
nu je się w po bli żu wa żnych struk tur ner wo wych, ta -
kich jak opo na twar da czy ko rze nie ner wo we, za tem
uwa ża się, że za bie gi te obar czo ne są re la tyw nie nie -
wiel kim ry zy kiem i nie wy ma ga ją szcze gól ne go mo -
ni to ro wa nia ukła du ser co wo -na czy nio we go.

Ce lem miej sco wych in iek cji we wnątrz seg men tal -
nych wy ko ny wa nych w ob rę bie krę go słu pa lę dźwio -
we go (ryc. 11.109) jest ob szar bli sko są sia du ją cy
z ka na łem krę go wym lub sam ka nał krę go wy. In iek -
cje te są ro dza jem le cze nia mi ni mal nie in wa zyj ne go.
Aby sięg nąć do ka na łu krę go we go lub w je go są siedz -
two po przez do stęp grzbie to wy, ko niecz ne jest za sto -
so wa nie igły, któ rej dłu gość po win na wy no sić co
najmniej 12 cm. W prze bie gu te go ty pu in iek cji
moż li we jest na kłu cie opo ny twar dej lub osło nek
korze ni ner wo wych, w związ ku z tym ry zy ko po wi -
kłań jest tu wy ższe niż w przy pad ku in iek cji ze wnątrz -
seg men tal nych. Moż li we jest na przy kład po wsta nie
we wnętrz ne go prze cie ku pły nu mó zgo wo -rdze -
niowe go, co jest przy czy ną ze spo łu hi po ten sji we -
wnątrz czasz ko wej. W okre sie oko ło iniek cyj nym
obowiąz ko we jest mo ni to ro wa nie ukła du krą że nia,
co naj mniej z uży ciem pul so ksy me tru.

Dia gno stycz ne  – te ra pu etycz ne

In nym kry te rium kla sy fi ka cji in iek cji do krę go słu pa
lędź wio we go jest ich cel (ryc. 11.110). Miej sco wa in iek -
cja dia gno stycz na jest wy ko ny wa na w cha rak te rze te -

Leczenie zespołów lędźwiowych 255

11

powierzchnia skóry

mięśnie przykręgosłupowe

wyrostek stawowy
blokada
korzenia

nerwowego
gałąź grzbietowa przewodzenie impulsu

okolica
nadtwar-
dówkowa

okolica ścięgnisto-
-mięśniowa
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Ryc. 11.108 In iek cje le ków 
miej sco wo znie czu la ją cych w ob rę bie
krę go słu pa lę dźwio we go dzie li się 
na ostrzyk nię cia nie seg men tal ne 
(po wierz chow ne) oraz seg men tal ne
(głę bo kie). Ostrzyk nię cie skó ry, 
mię śni przy krę go słu po wych lub 
przy cze pów ścię gni stych jest 
za li cza ne do in iek cji nie seg men tal nych
(po nad prze ry wa ną li nią), na to miast
in iek cje nad twar dów ko we, blo ka dy
ko rze ni ner wo wych (znie czu le nie 
ner wów rdze nio wych) oraz 
ostrzyk nię cie sta wów mię dzy-
krę go wych na le żą do in iek cji 
seg men tal nych (po ni żej 
prze ry wa nej li nii).

Ryc. 11.109 Ro dza je miej sco wych in iek cji seg men tal nych w le -
cze niu ze spo łu lę dźwio we go.
a Nad twar dów ko wa.
b Pod pa ję czy nów ko wa.
c Ostrzyk nię cie sta wów mię dzywyrostko wych.
d LSPA.
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