Hírek, egészség, tudomány - Medipress hírszolgálat

Akut spinalis epiduralis haematoma akupunktúrás kezelés után
2007. October 05. Friday 18:31

A test meghatározott pontjaiba szúrt tûkkel végzett õsi kezelés, az akupunktúra az elmúlt években különösen nagy
népszerûségre tett szert. A széles körben elterjedt kezelések hatására azonban a terápia során fellépõ komplikációk
száma is emelkedett. Az ártalmatlan mellékhatások, mint például fájdalom a tû beszúrásakor és kihúzásakor
illetve csekély vérzés vagy haematoma a beszúrási pontnál gyakoriak, azonban súlyosabb szövõdmények is
elõfordulhatnak. Ez utóbbiak lehetnek elsõdlegesek, amikor a tû beszúrása miatt alakulnak ki, vagy kapcsolódhatnak
másodlagosan a kezeléshez: gerincvelõ sérülés, perifériás ideg sérülés, a tû vándorlása a nyúltvelõbe, bacterialis
endocarditis, pneumothorax, pseudoaneurysma, hepatitis és AIDS. A szerzõk egy akupunktúra után kialakult spinalis
epiduralis haematoma miatti paraplegiás állapotot ismertetnek. A szerzõk ismerete szerint a szakirodalomban csupán
két hasonló esetet írtak le.
Esetismertetés A 30 éves férfibeteg kórtörténetében gyermekkori cerebral paresis szerepel, melynek
eredményeképpen mind a négy végtagja enyhén spasticus, bár önálló mozgásra és járásra képes. Az
akupunktúrás kezelés elõtti egy évben intermittáló hátfájásról számolt be. Fájdalma erõssé válása miatt a kórházi
felvétel elõtt egy órával akupunktúrás kezeléshez folyamodott. A kezeléshez a terapeuta 5 cm hosszú, 0,25 mm
átmérõjû tûket használt. A kezelés fõleg a páciens hátának cervicalis &ndash; thoracalis átmenetére terjedt ki, a
tûszúrások mélységérõl nincs információ. A kezelés után a páciens fájdalmai nem csökkentek, sõt, egy órával
azután mindkét alsó végtagjának zsibbadtságát és gyengeségét észlelte. A kórházi felvételnél a beteg
eszméletén volt, tiszta tudat mellett. Szenzoros modalitásai a T2 szint alatt csökkentek, a T4-es szint alatt mindkét
oldalon kiestek. A betegnél kétoldali végtagbénulást diagnosztizáltak 0/5-ös izomerõvel, valamint vizelet retentiot is
leírtak. A beteg thrombocyta-száma 249 * 103/µl volt, prothrombin ideje 11,5 másodperc (kontroll: 11,4), thrombin ideje
27 másodperc (kontroll: 30,1). A T1 és T2 szint MRI képe epiduralis laesiót mutatott a C7-T3 közötti bal posterolateralis
szakaszon, amely a gerincvelõt jobb anterolateralis irányba tolta. A diagnózis akut spinalis epiduralis haematoma volt. A
beteg kezelését metilprednizolon nátrium szukcináttal kezdték meg (30 mg/kg bolusban majd 1 mg/ttkg/ h). A
páciens ezután sürgõsségi T1-T3 laminectomián esett át. A mûtét során tûhegynyi méretû, rózsaszínû nyom volt
megfigyelhetõ a T1 és T2 közötti interspinosus ûr felett. A T1 csigolya processusa melletti paraspinalis izmokon enyhe
ecchymosist írtak le. A C7 és T3 közötti epiduralis haematoma 3,5 * 1* 1,5 cm-es volt, amelynek eltávolítása nem járt
jelentõs vérzéssel. A mûtéti beavatkozást a beteg jól viselte, szenzoromotoros és sphincter funkciói posztoperatíve
jelentõsen javultak. Neurológiai státusza egy héttel a mûtét után visszatért alapállapotára &ndash; megmaradt
végtagi spasticitás mellett. Három évvel az eset után továbbra is jól van és önállóan jár. Megbeszélés A legtöbb
spinalis epiduralis haematoma spontán alakul ki, olyan percipitáló faktorok hatására mint például coagulopathia,
érrendszeri malformatiók, daganatok vagy terhesség. Ezen faktorok egyike sem állt fenn az ismertetett betegnél. A
haematoma egyéb ritka oka trauma lehet, mint például gerincvelõi anaesthesia vagy lumbal punctio, azonban ez
esetben a trauma akupunktúrás kezelés volt. A páciens T1-T2 csigolyái közé egy akupunktúrás tût szúrtak. A
mûtét során a paraspinalis izmon enyhe ecchymosist írtak le, ami egybeesett a kialakult haematoma helyével. Az oki
összefüggést támasztja alá az is, hogy a neurológiai elváltozások közvetlenül az akupunktúra után jelentkeztek. Az
akupunktúra leggyakoribb mellékhatásai közé a különbözõ fertõzések tartoznak, A neurológiai jellegû szövõdményeket
leggyakrabban egy bennmaradt tûdarab okozza, a szerzõk ismerete szerint jelen közleményen kívül csupán két esetben
írtak le epiduralis haematomát akupunktúra után. A diagnózis felállítása egyszerû a jellemzõ neurológiai tünetek és
képalkotó eljárások (pl. MRI) alapján, azonban a pontos anamnesis is fontos a korret kórisméhez. A spinalis epiduralis
haematoma oka a gerinccsatorna véletlen megszúrása, amelynek hatására subduralis vagy epiduralis vérömleny
alakulhat ki. A spinalis epiduralis haematoma káros hatása az enyhétõl a súlyosig terjedhet a gerincvelõre gyakorolt
kompresszió, a vascularis ischaemia valamint a vér sejtes elemeibõl felszabaduló károsító anyagok függvényében. A legtöbb
esetben a haematoma komoly neurológiai tüneteket okoz, ezért az azonnali mûtéti beavatkozás indokolt. Az elmúlt
években az akupunktúrás kezelések kapcsán jelentkezõ szövõdmények gyakorisága nõtt, noha a kezelési módot
biztonságosnak tartják. A legtöbb szövõdmény nem komoly, összesített gyakoriságukat 0,13 és 6,71 százalék közé
teszik. Bár ritkán, de elõfordulhat súlyos szövõdmény a kezelés hatására &ndash; mint például az ismertetett beteg
esetében. A szerzõk úgy vélik, hogy esetismertetésük jó emlékeztetés arra, hogy egy akupunktúra után neurológiai
tünetekkel jelentkezõ beteg esetében fel kell vetni az akupunktúra oki szerepének lehetõségét és a gyors diagnózis és
kezelés elengedhetetlen a beteg teljes felépülése érdekében. A referátum az Acute Spinal Epidural Hematoma after
Acupuncture (Jin-Cherng Chen, MD, Yun Chen, MD, Swei-Ming Lin, MD, Hung-Jen Yang, MD, Chain-Fa Su, MD, and
Sheng-Hong Tseng, MD, PhD; J Trauma. 2006;60:414&ndash;416.) c. közlemény alapján készült.
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