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Az előző számban megismerhettük az atlanto-occipitalis myelo gra -
phia technikáját és normál myelogram megjelenését. A következők-
ben a lumbalis punctio kivitelezéséről lesz szó.

A lumbalis punctio során általában az L5-6 (esetleg L4-5) csigo-
lyák között történik a tű bevezetése. Ettől caudalisan a durazsák már
vékonyodik, így a pontos szúrásnak kisebb az esélye. Ettől cra ni -
alisan a lumbalis intumescentia miatt a liquortér viszonylag vékony, a
tű így nagyobb valószínűséggel landol a gerincvelőben. Korábbi
tanulmányok kimutatták (McCartney: Lumbar myelography in 79 dogs,
using different puncture sites. Vet Rec. 1997 Oct 18;141(16):417-9.),
hogy a lumbalpunctio elvégezhető egész magasan is, akár az L1-2
szegmensig előremenve, de a gyakorlatban mégis érdemes ragasz-
kodni a bevált technikákhoz. Az állatot az oldalára fektetjük (vannak,
akik sternalis fektetésben végzik a szúrás), majd a terület aszeptikus
előkészítése után a proc. spinosus-ok kitapintása segítségével orien-
tálódunk (1. kép). Elhízott állatokban a subcutan zsírréteg olyan vas-
tag lehet, hogy akár a teljes diagnosztikai eljárás meghiúsulhat (2.
kép). A tűt a tövisnyúlvány mellett craniomedialis irányú szögben
vezetjük a spatium interarcuale irányába (3. kép). Mivel ez a rés még
nagy kutyában is alig több 1-2 mm-nél, ritkán sikerül a tűt elsőre
bevezetni. Ilyenkor óvatosan, a tű hegyét előre vagy hátra mozgatva
„lépegetni” kell a csontos felszínen. Ha sejtésünk sincs, hol lehetünk,
érdemes röntgenfelvételekkel egyértelművé tenni a tű helyzetét. Ha
látszólag jó helyen van a tű, de nem megy beljebb, keressünk spon -
dylarthrosisra utaló jeleket a röntgenfelvételen (4. kép), ez ugyanis
gyakran lezárja a spatiumot. Ilyenkor érdemes megpróbálni egy
szomszédos csigolyaközben a szúrást. A ligamentum átszúrását
érezhető rezisztencia jelzi. Ekkor gyakran megfigyelhető, hogy az

állat farka vagy a hátsó végtagja egy pillanatra megmozdul, rúg
egyet. Az eredeti leírás szerint a tűt a canalis aljáig vezetjük, ahol a tű
hegye érezhetően „koppan”, majd kicsit visszahúzzuk. Ez szükség-
szerűen a myelon átszúrását eredményezi. Korábban úgy tartották,
hogy ez nem okoz funkcionális károsodást. Szövettani vizsgálatok
azonban kimutatták, hogy a gerincvelőben gyakran alakul ki vérzés,
amit értelemszerűen jó elkerülni (Kishimoto et al.: Spinal cord effects
from lumbar myelographic injection technique in the dog. J Vet Med
Sci. 2004 Jan; 66(1):67-9.). Ezért megfelelő gyakorlat birtokában
érdemes a tűt megállítani rögtön a szalag átszúrása után, a dorsalis
subarachnoidealis térben (5. kép). A mandrin eltávolítása után az
esetek jó részében a liquor ürülése várható. Ennek mennyisége álta-
lában lényegesen kisebb, mint az atlanto-occipitalis punctio esetén.
Függetlenül attól, hogy a liquor ürül, érdemes 0,1-0,2 ml tesztinjekci-
ót beadni és felvételt készíteni (6. kép), ugyanis nem ritka, hogy a tű
hegye csak félig szúrja át a durát: a liquor ürül, de a beadott kontraszt
a durán kívülre is jócskán jut. Ennek ellenkezője is megtörténhet,
„érzésre” jó helyen vagyunk, mégsem ürül liquor, de a beadott jód jó
helyen jelenik meg. Ha a tesztinjekció alapján a tű hegye a liquor -
térben van, beadható a teljes kontrasztadag, aminek mennyisége
0,2-0,3 ml/ttkg. Az injektáláshoz mindenképp érdemes flexibilis
összekötőcsövet használni, mert a tű minimalis elmozdulása is tönk-
reteheti a beavatkozást. Ha beadás közben az állat egyértelmű fájda-
lomreakciót mutat, érdemes egy kontrollfelvételt készíteni, ez ugyanis
az intramedullaris injekció jele szokott lenni. A beadás után nagyon
kell igyekeznünk a felvételek elkészítésével, ugyanis ha komoly komp -
resszió áll fenn a gerinccsatornában, a kontrasztanyag akár 30 má sod -
perc alatt is elillanhat a kritikus gerincszakaszról (7-8. kép). Emiatt az
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1. kép: A lumbalis punctio általában oldalfekvésben történik, ahol
az ágyékcsigolyák proc. spinosusai segítik az anatómiai orientációt.
A tövisnyúlványok kitapintása alapján keressük fel a megfelelő csi-
golyaközt ahol a szúrást megejtjük.

