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Roz dział III
IN TER WEN CJE DIA GNO STYCZ NE I TE RA PEU TYCZ NE

W LE CZE NIU BÓ LU PRZE WLE KŁE GO

48 Neu ro li za che micz na

1. UWA GI OGÓL NE

a. Sto so wa na ja ko le cze nie wspo ma ga ją ce w do star cza niu dłu żej trwa ją -
cej ulgi w bó lu u pa cjen tów w po de szłym wie ku.

b. Dzia ła nisz cząc ner wy, któ re sty ka ją się z roz two rem neu ro li tycz nym.
c. Czę sto sto so wa na u pa cjen tów cier pią cych na nie ule czal ną cho ro bę no -

wo two ro wą lub pew ne ner wo bó le lub gdy trud niej wy ko nać neu ro li zę
in ny mi środ ka mi (np. ter mo le zja, krio le zja).

d. Ro dza je blo kad neu ro li tycz nych sto so wa nych u pa cjen tów w po de -
szłym wie ku przed sta wio no w ta be li 48-1 (róż ne lo ka li za cje ana to micz -
ne, w któ rych moż na do ko nać neu ro li zy, je że li do pusz cza ją wska za nia).

e. Przed neu ro li zą che micz ną u pa cjen tów na le ży prze pro wa dzić pró bę
uśmie rze nia bó lu za po mo cą dia gno stycz nej blo ka dy środ kiem znie czu -
la ją cym miej sco wo bez nie zno śnych ob ja wów nie po żą da nych. Więk -
szość po wi kłań po wo du je roz prze strze nia nie się roz two ru do neu ro li zy
po ota cza ją cych struk tu rach ana to micz nych (ta be la 48-2).

f. Efek ty neu ro li zy wy wo ła nej al ko ho lem mo gą trwać do ro ku, na to miast
fe nol po wo du je zwy rod nie nie tka nek w cią gu do 14 dni, a je go efek ty
trwa ją do 14 ty go dni (cho ciaż są słab sze).

2. BLO KA DY PNIA WSPÓŁ CZUL NE GO

a. Uwa gi ogól ne:
i. Ból trzew ny w prze bie gu cho ro by no wo two ro wej moż na le czyć

do ust ny mi środ ka mi far ma ko lo gicz ny mi, do któ rych za li cza ją się
kom bi na cje nie ste ro ido wych le ków prze ciw za pal nych (NLPZ),
opio idów i le cze nia wspo ma ga ją ce go.

Tabela 48-1 Rodzaje blokad neurolitycznych stosowanych u pacjentów w podeszłym wieku

Neuroliza pnia współczulnego Brzuszna poprzez neurolizę nerwu trzewnego

Brzuszna poprzez neurolizę splotu trzewnego (brzuszny ból trzewny)

Lędźwiowa (ból kończyny zależny od układu współczulnego)

Miedniczna poprzez neurolizę splotu podbrzusznego górnego 
(ból w okolicy miednicy)

Neuroliza centralna Neuroliza rdzeniowa

Neuroliza zewnątrzoponowa

Neuroliza nerwów obwodowych Głowa: nerwy trójdzielny, żuchwowy, twarzowy, językowo-gardłowy

Szyja: splot szyjny, zwój gwiaździsty, nerw międzyżebrowy
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ii. Oprócz te ra pii far ma ko lo gicz nej, blo ka dy neu ro li tycz ne osi współ -
czul nej są też sku tecz ne w le cze niu trzew ne go bó lu u cho re go na
no wo twór i na le ży je trak to wać ja ko waż ne te ra pie uzu peł nia ją ce
te ra pii far ma ko lo gicz nej w ce lu uśmie rze nia bar dzo sil ne go bó lu,
na któ ry cier pią pa cjen ci z cho ro ba mi no wo two ro wy mi.

iii. Blo ka dy te rzad ko eli mi nu ją ból no wo two ro wy, po nie waż pa cjen -
ci czę sto cier pią na współ ist nie ją cy ból so ma tycz ny i neu ro pa tycz -
ny. Dla te go na le ży kon ty nu ować do ust ną te ra pię far ma ko lo gicz ną,
sto su jąc niż sze daw ki.

iv. Ce le wy ko ny wa nia blo ka dy neu ro li tycz nej układu współ czul nego:
(1) Mak sy ma li za cja dzia ła nia prze ciw bó lo we go opio ido wych i nie -

opio ido wych le ków prze ciw bó lo wych.
(2) Ob ni że nie daw ko wa nia tych środ ków, by osła bić ob ja wy nie -

po żą da ne.
b. Blo ka dy pnia współ czul ne go i po wi kła nia:

i. Blo ka da śród o płuc no wa fe no lem:
(1) Po wi kła nia (dwie ka te go rie):

(a) Ura zy spo wo do wa ne igłą lub cew ni kiem.
(b) Ura zy spo wo do wa ne in iek cją środ ka neu ro li tycz ne go do

jamy o płuc no wej.
(2) Od ma opłuc no wa mo że wy stą pić u 2% pa cjen tów, do ura zów

płu ca do szło w przy pad ku za sto so wa nia zbyt sztyw nych dre -
nów.

