios 
kaulinės išaugos ar deformacijos dėl amžinių osteochondrozinių stuburo kremzlinių diskų ar spondilioartrozinių 
stuburo sąnarių pokyčių. Slankstelinės arterijos suspaudimų dėl osteochondrozės ir stuburo spondilioartrozės 
nenagrinėsiu, todėl kad jie hemodinamiškai reikšmingi būna santykinai retai ir jų diagnostika sunkumų nesudaro. Jie 
labai aiškiai ir akivaizdžiai matomi slankstelinių arterijų angiogramose. Pasakysiu tik tiek, kad kai jie sudaro 
hemodinaminę kliūtį, tai dažniausia ir efektyviausia operacija tokiais atvejais būna taip vadinamas distalinis šuntas į 
slankstelinę arteriją kaip ir kad užakus slankstelinės arterijos pradinei daliai. 38 A paveiksle pateiktas atlikto  
distalinio šunto į slankstelinę arteriją angiografinis pooperacinis vaizdas, o 38 B paveiksle – operacinis atlikto 
distalinio šunto į slankstelinę arteriją vaizdas. 
 
                                                      38 Paveikslas 
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Distalinis šuntas yra vienintelis įmanomas operacijos variantas, dėl aterosklerozės užakus pradinei slankstelinės 
arterijos daliai. Jis taip pat yra idealus variantas operuojant ligonį dėl slankstelinės arterijos suspaudimo stubure esant 
osteochondrozinėms ar spondylioartrozinėms stuburo deformacijoms, nes kraujotaka paimama iš bendrosios miego 
arterijos šono, pats šuntas randasi stuburo išorėje, kraujas tiekiamas į slankstelinę arteriją ties jos įėjimu į galvą ir jau 
net būsimi senatviniai stuburo pokyčiai jam nebeturi įtakos. Todėl kokybiškai suformuotas distalinis šuntas užtikrina 
garantuotą, nepriklausomą nuo stuburo patologinių pokyčių, vertebrobaziliarinio smegenų baseino  kraujotaką per 
visą likusį ligonio gyvenimą. 
 
 

38 Paveikslas:  Distalinis slankstelinės 
arterijos šuntas 
A – angiografinis vaizdas 
B – operacinis vaizdas 
 
USA – užpakalinė smegenų arterija 
Pam.A – pamatinė arterija 
SA – slankstelinė arterija 
VMA – vidinė miego arterija 
IMA – išorinė miego arterija 
BMA – bendroji miego arterija 
DŠ – distalinis šuntas 
 
Raudonos rodyklės A paveiksle ir 
atitinkamai žalios rodyklės B paveiksle 
rodo į abiejų distalinio šunto galų 
jungtis su bendrosios miego arterijos 
šonu ir su slankstelinės arterijos galu. 
Distalinis šuntas suformuotas paėmus 
iš šlaunies didžiąją poodžio veną ir jo 
vieną (proksimalinį) galą prisiuvus prie 
bendrosios miego arterijos šono, o kitą 
(distalinį) galą susiuvus „galas su 
galu“ su slanksteline arterija. Kraujas 
iš bendrosios miego arterijos yra 
tiekiamas į slankstelinę arteriją. 



Slankstelinės arterijos persmaugimas ar perspaudimas su simpatinėmis struktūromis 
 
Normoje simpatinis kamienas (truncus sympathicus), jo mazgai ar šakos nekryžiuoja iš priekinės pusės slankstelinės 
arterijos ir jos nesmaugia bei nespaudžia. Tačiau būna atvejų, kada pats simpatinis kamienas ar jo šaka ar net visas jo 
žvaigždėtasis mazgas būna labai persmaugę ar perspaudę slankstelinę arteriją. Vienas toks klinikinis atvejis jau yra  
aprašytas šiame straipsnyje ir 22 paveiksle yra pateiktos šio atvejo angiografinės iliustracijos. 39 paveiksle 
pavaizduoti normalūs anatominiai santykiai tarp slankstelinės arterijos ir simpatinių kaklo struktūrų.  
 
                                   39 Paveikslas 
 

 
 
Slankstelinė arterija gali būti tiesiog persmaugta su simpatinio kamieno šaka ir dėl to ryškiai susiaurintas jos spindis 
arba ji būna labai užsilenkusi, nes negali laisvai išsiraityti esant jos ilgio pertekliui, nes yra fiksuota prie stuburo su 
simpatinio kamieno šaka ar su pačiu žvaigždėtuoju mazgu. 40 paveiksle pateikiama schema kaip persilenkia 
slankstelinė arterija, kai ji yra fiksuota su žvaigždėtuoju simpatiniu mazgu. 
 

 

39 Paveikslas:  Slankstelinės arterijos ir simpatinių 
nervinių kaklo struktūrų anatomija 
 

IGR – ilgasis galvos raumuo 
IKR – ilgasis kaklo raumuo 
PLR – priekinis laiptinis raumuo 
SA – Slankstelinė arterija 
1 – Simpatinis kamienas (truncus sympathicus) 
2 – Viršutinis kaklo mazgas 
3 – Vidurinis kaklo mazgas 
4 – Žvaigždėtasis (apatinis) kaklo mazgas 
5 – Poraktinė simpatinio kamieno kilpa (ansa subclavia) 
 
Žvaigždėtasis mazgas normoje randasi už slankstelinės 
arterijos ir guli ant ilgojo kaklo raumens. Vidurinis kaklo 
mazgas taip pat guli ant ilgojo kaklo raumens šiek tiek 
žemiau 6-to kaklo slankstelio skersinės ataugos medialiau 
(link kaklo vidurio) nuo slankstelinės arterijos. Vidurinį 
su apatiniu (žvaigždėtuoju) kaklo mazgu jungia poraktinė 
kilpa (ansa subclavia), kuri apsisuka aplink poraktinę 
arteriją. Ji eina išilgai slankstelinės arterijos jos priekyje 
ir slankstelinės arterijos nespaudžia. Tačiau paties 
simpatinio kamieno ir jo šakų bei mazgų forma ir 
struktūra labai varijuoja ir gali kryžiuoti ir persmaugti 
slankstelinę arteriją iš priekio. Pats žvaigždėtasis mazgas 
gali būti apgaubęs slankstelinę arteriją ir ją labai 
suspaudęs. 
 

 
40 Paveikslas (kairėje):  Slankstelinės arterijos persmaugimo (o kartu ir 
persilenkimo) su žvaigždėtuoju mazgu  schema iš F. Kosko straipsnio 
„Chroninės išorinės slankstelinių arterijų kompresijos“ knygoje 
„Slankstelinių arterijų chirurgija“, Paryžius, 2001 metai. 
 

SA – slankstelinė arterija 
PA – poraktinė arterija 
BMA – bendroji miego arterija 
Truncus brachiocephalicus – arterinis žastinis kaklo kamienas.  
 
Truncus brachiocephalicus atsišakoja nuo aortos lanko ir yra pirmoji jo 
šaka. Kakle jis suskyla į dešiniąsias bendrąją miego arteriją ir poraktinę 
arteriją. Kairiosios bendroji miego arterija ir poraktinė arterija normoje 
prasideda iš aortos lanko atskirais kamienais. 



 
41 paveiksle pateikiamos angiogramos, kuriose matomas kairės slankstelinės arterijos persmaugimas su simpatinio 
kamieno šaka. 
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42 ir 43 paveiksluose pateikiamos kelių persmaugtų su simpatiniu kamienu ar jo žvaigždėtuoju mazgu slankstelinių 
arterijų angiogramos. 
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41 Paveikslas: Persmaugtos su simpatinio kamieno šaka 
kairės slankstelinės arterijos angiografinis vaizdas 
 

A – priekinė projekcija 
B – šoninė projekcija 
 

SA – slankstelinė arterija 
PA – poraktinė arterija 
 
Raudona rodyklė rodo į kairės slankstelinės arterijos 
persmaugimo su simpatinio kamieno šaka vietą. Angiogramoje 
matosi kaip dėl persmaugimo yra ryškiai susiaurintas 
slankstelinės arterijos spindis. Operacijos metu rasta, kad toje 
vietoje slankstelinė arterija buvo persmaugta su simpatinio 
kamieno šaka. Ši šaka perkirpta, arterija išlaisvinta ir jos 
spindis tapo normalus. Po operacijos pas ligonę išnyko visa 
buvusi labai išreikšta vertebrobaziliarinė simptomatika, ligonė 
tapo sveika. Dešinė slankstelinė arterija pas ligonę buvo labai 
siaurutė, hypoplastiška, 1,7 mm diametro. Todėl ši kairė 
slankstelinė arterija jai buvo labai svarbi. Ji buvo labai plati, 6 
mm diametro (ne ką siauresnė už poraktinę arteriją) ir ji buvo 
vienintelis vertebrobaziliarinio baseino aprūpinimo krauju 
kelias. 

 
42 Paveikslas  A, B, C, D, E, F, G, H, J, K ir 43 Paveikslas A, B, C, D:  Slankstelinės arterijos persmaugimo su 
simpatinio kamieno šakomis angiografinis  vaizdas 
 

SA – slankstelinė arterija; PA – poraktinė arterija; BMA – bendroji miego arterija. 
 
Raudonos rodyklės rodo į slankstelinės arterijos persmaugimo su simpatiniais nervais (simpatinio kamieno 
šakomis) vietas. 
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43 paveiksle pateikiami dar keli angiografiniai kairės slankstelinės arterijos persmaugimo su simpatiniais nervais 
(simpatinio kamieno šakomis) vaizdai. 43 C paveiksle nepatyręs gydytojas gali neįžvelgti slankstelinės arterijos 
persmaugimo (raudona rodyklė rodo į persmaugimo vietą), kadangi slankstelinė arterija buvo persmaugta su siaura 
simpatine gija. 43 D paveiksle yra tos pačios slankstelinės arterijos angiografinis vaizdas to paties kontrasto 
įšvirkštimo metu, kaip ir 43 C paveiksle, tik geriau matomas angiografijos pabaigoje kontrastui baigiant ištekėti iš 
poraktinės arterijos. Poraktine arterija kontrastas (taigi ir kraujas) teka greičiau negu slanksteline arterija, nors turėtų 
būti atvirkščiai, o slankstelinėje arterijoje kontrastas virš persmaugimo vietos stovi. Todėl poraktinėje arterijoje ir 
slankstelinėje arterijoje iki persmaugimo su simpatiniu nervu vietos kontrastas jau atsiskiedė krauju, buvo išplautas, o 
virš persmaugimo kraujotaka nevyko, stovėjo, todėl aiškiai išryškėjo slankstelinės arterijos persmaugimas. Kadangi 
šios angiografijos metu vaizdas buvo filmuojamas kino kamera, tai labai aiškiai matėsi slankstelinės arterijos 
persmaugimas ir kaip ryškiai jis trukdo kraujotakai slankstelinėje arterijoje.   
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Toliau pateikiu klinikinį atvejį, kai moteris nuo jaunystės turėjo labai išreikštą vertebrobaziliarinę simptomatiką ir 
niekas jai negalėjo surasti jos ligos priežasties. Diagnozės keitėsi keletą kartų: iš pradžių buvo parašyta migrenos 
diagnozė, nes pradžioje ją labiausiai kamavo galvos skausmai, vėliau Menjero sindromas, nes atsirado vestibuliniai 
priepuoliai su intensyviu galvos svaigimu, lygsvaros sutrikimu, pykinimu, vėmimu, o galiausiai neurologai jai parašė 
išsėtinės sklerozės diagnozę ir ėmė ją gydyti nuo šios ligos, tačiau, gydant ją nuo visų aukščiau išvardintų ligų, jokio 
pagerėjimo nebuvo gauta, priešingai – laikui bėgant jos savijauta ir būklė vis blogėjo, kamavo dažni vestibuliniai 
priepuoliai, ryškiai sutriko lygsvara, kuri kartais būdavo  beveik normali, o kartais ligonė net negalėdavo paeiti ir net 
pastovėti. Nutirpo ir pasilpo kojos ir dešinė kūno pusė, pablogėjo rega, vaizdas dvejindavosi arba liedavosi, kartais 
akis užtraukdavo rūkas, ūžė abi ausys, ligonė pradėjo kursti. Dėl išreikštų neurologinių simptomų ir buvo jai nustatyta 
išsėtinės sklerozės diagnozė. Tai buvo 1982 metais. Magnetinio rezonanso tyrimo Lietuvoje tuo metu dar nebuvo, 
dvigubo arterijų skenavimo taip pat. Ligonė kreipėsi į mane konsultacijos. Jau klausant fonendoskopu virš abiejų 
raktikaulių buvo girdimi sistoliniai ūžesiai, kas rodė, jog yra ryškūs abiejų slankstelinių arterijų susiaurėjimai. Tiriant 
pastovios bangos paprastu akustiniu dopleriu buvo nustatyta, kad dešinė slankstelinė arterija yra siaurutė, 
hypoplastiška, atsišakoja lateraliau įprastos vietos, o kairė slankstelinė arterija prie pat žiočių turi labai ryškų 
susiaurėjimą (ties susiaurėjimu buvo labai didelis linijinis kraujotakos greitis, o aukščiau jo ir stubure kairės 
slankstelinės arterijos kraujotaka buvo labai lėta, turbulentiška, poststenotinė). Ligonei buvo atliktas angiografinis 
slankstelinių arterijų tyrimas. Dešinė slankstelinė arterija iš tikrųjų atsišakojo lateraliai, ties truncus thyreocervicalis, 
jos žiotys buvo užpakaliniame poraktinės arterijos paviršiuje, užlenktos ir užspaustos su priekiniu laiptiniu 
raumenimi. Dėl šios įgimtos anomalijos per dešinę slankstelinę arteriją nuo embrioninio periodo buvo labai lėta 
kraujotaka ir todėl ji ir neišsivystė iki normalaus diametro, liko siaurutė, hypoplastiška, 2,0 mm diametro. Per tokią 
siaurą arteriją kraujotaka yra minimali tiek dėl jos siauro spindžio, tiek ir dėl to, kad siaura, ilga, einanti per visą 
kaklą slankstelinė arterija turi labai didelį pasipriešinimą kraujotakai. Kaip ir visiems klampiems skysčiams, kraujo 
tekėjimui per arterijas galioja Puazeilio (Jean Louis Marie Poiseuille, prancūzų mokslininkas fiziologas) dėsnis 
(hidraulika), kuris sako, kad pasipriešinimas tekėjimui vamzdeliu labai priklauso nuo jo diametro, vamzdelio ilgio ir 
skysčio klampumo. Todėl net ir koregavus jos žiotis, kraujotaka išliktų per ją labai maža dėl jos siauro diametro. 
Kairė gi, slankstelinė arterija angiogramoje (kuri buvo atspausdinta ir pateikta gydančiam gydytojui) atrodė visiškai 
normali, taigi, lyg ir nebuvo ką taisyti. Tačiau aš, dar kartą pasiklausęs ligonės kairės slankstelinės arterijos 
kraujotakos dopleriu, buvau tikras, kad yra greičiausiai sunkiai įžiūrimas jos persmaugimas su simpatiniu nervu ir 
nuėjau peržiūrėti jos angiografijos filmuotą vaizdą. Sulėtintai žiūrint kairės slankstelinės arterijos angiografinio 
tyrimo vaizdą, aiškiai matėsi jos persmaugimas su simpatiniu nervu, labai lėta kraujotaka per kairę slankstelinę 
arteriją, kartais slankstelinė arterija pilnai persismaugdavo ir kraujotaka joje net sustodavo. 44 paveiksle pateiktas 
šios ligonės kairės slankstelinės arterijos angiografinis vaizdas: 44 A paveiksle ji atrodo visiškai normali (ši 
nuotrauka ir buvo atspausdinta ir pateikta gydančiam gydytojui) ir 44 B paveiksle aiškiai matosi kaip kairė 
slankstelinė arterija visiškai užsismaugia su simpatiniu nervu ir tuo metu kraujotaka joje net sustoja. 
 
                              44 Paveikslas 
 

   
 

           A                     B 

44 Paveikslas:  Persmaugtos su simpatiniu nervu kairės 
slankstelinės arterijos angiografinis vaizdas 
 

A – vaizdas iškvėpimo ir širdies diastolės metu 

B – vaizdas įkvėpimo ir širdies sistolės metu 
 

SA – slankstelinė arterija 
PA – poraktinė arterija 
 
Raudonos rodyklėlės rodo vietą, kurioje slankstelinė 
arterija yra persmaugta su simpatiniu nervu. 
 
Poraktinė arterija ir pradinė slankstelinės arterijos dalis 
juda aukštyn ir žemyn sinchroniškai su širdies darbu, nes 
širdies sistolinė (pulsinė) banga kažkiek tai pakelia 
aukštyn poraktinę arteriją. Be to, kaklinė poraktinės 
arterijos dalis guli ant plaučio viršūnės ir juda kartu su 
plaučiu: įkvėpus, plaučiui išsiplėtus ir kylant plaučio 
viršūnei aukštyn, ji pakyla į viršų, o iškvepiant nusileidžia 
žemyn, kilnojasi sinchroniškai su kvėpavimu. Todėl, jeigu 
slankstelinė arterija yra smaugiama simpatinio nervo ar 
kokios tai kitos anatominės struktūros, ji labiausiai 
persismaugia įkvėpimo ir širdies sistolės metu.  
 
