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Summary
A mixed breed dog with a yearJong history of hind |imb ataxia (at the beginning) and (later) four limb

ataxia was examined. Neurogical examination localized the lesion to the cervical spinal cord. Myelography
demonstrated dynamic compressive lesions at C 6-7 consistent with diagnosis of wobbler syndrom. Dis-
traction and bone cement plug stabilization was performed and resulted in futl neurological recovery within
a month after the operation. During the 18-monthJong follow up period the result is still good.
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Zespoł chwiejności (ZCh; wobbler syndrome) opi-
sywany jest w literaturzętalźe pod innyminazwami.
W piśmiennictwie anglosaskim można spotkać takie
określenia, j ak: caudal cervical spondylomyelopathy,
cervical vertebral instability, malformatiorVmalarticu-
lation syndrome (6). Choroba została opisana w la-
tach siedemdziesiąĘch ubiegłego wieku przez Par-
kera i wsp. (cyt, 4). Istotą choroby jest ucisk rdzęnia
kręgowego w doogonowej części odcinka szyjnego
kręgosłupa powoduj ący wystąpienie dominuj ącego
w obrazię choroby zespołu ucisku górnego motoneu-
ronu w koń c zynach mie dni c zny ch or az słab iej uchwyt-
nego zespołu ucisku dolnego motoneuronu w kończy-
nach piersiowych, czasem połączonego z bólem szyi.
Najczęściej chorują dobermany w średnim wieku
i młode dogi nierrrieckie (12). W przeciwieństwie do
nagminnie występującego i często opisywanego wy-
padnięcia j ądramiażdzystego, ZCh jest jednostką sto-
sunkowo rzadko występującą w warunkach polskich
(7,9-I1). Wydaje sięjednak, ze wynika to zrzadktego
r ozp oznawania tej choroby.

0pis ptzypadku

Do leczeni a z gło szono p s a mies zań c a zb7iżone go p okro -
jem do dobetmana, samca, w wieku 7 lat. IJ psa od około
roku występ owaĘ zabur zenia ruchowe, początkowo obj a-
wiające się nieznaczną niezbornością kończyn miednicz-
nych, na co właściciel nie zwrócił uwagi, kładap to na karb
wieku zwierzęcia. Pies miał kłopoty ze wstawaniern. W Ęm
okresie zastoso,wano u psa leczenie objawowe (leki prze-
ciwzapalne niesteroidowe, zespół witamin z grupy B). Po
początkowej poprawie nastąpiło zaostrzenie objawów. Pies

wykazyw ał obj awy niezbomo ś c i kończyn miednicznych,
a dodatkowo wystapiły zaburzenianlchowe w kończynach
piersiowych, pole gaj ape na nieprawidło!\rym stawianiu koń-
czyny na podłozu, podpieraniu się na powierzchni grzbie-
towej palców, potykaniu się i upadkach. W takim stanie
pies został skierowany do Kliniki MaĘch Zwierząt Wy-
działu Medycyny Weterynaryjnej SGGW. W badaniu kli-
nicznym stwierdzono postawę szeroką kończyn miednicz-
nych, pies stał z opuszczoną głową a próby zmuszenia go
do ruchu powodowały podwijanie kończyny piersiowej
prawej i upadek. Pazury wszystkich czteręchkończyn były
pościerane na powierzchni grzbietowej, co wskazywało na
o graniczony zasięg ruchu.

W badaniu klinicznym ogólnym nie stwierdzono odchy-
leń od nonny. W badaniu neurologicznym nie stwierdzono
zaburzen nerwów czaszkowych. Odruchy rdzeniowe Ęl-
nych kończyn wskazały nawzmożenie odruchu kolanowe-
go w obu kończynach, lekko zmieniony odruch wyprostny
i zachowany odruch zgięciowy. Nie występował odruch
skrzyzowany wyprostny. Reakcja poprawcza w obu koń-
czynach miednicznych była opóżniona symeĘcznie. Za-
chowane było czucie bólu. W kończynach piersiowych za-
chowany był odruch zgięciowy, atakże czlcie bólu. W ba-
daniu reakcji poprawczej przednich kończyn stwierdzono
jej osłabienie w kończynie piersiowej lewej i brak w koń-
czynie piers iowej prawej . Odruch połskakani a był niemoz-
liwy do wywołania w tej kończynie.

