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SAMENVATTING

Bij 56 hon den en 1 kat werd een di ag no se van ver moe de lijk fi bro car ti la gi neus in farct ge steld aan de hand

van de ont staans wij ze, de ty pi sche kli ni sche pre sen ta tie en de af we zig heid van spe ci fie ke af wij king en op con -

ven ti o ne le ra di og ra fie en my e log ra fie. In geen enk el ge val werd de di ag no se be ves tigd door mid del van his to-

pa tho lo gisch on der zoek om dat geen enk el dier op het mo ment van de di ag no ses tel ling ge ëuthanaseerd werd.  De 

be han de ling be stond uit een on der steu nen de the ra pie, in een kwart van de ge val len aang evuld door fy sio -en/of

hy dro the ra pie. De re sul ta ten op kor te en lange ter mijn (meer dan 1 jaar na de di ag no ses tel ling) ble ken be ter dan

deze ver ge le ken met vroe ge re li te ra tuur ge ge vens.

ABSTRACT

In 56 dogs and 1 cat a di ag no sis of sus pec ted fi bro car ti la gi nous em bo lism was made ba sed on the his to ry, the ty pi cal

cli ni cal pre sen ta ti on and the ab sen ce of spe ci fic ab nor ma li ties on ra di og rap hy and my e log rap hy. None of the di ag no ses

was con fir med by his top atho lo gi cal exa mi na ti on, sin ce none of the pa tients was eu tha ni zed at the time of di ag no sis.

The ra py con si sted of sup por ti ve care with ad di ti o nal phy sio and/or hy dro the ra py in a quar ter of the ca ses. Short- and

long-term re sults (more than 1 year af ter di ag no sis) were bet ter than ear lier re por ted.

INLEIDING

Fi bro car ti la gi neus in farct (FCI) is een niet zel den

voor ko men de oor zaak van hy per acu te tot acu te neu ro lo -

gi sche uit val bij de hond (Neer, 1992; Cau zi nil le, 2000).

Het komt ech ter slechts zel den voor bij de kat (Miks zew -

ski et al., 2006). Bij deze aan doe ning komt fi bro car ti la gi -

neus weef sel af kom stig van de nu cleus pul po sus van de

tus sen wer vel schijf  in de rug gen merg vas cu la tuur te recht

en ob stru eert deze waard oor is che mie van het ge trof fen

rug gen merg seg ment ont staat (Cau zi nil le, 2000). De ma -

nier van in tre de van dit dis cus ma te ri aal in de rug gen -

merg vas cu la tuur is ech ter nog steeds niet ach ter haald; er 

be staan ver schil len de hy po the sen (Cook, 1988; Neer,

1992; Cau zi nil le, 2000). De aan doe ning komt voor al

voor op de leef tijd van 3 tot 7 jaar (Cau zi nil le en Kor ne -

gay, 1996; Junk er et al., 2000; Haw thor ne et al., 2001).

Er is geen be we zen ge slachts pre dis po si tie. Voor al niet-

 chond ro dys tro fi sche gro te ras sen en reu zen ras sen blij ken

aang etast te zijn (Cau zi nil le, 2000). 

In the o rie kan FCI voor ko men ter hoog te van elk rug -

gen merg seg ment maar de mees te let sels be vin den zich

tra di ti o neel ter hoog te van de rug gen merg ver wij ding en

(Cook, 1988; Neer, 1992; Cau zi nil le, 2000). Lae sies ter

hoog te van deze ver wij ding en gaan ge paard met LMN-

 symp to men ter hoog te van het be tref fen de lid maat of in

het ge val van let sels ter hoog te van de lum bo sa cra le ver -

wij ding kun nen ook pa ra ly se en anal ge sie van de staart,

anaals finc ter, blaas en het rec tum op tre den. De min der

ont wik kel de bloed voor zie ning in de tho ra ca le re gio kan

ver kla ren waar om er een ver laag de in ci den tie is van FCI

in die re gio (Cau zi nil le, 2000). Het kli nisch beeld weer -

spie gelt de lo ka li sa tie van het let sel en de uit ge breid heid
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van de is che mie.  De ty pi sche pre sen ta tie van FCI is deze

van een acu te, niet-pro gres sie ve, soms uni la te ra le pa ra -

ly se in af we zig heid van rug- of nekpijn.

De kli ni sche symp to men ont staan di kwijls tij dens in -

span ning (Neer, 1992; Cau zi nil le, 2000; Gan di ni et al.,

2003). De de fi ni tie ve di ag no se van FCI kan enk el ge steld 

wor den door een his top atho lo gisch on der zoek van het

rug gen merg. Bij het his top atho lo gisch on der zoek kun -

nen er in tra vas cu lai re em bo li aang etrof fen wor den. Deze

em bo li be staan uit fi bro car ti la gi neus weef sel en kunnen

het lu men van het aang etas te bloed vat ge deel te lijk of to -

taal oc clu de ren. Het fi bro car ti la gi neus weef sel kan wor -

den ge ïdentificeerd op ba sis van het mi cros co pi sche uit -

zicht met be hulp van spe ci fie ke kleu ring en. (Sum mers et

al., 1995; Cau zi nil le, 2000).

