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SANTRAUKA 

ŠUNŲ TARPSLANKSTELINIO DISKO LIGOS PASIREIŠKIMAS, 

DIAGNOSTIKA IR GYDYMAS 

Erika Sidorenko 

Magistro baigiamasis darbas 

 

Darbo tikslas: ištirti šunų tarpslankstelinio disko ligos (TDL) pasireiškimą ir išanalizuoti šį 

pakitimą, jo diagnostikos bei gydymo metodus. 

Magistro baigiamajame darbe aprašomos tirtų šunų tarpslankstelinio disko išvaržos. Tyrimo 

duomenys rinkti 2017 – 2018 metais „X“ klinikoje. Surinkta informacija apie 150 šunų, kuriems buvo 

diagnozuota TDL, analizuoti šios ligos pasireiškimo dažnumas, kompiuterinės tomografijos (KT) ir 

magnetinio rezonanso (MRT) tyrimais gauti vaizdiniai, šunims taikyti gydymo metodai bei nustatytas 

gydymo efektyvumas. Ligos diagnozei patvirtinti 145 šunims atliktas KT tyrimas, 5 - MRT tyrimas. 

Pagal nustatytą ligos sunkumą 89 šunims skirtas chirurginis gydymas, o 61 - konservatyvus. Šunys 

suskirstyti į tiriamasias grupes pagal: amžių (metais), lytį (patelės, patinai), veislę (mišrūnai, 

veisliniai), nustatytos stuburo išvaržos lokalizacijos stuburo segmentą (C1 – C5, C6 – T2, T3 – L3, 

L4 – S3, daugybiniai segmentai), taikytą gydymo metodą: konservatyvų (NVNU su narvo režimu) 

arba chirurginį (hemilaminektomijos/ laminektomijos, ventralinės angos dekompresijos operacijos). 

Gydymo efektyvumui įvertinti gydymo pradžioje ir 4 savaitės po gydymo įvertinti 3 kriterijai: 

skausmas, eisena, priopriocepcinė korekcija su giliojo (antkaulio) skausmo jutimu. 

Išanalizavus tyrimo rezultatus nustatyta, kad TDL dažniausiai pasireiškė 6 – 9 metų amžiaus 

11,5 ± 7,6 kg svorio mišrūnams bei trumpaplaukių taksų veislės šunims T3 – L3 torakolumbariniame 

stuburo segmente. Šunų lytis ligos pasireiškimui įtakos neturėjo. Įvertinus 3 kriterijus nustatyta, kad 

chirurginis gydymas yra efektyvesnis už konservatyvų gydymą (p<0,001). 

 

 

Raktažodžiai: šuo, tarpslankstelio disko liga, stuburo išvarža. 
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SUMMARY 

Intervertebral disc disease manifestation, diagnostics and treatment in dogs  

Erika Sidorenko 

Master‘s Thesis 

The aim of this research is to examine manifestation of intervertebral disc disease (IVDD) in 

dogs and to analyze this disorder, it‘s diagnostic and treatment methods.  

Studied dogs intervertebral disc hernias was described in this master‘s thesis. Research data 

was collected from 2017 to 2018 in „X“ veterinary clinic. There were 150 dogs diagnosed with IVDD, 

which were enrolled in the frequency of manifestation, images obtained by computed tomography 

(CT) and magnetic resonance imaging (MRI), treatment methods applied to the dogs and the 

efficiency of the treatment were analyzed.  

To confirm the diagnosis of the disease 145 CT and 5 MRI examinations were performed. 

Depending on the severity of the IVDD, 89 dogs recieved surgical treatment and 61 - conservative. 

Dogs were divided into study groups based on their: age (by years), sex (females and males), 

breed (mixbreeds and pure-breeds), localization of their herniation spinal segment (C1 – C5, C6 – 

T2, T3 – L3, L4 – S3, multiple segments) and treatment method used: conservative (nonsteroidal anti-

inflammatory drugs with cage rest) or surgical (hemilaminectomy/ laminectomy, ventral slot 

decompression surgeries). 3 criteria were evaluated before treatment and 4 weeks post-treatment: 

pain, gait and priopriocepcive correction with deep pain.  

The results show that IVDD mostly manifested in 6 to 9 years old 11,5 ± 7,6 kilos body weight 

mixbreeds and short haired Dachshund in T3 – L3 thoracolumbar spine segment. The sex of the dogs 

had no influence on the onset of the desease. The 3 criteria evaluated during research conclude that 

surgical treatment is more effective than conservative treatment (p<0.001). 

 

 

Keywords: dog, intervertebral disc disease, spinal hernia.   
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SAMTRUMPOS 

TD – tarpslankstelinis diskas. 

TDL – tarpslankstelinio disko liga. 

AF – skaidulinis žiedas (lot. annulus fibrosus). 

NP – minkštasis branduolys (lot. nucleus pulposus). 

KT – kompiuterinė tomografija. 

MRT – magnetinio rezonanso tyrimas. 

NVNU – nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo. 

SVNU – steroidiniai vaistai nuo uždegimo. 
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ĮVADAS 

Šunų degeneracinės kilmės ligos yra vienos iš dažniausiai diagnozuojamų stuburo patologijų 

šunims. Šiai grupei priklauso ir tarpslankstelinio disko liga (TDL), kuri šuniui gali sukelti daugybę 

sveikatos problemų, o pastarosios lemti ankstyvą gyvenimo kokybės suprastėjimą ar netgi letalią 

baigtį. 

Stuburo išvarža gali išsivystyti bet kuriame stuburo segmente nuo C1 kaklo iki S3 kryžmens 

slankstelio. Patologijos pasireiškimą nulemia daugybė faktorių, tokių kaip: veislės predispozicija, 

amžius, svoris. Pati TDL gali progresuoti lėtai. Klinikiniai požymiai gali atsirasti ir stiprėti iš lėto 

arba kaip tik ūmiai, kuomet gyvūno būklė pablogėja per dieną. Priklausomai nuo stuburo išvaržos 

neurolokalizacijos gyvūnui gali pasireikšti įvairūs klinikiniai požymiai: skausmas, ataksija, raumenų 

tonuso pokyčiai, šlapinimosi sutrikimas, parezė ar netgi paralyžius. 

Pasireiškus pirmiesiems ligos požymiams gyvūnui būtina atlikti klinikinę apžiūrą, neurologinį 

tyrimą, taikyti specialiuosius tyrimo metodus diagnozei patvirtinti. Remiantis tyrimų rezultatais 

skiriamas atitinkamas konservatyvus arba chirurginis gydymas. Šiame etape svarbu laiku ir tinkamai 

nustatyti patologiją, nes uždelsta gydymo pradžia nulemia prastesnius gydymo rezultatus (1).  

Kadangi TDL yra vis dažniau diagnozuojama patologija šunų tarpe, šiame darbe bus detaliai 

nagrinėjama su šia tema susijusi mokslinė literatūra, aiškinamasi ligos patogenezė, etiologija, 

pasireiškimo dėsningumas tarp skirtingų veislių, klinikiniai požymiai, aktualiausi diagnostikos bei 

gydymo metodai. Atliekant tyrimą siekiama išsiaiškinti skirtingų gydymų efektyvumą. 

Darbo tikslas: ištirti šunų tarpslankstelinio disko ligos pasireiškimą ir išanalizuoti šį pakitimą, 

jo diagnostikos bei gydymo metodus. 

Darbo uždaviniai: 

1. Išanalizuoti šunų tarpslankstelinio disko ligos pasireiškimo dažnumą. 

2. Atliekant kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tyrimus nustatyti 

tiriamųjų šunų tarpslankstelinio disko ligos anatominę lokalizaciją. 

3. Nustatyti dažniausiai šunims taikomus tarpslankstelinio disko ligos chirurginius 

gydymo metodus. 

4. Palyginti chirurginio ir konservatyvaus gydymo metodų efektyvumą 
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1. LITERATŪROS APŽVALGA 

Šuns stuburą sudaro 7 kaklo, 13 krūtinės, 7 juosmens ir 3 tarpusavyje suaugę kryžmens 

slanksteliai bei nuo veislės priklausantis uodegos slankstelių (nuo 6 iki 23) skaičius (2). 

Tarpslankstelinis diskas (TD) yra kremzlinė struktūra randama tarp kiekvieno stuburo slankstelio (3). 

Sveiką tarpslankstelinį diską sudaro: kietas išorinis skaidulinis žiedas (annulus fibrosus) (AF) ir 

centre esantis, želė konsistenciją primenantis mikštasis branduolys (nucleus pulposus) (NP) (1 pav.), 

kurie kartu suformuoja skaidulinės kremzlės sąnarį tarp dviejų slankstelių kūnų. Svarbiausios 

kiekvieno tarpslankstelinio disko funkcijos yra: sujungti du slankstelius tarpusavyje ir veikti kaip 

stuburo amortizatorius (2-6). 

1 pav. Šuns stuburo slankstelio sandara (7) 

Tarpslankstelinio disko liga (TDL) dažniau diagnozuojama chondrodistrofinėms šunų 

veislėms, tokioms kaip: taksai, pekinai, Prancūzų buldogai, bigliai, Ši Cu, Basethaundai, Amerikiečių 

kokerspanieliai, tačiau neišimtis ir kitos nechondrodistrofinės veislės: vokiečių aviganiai, labradoro 

retriveriai ir daugelis kitų (5, 8). 

