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Több hétre lebénult Igor, a hatalmas
moszkvai őrkutya – Egy különös betegséggel
kellett megküzdeniük gazdáival
Czömpöl Bianka (X) - 2021-01-12 07:04:33
Kutyáknál elég gyakori a bénulással járó kórképek előfordulása és ezek elég tág határok között
mozognak attól függően, hogy mi a kiváltó ok. Az esetek jó részében elég könnyen diagnosztizálható
mind a kórelőzményadatokkal, a klinikai leletekkel és a fizikális vizsgálatokkal, hogy mi okozhatja.
Ezek közül viszont egy kicsit kilóg a polyradiculoneuritis – meséli a Szombathelyi Állatkórházban Dr.
Peresztegi Attila.
„A betegség kórtanáról nagyon sok mindent tudunk, de általában azt biggyesztik oda az orvosok,
hogy idiopatikus. Szoktam viccesen mondani, hogy amikor valaki elmegy orvoshoz és ezt a szót
hallja, akkor szaladjon, ugyanis ez annyit jelent, hogy fogalmunk sincs, mi áll a háttérben. Nem
tudjuk, hogy mi váltja ki a polyradiculoneuritis sem, valószínűleg autoimmun eredetű” – mondja.
Ezzel a betegséggel találta szemben magát nyár végén egy körmendi család is, amikor Igor, a
moszkvai őrkutya egyszer csak teljesen mozgásképtelen lett. Augusztus 27-én mentek be az
állatkórházba, mert már második napja egyáltalán nem bírt felkelni a kutya. Egy körmendi állatorvos
előtte kezelte injekcióval, antibiotikummal, gyulladáscsökkentővel, de nem lett jobban. A vizsgálatok
eredménye először Szombathelyen is negatív lett, majd megnézték a reflexeit is és mivel a csípésre
reagált, így az biztos volt, hogy az idegei épek.
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„Igor egyik nap egyszer csak leesett a lépcsőről és nem is tudott már visszamászni. Előző este
rekedten ugatott, mi pedig csak nevettünk rajta, hogy te jó ég, hát bereked a kutya a sok ugatástól.
Aztán másnap már nagyon megijedtünk, mert egyre nehezebben ment, folyton lefeküdt pihenni és
nehezen vette a levegőt is. Kihívtuk az állatorvost, aki adott neki valamilyen gyulladásgátlót, de ő
sem tudta igazán, hogy mi lehet ez. Azt mondta, várjunk egy napot és ha nem lesz semmi változás,
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mindenképp vigyük el Szombathelyre, mert ott korszerűbb, komolyabb gépek vannak és jobban meg
tudják vizsgálni” – meséli Igor gazdája, Viktória.
Másnap reggel már nem is tudott lábra állni Igor, úgyhogy azonnal vitték is Szombathelyre, bár nem
volt egyszerű, hiszen egy 70 kilós, teljesen magatehetetlen kutyáról van szó, akit hárman is alig
tudtak beküzdeni a kocsiba. Az állatkórházban aztán Dr. Tóth Zoltán megröntgenezte, endoszkópos
vizsgálatot is végezett, de nem talált semmit. Utána következett a vérvétel, aminek este jött meg az
eredménye és minden tökéletes volt, így annyit tudott csak mondani Viktóriáéknak, hogy másnap
vigyék vissza újabb vizsgálatokra. Aznap Dr. Varjú Gábor volt az ügyeletes, ő is megvizsgálta Igort,
vizeletmintát is vett, de ő sem talált semmit, így szólt Dr. Peresztegi Attilának, aki otthonosabban
mozog a mozgásszervi gondok témájában.
Mint Peresztegi doktor mondja, általában hátulsó testfélgyengeséggel, bénulással indul ez a
betegség és körülbelül 24-48 órán belül az elülső végtagokat is eléri. Tehát ez a bénulás mind a négy
végtagot érinti. Nem tud felkelni, nem tud mozogni az állat. Kivétel a nyak és a fej, ezeket képes
mozgatni és a tudata is teljesen ép, eszik és iszik, természetesen segítséggel, hiszen az oldalán tud
csak feküdni. Érez fájdalmat is a bénult állat, viszont a gerincvelői reflexek szinte teljesen eltűnnek,
tehát nem húzza el a lábát. Igaz ritkán, de előfordulhat olyan túlérzékenység is, mintha a simogatás
vagy az egyszerű érintés is fájdalmat okozna az állatnak.
A diagnózis pedig azért nehéz – mondja Peresztegi doktor –, mert amikor egy ilyennel találkozik az
állatorvos, nagyon sok mindenre gondol. Elindul egy fizikális vizsgálat, hogy mennyire érez az állat,
milyenek a reflexei, nincs-e valami egyéb általános problémája, ami annyira legyengíti, hogy amiatt
nem tud mozogni. Amikor pedig mindent kizártak, akkor merülhet fel a polyradiculoneuritis gyanúja.
Ilyenkor érdemes gerincvelő-folyadékot is venni, melynek laboratóriumi vizsgálatakor emelkedett
fehérje-tartalom és gyulladásos folyamat is látható.
„Tényleg profin megvizsgálta Igort. Elsorolt egy csomó mindent, aminek felét sem értettük és kicsit
megijedtünk, hogy most akkor mi lesz a kutyánkkal. Aztán mondta, hogy esélyes, hogy erről a
polyradiculoneuritis nevezetű betegségről van szó, amire nincs semmilyen konkrét gyógymód vagy
gyógyszer. Emiatt még jobban megijedtünk, féltünk, hogy maradandó lesz. Egy 70 kilós kutyát ölben
cipelgetni ugyanis egyáltalán nem lenne egyszerű. De mondta, hogy itt az idő fog segíteni,
mozgatnunk kell a kutyát, hogy ne kössenek be az izmok, illetve felírt két gyógyszert is, amik
segíthetnek” – mondta Viktória.