(3) Po ra że nie ner wu prze po no we go pro wa dzi do nie wy dol no ści
od de cho wej.

(4) Z te go po wo du na le ży uni kać wy ko ny wa nia blo kad obu stron -
nych.

(5) Mo gą tak że wy stą pić ukła do we skut ki wchła nia nia le ku ze
wzglę du na bo ga te una czy nie nie opłuc no wych błon ko mór -
ko wych.

Tabela 48-2 Częste objawy niepożądane w następstwie wykonania blokad neurolitycznych
(zależnie od lokalizacji)

• Uporczywy ból w miejscu iniekcji • Zaburzenia czynności jelit i pęcherza

• Parestezje • Osłabienie ruchowe

• Hiperestezja • Ból z deaferentacji

• Hipotensja układowa • Zapalenie nerwów

Najczęściej stosowane środki neurolityczne Rzadziej stosowane środki neurolityczne

• Absolutny alkohol etylowy • Glicerol

• Fenol 4–8% • Azotan srebra

• Siarczan amonu

• Roztwory hipertoniczne i hipotoniczne

• Chlorokrezol
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ii. Blo ka da splo tu trzew ne go:
(1) Uwa gi ogól ne:

(a) Po wi kła nia zwią za ne z blo ka da mi splo tu trzew ne go wy da -
ją się mieć zwią zek z za sto so wa ną tech ni ką: za prze po no -
wą, prze zprze po no wą i prze za or tal ną.

(b) Czę stość wy stę po wa nia po wi kłań w na stęp stwie blo kad
neu ro li tycz nych splo tu trzew ne go ostat nio okre ślił Da vis
na pod sta wie ba da nia z udzia łem 2730 pa cjen tów, u któ -
rych blo ka dy te wy ko na no w la tach 1986–1990.

(c) Ogól na czę stość wy stę po wa nia po waż nych po wi kłań (np.
pa ra ple gii, za bu rze nia czyn no ści pę che rza i je lit) wy stą -
pi ła raz na 683 za bie gi. W ra por cie nie ma jed nak da nych
na te mat spo so bu wy ko ny wa nia blo kad.

(2) Do po wi kłań (szcze gó ło we po stę po wa nie oma wia de Le on Ca -
sa so la, zob. Su ge ro wa ne pi śmien nic two) za li cza ją się:
(a) Hi po ten sja or to sta tycz na.
(b) Ból krzy ża.
(c) Krwo tok za otrzew no wy.
(d) Bie gun ka.
(e) Uszkodzenie aor ty brzusz nej.
(f) Po ra że nie po przecz ne i przej ścio wy pa ra liż ru cho wy.

iii. Blo ka da splotu pod brzusz ne go gór ne go (bez po wi kłań wg ba da nia
An der so na z 2000 r.).

iv. Blo ka da zwo ju nie pa rzy ste go (bez po wi kłań, nie wie le da nych).

SU GE RO WA NE PI ŚMIEN NIC TWO
Da vis DD: In ci den ce of ma jor com pli ca tions of neu ro ly tic co eliac ple xus block. 

J R Soc Med 1993; 86:264–266.
de Le on -Ca sa so la OA: Cri ti cal eva lu ation of che mi cal neu ro ly sis of the sym pa the tic

axis for can cer pa in. Can cer Con trol 2000; 7 (2):142–148
Hil gier M, Ry kow ski JJ: One ne edle trans cru ral ce liac ple xus block: Sin gle shot, 

or con ti nu ous tech ni que, or both. Reg Ane sth 1994; 19:277–283.
Ischia S, Luz za ni A, Ischia A, et al: A new ap pro ach to the neu ro ly tic block of the 

co eliac ple xus: The trans aor tic tech ni que. Pa in 1983; 16:333–341.
Ja in S, Gup ta R: Neu ro ly tic agents in cli ni cal prac ti ce. In Wald man S, Win nie A (eds):