2. kép: Az obesitas a lumbalis punctio relatív kontraindicatioját
jelenti. Az akár több cm átmérőjű subcutan zsírréteg miatt a tövis-
nyúlványok nem kitapinthatók, így az anatómiai segédpontok nehe-
zen felkereshetők.
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3. kép: A piros nyíl a szúrási pontot jelöli az L5-6 csigolyák között
az anatómiai preparátumon. A spatium interarcuale rendkívül vé -
kony rés, még nagytestű kutyában is. A tű nagyobb eséllyel talál be,
ha kissé ferdén vezetjük craniomedialisan irányban.

4. kép: Néha a tű „érzésre” és a röntgenfelvétel alapján is jó
helyen van, de nem sikerül keresztüljuttatni a spatiumon. Ennek oka
általában a facetízületek körül kialakult arthroticus növedék.

7. kép: A lumbalis punctio során beadás közben készített felvétel. A
T11-L2 szakaszon jól látható egy csökkent telődésű szegmens, ami
mindenképp kóros, bár extraduralis kompresszió (ebből a beállítás-
ból) nem jelenik meg.

8. kép: A 7. képen látható állat 1 perccel később. A T12-L1 régió-
ból a kontrasztanyag jelentős része elszivárgott, így nem is megítél-
hető a subarachnoidealis tér anatómiája. A jelenség jól példázza,
miért kell sietni a felvételek elkészítésével lumbalpunctio után.

5. kép: Megfelelő gyakorlat birtokában sikerülhet a tű hegyét meg-
állítani a dorsalis subarachnoidealis térben. Ekkor gyakran a liquor
ürülése tapasztalható, de ettől függetlenül a tesztinjekció beadását
mindig érdemes elvégezni.

6. kép: A tesztinjekció során néhány tized ml kontrasztanyagot
adunk be. Ideális esetben a kontraszt a liquortér festődését mutatja,
amelyre a lumbalis szakaszon jellemző a ferdén lefutó párhuzamos csíko -
zottság. A csillag egy véletlenül bejuttatott levegőbuborékot jelöl.
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oldalirányú felvételt érdemes beadás közben, az injekció végén elex-
ponálni.

Gyakori kérdés, hogy mikor vegyük igénybe a lumbalis punctiot és
mikor az atlanto-occipitalisat. Ennek megválaszolásakor több szem-
pontot is figyelembe kell venni. Utóbbi technikailag könnyebben kivi-
telezhető, kevesebb gyakorlással is elsajátítható, ugyanakkor hibás
szúrás esetén – ha a tű túl mélyre megy – a következmények sokkal
súlyosabbak lehetnek (pl. légzésleállás). Nyaki szúrás esetén liquor
ürülésére mindig számíthatunk, így mód van mintavételre is.

Kövér állatoknál a lumbalpunctio gyakran egyáltalán nem kivitelez-
hető a vaskos zsírréteg miatt. A technikai nehézségek ellenére a

lumbal punctionak mégis van egy fontos előnye. Míg a cervicalis szú-
rás esetén a kontrasztanyag mozgatóereje a gravitáció, ami nagyfo-
kú liquortér-kompresszió (pl. több csigolyányi gerincvelő-ödéma)
jelenléte esetén nem elegendő ahhoz, hogy bejuttassa a jódot a
nagy nyomású helyekre. A lumbalis punctio során a fecskendőre
gyakorolt erő direkt nyomás formájában bejuttatja a kontrasztot oda
is, ahová például az atlanto-occipitalis szúrással nem tudott eljutni.
Fontos a lézió helye is: nyaki kompressziót nem „szokás” lumbal
punctióból vizsgálni, hiszen a fent említett masszív ödéma ritkán ala-
kul ki a nyaki gerincszakaszon, így nincs szükség a nagynyomású
beadásra.

Szentgáli megfejtések


