Liquorhypotensiesyndroom na cervicale manipulatie
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Achtergrond
	Casus

	Conclusie

Chiropractische interventies zoals cervicale manipulatie kunnen incidenteel leiden tot ernstige
neurologische complicaties.
Een 63-jarige vrouw presenteerde zich op de polikliniek Neurologie met sinds 5 weken sterk
houdingsafhankelijke hoofdpijn, oorsuizen en misselijkheid. Deze klachten waren vrijwel
direct begonnen na cervicale manipulatie wegens nekpijn. MRI van de hersenen toonde
kenmerkende afwijkingen die passen bij het liquorhypotensiesyndroom. Op de MRI van de
cervicale wervelkolom was ter hoogte van C i - ii een groot posterieur defect in de dura te
zien. Na het falen van conservatieve behandeling werd een lumbale epidurale bloedpatch
toegediend, waarna de patiënt spoedig herstelde.
Cervicale manipulatie kan een scheur in de dura veroorzaken met een liquorhypotensie
syndroom tot gevolg. Hier moet aan gedacht worden bij houdingsafhankelijke hoofdpijn
die optreedt direct na de manipulatie. Als conservatieve therapie faalt, is een epidurale
bloedpatch een mogelijke behandeling.

N

a chiropractische interventies zoals cervicale
manipulatie heeft naar schatting 30 tot 60% van de
patiënten klachten van lichte tot matige pijn.1,2 Bij
dergelijke interventies kunnen echter ook ernstige complicaties optreden, die gepaard kunnen gaan met aanzienlijke morbiditeit, soms zelfs met een fatale afloop.1,2
Rapportage over complicaties na cervicale manipulatie
bestaat vrijwel alleen uit casuïstiek, wat een schatting
van het risico op deze complicaties lastig maakt.
In de literatuur worden vooral vasculaire complicaties
vermeld, zoals een cerebrovasculair accident, arteriële
dissectie en een subduraal hematoom, maar ook andere
neurologische complicaties zoals radiculopathie, myelopathie, discusherniatie, verlamming van het middenrif
door uitval van de N. phrenicus en het cauda-equinasyndroom.1,2 Wij beschrijven een patiënt die door een cervicale manipulatie een durascheur opliep met als gevolg
een ernstig liquorhypotensiesyndroom.
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Patiënt A, een 63-jarige vrouw, kwam op de polikliniek
Neurologie vanwege ernstige hoofdpijn die sinds 5 weken
bestond. Deze hoofdpijn was binnen een uur ontstaan
nadat een manueel therapeut tot 2 maal toe een techniek
had toegepast die bestond uit snelle draaiing met overstrekking van de nek; daarbij was een ‘knak’ te horen
geweest. De hoofdpijn was sterk houdingsafhankelijk,
vooral aanwezig bij staan of zitten en veel minder bij liggen. Verder had ze last van oorsuizen aan de rechterzijde,
misselijkheid en een verminderd concentratievermogen.
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subdurale vochtcollecties

diffuus verdikte dura

FIGUUR 1 (a) CT-scan van het cerebrum van patiënt A; (b) MRI-scan met gadolinium als contrastmiddel (transversale coupe). De CT-scan toont dubbelzijdige
subdurale vochtcollecties. De MRI-scan toont een verdikte, aankleurende dura (afgedrukt met toestemming van de patiënt).

Ze had nooit eerder dergelijke klachten gehad. Patiënte
was doorverwezen naar de manueel therapeut door de
fysiotherapeut bij wie ze onder behandeling was wegens
lichte myogene nek- en hoofdpijn.
Voordat ze bij ons kwam had ze tot 3 maal toe de huisarts
bezocht, de eerste keer met de klachten van lichte nek- en
hoofdpijn, die geduid werden als een spierspanningshoofdpijn, en enkele weken daarna met heftige hoofdpijn.
Bij dit tweede bezoek had zij niet vermeld dat 2 weken
eerder manipulatie van de nek was verricht. Bij het derde
bezoek waren de klachten zodanig verergerd dat de huisarts besloot door te verwijzen naar een neuroloog.
Bij lichamelijk onderzoek was er een soepel en onbeperkt
bewegingspatroon van de nek en er waren geen neurologische afwijkingen. Een CT-scan van het cerebrum liet
dubbelzijdige subdurale vochtcollecties zien (figuur 1a).
2

