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A korábbi fejezetekben megismerkedhettünk a cervicalis és a
lumbalis punctióból végzett myelographia technikájával. Sajnos, a
gyakorlatban a végeredmény nem mindig sikerül „tankönyvire”, sok-
szor nem azt látjuk, amit szeretnénk, esetleg furcsa, váratlan jelensé-
gekkel találjuk szemben magunkat. A cikksorozat jelen részében
ezekkel az esetekkel foglalkozunk.

Lumbalis szúrás során előforduló anomáliák
Az atlanto-ocipitalis és a lumbalis szúrási pontok között egy lényeges
anatómia eltérés van: a koponyacsonttól az epistropheus caudalis
végéig a dura szorosan a csigolyaívek belsejéhez tapad. Emiatt az
atlanto-occipitalis szúrás során a tű a szalagon, mint a csigolyaívek
között feszülő feszes membránon halad át, és jut a subarachno ide -
alis térbe (1. kép). A lumbalis szakaszon viszont a dura nem rögzül a
csigolyához, a gerincvelővel együtt elmozdul, azaz a szúrás során a
tű – különösen, ha többszöri próbálkozás miatt tompa – a myelont maga
előtt tolhatja (2. kép). Ennek két kedvezőtlen következménye lehet. 

Előfordulhat, hogy a tűt beszúrtuk, látszatra a gerinccsatornában
van, a hegye mégsem penetrálja teljesen a durát, s ilyenkor a be -
adott kontrasztanyag (részben) az epiduralis térbe kerül (3. kép). Az
epiduralis teret kitöltő zsírszövetben a kontrasztanyag terjedése
egyenetlen és lassú. Az epidurogramra jellemző, hogy a kilépő
gerincvelői idegek gyöke mentén a kontrasztanyag kicsúcsosodik, a
kontrasztvonal sokkal hullámosabb, mint a myelogram esetén, emel-
lett gyakori a heterogén, foltszerűen festődő területek megjelenése is
(4. kép). Az epiduralis injekció diagnosztikai szempontból általában
használhatatlan. Legtöbb esetben az epiduralis térből a kontraszt-
anyag 20-30 perc alatt felszívódik, ilyenkor újabb injekció adásával
megpróbálkozhatunk.

Az is megtörténhet, hogy az életlen tű a durát maga előtt tolja,
majd amikor penetrál, már mélyen a gerincvelőben áll meg. Az
intramedullaris injekció fájdalmas, még az altatott állat is gyakran
megmozdul, ami subarachnoidealis beadás esetén jellemzően nem
fordul elő. Nagyobb mennyiségű intramedullaris kontrasztanyag ron-
csolhatja a gerincvelő állományát. Fontos tehát, hogy a tű pozíciójá-
ról 0,1-0,2 ml tesztinjekció segítségével minden esetben meggyő-
ződjünk (5. kép)! Itt kell megemlíteni azt a jelenséget, amikor a kont-
rasztanyag a canalis centralisba kerül (6. kép). A canalogram min-
den esetben a myelon sérülését feltételezi, de ennek valós következ-
ményeit nehéz megítélni. (Ne feledjük: a lumbalpunctio eredeti leírá-
sában ez elfogadott, ld. a cikksorozat 2. része!)

Cervicalis szúrás során előforduló anomáliák
A dura mater spinalis és az arachnoid membrán között egészséges
állatban csak virtuális tér van. Egyes esetekben azonban, ha a tű
hegye pont itt áll meg, a beadott kontrasztanyag nyomása képes
elválasztani a két réteget egymástól. Ez a subduralis injekció. A je -
len séggel főképp a nyaki szakaszon találkozunk, mivel itt a dura a
csigolyához tapad. A myelogram a LL felvételen jellegzetes ék alakú,
azaz a dorsalis kontrasztvonal vaskosabb és tovább halad, mint a vé -
konyabb ventralis (7. kép). Ha a kontrasztanyagot a subduralis térbe
sikerült beadnunk, az injekció nyugodtan megismételhető, ugyanis
annak sem egészségkárosító, sem diagnosztikai „mellékhatása” nincs.

A cervicalis punctio során a kontrasztanyag gyakran bekerül az
intracranialis liquorterekbe, ami a röntgenfelvételeken is jól látható
(8. kép). Ez általában nem elkerülhető, de a modern, nem ionos jód-
származékok elterjedése óta gyakorlatilag nem kell lényeges mellék-
hatással számolni ezekben az esetekben.
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1. kép: A nyak gerincszakasz elején a dura mater szorosan tapad a
csigolyák belső felületéhez, így nincs epiduralis tér. A lig. interarcuale
átszúrása után a tű közvetlenül a subarachnoidealis térbe jut.

2. kép: A C3-sacrum gerincszakaszon a dura és a csigolya belső
felszíne között zsírban gazdag epiduralis tér található, amelynek jelen -
léte miatt a lumbalis punctio esetén több technikai nehézséggel kell számolni.
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3. kép: Sikertelen szúrás. A tű hegye láthatóan maga előtt tolja a
dura matert, a lumene pedig még azon kívül marad, így a kis volu-
menű próbainjekció az epi- és subduralis térbe jutott.

