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Alaseljavalust
Alaseljavalu on üks sagedamini esinevaid kaebuseid

Mittespetsiifilise kroonilise alaseljavalu esinemine täiskasvanud elanikkonna seas on 15%, kuid
sageneb kõrgema eaga, esinedes 70-aastaste seas kuni 44%-l 

Enamasti on tegemist healoomulise seisundiga

Valu, mis kestab rohkem kui 7-12 nädalat, nimetatakse krooniliseks

Fritz,J et al; RadioGraphics, Volume 27, Issue 6, pp. 1751-1771 



Mehaanilised 90% Mitte-mehaanilised spinaalsed Vistseraalsed

Lumbaarne venitus Neoplaasia Vaagna organite haigused

Degeneratiivsed muutused Infektsioon Neerude haigused

Diski prolaps Põletikuline artriit Vaskulaarsed haigused

Spinaalstenoos Gastrointestinaalsed haigused

Osteoporootiline kompressioon

Spondülolistees

Traumaatiline murd

Kaasasündinud muutused

Spondülolüüs

Diski ruptuur

Ebastabiilsus

Deyo RA & Weinsein JN. N Engl J Med 2001; 344: 363-370

Seljavalu põhjused



Enamlevinud interventsionaalsed valuravi protseduurid

• Epiduraalsed süstid

• Selektiivne närvijuurte blokaad

• Fassettliigeste süstid

• Sakroiliakaal-liigeste süstid

Diagnostilised vs terapeutilised

Enne 2000. a teostasid enamuse protseduuridest anestesioloogid. 

2007. aastaks teostasid USA-s protseduure peale anestesioloogide (49%) ka füsiaatrid (12%), valuravi arstid (10%) perearstid (12%), 
ortopeedid (6%) ja radioloogid (3%). 

Utilization characteristics of spinal interventions Abbott, Z et al; Spine J.; 2012 Jan;12(1):35-43. 



Protokoll (Henry Ford Hospital, Detroit) 

 Ambulatoorne protseduur

 Anamnees kortikosteroidide kasutamise kohta

 Patsienti informeeritakse protseduuri kulu ja võimalike kõrvaltoimete kohta

 Enne protseduuri patsiendi vitaalsed parameetrid

 Kui kasutatakse sedastioon, on vajalik füsioloogiliste näitajate jälgimine protseduuri ajal

 Sedatsiooniks midasolaam 1 mg i/v (ad 4 mg)

 Valuvaigistina morfiin i/v – tervetel täiskasvanutel algannus 1-2 mg (ad 10 mg)

 Steriilne protseduur

 Naha ja süstetrakti anesteesiaks Lidokaiin 1%

 Pikaajalise steroidina triamcinolone acetonide (Kenalog) 

 Pikaajalise lokaalanesteetikumina bupivacain hydrochlorid

R Silbergleit et al; RadioGraphics, Volume 21, Issue 4, pp. 927-939; 01 Jul 2001



Kortikosteroidid

Tugeva põletikuvastase toimega

Kasutamise aluseks oletatav põletiku roll radikulopaatia patogeneesis

Fosfolipaas A2 ja teised ensüümid vabastatakse annulaarse rebendi korral epiduraalruumi 
põhjustades põletiku reaktsiooni 

Mehaaniline närvijuure venitamine ja kompressioon kutsuvad esile sarnase põletikureaktsiooni 
läbi rakukahjustuse ja isheemia 

Kortikosteroidid takistavad tsütokiinide vabanemist ja prostaglandiinide sünteesi ning suruvad 
maha füsioloogilise vastuse 

Palmer, W; Radiology, Volume 281, Issue 3, pp. 669-688; 21 Nov 2016



Ajalugu
Esimene epiduraalne ravimi süstimine 1901 (kokaiin)

Epiduraalse anesteetikumi süstimine 1920-1930ndatel

Epiduraalse steroidi süstimine 1952

1980-1990 fluoroskoopia kontrolli all nõela asendi ja süstelahuse leviku mustri jälgimine 