De an te mor tem di ag no se ge beurt door het uit slui ten

van an de re oor za ken van acu te my e lo pa thie. 

Con ven ti o ne le ra di og ra fie en com pu ter to mog ra fie

(CT) voor de di ag no se van FCI zijn tot op he den niet suc -

ces vol ge ble ken. Deze tech nie ken kun nen wel an de re

oor za ken, zo als trau ma, dis cos pon dy li tis en ver te bra le

ne opla sie ën uit slui ten (Neer, 1992; Cau zi nil le, 2000).

Nu cle ai re mag ne ti sche re so nan tie (NMR) zou de di a g -

nos ti sche tech niek bij uit stek kun nen wor den voor de di ag -

nose van ver moe de lij ke ge val len van FCI (Cau zi nil le,

2000; Wag ner et al., 2006). Beel den be ko men met NMR

wor den ge ka rak te ri seerd door een fo ca le hy pe rin ten si teit 

van de grij ze stof van het rug gen merg op T2- ge wo gen

beel den (Abram son et al., 2005; Grünen fel der et al.,

2005; Wag ner et al., 2006). Deze hy pe rin ten si teit is on af -

hank elijk van de tijd die ver strijkt tus sen het op tre den van 

de symp to men en het uit voe ren van het NMR- on der -

zoek. Een NMR-on der zoek waar op geen af wij king en te

zien zijn, sluit FCI ech ter niet uit (Wag ner et al., 2006).

Nu cle ai re mag ne ti sche re so nan tie kan bij ge volg niet ge -

bruikt wor den om de de fi ni tie ve di ag no se van FCI te stel -

len. Het is ech ter nut tig om het ver moe den van FCI als

oor zaak van neu ro lo gi sche uit val te on der steu nen (Abram -

son et al., 2005). 

Kor tom, pre mor taal is de di ag no se van FCI een waar -

schijn lijk heids di ag no se op ba sis van het sig na le ment, de

anam ne se, het neu ro lo gisch on der zoek en de af we zig -

heid van spe ci fie ke af wij king en op ra di og ra fie, my e lo-

gra fie en even tu eel ge a van ceer de beeld vor ming tech nie -

ken, zo als CT en NMR (Cau zi nil le, 2000). 

Er is geen slui ten de be han de ling voor FCI ge kend.

Deze pa ti ënten zijn geen kan di da ten voor chi rur gie (Dyce

en Houl ton, 1993; Cau zi nil le, 2000). De eni ge the ra pie

die in de acu te fase in over we ging kan ge no men wor den,

is deze ana loog aan die voor de be han de ling van acuut

rug gen merg trau ma. Me thyl pred ni so lo ne suc ci naat wordt

aang era den om wil le van zijn func tie als bin der van vrije

zuur stof ra di ca len. De aan be vo len do sis be draagt 30 mg/kg,

on der de vorm van een lang za me in tra ve neu ze bo lus,

even tu eel ge volgd door een do sis van 15 mg/kg op 2 en 6

uur na de ini ti ële in jec tie (Cau zi nil le, 2000; Gan di ni et

al., 2003). Die ren die meer dan 8 uur na het op tre den van

het let sel aang ebo den wor den, heb ben waar schijn lijk

geen baat meer bij deze the ra pie. Fy sio- en/of hy dro the -

ra pie word(t)(en) aang era den (Cau zi nil le, 2000; Gan di ni 

et al., 2003). De ver be te ring die ge zien wordt, kan toe ge -

schre ven wor den aan de re sorp tie van oe deem en bloe -

ding en en het tot stand ko men van een col la te ra le cir cu la -

tie naar is che mi sche, maar nog niet ne cro ti sche ge bie den.

(Neer, 1992; Dyce en Houl ton, 1993).

De prog no se is af hank elijk van ver schil len de fac to ren

maar er wordt ver on der steld dat ze min der slecht is dan

aan vank elijk werd aang eno men (Gan di ni et al., 2003).  

In de voor lig gen de stu die werd re tro spec tief na ge gaan 

wat het sig na le ment, de anam ne se, de symp to men, lo ka li -

sa tie, be vin ding en op RX en het my e lo gram en de prog no se

wa ren bij 56 hon den en 1 kat met ver moe de lij ke FCI.

RESULTATEN

Bij de vak groep Ge nees kun de en Kli ni sche Bi o lo gie

van de Klei ne Huis die ren van de Fa cul teit Dier ge nees -

kun de te Me rel be ke (UG) werd in de pe ri o de van mei

2001 tot fe bru a ri 2006 in to taal bij 83 hon den en 2 kat ten

de waar schijn lijk heids di ag no se van FCI ge steld. De di ag -

nose werd ge steld door de uit slui ting van an de re my e lo -

pa thie ën. 

In dit ar ti kel wordt een sub groep (56 hon den en 1 kat)

be spro ken waar bij naast de spe ci fie ke anam ne se en de

be vin ding en van het neu ro lo gisch on der zoek, even eens

de ge ge vens van het beeld vor mend on der zoek voor han -

den wa ren.  Dit ver ge mak ke lijkt een ver ge lijk met de li te -

ra tuur ge ge vens. 

