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Summary

lposi in chondrodystrophoid dogs. One dog was treated
of the course of the disease as well, as the X-rays and

nce of calcified discs from intervertebral spaces de-
Calcified masse§ visible on plain X-rays in interverte-
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P ato lo gia wyp adnię c ia j ądr a miażdży steeo u p s ów
chondrodystrofi cznych otaz lęczenie tejże choroby j est
znanę i opisane także w podręcznikach. Liczba pol-
skich publikacji na ten temat (I, 4, 6-10, 13) jest jed-
nak bardzo skromna w stosunku do nagminności cho-
roby. Brak w nich materiału ikonograficznęgo wizu-
alizującego krok po kroku proces przemieszczania się
masy zmieni one go p ato lo giczni e j ądra miażdży ste go .

Proces ten opisanyjest w litęraturzę (II, 12) na pod-
stawie zĄ ęc r entgenowskich wykonywanych w o d stę -
pie co najmniej 1 roku. Celem opracowaniabyło ptzed-
stawienie wypadania jądra miażdżystego w badaniach
obrazujących wykonywanych w krótszych odstępach
cZaSu.

0pis ptzypadków

Przypadek nr l. Pies satniec, mieszaniec w typic jaln-
nika długowłosego w wieku 11 lat. Pierwsze badanie RTG
przeglądowe zostało wykonane w czasie zakończonego
pomyślnie 1eczenia zachowar,vczego psa z objawarni 2 stop-
nia (ból i niedowład kończyn miedniczych) (ryc. 1). Na
zdjęciu widoczne były zwapniałe jądra miazdzyste pomię-
dzy kręgami lędźwiowymi I i2 oraz 3 i 4. Drugie badanic
przeglądowe (ryc. 2) wykonano 5 miesięcy później u psa
chorującego powtórnie, tym razem z objawami 4 stopnia
(po razenie kończyn m iedni czych t z zatrzyman i em moczu).
Na radiogramie widoczna była deformacja zwapniałego
jądra miażdżystego pomiędzy kręgami 1ędźwiowymi 1 i 2
w postacijego spłaszczenia i przemieszczenia ku górze. W
tym okresie leczenie zachowawcze nie dało zadawalające-
go rezultatu, co spowodowało podjęcie leczenia operacyj-
nego zakończonego pomyślnie. W czasie pzygotowań do
operacji wykonano kolejne badanie przeglądowe (ryc, 3)

Rl,c. 1. Zwapniałe jądra miażdżl.ste pomiędzy kręgami lę-
dźwiowymi li2oraz3i4

Ryc. 2. W stosunku do poprzedniego zdjęcia widoczna defor-
macja zwapnialego jądra miażdż.vstego pomiędzy kręgami
lędźwiowymi l i 2 w postaci jego spłaszczenia i przemieszcze-
niu ku górze
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w trzy tygodnie po poprzednim, Cień zwapniałego jądra
miażdĄstego opisanego powyżej jako zdeformowanie znikł
tym razem zprzestrzeni porniędzy kręgami lędzwiowymi l
i 2, a sama przestrzeń ulcgła zwęzeniu. Badanie z użyciem
magnetycznego rezonansu jądrowcgo wykonane w kilka
dni póznicj (ryc.4)wykazało masywne wypadnięcie jądra
niażdżystcgo w postaci ciemnej plarny przesłaniajapej
rdzeń kręgowy w kanale ponad przestrzeniąpomiędzy krę-
garnilędzwiowymil l2.

