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INFORMACIJE ZA PACIENTE 
 

SPINALNE INJEKCIJE 
 

Spinalna injekcija pomeni aplikacijo zdravil ob hrbtenjačo, živčne korenine ali druge dele 

hrbtenice z injekcijo. Spinalne injekcije se uporabljajo na dva načina, in sicer kot diagnostična 

metoda za potrditev mesta izvora bolečine in kot terapevtska metoda za samo zdravljenje 

bolečine. 

Večinoma se ne uporabljajo samostojno, ampak kot del širšega programa zdravljenja težav s 

hrbtenico. Ta program skoraj vedno vsebuje še zdravila proti bolečinam, vaje za krepitev mišičja 

in druge metode fizioterapije. 

 

APLIKACIJA SPINALNE INJEKCIJE 

 

 

Poseg opravljamo v okviru enodnevne 
hospitalizacije, kar pomeni, da ste zjutraj sprejeti v 
bolnico, nato naredimo poseg in po nekaj urah 
opazovanja vas odpustimo domov. 

Spinalne injekcije dajemo pod kontrolo rentgena. 
Na ta način potrdimo točno mesto aplikacije 
zdravila in izboljšamo varnost posega. Najprej 
vbrizgamo kontrastno sredstvo, da vidimo kam se 
razlije, šele nato pa zdravilo.  
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VRSTE SPINALNIH INJEKCIJ 

 

Epiduralne injekcije. Epiduralne injekcije uporabljamo za zdravljenje bolečine, ki se začne ob 

hrbtenici in seva v roko ali nogo.  

Do tega pride, kadar so stisnjene ali vnete 
živčne korenine (''vkleščen živec oziroma 
išias''). Konico igle vstavimo v epiduralni 
prostor, to je tik nad membrano, ki pokriva 
hrbtenjačo in živčne korenine. 

Če je prizadeta le ena korenina, apliciramo 
zdravilo skozi nevroforamen (odprtino med 
sosednjimi vretenci) le na tisto mesto. Če je 
prizadetih več živčnih korenin hkrati, kot je 
to na primer pri spinalni stenozi, apliciramo 
večji volumen zdravila. Takrat v epiduralni 
prostor dostopamo preko sakralnega 
hiatusa (kostne odprtine v spodnjem delu 
križnice). Ponavadi apliciramo mešanico 
lokalnega anestetika in protivnetnega 
zdravila – kortikosteroida. To zmanjša vnetje 
in ublaži bolečino. Ta vrsta injekcije je lahko 
terapevtska ali diagnostična. 

 

Če injekcijo uporabimo le kot diagnostično metodo, ponavadi damo le lokalni anestetik in 

opazujemo, ali bolečina preneha v v kratkem času po aplikaciji. Če nismo prepričani, od kod 

bolečina izvira, lahko damo tudi več injekcij eno za drugo, vsako ob svojo korenino, in 

opazujemo, po kateri pride da največjega izboljšanja.  

Blokade fasetnih sklepov. Tudi blokade fasetnih sklepov lahko dajemo iz terapevtskih ali 

diagnostičnih razlogov.  

Pri tej vrsti injekcije je konica igle v ali ob fasetnem sklepu. Fasetni sklepi so mali sklepi med 

sosednjimi vretenci, ki omogočajo gibljivost hrbtenice. Bolečina, ki izvira iz fasetnih sklepov, je 

ponavadi posledica degenerativnih sprememb hrbtenice ali poškodbe in se lahko pojavlja v vseh 

predelih hrbtenice (vratni, prsni in ledveni).Tudi tukaj uporabljamo mešanico lokalnega 

anestetika in kortikosteroida.  
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Blokade sakroiliakalnega sklepa. Križnica je v stiku z drugimi kostmi medenice preko dveh 

sakroiliakalnih sklepov. Preko njiju se prenaša vsa teža zgornjega dela telesa. Težave s tema 

sklepoma se kažejo kot bolečina v križu, ritnicah in nogah. Ponavadi je prizadet le eden od njiju.  

Blokada sakroiliakalnega sklepa je podobna blokadi fasetnih sklepov in je prav tako lahko 

diagnostična ali terapevtska. Je tudi edini način, da z gotovostjo potrdimo, da bolečina izvira 

ravno iz tega sklepa. Če je vzrok bolečine v njem, mora priti po blokadi do vsaj 50 % izboljšanja. 

Za diagnostiko dajemo lokalni anestetik, pri terapevtski blokadi pa tudi kortikosteroid, da bi 

bolečino manjšali dolgoročno. 
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ZAPLETI 

 

Aplikacija spinalnih blokad je relativno varen poseg. Če do zapletov pride, so  ponavadi blagi in 

izzvenijo sami od sebe. Zapleti so naslednji: 

 Krvavitev 

 Infekt 

 Poškodba živcev 

 Arahnoiditis 

 Pareza 

 Avaskularna nekroza 

 Spinalni glavobol 

 Zmanjšana mišična moč 

 Ojačanje bolečine 

Stranski učinki kortikosteroidov: 

 Povišan krvni sladkor 

 Slabost 

 Driska 

 Motnje menstrualnega cikla 

 Zardevanje obraza 

V določenih primerih pa spinalne injekcije ne pridejo v poštev, in sicer pri naslednjih težavah: 

 Vnetje kože na planiranem mestu vboda ali vnetje drugje v telesu 

 Motnje strjevanja krvi ali terapija z zdravili proti strjevanju krvi 

 Neurejen visok krvni tlak ali krvni sladkor 

 Alergija na kontrastno sredstvo (jod), lokalni anestetik ali kortikosteroide 

 

 

Upamo, da smo vam s tem prispevkom olajšali razumevanje planiranega 

posega. Za dodatna pojasnila in svetovanje smo vam  na voljo v ortopedski 

ambulanti. 