1.1. Tarpslankstelinio disko ligos patogenezė ir etiologija 

Tarpslankstelinio disko ligą arba stuburo išvaržą galima apibūdinti kaip TD struktūrų 

degeneraciją (4). Pagal tai, kuri disko struktūrinė dalis yra pažeidžiama, skiriami du degeneracijų 

tipai: Hansen I ir Hansen II (3, 9). 

Hansen I tipo degeneracija apibūdinama kaip ūmus procesas, kurio metu vyksta 

degeneruojančio TD minkštojo branduolio ekstruzija į stuburo slankstelio kanalą (9, 10). Dar kitaip 

Hansen I tipo degeneracija vadinama chondroidinių ląstelių degeneracija (3, 11). Įprastai žėlė 
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konsistenciją primenantis, apie 80 proc. vandens savyje turintis TD minkštasis branduolys  

dehidratuoja, pasireiškia glikozaminoglikanų (arba mukopolisacharidų) komponentų degeneracija 

bei dažna kalcifikacija (12, 13). To pasekoje susilpnėja ir plyšta būtent dorsalinė arba dorsolateralinė 

TD skaidulinio žiedo dalis, kuri yra 2-3 plonesnė už ventralinę dalį, pro kurią ir įvyksta minkštojo 

branduolio ekstruzija arba išsiveržimas į epidūrinį tarpą stuburo kanale (2 pav.) (14, 15). Manoma, 

kad pačių stuburo smegenų pažeidimo sunkumas priklauso nuo ekstruzijos greičio, sukrėtimo jėgos, 

spaudimo į smegenis trukmės bei išsispaudusios TD medžiagos kiekio (16). TDL atveju dažniausiai 

pasireiškia radikulopatija – nugaros smegenų nervų šaknelių pažeidimas, sukeliantis būdingus 

neurologinius požymius (3, 9). 

2 pav. Hansen I tipo išvarža (9) 

Hansen II tipo arba fibrozinė degeneracija arba protrūzija apibūdinama kaip lėtinis procesas, 

kurio metu NP besiveržiantis iš tarpslankstelinio disko išgaubia progresuojančiai storėjantį dorsalinį 

AF į stuburo kanalo pusę ir sukelia spaudimą į nugaros smegenys, tačiau pats skaidulinis žiedas 

neplyšta (3 pav.) (3, 9, 10, 12, 13, 17). Toks spaudimas ir sukelia stuburo smegenų pažeidimą (15). 

3 pav. Hansen II tipo išvarža (9) 
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Tiek Hansen I, tiek Hansen II tipo stuburo išvaržos gali atsirasti vienu metu, tai vadinama „ūmiu 

lėtiniu” disko plyšimo reiškiniu (9). Pavyzdžiui: šuniui pasireiškia lėtiniai, tikėtinai Hansen II tipo, 

stuburo išvaržos požymiai, tačiau staiga įvyksta NP ekstruzija į stuburo kanalą (Hansen I tipas) ir 

šuns būklė ima sparčiai blogėti (12). 

Teigiama, kad tarpslankstelinio disko išvarža dažniausiai pasireiškia dėl paties TD 

degeneracinių procesų, bet ligos priežastimi gali būti ir sunkus bei intensyvus fizinis krūvis arba 

trauma (17,18). 

1.2. Tarpslankstelinio disko išvaržos pasireiškimas tarp 

chondrodistrofinių ir nechondrodistrofinių šunų veislių 

Tarpslankstelinio disko išvaržos - dažnesnės chondrodistrofinėms šunų veislėms (19). Pati 

chondrodistrofija yra vos prieš kelis metus atrasta geno mutacija (20), genetiškai nulemianti 

priešlaikinę tarpslankstelinių diskų degeneraciją bei fenotipiškai pasireiškianti kaip trumpos šunų 

kojos, atsiradusios dėl ilgųjų kaulų ankstyvųjų augimo plokštelių struktūrų pokyčių (19, 20). Pastarąją 

fenotipinę išraišką (trumpas kojas arba įgimtą dvarfizmą) nulemia kitas chondrodistrofijai giminingas 

retrogenas, nulemiantis chondrodisplaziją (20, 21). 

Chondrodistrofinėms šunų veislėms būdinga labai ankstyva (nuo gimimo iki 1 metų amžiaus) 

TD minkštojo branduolio kalcifikacija bei degeneracija, apimanti visus stuburo tarpslankstelinius 

diskus (19). Tokie pažeisti diskai, manomai, yra linkę progresuoti į išvaržas, kurių susiformavimo 

pasekoje stuburo kanale prasideda uždegiminis procesas ir kraujavimas (22). O pastarieji gali sukelti 

stiprų skausmą ir neurologinę disfunkciją – kompresinę mielopatiją - tiesioginį nugaros smegenų 

pažeidimą. Tos šunų veislės, kurios turi tiek chondrodisplazijos, tiek chondrodistrofijos genus, turi 

didesnį polinkį sirgti tarpslankstelinio disko liga (20). Šiai veislių grupei priklauso: anglų basetai, 

bigliai, Frizos bišonai, Valų korgiai kardiganai, Kavalieriaus karaliaus Karolio spanieliai, Česapyko 

įlankos retriveriai, čihuahua, kinų koduotieji, amerikiečių kokerspanieliai, Tulearo bišonai, taksai, 

Dendžio Dinmonto terjerai, anglų springerspanieliai, prancūzų buldogai, Havanos bišonai, Džeko 

Raselo terjerai, Naujosios Škotijos retriveriai, pekinai, Valų korgiai pembrukai, pudeliai (žaisliniai ir 

nykštukiniai), portugalų vandens šunys, Škotų terjerai ir Ši Cu (20).  Nechondrodistrofinėms didelių 

šunų veislėms TD liga dažniau pasireiškia lėtinė forma – Hansen II tipo išvarža 5-12 metų amžiaus 

periode (23).  

Priešingai nei chondrodistrofinėms šunų veislėms, teigiama, jog nechondrodistrofinėms šunų 

veislėms, tokioms kaip: Labradoro retriveriams, vokiečių aviganiams, dobermanams ir kt., Hansen II 

tipo išvaržos dažniau vystosi ne visame stubure, bet specifiniuose segmentuose: C5-C7, L7-S1 (17) 

ir T3-L3 (torakolumbarinėje) srityje iki 65 proc. atvejų (23). C5- C7 kaklo segmente esančių sinovinių 

sąnarių (angl. facet joints) forma ir struktūra suteikia didesnę ašinę rotaciją. To pasekmė gali būti 
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gerokai didesnis stuburo nestabilumas lyginant su kranialiau išsidėsčiusiais kaklo slankstelių 

segmentais. Tuo tarpu L7-S1 segmente esančių sinovinių sąnarių forma ir struktūra suteikia ne tik 

didesnę ašinę rotaciją, bet ir didesnį judrumą lenkime bei ventrodorsaliniame stuburo kėlime. Ši 

nedidelė lumbosakralinė sritis yra priversta išlaikyti didesnį kūno svorį lyginant su mažų 

chondrodistrofinių veislių šunų svoriu ir dėl padidinto mobilumo turi predispoziciją stuburo išvaržos 

formavimuisi šioje vietoje (17, 19). Taip pat teigiama, jog nutukę minėtų nechondrodistrofinių veislių 

šunys turi dar didesnę predispoziciją sirgti TD liga (24).  

1.3. Tarpslankstelinio disko ligos klinikiniai požymiai 

TD ligos progresavimo eigoje išsivysčius nugaros smegenų kompresinei mielopatijai, 

pacientams gali pasireiškti įvairūs klinikiniai požymiai (4). Dažniausiai nugaros smegenų pažeidimai 

sukelia propriocepcijos praradimą, judėjimo ir šlapinimosi funkcijos sutrikimus bei skausmo jutimo 

praradimą, kurių atsistatymas vyksta atvirkštine seka (18, 25). Minėtų ir kitų požymių pasireiškimą 

galima suskirstyti pagal tai, kuriame funkciniame nugaros smegenų segmente įvyko pažeidimas:  

1. Kranialiniame kaklo C1 – C5 segmente; 

2. Kaklo - krūtinės C6 – T2 segmente; 

3. Torakolumbariniame T3 – L3 segmente; 

4. Lumbosakraliniame L4 – S3 segmente. 

Jei pažeidimas įvyksta C1 – C5 kaklo segmente, galima stebėti labai įvairius požymius (10, 16, 

25): 

• Stovėsenos bei eisenos pokyčiai: viršutinio motorinio neurono tetraparezė, bendros 

propriocepcinė ataksija pereinanti iki spastinės tetraplegijos. Vienpusiai pažeidimai sukelia vienos 

pusės sutrikimą. 

• Stovėsenos reakcijos uždelstos arba visiškai sutrikusios. 

• Raumenų masė bei tonusas nepakitę arba tonusas padidėjęs visose keturiose galūnėse su 

šlapimo pūslės raumenų tonuso pakitimais. 

