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ופריצת הדיסק
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הגברת עם השרשרת
היא מיליּ ,כלּבה
מעֹורבת ּבת  11שנים.
אפשר לטעות ּולחשוב
אלינּו
שמילי ֶׁש ִהגיעה ֵ
ּבתחילת סּפטמּבר,
ּומילי ֶׁש ִהגיעה
עׂשרה ימים
אלינּו ָ
ֵ
מאּוחר יֹותרּ ,בכלל
ֵאינן אֹותה ּכלּבה...
מילי של תחילת
סּפטמּבר ִהגיעה
למחלקה הנוירולוגית
(שמטּפלת ּבמערכת
ּכׁשהיא משותקת ּבכל ארּבע הגפייםִ ,עם
העצּבים) שלנּו ֶ
רגליים מתוחות ונּוקשֹות ּולֹלא יכֹולת להניע אֹותן.
כמה ימים ִלפנֵי הגעתה הבחינה הּבעלים שלה שמילי
ּומתקשה
אדישה וחלשהֵ ,אינה רֹוצה לטיֵיל ּכהרגלה ִ
ּבמיּוחד ּבעלייה ּבמדרגֹות .אך ּבבדיקה אצל הווטרינר
ֹלא נִ מצאּו ִממצאים
חריגים .לאחר ימים
אחדים נִ מצאה מילי
ּכׁשהיא
ידי ּבעליה ֶ
על ֵ
שֹוכבת על ִצדה ,לֹלא
יכֹולת לזּוז אֹו לקּום.

מהי ּפריצת דיסק? עמוד השדרה שלנּו ּבנּוי מחּוליֹות
להתכופף
חּוליֹות עׂשּויֹות עצם .הדבר הזֶה מאפשר לנּו ִ
ּולהתיישרּ .במרּכז עמּוד השדרה עֹוברת מערכת העצּבים
ִ
ּומסתעפת לכל
המרּכזית של הגּוף ,שיֹוצאת ֵמהמֹוח ִ -
האיברים ּבגּוףּ ,כמֹו גזע עץ שמצמיח ענפים שמצמיחים
עלים.
ּכדי שֹלא יִיווצר חיּכּוך ּבין החּוליֹות  -יש ּבינֵיהן מרווח,
ֵ
ּובמרווח הזֶה יש דיסקים (טּבעֹות שצורתן ּכצּורת
ִ
סּופגנייה  -אבל דקה) .הדיסקים האלֶה עׂשּויים סחּוס,
ּבברּכייםּ ,במרּפקים
ֶׁשהּוא חֹומר צמיגי ּ -כמֹו שיש לנּו ִ
ּכשעֹוׂשים צילּום
ִ
המפרקים המחברים ּבין העצמֹות.
ּובכל ִ
רנטגן של עמּוד השדרה רֹואים את החּוליֹות ,אך ֹלא
ניתן ִלראֹות את הדיסקים שנִ מצאים ּבינֵיהןִ ,משּום ֶׁשהם
עׂשּויים ִרקמה רּכה וֹלא עצם (ּבניגּוד לחּוליֹות).
שעֹוׂשים ּפעּולֹות
ִ
ּכאשר מרימים ִמשקל גדֹול ִמדיי ,אֹו
מאּומצֹות המכבידות מאֹוד על הדיסקיםִ ,לפעמים ,הדיסק
ּומתּפרץ ִממנּו נֹוזל ,שלֹוחץ על העצּבים שנִ מצאים
נִ לחץ ִ
ּבקרבתֹו ּבעמּוד השדרה.
ִ

ּכאמּור ,מילי
הּובאה למחלקה
הנוירולוגית של ּבית
החֹולים הווטרינרי
האוניברסיטאי
ּכשאינה יכֹולה
ֵ
לעמוד על רגליה אֹו
לׂשאת עלֵיהן ִמשקל,
ֵ
ועם ּכאבים ּבצוואר.
