Spondylos (Spondylosis deformans)
Merja Granlund i Vasteras har en schafer som fick ont i ryggen och tappade muskelmassa
i rygg och lar. Undersokningar visade pa bryggor mellan ryggkotorna. Veterinar OLE
FRYKMAN redogor for vad spondylos ar och hur bensporrar kan utvecklas till bryggor av
ben melfan ryggkotorna.

Spondylos

(fran grekiskans ord for kota) ar eU degenerativt (forsamrande) tiIIstand i ryggkotorna som

forekommer hos hund och katt. Spondylos kannetecknas av aU det bildas nytt ben, bensporrar (osteofyter*),
runt om pa framkanten och bakkanten av kotorna i anslutning till deras andplaUor. Det kan utvecklas
antingen enbart bensporrar eller hela benbryggor. Bensporrar kan utvecklas vid eU eller flera utrymmen
mellan kotkropparna och de disker av brosk som finns mellan ryggkotorna och som underlaUar bojning av
ryggraden. Bensporrarna kan overbrygga, eller nastan helt overbrygga, utrymmet mellan kotkropparna.
Forsamringar i disken ger en reaktion i vavnaden som dock inte ar en inflammation. Vid spondylos reagerar
benv8vnaden i kotkroppen pa broskdiskens vavnadsforandring genom att producera bensporrar. Den
bindvavsartade (fibrosa) kapsel som omger disken forsamras och det bildas sprickor i disken. Den minskar
i storlek och forlorar dessutom sina biomekaniska egenskaper. Detta leder i sin tur till att stabiliteten mellan
kotorna minskar. Utveckling av spondylos enligt oyanstaende forlopp benamns ibland som Typ A. Detta for
att skilja det fran det tiIIstand, Typ B, som drabbar rasen boxer och som ar arftlig.

Forekomst
Forekomsten av och storleken pa kotkropparnas bensporrar okar med stigande alder hos hunden. Hundar
av alia raser kan drabbas, men spondylos forekommer oftare hos storre hundraser. Tillstandet ar ganska
ovanligt hos de dvargvaxta raserna. Oftast drabbas den bakre brostryggen, landryggen och overgangen
mellan landrygg och kors. Eftersom dessa delar av ryggraden har stor rorlighet sa spelar dynamiska och
mekaniska faktorer troligen en roll i bildningen av bensporrar. Hos hund ar spondylos ovanlig i halsryggen
och i framre brostryggen. Hos katt daremot forekommer spondylos oftast vid sjunde till aUonde brostkotan.

Symtom
For de fiesta drabbade djur har spondylos ingen betydelse. Det ar ovanligt aU nybildningen av ben omfattar
ryggmargen eller dess nervuttrade (nervrotsuttrade) och att nybildningen av ben darmed skulle ge ett tryck
pa ryggmarg eller nervrotsuttrade. Det kan dock forekomma och hos djur med denna paverklim beror
symtomen pa var i ryggraden forandringen sitter. Den kan omfatta ryggsmarta, rorelsestbrning, stelhet
och/eller varierande grad av neurologiska bortfallssymtom
(forsamrade nervsignaler till muskulaturen som kan ge till exempel forlamade muskier). Innan djurets
smarta forklaras med spondylos bor veterinaren undersoka och utesluta
• annan ryggmargssjukdom
• sjukdomar i perifera nervsystemet
• andra orsaker till smarta fran ryggraden.
Man har noterat att djur dar bensporrar pa kotkroppen brutits loss kanner smarta eller haltar.

"Boxerspondylos",

Typ B

Denna form av spondylos ar mycket vanlig hos boxer. I stora undersokningar fran f1era lander har det visat
sig att 55-90 procent av individerna mellan 12-24 manader och 92-100 procent av individerna over 24
manader har utvecklad spondylos. Dessutom ar risken storre att tikar eller hundar med hbftledsdysplasi
drabbas. Symtombilden pam inner mycket om den som kan ses vid spondylos Typ A. Hundar med
boxerspondylos" kan vara stela i ryggen och visa otydliga tecken pa smarta, tillbakabildning av muskier i
" rygg och bakdel samt rorelsestorningar. Bland annat i Norge har man inlett avelsprogram for att bekamp('i
sjukdomen.