Sig na le ment

Ze sen veer tig van de 56 hon den (82,1 %) wa ren mid -

del gro te (10-25 kg) tot gro te (25-40 kg) ras sen. Er wa ren

5 hon den (8,9 %) van een klein ras aang etast (2 Jack Rus -

sel Ter ri ërs, 1 Yorks hi re Ter ri ër, 1 Dwerg pin scher en 1

Kees hond). Slechts 3 van de 56 hon den (5,4 %) be hoor den

tot een reu zen ras (1 Le on ber ger, 1 Sint-Ber nard, 1 Ier se

Wolfs hond). Ten slot te werd nog bij 2 Fran se Bull dog gen

(een chond ro dys tro fisch ras) een di ag no se van ver moe -

de lij ke FCI ge steld. De eni ge kat in deze groep was een

Eu ro pe se Kort haar. 
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Vij fen der tig van de 56 hon den (62,5%) wa ren tus sen

de 3 en 7 jaar oud. De ge mid del de leef tijd be droeg 5,5

jaar, met een sprei ding gaan de van 7 maan den tot 13 jaar.  

Het me ren deel van de hon den (64,3 % (36/56)) was

van het man ne lij ke ge slacht. 

Kli ni sche pre sen ta tie

Het op tre den van de symp to men was in alle 57 ge val -

len hy per acuut tot acuut (de kli ni sche symp to men ont -

ston den in enk ele se con den tot enk ele mi nu ten). 

De kli ni sche symp to men tra den op na in span ning (bij -

voor beeld tij dens een wan de ling of tij dens het spe len) bij

21 hon den (37,5 %) en na trau ma (val van de trap) bij 1

hond (1,7 %). De rest van de hon den werd ver lamd ge -

von den door de ei ge naars. Ze ven tien hon den (30,3 %)

ver toon den pijn of jank ten bij het ont staan van de symp -

to men. Bij de kli ni sche pre sen ta tie kon enk el nog bij 2

hon den (3,5 %) pijn wor den uit ge lokt.

Ee nen der tig hon den (55,3 %) ver toon den asym me tri sche

symp to men. Deze asym me trie ve rui ter lijk te zich of wel

in uit ge spro ken uni la te ra le let sels (he mi pa re se, he miple gie,

mo no pa re se, mo nople gie), of wel in bi la te ra le let sels die

dui de lijk meer uit ge spro ken wa ren aan één be paal de zij de.

La ger mo tor neu ron (LMN) symp to men ge as so cieerd

met de aan tas ting van de rug gen merg ver wij ding en, wa -

ren aan we zig bij 24 hon den (42,9 %). Bij 10 van deze 24

(41,7 %) hon den be trof het de voor ste le de ma ten en bij de 

res te ren de 14 (58,3 %) de ach ter ste le de ma ten. Dui de lij ke

ge ge vens be tref fen de het op tre den van even tu e le in con -

ti nen tie wer den niet sys te ma tisch ge rap por teerd in de

me di sche dos siers. Het die pe pijng evoel was af we zig bij

4 hon den (7,1 %) en 1 kat. 

Neu ro lo gi sche lo ka li sa tie

Op ba sis van het neu ro lo gisch on der zoek wer den de let -

sels op ge deeld in de vol gen de ca te go rie ën: cer vi caal rug -

gen merg (C1-C5), cer vi co tho ra ca le rug gen merg (C6-T2),

tho ra co lum ba le rug gen merg (T3-L3) en lum bo sa cra le

ruggen merg (L4-S3). 

Het me ren deel van de let sels be vond zich tus sen rug gen -

merg seg men ten T3-L3, na me lijk bij 29 hon den (51,8 %).

De C6-T1 en L4-S3 ver wij ding en wa ren aang etast bij

res pec tie ve lijk 10 (17,9 %) en 14 (25 %) hon den. FCI

werd ook vast ge steld ter hoog te van C1-C5 bij 3 (5,4 %)

hon den. Bij de eni ge kat in deze groep si tu eer de het let sel

zich tus sen T3-L3. Wan neer het diep pijng evoel af we zig

was, si tu eer de het let sel zich bij 2 van deze hon den tus sen

C6-T1, bij 1 hond en 1 kat tus sen T2-L3 en bij 1 hond tus -

sen L4-S3. 

Di a gnos tiek

Bij over zichts ra di og ra fie ën van de wer vel ko lom wer den

bij 11 (19,6 %) hon den af wij king en ge von den die sug -

ges tief wa ren voor de ge ne ra tie ve aan doe ning en van de

tus sen wer vel schijf. Tien van de 11 hon den (90,1%) ver -

toon den een ver nau wing van de tus sen wer vel ruim te en 1

hond (9,1 %) ver toon de ver schil len de ge cal ci fi ceer de

tus sen wer vel schij ven. Het my e lo gram was nor maal bij

45 hon den en 1 kat (80,7 %). Bij de ove ri ge 10 hon den

(17,8 %) wer den er mil de af wij king en ge von den. Deze

be ston den in 5 van de 10 ge val len (50 %) uit een mil de

de vi a tie van de vent ra le con trast ko lom over een stem mend

met de neu ro lo gi sche lo ka li sa tie van het let sel, sug ges tief 

voor sub kli ni sche ex tra du ra le rug gen merg com pres sie of 

uit het op tre den van een trau ma ti sche dis cus her nia. In de

ove ri ge 5 ge val len (50 %) be ston den deze af wij king en

uit een verd un ning van zo wel de vent ra le als dor sa le con -

trast ko lom, sug ges tief voor een ver bre ding van het rug -

gen merg. Bij 1 hond (1,8 %) werd er geen my e lo gram

uit ge voerd maar wel een NMR. Daar bij werd stap vor -

ming ter hoog te van de lum bo sa cra le wer vel ko lom ge -

zien met een de ge ne ra tie van de tus sen wer vel schijf.