Nie stwierdzono zńlrzeń czucia powierzchownego -
odruch skórny powierzchowny był prawidłowy na całej
długości kręgosfupa. Nie stwierdzono zablrzeń w odruchu
tonicznym karku, chociń próby wyprostowania szyi wy-
woły.wały opór psa bez objawów bólowych. Niezborność
kończyn piersiowych nasilała się wyraznie podczas próby



taczkowania z uniesioną głową. Na podstawie objawów
klinicznych Tozpoznano zamiany zlokalizowane w odcin-
ku szyjnym i skierowano psa na zdjęcie rtg, Wyniki bada-
nia pr z e glądowe go rt g ni e p o twi erdz iĘ zmian anatomic z-
nych w odcinku szyjnym. Poniewaz wszystkie objawy kli-
niczne wskazywały na uszkodzenie zlokalizowane w od-
cinku szyjnym w rozpoznanil róznicowym wzięto pod
uwagę odcinkowe zapalenie rdzęnia kręgowego. Zastoso-
wane leczenie zachowawcze obejmowało leki przeciwza-
palne steroidowe (deksametazon pierwsza dawka 0,5 mg/
/kg m.c. a następnie 0,1 mg/kg m.c. dziennie przez 4 dni)
oraz miorelaksacyjne (metakarbamol w dawce 20 mglkg
m,c. 3 razy dzlsntie doustnie) oraz osłonowo antybiotyk
(amoksycyklina20 mglkgmrc.2 razy dziennte). Po dwóch
dniach leczęnia wszystkie objawy kliniczne ustąpiły i pies
w opinii właściciela był zdrowy. Lęczenie kontynuowano
zmientając deksametazon na prednizon w dawce 1 mg/kg
m.c, doustnię I raz dziennie co dwa dni. po czterech dniach
właściciel ponownie zgłosił się z psem, u którego stwier-
dzono nawrót objawów klinicznych, chociaż w nieco ła-
godniejszej postaci. W takim stanie zdecydowano się na
wykonanie mielografii odcinka szyjnego kręgosłupa. Ce-
lem badania było ustalenie ostateczne go rozpoznania i usta-
lenia szczegółow koniecznych do ewentualnego leczenia
operacyjnego.

Po uprzedniej premedykacji atropiną (Atropinum sulfu-
ricum 1 mg/ml Polfa) w dawce 0,05 mg/kg m.c., medeto-
midyną(Domitor @ Pfizer) w dawce 0,003 mg/kg rn.c. i po
podaniu dozylnym thiopentalu (Thiopental Biochemie
Gmbh) według efektu działania, psa zaintubowano. Po in-
tubacji wykonano rentgenowskie badane przeglądowe
odcinka szyjnego w projekcji bocznej. Zdjęciepokazywa-
ło zwążenie przestrzeni międzykręgowej pomiędzy kręga-
mi szyjnymi 6 i1 (C6-1). Wykonano standardowe badanie
mielograficzne podając 6 ml płynu kontrastowego (Iopa-
miro@ Bracco) z wkłucia podpotylicznego. Po 5 minutach
wykonano kolejne zdjęcie rentgenowskie. Płyn kontrasto-
wy dotarł do odcinka piersiowego, pTzy czym nad prze-
strzenią C6-7 widocznebyło uniesienie dobrzusznej linii
kontrastu i ucisk rdzenia kręgowego (ryc, 1). Zdjęcie z usta-
wieniem szyiw pozycji nadwyprostrrej nie różniło się istot-
nie od poprzednio opisanego pod względem stopnia ucisku
rdzęnia. Na zdjęciu z głowąwyciągniętą ręcznie ku przo-
dowi (ryc. ż) objav,)l ucisku znikaĘ, aprzestrzeńC5-1 po-
szerzała się (bardziej w części dordzeniowej). Na podsta-
wie b adani a mielo grafi cz ne go T o zp o znano,,dynam iczny"
ucisk rdzenia kręgowego w odcinku C6-7 w przebiegll ze-
społu chwiejności 2". Zdecydowano się na podjęcie lęczę-
nia metodą operacyjną przez zastosowanie rozciagnięcia
z plombą z cementu kostnego.