In te rven tio nal Pa in Ma na ge ment. Lon don, WB Saun ders, 1996, pp 167–171.
Pel le gri no A: Com pli ca tions of neu ro ly tic blocks. In Ra ma mur thy S, Ro gers JN (eds):

De ci sion Ma king in Pa in Ma na ge ment. St. Lo uis, Mos by–Year Bo ok, 1993, p 218.
Plan car te R, Ame scua C, Patt RB: Pre sa cral bloc ka de of the gan glion of Wal ther

(gan glion im par). Ane sthe sio lo gy 1990; 73:A751.
Plan car te R, de Le on -Ca sa so la OA, El -He la ly M, et al: Neu ro ly tic su pe rior hy po ga stric

ple xus block for chro nic pe lvic pa in as so cia ted with can cer. Reg Ane sth 1997;
22:562–568.

Raj P, Patt RB: Pe ri phe ral neu ro ly sis. In Raj P (ed): Pa in Me di ci ne: A Com pre hen si ve
Re view. St. Lo uis, Mos by–Year Bo ok, 1996, pp 188–196.

Sin gler RC: An im pro ved tech ni que for al co hol neu ro ly sis of the ce liac ple xus block.
Ane sthe sio lo gy 1982; 56:137–141.



142

49 Krio le zja

1. UWA GI OGÓL NE

a. Naj le piej sto so wać na po je dyn cze ner wy i lo ka li za cje ana to micz ne.
b. Brak zła go dze nia ob ja wów po po myśl nej blo ka dzie dia gno stycz nej (30%):

i. Od po wiedź pla ce bo.
ii. Nie swo isty wy nik ba da nia dia gno stycz ne go z po wo du nie wła ści -

we go umiesz cze nia igły.
iii. Du ża ob ję tość środ ka znie czu la ją ce go po wo du ją ca roz pro szo ną

blo ka dę ner wów.
iv. Ukła do we wchła nia nie środ ka znie czu la ją ce go miej sco wo.
v. Tech nicz ne pro ble my zwią za ne z wy two rze niem uszko dze nia.

c. Tym cza so we znisz cze nie ner wu dzia ła niem bar dzo ni skiej tem pe ra tu ry.
d. Zwy rod nie nie ak so nów ner wu bez wpły wu na ota cza ją ce tkan ki.

2. WSKA ZA NIA

a. Za cho dzi ko niecz ność znie czu le nia na okres od kil ku ty go dni do kil ku
mie się cy (2 ty go dnie–5 mie się cy).

b. Szcze gól nie na da je się do do brze zlo ka li zo wa nych uszko dzeń (tzn. ner -
wia ków, neu ro pa tii z uci sku).

3. PRZE CIW WSKA ZA NIA

a. Za ka że nie.
b. Za bu rze nia krze pli wo ści krwi.
c. Brak współ pra cy pa cjen ta.
d. Nie zdia gno zo wa na cho ro ba.
e. Abla cja ner wu ru cho we go.

4. ZJA WI SKA FI ZYCZ NE

a. Wy twa rza nie ni skich tem pe ra tur po przez roz prę ża nie sprę żo ne go ga -
zu (zja wi sko Jo ule’a -Thomp so na), np. pod tlen ku azo tu lub dwu tlen ku
wę gla.

b. Roz prę ża nie sprę żo ne go ga zu przez ma ły otwór do ko mo ry na za koń -
cze niu son dy.

c. Koń ców kę ro bo czą son dy schła dza się do tem pe ra tu ry od –70° do –80°C.
Naj czę ściej sto su je się pod tle nek azo tu.

d. Koń ców ki ro bo cze sond do krio le zji są po kry te te flo nem; za wie ra ją
wbu do wa ny sty mu la tor do lo ka li zo wa nia ner wów oraz ter mo ele ment
do mie rze nia cie pło ty głę bo kiej cia ła.

e. Roz miar stre fy za mra ża nia jest dwa do trzech ra zy więk szy od śred ni -
cy son dy.
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5. HI STO LO GIA

a. Do kład ny me cha nizm ura zu ner wu jest nie zna ny.
b. Zwy rod nie nie Wal le ra (pier wot ne zwy rod nie nie ak so nu i po chew ki mie -

li no wej), endo-, peri- i ek to neu rium po zo sta ją nie na ru szo ne. Ak so ny
od ra sta ją w tem pie 1–2 mm dzien nie.

c. W tem pe ra tu rze 0°C wszyst kie włók na ner wo we w ku li lo du prze sta ją
prze wo dzić. W ce lu osią gnię cia prze dłu żo nej utra ty czu cia ko niecz ne
jest utrzy my wa nie tem pe ra tu ry przy naj mniej –20°C przez 1 mi nu tę.

d. Ak so ny w pro ce sie re ge ne ra cji ra czej nie utwo rzą bo le sne go ner wia ka,
po nie waż nie ma ze wnętrz ne go uszko dze nia ner wu, a re ak cja za pal na
po za mro że niu jest mi ni mal na.