 



Gaila, kad šiais laikais tirdami angiografiškai slankstelines arterijas gydytojai, atliekantys šias procedūras, neįrašinėja 
vaizdo į kompiuterį dideliu greičiu (daug kadrų per sekundę), kad būtų galima stebėti kaip teka kontrastas (taigi ir 
kraujas) per slankstelines arterijas. Tada nebūtų pražiopsomi tokie slankstelinių arterijų persmaugimai. Dabar gi, 
įrašomi 3-4 kadrai, išrenkamas iš jų tas, kuriame slankstelinė arterija būna geriausiai (pilnai) užpildyta kontrastu ir 
toks slankstelinės arterijos vaizdas atspausdinamas nuotraukoje, kuri ir atiduodama gydančiam gydytojui ir ligoniui. 
Tokiu būdu dalis slankstelinių arterijų persmaugimų angiografiškai lieka nediagnozuoti. 
 Ligonę, kurios kairės slankstelinės arterijos angiogramos yra pateiktos 44 A ir B paveiksluose aš 
operavau. Operacijos metu radau, kad kairė slankstelinė arterija buvo iš priekio labai persmaugta, tiesiog perrišta su 
simpatinio kamieno šaka, einančia į peties nervų rezginį. Šią šaką perkirpau, nes jos perkirpimas jokių pasekmių 
neturėjo turėti, kadangi per ją ėjo simpatinė inervacija į ranką: nuo jos perkirpimo ranka tik pasidarė šiltesnė ir 
nebeprakaitavo delnas, kuo ligonė buvo labai patenkinta. Po šios šakos perkirpimo slankstelinės arterijos niekas 
nebespaudė, ji tapo normalios išvaizdos, jos spindis buvusio persmaugimo vietoje išsiplėtė, tapo normalus. 
Operacijos metu pamatavus kraujotaką per slankstelinę arteriją po jos išlaisvinimo steriliu doplerio davikliu 
operacinėje žaizdoje, kraujotaka per kairę slankstelinę arteriją buvo normali, greita. Žaizda užsiūta. 
 Po šios operacijos dingo visa pas ligonę buvusi simptomatika, ji tapo visiškai sveika. Nebebuvo nei 
galvos skausmų, nei svaigimo, nei vestibulinių priepuolių, nei lygsvaros sutrikimo, nei regos sutrikimų, palaipsniui 
nustojo ūžti ausys, pagerėjo klausa, ji tapo beveik normali, išnyko kojų silpnumas ir dešinės kūno pusės užtirpimas. 
Dešinė koja ir ranka atgavo normalią jėgą. Nuo 1982 metų iki dabar ligonė sekama, neturėjo jokių sveikatos 
problemų. 

45 paveiksle pateikiamas angiografinis ir operacinis  kairės slankstelinės arterijos persmaugimo su 
žvaigždėtojo mazgo šakomis (simpatiniais nervais) vaizdas.  
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45 Paveikslas:  Angiografinis (A) ir operacinis (B) tos pačios kairės slankstelinės arterijos persmaugimo su 
simpatiniais nervais (žvaigždėtojo mazgo šakomis) vaizdai 
 

SA – slankstelinė arterija; PA – poraktinė arterija. Raudonos rodyklės angiogramoje rodo į slankstelinės arterijos 
persmaugimo su simpatiniais nervais vietas. B paveiksle operacinėje žaizdoje matome, kad slankstelinė arterija yra 
persmaugta su žvaigždėtojo mazgo šakomis, einančiomis į peties nervų rezginį priekyje, o ne užpakalyje 
slankstelinės arterijos, kaip turėtų būti normoje. Dalis žvaigždėtojo mazgo randasi poraktinės arterijos priekyje, o 
likusi jo dalis yra už poraktinės arterijos. Normoje visas žvaigždėtasis mazgas randasi už poraktinės arterijos ir 
slankstelinės arterijos pradinės dalies.  



Kartais operacijos metu randama, kad slankstelinė arterija yra tiesiog apaugusi, apspausta su žvaigždėtuoju 
simpatiniu mazgu. Visada operacijos metu visos slankstelinės arterijos, kurios yra spaudžiamos ar smaugiamos su 
simpatinėmis struktūromis, labai spazmuoja. Būtent slankstelinės arterijos spazmas ir sukelia vestibulinį priepuolį ar 
kitokį vertebrobaziliarinės kraujotakos sutrikimo klinikinį pasireiškimą, ligonio būklės pablogėjimą. Operuojant 
slankstelinę arteriją dėl aterosklerozinio jos žiočių susiaurėjimo ar paprastos kilpos niekada ji nespazmuoja, ją galima 
liesti, atitempti į šalį, suimti su pincetu, siūti ir t.t. Tuo tarpu vos tik prisilietus prie su simpatinėmis struktūromis 
spaudžiamos ar smaugiamos slankstelinės arterijos, ji tuoj pat labai suspazmuoja, kartais iki visiško spindžio 
užsidarymo. Tai yra todėl, kad slankstelinė arterija dėl pastovaus jos spaudimo ir dirginimo tampa labai dirgli ir 
spazmuojanti. Ji savo sienelėje turi lygiuosius raumenis (yra raumeninio tipo arterija) ir gali susitraukti. Slankstelinė 
arterija pati gauna simpatinę inervaciją (kuri ir stimuliuoja jos raumenų susitraukimą) iš žvaigždėtojo mazgo ir 
simpatinio kamieno skaidulų per simpatinį slankstelinės arterijos nervą (n.vertebralis) ir iš jo susidarantį slankstelinės 
arterijos nervinį rezginį (plexus vertebralis). Slankstelinė arterija, spaudžiama simpatinių struktūrų (žvaigždėtojo 
mazgo ar jo šakų), pulsuodama tampo ir dirgina šias simpatines struktūras, todėl ir pati gauna sustiprintą impulsaciją 
ir poveikį iš šių simpatinių struktūrų, dėl ko ir tampa labai linkusi spazmuoti ir spazmuojanti. Kadangi iš visų trijų 
kaklo simpatinių mazgų atsišakoja simpatiniai širdies nervai, tai slankstelinė arterija, pulsuodama, tampydama ir 
dirgindama juos, per šiuos simpatinius nervus veikia ir širdį, sukeldama skausmus širdies plote, širdies plakimus, 
permušimus, netgi prieširdžių virpėjimo epizodus, tai yra tai, kas būdinga sustiprintam simpatinės nervų sistemos 
poveikiui į širdį. Todėl ligoniams, turintiems slankstelinės arterijos persmaugimus su simpatinėmis struktūromis, yra 
labai būdingi visi šie išvardinti širdies sutrikimai. Todėl dauguma ligonių su šia patologija, prieš ateidami 
konsultacijai pas mane, jau būna pilnai išsityrę širdį, didelei jų daliai būna net atlikta koronarografija (angiografinis 
širdies vainikinių kraujagyslių ištyrimas), ir nieko blogo nei širdyje, nei jos kraujagyslėse nebūna rasta. Atlikus 
tokiems ligoniams slankstelinės arterijos išlaisvinimo operaciją, visi aukščiau išvardinti simptomai dingsta, kadangi 
daugiau niekas nebedirgina simpatinių kaklo struktūrų, o tuo pačiu ir simpatinių pačios slankstelinės arterijos nervų ir 
simpatinių širdies nervų. Kai vertebrobaziliarinės kraujotakos nepakankamumo priežastimi yra slankstelinės arterijos 
perspaudimas su simpatinėmis struktūromis, simptomatika būna kaip ir esant vertebrobaziliarinės kraujotakos 
nepakankamumui dėl kitų priežasčių (esant slankstelinės arterijos kilpai, žiočių ateroskleroziniam susiaurėjimui ar 
užakimui, žiočių užsilenkimui dėl nenormalaus užpakalinio ar lateralinio atsišakojimo ir t.t.). Tačiau jai, kaip jau 
minėjau, papildomai būdingi simpatinio kamieno dirginimo reiškiniai ir su tuo susijusi aukščiau išvardinta širdies 
simptomatika, su tuo susiję vegetacinės simpatinės (adrenerginės) krizės, būdingi vestibuliniai priepuoliai. 
 Diagnostika nėra sunki, kadangi esant vertebrobaziliarinio nepakankamumo simptomatikai, tiriant 
pastovios bangos akustiniu dopleriu ties slankstelinės arterijos persmaugimo vieta girdimas labai didelis linijinis 
kraujotakos greitis (kuo ryškesnis persmaugimas, tuo ties persmaugimu bus didesnis linijinis kraujotakos greitis), o 
toliau (distaliau) persmaugimo vietos slankstelinėje arterijoje kraujotaka būna labai turbulentiška ir lėta. Tą patį 
matysime ir užregistruosime dvigubu arterijų skenavimu, tik būtina kraujotakos kreivę užrašyti ties persmaugimo 
vieta, nes persmaugimas yra labai siauroje arterijos atkarpoje ir galima ties ta vieta kraujotakos tiesiog nepamatuoti. 
Todėl standartiškai tiriant tik kraujotaką stubure ir slankstelinės arterijos žiotyse ar prie pat jų, galima ir 
nediagnozuoti persmaugimo. Šiaip jau ryškus slankstelinės arterijos persmaugimas, tiriant spalviniu dopleriu,  matosi 
netgi vizualiai: persmaugimo vietoje didelio kraujotakos greičio srityje spalva bus ryškiai šviesesnė, iš raudonos 
tampa geltona. Aišku, kad visi šie mano aprašyti kraujotakos greičio pokyčiai įvairiose slankstelinės arterijos 
atkarpose atsispindi ir kraujotakos spektrinės analizės kreivėse, užrašytose tiriant slankstelinės arterijos kraujotaką 
dvigubu skenavimu. 
 Diagnozavus ultragarsiniais tyrimais slankstelinės arterijos persmaugimą (o taip pat ir perspaudimą su 
giliaisiais kaklo raumenimis) būtina paprašyti angiografiją atliekančio gydytojo slankstelinės arterijos vaizdą įrašyti 
pakankamai dideliu greičiu, kaip ir filmuojant kino filmą, kad būtų galima įvertinti ir slankstelinės arterijos spindžio 
pildimąsi kontrastu, ir kraujotakos greitį per slankstelinę arteriją. Toks angiografinio vaizdo užrašymas paprastai 
įgalina gerai vizualizuoti ir diagnozuoti slankstelinės arterijos perspaudimus ir persmaugimus. 
 Keletas žodžių apie operacijos ypatumus. Jeigu slankstelinė arterija, apart persmaugimo, dar yra ir per 
ilga, yra persilenkusi ar net turi kilpą, tai tokiu atveju slankstelinė arterija yra išdalinama iki įėjimo į stuburą labai 
saugant simpatines struktūras, kad nenukirpti ar kaip nors kitaip jų nepažeisti, nukerpama ties žiotimis, ištraukiama iš 
po simpatinių struktūrų (žvaigždėtojo mazgo ar jo šakų) ir, sutrumpinus iki reikalingo ilgio ir praplatinus žiotis, vėl 
įsiuvama į tą pačią poraktinės arterijos vietą kaip parodyta 7 paveiksle. Reikia pasakyti, kad slankstelinės arterijos 
kilpos ar persilenkimo kombinacija su jos persmaugimu simpatinėmis struktūromis nėra tokia jau reta ir pasitaiko 
gana dažnai. Ryškūs slankstelinės arterijos persilenkimai ir spindžio susiaurėjimai dažniausiai ir būna todėl, kad 
slankstelinė arterija linkio vietoje būna fiksuota su simpatiniu nervu. Jeigu ji būtų nefiksuota, laisva, tai jos ilgio 
perteklius galėtų išsirangyti nesukeldamas spindžio susiaurėjimo. Jeigu slankstelinė arterija nėra per ilga, yra tiesi, tik 
yra persmaugta su simpatiniu nervu ar yra suspausta žvaigždėtojo simpatinio mazgo, tada iškyla dilema ką daryti: ar 
tik paprasčiausiai perkirpti slankstelinę arteriją smaugiančią simpatinio nervo giją, ar nukirpti pačią slankstelinę 
arteriją ir ją ištraukti iš po simpatinio nervo, jo nenukerpant ir išsaugant jo vientisumą. Jeigu ši simpatinio nervo gija 



eina į peties nervų rezginį, tiekia simpatinę inervaciją rankai, tai ją galima be jokių neigiamų pasekmių perkirpti ir 
ligoniai, kaip taisyklė, netgi būna patenkinti, kad tos rankos plaštaka būna šiltesnė ir nebeprakaituoja delnas, nes 
simpatinė stimuliacija skatina rankos prakaitavimą ir kraujagyslių spazmavimą rankoje. Simpatinės gijos arba net 
stori nervai, smaugiantys slankstelinę arteriją, kaip taisyklė, ir eina iš žvaigždėtojo mazgo į ranką, taigi juos galima 
perkirpti. Kita situacija yra tada, kada slankstelinė arterija būna prispausta prie stuburo su žvaigždėtuoju simpatiniu 
mazgu, arba būna juo tiesiog apaugusi, apspausta. Žvaigždėtojo mazgo perkirpti negalima, nes tai padarius 
neišvengiamai bus taip vadinama Hornerio triada: 1) tos pusės akies voko nusileidimas; 2) vyzdžio susiaurėjimas; ir 
3) tos akies „sumažėjimas“ (akies obuolys panyra gilyn į akiduobę, dėl ko akis atrodo mažesnė už sveikąją). Tai 
nepriimtina nei ligoniui, ypač moterims, nei chirurgui, todėl tokiais atvejais reikia nukirpti slankstelinę arteriją ties 
žiotimis, labai atsargiai ją išdalinti iš žvaigždėtojo simpatinio mazgo, kad nepakenkti jo skaidulų ir neuronų ir ją vėl 
„įsodinti“ (įsiūti) į tas pačias jos žiotis, tik jau slankstelinę arteriją išlaisvinus ir paguldžius priešais simpatinį mazgą, 
taip kaip ji ir turi būti normoje. Jeigu visa tai daroma labai kruopščiai ir atsargiai, naudojant didinančią optiką 
(operacinius teleskopinius didinančius akinius), tai Hornerio triados galima išvengti, tačiau niekada negalima ligoniui 
visu šimtu procentų garantuoti, kad šios Hornerio triados nebus ir aš visada ligonius perspėju, kad tokia operacijos 
komplikacija gali įvykti ir jie prieš operaciją turi duoti sutikimą operacijai žinodami, kad tokios komplikacijos 
galimybė yra, nors ji ir nedidelė. Pas mane tikimybė, kad po tokios operacijos pastoviai išliks daugiau ar mažiau 
pastebima Hornerio triada yra 0,4 procento (4 ligoniams iš 1 000 operuotų). Šie trys Hornerio triados simptomai, gali 
būti  laikinai šiek tiek pastebimi (kelių savaičių bėgyje jie pilnai išnyksta) pas 5 procentus operuotų ligonių. Tai yra 
todėl, kad simpatinės nervinės struktūros, kaip ir visos nervinės struktūros, yra labai jautrios, ir gali sureaguoti tiesiog 
į operacinę traumą, aseptinį uždegimą gyjant žaizdai. Privalau perspėti chirurgus, kad kakle, kraujuojančių taškų 
prideginimui, jokiu būdu negalima naudoti monopoliarinės elektrokoaguliacijos, kadangi nuo monopoliarinio 
aktyvaus elektrodo įkaista gana didelis žaizdos plotas ir audinių tūris ir taip gali nukentėti nervinės, tame tarpe ir 
simpatinės, struktūros. Jos gali būti pakenktos termiškai. Jeigu naudojama monopoliarinė elektrokoaguliacija, tai 
didelis procentas Hornerio sindromo komplikacijų yra būtent dėl jos naudojimo, dėl simpatinių nervinių struktūrų 
terminio pakenkimo. Kakle kraujuojančius taškus būtina koaguliuoti tik bipoliariniu delikačiu elektrokoaguliacijos 
pincetu, nes tokiu atveju koaguliacija ir audinių įkaitimas vyksta tik pincetu suimtuose audiniuose, tik tarp jo galiukų. 
 

Slankstelinės arterijos suspaudimas ir perspaudimas  su giliaisiais kaklo raumenimis  
 
Slankstelinė arterija gali būti pastoviai labai spaudžiama ar epizodiškai suspaudžiama su giliaisiais kaklo raumenimis 
tiek esant jos normaliam įėjimui į stuburą, tiek ypač esant anomališkam, aukštam jos įėjimui į stuburą, kada ji įeina 
ne kaip normoje į šeštą kaklo slankstelį, o į penktą, ketvirtą, trečią ar net antrą kaklo slankstelį. Giliųjų (ilgojo kaklo, 
ilgojo galvos ir priekinio laiptinio)  kaklo raumenų ir slankstelinės arterijos anatomija ir jų tarpusavio topografiniai 
santykiai normoje yra parodyti  28, 29, 39  paveiksluose. Labiausiai atitinkantis tikrą anatominį vaizdą yra 39 
paveikslas. Jame kaklo raumenys ir kitos anatominės kaklo struktūros atrodo beveik taip, kaip jie matomi operuojant 
ligonį. Normoje ilgasis kaklo raumuo ir priekinis laiptinis raumuo susijungia ties šešto kaklo slankstelio skersine 
atauga ir prie jos tvirtinasi. Iki šešto kaklo slankstelio šie raumenys, eidami kakle įstrižai, sudaro laisvą nuo raumenų 
trikampį slankstelinei arterijai, kad jos nespaustų. Slankstelinė arterija normoje  įlenda į  šešto kaklo slankstelio 
skersinę ataugą ir toliau jau eina per kaklo slankstelių skersinių ataugų skylutes, per kaulinį – fibrozinį tvirtą kanalėlį, 
kuris ją apsaugo nuo suspaudimo ir užspaudimo su giliaisiais kaklo raumenimis. Ilgasis kaklo raumuo prasideda nuo 
viršutinių krūtinės slankstelių kūnų ir aukščiau praktiškai nuo visų kaklo slankstelių kūnų priekinio paviršiaus ir 
tvirtinasi kitu galu prie skersinių 6 – 3 kaklo slankstelių skersinių ataugų ir prie priekinio antro ir pirmo kaklo 
slankstelių paviršiaus. Taigi, jis dengia iš priekio praktiškai visą savo pusės kaklinę stuburo dalį, įskaitant ir skersines 
slankstelių ataugas. Priekinio laiptinio raumens kojytė tvirtinasi prie pirmo šonkaulio viršutinio paviršiaus, o kitas jo 
galas tvirtinasi prie 6 – 3 slankstelių skersinių ataugų. Taigi, ties šešto kaklo skersine atauga šie du raumenys 
susijungia į bendrą stangrią raumeninę masę, kuri dengia iš priekio tiek slankstelių kūnus, tiek ir jų skersines ataugas. 
Ant šių dviejų susijungusių raumenų dar iš viršaus prisiglaudžia ilgasis galvos raumuo, kurio stipriausia kojytė 
prasideda nuo šešto kaklo slankstelio skersinės ataugos ir dar trys jo kojytės prasideda nuo 5, 4 ir 3-čio kaklo 
slankstelių skersinių ataugų, o kitu galu jis tvirtinasi prie galvos (pakauškaulio apatinės pamatinės dalies). Tokiu būdu 
aukščiau minėti raumenys faktiškai sudaro vientisą stangrią raumeninę masę, dengiančią iš priekio patį stuburą ir 
slankstelių skersines ataugas. Jeigu slankstelinė arterija neįlenda į šešto kaklo slankstelio skersinę ataugą, o įeina į 
penkto kaklo slankstelio skersinę ataugą, tai ji apeina šešto kaklo slankstelio skersinę ataugą iš šono arba gulasi 
priekyje ant jos ir patenka tarp kaulo (skersinės ataugos) ir stangrių, stiprių giliųjų kaklo raumenų, kurie ją stipriai 
spaudžia, nes jie yra pastoviai įtempti, kadangi jie laiko kaklą ir galvą tam tikroje padėtyje ir lanksto bei sukioja tiek 
kaklą, tiek ir galvą. Jeigu slankstelinė arterija įeina į savo kaulinį kanalėlį dar aukščiau – į 4-to, 3-čio ar net 2-ro kaklo 
slankstelio skersinę ataugą, tai ji dar ilgesniame atstume yra šių raumenų prispausta prie stuburo (kaulo) ir, kas ne 
mažiau svarbu, slankstelinė arterija yra  taip pat spaudžiama ir tarp pačių raumenų skaidulų, ypač tarp sausgyslinių 
ilgojo kaklo ir priekinio laiptinio raumenų  kraštų. Šie du raumenys tiesiog sugnyba ir suspaudžia savo sausgysliniais 