Ryc.3. W stosunku do poprzedniego zdjęcia zdeformołvane
jądro miażdżyste zniklo z przestrzeni pomiędz1, kręgami lę-
dźwiow_vmi l i 2, a sama przestrzeń ulcgła zwężeniu

Ryc. 4. Obraz z magnetyczncgo rezonansu jądrowego: ma-
sywne wypadnięcie jądra miażdżystego pomiędzy kręgami
lędźwiowl,mi l i 2, zwapnienie jądra miażdżystego pomiędzy
kręgami lędźwiolr,;"mi 3 i 4

Przypadek nr 2. Psa, jamnika krótkowłosego, sukę w
wieku lat 5 leczono w czasie kolejnych cpizodów choroby
zachowawczo. W okresie picr-wszego zachorowania z ob-
jawami 4 stopnia (porażenie kończyn miednicznych i za-
trzymanie moczu) wykonano badanie przeglądowe RTC
kręgosłupa (ryc. 5). Oprócz nieznacznego zwężenia prze-
strzeni pomiędzy 3 i 4 kręgiem lędzwiowyn widoczne były
także zwapniałe jądra miazdżyste rniędzy 12 i |3 kręgiem
piersiowyrn oraz pomiędzy kręgarni lędzwiowymi 4 i 5, 5 i
6,6 i7 . Następny epizod choroby 2 stopnia (w postaci nie-
dowładu kończyn miednicznych) wystąpił po 7 miesiącach
i ustapił po krótkotr-wałym leczeniu zachowawczym. Po
kolejnych 5 micsiapach wystąpił niedowład kończyn mied-
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Ryc. 5. Nieznaczne zwężcnie przestrzeni pomiędzy 3 i 4 krę-
giem lędźwiowvm, zwapniałe jądra miażdżyste między inny-
mi w trzech ostatnich przestrzcniach między kręgami lędźwio-
wymi

Rl,c. 6. W rzucie ot$oru międzykręgowego między kręgami
lędźwiowl,mi 4 i 5 cień o wysyceniu zbliżon.vm do wysycania
zu,apniałcgo jądra miażdżystego, zwapniale jądra miażdży-
ste w dlvóch ostatnich przestrzeniach między kręgami lędźwio-
rłvmi

Ryc. 7. W porównaniu ze zdjęciem poprzednim brak cienia w
rzucie otworu międzykręgowego między kręgami lędźwiowy-
mi4i5
nicznych (2 stopień nasilenia objawów). Na wykonanym
wtedy radiogramie (ryc. 6) dostrzec można, że cień zwap-
niałego jądra miażdżystego z przestrzeni rniędzy kręgami
lędzwiowymi 4 i 5 znikł, a w rzucie otworu rniędzykręgo-



wego pojawił się cień o wysyceniu zbliżonym do wysyce-
niazwapniałego jądra miażdżystego. Po upływie 3 miesię-
cy przy kolejnym zachorowaniu z objawami 3 stopnia (nie-
dowład kończyn miednicznych), równiez wykonano zdję-
cie RTG (ryc. 7), na którym brak już było cienia w rzucie
otworu międzykręgowego.

0mówienie

Wyp adnięc ie j ądra miażdży ste go Qlrol ap s u s n u c ] ei
pulposĄ opisane po taz pierwszy prawdopodobnie w
1881 r. przez Jansona (cyt. 3) jest chorobąnagminnie
występuj ącą u psów chondrodystroficznych. Dotyczy
zarówno psów rasowych, jak i mieszańców o pewnym
Ępie budowy ciała,ktore określić mozna mianem krót-
kołapychkarłów(2).Przemianyw jądrzemiażdĘsĘm
u psów chondrodystroficznych biegną we właściwy
sobie sposób opisany przęz Hansena (5) w jego kla-
sycznych i fundamentalnych pracach z w czesny ch lat
p ięćdzi e siątych ubie głe go wi eku. Aktualny pr ze gląd
całości problemu przedstawia opracowanie Bray i
Burbridge'a z 1998 r. (3). Jądro miażdżyste pierwot-
nie mające postać żelu podlega chrzęstnieniu, a na-
stępnie zwapnieniu, W tej syfuacji krążek międzykrę-
gowy, który jest nie tylko połączeniem kości, ale tak-
że pełni rolę amortyzatora przestaje należycie funk-
cjonować. Dochodzi do przerywania włókien pierście-
nia włóknistego i masa zwyrodniałego jądra przeciska
się do wnętrza kanału kręgowego powodując ucisk
rdzęnia kręgowego. W niektórych przypadkach, jak
opisane powyżej, proces ptzemieszczania się zwap-
niałej masy skorelowany z nasllającymi się zaburzę-
niami neurologicznymimożę być widoczny nawet na
przeglądowych zdjęciach RTG.