6. TECH NI KA PRZE ZSKÓR NA

a. Przy go to wać skó rę w miej scu za bie gu środ kiem znie czu la ją cym miej -
sco wo.

b. Kaniula wpro wa dza ją ca (roz mia ry 12, 14 i 16): cew ni ki do żyl ne.
c. Przez kaniulę wpro wa dza się son dę o śred ni cy 1,3 mm lub 2 mm i kie -

ru je ku do ce lo we mu ner wo wi lub ob sza ro wi ana to micz ne mu.
d. Lo ka li za cję ner wu uła twia za sto so wa nie sty mu la to ra. W przy pad ku ner -

wów czu cio wych sto su je się prąd o czę sto tli wo ści 50 i 100 Hz oraz na -
pię ciu po ni żej 0,5 V, na to miast w przy pad ku ner wów ru cho wych czę-
sto tli wość prą du po win na wy no sić 2–5 Hz.

e. Zwy kle wy star cza ją 2 lub 3 cy kle dwu mi nu to we.
f. Cią głe prze płu ki wa nie miej sca za bie gu 0,9% roz two rem so li o tem pe ra -

tu rze po ko jo wej ob ni ża ry zy ko ura zu w ob rę bie skó ry (od mro że nie).

7. WSKA ZA NIA DLA KRIO LE ZJI

a. Po ope ra cyj ne:
i. Po ope ra cyj nym le cze niu prze pu kli ny: otwar ta abla cja ner wu bio -

dro wo -pa chwi no we go.
ii. Po to ra ko to mii: krio le zja ner wu mię dzy że bro we go w miej scu

uszko dze nia i ner wów dwa po zio my po wy żej i po ni żej miej sca
ura zu.

b. Ból prze wle kły:
i. Ból twa rzy:

(1) Staw skro nio wo -żu chwo wy: krio le zja to reb ki sta wo wej i ner -
wu uszne go wiel kie go.

(2) Neu ral gia ner wu trój dziel ne go: krio le zja ga łę zi V1, V2, V3.
(3) Opor ny na le cze nie ból twa rzy: w prze bie gu cho ro by no wo -

two ro wej, po ura zo wy, po pół pa ś co wy.
ii. Ból klat ki pier sio wej:

(1) Bli zna po to ra ko to mii.
(2) Neu ral gia po pół pa ś co wa.
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iii. Ból krę go słu pa lę dź wio wo -krzy żo we go z po wo du zwy rod nie nia
po wierzch ni sta wo wych sta wów mię dzy wy rost ko wych: krio le zja
ga łąz ki przy środ ko wej w bo le snym miej scu oraz je den po ziom po -
wy żej i po ni żej ob ję tej pro ce sem cho ro bo wym po wierzch ni sta -
wu mię dzy wy rost ko we go.

iv. Ból ner wów ob wo do wych: tyl ko w przy pad ku ner wów czu cio wych,
uwięź nię cia ner wu, bo le sne go ner wia ka.

v. Ból w oko li cy kro cza: 46% sku tecz no ści krio le zji w te ra pii uwięź -
nię cia ner wu po ope ra cyj nym le cze niu prze pu kli ny.

vi. Ból krzy ża: ból od byt ni cy, ból ko ści gu zicz nej, ból ner wu kul szo -
we go.

8. PO WI KŁA NIA

a. Od mro że nie w miej scu kon tak tu ze skó rą.
b. Nie za mie rzo na abla cja ner wu ru cho we go (czyn ność ru cho wa po wró ci).
c. Nie czę ste dy se ste zje ner wu mię dzy że bro we go.