• Spinaliniai refleksai nepakitę arba sustiprėję visose keturiose galūnėse, taip pat kartais galima 

stebėti priekinių galūnių atitraukimo reflekso susilpnėjimą. 

Jei pažeidimas šiame segmente lokalizuojasi stuburo kanalo centre ir yra itin sunkus, galima 

letali baigtis dėl kvėpavimo disfunkcijos. 

Jei pažeidimas įvyksta C6 – T2 kaklo - krūtinės segmente, galima pamatyti šiuos požymius (10, 

16, 25): 

• Stovėsenos, eisenos bei stovėsenos reakcijoms būdingi tokie patys požymiai kaip ir C1-C5 

kaklo segmento pažeidimo atveju. 
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• Raumenų masė bei tonusas priekinėse galūnėse gali būti sumažėję, o užpakalinėse normalūs 

arba padidėję su šlapimo pūslės raumenų tonuso pakitimais. Taip pat gali prasidėti priekinių galūnių 

raumenų atrofija (10 dieną po traumos) esant ūmiam pažeidimui šiame segmente. 

• Spinaliniai refleksai šiuo atveju gali būti nepakitę arba sulėtėję priekinių galūnių atitraukimo 

refleksas, nepakitę arba sustiprėję kelio girnelės bei atitraukimo refleksai užpakalinėse kojose.  

• Kranialiniai  refleksai sutrikę – stebimas vienpusis Hornerio sindromas dėl pažeidimo T1 – 

T3 krūtinės segmentuose.  

Šio segmento sunkūs centriniai stuburo kanalo dalies pažeidimai taip pat gali būti letalūs. 

Jei pažeidimas nustatomas T3 – L3 torakolumbariniame segmente, gyvūnui gali pasireikšti šie 

požymiai (10, 16,  25): 

• Stovėsenos ir eisenos pokyčiai svyruoja nuo parezės ar propriocepcinės ataksijos užpakalinėse 

galūnėse iki spastinės paraplegijos. 

• Stovėsenos reakcijoms būdingi sulėtėję arba išnykę užpakalinių kojų refleksai, bet nepakitę 

priekinių kojų refleksai. 

• Raumenų masė bei tonusas taip pat gali pakisti, t.y. tonusas padidėja tik užpakalinėse 

galūnėse. Raumenų atrofija užpakalinėse kojose gali pasireikšti tik esant pasyviai gyvūno būklei, kai 

jis nenaudoja šių raumenų. Taip pat negalima atmesti ir šlapimo pūslės raumenų tonuso pakitimų. 

• Spinaliniai kelio girnelės bei atitraukimo refleksai užpakalinėse galūnėse gali būti nepakitę 

arba sustiprėję. Odos jutimas užpakalinėse kojose gali būti nesutrikęs, bet gali pasireikšti ir 

hipoalgezija, analgezija. 

Jeigu yra pažeidžiamas L4 – S3 lumbosakralinis stuburo segmentas, galima stebėti šiuos 

klinikinius požymius (10, 16, 25): 

• Stovėsena ir eisena gali varijuoti nuo paraparezės su propriocepcine ataksija užpakalinėse 

galūnėse iki paraplegijos. 

• Stovėsenos reakcijoms būdingi sulėtėję arba visiškai išnykę refleksai užpakalinėse kojose.  

• Raumenų masė ir tonusas nepakinta priekinėse galūnėse, tačiau užpakalinėse jie ūmiai 

sumažėja. Taip pat gali sutrikti šlapimo pūslės raumenų tonusas. 

• Spinaliniai kelio girnelės, atitraukimo bei tarpvietės refleksai gali būti sulėtėję arba visiškai 

išnykę. 

• Odos jutimas priekinėse galūnėse nesutrinka, tačiau užpakalinėje kūno dalyje, uodegoje, 

tarpvietės bei išangės srityse jis gali varijuoti nuo normalaus, nesutrikusio iki sumažėjusio ar net 

išnykusio. 
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Pastaruosius klinikinius požymius lengviau pastebi, diferencijuoja bei preliminariai nustato 

pažeidimo neurolokalizaciją veterinarijos gydytojas, tačiau gyvūno šeimininkas yra pirmasis, kuris 

pastebi ir detalizuoja jo augintiniui pasireiškusius simptomus.  

Dažniausiai pokyčius savo augintinio elgesyje šeimininkai gali pastebėti po sunkaus fizinio 

krūvio, staigiai jam nušokus nuo aukštos vietos ar patyrus traumą. Neskirstant gyvūnui 

pasireiškiančių klinikinių požymių į būdingus tam tikro stuburo segmento pažeidimui, šeimininkai 

gali pastebėti tokius simptomus: kaklo skausmą ir nejudrumą pasireiškiantį kaip nenoru pasukti kaklą 

ir galvą, stovėseną nuleidus galvą, nugaros skaumą ir nejudrumą, netikėtą inkštimą liečiant gyvūną 

ar jam judant, pilvo sienos įsitempimą, išlenktą nugarą – stuburo kifozę, sutrikusį šlapinimąsi, 

silpnumą galūnėse, vienos ar kelių kojų vilkimą, kryžiavimą ir/ ar užkliuvimą už daiktų einant, bendrą 

kūno sustingimą, drebulį, traukulius, koordinacijos stoką – ataksiją, pakitusius refleksus, kolapsą, 

vienos ar kelių galūnių visišką paralyžių, kuomet gyvūnas negali paeiti (10, 16, 25). 

1.4. Tarpslankstelinio disko ligos diagnostikos metodai 

Pirminis TD ligos diagnozavimas prasideda nuo išsamios anamnezės surinkimo iš šeimininko 

atkreipiant dėmesį ir šuns veislę, lytį, amžių, pasireiškusius klinikinius požymius (26). 

Surinkus visą įmanomą informaciją pereinama prie nuodugnaus bendro klinikinio tyrimo 

pereinančio į ortopedinį tyrimą. Tik atmetus vidaus ligas ir galimą ortopedinę problemą galima įtarti, 

kad šuo turi neurologinių sutrikimų. Toliau seka išsamus neurologinis tyrimas. 

Patį neurologinį tyrimą galima suskirstyti į 6 etapus (16, 25):  

1. Sąmonės ir elgsenos įvertinimas: galima apatija, mieguistumas, soporas, koma. 

2. Stovėsenos ir eisenos įvertinimas: įvairūs galvos pakrypimai, pasukimai, stuburo 

lordozė, kifozė, skoliozė, šlubavimas, mono/ para/ hemi/ tetra – parezė, mono/ para/ hemi/ tetra – 

plegija, ataksija. 

3. Stovėsenos reakcijos: propriocepcija, Karučio testas, atsirėmimo, šokčiojimo, 

pusiaustovėjimo, stalo krašto bei tonusinė kaklo reakcijos. 

4. Spinaliniai refleksai ir raumenų masė bei tonusas: extensor carpi radialis ir 

atitraukimo refleksai priekinėse galūnėse; kelio girnelės, tibialis cranialis, atitraukimo refleksai 

užpakalinėse galūnėse; analinis, varpos/makšties ir nugarinis refleksai, bei raumenų atrofijos 

įvertinimas. 

5. Galvinių/ kranialinių nervų tyrimas: uoslės, regos, vyzdžio, akių judesių, galvos odos 

jutimo, kramtymo, klausos/ pusiausvyros, rijimo, kaklo raumenų bei liežuvio judesių.  

6. Jutimo tyrimas: paviršinis odos jutimas, gilusis antkaulio skausmas. 

Atlikus neurologinį tyrimą veterinarijos gydytojas gali preliminariai nustatyti nugaros smegenų 

pažeidimo neurolokalizaciją: C1 – C5, C6 – T2, T3 – L3 ar L4 – S3 (16). Nustačius lokalizaciją 
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diagnozės patikslinimui remiamasi specialiaisiais tyrimo metodais, kurie padeda tiksliai lokalizuoti 

pažeidimą ir įvertinti jo sunkumą. 

Pastariesiems priskiriami: rentgeninis, mielografinis, kompiuterinės tomografijos (KT) bei 

magnetinio rezonanso (MRT) tyrimai (22, 25 - 27). 

Rentgeninis tyrimas nors ir tinkamas, tačiau nėra toks tikslus kaip kiti metodai diagnozuojant 

neurologinius pažeidimus, nes gaunami vaizdai stokoja kontrastiškumo reikalingo vizualizuoti 

skirtingus audinius (9, 25). Visgi, atliktas rentgeninis tyrimas gali parodyti susiaurėjusį 

tarpslankstelinį tarpą, kas ir signalizuotų apie galimą tarpslankstelinio disko išvaržą tame segmente 

(10).  

Mielografinio tyrimo metu rentgenokontrastiška medžiaga įšvirkščiama į subarachnoidinį 

stuburo smegenų tarpą. Pažeidimai įvertinami pagal subarachnoidiniame tarpe esančios kontrastinės 

medžiagos pasiskirtymo pokyčius. Dėl šio tyrimo metodo invazyvumo ir neigiamo poveikio, 

sustiprinant jau pasireiškusius neurologinius požymius, mielografinis tyrimas nėra populiarus 

diagnozuojant stuburo pažeidimus (9, 25). 