Deze af wij king en kwa men wel over een met de lo ka li sa -

tie van het let sel, maar wer den te mild be von den om de

neu ro lo gi sche uit val te kun nen ver kla ren. Bij 43 hon den

en 1 kat (77,2 %) werd een on der zoek van het ce re bros pi -

naal vocht (CSV) ver richt. Er werd bloed bij meng ing in

het staal vast ge steld bij 5 die ren (11,4 %); deze sta len

wer den bij ge volg niet verd er on der zocht. Het CSV werd

nor maal be von den bij 9 van de 44 die ren (20,4 %). Bij 13

hon den (30,2 %) werd enk el een mil de ei wit toe na me op ge -

merkt. Bij de eni ge kat en 1 hond (2,3 %) uit onze stu die

werd een uit ge spro ken ei wit toe na me in het CSV vast ge -

steld. Bij 4 hon den (9,3 %) werd enk el een mil de ple o cyto se 

ge con sta teerd. Zo wel mil de ple o cy to se als mil de ei wit -

toe na me werd bij 11 van de 43 hon den (25,6 %) vast ge -

steld. 

Geen enk ele di ag no se werd be ves tigd door mid del

van een his top atho lo gisch on der zoek, dus het be trof hier

per de fi ni tie al le maal ver moe de lij ke ge val len van FCI.

Be han de ling

Alle pa ti ënten wer den on der steu nend be han deld. Deze

be han de ling be stond uit het voor zien van een zach te,

dro ge bed ding, het re gel ma tig draai en, het op vol gen van

de mo ge lijk heid om te uri ne ren, even tu eel ma nu e le blaas -

ledi ging en het pro per hou den van de ach ter hand. Aang e -

zien geen enk el dier bij ons in de kli niek werd aang ebo den

bin nen de acht uur na het op tre den van de symp to men, werd 

er geen be han de ling met me thyl pred ni so lo ne suc ci naat

ge start. Ge con tro leer de be we ging werd bij alle pa ti ënten
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ge sti mu leerd. Bij alle pa ti ënten werd ad vies tot fy sio-

en/of hy dro the ra pie ge ge ven. Veer tien van de 56 hon den

(25 %) heb ben hy dro- en/of fy si ot he ra pie on der gaan, tel -

kens in daar voor ge spe ci a li seer de cen tra. Drie van de 56

hon den (5,4 %) on der ging en een be han de ling met acu -

punc tuur bij hun ei gen die ren arts. 

Opvol ging

De op vol ging ver liep via te le fo nisch con tact. Ze ve nen -

veer tig hon den en één kat wa ren be schik baar voor een

verd ere op vol ging. Deze op vol ging va rieer de van 2 tot

65 maan den na de di ag no ses tel ling (ge mid deld 24,5

maan den). Ze ve nen twin tig hon den (48,2%) wa ren be -

schik baar voor een op vol ging op lange ter mijn (van af

meer dan 1 jaar na de di ag no ses tel ling). Elf van de 47

hon den (23,4 %) wer den bin nen een tijd span ne van 2 da -

gen tot 7 maan den na de di ag no ses tel ling ge ëuthanaseerd 

daar er on vol doen de tot geen ver be te ring van de toe stand

was. De eni ge kat in deze kli niek groep werd na 1 week

ge ëuthanaseerd. Zes van de 47 hon den (12,7 %) her stel den

vol gens de ei ge naars vol le dig. Bij deze hon den wer den vol -

gens de ge con tac teer de ei ge naars de eer ste te ke nen van ver -

be te ring op ge merkt van af 1 week tot 2 maan den na de di ag -

no ses tel ling (ge mid deld 4,8 we ken). Der tig van de 47

hon den (63,8 %) wer den te rug am bu lant maar ver toon -

den nog rest ver schijn se len (sle pen, ataxie, zwak te). Bij

deze hon den wer den vol gens de ge con tac teer de ei ge -

naars de eer ste te ke nen van ver be te ring op ge merkt van af

enk ele da gen tot 4 maan den na de di ag no ses tel ling (ge mid -

deld 4,3 we ken). Bij 3 van de 47 hon den (6,4 %) moest de

blaas nog da ge lijks ma nu eel leeg ge duwd wor den [con tact

24 tot 57 maan den na de di ag no ses tel ling (ge mid deld 38

maan den)] en 3 an de re hon den (6,4 %) wa ren soms nog in -

con ti nent [con tact 9 tot 60 maan den na de di ag no ses tel -

ling (ge mid deld 27,6 maan den)]. 