SU GE RO WA NE PI ŚMIEN NIC TWO
Raj P: Pa in Me di ci ne: A Com pre hen si ve Re view, 2nd ed. St. Lo uis, Mos by, Inc., 2003.
Wal la ce M, Statts P: Pa in Me di ci ne and Ma na ge ment. New York, McGraw -Hill 

Com pa nies, 2005.
War field C, Ba jaa Z: Prin ci ples and Prac ti ce of Pa in Me di ci ne, 2nd ed. New York,

McGraw -Hill Com pa nies, 2004.
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50 Ter mo le zja

1. UWA GI OGÓL NE

a. Pierw sze do świad czal ne pró by za sto so wa nia prą du sta łe go w ce lach
lecz ni czych prze pro wa dzo no w la tach sie dem dzie sią tych XIX wie ku,
a w prak ty ce kli nicz nej za sto so wa no w la tach czter dzie stych XX wie ku.

b. W la tach pięć dzie sią tych XX wie ku Ara now i Co sman za sto so wa li chi -
rur gicz ne tech ni ki ter mo ko agu la cji Cu shin ga i Bo viego do ter mo le zji
uszko dzeń w za kre sie ner wów.

c. W od róż nie niu od ge ne ra to rów prą du sta łe go, ge ne ra to ry czę sto tli wo -
ści ra dio wej wy twa rza ją cią głe fa le o wy so kiej czę sto tli wo ści ok. 1 MHz.

2. KON WEN CJO NAL NA TER MO LE ZJA Z WY KO RZY STA NIEM GE NE RA TO RA 
STA ŁEJ MO CY I WY SO KIEJ CZĘ STO TLI WO ŚCI

a. Po wo du je da ją ce się kon tro lo wać znisz cze nie tka nek ota cza ją cych koń -
ców kę ro bo czą.

b. Wy ka za no, że po pre cy zyj nym umiesz cze niu w do ce lo wej lo ka li za cji
ana to micz nej przy no si ulgę w wie lu róż nych prze wle kłych sta nach bó -
lo wych, w tym w prze wle kłym bó lu szyi po ob ra że niu przy spie sze nio -
wo -opóź nie nio wym i w neu ral gii ner wu trój dziel ne go.

c. W tech ni ce tej sto su je się krót kie im pul sy prą du wy so kie go na pię cia
o czę sto tli wo ści ra dio wej (ok. 300 kHz) wy wo łu ją ce ta kie sa me wa ha -
nia na pię cia w oko li cy pod da wa nej te ra pii, któ re wy stę pu ją pod czas
kon wen cjo nal ne go le cze nia czę sto tli wo ścią ra dio wą, lecz bez ogrze -
wa nia do tem pe ra tu ry, w któ rej tkan ka ule ga ko agu la cji (ram ka 50-1).

3. TECH NI KA WY KO NA NIA ZA BIE GU

a. Spra wą klu czo wej wa gi jest kon tro lo wa nie za się gu ter mo le zji.
b. Roz mia ry i spój ność ter mo le zji de ter mi nu ją czte ry istot ne czyn ni ki:

i. Wy twa rza na tem pe ra tu ra.
ii. Wskaź nik rów no wa gi ciepl nej.

iii. Roz mia ry i kon fi gu ra cja elek tro dy.
iv. Miej sco wa cha rak te ry sty ka tka nek.

Ramka 50-1   Lędźwiowy krążek międzykręgowy i gałąź łącząca

Termolezja korzeni nerwu trójdzielnego Termolezja korzeni nerwowych zwoju szyjnego
Odnerwienie stawu międzywyrostkowego Termolezja korzeni nerwowych zwoju piersiowego

w odcinku szyjnym Termolezja korzeni nerwowych zwoju lędźwiowego
Odnerwienie stawu międzywyrostkowego Termolezja korzeni nerwowych zwoju krzyżowego

w odcinku piersiowym Termolezja zwoju nerwowego gwiaździstego
Odnerwienie stawu międzywyrostkowego Sympatektomia piersiowa

w odcinku lędźwiowym Sympatektomia lędźwiowa
Termolezja zwoju korzeni grzbietowych Lędźwiowy krążek międzykręgowy i gałąź łącząca

nerwów rdzeniowych
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4. PO WI KŁA NIA

a. W jed nym ba da niu stwier dzo no, że czę stość wy stę po wa nia mniej po -
waż nych po wi kłań na jed no miej sce, w któ rym prze pro wa dzo no za bieg
ter mo le zji uner wie nia sta wów mię dzy wy rost ko wych pod kon tro lą flu -
oro sko po wą, wy no si 1,0%. Za li cza ją się do nich:

i. Osła bie nie ru cho we.
ii. Utra ta czu cia.

iii. Ner wo ból.
iv. Ból neu ro pa tycz ny.