kraštais slankstelinę arteriją, tokiu būdu susiaurindami jos spindį. Kitas ne mažiau svarbus patogenetinis kraujotakos 
sumažėjimo per spaudžiamą slankstelinę arteriją mechanizmas yra jos spazmavimas. Pastoviai spaudžiama 
slankstelinė arterija įsijautrina, ji stengiasi susitraukti, susiaurinti savo diametrą, kad būtų raumenų mažiau 
spaudžiama. Būtent šie slankstelinės arterijos suspazmavimo periodai ir sukelia intensyvių „migreninių“ galvos 
skausmų epizodus ar vestibulinius priepuolius pas ligonius su šia slankstelinių arterijų patologija. Pas šiuos ligonius 
paprastai būna lėtinis pastovus įvairaus laipsnio vertebrobaziliarinės kraujotakos nepakankamumas ir galvos skausmų 
(‚migreniniai“) priepuoliai ar vestibuliniai priepuoliai ar abu šie priepuoliniai komponentai kartu (galvos skausmas ir 
pykinimas, vėmimas, galvos svaigimas, lygsvaros sutrikimas). Gali priepuolio metu būti ir įvairūs regos sutrikimai: 
vaizdo raibuliavimas, liejimasis, rūkas prieš akis, dvejinimasis, akipločio susiaurėjimas ar tam tikrų akipločio plotų 
užtemimas (skotomos). Gali priepuolio metu ūžti ar cypti ausys ar net „užgulti“ ausis, pablogėti klausa. Labai 
suspazmavus slankstelinėms arterijoms, gali užtirpti ar net nusilpti kuri nors kūno pusė, ar net visas kūnas, užtirpti 
liežuvis, lūpos, veidas. Žodžiu, slankstelinių arterijų išorinio suspaudimo su raumenimis simptomatika iš esmės 
niekuo nesiskiria nuo įprastinės vertebrobaziliarinio kraujotakos nepakankamumo simptomatikos. Diagnostika irgi 
nesudaro problemų, kadangi tiriant ligonį tiek paprastu akustiniu pastovios bangos dopleriu, tiek ir dvigubu 
skenavimu, arterijos suspaudimo (susiaurėjimo) vietoje registruojamas didelis linijinis kraujotakos greitis, paprastai 
toje vietoje dar būna ir sistolinis ūžesys, girdimas tiek fonendoskopu, tiek ir tiriant dopleriu bei dupleksu. Prieš kliūtį 
(prieš suspaudimą) slankstelinėje arterijoje kraujotaka bus prestenotinė, su akcentuota sistole ir žema diastole, o už 
kliūties (už suspaudimo), stubure  slankstelinės arterijos kraujotaka bus poststenotinė, su žema sistole, ryškiai 
turbulentiška ir lėta. Netgi tiriant ligonį su paprastu akustiniu dopleriu galima diagnozuoti slankstelinės arterijos 
aukšto įėjimo anomaliją, o tiriant dvigubu skenavimu tai labai aiškiai matoma, kur slankstelinė arterija įlenda į 
stuburą ir kiek ji yra raumenų spaudžiama. Paprastai ryškiausiai slankstelinė arterija yra spaudžiama ties 6-to kaklo 
slankstelio skersine atauga, nesvarbu į kurį slankstelį ji įeitų: ar į 5-tą ar net į 2-rą, kadangi prie 6-to slankstelio 
skersinės ataugos tvirtinasi visi trys pagrindiniai gilieji kaklo raumenys su savo tvirtais sausgysliniais galais ir 
slankstelinė arterija neišvengiamai yra jų spaudžiama prie 6-to slankstelio skersinės ataugos, nesvarbu ar ji apeitų šią 
ataugą iš priekio, ar iš šono, vis tiek ji būna sugnybta tarp šių raumenų sausgyslių. 

46 paveiksle pateikiamas juodai baltas (be spalvinio doplerio) echoskopinis slankstelinės arterijos 
suspaudimo vaizdas ties 6-to kaklo slankstelio skersine atauga, kai ji įeina į penktą kaklo slankstelį. 

 
                     46 Paveikslas 
 

  
 
Pradinėje, laisvoje atkarpoje, slankstelinės arterijos diametras yra 5,2 mm, o siauriausioje jos atkarpoje, ties 6 - to 
kaklo slankstelio skersine atauga – 2,0 mm. Tačiau arterijos spindis yra apskritimo formos. Taigi, arterijos skersinio 
pjūvio (spindžio) plotas plačiausioje vietoje bus 21,2 mm², o siauriausioje vietoje – 3,14 mm² (prisiminkite iš 
geometrijos apskritimo ploto apskaičiavimo formulę). Tokiu būdu siauriausioje vietoje slankstelinės arterijos spindis 
yra 7 kartus mažesnis (likęs septintadalis jos spindžio) už normalų nespaudžiamos slankstelinės arterijos spindį. 
Todėl visada reikia prisiminti geometriją ir nedaryti klaidos optiškai lyginant ir vertinant tik slankstelinės arterijos 
diametrą, kadangi jos tikrasis spindžio santykis dviejose vietose bus lygus diametrų santykio kvadratui: 5,2: 2,0 = 2,6. 

46 Paveikslas:  Slankstelinės arterijos 
spindžio (jis matomas juodas) echoskopinis 
vaizdas, esant jos anomališkam aukštam 
įėjimui į 5-tą kaklo slankstelį 
 
Slankstelinė arterija, netgi ligoniui gulint su 
atpalaiduotais kaklo raumenimis, yra labai 
ryškiai suspausta ties 6–to kaklo slankstelio 
skersine atauga. Čia jos diametras 
išmatuotas echoskopo kompiuteriu yra 2,0 
mm. Kompiuteris rodo, kad tarp dviejų  
mažyčių kryžiukų, žyminčių siauriausioje 
vietoje slankstelinės arterijos sieneles, yra 
2,0 mm atstumas (kompiuterio rodomas 
atstumas apibrėžtas raudona linija). 
Pradinėje, laisvoje, nespaudžiamoje 
slankstelinės arterijos dalyje jos normalus 
diametras yra 5,2 mm. Virš 6-to kaklo 
slankstelio skersinės ataugos iki pat jos 
įėjimo į stuburą slankstelinė arterija yra 
suspausta tarp giliųjų kaklo raumenų, todėl 
jos spindis yra susiaurintas apytikriai iki 3 
mm diametro. 



2,6 pakėlę kvadratu gauname 6,76. Taigi, tiek kartų siauresnis yra slankstelinės arterijos spindis pas šį ligonį ties 6-to 
kaklo slankstelio skersine atauga. Todėl labai klysta gydytojai manydami, jog aukštas anomališkas slankstelinės 
arterijos įėjimas į stuburą neturi jokių neigiamų pasekmių kraujotakai per slankstelinę arteriją (pratekančio kraujo 
kiekiui) ir smegenų vertebrobaziliarinio baseino kraujotakos būklei, tuo labiau, kad įsitempus giliesiems kaklo 
raumenims slankstelinė arterija gali būti pilnai užspaudžiama. Be to, kaip jau minėjau, slankstelinė arterija, esant šiai 
patologijai, kaip taisyklė visada labai spazmuoja, atsako spazmu į jos spaudimą raumenimis. Būtent slankstelinės 
arterijos užspazmavimas ir sukelia priepuolius: intensyvius galvos skausmus ar vestibulinius priepuolius (galvos 
svaigimą, pykinimą, vėmimą, lygsvaros sutrikimą) ar net gali sukelti labai rimtą smegenų kraujotakos sutrikimą iki 
vertebrobaziliarinio išeminio insulto simptomų, tame tarpe ir paralyžių. Tik visa laimė, kad šie priepuoliai dažniausiai 
praeina be ryškesnių pasekmių, nors kiekvienas toks priepuolis smegenims yra tikrai žalingas. Be to, pastovus lėtinis 
kraujotakos stygius vertebrobaziliariniame baseine, priklausomai nuo jo laipsnio ir kompensavimo galimybių per 
Vilizijaus ratą ar kitus kolateralinės (aplinkinės) kraujotakos kelius, gali būti net ryškios neurologinės simptomatikos 
priežastimi, taip pat ir vaikų protinio vystimosi atsilikimo priežastimi. Beje, dabar, esant dvigubo kraujagyslių 
skenavimo aparatams, labai nesunku išmatuoti kokia yra reali kraujotaka per slankstelines arterijas aukščiau jų  
užspaudimo vietos, jai jau įėjus į stuburą, ten kur jos spindis jau yra normalus, nesusiaurintas dėl raumenų spaudimo. 
Taigi, galima labai objektyviai ir nesunkiai įvertinti, kiek trukdo esama slankstelinių arterijų vienokia ar kitokia 
patologija kraujotakai per tą slankstelinę arteriją. Kadangi šie aparatai matuoja linijinį kraujotakos greitį, tai 
susiaurėjimo vietoje linijinis greitis bus netgi didesnis negu toje vietoje, kur arterijos spindis yra normalus. Todėl 
tiriantysis privalo žinoti hidraulikos dėsnius ir mokėti įvertinti ne tik vien linijinį kraujotakos greitį (kuris yra labai 
svarbus diagnozuojant arterijų susiaurėjimus), bet ir mokėti įvertinti tūrinį kraujotakos greitį per arteriją, išmanyti ir 
geometriją. Beje, noriu pasakyti, kad man per visą savo ilgametę praktiką, kiek konsultuoju, tiriu ultragarsu ligonius, 
neteko sutikti ligonio, kuris turėtų nenormalų aukštą slankstelinių arterijų įėjimą į stuburą, kad jos nebūtų 
spaudžiamos ir suspaustos įvairiu laipsniu tarp giliųjų kaklo raumenų ir kad jie būtų sveiki (tai yra neturėtų 
vertebrobaziliarinio kraujotakos nepakankamumo simptomatikos). Slankstelinės arterijos aukšto anomališko įėjimo į 
stuburą atveju visada yra suspaustos tarp giliųjų kaklo raumenų didesniu ar mažesniu laipsniu ir, priklausomai nuo jų 
suspaudimo laipsnio ir kolateralinės (aplinkinės) kraujotakos galimybių, ligoniai turi daugiau ar mažiau išreikštą 
vertebrobaziliarinės kraujotakos nepakankamumo simptomatiką. Simptomatikos išreikštumas įvertinamas pagal 
ligonio nusiskundimus ir esamą klinikinę simptomatiką (ir nebūtinai vien tik neurologinę). Kas įdėmiai perskaitė šį 
straipsnį nuo pradžių, tas supras, kad klinikinės apraiškos gali būti labai įvairios, ne vien tik neurologinės. O kiek 
slankstelinės arterijos yra spaudžiamos ir kiek tai trukdo kraujotakai labai nesunkiai galima įvertinti dvigubu arterijų 
skenavimu sumatuojant kraujotaką slankstelinėje arterijoje distaliau (aukščiau) suspaudimo srities, ten kur ji jau yra 
stubure, kur jos spindis jau yra normalus, nes ten ir bus tikrasis linijinis kraujotakos greitis per šią slankstelinę 
arteriją. Padauginus jį iš slankstelinės arterijos skerspjūvio ploto galime apskaičiuoti koks bus realus tūrinis 
kraujotakos greitis kubiniais centimetrais (mililitrais) per minutę per šią arteriją. 47, 48, 49, 50 paveiksluose 
pateikiami dar kelių ligonių slankstelinių arterijų  suspaudimo tarp giliųjų kaklo raumenų echoskopiniai vaizdai, 
matomi tiriant ligonį dvigubu arterijų skenavimu, nenaudojant spalvinio doplerio, aukšto įėjimo į stuburą anomalijų 
atvejais. 
 
            47 Paveikslas  
 

 
 

47 Paveikslas:  Slankstelinės arterijos spindžio 
echoskopinis vaizdas, esant jos anomališkam 
aukštam įėjimui į 5-tą kaklo slankstelį 
 
Raudonos rodyklės rodo į slankstelinės arterijos 
lateralinę (šoninę) sienelę, spaudžiamą su priekinio 
laiptinio raumens sausgyslinių kraštu. Toje vietoje 
slankstelinės arterijos spindis (nuotraukoje jis yra 
juodas) yra susiaurintas (užspaustas). Siauriausias, 
kaip ir visada, jis yra ties 6 - to kaklo slankstelio 
skersine atauga. Virš jos, šiuo atveju, slankstelinė 
arterija praplatėja, nes jai atsiranda daugiau vietos 
tarp stuburo ir giliųjų kaklo raumenų. Koks yra 
nesuspaustos, pradinės slankstelinės arterijos dalies 
spindis, matome echoskopinio vaizdo dešiniame 
krašte (daugiau arterijos ilgio viename vaizde 
negalima nufotografuoti, nes tik tokio ilgio yra 
ultragarsinio aparato daviklis).  
 



47 paveiksle slankstelinės arterijos spindis ties 6 – to kaklo slankstelio skersine atauga yra susiaurintas (užspaustas) 
dar labiau negu 46 paveiksle. Jos diametras toje vietoje yra 3 kartus siauresnis negu normalus slankstelinės arterijos 
diametras (dešinėje paveikslo pusėje). Taigi, šios arterijos liekamasis spindis ties siauriausia vieta yra 9 kartus 
siauresnis už normalų slankstelinės arterijos spindį, matomą dešiniame paveikslo krašte. Todėl toks slankstelinės 
arterijos užspaudimas labai ryškiai sumažina kraujotaką per ją. 
 
                               48 Paveikslas                                                                   49 Paveikslas 
 

                     
 

                                  
                             50 Paveikslas 
 
 
Norint tiksliai įvertinti slankstelinės arterijos užspaudimo ir susiaurinimo laipsnį, reikia, lėtai slenkant su davikliu nuo 
kaklo vidurio link peties, žiūrėti, kaip keičiasi slankstelinės arterijos diametras, tokiu būdu gaunant jos spindžio 
vaizdą sagitalinėje plokštumoje. Pakreipus daviklį įvairiais rakursais, gaunami pjūviai įstrižinėse padėtyse, kas leidžia 
įvertinti tikrą slankstelinės arterijos spindžio dydį ir iš kurio šono, ar iš abiejų, ar iš visų pusių, slankstelinė arterija 
yra spaudžiama. Tiriant slankstelines arterijas su spalviniu dopleriu, slankstelinė arterija bus matoma raudona, taip 
pat bus matomas ir jos spindžio diametras ultragarsiniame pjūvyje. Raudonos spalvos pulsacija ir judėjimas atitinka 
kraujo tekėjimo greitį ir galima sąlyginai įsivaizduoti, kad yra matomas pats arterijoje tekantis kraujas. Ten kur 
keičiasi arterijos diametras (spindžio dydis), keičiasi, ir gerai vizualiai tai matoma, ir kraujotakos greitis bei pobūdis. 
Pavyzdžiui, arterijos susiaurėjimo vietoje matysime kraujotakos pagreitėjimą, toje vietoje spalva taps ryškesnė ir 
šviesesnė, iš raudonos taps geltona, matysis kraujo tėkmės sūkuriai, kurie bus geltonos spalvos ar net mėlynos, jeigu 
kraujas ant tiek stipriai sūkuriuoja, kad net užsisuka kraujo sūkuriuose į priešingą kraujotakai pusę. Taigi, patyręs ir 
išmanantis hidraulikos dėsnius ir ultragarsinės diagnostikos principus, tyrėjas gali nesunkiai, vien iš spalvinio 
doplerio duodamo vaizdo, įvertinti arterijos diametrą ir kraujotakos greitį, bei įvairius jos nukrypimus nuo normalios: 
sulėtėjimą, pagreitėjimą, sūkuriavimą ir t.t. Kad objektyvizuoti ultragarsinio arterijų tyrimo duomenis yra naudojama 
doplerinio signalo (kraujotakos greičio) spektrinė analizė, kurios duomenys realiame laike yra parodomi monitoriaus 
ekrane kreivės pavidalu, kur vertikalioje ašyje atsispindi linijinis kraujo tekėjimo greitis, o horizontalioje - laikas. 
Jeigu kraujo tėkmė yra laminarinė, vienoda visame arterijos spindyje, tai ir kraujotakos kreivė bus gražios, siauros 
kreivės pavidalo. Jeigu kraujas arterijos spindyje sūkuriuoja, kraujo tėkmė yra turbulentiška, tai ir kraujotakos greičiai 

48, 49, 50 Paveikslai:  Slankstelinės arterijos spindžio 
(jis matomas juodas) echoskopinis vaizdas, esant jos 
anomališkam aukštam įėjimui į stuburą 
 
48 ir 49 paveiksluose ji įeina į 5 – to kaklo slankstelio 
skersinę ataugą, o 50 paveiksle ji įeina į 4 – to kaklo 
slankstelio skersinę ataugą, taigi apeina iš šono ne tik 6 –
to, bet ir 5 – to kaklo slankstelio skersinę ataugą. Visuose 
paveiksluose matome, kad labiausiai slankstelinė arterija 
yra spaudžiama ties 6 – to kaklo slankstelio skersine 
atauga, nors jeigu ji įeina į stuburą į 4 – tą ar aukštesnį 
kaklo slankstelį, tai ji būna suspausta per visą eigą virš 
šešto kaklo slankstelio skersinės ataugos iki jos įėjimo į 
stuburą (žiūrėk 50 paveikslą), kadangi ji eina tarp 
stangrių giliųjų kaklo raumenų ir stuburo arba tiesiog 
pačių stangrių raumenų masyve ir jai ten nėra palikta 
vietos.  



bus išsibarstę po visą kreivės plotą nuo aukščiausio kreivės taško iki nulinės linijos, ar net gali nusileisti žemiau 
nulinės linijos, jeigu sūkuriuose kraujo srovė užsisuka net į priešingą kraujotakai pusę. 51 paveiksle yra pateikta 
normalios slankstelinės arterijos kraujotakos kreivė. 
 