De 5 die ren (4 hon den en 1 kat) waar bij het die pe pijn -

g evoel af we zig was, wer den alle ge ëuthanaseerd. Er trad

een  pro gres sie van de symp to men na 24 uur op bij 1 van

de 48 pa ti ënten (2,1 %), die be schik baar wa ren voor op -

vol ging. Het dier ver toon de aan vank elijk pa raple gie

maar werd na 2 da gen even eens ver lamd op de voor po ten 

en kreeg adem ha lings pro ble men. Daar de toe stand zeer

sterk ver slech ter de, werd be slo ten tot eu tha na sie. 

Van de 11 hon den die ge ëuthanaseerd wer den, ver toon -

den er 8 LMN-symp to men (72,7 %). 

Vie ren twin tig van de 31 hon den (77,4 %) die asym me -

tri sche symp to men ver toon den, kon den na ver loop van tijd

te rug stap pen, 2 hon den (6,5 %) wer den ge ëuthanaseerd;  de 

an de re 5 wa ren niet be schik baar voor op vol ging. Van de 21

hon den met sym me tri sche let sels waar van de op vol ging be -

kend was, wer den 9 ge ëu tha naseerd (42,6 %), 9 pa ti ënten

(42,6 %) ver toon den rest ver schijn se len en 3 hon den

(14,3 %) her stel den vol le dig.

De 3 hon den (6,4 %) die be hoor den tot een reu zen ras,

wer den alle drie am bu lant. Geen enk ele her stel de ech ter

vol le dig. De 2 hon den van een chond ro dys tro fisch ras

wer den  ge ëuthanaseerd. Vijf van de 11 hon den (45,5 %) die 

ge ëuthanaseerd wer den, ver toon den mil de af wij king en in

het ce re bros pi naal vocht. Twee van de veer tien hon den

die fy sio en/of hy dro the ra pie on der ging en, wer den ge ëu -

tha na seerd (na 6 maan den en na 7 maan den), 1 hond her -

stel de vol le dig en de 11 ove ri ge pa ti ënten ver be ter den maar

ver toon den nog rest ver schijn se len. Bij deze hon den wer den 

vol gens de ge con tac teer de ei ge naars de eer ste teke nen van

ver be te ring op ge merkt van af 1 week tot 2 maan den na de

di ag no ses tel ling (ge mid deld 2,6 we ken).

DISCUSSIE

Zo wel uit onze kli niek groep als uit de li te ra tuur ge ge -

vens blijkt dat FCI een niet zel den voor ko men de aan doe -

ning is bij hon den (Neer, 1992; Cau zi nil le, 2000), maar

slechts zeer zel den voor komt bij kat ten. Bij de kat wer den 

tot hier toe slechts tien ge val len be schre ven (Zaki en Pra -

ta, 1976; Tur ner et al., 1995; Scott en O’Leary, 1996;

Abram son et al., 2002; Co ra di ni et al., 2005; Miks zew ski

et al., 2006).  

Naar ana lo gie van ge ge vens uit de li te ra tuur is het me -

ren deel van de hon den tus sen 3 en 7 jaar (62,5%) oud.

Deze leef tijds pre dis po si tie komt over een met de leef tijd

waar op niet-chond ro dys tro fi sche ve ran de ring en van de

tus sen wer vel schijf op tre den: mi ni ma le mi ne ra li sa tie van 

de nu cleus pul po sus en ne o vas cu la ri sa tie van de an nu lus

fi bro sus se cun dair aan de ge ne ra tie. De an nu lus fi bro sus,

oor spronk elijk avas cu lair, wordt ge pe ne treerd door klei ne

bloed va ten ten ge vol ge van een dis cus de ge ne ra tie. Een

plot se druk stij ging in de tus sen wer vel schijf ho ger dan de

ar te ri ële bloed druk kan lei den tot een in jec tie van het semi-

 vloei ba re nu cleus pul po sus ma te ri aal in die va ten en al -

dus in de rug gen merg vas cu la tuur (Cau zi nil le en Kor ne gay,

1996; Junk er et al., 2000; Haw thor ne et al., 2001). Fi -

breu ze (Han sen type II) de ge ne ra tie en her ni a tie van de

tus sen wer vel schijf zijn ge do cu men teerd bij hon den met

FCI (Cau zi nil le, 2000). De kat in onze stu die was een

man ne lij ke, ge cas treer de Eu ro pe se Kort haar van 2 jaar

oud. Dit is op mer ke lijk jong er dan de leef tijd ge ge vens uit 

de li te ra tuur waar FCI bij de kat ge mid deld tus sen 8 tot 12 

jaar ou der dom voor komt.

Ze sen der tig van de 56 hon den (64,3 %) uit onze kli -

niek groep wa ren van het man ne lijk ge slacht. Er be staat

geen be we zen ge slachts pre dis po si tie maar be paal de on der -

zoe kers sug ge re ren een sub tie le voor keur voor het man ne -
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lijk ge slacht (Cau zi nil le en Kor ne gay, 1996; Cau zi nil le,

2000; Gan di ni et al., 2003). 

