
• ΣΚΟΠΟΣ: Παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού case report, αναφορικά με το επισκληρίδιο αιμάτωμα μετά από
χρήση επισκληρίδιου καθετήρα συνεχούς αναλγησίας ΘΜΣΣ (CPEA) κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης
Whipple υπό γενική αναισθησία που πραγματοποιήθηκε σε άλλο νοσοκομείο.

• ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ: Ασθενής 73 ετών με καθαρό ατομικό ιστορικό, νοσηλεύτηκε από τις 25/4/2020 μέχρι τις
28/4/2020 στο Τμήμα ΣΣ του Νοσοκομείου, λόγω αιφνίδιας εγκατάστασης ατελούς παραπληγίας, την 4η ΜΤΧ ημέρα
μετά από χειρουργική επέμβαση Whipple και λόγω πλήρους κινητοποίησης από τη 2η ΜΤΧ ημέρα, δεν ελάμβανε
αντιπηκτικά. Η κλινική εξέταση δεν ανέδειξε παθολογικά ευρήματα από το (ΑΡ) κάτω άκρο, ενώ στο αντίστοιχο (ΔΕ)
καταγράφηκε κινητικότητα 0/5 σε όλες τις μυϊκές ομάδες καθώς και αισθητικότητα ½ σε όλη την κατανομή του. Στον
ασθενή απουσίαζε ο τόνος του σφικτήρα του πρωκτού και παρουσίαζε αναισθησία κατανομής σέλας. Υποβλήθηκε
επειγόντως σε MRI ΘΜΣΣ και ΟΜΣΣ.

• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η MRI κατέδειξε αιμάτωμα στον οπίσθιο επισκληρίδιο χώρο εκτεινόμενο από τον Θ4 έως τον
Θ8. Ο ασθενής οδηγήθηκε επειγόντως στο χειρουργείο σε διάστημα μικρότερο των 12 ωρών από την εμφάνιση
νευρολογικού ελλείμματος, όπου υποβλήθηκε υπό γενική αναισθησία και σε πρηνή θέση σε κεντρική πεταλεκτομή
Θ4-Θ8, καθώς και παροχέτευση του επισκληριδίου αιματώματος.
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• ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το σπονδυλικό επισκληρίδιο αιμάτωμα (SEH) είναι σχετικά ασυνήθιστο (0,1% έως 3%) αλλά
δυνητικά επιβλαβές για τη λειτουργία του ΝΜ και χαρακτηρίζεται ως σύμβαμα που απαιτεί επείγουσα χειρουργική
αντιμετώπιση.1,2 Οι κλινικοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση είναι: η ηλικία ή φύλο
ασθενούς, αιτία του αιματώματος (αυθόρμητη, μετεγχειρητική ή μετατραυματική), η εντόπιση του αιματώματος, ο
βαθμός νευρολογικού ελλείμματος στον χρόνο της θεραπείας, η ταχύτητα έναρξης του νευρολογικού ελλείμματος,
ο τρόπος αντιμετώπισης καθώς και η διαθεσιμότητα μετεγχειρητικής αποκατάστασης.2 Ασθενείς με μέτριες ή ήπιες
νευρολογικές απώλειες προεγχειρητικά, είναι πιο πιθανό να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα από αυτούς με
πλήρη αισθητικοκινητική παραπληγία, όπως επίσης και από αυτούς που ελάμβαναν αντιπηκτική αγωγή ή
παρουσιάζουν συννοσηρότητες (νεφρική ανεπάρκεια).2 Από όσους επιπλέκονται με επισκληρίδιο αιμάτωμα και
συνοδή νευρολογική βλάβη, το 47% των καταγεγραμμένων ασθενών είχε πλήρη ανάρρωση, το 28% είχε μερική
και στο 25% δεν παρατηρήθηκε ανάκαμψη.3

• Οι δύο κύριοι παράγοντες που καθορίζουν το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα ήταν ο βαθμός νευρολογικού
ελλείμματος κατά τη στιγμή της θεραπείας και ο χρόνος χειρουργικής επέμβασης (αποσυμπίεση εντός 12 ωρών).2
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Εικόνα 1. MRI Τ2 Οβελιαία Εικόνα 2. MRI Τ2 Στεφανιαία

• ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
1. Boco T, Deutsch H. Delayed symptomatic presentation of epidural hematoma after epidural catheter anesthesia: case report: Case report. Spine (Phila Pa 1976). 2007;32(22):E649-51.

2. Mukerji N, Todd N. Spinal epidural haematoma; factors influencing outcome. Br J Neurosurg. 2013;27(6):712-717.

3. Bos EME, Haumann J, de Quelerij M, et al. Haematoma and abscess after neuraxial anaesthesia: a review of 647 cases. Br J Anaesth. 2018;120(4):693-704.

• Στην παρούσα περίπτωση έγινε άμεση χειρουργική επέμβαση γι’αυτό και υπήρξε ομαλή ΜΤΧ πορεία, ωστόσο το
περιστατικό αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της καθυστερημένης εμφάνισης του αιματώματος, της
πλήρους έλλειψης προδιαθεσικών παραγόντων (χωρίς εικόνα προϋπάρχουσας σπονδυλικής στένωσης) για την
εμφάνιση αυτού, καθώς και για το γεγονός ότι δεν έλαβε αντιπηκτική αγωγή κατά τη διάρκεια της πρώτης επέμβασης
(Whipple).
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