Magnetinio rezonanso ir kompiuterinės tomografijos tyrimai yra kur kas pažangesni ir tikslesni 

už anksčiau minėtus tyrimus. Dėka pažangios technologijos, atliekant KT ir MRT tyrimus galima 

tiksliai išskirti skirtingus organizmo audinius bei gautus vaizdinius įvariose projekcijose analizuoti 

kompiuterinėje programoje (18, 28, 29).  

Kompiuterinio tomografo veikimo principas – KT aparato didžiojo lanko vamzdis sukasi ir 

įvairiomis kryptimis siauru pluoštu skleidžia rentgeno spindulius, kurie perėję tiriamąją sritį, 

registruojami detektoriaus. Priklausomai nuo skirtingų audinių tankio, pro juos praeina nevienodas 

kiekis jonizuojančios spinduliuotės, kurių svyravimus ir fiksuoja detektorius, toliau informaciją 

konvertuodamas ir paversdamas vaizdu kompiuteryje. Jonizuojančios spinduliuotės pagalba 

gaunamas tiriamosios srities skersinis pjūvis dvimačiame formate. Kadangi skanuojama itin plonais 

pjūviais, galima tiksliai nustatyti patologijos vietą ir dydį. Taip pat, norint, galima sujungti dvimačius 

pjūvius ir pamatyti trimatį tiriamosios srities vaizdą. 

KT tyrimas yra greitai atliekamas, tinkamesnis tiriant kaulines struktūras ar vertinant plaučių 

vaizdinius, optimalus lokalizuojant mineralizacijos ar hemoragijos paveiktus audinius, stuburo 

išvaržas su kartu susidariusiomis hematomomis chondrodistrofinėms šunų veislėms (30). Patį tyrimą 

galima atlikti naudojant intraveninį kontrastavimą, tačiau stuburo išvaržų atveju to atlikti 

nerekomenduojama (9). Atliekant KT tyrimą nuotraukose detaliau nei mielografinio tyrimo metu 

matomos kalcifikuotos pilkosios medžiagos sritys stuburo kanale ar tarpslanksteliniame tarpe, o 

skersinės ir išilginės projekcijos leidžia tiksliai lokalizuoti ekstruzijos ir/ arba protruzijos vietas 

stuburo kanale (31). Šis tyrimas yra kiek pranašesnis už mielografinį dėl savo skiriamosios gebos 

detalizuojant smulkiausius audinių pokyčius.  
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Magnetinio rezonanso tomografo veikimo principas – naudojant itin stiprų magnetinį lauką ir 

radijo dažnių bangas gaunamas detalus vidaus organų ir minkštųjų audinių vaizdas. Šis tyrimas 

priešingai nei KT nesukelia radiacinio jonizuojančios spinduliuotės poveikio organizmui. Lygiai taip 

kaip ir KT, MRT gali būti atliktas naudojant intraveninį kontrastavimą. MRT tyrimas pasižymi 

aukščiausia nervų ir kitų minkštųjų audinių kontrasto skiriamaja geba su daugiaplaniu vaizdu (9, 22, 

25, 32), todėl yra tikslesnis ir jautresnis už KT tyrimą lokalizuojant stuburo išvaržos lokalizaciją, 

protrūzijos/ ekstrūzijos dydį (33).  

1.5. Tarpslankstelinio disko ligos gydymo metodai 

Literatūroje išskiriami du pagrindiniai stuburo išvaržų gydymo metodai: konservatyvus ir 

chirurginis (20, 26).  Abu metodai taikomi tiek Hansen I, tiek Hansen II tipo išvaržų gydyme 

priklausomai nuo pasireiškusių klinikinių neurologinių požymių stiprumo. 

1.5.1. Konservatyvus tarpslankstelinio disko ligos gydymo metodas 

Pacientams, kuriems pasireiškė tik vidutinio stiprumo neurologiniai požymiai, tokie kaip: kaklo 

skausmas ir monoparazė, gali būti sėkmingai pritaikytas konservatyvus gydymas (26). Pastarąjį 

sudaro: narvo režimas 3 – 4 savaičių laikotarpiui papildomai su arba be nesteroidinių vaistų nuo 

uždegimo (NVNU) paskyrimu (20). Šuns aktyvumas turėtų būti apribotas iki minimalaus: trumpi 

pasivaikščiojimai skirti pasišlapinti ir išsituštinti, o narvas turėtų būti toks mažas, kad gyvūnas jame 

negalėtų vaikščioti ar šokinėti (34). Papildomai su NVNU gyvūnams, patiriantiems didelį 

diskomfortą, taip pat gali būti skirti opioidai, pvz.: tramadolis 2-4 mg/kg kas 8-12val. arba 

pregabalinas 2mg/kg kas 12val. oraliai (9). Taip pat reikia pažymėti, jog remiantis užsienio literatūros 

duomenimis nerekomenduojama derinyje naudoti steroidinių vaistų nuo uždegimo (SVNU) ir NVNU 

arba jų deriniai turi būti naudojami minimaliais kiekiais, nes jie padidina riziką susidaryti 

gastrointestinalinėms opoms (9, 26). Taikant ambulatorinį medikamentinį gydymą Hansen I tipo 

išvaržą turintiems šunims, pastebėtas nuo 50 iki 70 proc. pirminis teigiamas atsakas į gydymą, tačiau 

apie 30 proc. iš jų pasireiškė recidyvas. Tuo tarpu pacientams kuriems įtariama Hansen II tipo 

kaklinės dalies išvarža analogiškas medikamentinis gydymas yra rekomenduojamas dėl teigiamo 

ilgalaikio rezultato (9). Šunims, kuriems diagnozuota Hansen I tipo – ūmiai pasireiškusi 

torakolumbarinės stuburo dalies išvarža gali būti taikoma tokia pati konservatyvaus gydymo schema: 

narvo režimas ir medikamentai. Mokslinėje literatūroje teigiama, kad tokiems pacientas pirminis 

ambulatorinis konservatyvus gydymas būna sėkmingas, tačiau net iki 50 proc. šunų gali pasireiškti 

klinikinių požymių recidyvas vidutiniškai per 25 mėnesių laikotarpį (9, 13, 34). Taip pat svarbu 

pažymėti, kad recidyvo rizika mažesnė, jei kaip medikamentai paskiriami NVNU. Jei taikytas 

konservatyvus gydymas buvo sėkmingas, šuniui turėtų būti leista lėtai grįžti prie įprasto aktyvumo 

per 4 – 6 savaites (35). Tačiau jei medikamentinis gydymas nėra sėkmingas, ar paciento būklė 

gydymo metu blogėja reikia svarstyti apie chirurginio gydymo taikymą. 
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1.5.2. Chirurginis tarpslankstelinio disko ligos gydymo metodas 

Chirurginis gydymas taikomas nesant teigiamam konservatyvaus gydymo efektui arba, kai šuns 

būklė sparčiai blogėja (26). 

Pagrindinės indikacijos chirurginei intervencijai esant Hansen I tipo ūmiai kaklo dalies stuburo 

išvaržai yra pasikartojantys skausmo priepuoliai arba kuomet šuo nereaguoja į taikomą konservatyvų 

gydymą, šuo yra tetraparetiškas arba net tetraplegiškas (13). Taip pat svarbu chirurginį gydymą taikyti 

kuo skubiau – bus greitesnis ir efektyvesnis skausmo pašalinimas kaklo srityje, kadangi uždelsus iki 

3 ar 4 savaičių išvaržos vietoje susidaro išsiveržusio TD NP sąaugos su aplinkiniais audiniais ir dėl 

to pasireiškę klinikiniai požymiai po operacijos gali sumažėti ne taip efektyviai (9, 20).  

Literatūroje išskiriami šie chirurginio gydymo metodai: 

Hemilaminektomija/ Laminektomija – intervencijos metu redukuojama dalis slankstelio 

lanko ir plokštelė (lamina) taip atsirandant prieigai pašalinti stuburo smegenis spaudžiančią masę 

(36). Šis chirurginis metodas tinkamiausias esant krūtinės ir juosmens sričių išvaržoms dėl patogaus 

priėjimo (27, 38).  

„Ventral slot“ ventralinės angos dekompresija – taikoma C2 – C7 kaklo bei C7 – T1 kaklo- 

krūtinės srities stuburo išvaržų atveju, pašalinant ventralinės kaklo srities stuburo smegenų 

kompresiją (26). Procedūros metu grąžto pagalba pašalinami: plonas sluoksnis slankstelio kaulo, 

antkaulio ir dorsalinis TD skaidulinis žiedas (38).  

Fenestracija – prevencinio tipo procedūra, atliekama esant staigiai pasireiškusiai, bet lengvai 

klinikinei išraiškai: lengvam skausmui ar parezei, kurių neveikia medikamentinis gydymas (9, 25). 

