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A myelographia a subarachnoidealis tér kontrasztos röntgenvizsgá-
lata, amelyet a gerinccsatornán belül kialakult kompresszív elváltozá-
sok kimutatására használnak. Bár a modern 3D modalitások (CT,
MRI) elterjedésével használata világszerte visszaszorulóban van,
ezek elérhetőségének hiányában – megfelelő indikáció esetén – még
mindig hasznos eszköz az állatorvos kezében.

A myelographia indikációját a spinalis eredetű neurológiai tünetek
képezik. A fizikális vizsgálat egyik fő feladata az elváltozás lokalizáci-
ója, ami befolyásolja a választott technikát is. Nyaki lézió gyanúja
esetén általában atlanto-occipitalis punkciót használunk, míg thora -
co lumbalis vagy lumboacralis elváltozás gyanúja esetén a lumbal -
punkció is alkalmazható. E két technika között számos eltérés van,
amelyeknek ismerete segíthet a módszerek közötti választásban.

A beavatkozás mindkét esetben általános anesztéziában történik.
Az anesztetikumok közül kerülni kell azokat, amelyek fokozhatják a
görcskészséget (ketamin, acepromazin) és javasolt hangsúlyt fektet-
ni a fájdalomcsillapításra is (pl. opiátokkal). A lélegeztetés lehetősé-
gét intubálással biztosítani kell, mivel átmeneti apnoe kialakulása
relatíve gyakori komplikáció. A pulzusszám monitorizálása fontos
információt ad az intracranialis nyomás változásáról is.

Az atlanto-occipitalis technika esetén az állat az oldalán fekszik,
nyakát egy segítő behajlítva tartja. Az aszepszis elvei szerint előkészí-
tett tarkótájékon a tűt az atlas két szárnya és a protuberantia occi -
pitalis externa által alkotott háromszög mértani középpontjában ve -
zetjük be vízszintesen, az orrháttal párhuzamosan (1. kép). A szúrás-
hoz 40-90 mm hosszúságú 22G-s ún. spinal tűt használunk. A lig.
interarcuale átszúrását a szöveti rezisztencia fokozódása jelzi, ekkor
a mandrin eltávolítása után a liquor csöpögése igazolja a korrekt
pozíciót. Kontrasztanyagként szerves vízoldékony jódszármazékok

használata javasolt (pl. iohexol, Omnipaque 300mg/ml), ennek adag-
ja 0,2-0,3 ml/ttkg. A beadás közben a tű elmozdulása megelőzhető,
ha a fecskendőt egy flexibilis összekötővel csatlakoztatjuk a tűhöz (2.
kép). A beadás lassan történjen, a pulzusszám emelkedése, majd
hirtelen csökkenése az intracranialis nyomásfokozódás egyértelmű
jele (Cushing reflex), amelynek megjelenésekor az injektálást min-
denképpen abba kell hagyni (3. kép)! A beadás és a tű eltávolítása
után az állat elülső testfelét (fejét) meg kell emelni, hogy a nagyobb
sűrűségű kontrasztanyag a gravitáció által hajtva eljusson a durazsák
caudalis végébe. Egészséges állatban 10 perc elegendő, hogy a jód-
oldat kitöltse a teljes spinalis liquorteret. A 10 perc letelte után az álla-
tot vízszintes helyzetbe hozzuk, majd kétirányú felvételeket készítünk
az adott gerincszakaszról.

Normál myelogram
Egészséges állatban a kontraszttal telt subarachnoidealis tér két,
egyenlő vastagságú, párhuzamos radiodenz vonal formájában látha-
tó (4. kép). A C1-2 csigolyák szegmensében a liquortér tágasabb,
mivel itt nincs epiduralis tér, ugyanis a dura mater a csigolyák belső
felszínéhez tapad. A nyaki szakaszon gyakran láthatók kanyarulatos
telődési hiányt okozó képletek, amelyekben az itt futó vénás plexusok
azonosíthatók (5. kép). A caudocervicalis és a lumbalis szakaszon a
myelon mérsékelt duzzanata figyelhető meg, amely az elülső és
hátulsó végtag motoneuronjainak felel meg (cervicalis és lumbalis
intumes cen tia) (6. kép). A lumbalis szakasz végén a kilépő ideggyö-
köknek megfelelően ferde lefutású vonalak láthatók (7. kép). A
durazsák a legtöbb esetben a sacrum közepénél végződik, de bizo-
nyos egyedekben sokkal cranialisabban (8. kép).
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1. kép: A szúrás helye a protuberantia occipitalis externa és az
atlas szárnyai által alkotott háromszög mértani középpontja.
A hüvelykujj az atlas elülső szélét tapintja.

2. kép: A beadás sokkal biztonságosabb, ha spinal tűt és a fecs-
kendőt egy flexibilis csővel kötjük össze. Így elkerülhető, hogy a tű
elmozduljon és megsértse a gerincvelőt.
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7. kép: A lumbalis szakaszon az ideggyökök csak caudalisabban
lépnek ki a gerinccsatornából, így ferde lefutásuk gyakran jól
követhető a myelogramon.  

8. kép: A durazsák végződése egyedenként eltér. Általában a sac -
rum közepén ér véget, de előfordul, hogy már az L6-7 magassá-
gában.

6. kép: Egészséges macska myelogramja. A lumbalis és a hátsó
nyaki szakaszon a gerincvelő megvastagodása a motoros magvak
jelenléte miatt teljesen fiziológiás.

5. kép: A liquortér a C2 csigolya caudalis pontjáig tágas (fehér
nyíl), mert a dura közvetlenül a csontfelszínhez tapad és nincs
epiduralis tér. A piros nyíl a kanyargós lefutású vénákat jelöli.

3. kép: A nyomásgörbe a subarachnoidealis nyomást (SAP) mutat-
ja a kontrasztbeadás alatt 0,5 ml/ttkg adag esetén. Ez a mennyiség
már extrém mértékű nyomásfokozódást hozhat létre a koponyában.
(MAP-artériás középnyomás, CPP-cerebralis perfúziós nyomás.)

4. kép: Normál myelogram kutyában, LL felvétel, cervicalis, thora -
columbalis és lumbosacralis tájék. A kontrasztvonal két párhuza-
mos egyenletes vastagságú radiodenz csík formájában látható a
gerinccsatornában.