Radiology, Volume 281, Issue 3, pp. 669-688 21 Nov 2016



Näidustused: 

Lumbosakraalne diski prolaps

Spinaalstenoos radikulaarse valuga 

Kompressioonmurd radikulaarse valuga

Fassettliigese või närvijuure tsüst radikulaarse valuga

Postherpeetiline neuralgia

Epiduraalsed süstid



Epiduraalsed süstid
Enamasti fluoroskoopia kontrolli all 

Lähenemisviisid:

• Transforaminaalne

• Interlaminaarne

• Kaudaalne (hiatus sacralis) 



Interlaminaarne lähenemisviis
• Ajalooliselt kõige enam kasutatud

• Miinuseks ravimi vähene levik ventraalsele ning oht duura punktsiooniks

• Raskendatud kaugelearenenud diski haiguse ning ligamentide lubistuste korral

• epiduraalruumi asukoht määratakse „loss-of-resistance“ tehnikaga 

• CSF puudumises veendutakse aspiratsiooniga 

• epidurograafia 2-3 ml mitteioonse KA-ga 





Transforaminaalne lähenemisviis

Teoreetiline eelis ravimi viimine valuallikale võimalikult lähedale

Uuringutes veenvat eelist teiste lähenemisviiside ees ei ole ilmnenud

Vähemalt 18 paralüüsi juhtu lülisamba lumbaalosa ning T12-S1 tasemel epiduraalse steroidi
süstimisega

Tüsistuste põhjuseks peetakse steroidi intraarteriaalset manustamist radikulomedullaararterisse. 
Võimalik ka otsene veresoone vigastus või vasospasm

Eelistada mittepartikulaarseid steroide (deksametasoon) 



Mandell et al; AJR Am J Roentgenol. 2017 Jul; 209(1)



Kaudaalne lähenemisviis
 Cornu sacralis ja sakrumi prominents palpeeritakse ja lokaliseeritakse fluoroskoopial

 22 G nõel juhitakse läbi hiatus sacralise sakrumi kanalisse kuni tipp jõuab S3 tasemele

 Aspiratsioon (kindlustamaks CSF puudumist) 

 Epidurograafia 3 ml mitteioonse kontrastainega

 5-7 ml pikatoimelist steroidi





Selektiivne närvijuure blokaad
Anatoomiliseks sihtmärgiks on dorsaaljuure ganglioni eesmine epiduraalne ruum

Radikulaarse valu puhul

Paljudel juhtudel hernieerunud diskid resorbeerivad ilma kirurgilise ravita

Võimaldab identifitseerida valu vahendava närvijuure

Diagnostilise protseduuri korral 0,5-1 ml, terapeutiliseks 3-5 ml 

Võimalik tagumine translaminaarne lähenemine KT-juhitult või transforaminaalne lähenemine
fluoroskoopia, KT või MR juhitult

Väikese hulga kontrastaine süstimine aitab tüsistusi vältida





Radiographics Volume21, Issue 4, pp.940-942, 01 Jul 2001



RadioGraphics, Volume 27, Issue 6, pp. 1751-1771 



Fassettliigeste süstid
Fassettliigesed on hea innervatsiooniga – saavad bisegmentaalse innervatsiooni dorsaalsete 
närvijuurte mediaalsetest harudest 

Fassettliigestest valu seostatakse degeneratiivsete muutuste, segmentaarse ebastabiilsuse ja 
põletikulise sünoviidiga 

Fassettliigeste sündroomi tunnused: 

 Lokaalne paraspinaalne valulikkus

 Valu hüperekstensioonil, rotatsioonil ja kõrvale kallutamisel

 Neuroloogilise defitsiidi puudumine

 Sirge jala tõstmisel valu puusas, tuharas või seljas 

Võrdlevad fassettliigeste blokaadid on kõige kindlam viis kindlaks teha sümptomaatilisi 
fassettliigeseid