Procedūros metu TD minkštasis branduolys pašalinamas pro mažą tarpelį padarytą skaiduliniame 

žiede. Kadangi į stuburo kanalą išsiveržęs minkštasis branduolys nėra pašalinamas, tai esant sunkiai 

stuburo smegenų kompresijai atsistatymas po operacijos būna ilgesnis ir gali likti liekamųjų 

neurologinių požymių (25). Fenestracijos procedūra taip pat gali būti taikoma kaip profilaktinė 

priemonė nuo TD ligos chondrodistrofinių veislių šunims C2 – C6 kaklo srityje (26). 

Paprastai pooperaciniu laikotarpiu naudojami intraveniniai nuskausminamieji vaistai pirmas 48 

val. ir toliau oraliai, jei to reikia. Pacientas turi būti stebimas pirmas 72 val. po operacijos ir paleistas 

namo tik atsistačius šlapinimuisi, jei jis buvo sutrikęs (41). Taip pat pooperaciniu laikotarpiu kaip 

papildoma terapinė priemonė greitesniam šuns atsistatymui sėkmingai gali būti taikomos įvairios 

reabilitacinės procedūros: krioterapija, masažai, pasyvus raumenų tampymas, pasyvių judesių 

terapija, fleksorių refleksų stimuliacija bei neuroraumeninė elektrostimuliacija, vandens terapija: 

plaukimas, bėgtakis, žingsniavimas per „Cavaletti“ kliūtį (39 - 43). Nustatyta, kad namų sąlygomis 

pačių šunų šeimininkų taikyta pooperacinė reabilitacija nėra tokia sėkminga kaip taikoma 

veterinarijos klinikoje ar specialiame reabilitacijos centre su specialistų priežiūra (41, 42, 44). 
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Pooperaciniu laikotarpiu gali pasireikšti kelios komplikacijos: neurologinių požymių 

paūmėjimas, veninių sinusų kraujavimas, pooperacinė šlapimo takų infekcija, nepaisant prieš 

operaciją naudojamų antibiotikų (9). Taip pat gali susidaryti seromos, kurios pranyksta per 1 - 2 

savaites jas šildant kompresais (9, 25). 

Taikant chirurginį gydymo metodą prognozė gydant Hansen I tipo išvaržą turinčius šunis 

paprastai būna labai gera (26) ir klinikinės būklės atsistatymas į normalią siekia iki 96 proc. (36), 

pooperacinis atsistatymas ir simptomai išnyksta vidutiniškai po 1 savaitės (9, 13,  35). O Hansen II 

tipo išvaržą turinčių šunų chirurginio gydymo prognozė gera iki 79 proc. iš visų gydytų atvejų (36).  
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2. TYRIMO MEDŽIAGA IR METODIKA 

Tyrimo duomenys apie šunų tarpslankstelinio disko ligos pasireiškimą buvo renkami  2017 - 

2018 metais „X“ veterinarijos klinikoje. Buvo surinkta informacija apie 150 tarpslankstelinio disko 

liga sergančių šunų, analizuojama šios patologijos klinikinė išraiška, kompiuterinės tomografijos ir 

magnetinio rezonanso tyrimo metodais gauti vaizdiniai, šunims taikyti gydymo metodai bei 

nustatytas jų efektyvumas. 

Šunys suskirstyti pagal amžių (metais), lytį (patelė/patinas), veislę (mišrūnai, veisliniai), svorį 

(kg), jiems nustatytos tarpslankstelinio disko išvaržos lokalizacijos stuburo segmentą (C1 – C5, C6 –

T2, T3 – L3, L4 – S3, daugybiniai segmentai) (9, 15), tiriamiesiems taikytas gydymo metodas: 

konservatyvus (NVNU su narvo režimu) arba chirurginis (hemilaminektomijos/ laminektomijos, 

„Ventral slot“ - ventralinės angos dekompresijos operacijos). 

Iš šunų šeimininkų surinkta išsami ligos anamnezė, atliekamas nuodugnus neurologinis tyrimas 

– klinikinei išraiškai įvertinti bei pirminei patologijos vietos lokalizacijai nustatyti. Atkreipiamas 

didesnis dėmesys į 3 toliau tirtus kriterijus – skausmą, eiseną, propriocepcinę korekciją su giliojo 

(antkaulio) skausmo jutimu. 

2.1. Neurologinis tyrimas 

1. Sąmonės ir elgsenos įvertinimas. 

2. Stovėsenos ir eisenos įvertinimas: galvos pakrypimas, pasukimas, stuburo lordozė, 

kifozė, skoliozė, šlubavimas, mono/ para/ hemi/ tetra – parezė, mono/ para/ hemi/ tetra – plegija, 

ataksiška eisena. 

3. Stovėsenos reakcijos: 

Dešinės ir kairės kojų:  

• Propriocepcinė korekcija – priekinės ir užpakalinės kojų. 

• Karučio testas – nepakeliant galvos ir pakeliant galvą. 

• Atsirėmimo reakcija – priekinės ir užpakalinės kojų. 

• Šokčiojimo reakcija – priekinės ir užpakalinės kojų. 

• Pusiaustovėjimo reakcija  – priekinės ir užpakalinės kojų. 

• Stalo krašto reakcija – gyvūnui matant ir nematant. 

Tonusinės kaklo reakcijos – lenkiant galvą į priekį, šonus ir lošiant atgal.  

4. Spinaliniai refleksai:  

Dešinės ir kairės priekinių kojų (gyvūnui gulint): 

• Extensor carpi radialis – su neurologiniu plaktuku.  
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• Atitraukimo refleksas – suspaudžiant odą tarp pirštų sukeliamas stiprus ir greitas visos 

kojos atitraukimas.  

Dešinės ir kairės užpakalinių kojų (gyvūnui gulint):   

• Kelio girnelės/ patelarinis refleksas – su neurologiniu plaktuku. 

• Tibialis cranialis – su neurologiniu plaktuku. 

• Atitraukimo refleksas  - toks pat kaip ir priekinėms kojoms. 

Nugarinis odos refleksas – žnaibant su pirštais/ pincetu oda lygiagrečiai viso stuburo stebimas odos 

virpėjimas.  

Analinis refleksas – liečiant/ žnaibant zoną aplink išangę stebimas analinio sfikterio susitraukimas. 

5. Galvinių nervų tyrimas (kairės ir dešinės pusės): rėgėjimo, gąsdinimo reakcijos, 

vyzdžių reflekso šviečiant į abi akis, žvairumo, nistagmo, galvos odos jutimo, kramtymo, akių vokų 

reflekso, ragenos reflekso, klausos/ pusiausvyros, rijimo, ausies kanalo jutimo, kaklo raumenų, 

liežuvio judimo patikrinimas.  

6. Jutimo tyrimas: paviršinio (odos) jautrumo, giliojo (antkaulio) skausmo įvertinimas, 

raumenų atrofijos įvertinimas galvos, priekinėse bei užpakalinėse galūnėse.  

2.2. KT ir MRT tyrimas 

Abu tyrimai gyvūnams atlikti diagnostikos tikslais, laikantis gyvūnų globos, laikymo, 

naudojimo bei veterinarinių reikalavimų ir tik su šeimininkų sutikimu. 

KT ir MRT tyrimai buvo atliekami tik seduotiems šunims, sedacijai parenkant medikamentus 

(premedikacijai: medetomidino hidrochloridą 10-80 µg/ kg i.v. arba i.m., o indukcijai ir anestezijos 

palaikymui: propofolį 2-4 mg/ kg seduotam i.v.) atsižvelgiant į gyvūno amžių, svorį, sveikatos būklę. 

Prieš tai šunys turėjo būti alkinami nemažiau 10 - 12 val., negirdomi 2 val. iki tyrimo atlikimo 

pradžios. KT tyrimas su paciento paruošimu užtrukdavo iki 40 min., o MRT iki 90 min. 

KT tyrimas buvo atliekamas be intraveninio kontrastavimo, nes įtariant tarpslankstelinio disko 

išvaržą intraveninis kontrastavimas kontraindikuotinas dėl jau esamų neurologinių požymių 

sustiprinimo (8). Tačiau kitais atvejais klinikoje naudojama intraveninė kontrastinė medžiaga 

„Omnipaque“. 

Kompiuterinės tomografijos tyrimas buvo atliekamas su Siemens firmos SOMATOM Spirit 

kompiuteriniu tomografu (4 pav.), gauti vaizdiniai perkeliami į kompiuterį, kuriame analizuojami su 

OsiriX vaizdų peržiūrėjimo programa.  
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4 pav. Kompiuterinės tomografijos aparatas naudojamas Jakovo veterinarijos centre 

(https://www.vetmed.lt/en/veterinarijos-paslaugos/kompiuterine-tomografija/)  

MRT tyrimas buvo atliekamas su General Electric SIGNA Profile 0.2T aparatu (5 pav.), gauti 

vaizdiniai perduodami į kompiuterį, kuriame analizuojami. 

5 pav. Magnetinio rezonanso tomografijos aparatas naudojamas Jakovo veterinarijos centre 

(https://www.vetmed.lt/en/veterinary-services-2/mri-magnetic-resonance-imaging/)  
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Šuns pozicionavimas atliekant KT ir MRT tyrimus 

Atliekant KT tyrimą pacientai buvo guldomi ant nugaros, po kaklu dedama pagalvėlė, priekinės 

ir užpakalinės galūnės fiksuojamas poromis nukreipiant į kaudalinę kūno pusę – padaromos 2 kūno 

renkonstrukcijos/ projekcijos: minkštųjų (6 pav.) ir kietųjų (7 pav.) audinių vaizdui gauti.  