                             51 Paveikslas 
 

 
 
Toliau pateikiu keletą slankstelinės arterijos anomališko aukšto įėjimo į stuburą spalvinio doplerio vaizdų ir 
kraujotakos matavimo tose vietose spektrinės analizės kreives. 
 
                                                                                52 Paveikslas 
 

  
 
52 Paveikslas:  Slankstelinės arterijos anomališkas aukštas įėjimas į stuburą ir suspaudimas tarp giliųjų kaklo 
raumenų. Žymeklis rodo kraujotakos matavimo vietą. 
 
Slankstelinė arterija tuoj virš šešto kaklo slankstelio skersinės ataugos lenda tarp ilgojo kaklo ir priekinio laiptinio 
raumenų ir yra jų apspausta iš visų pusių. Praeinant sistolinei (širdies išmetimo) bangai, matosi kaip arterija kilnoja 
raumenis, juos praskečia, tokiu būdu praleisdama porciją kraujo. Šioks toks arterijos spindis ir nedidelė lėta 
kraujotaka išlieka ir diastolės metu. Visas šis procesas atsispindi kraujotakos kreivėje: kraujotaka labai 
turbulentiška, sūkuriai net užsisuka į priešingą kraujotakai pusę (sistolės metu dalis kraujo užsisuka į priešingą 
kraujo tėkmei pusę, nes pulsinė banga susiduria su įtemptais, spyruokliuojančiais sausgysliniais raumenų kraštais, 
spaudžiančiais slankstelinę arteriją ir dalis kraujo yra atbloškiama atgal), sistolė yra netaisyklinga, „išdraskyta“. 
Arterijos susiaurėjimui būdingo linijinio kraujotakos greičio padidėjimo čia nėra, nes slankstelinės arterijos 
suspaudimas yra ilgoje atkarpoje ir jis sukelia didelį hidraulinį pasipriešinimą kraujotakai (aukščiau matavimo 
vietos pasroviui yra dar ilga didelė kliūtis kraujotakai ir todėl šioje vietoje negali būti kraujotakos pagreitėjimo).   

51 Paveikslas:  Normalios  slankstelinės arterijos 
kraujotakos spektrinės analizės kreivė 
 
Vertikalioje ašyje yra kraujotakos greitis 
centimetrais per sekundę, o horizontalioje -  laikas.   
Matome, kad kreivė yra siauros formos, visi 
eritrocitai juda maždaug vienodu  greičiu. Kreivės 
aukštis (kraujotakos greitis) kinta priklausomai nuo 
širdies darbo ciklo fazių: širdies sistolės 
(susitraukimo) metu jis  pagreitėja, nes pulsinė 
banga pakelia arterijoje kraujo spaudimą, o tuo 
pačiu ir perfuzinį slėgį, o širdies  diastolės 
(atsipalaidavimo) metu – sulėtėja, tačiau išlieka 
gana didelis ir tolygus. Plotas po kreive (jos 
apačioje) yra švarus, kas reiškia, kad kraujotaka yra 
laminarinė, tolygi, be sūkurių, visi eritrocitai juda 
maždaug vienodu greičiu.  



                                                             53 Paveikslas 
 

 
 
53 Paveikslas:  Slankstelinės arterijos anomališkas aukštas įėjimas į stuburą ir pagrindinis suspaudimas ties 6 – to 
kaklo slankstelio skersine atauga. Žymeklis rodo kraujotakos matavimo vietą. 
 
Šiuo atveju slankstelinė arterija yra labai ryškiai suspausta ties šešto kaklo slankstelio skersine atauga ir mažiau 
spaudžiama aukščiau jos, todėl aukščiau 6 – to kaklo slankstelio skersinės ataugos pasipriešinimas kraujotakai yra 
mažesnis, negu ties ja ir todėl ties 6 – to kaklo slankstelio skersine atauga arterijoje matosi ryškus kraujotakos 
linijinio greičio padidėjimas (128/35 cm/sek). Dėl to, toje vietoje kraujotaka iš raudonos spalvos pasidaro geltona, 
matosi geltona pulsuojanti zona (ties ja ir matuojama kraujotaka, ten ir stovi kraujotakos matavimo vietos žymeklis). 
Geltonos dėmės matosi ir pasroviui slankstelinėje arterijoje, kas rodo labai intensyvią, greitą kraujo tėkmės 
turbulenciją (sūkuriavimą)  slankstelinės arterijos spindyje. Visa tai atsispindi ir kraujotakos kreivėje: matome 
tolygiai uždažytą visą kreivės plotą, pereinantį net žemiau nulinės linijos, kas rodo labai intensyvią kraujo srovės 
turbulenciją.  
                                                                         54 Paveikslas 
 

     
 

                A                                   B                                  C 
 
54 Paveikslas A, B, C:  Slankstelinės arterijos anomališkas aukštas įėjimas į stuburą ir pagrindinis suspaudimas 
ties 6 – to kaklo slankstelio skersine atauga tarp ilgojo kaklo ir priekinio laiptinio raumenų kraštų. 
 
Visuose trijuose paveiksluose 54 A, B, C matome slankstelinę arteriją, spaudžiamą ties 6 – to kaklo slankstelio 
skersine atauga tarp ilgojo kaklo ir priekinio laiptinio raumenų sausgyslių, kuriomis šie du raumenys tvirtinasi prie 



6– to kaklo slankstelio skersinės ataugos. Slankstelinė arterija tokiu atveju yra daugiausiai spaudžiama iš abiejų 
šonų ir todėl pačiame jos centre, ją žiūrint sagitalinėje (iš priekio link nugaros) plokštumoje ji atrodys beveik 
normaliu ar visai normaliu spindžiu, tačiau su ryškia turbulencija spindyje (pav. 54 C). Su davikliu lėtai slystant nuo 
kaklo vidurio link peties (frontalinėje) plokštumoje matysime, kad kraštuose slankstelinė arterija yra visai užspausta, 
jos spindis užspaustas. Tai matome 52 paveiksle: tuoj virš 6 – to kaklo slankstelio skersinės ataugos slankstelinės 
arterijos spindis yra visai užspaustas (arterijos centre spindžio yra likę, tačiau jis nepakliūna į ultragarsinį pjūvį). 54 
A ir B paveiksluose specialiai parinkti tokie ultragarsiniai pjūviai, kad matytųsi dalinai, nepilnai perspaustas 
slankstelinės arterijos spindis ir matosi raumeninės skaidulos (baltos) spaudžiančios slankstelinę arteriją iš šoninės 
pusės. Visuose trijuose paveiksluose matoma ryški turbulencija (geltonos dėmės) slankstelinėje arterijoje ties jos 
perspaudimo vieta. C paveiksle apart geltonų dėmių yra ir mėlynų, kurios rodo slankstelinės arterijos vietas, kuriose 
turbulencija yra ryškiausia, su kraujo tėkmės užsisukimu net į priešingą kraujotakai pusę. B paveiksle yra ypač ryški 
lokali turbulencija ties arterijos perspaudimo raumenimis  vieta (geltonai mėlyna dėmė). Mėlyna spalva rodo 
priešingos krypties kraujotaką. 
 
 
                                                                           55 Paveikslas 
 

 
 
55 Paveikslas:  Slankstelinės arterijos anomališkas aukštas įėjimas į stuburą, į 5–tą kaklo slankstelį ir 
suspaudimas ties 6-to kaklo slankstelio skersine atauga. Žymeklis rodo kraujotakos matavimo vietą. Ta pati 
arterija kaip ir 53 paveiksle. 
 
Kraujotaka ties įėjimu į stuburą, distaliau (už) suspaudimo, slankstelinėje arterijoje išlieka ryškiai turbulentiška, 
tačiau jau pasidaro lėta, nes čia slankstelinė arterija arba nebespaudžiama, ar spaudžiama žymiai mažiau negu ties 
6-to slankstelio skersine atauga. Kad kraujo srovė labai lėta ir turbulentiška, matosi vien iš spalvinio doplerio, nes 
arterijoje kraujo tėkmė yra lėta (matosi vizualiai), raudona spalva yra tamsi, kas rodo esant lėtą kraujotaką ir 
turbulentiška, nes matosi kaip raudona spalva maišosi su juoda (iki mėlynos spalvos kraujo tėkmė sūkuriuose  
nebenusidažo dėl labai lėtos kraujotakos). Visa tai atsispindi ir kraujotakos kreivėje: kraujotaka labai lėta (23/14 
cm/sek.), ryškiai turbulentiška, kreivė net nusileidžia žemiau nulinės linijos (sūkuriuose kraujo tėkmė užsisuka į 
priešingą kraujotakai kryptį).  
 
 
 
56 paveiksle pateikiamas tos pačios arterijos kaip ir 53 ir 55 paveiksluose kraujotakos vaizdas ir kreivė stubure tarp 
4-to ir 3-čio kaklo slankstelių skersinių ataugų. Būtent pagal šią kraujotaką ir reikia vertinti koks yra kraujotakos 
lygis šioje slankstelinėje arterijoje. Šioje slankstelinėje arterijoje pasiekianti smegenis kraujotaka yra labai lėta (23/0 
cm/sek.). Imant vidutinį linijinį greitį (sistolės ir diastolės metu), kraujotaka joje nesudaro net ketvirtadalio normalios 
slankstelinės arterijos kraujotakos. Taigi, aukšto įėjimo į stuburą anomalija ir slankstelinės arterijos išorinis 
suspaudimas tarp giliųjų kaklo raumenų visada trukdo (kai kada, kaip šiuo atveju, labai ryškiai) kraujotakai per 
slankstelinę arteriją, o kai kuriais atvejais gali ją epizodiškai net pilnai užspausti, kas matoma tiek tiriant slankstelines 
arterijas dvigubu skenavimu, tiek ir angiografiškai.   
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56 Paveikslas: Slankstelinės arterijos anomališkas aukštas įėjimas į stuburą, į 5-tą kaklo slankstelį ir suspaudimas 
ties 6-to kaklo slankstelio skersine atauga. Žymeklis rodo kraujotakos matavimo vietą stubure tarp 3-čio ir  4-to 
kaklo slankstelių skersinių ataugų. Ta pati arterija kaip ir 53, 55 paveiksluose. 
 
Kraujotaka slankstelinėje arterijoje stubure vien iš spalvinio doplerio vizualiai  matosi, kad yra labai lėta: raudona 
spalva yra tamsi, pulsinė banga yra vangi ir lėta, su sūkuriais (raudona spalva maišosi su juoda). Visa tai atsispindi 
ir kraujotakos kreivėje: kraujotaka labai lėta (23/0 cm/sek.), išlieka net stubure turbulentiška, kreivė nusileidžia 
žemiau nulinės linijos (sūkuriuose kraujo tėkmė užsisuka į priešingą kraujotakai kryptį).  
 
 
57 paveiksle pateikti angiografiniai slankstelinės arterijos anomališko aukšto įėjimo į stuburą vaizdai. 
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57 Paveikslas A, B, C:  Angiografiniai 
slankstelinės arterijos anomališko aukšto 
įėjimo į stuburą vaizdai. 
 
A paveiksle slankstelinė arterija atsišakoja iš 
aortos lanko ir įeina anomališkai aukštai į 5-tą 
kaklo slankstelį. Ant 6-to kaklo slankstelio 
skersinės ataugos ji yra prispausta su ilgojo 
kaklo raumens sausgysle (rodyklė). B ir C 
paveiksluose slankstelinė arterija irgi įeina 
anomališkai aukštai į 5-tą kaklo slankstelį 
(rodyklės rodo įėjimo į stuburą vietą) ir yra 
stipriai spaudžiama tarp priekinio laiptinio ir 
ilgojo kaklo raumenų sausgyslių (B paveiksle 
toje vietoje slankstelinės arterijos spindis yra 
susiaurintas). C paveiksle angiografijos metu 
užfiksuotas spaudžiamos slankstelinės arterijos 
ekstrakanalinės dalies (tos dalies, kuri yra 
stuburo išorėje, iki įėjimo į stuburą) ryškus 
spazmas (palyginkite jos spindį su esančios 
stubure slankstelinės arterijos spindžiu). 
 



                                58 Paveikslas 
 

         
 

     A                B                 C   
 
Visiems trims ligoniams, kurių slankstelinių arterijų angiogramos yra pateiktos 58 paveiksle, jos buvo chirurgiškai 
koreguotos ir po operacijos pas visus šiuos ligonius išnyko vertebrobaziliarinė simptomatika ir jie yra sveiki.  
 
                59 Paveikslas 
 

      
 

        A                 B 
 
60 paveiksle pateiktos dešinės slankstelinės arterijos angiogramos: A - gulint ant nugaros su atpalaiduotais kaklo 
raumenimis ir B – pasukus galvą į priešingą pusę ir tokiu būdu įtempus kaklo raumenis. Matome, kad gulint su 
atpalaiduotais kaklo raumenimis (A paveikslas ), slankstelinė arterija atrodo visiškai normali ir net nekiltų įtarimo, 
jog ji yra spaudžiama tarp giliųjų kaklo raumenų, tuo tarpu pasukus galvą į priešingą pusę ir tokiu būdu įsitempus 
kaklo giliesiems raumenims, slankstelinė arterija pilnai užspaudžiama ir kraujotaka per ją aplamai nebevyksta (B 
paveikslas). Todėl ultragarsu diagnozavus slankstelinės arterijos suspaudimą su kaklo giliaisiais raumenimis, būtina 

58 Paveikslas  A, B, C:  Angiografiniai slankstelinės 
arterijos anomališko aukšto įėjimo į stuburą vaizdai. 
 
Juodos rodyklės rodo slankstelinės arterijos įėjimo į 
stuburą vietą. A ir B paveiksluose slankstelinė arterija 
prieš įeidama į stuburą turi kilpas. B paveiksle 
ekstrakanalinė (esanti stuburo išorėje iki įėjimo į 
stuburą) slankstelinės arterijos dalis suspazmavusi, 
siauresnė už esančią stubure. C paveiksle slankstelinė 
arterija įeina į 4-tą kaklo slankstelį. Jos ekstrakanalinė 
dalis (iki įėjimo į stuburą) yra suspausta tarp kaklo 
giliųjų raumenų ir suspazmavusi (palyginkite su 
slankstelinės arterijos diametru virš juodos rodyklės). 
Ryškiai suspazmavusi ir pamatinė arterija kaukolės 
viduje (raudona rodyklė). Kaip jau minėjau, dėl 
raumenų spaudimo ir dirginimo, pas šiuos ligonius 
labai spazmuoja tiek pačios slankstelinės arterijos, tiek 
ir pamatinė arterija bei jos šakos. Neurologai šiems 
ligoniams dažniausiai parašo migrenos ar net 
baziliarinės (pamatinės arterijos) migrenos diagnozę.   

59 Paveikslas  A, B:   Angiografiniai slankstelinės arterijos 
anomališko aukšto įėjimo į stuburą vaizdai. 
 
Rodyklės rodo slankstelinės arterijos įėjimo į stuburą vietą. A ir B 
paveiksluose angiogramose nesimato, kad slankstelinė arterija yra 
spaudžiama, nors iš tikrųjų ji yra spaudžiama iš priekio ties 6 – to 
kaklo slankstelio skersine atauga, kas labai aiškiai matoma dvigubu 
skenavimu ir ypač gerai diagnozuojama paprastu akustiniu dopleriu: 
ties 6 – to kaklo slankstelio skersine atauga kraujotaka yra pagreitinta, 
ryškiai turbulentiška, o stubure jos kraujotaka yra lėta, turbulentiška. 
Kiek anomališkas aukštas įėjimas į stuburą trukdo kraujotakai 
(siaurina slankstelinės arterijos spindį), galima įvertinti tik 
ultragarsiniais tyrimo metodais ir visiškai negalima įvertinti pagal 
angiogramos vaizdą, jeigu nebuvo atliktas angiografinis tyrimas 
įstrižinėje padėtyje, kurioje slankstelinės arterijos perspaudimas 
matytųsi, nes šiais atvejais slankstelinė arterija yra prispausta prie 6-to 
kaklo slankstelio skersinės ataugos iš priekio, tačiau jos spindis 
susiaurintas mažiau negu pusė spindžio ir todėl priekinėje projekcijoje 
jos spindis atrodo normalus. Ypač gerai galima išryškinti slankstelinės 
arterijos suspaudimą kaklo raumenimis, pasukus galvą į priešingą nuo 
tiriamos slankstelinės arterijos pusę, ir tokiu būdu įtempus kaklo 
raumenis (60 paveikslas). 



atlikti taip vadinamą funkcinę angiografiją: angiografiją, pasukant galvą į priešingą tiriamai slankstelinei arterijai 
pusę ir tokiu būdu įtempiant giliuosius kaklo raumenis (priekinį laiptinį ir ilgąjį kaklo), kas ir padaryta, atliekant 
dešinės slankstelinės arterijos angiografiją, matomą 60 - me B paveiksle. 
 