0pis zabiegu

Zabieg operacyjny wykonano kilka dni po badaniu mie-
lograficznym. Psa wprowadzono w znięczllenie ogólne
wziewne przy lżycil par halotanu (Narcotan@Lećiva) po
uprzednim wprowadzeniu w sen podstawowy i intubacji
jak do mielografii. Psa ułozono w pozycji na grzbiecie
z kończy nami piers iowymi wyciągniętymi doo gonowo
i s zyj ą podp artą p ołożonym pod nią p opr zecznie workiem
z piaskiem. Do operacji przygotowano oprócz dobrzusznej

Ryc. 1. Obraz mielograficzny w neutralnym ułożeniu szyi. Plyn
kontrastowy dotarł do odcinka piersiowego, przy czym nad
przestrzenią C6-7 widoczne uniesienie dobrzusznej linii kon-
trastu świadczące o ucisku rdzenia kręgowego

Ryc. 2. Obraz mielograficzny z głową wyciągniętą ręcznie ku
przodowi. Objawy ucisku znikły, a przestrzeń C6-7 posze-
rzyła się (bardziej w części dordzeniowej)

strony szy l także okolicę bliżs ząIew ej ko ści ramiennej Wy-
konano dojście do kręgosłupa od strony dobrzusznej i orien-

Ęąc się według struktur anatomicznych z\okalizowano
pt zesttzeh C 6 - 7. P ierś cień włókni sty tar czy międzykręgo -

wej był rozlużniony, co uwidoczniało się przy pociąganiu
za żuchwędo przodu. Po fenestracj itej przestrzeni wycią-
glem za szczękl, psa ponownie dokonano jej rozciagnięcia
i zmodyfi kowan)ryn rozw ler aczem ty pu Gelpi, które go koń-
cówki wprowadzono w prze str zenie międzykręgowe C 5 - 6
i C7-Th1 ustalono kręgi w tej pozycji. Wiertłem o średnicy
4,5 mmprzewiercono kanał biegnący w płaszczyżnie strzał-
kowej od 1/3 doogonowej trzonl kręgu C6, kierując się
do grzbietowo sko śnie przęz przestrzeh międzykręgową
C6-] na centralną część nasady bliższej kręgu C7 i zagłę-
biajap się w nim na kilka milimetrów, Otwory w nasadach
kręgów poszerzono łyżeczką kostną wprowadzoną do
przestrzeni międzykręgowej przez otwór w pierścieniu
włóknistym. Po wypłukaniu fi zj olo gic zny m r oztworem s oli
kuchennej oraz osuszeniu przestrzeni C6-1 i wywiercone-
go kanału uszczelniono dordzeniową stronę pierścienia
włóknistego gąbką hemostatyczną (Spongostan-dental@



Ryc. 3. Obraz RTG przeglądowego w 12 dni po operacji.
Widoczna plomba z cementu kostnego jako klinowatego
kształtu twór o wysyceniu zbliżonym do wysycenia kości, skie-
rowany węższym końcem w kierunku dordzeniowym widocz-
ny miedzy kręgami C6-7

Fertosan). Cement kostny z dodatkiem gentamycyny (Sul-
cem @ Sulzer) wprowadzono przez wywiercony otw6r za
pomocą strzykawki tak, aby wypełnił kanał orazptzestzeń
międzykręgową. Na czas polimeryzacji cemenfu okolicę
zalano zimnym ftzjo\ogicznym roztworem soli kuchennej.
Po odsączeniu płynu usunięto zmodyfikowany rozwierucz
Ępu Gelpi i okolicęprzestrzeni C6-7 poĘło warstwąprze-
szczepów kości gąbczastej pobranych z nasady bliższej
kości ramiennej lewej . Ponad przes zczepami zaszyto mięś-
nie podosiowe szwami typLl ,,z" nictązpolikwasu glikolo-
wego o grubości 3/0 (Dexon@ Davis&Geck). Rany szyi
i ramienia zamknięto warstwowo tym samym materiałem.
Po operacji psupodano domięśniowo 4 ml linkomycyny ze
spektinomycyną (Linco-spectin @ Pharmacia), 50 mg tram-
dolu (Tramal@ Polpharma SA). Antybiotyk stosowano
przez kolejne 6 dni, a środek przeciwbolowy przez 3 dni
(2 x dz.) po zabiegu. Po odzyskaniu przez psa zdolności do
wstawania wydano go do domu.

Z powodu utrzymy.wania sięzabwzeń ruchowych koń-
czyn piersiowych pies otrzymał 4,5 mg deksametazonu
((Dexafort @ Intervet) 10. dnia po operacji bezpośrednio
po zdjęciu szwów. Chód psa znacznie się poprawił, jednak
po gwałtowniejszych poruszeniach nadal pojawiaĘ się nie-
dowłady kończyn piersiowych. Po upewnieniu się na pod-
stawie kontrolnego RTG, ze plomba nie uległa przemiesz-
czeniu (ryc. 3) założono (w dwanaście dni po operacji)
sztywny gorset. Unieruchamiał on szyję psaprzez 14 dni.
Sporadycznie w celu zmniejszenia ruchliwości pies dosta-
wał acepromazynę (Sedalin@Vetoquinol) w ilości 7,5 mg
pro dosi. Po miesiącu od operacji ustąpiĘ całkowicie za-
blrzenia neurologiczne. Stan ten utrzymuj e sięprzez pół-
tora roku od operacji.