In onze stu die kwa men maar liefst 29 ver schil len de

ras sen voor en 3 krui sing en. Enkel de La bra dor Ret rie ver

(7x), de Gol den Ret rie ver (6x), de Rot twei ler, de Bor der

Col lie en de Ber ner Sen nen hond (al le drie 4 x) kwa men

meer dan twee maal voor in ons pa ti ëntenbestand. Uit li -

te ra tuur ge ge vens blij ken de La bra dor Ret rie ver, Gol den

Ret rie ver, Deen se Dog, Ier se Wolfs hond, Duit se Her der,

Do ber mann Pin scher, Shel tie en Mi ni a tuur Schnau zer

het groot ste ri si co te lo pen (Neer, 1992; Haw thor ne et al.,

2001). 

Deze aan doe ning kan ech ter elk ras aan tas ten; ook

krui sing en zijn niet ong evoe lig.  

Het me ren deel van de pa ti ënten in onze kli niek groep

(82,1%) be hoor de tot een mid del groot (10-25 kg) tot

groot (25-40 kg) ras. Dit is in te gen stel ling tot de li te ra -

tuur ge ge vens waar voor na me lijk gro te ras sen tot reu zen -

ras sen (van af meer dan 40 kg) aang etast blij ken te zijn

(Cau zi nil le, 2000; Gan di ni et al., 2003). In onze kli niek -

groep za ten slechts 3 reu zen ras sen. In over een stem ming

met de li te ra tuur blijkt dat niet-chond ro dys tro fi sche ras -

sen ge pre dis po neerd zijn voor FCI. Bij deze ras sen blijft,

in ver ge lij king met chond ro dys tro fi sche ras sen, de ma -

trix van de nu cleus pul po sus lang er zacht en ge la ti neus en 

dus vat baar der om ge ïnjecteerd te wor den in een bloed -

vat (Cau zi nil le, 2000). In onze kli niek groep kwa men dan 

ook slechts 2 hon den voor die be hoor den tot een chond ro -

dys tro fisch ras, tel kens een Fran se Bulldog. 

Het ont staan van de symp to men was bij al onze pa ti ën -

ten hy per acuut tot acuut en ont stond in 25 van de 57 ge -

val len (43,8 %) tij dens in span ning (spe len, wan delen).

Een maxi ma le neu ro lo gi sche uit val werd bij 56 van de 57 

pa ti ënten be reikt bin nen de 24 uur. In onze kli niek groep

si tu eert het me ren deel (51,8 %) van de let sels zich tho ra -

co lum baal (T3-L3). De rug gen merg ver wij ding en wa ren

slechts aang etast bij 24 van de 56 hon den (42,9 %). Dit is

niet in over een stem ming met wat in de li te ra tuur wordt

be schre ven als ty pi sche lo ca ties. De mees te let sels ko -

men tra di ti o neel voor in de cer vi ca le en lum ba le re gio, in

het bij zon der ter hoog te van de cer vi co tho ra ca le en lum -

bo sa cra le ver wij ding en (Cook, 1988; Neer, 1992; Cau zi -

nil le, 2000). Bij de eni ge kat uit ons on der zoek kwam het

let sel tho ra co lum baal voor, wat wel over eenk omt met

ge ge vens uit de li te ra tuur (Miks zew ski et al., 2006).

Slechts bij 2 pa ti ënten (3,5 %) uit onze kli niek groep kon

nek pijn of rug pijn wor den uit ge lokt tij dens het neu ro lo -

gisch on der zoek. Bij 17 (30,3 %) hon den was er spra ke

van tij de lij ke pijn bij het ont staan van de symp to men. De

ini ti ële pijn zou ver oor zaakt wor den door de ei gen lij ke

ex tru sie van fi bro car ti la gi neus ma te ri aal en de sti mu la tie

van pijn re cep to ren in been, pe ri ost, li ga men teu ze struc -

tu ren en me ning en. In het rug gen merg pa ren chym zijn

geen pijn re cep to ren aan we zig. Dit ver klaart de af we zig -

heid van pijn na het ont staan van is che mie (Cau zi nil le,

2000). In over een stem ming met ge ge vens uit de li te ra -

tuur ver toon de meer dan de helft van de hon den (55,3 %)

uit onze stu die asym me tri sche symp to men. Deze la te ra -

li sa tie kan ver klaard wor den door de asym me tri sche ver -

tak king en van de spi na le bloed voor zie ning. Bin nen enk ele

uren kan deze asym me trie evo lu e ren tot bi la te ra le symp to -

men. Dit wordt ver klaard door het op tre den van oe deem

van het rug gen merg pa ren chym. Als dit oe deem verd wijnt,

wordt de neu ro lo gi sche uit val di kwijls te rug asym me trisch

(Cau zi nil le, 2000). 

De uit slui ting van mo ge lij ke dif fe ren ti aal di ag no sen is 

zeer be lang rijk aang ezien de di ag no se van FCI tot hier toe 

nog niet ge steld kan wor den op de le ven de pa ti ënt en het

hier dus per de fi ni tie een di ag no se door uit slui ting be treft.