                                       60 Paveikslas 
 

    
 
 
Pas šią ligonę abi slankstelinės arterijos įėjo anomališkai aukštai į 5 – tą kaklo slankstelį ir abi buvo spaudžiamos prie 
6 – to kaklo slankstelio skersinės ataugos su ilgojo kaklo raumens sausgysle, bei tarp šio ir priekinio laiptinio 
raumens sausgyslinių kraštų. Tiriant tiek akustiniu paprastu dopleriu, tiek ir dvigubu skenavimu nebuvo jokių 
abejonių, kad abi slankstelinės arterijos yra spaudžiamos ties 6 – to kaklo slankstelio skersine atauga, tačiau atlikus 
standartinę angiografiją priekinėje  projekcijoje abi slankstelinės arterijos atrodė visiškai normalios. Kadangi aš pats 
stebėjau šį angiografinį tyrimą, tai paprašiau, kad būtų pakartota abiejų slankstelinių arterijų angiografija pasukus 
galvą į priešingą tiriamai slankstelinei arterijai pusę. Atlikus tokiu būdu angiografiją matėsi, kad abi slankstelinės 
arterijos yra pilnai užspaudžiamos ties šešto kaklo slankstelio skersine atauga. 60 B paveiksle matome, jog dešinė 
slankstelinė arterija yra pilnai perspausta ties šešto kaklo slankstelio skersine atauga ir kontrastu užsipildo tik iki jos ir 
kontrastas joje stovi, kraujotaka per slankstelinę arteriją nevyksta. Lygiai toks pat vaizdas gautas ir angiografuojant 
kairę slankstelinę arteriją, pasukus galvą į dešinę pusę. Pasukus galvą į priešingą pusę ir ją atlošus, pasyviai yra  
įtempiami gilieji kaklo raumenys ir jie užspaudžia slankstelinę arteriją, jeigu jie ją aplamai spaudžia. Jeigu 
slankstelinė arterija įeina į stuburą normaliai ir raumenys jos nespaudžia, tai netgi maksimaliai pasukus ir atlošus 
galvą, slankstelinė arterija nėra spaudžiama su raumenimis. Pasukus galvą į tą pačią pusę, kaip ir tiriama slankstelinė 
arterija, ji taip pat yra stipriau spaudžiama su raumenimis ar net gali būti ir pilnai perspausta, jeigu ji įeina į stuburą 
aukščiau negu į šeštą kaklo slankstelį, nes tokiu atveju tos pačios kaklo pusės raumenys patys įsitempia aktyviai, 
sukdami galvą į tą pusę. Visus šiuos slankstelinių arterijų perspaudimo pokyčius sukiojant galvą labai elementariai 
galima stebėti ir dokumentuoti tiriant ligonį dvigubu arterijų skenavimu. Taigi, dar kartą pasikartosiu, kad prie aukšto 
įėjimo anomalijų pagrindinis diagnostinis slankstelinių arterijų tyrimas yra ultragarsinis, o ne angiografinis, nes 
būtent dvigubu arterijų skenavimu mes galime tiksliai matyti kur slankstelinė arterija įeina į stuburą, kur ir kiek ji yra 
spaudžiama ir galime tiksliai įvertinti kiek tas jos spaudimas trukdo kraujotakai per spaudžiamą slankstelinę arteriją. 
Angiografinis tyrimas, ypač jį atliekant su skaitmeniniu vaizdo apdorojimu ir pašalinant iš vaizdo kaulus, neleidžia ne 
tik įvertinti kur slankstelinė arterija įeina į stuburą, bet ir dažnai nesimato, kad aplamai ji yra spaudžiama ir visiškai 
nėra galimybės įvertinti kiekybiškai kokia yra kraujotaka per tiriamą slankstelinę arteriją. Todėl mano giliu 
įsitikinimu angiografinis tyrimas aplamai yra nereikalingas esant šiai patologijai (kadangi jis yra invazinis, kruvinas, 
turi jį atliekant, nors ir nedidelę, bet insulto riziką) jeigu ligonį dvigubu arterijų skenavimu tiria kvalifikuotas tyrėjas, 
geriausia, kai tai atlieka pats operuojantis šią patologiją kraujagyslių chirurgas.   
 Truputį aprašysiu šios ligonės klinikinius simptomus ir diagnostikos ir gydymo eigą, kadangi ši ligonė 
turėjo dažnai prie šios patologijos pasitaikančią vertebrobaziliarinės kraujotakos nepakankamumo ir thoracic outlet 
(rankos kraujagyslių ir nervų pluošto spaudimo) simptomų kombinaciją.  
 23 metų amžiaus mergina buvo nukreipta mano konsultacijai dėl rankų šalimo, pabalimo su skausmu 
epizodų, ypač esant šaltesniam orui. Ligonė jau buvo konsultuota kraujagyslių chirurgo, jai buvo nustatyta Reino 
sindromo diagnozė ir paskirti kraujagysles plečiantys vaistai, tačiau jie jokio efekto nedavė ir ją labai vargino rankų 

60 Paveikslas:  Dešinės slankstelinės arterijos 
angiografinis tyrimas gulint su atpalaiduotais 
(A) ir įtemptais (B) kaklo raumenimis. 
 
SA – slankstelinė arterija 
BMA – dešinė bendroji miego arterija 
PA – poraktinė arterija 
Tr. Br. – Truncus brachiocephalicus (žastinis 
galvos arterinis kamienas). 
 
Raudonos rodyklės rodo į abiejų slankstelinių 
arterijų spaudimo su giliaisiais kaklo 
raumenimis vietą ties šešto kaklo slankstelio 
skersine atauga. Kadangi angiografija buvo 
atlikta įvedus kateterį tik į pačias truncus 
brachiocephalicus žiotis, o ne toliau į jį, tai 
truputį kontrasto pateko ir į aortos lanką ir 
kairiąją bendrąją miego ir kairę poraktinę 
arterijas. Todėl truputį matoma ir kairė 
slankstelinė arterija.  



šalimas ir jautrumas šalčiui. Netgi vasarą negalėjo maudytis jūroje ar ežere, nes rankų plaštakos pasidarydavo baltos, 
bekraujės, užtirpdavo, o atšildant jas jos skaudėdavo. Rankų plaštakų oda tarp pabalimo epizodų buvo melsvos 
spalvos, taigi, mergina drovėjosi savo rankų išvaizdos. Jai aktualiausia problema buvo rankų šalimas, balimas, 
skausmas ir melsva tarp priepuolių spalva ir ji visiškai nieko nepasakė, kad ji turi ir lėtinio vertebrobaziliarinės 
kraujotakos nepakankamumo simptomų . Apžiūrint ligonę buvo matyti, kad plaštakų arterijos labai spazmuojančios ir 
šaltis išprovokuoja smulkių plaštakos arterijų spazmą. Tiriant dopleriu: plaštakų kraujotaka buvo būdinga smulkių 
arterijų spazmui, su dideliu periferiniu pasipriešinimu, tačiau nebuvo jokių rankų arterijų užakimo ar pakenkimo 
požymių. Buvo akivaizdu, kad plaštakų arterijos labai spazmuojančios, jautrios, ypač šalčiui. Kadangi aš turiu labai 
didelį patyrimą diagnozuojant ir gydant ne tik slankstelinių arterijų perspaudimus su kaklo raumenimis, bet ir thoracic 
outlet (rankos kraujagyslinio ir nervų pluošto suspaudimo) sindromą tame tarpe ir priekiniu laiptiniu raumenimi, tai 
žinau, kad dažnai, o gal net ir dažniausiai toks rankų smulkių arterijų spazmavimas būna priekiniam laiptiniam 
raumeniui spaudžiant poraktinę arteriją ir peties nervų rezginio pluoštą. Pakėlus rankas pas ligonę jau horizontalioje 
padėtyje išnyko pulsai abiejose rankose (pilnai persispaudė poraktinės arterijos), buvo teigiami Roos ir kiti visi testai 
rodantys poraktinės arterijos ir peties nervų rezginio spaudimą. Labai dažnai, kaip jau esu minėjęs šiame straipsnyje, 
ši problema būna kartu su slankstelinės arterijos spaudimu su priekiniu laiptiniu raumenimi, esant lateraliniam 
(šoniniam) slankstelinės arterijos atsišakojimui ir taip pat esant anomališkam aukštam slankstelinės arterijos įėjimui į 
stuburą, nes šiais atvejais priekinis laiptinis raumuo kartu spaudžia ir slankstelinę arteriją, ne tik poraktinę arteriją ir 
peties nervų rezginį. Paklausus ar ligonė neturi kitų sveikatos problemų apart rankų šalimo ir balimo, ji atsakė, kad 
nuo paauglystės ją kamuoja „migrena“, labai intensyvūs galvos skausmų epizodai, kurių metu ne tik skauda galvą, bet 
ją ir pykina, būna kad tuo metu net zvimbia ausyse, akyse matosi lyg zigzagai, kartais liejasi vaizdas, kad negali būti 
karštose ir tvankiose patalpose, jai darosi silpna, kelis kartus buvo apalpusi, kad jaučia pastovų silpnumą, suglebimą, 
neturi jėgų, greitai pavargsta: tiek fiziškai, tiek emociškai ir dirbdama protinį darbą, yra labai jautri, dirgli, blogai 
miega. Buvo visi simptomai, būdingi lėtiniam vertebrobaziliarinio smegenų kraujotakos baseino kraujotakos 
nepakankamumui. Todėl aš ją ištyriau dvigubu arterijų skenavimu. Abi slankstelinės arterijos turėjo aukšto įėjimo į 
stuburą anomaliją, abi įėjo į penktą, o ne į šeštą kaklo slankstelį, abi buvo suspaustos ties šešto kaklo slankstelio 
skersine atauga. Ties ta vieta slankstelinėse arterijose buvo ryškiai padidintas kraujotakos greitis su labai ryškia 
turbulencija, o abiejų slankstelinių arterijų kraujotaka stubure buvo lėta, turbulentiška, poststenotinė. Abi 
slankstelinės arterijos buvo spaudžiamos ir pradinėse dalyse su priekiniu laiptiniu raumenimi, ypač dešinė, kadangi ji 
apart aukšto įėjimo anomalijos dar turėjo ir lateralinio atsišakojimo anomaliją, atsišakojo nuo poraktinės arterijos ties 
truncus thyreocervicalis (žiūrėk 60 paveikslą), po priekiniu laiptiniu raumenimi. Angiografinio tyrimo duomenys jau 
aprašyti aukščiau ir pateikti 60 paveiksle. Buvo akivaizdu, kad ligonę reikia operuoti, pašalinti abiejose kaklo pusėse 
priekinius laiptinius raumenis, kad jie nebespaustų nei slankstelinių arterijų, nei poraktinių arterijų ir peties nervų 
rezginių, einančių į abi rankas. Peties nervų rezginio spaudimas ir dirginimas sukelia padidintą nervinę impulsaciją į 
rankos arterijas įnervuojančius ir jų spazmą sukeliančius nervus, kurie eina peties nervų rezginio sudėtyje. Be to, 
tokiu atveju ir pati poraktinė arterija, kuri aprūpina krauju ranką, taip pat yra priekinio laiptinio raumens spaudžiama, 
maigoma ir dirginama, dirginamas ją ir visas jos šakas, įskaitant smulkias plaštakos arterijas, įnervuojančių 
simpatinių nervų rezginys, esantis jos sienelėje, kuris ir atsakingas už smulkių, tame tarpe ir plaštakos arterijų 
spazmavimą. Pirmiausia ligonei operuota dešinė kaklo pusė, pašalintas dešinys priekinis laiptinis raumuo, kuris 
spaudė slankstelinę ir poraktinę arterijas bei peties nervų rezginį. Po operacijos dešinė ranka pasidarė šiltesnė, 
nebetirpo, nebešalo ir nebebalo. Pakėlus ranką, joje pulsas nebeišnykdavo. Be to, ligonei nebebuvo galvos skausmų 
(„migrenos“) priepuolių. Praktiškai išnyko visa buvusi vertebrobaziliarinio kraujotakos nepakankamumo 
simptomatika. Po 3 mėnesių, ligonei įsitikinus, kad dešinė ranka nebebąla, nebešąla ir netgi plaštakos odos spalva 
pasidarė normali, ji panoro, kad ir kairėje kaklo pusėje padaryčiau analogišką operaciją, kurią aš jai ir atlikau. Po 
antros operacijos ir kairė ranka nustojo balti, šalti ir tirpti, dar pagerėjo jos bendra savijauta, išnyko absoliučiai visa 
buvusi vertebrobaziliarinė simptomatika. Nuo to laiko ji jau pamiršo buvusius rankų plaštakų šalimus, balimus ir 
buvusį plaštakų odos melsvumą, kaip ir buvusią vertebrobaziliarinio kraujotakos nepakankamumo simptomatiką, ir 
svarbiausia - buvusius „migreninius“ galvos skausmus. Plaštakų odos melsvumas šiais atvejais būna dėl labai lėtos 
kapiliarinės kraujotakos plaštakose, ypač odos kapiliaruose ir smulkiose venutėse, dėl ko juose kraujas būna su labai 
mažu deguonies įsotinimu (maksimaliai išnaudojamas deguonis, nes kraujotaka dėl spazmo yra lėta ir yra pastovus 
deguonies stygius plaštakose, ypač jos odoje), dėl to kraujas būna ne rausvos, o violetinės, melsvos spalvos.  Beje, kai 
aš jos paklausiau, kodėl ji man per pirmąjį mūsų susitikimą nepapasakojo apie savo „migreną“, o pasipasakojo tik 
apie rankų bėdas, tai ji atsakė, kad galvojusi, jog tai yra visiškai atskiri ir nesusiję dalykai ir kad jai „migreną“ gydo 
neurologai, nors ir nesėkmingai. Be to, ji galvojusi, kad „migrenos“ gydymas yra neurologų sritis, o rankų šalimas – 
kraujagyslių problema, todėl ji man apie savo visus kitus simptomus net neužsiminusi. Šis klinikinis atvejis įrodo, 
kad Reino sindromas (ne Reino liga) gali būti dėl thoracic outlet sindromo, poraktinės arterijos ir peties nervų 
rezginio spaudimo ir dirginimo ir dėl to provokuojamo ir sukeliamo plaštakų smulkių arterijų spazmo, kad šiuos 
ligonius būtinai reikia paklausinėti ar jie neturi lėtinio vertebrobaziliarinio kraujotakos nepakankamumo 
simptomatikos ir jeigu jie ją turi, tai reikia būtinai jiems ištirti slankstelines arterijas dvigubu arterijų skenavimu ir, 



jeigu randamas jų spaudimas su priekiniu laiptiniu raumenimi, tai būtina tos pačios operacijos metu pilnai išlaisvinti 
nuo spaudimo ne tik poraktinę arteriją ir peties nervų rezginį, bet ir slankstelinę arteriją.  
 Toliau pateikiu ir aprašau klinikinį atvejį, kai kairė slankstelinė arterija buvo labai ryškiai spaudžiama 
tarp priekinio laiptinio ir ilgojo kaklo raumenų sausgyslių, nors į stuburą ji įėjo normaliai, į šešto kaklo slankstelio 
skersinę ataugą. 
 34 metų amžiaus moteris buvo kamuojama labai dažnų vestibulinių priepuolių, kurių metu ją labai 
pykindavo, ji vemdavo, viskas sukdavosi aplink, prarasdavo lygsvarą, nieko negalėdavo valgyti, nes pastoviai 
vemdavo, nors skrandis būdavo tuščias. Jai jau daug metų ūžė kairė ausis, o priepuolių metu kairė ausis pradėdavo 
cypti. Priepuoliai būdavo dažni, po kelis kartus per mėnesį ir tęsdavosi po kelias dienas. Ji daug kartų buvo gulėjusi, 
tirta ir gydyta įvairiose ligoninėse, neurologijos skyriuose, tirta LOR gydytojų, jai buvo parašyta Menjero ligos 
diagnozė, tačiau gydymas buvo visiškai neefektyvus. Vestibuliniai priepuoliai pas ją jau buvo keli metai, o iki tol nuo 
vaikystės ją kamavo „migrena“, galvos svaigimas ir buvo visa kita lėtinio vertebrobaziliarinio kraujotakos 
nepakankamumo simptomatika. Tai buvo 1983 metai. Aš buvau jau metai, kaip grįžęs iš stažuotės JAV pas 
profesorių Anthony Imparato Niujorko universiteto Medicinos centre ir buvau  jau įgijęs nemažą asmeninę patirtį 
tiriant ir operuojant slankstelinių arterijų patologiją, tačiau tada Lietuvoje dar nebuvo nei vieno dvigubo arterijų 
skenavimo aparato, o ir pasauliniu mastu, tai buvo naujovė. Todėl, kadangi ši ligonė turėjo lėtinio 
vertebrobaziliarinės kraujotakos nepakankamumo simptomatiką, o vestibuliniai priepuoliai taip pat yra labai būdingi 
ūmiam slankstelinių arterijų kraujotakos nepakankamumui, tai aš paprastu akustiniu pastovios bangos dopleriu 
ištyriau jos slankstelinių arterijų kraujotaką ir išgirdau, kad kairė slankstelinė arterija, prieš pat įeidama į stuburą, turi 
labai ryškų susiaurėjimą (toje vietoje slankstelinėje arterijoje buvo labai didelis linijinis kraujotakos greitis, o stubure 
jos kraujotaka buvo labai lėta ir turbulentiška). Todėl ligonei buvo atliktas angiografinis slankstelinių arterijų tyrimas, 
kuris parodė, kad abi jos miego arterijos yra normalios, dešinė slankstelinė arterija angiogramoje atrodė normali, o 
kairė slankstelinė arterija (61 paveikslas) stubure buvo normali, o prieš pat įėjimą į stuburą, toje vietoje, kur dopleriu 
buvo girdimas labai didelis linijinis greitis, atrodė labai siaura. Siaura, spazmuota buvo ir visa ekstrakanalinė (iki 
įėjimo į stuburą) slankstelinės arterijos dalis. Tapo aišku, kad kairė slankstelinė arterija yra suspausta tarp ilgojo 
kaklo ir priekinio laiptinio raumenų sausgyslių ties įėjimu į stuburą, o visa ekstrakanalinė jos dalis angiografijos metu 
buvo suspazmavusi. Ligonės smegenų Vilizijaus arterinis žiedas buvo be abiejų jungiančiųjų smegenų arterijų, taigi, 
nebuvo galimybės kompensuoti vertebrobaziliarinės kraujotakos stygių iš vidinių miego arterijų baseinų.  
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Ligonė buvo operuota. Operacijos metu diagnozė pilnai pasitvirtino: kairė slankstelinė arterija prieš pat įėjimą į 
stuburą buvo labai suspausta tarp ilgojo kaklo ir priekinio laiptinio raumenų sausgyslių. Visa matoma iki įėjimo į 
stuburą slankstelinė arterija nuo prisilietimo labai suspazmavo, tapo labai siaura. Pilnai pašalintas priekinis laiptinis 
raumuo ir atkirptas lateralinis ilgojo kaklo raumens kraštas, kaip parodyta schemoje 62 paveiksle, kad nespaustų 
slankstelinės arterijos ir net nesiliestų prie jos. Tada slankstelinė arterija suvilgyta su papaverino tirpalu, po ko jos 
spazmas atsileido, ji išsiplėtė iki normalaus diametro, kraujotaka per ją tapo normali (operacijos metu jos kraujotaka 
buvo matuota dopleriu, naudojant sterilų daviklį). Su slanksteline arterija, apart jos išlaisvinimo nuo suspaudimo tarp 