ִ
לאחר שעברה ּבדיקה
נוירולוגית עלה
החשד ּכי מילי סֹובלת
ִמּפריצת דיסק.
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אז אנחנּו חשים ּכאבים חזקים מאֹוד ,ואף עלולים
ִלסּבֹול ִמשיתּוקּ .כלבים ֵאינם מרימים חפצים ּכבדים ,אך
הם עׂשּויים ִלסּבֹול ִמּפריצת דיסק ּבשל ּביצּוע תנּועֹות
חדֹותּ ,כתֹוצאה ִממּכה חזקה (ּבתאּונֹות למשל) אֹו סתם
(הסתיידּות) של
להזדקנּות מּוקדמת ִ
ּבשל נטייה גנטית ִ
הדיסקים הבין-חולייתיים ,הגֹורמת לאבדן הגמישות
שלהםּ .כלבים ִמגזע פקינז ,למשל ,נֹוטים ִלפריצות דיסק
קרה ּכזֶה ,הדיסק ּפֹורץ ִממקֹומֹו ולֹוחץ
ּבמ ֶ
ּכבר ּבגיל צעירִ .
על חּוט השדרה.
ּכדי ִלהיֹות ּבטּוחים ּבאבחנה ,יש להזריק חֹומר
ֵ
ניגּוד שצֹובע את מעטפֹות חּוט השדרה ,אשר נִ קרא
מיאלוגרפיה ,ולבצע הדמיית סי טיֶׁ ,שהיא טומוגרפיה
ממּוחשבת .טומוגרפיה ממּוחשבת היא הדמיה שיֹוצר
שמתקּבלת ּכשמצלמים את הגּוף ּבאמצעּות
מחשבִ ,
קרנֵי רנטגן ,אבל ֵמהרּבה זוִויֹות  -מה שנֹותן תמּונה
תלת-ממדית (המאפשרת ִלראֹות את עמּוד השדרה ואת
חּוט השדרה ּבאופן מּוחשי ,וֹלא ּכמֹו ּבצילּום של תמּונה
האם הדיסק ּפשּוט
קרה ּכזֶה אפשר ִלראֹות ִ
ּבמ ֶ
רגילה)ִ .
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ִהתנוון ּ -כלֹומר הפך ִלהיֹות קשיח וֹלא רך ולכן הוא לֹוחץ
על העצּבים שסביבֹוּ ,ולאן חדר החֹומר שּפרץ ֵמהדיסק.
ּבצילּום ּכזֶה ראּו הרֹופאים ּבאֹופן ּברּור שמילי סֹובלת
ִמּפריצת דיסק.
מילי הוכנסה לניתּוחּ ,ובניתּוח הזֶה הוצא הדיסק הּפרּוץ.
את הניתּוח ּביצעּו ּפרֹופסֹור מרב שמיר ודֹוקטֹור קירה
רּפּפֹורט ,ובמהלכֹו הוצאה ּכמּות רבה של דיסק מנוון
אשר לחץ על חּוט השדרהּ .כבר למחרת הניתּוח החלה
מילי להרגיש הרּבה יֹותר טֹוב ,ואפילּו ִהצליחה ללכת
כמה צעדים .לאֹור השיּפּור ּבמצבה הּוחלט לשחררה
ידי הּבעלים
הּביתה להמשך החלמה ּבמנוחהּ ,ולמעקב על ֵ
המסורים.
עׂשרה ימים לאחר הניתּוח מילי הּובאה לביקורת ּבמחלקה
ָ
ראית מצּוין,
ּולׂשמחת ּכּולם היא ּכבר נִ ֵ
הנוירולוגיתִ ,
ּומתרֹוצצת
יפה ,מניעה את הצוואר ּבחופשיֹות ִ
הֹולכת ֶ
ִעם רופאיה ...מילי חזרה ִלהיֹות ּכלּבה ּבריאה ,מתּוקה
ושֹובבה.