6 pav. KT nuotraukos: L1/L2 tarpslankstelinio disko išvarža (sagitalinė, VD, transversinė padėtys) - 

kaulinio audinio vaizdas (asmeninio archyvo nuotrauka) 

 

7 pav. KT nuotraukos: L1/L2 tarpslankstelinio disko išvarža (sagitalinė padėtis) - minkštųjų audinių 

vaizdas (asmeninio archyvo nuotrauka) 
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Atliekant MRT tyrimą šunims standartiškai atliekamos šios rekonstrukcijos: 

T1 režimas – sagitalinė (8 pav.) viso stuburo (LL projekcija – šuo guldomas ant šono, priekinės 

galūnės fiksuojamos kranialiai, užpakalinės - kaudaliai) ir ašinė (skersinė) (9 pav.), kartais DV.  

T2 režimas – sagitalinė (9 pav.) viso stuburo (LL projekcija) ir ašinė (skersinė) (10 pav.), rečiau DV. 

8 pav. MRT nuotrauka: T12/T13 tarpslankstelinio disko išvarža (T1 režimas – sagitalinė padėtis) 

(asmeninio archyvo nuotrauka) 

9 pav. MRT nuotrauka: T12/T13 tarpslankstelinio disko išvarža (T2 režimas - sagitalinė padėtis) 

(asmeninio archyvo nuotrauka) 

10 pav. MRT nuotrauka: T12/T13 tarpslankstelinio disko išvarža (T2 režimas – ašinė padėtis) 

(asmeninio archyvo nuotrauka) 

 

Atlikus diagnostiką MRT ar KT, gauti vaizdiniai analizuoti kompiuteryje. Buvo vertinamas 

stuburo struktūrų vientisumas, išvaržos tipas ir lokalizacija. 
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2.3. Tarpslankstelinio disko ligos gydymas 

Pagal KT ar MRT tyrimo metu gautus rezultatus šunų šeimininkams buvo rekomenduojamas 

atitinkamas konservatyvus arba chirurginis gydymo metodas. Gydymo metodo pasirinkimą lėmė 

šuniui pasireiškusių klinikinių požymių stiprumas, išvaržos lokalizacija, stuburo smegenų 

kompresijos dydis bei pačių šeimininkų finansinės galimybės. Jei šuniui pasireiškė silpni - vidutinio 

stiprumo klinikiniai požymiai, pagal KT/ MRT tyrimų rezultatus stebima nežymi stuburo smegenų 

kompresija ar šeimininkai patys pageidavo pradėti nuo konservatyvaus gydymo, buvo taikomas 

būtent jis. Tačiau esant ūmiai, vidutinei ar sunkiai klinikinei išraiškai, žymiai stuburo smegenų 

kompresijai ar nesant atsakui į konservatyvų gydymą rekomenduotas chirurginis gydymas.  

2.3.1. Konservatyvus gydymas 

Šunims pasireiškusiam skausmui ir uždegimui malšinti naudoti NVNU, tokie kaip: 

Rimadyl (karprofenas) 20/50/100 mg kramtomosios tabl. (pradinė paros dozė yra 2–4 mg/kg 

1xd., sumažėjus simptomams 2mg/kg 1xd.) 

Rycarfa flavour (karprofenas) 20mg kramtomosios tabl. (dozė: 2-4mg/ kg 1xd.) 

Biovetalgin (metamizolo natrio druska) 500mg/ml inj.tirp. (dozė: 20-50mg/kg i.v. i.m. kas 

8val.) 

Pyralgin biowet (metamizolo natrio druska) 500mg/ml inj. tirp. (dozė: 20-50mg/kg i.v. i.m. kas 

8val.) 

Trocoxil (mavakoksibas) 6/20/30/75/95mg kramtomosios tabl. (dozė: 2mg/kg 1xd.) 

Vaistų dozės, aplinkavimo/davimo dažnis bei gydymo trukmė nustatyti kiekvienam šuniui 

individualiai pagal klinikinių požymių sunkumą ir šių požymių pagerėjimą.   

Privalomai kiekvienam pacientui skiriamas narvo režimas 3 – 4 savaičių laikotarpiui siekiant 

sumažinti šuns aktyvumą ir pagreitinti gijimo procesą. 

Taip pat kiekvienam šuniui pagal individualiai pasireiškusius gastrointestinalinius požymius, 

jei tokie pasireiškė, skiriami spazmolitikai, pavyzdžiui: NO-SPA (Drotaverino hidrochloridas) 

40mg/2ml inj. tirp. (dozė: 1mg/kg p.o. kas 8-12 val.), ir gastroprotektoriai – skrandžio sekreciją 

slopinantys vaistai, pavyzdžiui: Quamatel 20mg/5ml injek.tirp (famotidinas) (dozė: 0,5-2mg/kg s.c. 

kas 8-12val.).  

2.3.2. Chirurginis gydymas 

Pasirinkus chirurginį gydymo metodą, esant pažeidimui torakolumbariniame (T2 – L3) stuburo 

segmente dėl patogaus priėjimo, dažniausiai buvo atliekama hemilaminektomija/ laminektomija , o 

C2-T1 kaklo – krūtinės segmente – „Ventral slot“ ventralinės angos dekompresijos operacija. 

Literatūroje minima fenestracijos procedūra stuburo išvaržų atveju klinikoje tirtiems pacientams 

nebuvo taikoma. 
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2.4. Konservatyvaus ir chirurginio gydymo lyginimo kriterijai 

Pritaikius skirtą gydymą (konservatyvus ar chirurginis), remiantis 3 kriterijais, buvo įvertintas 

jo efektyvumas praėjus 4 savaitėms nuo gydymo pradžios. Lyginami 3 kriterijai fiksuoti pirminio 

neurologinio tyrimo metu ir po taikyto gydymo:  

1. Skausmas; 

2. Eisena (mono/para/ hemi/ tetra – parezė, tetraplegija, ataksija - koordinacijos stoka); 

3. Stovėsenos reakcija - propriocepcinė korekcija su giliojo (antkaulio) skausmo jutimu. 

Vertinimui prieš ir po taikyto gydymo pasirinkti būtent šie 3 kriterijai, nes jie geriausiai nurodo 

stuburo smegenų pažeidimo stiprumą ir pažeidimo sukeltų požymių atsistatymą (3, 15). Išsivysčius 

stuburo tarpslankstelinio disko išvaržai pradžioje pažeidžiami didžiausi mielinizuoti neuronų pluoštai 

atsakingi už propriocepciją, tuomet vidutinio dydžio mielinizuoti neuronų pluoštai atsakingi už 

valingus judesius, dar mažesni neuronų pluoštai atsakingi už paviršinio skausmo jutimą ir tik tada 

nemielinizuoti neuronų pluošteliai atsakingi už giliojo (antkaulio) skausmo jutimą (3, 12, 15). 

Pritaikius gydymą pažeidimai atsistato atvirkštine tvarka, pradžioje sugrįžtant giliojo (antkaulio) 

skausmo jutimui, tuomet paviršinio skausmo jutimui, valingiems judesiams bei propriocepcijai (3, 

15). Todėl fiksuojant šiuos 3 kriterijus prieš ir po pritaikyto gydymo galima įvertinti gydymo 

efektyvumą. 

Kiekvienas kriterijus įvertintas 5 balų skalėje (nuo 1 iki 5) pagal pasireiškimo sunkumą (1 

lentelė). 

1 lentelė. 3 vertintų kriterijų apibūdinimas vertinant 5 (1-5) balų skalėje  

Balai/Kriterijus Skausmas Eisena 
Propriocepcija + giliojo skausmo 

jutimas 

1 Nėra Normali Nesutrikę 

2 Nežymus Monoparezė 

Dalinai sutrikusi propriocepcija vieno 

galūnėje, giliojo skausmo jutimas 

nesutrikęs 

3 
Vidutinio 

stiprumo 

Para/ hemi parazė, 

ataksija 

Dalinai sutrikusi propriocepcija 

pareziškose galūnėse, giliojo skausmo 

jutimas nesutrikęs 

4 Stiprus Tetraparezė, ataksija 

Dalinai sutrikusi propriocepcija visose 

galūnėse, dalinai sutrikęs giliojo 

skausmo jutimas 

5 
Labai 

stiprus 
Para/ tetraplegija 

Visiškai sutrikus propriocepcija bei nėra 

giliojo skausmo jutimo 
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11 pav. Tyrimo schema 

Statistinė duomenų analizė 

Statistinė gautų duomenų analizė buvo atliekama statistine duomenų apdorojimo programa 

IBM SPSS Statistics (angl. – Statistical package for the Social Science) paketo Nr. 26 versija.  