 
61 Paveikslas:  Suspaustos tarp priekinio laiptinio ir ilgojo kaklo raumenų 
sausgyslių kairės slankstelinės arterijos angiografinis vaizdas 
 
Raudonos rodyklės rodo į kairės slankstelinės arterijos suspaudimo su priekinio 
laiptinio ir ilgojo kaklo raumenų sausgyslėmis vietą. Tuoj virš rodyklių slankstelinė 
arterija įeina į stuburą. Stubure slankstelinės arterijos spindis yra normalus, ji 
nespaudžiama ir nesuspazmavusi. Ekstrakanalinė (iki įėjimo į stuburą) slankstelinės 
arterijos dalis yra labai suspazmavusi. Slankstelinės arterijos spazmavimas yra labai 
būdingas esant jos išoriniam suspaudimui ir dirginimui. Būtent slankstelinės arterijos 
spazmas ir sukelia vertebrobaziliarinės kraujotakos nepakankamumo priepuolius, 
tame tarpe ir vestibulinius priepuolius. Kol pas šią ligonę slankstelinė arterija nebuvo 
įsijautrinusi ir į jos spaudimą  neatsakydavo spazmu, tol ligonė neturėjo vestibulinių 
priepuolių, turėjo tik lėtinio vertebrobaziliarinio kraujotakos nepakankamumo 
simptomatiką,  o kada slankstelinė arterija pradėjo reaguoti į suspaudimą spazmu, 
tada ir prasidėjo vestibuliniai priepuoliai, kurie tęsdavosi tol, kol tęsdavosi 
slankstelinės arterijos spazmas. Ligonė buvo pati medicinos seselė ir atrado, kad 
geriausiai jai priepuolių metu padeda, o kartais net ir išvaduoja ją iš priepuolio, 
spazmus atpalaiduojantys vaistai: Papaverinas, No-spa (drotaverinas), Eufilinas.  



raumenų sausgyslių, nieko daugiau nebuvo daryta. Operacija sklandi. Po operacijos ligonė jautėsi puikiai, išnyko 
kairės ausies ūžimas, galva nebesvaigo ir jos nebeskaudėjo, išnyko visa buvusi lėtinio vertebrobaziliarinio 
kraujotakos nepakankamumo simptomatika. Niekada daugiau per visą laiką iki dabar jai nebebuvo vestibulinių 
priepuolių.  
 Šis atvejis, kaip ir daugelis kitų šiame straipsnyje mano aprašytų atvejų, rodo, kad ligoniai, turintys 
vestibulinius priepuolius, turi būti ištirti dėl slankstelinių arterijų galimos patologijos, nes viena iš dažniausių jų 
priežasčių yra slankstelinių arterijų kraujotakos nepakankamumas ar ūmus sutrikimas.  
 62 paveiksle schematiškai pavaizduotas slankstelinės arterijos suspaudimas tarp ilgojo kaklo ir priekinio 
laiptinio raumenų sausgyslių, bei tarp šių raumenų ir kaklo šešto slankstelio skersinės ataugos, esant anomališkam 
aukštam slankstelinės arterijos įėjimui į penktą kaklo slankstelį. Slankstelinė arterija taip pat gali būti suspausta tarp 
aukščiau minėtų raumenų sausgyslių, jeigu šie raumenys susijungia žemiau įprastos vietos (normoje jie susijungia 
tvirtindamiesi ant šešto kaklo slankstelio skersinės ataugos). Schemoje parodytas standartinės visais šiais atvejais 
operacijos principas: priekinio laiptinio raumens pilnas pašalinimas ir ilgojo kaklo raumens lateralinio krašto 
atkirpimas, kad jis nespaustų ir netgi nesiliestų prie slankstelinės arterijos. 
 
                      62 Paveikslas 
 

    
 
 
 
 
Jeigu slankstelinė arterija įeina į stuburą aukščiau negu į 5-tą: į 4-tą ar 3-čią kaklo slankstelį, tokiu atveju virš 6-to 
kaklo slankstelio slankstelinei arterijai padaroma laisva erdvė iki įėjimo į stuburą iškerpant giliuosiuose kaklo 
raumenyse jai takelį (griovelį iki pat stuburo slankstelių)) iki kol ji įeina į stuburą taip, kad jos raumenys negalėtų nei 
spausti, nei liesti. 
 
63 paveiksle pateikiama operacinė nuotrauka, padaryta baigus operaciją, kurios metu buvo pilnai pašalintas priekinis 
laiptinis raumuo ir nukirpti lateraliniai ilgųjų kaklo ir galvos raumenų kraštai, kad nebespaustų slankstelinės arterijos, 
kuri įėjo į savo kaulinį stuburo kanalą tik ketvirto kaklo slankstelio lygyje (į ketvirto kaklo slankstelio skersinę 
ataugą), prieš užsiuvant žaizdą. Apart išlaisvinimo iš suspaudimo, su slanksteline arterija daugiau nieko nereikėjo 
daryti. Ligonis operuotas dėl kairės slankstelinės arterijos anomališko aukšto įėjimo į stuburą, jos suspaudimo tarp 
giliųjų kaklo raumenų, išreikštos vertebrobaziliarinės simptomatikos. Po operacijos pas ligonį išnyko buvusi 

62 Paveikslas:  Slankstelinės arterijos suspaudimo tarp 
priekinio laiptinio ir ilgojo kaklo raumenų bei tarp jų ir 
stuburo schema. 
 
IKR – Ilgasis kaklo raumuo; 
PLR – Priekinis laiptinis raumuo; 
VLR – Vidurinis laiptinis raumuo; 
SA – Slankstelinė arterija; 
PA – Poraktinė arterija; 
Tr. Thyr. – Truncus thyreocervicalis. 
 
A – Normali anatomija: slankstelinė arterija įeina į 6-to 
kaklo slankstelio skersinę ataugą, o priekinis laiptinis ir 
ilgasis kaklo raumenys susitinka ir abu tvirtinasi prie 6-to 
kaklo slankstelio skersinės ataugos; 
B – Slankstelinei arterijai įeinant į 5-to kaklo slankstelio 
skersinę ataugą, ji yra spaudžiama tarp priekinio laiptinio 
ir ilgojo kaklo raumenų sausgyslinių kraštų bei ji yra šių 
raumenų spaudžiama prie 6-to kaklo slankstelio skersinės 
ataugos; 
C – Priekinis laiptinis ir ilgasis kaklo raumenys gali 
susijungti žemiau negu normoje. Tokiu atveju, slankstelinė 
arterija bus suspausta tarp šių raumenų sausgyslių, netgi 
jeigu ji įeina normaliai į 6-tą kaklo slankstelį. 
D – Standartinė operacija, esant slankstelinės arterijos 
suspaudimui su giliaisiais kaklo raumenimis: priekinis 
laiptinis raumuo šalinamas iki tos vietos, kur slankstelinė 
arterija įeina į stuburą, o ilgojo kaklo raumens 
atkerpamas tik lateralinis kraštas, spaudžiantis 
slankstelinę arteriją.  



vertebrobaziliarinio smegenų baseino kraujotakos nepakankamumo simptomatika, ligonis yra sveikas. Kairė 
slankstelinė arterija nebespaudžiama, jos kraujotaka – normali. 
 
                                                      63 Paveikslas 
 

  
 
 
Apibendrinimas 
 
Šiame straipsnyje paliesta tik vertebrobaziliarinio kraujotakos nepakankamumo diagnostikos ir chirurginio gydymo 
problema. Iš tikro, tai vertebrobaziliarinės kraujotakos nepakankamumas, kaip liga, yra gana paplitęs reiškinys (tai 
rodo ir mano asmeninė patirtis) ir dėl jo kenčia gana didelis procentas žmonių. Deja, iki šiol net pasaulyje nėra rimtų 
epidemiologinio pobūdžio didelių studijų, kurios leistų tiksliai pasakyti, koks procentas gyventojų turi šią problemą. 
Yra daug studijų kurios išsamiai ir tiksliai parodo koks yra aplamai išeminio insulto (apimant insultus tiek miego 
arterijų, tiek vertebrobaziliariniame baseine) dažnis, koks yra ligonių mirštamumas įvykus insultui, koks procentas 
ligonių, susirgusių insultu, lieka invalidais. Pirmą kartą susirgus insultu miršta trečdalis ligonių, o pusė išgyvenusių 
ligonių lieka invalidais. Susirgus insultu pakartotinai – miršta jau kas antras (pusė) iš susirgusių insultu, likę gyvi 
praktiškai visi lieka invalidais.  Lietuvoje, tuo labiau, nebuvo ir manau, kad artimiausioje ateityje nebus studijų, 
leidžiančių įvertinti vertebrobaziliarinio kraujotakos nepakankamumo paplitimą gyventojų tarpe ir jo klinikinę bei 
socialinę svarbą, nes Lietuvoje ligonis su šia problema negali gauti netgi elementarios medicininės pagalbos: nėra nei 
mokančių tai diagnozuoti, nei kvalifikuotai gydyti, tuo labiau operuoti šiuos ligonius. O kaip jau susidarėte įspūdį iš 
šio straipsnio, šiems ligoniams galima labai efektyviai padėti, jeigu jiems yra diagnozuojama vertebrobaziliarinės 
kraujotakos nepakankamumo priežastis ir  ji chirurgiškai yra pašalinama. Beje, ligonis, kaip taisyklė, po operacijos 
yra sveikas ir dažnai iš invalido, reikalaujančio valstybės išlaikymo, tampa sveiku, darbingu žmogumi, užsidirbančiu 
sau pragyvenimui ir mokančiu valstybei mokesčius. Taigi, šios medicinos srities vystymas yra ekonomiškai ir 
finansiškai labai naudingas ir pelningas valstybei. Tai labai gerai suprantama JAV, Prancūzijoje ir kitose 
išsivysčiusiose šalyse. Insultas yra trečia pagal dažnumą mirties priežastis po širdies ir kraujagyslių susirgimų ir 
vėžio. Tačiau insultas yra pirmoje vietoje ir toli lenkia kitus susirgimus ilgalaikio invalidumo priežasčių tarpe. Jis yra 
daugiausiai lėšų iš biudžeto reikalaujantis ir brangiausiai valstybei kainuojantis susirgimas, nes jo gydymas yra 
brangus ir ilgai trunka (įskaitant ir reabilitaciją po insulto) ir vėliau šie paralyžiuoti ligoniai tampa našta tiek šeimai, 
tiek ir valstybei: juos reikia slaugyti, jiems reikia mokėti invalidumo pašalpas. Dažnai valstybei reikia finansuoti ne 
tik jų pačių išlaikymą, bet dar ir apmokėti išlaidas jų slaugymui (mokėti algą slaugančiam asmeniui). Todėl visos 
šalys gerai supranta, kad savalaikis smegenų kraujotakos nepakankamumo (tame tarpe ir insulto) priežasčių 
nustatymas ir jų pašalinimas (beveik išimtinai tik chirurginis, kraujagyslių operacija) ne tik išgelbsti patį ligonį ir jo 
šeimą nuo baisios nelaimės: paralyžiaus, bet ir yra labai finansiškai naudingas ir apsimokantis valstybei: diagnostika 
ir operacija kainuoja nepalyginamai mažiau, negu paralyžiuoto ligonio išlaikymas ir slaugymas visą likusį gyvenimą, 
o ir gyvenimu tokį egzistavimą jau nebepavadinsi. 
  Miego arterijose įgimtos anomalijos būna itin retai ir man per visą savo gyvenimą ir praktiką teko sutikti tik kelis 
ligonius su vidinės miego arterijos hypoplazija. Kilpos ir perlinkimai miego arterijose pasitaiko dažniau, tačiau jos 

63 Paveikslas:  Operacinis vaizdas 
pilnai pašalinus priekinį laiptinį 
raumenį ir nukirpus lateralinius  
ilgųjų galvos ir kaklo raumenų 
kraštus ir tokiu būdu padarius 
laisvą kelią slankstelinei arterijai 
iki įėjimo į 4-to kaklo slankstelio 
skersinę ataugą. 
 
PLR – Priekinis laiptinis raumuo; 
4 – Ketvirto kaklo slankstelio 
skersinė atauga; 
5 – Penkto kaklo slankstelio 
skersinė atauga; 
6 – Šešto kaklo slankstelio skersinė 
atauga. 
Slankstelinė arterija įeina į kaulinį 
savo kanalą stubure tik įlįsdama į 
4-to kaklo slankstelio skersinę 
ataugą. 