4. kép: Az epidurogram (a) a myelogramhoz (b) képest sokkal
egyenetlenebb festődésű, a kilépő idegek mentén felhőszerű folto-
kat tartalmaz, és a kontrasztvonalak lefutása is hullámosabb. 

7. kép: Subduralis injekció esetén a kontrasztanyag egy bizonyos
távolságon nem jut túl, a dorsalis vonal hosszabb és éles határban
végződik, a ventralis vonal pedig rövidebb és halványabb (ék alak).

8. kép: Az atlanto-occipitalis punctio során a kontrasztanyag jó
része az intracranialis liquortér irányába indul el, és jól láthatóan
körberajzolja mind az oldalsó agykamrákat, mind az agygyrusokat.

5. kép: A beadás előtti próbainjekció jelzi, hogy a tű hegye intra -
medullarisan helyeződik. A myelonban látható kontrasztfolt mellett a
visszaszivárgó kontrasztanyag megjelenik a subarachnoidealis tér-
ben is.

6. kép: Ha a tű hegye áthatol a durán, előfordulhat, hogy a kont-
rasztanyag megjelenik a canalis centralisban. A canalis megjelené-
séből diagnosztikai következtetést levonni nem igazán lehet. 
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Talán az egyik legfrusztrálóbb jelenség, amikor több ml jódoldat
beadása után a felvételen nyomát sem látjuk a kontrasztanyagnak
(9. kép). Ez főként cervicalis beadás estén szokott előfordulni.
Ilyenkor érdemes ellenőrizni, hogy a felhasznált kontraszt tényleg ad-e
röntgenárnyékot (pl. a fecskendőben vagy saját üvegében külön
megröntgenezve). Ellenőrizzük, hogy a készítmény nem járt-e le (bár
a jód nem tud eltűnni az oldatból), esetleg nem történt-e véletlen
csere a fecskendők között (pl. az odakészített Salsol-t adtuk be

intrathecalisan). Magyarázatként szóba jöhet még, hogy az injekció a
gerincet körülvevő vénás plexusba sikeredett, ami azonnal elvezette
a kontrasztanyagot. Ha a megismételt szúrás(ok) sem vezetnek ered-
ményre, ideje elgondolkodnunk „a fekete mágia oktani szerepéről”.

A fecskendőben vagy a toldó vezetékben lévő légbuborékok mind
a cervicalis, mind a lumbalis beadás kapcsán a liquortérbe kerülhet-
nek (10. kép). A levegő jelenlétének kóros következménye nincs, és
néhány buborék a diagnosztikai kiértékelést sem befolyásolja.

9. kép: Nyolc ml Omnipaque beadása után alig jelenik meg kont-
rasztnyom a felvételen. A jelenség egyik feltételezett magyarázata
az, hogy a kontrasztanyag a vénás plexusba jut, ami azonnal elve-
zeti a jódoldatot.

10. kép: A szúrás során a rendszerben lévő levegő bekerülhet a
subarachnoidealis térbe, ahol buborékok formájában jól látható. A
levegő gyorsan felszívódik, semmiféle káros következménnyel nem
kell számolni. 

1. Megoldás: D. A képen a felső szemhéj lateralis felének trichiasisát
lehet megfigyelni, a szőrszálakat hordozó szemhéjszél kismértékű
befelé fordulásával egyetemben. A szemhéjszél plasztikai, kifordító
műtétje után a szaruhártyafekély gyors gyógyulása várható.

2. Megoldás: C. A képen egy idegen testet lehet látni a kötőhártyá-
ban. Felületi érzéstelenítést követően, altatás nélkül is, jó eséllyel eltá-
volítható.

3. Megoldás: B. A képen a szivárványhártya kis területének hozzá-
növését (synechia) lehet látni a szaruhártya hátlapjához. Ez a synechia
anterior tipikus megjelenése. Elképzelhető, hogy egy korábbi trau-
más szaruhártya sérülés következményeképpen alakult ki.

4. Megoldás: A. A kialakult intraocularis elváltozások rendkívül
bonyolultak, ezért a műtéti kezelés sikerességének kicsi az esélye. Az
állandósult diszkomfort mellett a belső szemnyomás további emelke-

dése is várható, ezért hosszú távon a szemgolyó eltávolításától
remélhető a megfelelő eredmény.

5. Megoldás: D. Heveny glaukóma esetében célszerű a szemet –
egyebek mellett – azonnal prosztaglandin analógokkal és karbo an -
hid ráz inhibitorokkal elkezdeni kezelni. Előbbiek a belső szemnyo-
más hatékony csökkentésén túlmenően, extrém myosis kialakulását
eredményezik. Farmakológiájuk érdekessége, hogy a naponta több-
szöri alkalmazás csökkenti a hatékonyságukat, ezért napi egyszeri,
maximum kétszeri alkalmazásuk javasolt.

6. Megoldás: C. Amennyiben a szem fájdalmat nem mutat, és a
belső szemnyomás a rendes tartományon belül tartható, ebben az
esetben nem szteroid gyulladáscsökkentők alkalmazásával az álla-
pot többnyire konzerválható. Megemelkedett belső szemnyomás, fáj-
dalmasság, súlyos uveitis fellépése esetén a szemgolyó eltávolítása
szóba jön.

A 14. oldalon lévő
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