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Cer ebellar blødning er en sjælden komplikation i for bindelse med supr atentor ielle, spinale
og thor axkir ur giske oper ationer [1]. Den eksakte patomekanisme er uafklar et, men det
for modes, at cer ebr ospinalvæske (CSV)-lækage medfør er intr akr aniel hypotension og en
for øget tr ansmur al tr ykgr adient i de intr akr anielle kar med øget r isiko for r uptur .
Endvider e kan CSV-lækage medfør e displacer ing af cer ebellum med r isiko for over r ivning
af de cer ebellar e br ovener . Hæmatomet for deler sig typisk i de cer ebellær e sulci og giver et
kar akter istisk str ibefor met mønster på CT-billeder [2].
Blødningen er kendes oftest i det før ste postoper ative døgn [1-3] pga. neur ologiske udfald
som følge af kr aniener vepåvir kning, hjer nestammetr yk eller obstr uktiv hydr ocefalus.

SYGEHI STORI E
En 71-år ig kvinde med par oksystisk atr ieflimr en, polyneur opati, ulcus ventr iculi og
kr oniske r ygsmer ter blev i 2019 oper er et for lumbal spinalstenose på niveau L3/4. Hun var
tidliger e blevet oper er et for en diskuspr olaps på niveau L4/5 og for spondylodese fr a L3 til
L5 i 2013. Man for etog nu dekompr ession og uinstr umenter et dese på L3/4. Pr ocedur en var
komplicer et af en dur alæsion, som blev lukket med en enkelt sutur og fibr inholdigt
vævslim, og der blev anlagt to sår dr æn.
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Postoper ativt udviklede patienten over otte timer påvir ket almentilstand, hovedpine,
hæmatemese, hyper tension (240/90 mmHg) og tiltagende somnolens. En akut CT af hjer nen
viste en str ibefor met blødning i begge cer ebellar e hemisfær er , globalt lillehjer neødem og et
samlet hæmatom i venstr e cer ebellar e hemisfær e (Fig u r 1 A, B, C, D). Dette medfør te
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hjer nestammepåvir kning og begyndende obstr uktiv hydr ocefalus, men uden tegn til
vævsher nier ing gennem for amen magnum (Figur 1E, F). Ved CT-ar ter iogr afi påviste man
ingen intr akr aniel kar malfor mation eller anden blødningskilde. Patienten blev akut
over flyttet til Hjer ne- og Rygkir ur gisk Afdeling på Aar hus Univer sitetshospital, hvor hendes
scor e på Glascow Coma Scale (GCS) var på 13, hun havde nor malt spontant bevægemønster ,
par allelle øjenakser og små, lysr eager ende pupiller . Man lagde akut et ekster nt dr æn for at
aflaste den supr atentor ielle hydr opcefalus (Figur 1H). To timer sener e descender ede hun
bevidsthedsmæssigt til en GCS-scor e på 9 og udviklede meningealia og blikdeviation mod
højr e. Hun blev intuber et, og man for etog akut og ukomplicer et dekompr essiv kr aniektomi
af fossa poster ior med evakuer ing af blødningen, som var beliggende i en cer ebellar fissur .
Ved en postoper ativ digital subtr aktionsangiogr afi afkr æftedes ligeledes en blødningskilde,
og en postoper ativ CT viste tilfr edsstillende for hold (Figur 1G, H, I). Patienten blev
ekstuber et dagen efter og over flyttet til et inter mediær t obser vationsafsnit. I efter for løbet
havde hun smer ter , ganesejlspar ese, gangataksi og kognitiv dysfunktion, som
nor maliser edes i løbet af få dage. Det ekster ne dr æn blev seponer et, og hun blev udskr evet
til genoptr æning på syvende postoper ative dag med beskeden gangataksi som eneste
symptom.

DI SKUSSI ON
Lumbal dur askade med CSV-lækage kan medfør e sekundær intr akr aniel blødning, og
læsionen skal der for r epar er es intr aoper ativt. Da sår dr æn kan medfør e yder liger e lækage,
bør disse undgås, hvis det er muligt [1, 3]. Risikoen for dur askade er stør st ved gentagne
indgr eb på samme niveau og sær ligt lumbalt sammenlignet med indgr eb på cer vikal- og
tor akalcolumna [1]. Kvindeligt køn og kar diovaskulær e r isikofaktor er spiller muligvis også
en r olle [3]. Andr e indgr eb med CSV-dr ænage kan pr incipielt også medfør e cer ebellar eller
anden intr akr aniel blødning. F.eks. er subdur ale hæmatomer en velkendt komplikation i
for bindelse med over dr ænage ved langvar ig shuntbehandling af hydr ocefalus [4].
Cer ebellar blødning efter lumbalpunktur er kun omtalt på kasuistisk basis i litter atur en
tr ods den udbr edte anvendelse af indgr ebet [1], og r isikoen bør der for ikke veje tungt ved
dette indgr eb. Ved mistanke bør patienten udr edes akut med neur ologisk under søgelse og
r elevant billeddiagnostik, evt. angiogr afi ved påvist blødning. En neur ologisk eller
neur okir ur gisk afdeling bør kontaktes mhp. akut vur der ing, og behandlingen kan som
udgangspunkt følge almindelige r etningslinjer for cer ebellar e hæmatomer [5]. Ofte vil
patienter med isoler et lillehjer nelæsion have en god pr ognose med beskedne funktionstab,
afhængigt af læsionens beliggenhed og stør r else [1].
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SUMMARY

Cerebellar haemorrhage after lumbar surgery with intraoperative dural tear
Antonia Budko Gabr ielsen, Mindaugas Bazys & Ander s Rosendal Kor shøj
Ugeskr Læger 2020;182:V04200260
In this case r epor t, a 71-year -old female developed headache and nausea and signs of br ain
stem involvement following lumbar sur ger y with intr aoper ative dur al tear . A CT scan
showed cer ebellar haemor r hage and hydr ocephalus, and the patient was tr ansfer r ed to a
neur osur gical depar tment and tr eated with an exter nal ventr icular dr ainage, haematoma
evacuation, and poster ior fossa decompr ession. This case highlights the impor tance of swift
diagnostics in patients developing neur ological symptoms following lumbar sur ger y, as well
as limiting any cer ebr ospinal fluid leakage following intr aoper ative dur al tear .
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