Fassettliigeste süstid

 KT või fluoroskoopia kontrolli all 

 0,5 ml pikatoimelist kortikosteroidi + 1-2 ml pikatoimelist lokaalanesteetikumi 

 Patsient on kõhuliasendis, kuvatakse huvipakkuv piirkond, 22G nõel juhitakse vertikaalselt või 
nurga all liigespilusse

 Periartikulaarne süstimine juhul, kui osteofüütide tõttu ei ole intraartikulaarne süstimine 
võimalik

 Tavaliselt on sümptomaatilise fassettliigese täpne lokaliseerimine raskendatud, mistõttu 
teostatakse protseduur reeglina kahel kõrgusel 

 Vajadusel bilateraalselt

 Neurolüüs 95% etanooli või RFA-ga



RadioGraphics, Volume 27, Issue 6, pp. 1751-1771 





Sakroiliakaal-liigeste süstid
Kroonilise või ägeda SI-liigeste valu korral, mis ei kupeeru NSAID-idega

SI liiges on hästi innerveeritud L4 ja L5 närvide ventraalsete harude, ülemise gluteaalnärvi ja L5 
ja S2 närvide dorsaalsete harude poolt. 

5 ml pikatoimelist kortikosteroidi + 1-2 ml pikatoimelist lokaalanesteetikumi

KT on eelistatud modaalsus, MR noorte patsientide puhul

KT kontrolli all on keskmine 1/3 reeglina kõige lihtsamalt ligipääsetav

Kontrastaine süstimine aitab tuvastada, kas ravim sattus õigesse kohta ning välistada
intravaskulaarset süstimist

Valu võib vähendada ka periartikulaarne süst

RadioGraphics, Volume 27, Issue 6, pp. 1751-1771 01 Nov 2007





Diskograafia
Diskogeense seljavalu diagnoosimiseks

Eelkõige diskektoomia või muude interventsioonide planeerimisel

1-2 ml vesilahustuvat kontrastainet süstitakse diski säsituuma eesmärgiga diskisisese rõhu tõusu
läbi kutsuda esile patsiendi tüüpilist seljavalu

Diskiidi riski vähendamiseks võib kasutada topeltnõela tehnikat ja profülaktilist antibiootikumi

Protseduuri järgne KT võib esile tuua annulaarseid fissuure või täispaksuses rebendi korral
võimaldab diski arhitektuuri visualiseerida

RadioGraphics, Volume 27, Issue 6, pp. 1751-1771 01 Nov 2007



Curr Rev Musculoskelet Med. 2008 Jun; 1(2): 69–83



Spinaalsete süstide vastunäidustused
Süsteemne infektsioon või lokaalne põletik süstepiirkonnas

Veritsushäire või antikoagulatsioon

Anamneesis oluline allergiline reaktsioon süstitavatele ravimitele

Äge spinaalkanali stenoos

* Rasedus



Tüsistused
Protseduuri ajal: 

• Valu

• Hemorraagia

• Reaktsioon kontrastainele

• Vasovagaalne reaktsioon

• Duura punktsioon

• Närvi või veresoone vigastus

Varased: 

• Valu

• Hemorraagia

• Jäseme nõrkus 

• Paresteesia

Hilised: 

• Infektsioon

• Peavalu

• „Flushing“ reaktsioon steroidile

Radiology, Volume 281, Issue 3, pp. 669-688 21 Nov 2016



Kokkuvõte

Spinaalsed valuravi protseduurid koguvad maailmas üha enam populaarsust

Ohutu ja tõhus meetod seljavalu kupeerimiseks valitud patsientidel

Radioloogi eeliseks pädevus MR uuringute hindamisel ning ohutu süsteteekonna planeerimisel

Publikatsioonides vastukäivad andmed, ühtsed juhised puuduvad

KT-juhitud protseduuri puuduseks halvem kättesaadavus

Diagnostilised süstid võimaldavad identifitseerida valu anatoomilist substraati kõrge sensitiivsuse ja 
spetsiifilisusega



Tänan tähelepanu eest!
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