(Neer, 1992; Cau zi nil le, 2000). De be lang rijk ste dif fe -

ren ti aal di ag no sen zijn dis cus her nia, rug gen merg trau ma, 

ne opla sie en dis cos pon dy li tis. Al deze aan doe ning en,

met uit zon de ring van in tra me dul lai re tu mo ren, gaan ech -

ter meest al met pijn ge paard (Neer, 1992; Cau zi nil le,

2000). De mees te van deze aan doe ning en zijn mid dels

beeld vor mend on der zoek te di a gnos ti ce ren. Bij 11 hon -

den (19,6 %) uit onze stu die wer den ra di og ra fi sche af -

wij king en ge von den die ty pisch zijn voor de ge ne ra tie ve

tus sen wer vel schij faan doe ning en. Deze be vin ding wordt 

ook ver meld in de li te ra tuur (Cau zi nil le en Kor ne gay,

1996). Ondanks het feit dat my e log ra fie in de mees te ge -

val len nor maal was, werd een verd un ning van de con -

trast lijn ge von den bij 5 die ren (8,7 %).  Dit komt over een

met li te ra tuur ge ge vens waar men be vindt dat my e log ra -

fie in de meer der heid van de ge val len nor maal is (Cau zi -

nil le en Kor ne gay, 1996; Gan di ni et al., 2003) maar dat er 

in de acu te fase toch een fo ca le in tra me dul lai re zwel ling

kan ge zien wor den. Dit zou ver oor zaakt wor den door

bloe ding en oe deem ter hoog te van het pa ren chym, wat

aan lei ding geeft tot het verd un nen van de con trast lij nen

op het my e lo gram (Cau zi nil le, 2000). Een sub tie le, sub -

kli ni sche de vi a tie van de vent ra le con trast ko lom ter

hoog te van een tus sen wer vel ruim te was aan we zig bij 12 %

van de be ves tig de ge val len in het on der zoek van Cau zi -

nil le (2000) en bij 8,8 % van de ge val len in onze stu die.

Dit is een ra di og ra fisch te ken maar hoeft daar om geen

kli ni sche symp to men te ver oor za ken. Het kan een in di ca tie

zijn voor de voor op ge stel de hy po the se van sub kli ni sche

dis cus de ge ne ra tie als oor zaak van ne o vas cu la ri sa tie. Daar -

d oor is sub tie le rug gen merg com pres sie vol gens de au teur

geen aan vaard baar cri te ri um voor het uit slui ten van FCI. 

Bij 30 van de 44 (68,2 %) hon den waar bij een on der -

zoek van CSV werd ver richt, wer den in ons on der zoek

voor na me lijk mil de en niet-spe ci fie ke af wij king en vast -
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ge steld. Uit li te ra tuur ge ge vens blijkt dat er of wel geen

afwij king en, of wel mil de en niet-spe ci fie ke de vi a ties ge -

von den wor den (Neer, 1992; Cau zi nil le, 2000; Gan di ni et

al., 2003). 

Tot op he den be staat er geen slui ten de be han de ling

voor FCI. De be han de ling voor niet-am bu lan te pa ti ënten 

be staat gro ten deels uit symp to ma ti sche en on der steu -

nen de maat re ge len. Een zach te, dro ge bed ding, het re gel -

ma tig draai en en een even tu e le ma nu e le blaas le di ging

zijn de be lang rijk ste maat re ge len. Indien mo ge lijk zou er

zo snel mo ge lijk ge start moe ten wor den met fy sio- en/of

hy dro the ra pie. In onze stu die werd dit op ge volgd door

30% van de ei ge naars. De be doe ling is de niet-am bu lan te 

pe ri o de zo kort mo ge lijk te hou den. Het is na me lijk in die

pe ri o de dat de pa ti ënt het meest ge voe lig is voor com pli -

ca ties (Gan di ni et al., 2003).  

In onze stu die wer den slechts 12 van de 48 (25 %) die ren

die be schik baar wa ren voor verd ere op vol ging, ge ëuthana -

seerd. In de tra di ti o ne le li te ra tuur wordt de prog no se van 

FCI als ge re ser veerd tot ong un stig be schouwd (Cook,

1988; Neer, 1992; Cau zi nil le, 2005). Uit ver schil len de

re cen te re kli niek groe pen blijkt ech ter dat dit niet al tijd

het ge val is. Een mo ge lij ke ver kla ring daar voor is dat

vroe ge re kli niek groe pen enk el be ston den uit ge ëu tha na -

seerde die ren met de his top atho lo gi sche be ves ti ging van

FCI. In meer re cen te stu dies deelt men de kli niek groe pen op 

in die ren met his top atho lo gisch be ves tig de FCI en die ren

waar bij de di ag no se een waar schijn lijk heids di ag no se is

an te mor tem (Gan di ni et al., 2003). Hier uit blijkt dat ge ëu -

tha naseer de hon den vaak gro ter zijn en een ernsti ger

symp toom beeld ver to nen dan hon den met het ver moe -

den van FCI. De ei ge naars zul len eer der ge neigd zijn om

tot eu tha na sie over te gaan aang ezien de thuis ver zor ging

prak tisch min der haal baar is dan bij klei ne re hon den

(Cau zi nil le en Kor ne gay, 1996). De 3 hon den uit onze

stu die die tot een reu zen ras be hoor den, wer den ech ter

alle te rug am bu lant. We gens het be perk te aan tal reu zen -

ras sen in onze stu die is het moei lijk hier uit een be sluit te

trek ken. Er zijn ver schil len de an de re fac to ren waar van

men ver moedt dat ze de prog no se be ïnvloeden. Het ver lies

van diep pijng evoel wordt, zo als voor de mees te rug gen -

mer glet sels, be schouwd als de meest be trouw ba re pro gnos -

ti sche in di ca tor (Neer, 1992; Cau zi nil le, 2000; Gan di ni et

al., 2003). Bij de 5 die ren uit ons pa ti ëntenbe stand met een

ver lies van diep pijng evoel werd dan ook be slo ten tot eu -

tha na sie. Eén hond uit onze kli niek groep ver toon de pro -

gres sie ve neu ro lo gi sche uit val sug ges tief voor pro gres -

sie ve he mor ra gi sche my e lo ma la cie.