De daaropvolgende MRI van het cerebrum met intraveneus gadolinium toonde tevens een verdikte, aankleurende dura en een indaling van de cerebellaire tonsillen
in het foramen magnum (zie figuur 1b). Aanvullende
MR-angiografie gaf geen aanwijzingen voor een dissectie, sinustrombose of aneurysmatische bloeding. Het
beeld was karakteristiek voor een chronisch liquorhypotensiesyndroom.
Op de MRI-opnames van de cervicale wervelkolom was
op niveau Ci-Cii een posterieur defect van de dura zichtbaar met liquorlekkage tot in de subcutis (figuur 2a).
Gezien de lokalisatie van de scheur werd besloten allereerst te starten met strikte bedrust in combinatie met
rehydratie. Dit gaf echter geen verbetering. In overleg
met de anesthesioloog en neurochirurg werd een cervicale epidurale injectie met eigen bloed van patiënte over-
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FIGUUR 2 MRI-opnames van de cervicale wervelkolom van patiënt A (sagittale coupe). (a) Op niveau Ci-Cii is een posterieur defect van de dura zichtbaar met
liquorlekkage tot in de subcutis. (b) Situatie na het aanbrengen van een lumbale bloedpleister (‘bloedpatch’). De bloedpatch bestond uit een lumbale epidurale
injectie met autoloog bloed, waarna patiënte 24 h in anti-Trendelenburg-positie bleef liggen (afgedrukt met toestemming van de patiënt).

wogen (bloedpleister, ook wel ‘bloedpatch’ genoemd). In
eerste instantie werd echter gekozen voor een lumbale
bloedpatch met 20 ml autoloog bloed en vervolgens ligging in anti-Trendelenburgpositie gedurende 24 h, aangezien deze benadering met minder risico’s gepaard gaat.
Hierop verbeterden de klachten binnen enkele dagen. Op
de controle-MRI, 6 dagen na het aanbrengen van de
bloedpatch, bleek het durale defect te zijn hersteld (zie
figuur 2b). Hierna kon patiënte in goede conditie met
ontslag.

Beschouwing
De meest voorkomende oorzaken van het liquorhypotensiesyndroom zijn iatrogeen; dit syndroom doet zich met
name voor na een lumbaalpunctie, maar het kan ook na
trauma of spontaan optreden.3,4
Bij onze patiënt waren de klachten vrijwel direct opgetreden na cervicale manipulatie. Dit maakt een oorzakelijk verband aannemelijk. In de literatuur zijn sinds
2000 11 casuïstische mededelingen over deze complicatie van cervicale manipulatie verschenen (tabel).5-10 In
dergelijke gevallen betrof het vooral een techniek waarbij axiale tractie van de nek in combinatie met een snelle
draaibeweging was verricht. Het betreft overwegend
vrouwelijke patiënten (10 van 12) van uiteenlopende
leeftijd (29-63 jaar). De klachten beginnen in de meeste

gevallen direct na de manipulatie en nemen in de loop
van de dag toe. Kenmerkend voor het syndroom is de
houdingsafhankelijke hoofdpijn, met een toename bij
overeind komen en een afname bij liggen. Sommige
patiënten hebben ook begeleidende symptomen zoals
oorsuizen, nekstijfheid, misselijkheid, braken, diplopie
en vertigo3,4 (tabel 1).
MRI-onderzoek van de hersenen met gadoliniumcontrast liet bij onze patiënt de kenmerkende afwijkingen
van liquorhypotensiesyndroom zien: hyperintense aankleuring van de dura mater, indaling van de cerebellaire
tonsillen door het foramen magnum en subdurale vochtophoping.3,4 In dit geval toonde de MRI van de cervicale
wervelkolom tevens een posterieur defect op het niveau
van Ci-ii passend bij een durascheur. Lokalisatie van het
defect middels MRI-onderzoek was niet bij alle in de
literatuur beschreven patiënten mogelijk. Daarom werd
soms aanvullend beeldvormend onderzoek middels cysternografie verricht (zie de tabel).7-9
Een liquorlekkage ontstaan na cervicale manipulatie
kan cervicaal gelokaliseerd zijn, maar kan ook het
gevolg zijn van een thoracolumbaal defect (zie de tabel).
Gezien het beperkte aantal gerapporteerde patiënten is
er geen eenduidige behandeling. Vaak wordt er eerst
gekozen voor een conservatieve therapie die bestaat uit
bedrust, pijnstilling en intraveneuze rehydratie. Dit
leidde bij 5 van de 11 patiënten tot spontaan herstel,
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TABEL Literatuuroverzicht van de casuïstiek sinds 2000 van liquorhypotensiesyndroom na cervicale manipulatie, aangevuld met de gegevens
van patiënt A
eerste
auteur,
jaar

patiëntgegevens
geslacht, symptomen
leeftijd
in jaren

tijd tussen
tijd tot
manipulatie en bezoek aan
symptomen
specialist

bevindingen
beeldvormend
onderzoek

therapie*

duur tot
herstel

Chung, 20005

♀, 44

houdingsafhankelijke
hoofdpijn, nekpijn

onbekend

onbekend

conservatieve therapie

onbekend

Jeret, 20019

♂, 34

houdingsafhankelijke
hoofdpijn, vertigo

< 36 h

onbekend

MRI: onbekend
cisternografie: geen
lekkage
MRI en myelografie:
geen lekkage

Beck, 20039

♀, 40

hoofdpijn, braken,
direct
diplopie
houdingsafhankelijke
direct
hoofdpijn, nekpijn, braken