0mówienie

Wsp ó lną c e chąpr ryp adków ze sp ołu chwiej no ś c i j e st
obraz kliniczny lzasadniający te nazwę: szeroka po-
stawa kończyn miednicznych z osłabieniem czulcla
głębokiego i'często z hypermetrląpr7ry opuszczonej
głowie i skróconym wykroku kohczyn piersiowych.

Tab. 1. Sposób stopniowaniazmian neurologicznych w ZCh

0

1

2

3

4

Brak zmian

Lekki ubyleł czucia głębokie0o w kończynach pietsiowych
i/lub miednicznych

Umialkowany ubytek czucia głębokiego w kończynach
pietsiowych i/lub miednicznych

Tetlapalesis, pies zdolny do chodzenia Dez pomocy

Tetraparesis, pies niezdolny do chodzenia bez pOmOcy

W cięższych przyp adkach ob s envuj e się tetrap le gi e,

Nasilenie zmian oceniane może być w pięciostopnio-
wej skali (tab. 1 ; 8). Przy czyną zaburzefi neurolo gicz-
nychjest ucisk rdzenia kręgowego w doogonowej częś-
ci kręgosłupa szyjnego - najczęściej C6-7 i C5-6 (6,
8, I2). Czasami zmianami objęte są także przestrze-
nie C3-4 i C4-5 (2). Często ucisk rdzenta występuje
jednocześnie w kilku miejscach. Ucisk możę byó wy-
nikiem różnych stanów - zwężenia przedniej części
kanah"r kręgowego w danym kręgu, deformacji po-
wierzchni stawowych, zgrublen:ra w tęadła żółtego
Łączącego łuki kręgóq przepukliny jądra mińdĘ ste-
go typu II według Hansena (I2) czy tężbardzo rzadko
przepukliny typu I według Hansena (2). Yan Gundy
w 1988 r. wyróżnlŁ (cyt. 6) spośrod przypadków ZCh
kategorięzwiązanązpatologicznymlzmianamtlłĘ-
ka międzykręgowe go. Własny, pr akty czny p o dziaŁ
przypadków ZCh na kategorie, ułatwiający wybor
metody lęczeniaprzedstawia schemat na ryc. 4.

W praktyce do ś ć i stotne j est r ozr óżnienie pomiędzy
uciskiem statycznym i dynamtcznym jako przyczyną
ZCW.Wprrypadkachuciskudynamicznegoobrazmię-
Iograftczny widoczny na zdjęciu w neutralnejpozycji
szyi psa leżącego na bokujestrożny od obrazu Llzys-
kiwanego po wyciągnięciu głowy zwierzęciado przo-
du. W Ęmprzypadku zastosowanie wyciągu sprawia,
ze ucisk nardzeizanikalub zmniejsza się. Znaczentę
zdjęć wykonanych, kiedy szyja jest zgiętalub wpozy-
cji nadwyprostej jest mniejszę, ana dodatek pozycja
nadwyprostnamożę pogorszyć stan pacjenta (I2). Je-
dynieprzypadkiuciskudynamicznegokwalifikująsię
do leczenia metodami rozciągnięcia i stabilizacji. Jef-
fery i McKee (4) wymieniają jako godne polecenia
następujące techniki: z lĘciem wszczepów metalo-
lvych i cementu kostnego, śrub i plastikowej płyty,
ptzeszczepu kostnego i śruby, podkładki i śruby, mię-
dzytrzonowych śrub pozycjonujących oraz plomby
z cementu kostnego, Opisany przypadek sklasyfiko-
wano jako zespół chwiejności, II stopnia, związany
z p atolo gią kr Ęka mi ędzykręg owe g o, j e dnomi ej s c o -
wy, z uciskiem dynamicznym. Zastosowana zostaŁa
technika opracowana w 1996 I. pTzęz Dixona i wsp.
(3) w modyfikacji Marchevsky'ego i Richardsona (5).
W opracowaniu Dixona metoda wymagała użycia
szybkoobrotowego frezu kostnego osadzonego w kąt-
nicy stomatologicznej - lrządzeniu rzadko spotyka-



nym w wyposazeniu chi-
rurgów zajmujących się
kręgosłupem. Pomodyfi-
kacji-wceluwyżłobie-
nia zaczepu dla plomby
w centralnych częściach
płytek końcowych krę-
gów wystarczy wiertarka
i wiertło, Metoda orygi-
nalna dała pozytywne
wyniki w 90oń przypad-
kow (3), jej modyfikacja
zaw to dła przy pierwszej
próbie zastosowania (5)
u rotweillera, ale przez
innych chirurgów została
jeszcze nieco zmodyfi ko-
wana, oceruona po zyls\^I -
nie i jest stosowana.