Kiekybiniai rodikliai, pasiskirstę pagal normalųjį skirstinį, pateikti kaip vidurkis ± standartinis 

nuokrypis. Kiekvienam požymiui apskaičiuoti patikimumo koeficientai, o gauti tyrimų rezultatai 

patikimi, jeigu p<0,05 (95% patikimumo koeficientas) arba p<0,001 (99,9% patikimumo 

koeficientas). 
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3. TYRIMŲ REZULTATAI 

3.1. Tiriamųjų šunų pasiskirstymas pagal veislę, lytį, amžių ir svorį 

Išanalizavus šunų veisles (n=29), kurioms buvo diagnozuota tarpslankstelinio disko liga, 

nustatyta, kad mišrūnai sirgo dažniausiai - 21,3 proc. Trumpaplaukiai taksai sudarė 19,3 proc. 

sirgusiųjų. Pekinų ir prancūzų buldogų sirgimo procentas buvo toks pats - 12,7 proc. Tuo tarpu, TDL 

buvo nustatyta 6,7 proc. nykštukinių taksų ir 5,3 proc. biglių veislės šunų. Visos minėtos veislės 

priskiriamos chondrodistrofinėms. TDL paplitimas tarp kitų veislių šunų buvo nuo 0,7-2,7 proc. (12 

pav.) 

12 pav. TDL sergančių šunų (n=150) pasiskirstymas pagal veislę 
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Iš visų (n= 150) šunų sirgusių TDL patinų buvo daugiau nei patelių, atitinkamai 92 patinai ir 

58 patelės (13 pav.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 pav. TDL sergančių šunų (n=150)  pasiskirstymas pagal lytį 

Analizuojant duomenis  nustatyta, kad TDL sergančių šunų amžiaus vidurkis yra 7,7 ± 2,6 metai 

(13 pav.). Daugiau kaip pusė (54,7 proc.) tirtų šunų, kuriems pasireiškė stuburo išvaržos klinikiai 

požymiai, buvo nuo 6 iki 9 metų amžiaus.  

Nustatyta, kad daugiausiai t.y. 16 proc. šunų buvo 9 metų amžiaus, 13,3 proc. 8 metų amžiaus, 

po 12,7 proc. 6 ir 7 metų amžiaus, o likę šunys buvo nuo 2 iki 5 ir nuo 10 iki 14 metų amžiaus (0,7 – 

9,3 proc.) (14 pav.). 

14 pav. TDL sergančių šunų (n=150) pasiskirstymas pagal amžių (metais) 
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Analizuojant duomenis pastebėta, kad daugiausiai t.y. 16,3 proc. visų patinų buvo 6 metų 

amžiaus, o 20,7 proc. visų patelių buvo 7 metų amžiaus. Visų patinų vidutinis amžius buvo – 7,8 ± 

2,8 metai, o patelių – 5,8 ± 2,3 metai (15 pav.). Vidutinis visų šunų svoris siekė – 11,5 ± 7,6 kg, tame 

tarpe patinų – 12,6 ± 8,7 kg, o patelių – 9,5 ± 4,2 kg (p<0,05).  

15 pav. TDL sergančių šunų (n=150) patelių ir patinų pasiskirstymas pagal amžių (metais) 

 

3.2. Tiriamųjų šunų pasiskirstymas pagal tyrimo metodą  

Pagal tyrimo metodą atliktą diagnozei patvirtinti ir neurologinei stuburo išvaržos lokalizacijai 

nustatyti daugeliui šunų (n=145) buvo atliktas kompiuterinės tomografijos tyrimas, o tik 5 šunims -

magnetinio rezonanso tomografijos tyrimas (16 pav.). 
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16 pav. TDL sergančių šunų (n=150) pasiskirstymas pagal jiems atliktą specialųjų tyrimą diagnozei 

patvirtinti 

3.3. Tiriamųjų šunų pasiskirstymas pagal nustatytos patologijos 

lokalizaciją 

Atlikus duomenų analizę nustatyta, kad dažniausia stuburo išvaržos neurolokalizacija buvo 3-

iame torakolumbariniame (T3 – L3) stuburo segmente (62,7 proc.) . Kituose segmentuose atitinkamai 

nustatytas mažėjantis pasireiškimo dažnumas: 1-ame kranialiniame kaklo (C1 – C5) segmente -14,0 

proc.), 4-ame lumbosakraliniame (L4-S3) segmente – 11,3 proc.), 2-ame kaklo – krūtinės (C3 – T2) 

segmente (5,3 proc.). Tyrimai parodė, kad 6,7 proc. šunų buvo nustatytos daugybinės išvaržos 

apimančios du ar daugiau anksčiau paminėtus stuburo segmentus (17 pav.).  

17 pav. TDL sergančių šunų (n=150) pasiskirstymas pagal jiems diagnozuotą stuburo segmento 

pažeidimo lokalizaciją 
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3.4. Tiriamųjų šunų pasiskirstymas pagal gydymo metodą 

Išanalizavus tyrimo duomenis nustatyta, kad 89 šunims buvo taikytas chirurginis gydymo 

metodas, o 61 konservatyvus (18 pav.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 pav. TDL sergančių šunų (n=150) pasiskirstymas pagal jiems taikytą gydymo metodą 

  

59 proc.

41 proc.

Gydymo metodas
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Konservatyvus
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3.5. Tiriamųjų šunų gydymo efektyvumo palyginimas 

Skausmas po gydymo 149 iš 150 tirtų atvejų sumažėjo, o 1 atveju liko toks pats. Eisena po 

gydymo 148 iš 150 visų atvejų pagerėjo, 2 atvejais liko tokia pati. Propriocepcija su giliojo skausmo 

jutimu po gydymo pagerėjo 137 atvejams iš 150, o 13 atvejų liko tokia pati (p<0,001) (2 lentelė). 

2 lentelė. 3 kriterijų pokyčiai prieš ir po taikyto gydymo 

Wilcoxon (neparametrinių kriterijų) testas 

Kriterijų pora Pokytis N 

Skausmas po – Skausmas prieš 

  

Sumažėjimas 

(Negative Ranks) 
149a 

Padidėjimas 

(Positive Ranks) 
0b 

Išliko nepakitęs (Ties) 1c 

Eisena po – Eisena prieš 

  

Sumažėjimas 

(Negative Ranks) 
148d 

Padidėjimas 

(Positive Ranks) 
0e 

Išliko nepakitęs (Ties) 2f 

Propriocepcija su giliojo skausmo jutimu po – 

Propriocepcija su giliojo skausmo jutimu prieš 

Sumažėjimas 

(Negative Ranks) 
137g 

Padidėjimas 

(Positive Ranks) 
0h 

Išliko nepakitęs (Ties) 13i 

a. Skausmo kontrolė po < Skausmo kontrolė prieš 

c. Skausmo kontrolė po = Skausmo kontrolė prieš 

d. Eisena po < Eisena prieš 

f. Eisena po = Eisena prieš 

g. PK, GS po < PK, GS prieš 

i. PK, GS po = PK, GS prieš 
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19 pav. TDL sergančių šunų (n=150) pasiskirstymas pagal jiems pasireiškusį skausmo lygį (balais 

nuo 1-5) prieš ir po taikyto gydymo (bendrai) 

Išanalizavus tyrimo duomenis, nustatėme, kad vertinant skausmą prieš taikant konservatyvų 

arba chirurginį gydymą 88,0 proc. šunų demonstravo 3-4 balų vidutinį ar stiprų skausmo lygį, o 7,3 

proc. – 5 balų vertės labai stiprų skausmą. 

 Po taikyto konservatyvaus ar chirurginio gydymo 72,7 proc. šunų skausmas visiškai dingo – 1 

balas, o 26,6 proc. skausmas sumažėjo iki 2-3 balų – nežymaus arba vidutinio stiprumo ir tik 1 šuniui 

skausmo lygis po pritaikyto gydymo nepakito (p<0,001) (19 pav.). 
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20 pav. TDL sergančių šunų (n=150) pasiskirstymas pagal jiems pasireiškusį eisenos sutrikimo lygį 

(balais nuo 1-5) prieš ir po taikyto gydymo (bendrai) 

Lyginant šunų eiseną prieš taikant konservatyvų arba chirurginį gydymą 58,0 proc. šunų 

pasireiškė 3 balų vertės eisenos sutrikimas – paraparezė arba hemiparazė, 33,3 proc. 4 balų – 

tetraparazė ir ataksiška eisena, o 7,3 proc. 5 balų – paraplegija arba tetraplegija. Tik 1,3 proc. šunų 

pasireiškė 2 balų eisenos sutrikimas – monoparezė. 

Po pritaikyto konservatyvaus arba chirurginio gydymo net 67,3 proc. šunų eisena pagerėjo iki 

1 balo -  normalios, o 26,6 proc. tapo lengvesnė 2 balų – monopareziška. Tik 1,3 proc. visų šunų 

eisena nepakito ir išliko tokia pati (p< 0,001) (20 pav.). 
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21 pav. TDL sergančių šunų (n=150) pasiskirstymas pagal jiems pasireiškusį propriocepcinės 

korekcijos ir giliojo (antkaulio) skausmo sutrikimo lygį (balais nuo 1-5) prieš ir po taikyto gydymo 

(bendrai) 

Vertinant tirtiems šunims prieš ir po pritaikyto gydymo (tiek konservatyvaus, tiek chirurginio) 

propriocepcinę korekciją su giliojo skausmo jutimu nustatyta, kad prieš gydymą šis kriterijus daugiau 

kaip pusei visų gydytų šunų (66,0 proc.) buvo 3 balų stiprumo – propriocepcija sutrikusi tik 

pareziškose galūnėse, bet giliojo skausmo jutimas nesutrikęs. Propriocepcija buvo sutrikusi visose 

galūnėse, o giliojo skausmo jutimas dalyje arba visose galūnėse net 10,6 proc. šunų.  

