


 5 éves beagle, ivartalanított szuka 
 Kórelőzmény: Két napja nem tud felállni, 

majd romlik az állapota. 
 Kivizsgálás: Tudat ép, agyidegek rendben. 

Elülső végtagokon támaszkodik, normál 
propriocepció és reflexek, hátulsó végtagokra 
nem megállítható, bal oldalon areflexia, jobb 
odalon erősen csökkent reflexek. 



 MRI 



 Műtét másnapjára tónusos hátulsó végtagok, 
megtartja magát négy lábon, propriocepció 
még nincs. 



 7 éves foxterrier, szuka 
 Kórelőzmény: Kb egy hónapja fájdalmat 

láttak az állaton, NSAID kezelésre javult, 
majd utána furán mereven kezdett el 
mozogni, beküldő kolléga a lumbalis 
gerincszakaszon több szűkületet látott a 
csigolyák között. 
 



 Klinikai tünetek: Tudat ép, agyidegek 
rendben. Kötött mozgás mind a négy 
végtaggal. Görcsös, merev nyaktartás, bal 
elülső végtagon csökkent propriocepció, jobb 
elülsőn megtartott, mindkét elülső végtagon 
normoreflexia. Mindkét hátulsó végtagon 
normál propriocepció, fokozott ínrefelexek. 



 MRI 



 3 éves yorkshire terrier, ivartalanított szuka 
 Kórelőzmény: Két hete kezdődően balra 

forog, és néha nekimegy tárgyaknak, 
szétcsúsznak az elülső és hátulsó lábai. 

 Tünetek: mko pupilla fénymerev, fenyegetési 
reflex nem kiváltható, bal oldali körmozgás. 
 
 
 



 MRI 



 Romló tünetek miatt vizsgálat után két héttel 
euthanasia. 



 Négy éves törpepincser, ivartalanított szuka 
 Kórelőzmény: két napja púposított, gerinc 

érzékenység miatt kapott Solu-medrolt, egy 
napja kezdődő körmozgás, mely romlik. 

 Tünetek: Kissé zavart tudat, bal oldali 
körmozgás, egyensúlyérzékelési zavar. Jobb 
oldalon nincs, bal oldalon a fenyegetési reflex 
megtartott. H:39,5oC 





 MRI 



 A kórelőzmény, klinikai tünetek és az MRI 
alapján meningoencephalomyelitis. 

 Kezelés: Cetriaxon iv. 40mg/ttkg 2x naponta 
10napig. 

 Körmozgás a kezelés másnapjára csökkent 
harmadnapra megszűnt.  



 4 éves kan németjuhász. 
 Egy éve megsérült a szeme, akkor 

szemeltávolítása volt, azóta váladékozik. 
 A rendelőben élénk, érdeklődő, a hiányzó 

szem helyén sűrű gennyes váladék ürül. 
Egyéb klinikai eltérés nem tapasztalható. 

 CT 



 Műtéti feltárás, homloküreg megnyitása 
során szövettani mintavétel a csontos 
területekből, valamint bakteriológiai 
mintavétel.  

 Műtét után amoxicillin-klavulánsav, NSAID 
felírva 2 hétre. 

 Tenyésztés: Staphilococcus 
pseudointermedius 
Érzékeny: amikacin, gentamicin, vancomycin, 
chloramphenicol, rifampicin. 

 



 Szövettani vizsgálat: reaktív kötőszöveti és 
csontszöveti proliferatioval kísért, chronicus 
periostitis; secunder osteomyelitis. A minta 
alapján neoplasia nem igazolható. 



 Köszönöm a figyelmet! 