Mosómedvék, védőoltások, vírusok – Mégis mi okozhatja?
Először Kanadában és az USA-ban, labradoroknál fedezték fel ezt a betegséget és a mosómedvékhez
kötötték a kialakulását, ugyanis azt figyelték meg, hogy váladékaival, ürülékével érintkező
kutyákban fordult elő. Magyarországon és sok más országban viszont elég nehezen lehetne
mosómedvékkel magyarázni ezt a betegséget.
A Szombathelyi Állatkórházban akkor figyeltek meg esethalmozódást, amikor ősszel beadják a
veszettség elleni oltásokat. Ebből kifolyólag tehát úgy gondolják, hogy összefüggésbe hozható
különböző védőoltások mellékhatásaival, illetve az állatorvosok szerint előfordulhat bizonyos
baktériumos, vírusos fertőzések után is.
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„Az elmúlt őszi oltási időszakban 1 hónapon belül 4-5 ilyen esetünk is volt a megyében. Szerencsére
azonban nem fordul elő túl gyakran, hiszen a gazdáknak borzalmas lehet, hogy egy életvidám,
mozgékony kutya egyszer csak teljesen lebénul” – tudtuk meg.
A lefolyása körülbelül 4-5 naptól 3-4 hétig is tarthat. Általában, amikor javul az állat állapota, akkor
először az elülső végtagoknál tér vissza a mozgás és szépen fokozatosan a hátulsó végtagok is
mozogni kezdenek. Speciális gyógykezelése azonban nincs.
„Nem tudjuk kezelni, mert nincsenek olyan készítmények, gyógyszerek, amik ezt érdemben tudnák
jó irányba befolyásolni. Régebben próbálkoztak állatorvosok a szteroidokkal, de az utóbbi időben
inkább azt tanácsolják, hogy ne, mert rontja a gyógyulási folyamatokat. Lehet használni viszont az
idegek regenerációját segítő készítményeket, illetve a fizioterápia is nagyon jó hatással van az
állatra, mert ilyenkor az inaktivitás miatt az izmok is elég gyorsan elkezdenek sorvadni” – mondja
Peresztegi Attila.

Mit tehetnek otthon a gazdik a kedvencükért?
Először is nagyon puha fekvőhely kell a kutyusnak és azon is többször kell forgatni, hiszen nem
tudnak mozogni. Peresztegi doktor elmondta, hogy egyszer ők is jártak már úgy az állatkórházban,
hogy egy sharpei kutyusnál felfekvéses sebek, fekélyek keletkeztek azokon a részeken, amelyeken
feküdt. Tehát tapasztalatból is tudja mondani, hogy ezeket jó elkerülni az imént említett módszerrel.
Gyakran nem működik jól a hólyag és a végbél beidegződése sem, így nem érzékeli az állat, hogy
feltelik és nem tud üríteni. Szokták javasolni, hogy hasfalon keresztül gyakoroljon nyomást a gazdi és
így ki tud ürülni a hólyag. Ez pedig azért fontos, mert ez is eredményezhet gyulladást és akár
veseproblémákat is. Ha pedig esetleg a pislogással is akadnak gondjai az állatnak, a műkönny
használata is javasolt.
Viktóriáéknál sem ment egyszerűen Igor kezelése. Jött a folytonos pelenkázás és az alvásnak is
búcsút kellett inteniük. Éjszakánként is szinte végig kint voltak vele, alig aludtak, mert folyton sírt
szegény kutya: egyszer azért, mert elfeküdte az egyik oldalát, aztán bepisilt, bekakilt, majd a másik
oldalát feküdte el.
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fotó: Rendes Viktória

„Rettenetes volt mindannyiunk számára, de próbáltunk megtenni minden tőlünk telhetőt.
Utánanéztem egy rakás amerikai szaklapban ennek a betegségnek és felvettük a kapcsolatot egy
gazdival is, aki már megjárta ezt az utat. Ő ajánlott fizioterápiát is, de az ő kutyája 10 kilós volt csak,
így könnyebben meg tudta oldani. Hozzánk legközelebb csak Szombathelyen volt és azzal is
megszenvedtünk, amikor az állatkórházba vittük. Összepisilte magát és alapjáraton sem igazán
szereti az idegeneket, most meg, hogy tehetetlen volt, még nehezebb volt vele. Úgyhogy inkább
megnéztem egy rakás videót az interneten, hogy hogyan tudok én segíteni a kutyának. Letöltöttem
különböző masszírozós videókat is, ráadásul szerencsére nagymamám főnővér volt, így ő is segített
és adott ötleteket, hogy hogyan lehetne segíteni rajta” – mesélte Viktória.
Igor október 7-én ült fel magától legelőször és szépen fokozatosan elkezdett javulni az állapota.
Először még csak úgy ment, mint egy robot, aztán utána már inkább egy vízilóra hasonlított a járása,
mindig csapkodta a mancsait. Körülbelül két hétbe telt, mire újra rendesen tudott járni.
„Szörnyű volt, hiszen nem is hallottunk erről a betegségről és még gyógyszer sincs rá. Fogalmunk
sincs, hogy mi válthatta ki. Nagyon sokat olvastam róla, említették, hogy esetleg a nyers csirkehús is
okozhatja, ami néha szerepelt az étlapján. De igazából fogalmunk sincs és ez nagyon rossz volt. A
lényeg viszont, hogy meggyógyult Igorka és újra elemében van” – zárta mondandóját Viktória.
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