Po pritaikyto gydymo, 87,3 proc. šunų šis kriterijus atsistatė visiškai arba pagerėjo iki dalinio 

propriocepcijos sutrikimo, o 9,3 proc. šunų – nepakito (p<0,001) (21 pav.). 
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Išanalizavus tyrimo duomenis, nustatyta, kad pagal visus 3 kriterijus chirurginis gydymo 

metodas vertinant balais (nuo 1 iki 5) prieš ir po taikyto gydymo sumažėjo daugiau nei 

konservatyvaus gydymo metu (p<0,001) (3 lentelė) (22 pav.).  

3 lentelė. 3 kriterijų vidutinės reikšmės prieš ir po taikyto gydymo, vidurkių skirtumas 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal visus kriterijus vertinant chirurginį ir konservatyvų gydymo metodą, chirurginis gydymas 

buvo efektyvesnis už konservatyvų (p<0,001) (22 pav.). 

22 pav. TDL sergantiems šunims (n=150) pasireiškę 3 kriterijai (balais nuo 1-5) prieš ir po taikytų 

gydymų (chirurginio ir konservatyvaus) 

Kriterijus 
Gydymo 

metodas 

Prieš gydymą 

Vidurkis ± 

standartinis 

nuokrypis 

Po gydymo 

Vidurkis ± 

standartinis 

nuokrypis 

Patikimumo 

lygmuo (p) 

Skausmas  
Chirurginis 3,48 ± 0,62 1,19 ± 0,47 0,001 

Konservatyvus 3,6 ± 0,80 1,49 ± 0,57 0,001 

Eisena  

Chirurginis 3,62 ± 0,68 1,33 ± 0,65 0,001 

Konservatyvus 3,25 ± 0,54 1,51 ± 0,62 0,001 

Propriocepcija su 

giliojo skausmo 

jutimu  

Chirurginis 2,96 ± 0,81 1,18 ± 0,78 0,001 

Konservatyvus 2,64 ± 0,50 1,30 ± 0,53 0,001 
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4. REZULTATŲ APTARIMAS 

Per 2017 - 2018 metus tyrimo „X“ veterinarijos klinikoje metu buvo ištirti 150 šunys, kuriems 

KT arba MRT diagnostikos metodu diagnozuota tarpslankstelinio disko liga. 

Pagal literatūros duomenis (19), TDL dažniausiai pasitaiko chondrodistrofinėms šunų veislėms, 

tokioms kaip taksai, bigliai, pekinai ir prancūzų buldogai. Tyrimo metu nustatyta, kad būtent šios 

veislės kartu su mišrūnais sudarė daugiau kaip pusę (65,3 proc.) visų šunų, kuriems diagnozuota 

stuburo išvarža.  

Moksliniuose straipsniuose teigiama, kad TDL dažniausiai chondrodistrofinėms šunų veislėms 

pasireiškia 3-7 metų amžiaus (19, 22) visame stubure dėl ankstyvos genetiškai nulemtos visų 

tarpslankstelinių diskų kalcifikacijos ir degeneracijos. Vidutinis visų tyrime tirtų šunų amžius siekė 

7,7 ± 2,6 metus. Tyrimo rezultatai parodė, kad daugiausiai (16 proc.) sergančių šunų buvo 9 metų 

amžiaus, o skirstant pagal lytį, 16,3 proc. patinų buvo 6 metų amžiaus bei 20,7 proc. patelių buvo 7 

metų amžiaus. Vidutinis visų tiriamųjų svoris siekė 11,5 ± 7,6 kg. Išanalizavus tyrimo duomenis 

paaiškėjo, kad net 62,7 proc. visų rastų stuburo išvaržų buvo diagnozuota T3 – L3 stuburo segmente.  

Remiantis užsienio literatūros duomenimis šuns lytis neturi įtakos TDL pasireiškimui. Mano 

tyrime nustatyta, kad 61,3 proc. visų tirtų šunų sudarė patinai ir 38,7 proc. patelės. Tokie rezultatai 

gauti galimai todėl, kad tais metais į kliniką gydymui kreipėsi daugiau patinų.  

Skiriant šunims diagnostikos metodą 145 iš 150 (96,7 proc.) atvejų taikytas KT tyrimas (9, 22, 

25) ir tik 5 atvejais darytas MRT tyrimas, kurie ir yra rekomenduojami visoje literatūroje norint 

tiksliai diagnozuoti TDL. 

Pagal gautus KT, MRT tyrimų rezultatus bei pacientams pasireiškusių klinikinių požymių 

sunkumą tirtiems šunims skirti konservatyvus arba chirurginis gydymo metodai. Remiantis užsienio 

autorių rekomendacijomis, taikant konservatyvų gydymą šunims buvo naudoti NVNU bei privalomai 

skiriamas narvo režimas 3-4 savaičių laikotarpiui (9, 20, 36). Taip pat skiriant NVNU pacientams 

pagal gastrointestinalinius požymius papildomai buvo skiriami gastroprotektoriai. Tuo tarpu taikant 

chirurginį gydymo metodą pasirinktos hemilaminektomijos/ laminektomijos ir „Ventral slot“ 

ventralinės angos dekompresijos operacijos, kurios pagal mokslinę literatūrą ir yra dažniausiai 

taikomos ir efektyviausios taikant chirurginį gydymą (9, 25, 27, 40). 

Remiantis užsienio literatūros duomenimis (26) konservatyvus gydymas yra tik apie 50 proc. 

efektyvus gydant TDL sergančius šunis ir skiriant narvo režimą realesnis yra 2 savaičių laikotarpis 

(20, 36). Visgi, chirurginis gydymas yra efektyvesnis už konservatyvų ir rekomenduojamas pirmoje 

vietoje, jei tik yra galimybė jį taikyti. Atlikto tyrimo rezultatai sutampa su užsienio literatūros 

duomenimis, kurie teigia, kad chirurginis gydymas bendroje apžvalgoje yra efektyvesnis už 

konservatyvų (p<0,001). Vertinant gydymo efektyvumą buvo įvertinti 3 kriterijai prieš gydymą ir 4 
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savaitės po taikyto gydymo: skausmas, eisena, propriocepcinė korekcija su giliojo (antkaulio) 

skausmo jutimu. 

Remiantis užsienio literatūros duomenimis galima daryti prielaidą, kad 50 proc. pacientų 

kuriems buvo taikytas konservatyvus gydymas, per 25 mėn. laikotarpį gali pasireiškti ligos recidyvas 

(9, 13, 36).  

Chirurginis gydymas yra efektyvesnis dėl greito stuburo smegenis spaudžiančio TD medžiagos 

pašalinimo ir dekompresijos (15, 16). Chirurginio gydymo efektyvumas daugiausiai priklauso nuo to 

kaip greitai nuo ligos pasireiškimo pradžios jis buvo taikytas (9, 20), pačios operacijos pasisekimo ir 

pooperacinės gyvūno priežiūros (41 - 45). Tuo tarpu konservatyvus gydymas efektyvus esant lėtai 

progresuojančiai (Hansen II tipo) išvaržai, kuomet šuniui pasireiškę klinikiniai požymiai nėra stiprūs 

(9, 13). Todėl mažesnį konservatyvaus gydymo efektyvumą gali nulemti pavėluota gydymo pradžia, 

tuo metu jau išsivysčiusi ūmi ir sunki klinikinė išraiška bei žmogiškasis faktorius – kuomet patys šuns 

šeimininkai nesilaiko gyvūnui paskirto griežto narvo režimo taikymo ir vos sumažėjus pirmiesiems 

klinikiniams požymiams išleidžia šunį iš narvo (9, 13, 26, 36). 
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IŠVADOS 

1. TDL dažniausiai pasireiškė 6 – 9 metų amžiaus, 11,5 ± 7,6 kg svorio mišrūnams bei 

trumpaplaukių taksų veislės šunims. Šunų lytis neturėjo įtakos TDL pasireiškimui, bet pagal 

tyrimo rezultatus patologija dažniau buvo diagnozuota patinams (61,3 proc.). 

2. 62,7 proc. (n= 94) tiriamųjų stuburo išvaržos lokalizuotos T3 – L3 torakolumbariniame stuburo 

segmente. 

3. Taikant chirurginį gydymo metodą 94,4 proc. atvejų (n= 84) pasirinkta atlikti 

hemilaminektomijos / laminektomijos operaciją stuburo segmente nuo T2 iki S3 arba ventralinės 

angos dekompresijos operaciją (n= 5), jei patologija lokalizavosi C2 – C7 kaklo segmente. 

4. Chirurginis gydymas buvo efektyvesnis už konservatyvų gydymą (p<0,001). 
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