retai būna smegenų kraujotakos nepakankamumo ir išeminių insultų priežastimi, taigi ir operuoti jas reikia gana retai. 
Pagrindinė miego arterijų kraujotakos sutrikimų ir išeminių insultų jos baseine priežastis yra aterosklerozė ir jos 
sukelti miego arterijų susiaurėjimai ir užakimai, kurie yra labai lengvai diagnozuojami dvigubu arterijų skenavimu, 
nes miego arterijos yra stambios, jos yra labai negiliai kakle ir gerai matomos echoskopu. Todėl jų patologijos 
diagnostika ir Lietuvoje yra nebloga, kur aplamai tokia diagnostika yra. Ne paslaptis, kad rajonuose, o taip pat ir  
didesniuose miestuose, išskyrus Vilnių ir Kauną aplamai nėra tokių tarnybų ir niekas šių ligonių dvigubu arterijų 
skenavimu netiria. Šiaip jau, šiuos ligonius privalo tirti neurologai. Pirmas tyrimas, atvykus į ligoninės priimamąjį su 
insultu turėtų būti dvigubas arterijų skenavimas, nes tik jis gali nustatyti insulto priežastį, kas atsitiko pas ligonį, 
kodėl jį paralyžiavo, ką toliau reikia daryti su šiuo ligoniu, kokia turi būti tolimesnė jo gydymo taktika. Jeigu yra 
kritinis miego ar slankstelinės arterijos susiaurėjimas ar ūmus užakimas – skubi operacija yra efektyviausias ir dažnai 
– vienintelis efektyvus gydymo būdas, nes jeigu chirurgiškai ir efektyviai išspręsti kraujotakos sutrikimo smegenyse 
problemos neįmanoma, tai reiškia, kad reikia susitaikyti su tuo, jog ligonis liks paralyžiuotas. Išeminio insulto 
priežastis yra didelio laipsnio, labai ryškus smegenų kraujotakos sutrikimas ar stygius ir vienintelis būdas šios 
problemos išsprendimui yra tik chirurginis, nes jeigu užako stambi arterija (pvz. miego) ar užako jau antra ar trečia 
smegenis maitinanti magistralinė arterija, tai jokios lašelinės nei vaistai čia nepadės, jeigu smegenų kraujotaka ir liks 
tokio lygio, dėl kurio ir įvyko išeminis insultas. Todėl dabar oficialiai Pasaulinė insulto asociacija savo 
rekomendacijose teigia, kad, jeigu tik įmanoma, ligonis turi būti operuojamas, o medikamentinio išeminio insulto 
gydymo aplamai nėra, yra tik gyvybinių organizmo funkcijų (kvėpavimo, kad neužspringtų ir t.t.) palaikymas ir 
slaugymas. Beje, ligonis turi būti operuojamas kuo greičiau nuo insulto pradžios, kol insulto paliesta smegenų sritis 
dar galutinai nežuvo. Todėl visose ligoninėse, gydančiose ligonius su smegenų insultu, turėtų būti visą parą veikianti 
diagnostinė tarnyba (svarbiausi tyrimai yra dvigubas arterijų skenavimas, angiografija ir kompiuterinė tomografija) ir 
visą parą veikianti angiochirurginė tarnyba (kad bet kuriuo paros metu ligonis galėtų būti apžiūrimas kvalifikuoto 
kraujagyslių chirurgo ir, esant reikalui ir galimybei, tuoj pat skubiai būtų jo išoperuotas). Priešingu atveju, praėjus 
kelioms ar keliolikai valandų, gali būti prarasta galimybė padėti ligoniui, nes jo insulto paliesta, su kritiškai bloga 
kraujotaka, smegenų sritis bus jau žuvusi ir operacija niekuo nebegalės padėti ir būtų beprasmė. Taip yra organizuota 
medicininė pagalba insultu susirgusiems ligoniams normaliose šalyse ir taip privalo būti organizuota Lietuvoje. Ką 
mes turime šiai dienai Lietuvoje? Vienintelis pagal šį modelį veikianti centras turėjo būti sukurtas Vilniaus greitosios 
pagalbos ligoninėje dar jos atidarymo metu 1991 metais ir teoriškai buvo lyg ir viskas taip norėta padaryti. Deja, iki 
šiol šis modelis ne tik nėra įgyvendintas, bet realiai jis jau yra visiškai sužlugdytas. Nėra čia nei visą parą veikiančio 
dvigubo arterijų skenavimo tyrimo, nei visą parą veikiančio angiografijos kabineto. Visą parą veikia tik  kompiuterinė 
tomografija. Taip sakant, tik konstatuojamas faktas, kad įvyko insultas, kurioje smegenų srityje ir kokio pobūdžio 
(išeminis ar hemoraginis) bei kokios apimties jis yra, ir viskas, ir jokio gydymo ir realios pagalbos: net nenustatoma 
insulto priežastis, nes nakties metu nėra kas atlieka dvigubą arterijų skenavimą, neatliekami angiografiniai tyrimai, ką 
jau bekalbėti apie operacinį gydymą, jeigu naktį Greitosios pagalbos ligoninėje nėra net budinčio kraujagyslių 
chirurgo. Retorinis ir labai rimtai susimąstyti  priverčiantis klausimas: o kas būna kai į Greitosios pagalbos ligoninę 
yra atvežamas iš autoavarijos vietos sužeistasis, kuriam būna nutraukta arterija ir kraujuoja, ar arterijos būna 
sutraiškytos, o nėra kam ligonį operuoti, nes nėra budinčio kraujagyslių chirurgo? Čia yra svarbi kiekviena minutė. 
Atsakymas turbūt kiekvienam yra aiškus.  
 Jeigu amerikiečiui, prancūzui ar vokiečiui gydytojui sakytum, kad Greitosios pagalbos ligoninėje nėra 
visą parą veikiančios angiochirurginės tarnybos, jie tuo nepatikėtų. Jie aplamai nesuprastų, kaip gali egzistuoti ir 
veikti ligoninė, teikianti plataus masto ir įvairių profilių chirurginę pagalbą, kurioje nėra visą parą veikiančios 
angiochirurginės tarnybos. Deja, Lietuvoje viskas gali būti. Čia Lietuva, čia lietus lyja. Šiaulių ligoninė (viena iš 
penkių didžiausių Lietuvoje) aplamai neturi ne tik kraujagyslių chirurgijos skyriaus, bet ir angiochirurginės tarnybos, 
aplamai neturi nė vieno kraujagyslių chirurgo. Kaip manote, kas atsitinka ligoniams, kuriems prireikia skubios 
kraujagyslių chirurgo pagalbos (ne tik autoavarijos pasekoje, bet yra daug ir kitų, žymiai dažnesnių, ūmių 
kraujagyslių susirgimų: ūmūs išeminiai smegenų insultai dėl ūmių smegenis maitinančių arterijų užsikimšimų, pilvo 
aortos aneurizmų plyšimai ir ūmus ligonio nukraujavimas į pilvo ertmę, arterijų trombozės, embolijos ir t.t.)?  Manau, 
kad atsakymas taip pat visiems yra aiškus. Apie modernų šiuolaikinį insulto gydymą Šiaulių ligoninėje nėra ko net 
kalbėti. Niekas čia, atvežus ligonį su ūmiu insultu, nenustatinėja kokia yra insulto priežastis, niekas čia jų 
kvalifikuotai netiria, ką jau bekalbėti apie šiuolaikinį modernų gydymą, jeigu gydymas yra tik vienas – kraujagyslių 
operacija, o Šiaulių ligoninė neturi nė vieno kraujagyslių chirurgo ir jai jų nereikia. Manau, kad skaitytojas turėtų 
pakraupti skaitydamas šias eilutes. Deja, tokia yra Lietuvos medicinos realybė, toks yra jos lygis. Ir baisiausia, kad 
niekam tai nerūpi. Kiekvienas susirūpinęs tik savo kėdės išsaugojimu, o ne tuo, kaip jis privalo atlikti darbą pagal 
savo užimamas pareigas. 
 Iškyla logiškas klausimas. Kodėl taip Lietuvoje yra? Kodėl neužtikrinama net skubi kraujagyslių 
chirurgo pagalba, jau nekalbant apie kokybišką šiuolaikinę planinę kraujagyslių chirurgiją? 
  



Pirma atsakymo dalis – ligoninių direktorių nekompetencija, nesugebėjimas organizuoti darbą 
savo vadovaujamose ligoninėse taip, kaip turi būti pagal tarptautinius standartus.  

Susidaro įspūdis, kad jiems aplamai nerūpi ir nesvarbu, kaip yra teikiamos medicinos paslaugos jų 
vadovaujamose ligoninėse, arba jie tiesiog neturi elementarių medicinos žinių. Galėtų įsiklausyti į specialistų 
patarimus, tačiau, deja, Lietuvoje ligoninių direktoriai nenori nieko nei girdėti, nei klausyti. 
 Antra atsakymo dalis – visiška Sveikatos apsaugos ministerijos nekompetencija ir nusikalstamas 
aplaidumas ir savo tiesioginių kontrolės funkcijų nevykdymas.   

Nes būtent ji tam ir yra, kad kontroliuotų ir prižiūrėtų ligonines, jog Lietuvos gyventojai gautų 
šiuolaikinę adekvačią medicininę pagalbą, kad kontroliuotų ar ligoninėse teikiamos medicinos paslaugos atitinka 
visuotinai pripažintus tarptautinius medicinos standartus, ar ligoninės savo darbą organizuoja taip, kad užtikrintų 
šiuos standartus. Kaip matote to nėra. Nes jeigu Sveikatos apsaugos ministerija bent kiek rūpintųsi medicininės 
pagalbos kokybe Lietuvoje, tai tokių absurdų, kaip angiochirurginės pagalbos nebuvimas nakties metu Greitosios 
pagalbos ligoninėje nebūtų.  

Šis mano lyrinis nukrypimas yra todėl, kad skaitytojas susivoktų kokioje šalyje jis gyvena ir kokią 
medicinos pagalbą jis gauna. Sveikatos apsaugos sistema organizacine prasme Lietuvoje yra žymiai blogesnė negu ji 
buvo sovietmečiu. Visi pokyčiai Lietuvos medicinoje nepriklausomybės metais buvo tik negatyvūs ir toliau einant 
šiuo keliu yra akligatvis. Reikalinga skubi ir esminė Sveikatos apsaugos reforma Lietuvoje, kitaip Lietuvoje neliks ne 
tik gydytojų, bet ir medicinos aplamai.   

 
Išvados: 

 
Kadangi aš turiu labai ilgą ir didelę slankstelinių arterijų patologijos diagnostikos ir chirurginio gydymo patirtį (tiriu 
ir operuoju šiuos ligonius nuo 1982 metų ir esu išoperavęs kelis tūkstančius ligonių su slankstelinių arterijų 
kraujotakos nepakankamumu tai nori, nenori iš tų operacijų rezultatų  susidėlioja tam tikros loginės išvados, iš kurių, 
mano nuomone, svarbiausios yra sekančios: 

• Labai didelei daliai, o greičiausiai daugumai ligonių su vestibulinio (vertigo)  tipo galvos 
svaigimu jo priežastimi yra slankstelinių arterijų įvairi patologija, sukelianti jų kraujotakos 
nepakankamumą ir atitinkamai – vertebrobaziliarinės kraujotakos nepakankamumą. Beveik visi 
šie ligoniai gali būti pilnai išgydyti, chirurgiškai koregavus jų turimą slankstelinių arterijų 
patologiją;  

• Bendras galvos svaigimas (dizziness tipo) taip pat yra dažniausiai dėl slankstelinių arterijų 
įvairios patologijos ir dėl vertebrobaziliarinės kraujotakos nepakankamumo. Žinoma yra ir kitų, 
retesnių šio tipo svaigimo priežasčių (mažakraujystė, išreikštas širdies nepakankamumas ir t.t.); 

• Galvos skausmas taip pat yra labai būdingas vertebrobaziliariniam kraujotakos nepakankamumui 
ir dažnai būna vyraujantis jo simptomas; 

•  Migrena yra ne kas kitas, o vertebrobaziliarinės kraujotakos sutrikimo priepuolis, nes visi jos 
simptomai yra būdingi vertebrobaziliarinės kraujotakos nepakankamumui ir kiek pas mane 
kreipėsi ligonių su migrenos diagnoze, visiems jiems radau slankstelinių arterijų patologiją ir 
kiek ligonių panoro operuotis, visi jie po operacijos nebeturi „migrenos“ ir yra sveiki; 

• Galvos ūžimas ir ūžimas ausyse (dažnai ligoniai net negali tiksliai pasakyti ar jiems ūžia galvoje 
ar ausyse) yra taip pat beveik išimtinai dėl vertebrobaziliarinės kraujotakos nepakankamumo; 

• Kurtimas, jeigu ausys yra sveikos ir nėra jų patologijos, o kurtimas vyksta dėl klausos nervo 
veiklos sutrikimo, dažniausiai yra dėl vertebrobaziliarinės kraujotakos nepakankamumo, 
nepakankamos klausos nervų branduolių kraujotakos ir neuronų išeminio pakenkimo (žuvimo); 

• Jeigu nėra randama kitų hipertonijos priežasčių (inkstų susirgimų, inkstų arterijų susiaurėjimų, 
endokrininių susirgimų), tai jos priežastimi, kaip taisyklė, yra vertebrobaziliarinės kraujotakos 
nepakankamumas, smegenų įjungtas kompensacinis mechanizmas – cerebroišeminė 
kompensatorinė hipertonija, kuri išnyksta normalizavus vertebrobaziliarinio smegenų baseino 
kraujotaką, jeigu nėra išsivysčiusių antrinių hipertonijos mechanizmų pasekoje ilgai užtrukusios 
cerebroišeminės hipertonijos. Šis mano pastebėjimas ir mano padarytos išvados, remiantis 
operacijų rezultatais, reikalauja rimto dėmesio ir rimtų mokslinių tyrimų hipertonijos srityje. 
Tam reikalingos didelės mokslininkų pajėgos ir rimti tyrimai tiriant ryšį tarp vertebrobaziliarinės 
kraujotakos nepakankamumo ir hipertonijos; 

• Didelės dalies depresija ir kai kuriais kitais psichikos sutrikimais sergančių ligonių šių susirgimų 
priežastimi yra lėtinis vertebrobaziliarinės kraujotakos nepakankamumas. Seniai yra žinoma, kad 
tarp psichinėmis ligomis sergančių ligonių sergamumas išeminiu insultu yra kelis kartus didesnis 
negu tarp psichiškai sveikų žmonių. Be to, turiu nemažą asmeninę patirtį, kad normalizavus 
vertebrobaziliarinę kraujotaką, normalizuojasi ir psichinė ligonių būklė, jie pasveiksta nuo 



psichinių sutrikimų. Šis mano pastebėjimas ir išvados remiantis operacijų rezultatais, reikalauja 
rimto dėmesio ir mokslinių tyrimų siekiant įvertinti lėtinio vertebrobaziliarinės kraujotakos 
nepakankamumo ir psichinių ligų ryšį; 

• Esu giliai įsitikinęs ir turiu įrodymų, kad dalis savižudžių žudosi dėl blogos sveikatos: tiek 
fizinės, tiek psichinės, dėl blogos savijautos, to pasekoje nesusiklosčiusio gyvenimo, dėl 
depresijos, kurių pradine, gilumine ir pirmaprade priežastimi yra lėtinis vertebrobaziliarinės 
kraujotakos nepakankamumas, ypač įgimtos slankstelinių arterijų anomalijos, nes jaunas žmogus 
negali susitaikyti su jų sąlygojamais sveikatos, savijautos, gyvenimo kokybės apribojimais. Tuo 
tarpu senatvėje išsivysčius vertebrobaziliariniam nepakankamumui dėl aterosklerozinių 
slankstelinių arterijų pokyčių, senas žmogus jau turi ne šią vieną problemą ir be to, tai jam 
nebėra toks baisus ir skaudus likimo smūgis, kaip jaunam žmogui, kad jis dėl to žudytųsi; 

• Vaikams su cerebriniu paralyžiumi ir atsiliekantiems protiniu išsivystymu būtina tirti smegenų 
kraujotaką ir smegenis maitinančias arterijas. Esu giliai įsitikinęs, kad daugelio jų priežastimi 
yra įvairios smegenis maitinančių arterijų anomalijos, iš kurių dalį galima koreguoti ir dalį 
vaikų, kurių neurologinis deficitas nėra didelis, galima  pagydyti. Ypač būtina tirti šiuo aspektu 
vaikus, kurie neturi grubaus neurologinio deficito, o atsilieka protiniu vystimusi, smegenų 
įvairių funkcijų, tame tarpe ir motorinių vystimusi. Išaiškinus smegenų kraujotakos 
nepakankamumo priežastį ir ją koregavus, normalizavus smegenų kraujotaką, jie gali išaugti 
normaliais, sveikais žmonėmis. Didžiausią dalį tarp šių ligonių sudaro ligoniai su slankstelinių 
arterijų įvairiomis, savaime nekompensuotomis, anomalijomis; 

• Lietuvoje smegenų kraujotakos sutrikimų diagnostikos ir gydymo sritis yra pasibaisėtinai 
atsilikusi ir apleista. Nėra nei vieno rimto centro, užsiimančio šiuolaikine smegenų kraujotakos 
sutrikimų diagnostika ir gydymu. Buvęs sumanytas prieš 20 metų Smegenų kraujotakos 
sutrikimų centras Vilniaus greitosios pagalbos ligoninėje yra žlugęs ir nevykdo ne tik mokslinio 
tyrimo veiklos, bet ir praktinė jo veikla yra žlugusi. Kraujagyslių chirurgijos skyrius šioje 
ligoninėje taip pat yra žlugęs. Neurologinė pagalba ligoniams su smegenų kraujotakos 
sutrikimais  taip pat yra labai žemo, grynai praktinio, ne mokslinio ir akademinio lygio ir 
visiškai neatitinka šiuolaikinių tarptautinių reikalavimų tokiems skyriams. Turint omenyje, kad 
insultas yra trečia pagal dažnį mirties priežastis ir pagrindinė ir svarbiausia ilgalaikio invalidumo 
priežastis, Lietuvos vyriausybė ir ypač Sveikatos apsaugos ministerija turėtų skirti žymiai 
daugiau dėmesio ir lėšų tiek praktinei medicininei pagalbai, tiek moksliniams tyrimams šioje 
srityje. Būtina įsteigti pilnavertį Smegenų kraujotakos sutrikimų diagnostikos ir gydymo centrą, 
kurio ašimi ir svarbiausia sudėtine dalimi būtų chirurginio smegenų kraujotakos sutrikimų 
gydymo padalinys. Kadangi neurochirurginės operacijos nesudaro net 10 procentų operacijų 
smegenų kraujotakos sutrikimų srityje, o likusius 90 procentų sudaro kraujagyslių operacijos, tai 
svarbiausias padalinys šiame centre turi būti kraujagyslių chirurgijos skyrius. Paliekant viską 
taip, kaip yra dabar Lietuvoje ir neskiriant ypatingo dėmesio smegenų kraujotakos sutrikimams, 
Lietuvos medicinos ir Lietuvos ligonių laukia labai niūri ateitis.  

 
 Tiek parašiau ligoniams apie slankstelinių arterijų ligas, jų sukeliamą simptomatiką, diagnostiką ir 
chirurginį gydymą. 

  
Plačiau ligoniai apie kraujagysles, jų ligas, diagnostiką ir chirurginį gydymą gali paskaityti  adresu : 

http://www.pauliukoklinika.lt/krauchagysliuchirurgostraipsniai. 
 