Dit is een zeld za me com pli ca tie van FCI waar bij de

die ren ten slot te ster ven door een ver lam ming van de

adem ha lings spie ren. Hier is eu tha na sie het eni ge al ter na -

tief om verd er lij den te voor ko men (Dyce en Houl ton,

1993). Acht van de 24 hon den met LMN-symp to men uit

onze stu die wer den ge ëuthanaseerd. La ger Mo tor Neu -

ron symp to men zijn door gaans min der gun stig dan Ho -

ger Mo tor Neu ron symp to men (HMN), daar zij sug ges -

tief zijn voor een de struc tie van de vent ra le grij ze stof van 

de cer vi co tho ra ca le of lum bo sa cra le ver wij ding en en de

daar mee ge paard gaan de de struc tie van de cel licha men

van de mo tor neu ro nen (Neer, 1992; Dyce en Houl ton,

1993; Cau zi nil le, 2000; Gan di ni et al., 2003). Zo wel uit

onze stu die als uit li te ra tuur ge ge vens blijkt dat die ren

met een uni la te ra le neu ro lo gi sche uit val over het al ge -

meen een be te re prog no se heb ben dan die ren met een bi -

la te ra le my e lo pa thie (Gan di ni et al., 2003). Bij 42,6 %

van de hon den uit onze kli niek groep met bi la te ra le

symp to men werd tot eu tha na sie be slo ten; dit in te gen -

stel ling tot slechts 6,5 % van de die ren met uni la te ra le

neu ro lo gi sche uit val waar bij be slo ten werd om tot eu tha -

na sie over te gaan. Die ren met af wij king en op het CSV-

 on der zoek zou den een min der gun sti ge prog no se heb ben 

(Gan di ni et al., 2003). In onze stu die werd er slechts bij 5

van de 30 die ren met af wij king en op het CSV-on der zoek

be slo ten tot eu tha na sie. Uit het on der zoek van Gan di ni et

al. (2003) blijkt dat in ten sie ve fy sio- en/of hy dro the ra pie

mo ge lijk zeer be lang rijk is in de be han de ling van hon den 

met FCI. Ge zien het aan tal die ren dat deze the ra pie on -

der ging, klein was in onze stu die, kun nen we het po si tie ve

ef fect van hy dro-en/of fy si ot he ra pie niet ge mak ke lijk in -

schat ten. 

Het blijft moei lijk een dui de lij ke prog no se te for mu le -

ren aan de hand van de voor gaan de fac to ren. De kans is

im mers groot dat bij de in di vi du e le pa ti ënt één van de

pro gnos tisch ong un sti ge fac to ren aan we zig is. 

In onze pa ti ëntengroep wer den bij de mees te die ren de 

eer ste te ke nen van ver be te ring na 14 da gen en bij som mi ge

pas na 3 tot 5 maan den vast ge steld ter wijl die vol gens de

tra di ti o ne le li te ra tuur bin nen de eer ste 7 tot 14 da gen die -

nen op te tre den om kans te ma ken op een func ti o neel

her stel. (Neer, 1992; Cau zi nil le, 2000). Eén van de be -

lang rijk ste pro gnos ti sche fac to ren is daar om mis schien

wel het ge duld en de be reid heid van de ei ge naars om een

deel van de ver zor ging op zich te ne men en op deze ma -

nier het dier de kans te ge ven op een even tu eel kli nisch

her stel. 

BESLUIT

Fi bro car ti la gi neus in farct is een niet zel den voor ko -

men de aan doe ning bij de hond, die niet al leen bij gro te en 

reu zen ras sen voor komt maar ook bij klei ne re en mid del -

gro te ras sen. De di ag no se bij het le ven de dier kan voor lo -
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pig enk el ge steld wor den door uit slui ting. De prog no se

blijkt gun sti ger dan de prog no se ge steld vol gens de ou de re

li te ra tuur ge ge vens. Bij slechts 21 % van onze pa ti ënten

werd, na een pe ri o de gaan de van 2 da gen tot 7 maan den

be slo ten tot eu tha na sie. Dit is mis schien te wij ten aan het

re la tief gro te aan tal klei ne re en mid del gro te ras sen in

onze stu die. Even eens in te gen stel ling tot de tra di ti o ne le

li te ra tuur blijkt een kli ni sche ver be te ring wel nog  mo ge -

lijk na een pe ri o de lang er dan twee we ken. Deze ver be te -

ring kan soms zelfs pas na enk ele maan den op tre den.
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