Diagnos
Diagnosen spondylos stalls vanligtvis med hjalp av en rontgenundersokning av ryggen. Pa rontgenbilder
tagna fran djurets sida kan man se bensporrar pa undersidan av kotkroppen som tyder pa spondylos vid en
eller tlera diskspalter. Pa rontgenbilder tagna nar djuret ligger pa rygg syns bensporrar pa sidan av
kotkroppen. I ett tidigt skede av sjukdomen syns sma, krokliknande bildningar vid kotans/kotornas framre
respektive bakre andplatta. Senare har dessa osteofyter ett bOjt, nabbliknande utseende med mjukt
rundade undre och sidliga ytor. Osteofyterna varierar i storlek - fran sma bensporrar till sadana som taCker
storre delen av kotans undre yta. Bensporrar fran en angransande kota kan bidra till att diskspalten helt
overbryggas. Som tidigare beskrivits utvecklas osteofyter oftast runt de undre och sidliga kanterna pa
kotornas andplattor. De osteofyter som syns pa rontgenbilder tagna fran djurets sida kan ibland tyckas
stracka sig in i kotkanalen. Dessa osteofyter sitter vanligtvis i omradet utanfor kotkanalen. Kraftig produktion
av osteofyter pa kotkroppens sida och med strackning uppat, kan dock paverka och ge tryck vid
nervrotsuttradena vid de platser mellan kotkropparna dar nerverna passerar ut fran ryggraden. Ben kan
bildas i den ibland kraftiga bindvav som utvecklas mellan osteofyter under utveckling. Det kan f6refalla som
om benet Iigger utan nagon kontakt med kotkropparna. Dessa till synes fria benfragment forekommer
vanligtvis pa undersidan om diskspalten. Senare kan de eventuellt forenas med den pagaende utvecklingen
av osteofyter. Benfragmenten kan vid en radiologisk undersokning (till exempel rontgen) se ut som
frakturerade osteofyter, men i sjalva verket ar de inte orsakade av en skada. Pa en rontgenprojektion fran
sidan maste osteofyter skiljas fran forkalkat diskmaterial. Instabilitet mellan narliggande kotor kan ocksa
bero pa
• kotfrakturer eller luxationer (rubbningar av ledytorna)
• infektion i diskspalten
• medfOdda missbildningar i kotorna och
• kirurgi som diskevakuering (disken tas bort).
Detta kan i sin tur leda till utveckllng av osteofyter pa kotkroppen. Termen spondylos anvands dock for att
definiera bildningen av osteofyter pa kotkroppen som en foljd av diskforsamring och instabilitet (Typ A) eller
"boxerspondylos" (Typ B). Diskbrack kan upptrada i samma omrade som spondylos och leda till tryck pa
ryggmargen. Det ar nOdvandigt att anvanda myelografi** eller avancerad bilddiagnostik som datoriserad
skiktrontgen (CT = datortomografi) ellermagnetisk resonanstomografi (MRI) for att avgora om det ar
diskbrack eller en utbredd utveckling av osteofyter som trycker pa ryggmarg eller nervrot.

Behandling
Spondylos ar saBan orsaken till sammanpressning av eller tryck pa ryggmargen. Skulle dock ett tryck pa
ryggmargen eller en inklamning av en nervrot pavisas hos ett djur med neurologiska bortfallssymtom, kan
en kirurgisk atgard ge en forbattring av djurets tiIIstand. Hos djur med tecken pa smarta och dar man
misstanker trYck pa en nervrot till foljd av produktionen av osteofyter kan det vara motiverat med
smartlindring. De fiesta djur paverkas inte av utvecklingen av spondylos och behandling ar oftast inte
nOdvandig.
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Fotnot
* osteofyt= benpalagring,godartatbenutskottsom bildasfran benhinnan.
** myelografi = kontrastrontgenundersokningav ryggkanalenoch ryggmargen.