SU GE RO WA NE PI ŚMIEN NIC TWO
Kor nick C, Kra ma rich SS, La mer TJ, Todd Sit zman B: Com pli ca tions of lum bar fa cet

ra dio fre qu en cy de ne rva tion. Spi ne 2004; 29:1352–1354.
Ma sa hi ko K, Ha shi zu me R, Iwa ta T, Fu ruya H et al: Per cu ta ne ous ra dio fre qu en cy 

le sio ning of sen so ry bran ches of the ob tu ra tor and fe mo ral ne rves for tre at ment
of hip jo int pa in, Reg Ane sth Pa in Med 2001; 26 (6):576–581.

Ri che be P, Ra th mell JP, Bren nan TJ: Im me dia te ear ly ge nes after pul sed 
ra dio fre qu en cy tre at ment: Neu ro bio lo gy in ne ed of cli ni cal trials. 
Ane sthe sio lo gy 2005; 102:1–3.

Sa ber ski L, Fit zge rald J, Ah mad M: Cry oneu ro ly sis and ra dio fre qu en cy le sio ning. 
In Raj PP (ed): Prac ti cal Ma na ge ment of Pa in, 3rd ed. St. Lo uis, Mos by, Inc., 2000,
pp 753–768.
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51 Blo ka da ner wu po ty licz ne go

1. WSKA ZA NIA

a. Ból w oko li cy po ty licz nej: głów nie w ce lach dia gno stycz nych.
b. Ner wo ból po ty licz ny.
c. Ból gło wy: szyj no po chod ny, na pię cio wy, na czy nio wy.
d. Ból mię śnio wo -po wię zio wy.
e. Ar tro zy szyj ne.

2. ISTOT NE KLI NICZ NIE WZGLĘ DY ANA TO MICZ NE

a. Nerw po ty licz ny więk szy wy wo dzi się z włó kien grzbie to wej ga łę zi
pod sta wo wej dru gie go ner wu szyj ne go i do star cza uner wie nia tyl nej
czę ści skó ry gło wy.

b. Nerw prze bie ga pod skór nie wzglę dem gór nej li nii kar ku i przy środ ko -
wo wzglę dem tęt ni cy po ty licz nej.

c. Mo że otrzy mać ga łąź z włó kien trze cie go ner wu szyj ne go w mia rę, jak
wę dru je w gó rę tyl nej czę ści szyi.

3. PO ZY CJA

a. Pa cjent sia da z pod bród kiem wspar tym na klat ce pier sio wej.

4. TECH NI KA WY KO NA NIA ZA BIE GU

a. Naj bar dziej przy dat nym punk tem orien ta cyj nym jest tęt ni ca po ty licz na,
któ ra prze bie ga przez punkt od da lo ny o jed ną trze cią cał ko wi tej od le -
gło ści gu zo wa to ści po ty licz nej ze wnętrz nej od wy rost ka sut ko wa te go
do kre sy kar ko wej gór nej.

b. W od cin ku kre sy kar ko wej gór nej, przy środ ko wo wzglę dem tęt ni cy po -
ty licz nej wkłu wa się igłę o roz mia rze 25 G i o dłu go ści 2,5–3,8 cm.
Iniek cja 3–5 ml środ ka znie czu la ją ce go miej sco wo w tym ob sza rze po -
win na wy wo łać znie czu le nie ner wu po ty licz ne go.

c. W przy pad ku blo ka dy dia gno stycz nej daw kę środ ka znie czu la ją ce go
miej sco wo ogra ni cza się do 1–2 ml, by zmi ni ma li zo wać ry zy ko po my -
le nia z uśmie rze niem bó lu mię śnio wo -po wię zio we go.

d. Wy ko rzy sta nie środ ków znie czu la ją cych miej sco wo o prze dłu żo nym
dzia ła niu mo że dać dłu go trwa łą ulgę.

5. PO WI KŁA NIA

a. In iek cja do na czy nio wa wy stę pu je rzad ko, po dob nie jak tok sycz ność
ukła do wa.

b. U pa cjen tów po za bie gach chi rur gicz nych w za kre sie czasz ki w oko li -
cy pod po ty licz nej na le ży za cho wać ostroż ność, by unik nąć in iek cji pod -
czasz ko wej, któ ra mo że wy wo łać cał ko wi te znie czu le nie rdze nio we.



148 Ból przewlekły

SU GE RO WA NE PI ŚMIEN NIC TWO
Brown DL: Atlas of Re gio nal Ane sthe sia, 2nd ed. Phi la del phia, WB Saun ders Com pa ny,

1999, pp 145–146.