Przy planowaniu leczenia operacyjnego z ttżyciem
hemilaminektomii (6, 9, 1 0) koniecznym uzupehrieniem
jest mielografia lub jak w przypadku nr 1 magneĘczny
rezonans jądrowy. Ta metoda, kosztowna i trudno do-
stępna dla weterynarii, góruj e nad mielografią ( 14) lep-
szym obrazowaniem tkanek miękkich, a także, co w
tymprzypadku jest istotne, masy zwyrodniałego jądra
mtazdżystego. Mniejsza jest również jej inwazyjność,
P s a do p rz epro w a dzenia b adania meto dą magneĘ cz -
nego rezonansu jądrowego należy wprowadzić w sen
podstawowy, gdy ż inaczej nie można go wwieźc i unie-
ruchomić w funelu aparatu wytwarzającego w czasie
pracy ogTomny hałas. Unika się jednak nakłuwania
opony twardej, wstrzykiwania pĘnu kontrastowego i
zw iązany ch z tym zagt ożeń.

Ukazany w przypadku 2 proces znlkania cienia ją-
drowego mtażdżystego obserwowany na zdjęciach
RTG zasługuje na szczegolnąuwagę. Samo znikanie
cient zwapniałych jąder miażdżystych jest opisane
przęz Havranka tBalzarettiego (cyt, 1I,12) oraz Sti-
gena (I2). W niektórych przypadkach możę ono nie
powodować obj awów chorobowych, co p ozvv ala przy -
puszczać, że j ądr a mtńdży ste mo gąpr zemieszczac się
w innym kierunku niz ku rdzeniowi kręgowemu (12).
Z ar ow no j ednak b adani a H avrank a i B alz ar ętti e go cy -

towane przęz Stigena, jak i jego własne oparte są na
zdjęciachwykonywanych w odstępie 1 do 5 lat. P rzed-
stawiony przypadeknr 2wskazuje na możliwość zni-
kania cienia zwapniaŁego jądra miażdżystego w cza-
sie co najv,ryżej roku i w taki sposób, że pojedyncze
przeglądowe zdjęcie RTG może wskazywać na brak
zmian w danej przestrzeni międzykręgowej. Jeżelt
przyjąc, że początek znlkania cienia zwapniałego ją-
dra miażdżystego nastąpił w okresie lekkiego niedo-
władu w 7 miesięcy po pierwszym zachorowaniu, to
na jego całkowite zniknięcie wystarczyŁo nie więcej
niż 8 miesięcy.Z całązaś pewnościąprocesy uprząta-
nia przemie szczonęBo do kanafu kręgowego zwapnia-
łego jądra miażdżystego mogąbiec tak szybko, że po
3 miesiącach przestaje być ono widoczne na radiogra-
mle.

Analiza opisanych przypadków skłania ku pewnej
refleksji. Używana(8, 13) iużytatakżęw tym opraco-
waniu polska nazwa choroby ,,wypadnięcie jądra
miażdżystego" oddaje dobrze masywność zjawiska,
sugeruj e j ednak pewną gwałtowność i j ednorazowość
proce su. W rzeczywisto ści, choćby wskazuj ą tylko opi -
s},\Mane przypadki, przemieszczanie się jądra miażdży -
stego może trwać kilka miesięcy.Precyzvjna orienta-
cja w jakiej fazie jest przebiegający proces powinna
wpĘwać dodatnio na prawidłowość proponowanych
przęz lękar za weterynari t zabie gow.
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