Stan psa bezpośrednio
po zabiegu nasuwał wąt-
pliwości, co do poprawności wyboru metody. Błędem
w leczeniu pooperacyj nym w opisywanym przyp adku
było niezastosowanie gorsetu od samego początku le-
częnia. Whell er i Sharp (I 2), altor zy p opularne go p o d-
ręcznika chirurgii kręgosłupa u mĄch zwierząt, nie
przewiduj ą zastosowania gorsetu, w przeciwieństwie
do innych autorów (5, 9). Leczenie metodą,,pośred-
niej dekompresji" (4) cryli właśnie dystrakcji i stabi-
Iizacjiwymaga czasv)w opisywanym przypadku oko-
ło miesiąca, na uzyskanie zrosfu kręgów i ich nieru-
chomości względem siebie (6). Wyniki odległe po-
Bvierdzającelowośćprzy jętegorozwiązanta.Wydaje
się, ze poza stosowanymi do tej pory metodami toz-
waĘó naleĘ zastosowanie w podobnych prąrpadkach
klatek(czopów)mtędzytrzonowychznanychzcl:rrlr-
gii człowieka i koni (1) jako metody prowadzącej do
dystrakcji i stabilizacji kręgów.
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HAGA T., GoTo Y., SHINJo T., UCHIDA K.,
YAMAGUCHI R, TATEYAMA S., TAKATORI K.:
Podskórny ziarniniak zlrńązuny z infekcją wywo-
łana u kotaprzez Macrophomina sp. (Subcutaene-
ous granuloma associated with Macrophomina sp.
infection in a cat). Vet. Rec. 156,23-24,2005 (1)

U kota w wieku 6 lat rasy mieszanej o masie 3,9 kg wystąpiła uhata łaknie-
nia, powlpadkowe uszkodzenie stawu biodrowo-udowego i przepuklina pachwi-
nowa. W grzbietowym odcinku ogona w odległości 5 cm odjego nasady ziden-
tyfikowano pod skórą twór o wymiarach 1 X l X 1,5 cm. Biopsja tworu wykonana
,,cienką igłą' wykazała obecność licznych strzępków grzybni, makrofagów,
komórek kształtu wrzecionowatego, neutrofilów i ery,trocytów. W preparatach
histologicznych sporządzonych z materiału patologiczrego występorvały poje-
dyncze komórki i strzępki grzybnt z przegrodami poprzecznymi, chlamydospo-
ry, wieloogniskowa marlwica z naciekiem makrofagów i neutrofilów, prolifera-
cja komórek nabłonkowych i włośniczek Z materiaŁu patologicmego wyizolo-
wano na podłożu Sabourauda z dekstrozą i chloramfenikoletn Macrophomina
sp (Sphaeropsidales) wrażliwy na amfoteryc;mę B, itrakonazol i ketokonazol
Po 1eczeniu chirurgicznym urazu i przepukliny zastosowano itrakonazol ] raz
dziennie w dawce 50 mgper os, miejscowo 0,5 mg flukonazol,lmlz dodatkiem
1 5% DMSO Po przerwan iu le czenia przez właściciela pomiędzy 27 . i 49. dniem
masa ziaminiaka powiększyła się. Począwszy od 49 dnia zaczęto stosować miej s-

cowe iniekcje 2,5 mg flukonazolu 3 razy w tygodniu przez 19 dni. Ponieważ
leczenie nie przyniosło efektu, zastosowano maśó o składzie: 0,02% flukonazo1,
7% jodyny powidonowej, 10oZ mocznika w okresie od 69. do'73 dnia, a następ-
nie zastosowano maśc zawierającą 17o ketokonazolu, 5% jodyny powidonowej
pomiędzy 74 i 81 dniem, apóźniej maśó o składzie: 0,05% flukonazoll1,0,5oń
jodyny powidonowejprzez3 dni, Po tym czasie nie uzyskano wzlostu grzybaze
zmian chorobowych. 
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Ryc. 4. Podział przypadków ZChna kategorie, ułatwiający łvybór metody leczenia


