
! Czę sto mo że wy stę po wać też sy tu acja od wrot na, w któ rej wi docz -
ny jest cał kiem du ży oste ofit wy cho dzą cy z wy rost ka ha czy ko -
wa te go z to wa rzy szą cym, ra dio lo gicz nie istot nym zwę że niem otwo -
ru mię dzy krę go we go, przy bra ku ja kich kol wiek ob ja wów uci sku
ko rze nia ner wu. Te go ty pu przy pad ki naj czę ściej ob ser wu je się
u osób star szych.

Ste no za otwo rów mię dzy krę go wych od cin ka szyj nego
ma zna cze nie kli nicz ne głów nie wte dy, gdy na ra sta
gwał tow nie, a ner wy i na czy nia nie ma ją wy star cza -
ją co dużo cza su do przystosowa nia się do no wej sy -
tu acji. Na głe zmniej sze nie się wiel ko ści otwo ru mię -
dzy krę go we go mo że być spo wo do wa ne na przy kład
zwiot cze niem jednostki ru cho wej, pro wa dzą cym do
sy tu acji, w któ rej względ ne usta wie nie dwóch są sia -
du ją cych trzo nów krę gów ciągle się zmie nia.

To mo gra fia kom pu te ro wa (TK) oraz 
re zo nans ma gne tycz ny (MR)

Oma wia ne tech ni ki ob ra zo wa nia struk tur ner wo wych
po zwa la ją na wi zu ali za cję pro tru zji i wy pu klin krąż -
ków szyj nych. Za sto so wa nie mie lo gra fii rzad ko jest
ko niecz ne, a me to dę tę sto su je się w ce lu wy klu cze -
nia nie któ rych istot nych zmian neu ro lo gicz nych
(ryc. 9.15, 9.16).

TK mo że być wy ko rzy sty wa na do ob ra zo wa nia
ca łe go krę go słu pa szyj ne go lub, w ce lu ogra ni cze nia
eks po zy cji na pro mie nio wa nie jo ni zu ją ce, tyl ko istot -
nych kli nicz nie je go czę ści. TK od cin ka szyj ne go uwi -
dacz nia sze ro kość ka na łu krę go we go oraz wiel kość
oste ofi tów przy wy rost kach ha czy ko wa tych. TK po
wy ko na niu in iek cji we wnątrz o po no wej ze środ ka
kon tra stu ją ce go po zwa la na uwi docz nie nie osło nek
ko rze ni ner wów.

Ba da nie MR umo żli wia wi zu ali za cję ca łe go krę -
go słu pa szyj ne go i jest szcze gól nie wska za ne w celu
oce ny krą żków mię dzy krę go wych. Pro tru zje krąż ków
są naj le piej wi docz ne na prze kro jach strzał ko wych.
Na le ży uni kać nad in ter pre ta cji ob ra zów MR (Sii vo -
la i wsp. 2002, Ul l rich 2005).

! Ba da nie MR po ka zu je pro tru zje krą żków więk sze niż są one w rze -
czy wi sto ści.

Ba da nia neu ro fi zjo lo gicz ne – EMG

Me to dy neu ro fi zjo lo gicz ne są uży tecz ne pod czas
róż ni co wa nia po mię dzy ze spo ła mi uci sku ko rze ni
ner wów oraz mie lo pa tią zwy rod nie nio wą od cin ka
szyj ne go a cho ro ba mi ukła do wy mi, ta ki mi jak stward -
nie nie roz sia ne lub stward nie nie za ni ko we bocz ne,
a tak że ob wo do wy mi ze spo ła mi uci sko wy mi, na
przy kład ze spo łem cie śni nad garst ka. Me to dy te do -

star cza ją rów nież wa żnych in for ma cji do ty czą cych
cięż ko ści i roz le gło ści uszko dzeń dróg czu cio wych
oraz ru cho wych. Przed ope ra cyj na oce na neu ro fi zjo -
lo gicz na ner wów ob wo do wych (neu ro gra fia, EMG),
dróg pi ra mi do wych (ru cho we po ten cja ły wy wo ła ne)
oraz dróg afe rent nych ko lumn tyl nych (so ma to sen -
so rycz ne po ten cja ły wy wo ła ne) jest po moc na nie tyl -
ko w ce lu po twier dze nia wska zań do za bie gu, ale
rów nież ja ko pod sta wa, z któ rą mo żna po rów nać ba -
da nia wy ko na ne po ope ra cji (Dvořák 1996, 2002).

Bar dziej cza so chłon ne ru cho we i so ma to sen so rycz -
ne po ten cja ły wy wo ła ne od gry wa ją mniej istot ną ro -
lę w oce nie dia gno stycz nej ra di ku lo pa tii szyj nej niż
kon wen cjo nal ne ba da nia EMG. Po ten cja ły wy wo ła -
ne są bar dzo uży tecz ne w dia gno sty ce ste no zy krę -
go wej z mo żli wą kom pre sją rdze nia krę go we go.

EMG jest głów ną me to dą słu żą cą obiek ty wi za cji
dys funk cji szyj nych ko rze ni ner wo wych. Mię śnio we
po ten cja ły czyn no ścio we, uzy ski wa ne z po wierzch -
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Ryc. 9.15 Re zo nans ma gne tycz ny krę go słu pa szyj ne go przed -
sta wia ją cy pro tru zje krą żków C4/5 i C5/6 z do brze uwod nio ny -
mi (mięk ki mi) se kwe stra mi. Po stę po wa nie za cho waw cze.

Ryc. 9.16 To mo gra fia kom pu te ro wa krę go słu pa szyj ne go przed -
sta wia ją ca sze ro ko pod staw ną, po środ ko wą pro tru zję krąż ka C4/5,
któ ra w nie wiel kim stop niu wpu kla się w opo nę twar dą w li nii po -
środ ko wej (strzał ka). Po stę po wa nie za cho waw cze.