6 dagen

houdingsafhankelijke
hoofdpijn, braken

direct

5 dagen

Mathew, 20069 ♀, 51

hoofdpijn, diplopie

< 1 week

4 weken

Morelli, 20066 ♂, 49

houdingsafhankelijke
hoofdpijn, oorsuizen
houdingsafhankelijke
hoofdpijn

< 24 h

1 dag

direct

1 maand

houdingsafhankelijke
direct
hoofdpijn, misselijkheid,
fotofobie, spierzwakte

2 weken

houdingsafhankelijke
enkele dagen
hoofdpijn, nekpijn,
diplopie
houdingsafhankelijke
1 week
hoofdpijn, braken
houdingsafhankelijke
direct
hoofdpijn, misselijkheid,
oorsuizen

7 weken

MRI: geen lekkage

2 weken

MRI: lekkage anterieur
cervico-thoracaal
MRI: lekkage posterieur
niveau C1-C2

Strauss, 20059 ♀, 54

Suh, 20059

♀, 37

Prasad, 20067 ♀, 37

Donovan, 20088 ♀, 32

Kurbanyan,
20089

♀, 46

Kusnevoz,
201310
patiënt A

♀, 29
♀, 63

onbekend

5 weken

MRI: mogelijk lekkage
niveau C1-C2
MRI en cisternografie:
bilateraal thoracale
lekkage
MRI: thoraco-lumbale
lekkage
MRI en CT-myelografie:
lekkage linkszijdig
niveau C2
MRI: arachnoïdale cyste
wortel C3
MRI en cisternografie:
lekkage anterieur
thoraco-lumbaal
MRI, cisternografie,
CT-myelografie: lekkage
links cervico-thoracaal

bloedpatch lumbaal
< 5 weken
gevolgd door conservatieve
therapie
conservatieve therapie
< 8 weken
conservatieve therapie
< 2 uur
gevolgd door lumbale
bloedpatch 20 ml
conservatieve therapie
onbekend
gevolgd door hoogthoracale bloedpatch 20 ml
bloedpatch
hoofdpijn
direct; diplopie
< 5 maanden
conservatieve therapie
< 3 maanden
bloedpatch lumbaal
onbekend
gevolgd door conservatieve
therapie
conservatieve therapie
< 2 weken
gevolgd door 2x hoog
thoracale bloedpatch 5 ml;
7 dagen na elkaar
conservatieve therapie
< 7 weken

conservatieve therapie

< 2 weken

conservatieve therapie
gevolgd door lumbale
bloedpatch 20 ml

< 1 week

* “Bloedpatch’ of bloedpleister is een therapie die bestaat uit een epidurale injectie van autoloog bloed.

waarbij de tijd tot herstel varieerde van 2 weken tot 3
maanden.4-10
Bij patiënt A en 3 andere patiënten bleek conservatieve
therapie alleen niet voldoende en werd aanvullend een
epidurale bloedpatch toegediend (zie de tabel).8,9 Bij nog
4

eens 3 patiënten werd gelijk besloten tot het toedienen
van een bloedpatch.7,9 Ook aan patiënten met een cervicaal duradefect werd volgens eerdere rapportages allereerst een bloedpatch op lumbaal of thoracaal niveau
toegediend, aangezien dit technisch makkelijker uit te

NED TIJDSCHR GENEESKD. 2014;158: A7050

▼ Leerpunten ▼

voeren is en minder risico’s met zich meedraagt. Bij geen
van de patiënten was een cervicale bloedpatch of een
chirurgische interventie noodzakelijk.
De prognose van een liquorhypotensiesyndroom na cervicale manipulatie lijkt niet ongunstig, in zoverre dat er
bij alle gerapporteerde patiënten uiteindelijk herstel
optrad. Tussen het optreden van de complicatie en het
stellen van de diagnose lag echter bij onze patiënt en bij 6
andere patiënten een periode van weken tot maanden die
met ernstige klachten werd doorgebracht.
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• Chiropractische interventies zoals cervicale manipulaties
kunnen leiden tot diverse neurologische complicaties.
• Denk bij houdingsafhankelijke hoofdpijn na cervicale
manipulatie aan een mogelijk liquorhypotensiesyndroom
op basis van liquorlekkage door een durascheur.
• Conservatieve therapie of een epidurale bloedpatch zijn
hierbij mogelijke behandelopties.

Conclusie
Chiropractische interventies kunnen gepaard gaan met
verschillende neurologische complicaties, waarvan sommige ernstig zijn. Een zeldzaam voorkomende complicatie
is een durascheur waardoor een liquorhypotensiesyndroom ontstaat. Bij houdingsafhankelijke hoofd
pijnklachten na cervicale manipulatie moet hieraan
gedacht worden.
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