 
Konsultacijai dėl smegenų kraujotakos sutrikimo ar nepakankamumo diagnostikos bei dėl 
chirurginio jų gydymo galimybės kreiptis telefonu +370 698 88112 
 
Daugiau informacijos adresu: www.kraujagysliuchirurgija.lt    

http://www.pauliukoklinika.lt/krauchagysliuchirurgostraipsniai
http://www.kraujagysliuchirurgija.lt/
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	Sekančią dieną vakare aš ištyriau jos kaklo arterijas su dopleriu Tuberkuliozės institute ir iš tikrųjų mano įtarimas pasitvirtino. Pas ją kairė slankstelinė arterija buvo hypolastiška, labai siaurutė (funkciškai buvo galima skaityti, kad jos nėra, n...
	Mačiau ją dar kartą praėjus 4 metams po operacijos, kai dirbau Panevėžio ligoninės kraujagyslių chirurgijos skyriuje. Ji atvedė pas mane konsultacijai savo draugę, kuri irgi turėjo smegenų kraujotakos nepakankamumo simptomų. Negalėjau jos atpažinti. ...
	Šios dvi medicininės ir gyvenimo istorijos iliustruoja kokią didelę įtaką sveikatai ir savijautai turi slankstelinių arterijų įgimtos anomalijos ir jų sąlygojamas vertebrobaziliarinės kraujotakos nepakankamumas ir koks efektyvus yra chirurginis šių an...
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	Normoje simpatinis kamienas (truncus sympathicus), jo mazgai ar šakos nekryžiuoja iš priekinės pusės slankstelinės arterijos ir jos nesmaugia bei nespaudžia. Tačiau būna atvejų, kada pats simpatinis kamienas ar jo šaka ar net visas jo žvaigždėtasis ma...
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	Gaila, kad šiais laikais tirdami angiografiškai slankstelines arterijas gydytojai, atliekantys šias procedūras, neįrašinėja vaizdo į kompiuterį dideliu greičiu (daug kadrų per sekundę), kad būtų galima stebėti kaip teka kontrastas (taigi ir kraujas) p...
	Ligonę, kurios kairės slankstelinės arterijos angiogramos yra pateiktos 44 A ir B paveiksluose aš operavau. Operacijos metu radau, kad kairė slankstelinė arterija buvo iš priekio labai persmaugta, tiesiog perrišta su simpatinio kamieno šaka, einančia...
	Po šios operacijos dingo visa pas ligonę buvusi simptomatika, ji tapo visiškai sveika. Nebebuvo nei galvos skausmų, nei svaigimo, nei vestibulinių priepuolių, nei lygsvaros sutrikimo, nei regos sutrikimų, palaipsniui nustojo ūžti ausys, pagerėjo klau...
	45 paveiksle pateikiamas angiografinis ir operacinis  kairės slankstelinės arterijos persmaugimo su žvaigždėtojo mazgo šakomis (simpatiniais nervais) vaizdas.
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	Kartais operacijos metu randama, kad slankstelinė arterija yra tiesiog apaugusi, apspausta su žvaigždėtuoju simpatiniu mazgu. Visada operacijos metu visos slankstelinės arterijos, kurios yra spaudžiamos ar smaugiamos su simpatinėmis struktūromis, laba...
	Diagnostika nėra sunki, kadangi esant vertebrobaziliarinio nepakankamumo simptomatikai, tiriant pastovios bangos akustiniu dopleriu ties slankstelinės arterijos persmaugimo vieta girdimas labai didelis linijinis kraujotakos greitis (kuo ryškesnis per...
	Diagnozavus ultragarsiniais tyrimais slankstelinės arterijos persmaugimą (o taip pat ir perspaudimą su giliaisiais kaklo raumenimis) būtina paprašyti angiografiją atliekančio gydytojo slankstelinės arterijos vaizdą įrašyti pakankamai dideliu greičiu,...
	Keletas žodžių apie operacijos ypatumus. Jeigu slankstelinė arterija, apart persmaugimo, dar yra ir per ilga, yra persilenkusi ar net turi kilpą, tai tokiu atveju slankstelinė arterija yra išdalinama iki įėjimo į stuburą labai saugant simpatines stru...
	Slankstelinės arterijos suspaudimas ir perspaudimas  su giliaisiais kaklo raumenimis
	Slankstelinė arterija gali būti pastoviai labai spaudžiama ar epizodiškai suspaudžiama su giliaisiais kaklo raumenimis tiek esant jos normaliam įėjimui į stuburą, tiek ypač esant anomališkam, aukštam jos įėjimui į stuburą, kada ji įeina ne kaip normoj...
	46 paveiksle pateikiamas juodai baltas (be spalvinio doplerio) echoskopinis slankstelinės arterijos suspaudimo vaizdas ties 6-to kaklo slankstelio skersine atauga, kai ji įeina į penktą kaklo slankstelį.
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	Pradinėje, laisvoje atkarpoje, slankstelinės arterijos diametras yra 5,2 mm, o siauriausioje jos atkarpoje, ties 6 - to kaklo slankstelio skersine atauga – 2,0 mm. Tačiau arterijos spindis yra apskritimo formos. Taigi, arterijos skersinio pjūvio (spin...
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	47 paveiksle slankstelinės arterijos spindis ties 6 – to kaklo slankstelio skersine atauga yra susiaurintas (užspaustas) dar labiau negu 46 paveiksle. Jos diametras toje vietoje yra 3 kartus siauresnis negu normalus slankstelinės arterijos diametras (...
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	Norint tiksliai įvertinti slankstelinės arterijos užspaudimo ir susiaurinimo laipsnį, reikia, lėtai slenkant su davikliu nuo kaklo vidurio link peties, žiūrėti, kaip keičiasi slankstelinės arterijos diametras, tokiu būdu gaunant jos spindžio vaizdą sa...
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	Toliau pateikiu keletą slankstelinės arterijos anomališko aukšto įėjimo į stuburą spalvinio doplerio vaizdų ir kraujotakos matavimo tose vietose spektrinės analizės kreives.
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	U52 Paveikslas:U  Slankstelinės arterijos anomališkas aukštas įėjimas į stuburą ir suspaudimas tarp giliųjų kaklo raumenų. Žymeklis rodo kraujotakos matavimo vietą.
	Slankstelinė arterija tuoj virš šešto kaklo slankstelio skersinės ataugos lenda tarp ilgojo kaklo ir priekinio laiptinio raumenų ir yra jų apspausta iš visų pusių. Praeinant sistolinei (širdies išmetimo) bangai, matosi kaip arterija kilnoja raumenis, ...
	53 Paveikslas
	/
	U53 Paveikslas:U  Slankstelinės arterijos anomališkas aukštas įėjimas į stuburą ir pagrindinis suspaudimas ties 6 – to kaklo slankstelio skersine atauga. Žymeklis rodo kraujotakos matavimo vietą.
	Šiuo atveju slankstelinė arterija yra labai ryškiai suspausta ties šešto kaklo slankstelio skersine atauga ir mažiau spaudžiama aukščiau jos, todėl aukščiau 6 – to kaklo slankstelio skersinės ataugos pasipriešinimas kraujotakai yra mažesnis, negu ties...
	54 Paveikslas
	/  /  /
	A                                   B                                  C
	U54 Paveikslas A, B, C:  USlankstelinės arterijos anomališkas aukštas įėjimas į stuburą ir pagrindinis suspaudimas ties 6 – to kaklo slankstelio skersine atauga tarp ilgojo kaklo ir priekinio laiptinio raumenų kraštų.
	Visuose trijuose paveiksluose 54 A, B, C matome slankstelinę arteriją, spaudžiamą ties 6 – to kaklo slankstelio skersine atauga tarp ilgojo kaklo ir priekinio laiptinio raumenų sausgyslių, kuriomis šie du raumenys tvirtinasi prie 6– to kaklo slankstel...
	55 Paveikslas
	/
	U55 Paveikslas:U  Slankstelinės arterijos anomališkas aukštas įėjimas į stuburą, į 5–tą kaklo slankstelį ir suspaudimas ties 6-to kaklo slankstelio skersine atauga. Žymeklis rodo kraujotakos matavimo vietą. Ta pati arterija kaip ir 53 paveiksle.
	Kraujotaka ties įėjimu į stuburą, distaliau (už) suspaudimo, slankstelinėje arterijoje išlieka ryškiai turbulentiška, tačiau jau pasidaro lėta, nes čia slankstelinė arterija arba nebespaudžiama, ar spaudžiama žymiai mažiau negu ties 6-to slankstelio s...
	56 paveiksle pateikiamas tos pačios arterijos kaip ir 53 ir 55 paveiksluose kraujotakos vaizdas ir kreivė stubure tarp 4-to ir 3-čio kaklo slankstelių skersinių ataugų. Būtent pagal šią kraujotaką ir reikia vertinti koks yra kraujotakos lygis šioje sl...
	56 Paveikslas
	/
	U56 PaveikslasU: Slankstelinės arterijos anomališkas aukštas įėjimas į stuburą, į 5-tą kaklo slankstelį ir suspaudimas ties 6-to kaklo slankstelio skersine atauga. Žymeklis rodo kraujotakos matavimo vietą stubure tarp 3-čio ir  4-to kaklo slankstelių ...
	Kraujotaka slankstelinėje arterijoje stubure vien iš spalvinio doplerio vizualiai  matosi, kad yra labai lėta: raudona spalva yra tamsi, pulsinė banga yra vangi ir lėta, su sūkuriais (raudona spalva maišosi su juoda). Visa tai atsispindi ir kraujotako...
	57 paveiksle pateikti angiografiniai slankstelinės arterijos anomališko aukšto įėjimo į stuburą vaizdai.
	57 Paveikslas
	// /
	A                  B                 C
	57 Paveikslas A, B, C:  Angiografiniai slankstelinės arterijos anomališko aukšto įėjimo į stuburą vaizdai.
	A paveiksle slankstelinė arterija atsišakoja iš aortos lanko ir įeina anomališkai aukštai į 5-tą kaklo slankstelį. Ant 6-to kaklo slankstelio skersinės ataugos ji yra prispausta su ilgojo kaklo raumens sausgysle (rodyklė). B ir C paveiksluose slankste...
	58 Paveikslas
	/   /   /
	A                B                 C
	Visiems trims ligoniams, kurių slankstelinių arterijų angiogramos yra pateiktos 58 paveiksle, jos buvo chirurgiškai koreguotos ir po operacijos pas visus šiuos ligonius išnyko vertebrobaziliarinė simptomatika ir jie yra sveiki.
	59 Paveikslas
	/    /
	A                 B
	60 paveiksle pateiktos dešinės slankstelinės arterijos angiogramos: A - gulint ant nugaros su atpalaiduotais kaklo raumenimis ir B – pasukus galvą į priešingą pusę ir tokiu būdu įtempus kaklo raumenis. Matome, kad gulint su atpalaiduotais kaklo raumen...
	60 Paveikslas
	/
	Pas šią ligonę abi slankstelinės arterijos įėjo anomališkai aukštai į 5 – tą kaklo slankstelį ir abi buvo spaudžiamos prie 6 – to kaklo slankstelio skersinės ataugos su ilgojo kaklo raumens sausgysle, bei tarp šio ir priekinio laiptinio raumens sausgy...
	Truputį aprašysiu šios ligonės klinikinius simptomus ir diagnostikos ir gydymo eigą, kadangi ši ligonė turėjo dažnai prie šios patologijos pasitaikančią vertebrobaziliarinės kraujotakos nepakankamumo ir thoracic outlet (rankos kraujagyslių ir nervų p...
	23 metų amžiaus mergina buvo nukreipta mano konsultacijai dėl rankų šalimo, pabalimo su skausmu epizodų, ypač esant šaltesniam orui. Ligonė jau buvo konsultuota kraujagyslių chirurgo, jai buvo nustatyta Reino sindromo diagnozė ir paskirti kraujagysle...
	Toliau pateikiu ir aprašau klinikinį atvejį, kai kairė slankstelinė arterija buvo labai ryškiai spaudžiama tarp priekinio laiptinio ir ilgojo kaklo raumenų sausgyslių, nors į stuburą ji įėjo normaliai, į šešto kaklo slankstelio skersinę ataugą.
	34 metų amžiaus moteris buvo kamuojama labai dažnų vestibulinių priepuolių, kurių metu ją labai pykindavo, ji vemdavo, viskas sukdavosi aplink, prarasdavo lygsvarą, nieko negalėdavo valgyti, nes pastoviai vemdavo, nors skrandis būdavo tuščias. Jai ja...
	61 Paveikslas
	/
	Ligonė buvo operuota. Operacijos metu diagnozė pilnai pasitvirtino: kairė slankstelinė arterija prieš pat įėjimą į stuburą buvo labai suspausta tarp ilgojo kaklo ir priekinio laiptinio raumenų sausgyslių. Visa matoma iki įėjimo į stuburą slankstelinė ...
	Šis atvejis, kaip ir daugelis kitų šiame straipsnyje mano aprašytų atvejų, rodo, kad ligoniai, turintys vestibulinius priepuolius, turi būti ištirti dėl slankstelinių arterijų galimos patologijos, nes viena iš dažniausių jų priežasčių yra slankstelin...
	62 paveiksle schematiškai pavaizduotas slankstelinės arterijos suspaudimas tarp ilgojo kaklo ir priekinio laiptinio raumenų sausgyslių, bei tarp šių raumenų ir kaklo šešto slankstelio skersinės ataugos, esant anomališkam aukštam slankstelinės arterij...
	62 Paveikslas
	/
	Jeigu slankstelinė arterija įeina į stuburą aukščiau negu į 5-tą: į 4-tą ar 3-čią kaklo slankstelį, tokiu atveju virš 6-to kaklo slankstelio slankstelinei arterijai padaroma laisva erdvė iki įėjimo į stuburą iškerpant giliuosiuose kaklo raumenyse jai ...
	63 paveiksle pateikiama operacinė nuotrauka, padaryta baigus operaciją, kurios metu buvo pilnai pašalintas priekinis laiptinis raumuo ir nukirpti lateraliniai ilgųjų kaklo ir galvos raumenų kraštai, kad nebespaustų slankstelinės arterijos, kuri įėjo į...
	63 Paveikslas
	/
	Apibendrinimas
	Šiame straipsnyje paliesta tik vertebrobaziliarinio kraujotakos nepakankamumo diagnostikos ir chirurginio gydymo problema. Iš tikro, tai vertebrobaziliarinės kraujotakos nepakankamumas, kaip liga, yra gana paplitęs reiškinys (tai rodo ir mano asmeninė...
	Miego arterijose įgimtos anomalijos būna itin retai ir man per visą savo gyvenimą ir praktiką teko sutikti tik kelis ligonius su vidinės miego arterijos hypoplazija. Kilpos ir perlinkimai miego arterijose pasitaiko dažniau, tačiau jos retai būna sme...
	Jeigu amerikiečiui, prancūzui ar vokiečiui gydytojui sakytum, kad Greitosios pagalbos ligoninėje nėra visą parą veikiančios angiochirurginės tarnybos, jie tuo nepatikėtų. Jie aplamai nesuprastų, kaip gali egzistuoti ir veikti ligoninė, teikianti plat...
	Iškyla logiškas klausimas. Kodėl taip Lietuvoje yra? Kodėl neužtikrinama net skubi kraujagyslių chirurgo pagalba, jau nekalbant apie kokybišką šiuolaikinę planinę kraujagyslių chirurgiją?
	Pirma atsakymo dalis – ligoninių direktorių nekompetencija, nesugebėjimas organizuoti darbą savo vadovaujamose ligoninėse taip, kaip turi būti pagal tarptautinius standartus.
	Susidaro įspūdis, kad jiems aplamai nerūpi ir nesvarbu, kaip yra teikiamos medicinos paslaugos jų vadovaujamose ligoninėse, arba jie tiesiog neturi elementarių medicinos žinių. Galėtų įsiklausyti į specialistų patarimus, tačiau, deja, Lietuvoje ligoni...
	Antra atsakymo dalis – visiška Sveikatos apsaugos ministerijos nekompetencija ir nusikalstamas aplaidumas ir savo tiesioginių kontrolės funkcijų nevykdymas.
	Nes būtent ji tam ir yra, kad kontroliuotų ir prižiūrėtų ligonines, jog Lietuvos gyventojai gautų šiuolaikinę adekvačią medicininę pagalbą, kad kontroliuotų ar ligoninėse teikiamos medicinos paslaugos atitinka visuotinai pripažintus tarptautinius medi...
	Šis mano lyrinis nukrypimas yra todėl, kad skaitytojas susivoktų kokioje šalyje jis gyvena ir kokią medicinos pagalbą jis gauna. Sveikatos apsaugos sistema organizacine prasme Lietuvoje yra žymiai blogesnė negu ji buvo sovietmečiu. Visi pokyčiai Lietu...
	UIšvados:
	Kadangi aš turiu labai ilgą ir didelę slankstelinių arterijų patologijos diagnostikos ir chirurginio gydymo patirtį (tiriu ir operuoju šiuos ligonius nuo 1982 metų ir esu išoperavęs kelis tūkstančius ligonių su slankstelinių arterijų kraujotakos nepak...
	 Labai didelei daliai, o greičiausiai daugumai ligonių su vestibulinio (vertigo)  tipo galvos svaigimu jo priežastimi yra slankstelinių arterijų įvairi patologija, sukelianti jų kraujotakos nepakankamumą ir atitinkamai – vertebrobaziliarinės kraujotakos nF
	 Bendras galvos svaigimas (dizziness tipo) taip pat yra dažniausiai dėl slankstelinių arterijų įvairios patologijos ir dėl vertebrobaziliarinės kraujotakos nepakankamumo. Žinoma yra ir kitų, retesnių šio tipo svaigimo priežasčių (mažakraujystė, išreikštasF
	 Galvos skausmas taip pat yra labai būdingas vertebrobaziliariniam kraujotakos nepakankamumui ir dažnai būna vyraujantis jo simptomas;
	  Migrena yra ne kas kitas, o vertebrobaziliarinės kraujotakos sutrikimo priepuolis, nes visi jos simptomai yra būdingi vertebrobaziliarinės kraujotakos nepakankamumui ir kiek pas mane kreipėsi ligonių su migrenos diagnoze, visiems jiems radau slankstelinF
	 Galvos ūžimas ir ūžimas ausyse (dažnai ligoniai net negali tiksliai pasakyti ar jiems ūžia galvoje ar ausyse) yra taip pat beveik išimtinai dėl vertebrobaziliarinės kraujotakos nepakankamumo;
	 Kurtimas, jeigu ausys yra sveikos ir nėra jų patologijos, o kurtimas vyksta dėl klausos nervo veiklos sutrikimo, dažniausiai yra dėl vertebrobaziliarinės kraujotakos nepakankamumo, nepakankamos klausos nervų branduolių kraujotakos ir neuronų išeminio pakF
	 Jeigu nėra randama kitų hipertonijos priežasčių (inkstų susirgimų, inkstų arterijų susiaurėjimų, endokrininių susirgimų), tai jos priežastimi, kaip taisyklė, yra vertebrobaziliarinės kraujotakos nepakankamumas, smegenų įjungtas kompensacinis mechanizmas F
	 Didelės dalies depresija ir kai kuriais kitais psichikos sutrikimais sergančių ligonių šių susirgimų priežastimi yra lėtinis vertebrobaziliarinės kraujotakos nepakankamumas. Seniai yra žinoma, kad tarp psichinėmis ligomis sergančių ligonių sergamumas išeF
	 Esu giliai įsitikinęs ir turiu įrodymų, kad dalis savižudžių žudosi dėl blogos sveikatos: tiek fizinės, tiek psichinės, dėl blogos savijautos, to pasekoje nesusiklosčiusio gyvenimo, dėl depresijos, kurių pradine, gilumine ir pirmaprade priežastimi yra lėG
	 Vaikams su cerebriniu paralyžiumi ir atsiliekantiems protiniu išsivystymu būtina tirti smegenų kraujotaką ir smegenis maitinančias arterijas. Esu giliai įsitikinęs, kad daugelio jų priežastimi yra įvairios smegenis maitinančių arterijų anomalijos, iš kurG
	 Lietuvoje smegenų kraujotakos sutrikimų diagnostikos ir gydymo sritis yra pasibaisėtinai atsilikusi ir apleista. Nėra nei vieno rimto centro, užsiimančio šiuolaikine smegenų kraujotakos sutrikimų diagnostika ir gydymu. Buvęs sumanytas prieš 20 metų SmegeG
	Tiek parašiau ligoniams apie slankstelinių arterijų ligas, jų sukeliamą simptomatiką, diagnostiką ir chirurginį gydymą.

