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- den nye ukjente utfordring for oppdrettere og eiere -

yringomyeliaS
av Borghild Bang

Jeg har tidligere tatt opp problemstillinger vedrørende sykdommer på 
enkelte raser før de fikk for godt grep, bla BSD (Black Skin Disease), 
og nå vil jeg sette fokus på noe langt mer alvorlig for mange raser. 

Syringomyelia (heretter kalt SM) er en alvorlig sykdom som skyldes avl på hodeform/
kroppsform. Kraniet på hunden er for trangt i nakkepartiet som fører til at spinalvæsken 
mellom hjernen og ryggmargen ikke flyter slik den skal. Når hjertet pumper blod til 
hjernen, flyter spinalvæsken ut i ryggmargen, for å lage plass til det økte volumet fra 
blodet. Normalt skal spinalvæsken flyte frem og tilbake, men ved hel eller delvis blok-
kering av overgangen mellom kraniet og ryggmarg, oppstår det væskefylte hulrom i 
ryggmargen i nakkeområdet (syrinx). Dette kalles Syringomyelia.

Dette er ikke noe problem som knyttes til Pomeranian spesielt, det berører en rekke 
raser, men NPK vil opplyse om dette, og ta tak i problemet ved å avholde ett seminar 
om helse - hvor bla. SM vil bli ett av tema. Her vil en kunne stille spøsmål direkte til 
foredragsholder, som vil være spesialist på området MRI scanning, og som er godkjent 
av den engelske kennel club. 

Noen av rasene hvor SM er påvist; Chihuahua, Kleinspitz, Cavalier K C Spaniel, Griffon, 
Volpino I, Mops, Fransk Bulldog, Malteser, Boston Terrier etc etc. 
  
Symptomer
 
Symptomer varierer veldig fra hund til hund, men smerter er det vanligste.
 
Andre symptomer kan være:  
• kløe ved nakke/skulder/ører
• hunden går delvis sideveis
• svakheter i bena og problemer med å gå
• smerter i nakkeparti, ryggraden og bakparten
• unngår å senke hodet.
• sover og spiser med høyt hevet hode.
• smerteanfall/hyling uten at det er noen opplagt årsak
• stivhet i nakke, rygg og bakpart
• mellomørebetennelse
• kan forveksles med epilepsi (som ikke er en sykdom i seg selv, men som regel alltid
   har en underliggende årsak, f.eks. tumor etc)

Siden symptomene varierer veldig fra hund til hund, kan tilstanden ofte forveksles med 
andre sykdommer som allergi, hudlidelser, øreproblemer, skader i rygg/ryggraden, 
hofter o.l.
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England og USA opererer hunder med gode resultater, men det er pr i dag ingen vet-
erinærer i Norge som opererer etter hva jeg har funnet ut. Under operasjonen endrer 
de på kraniet i nakkepartiet, slik at spinalvæsken får fri flyt. De har gode resultatet på 
slike operasjoner, og noen setter inn stent. Dette er meget kostbare operasjoner, og 
noen hunder har dessverre etterpå fått både “luftkløe” og smerter. (dette iflg eiere som 
har operert i utlandet). 

Dr Andy Shores ved Misisippi State University uttaler at det er best resultat dess yngre 
hunder er ved tidspunkt for operasjon. Det legges ofte inn en “plate/nett” av Titan i 
hundens skalle. Hensikten er ikke å kurere SM, for det er ikke mulig, men å redusere 
trykket, samt stoppe videre utvikling. (det ble allerede i 2003 foretatt noen operas-
joner i Belgia, men desverre med dårlige resultater.) 

Jeg ble selv interessert i SM etter og ha lest endel om dette på engelske linjer av Po-
meranian, og MR scannet så Drakedram Time For A Change (fri for SM:) - for å se, 
lære og være med på en slik scanning. Her fikk jeg undervisning; bilde for bilde av 
veterinær og kirurg Bernt Lande ved Karmsund Dyrehospital - som er godkjent av UK 
Kennel Club for å MR scanne Cavalier K C Spaniel i Norge. Hans klinikk har det utstyr 
og kompetanse som kreves. I ettertid har klinikken ved vet. Lande gitt et tilbud til alle 
med små raser, på kr. 3.750,- for en slik scanning, da jeg presenterte en diskusjon 
blandt oppdrettere om at dette var “altfor kostbart”. 
 
Arvelig 

Forskere mener at SM er arvelig, men er foreløpig usikker på hvilken måte, og i hvilken 
grad.
 
Det anbefales at avlsdyr scannes før parring, samt at stamtavler studeres opp mot 
forekomst av SM. Utfordringen er at mange oppdrettere ikke ønsker å bli kjent for at 
de har SM på sine linjer, samt ta den kostanden med en MR-scanning. Forekomsten av 
SM er også noe uvisst på Pomeranian da det ikke finnes noe offisielt register over Po-
meranian som har fått påvist SM, samt at de fleste ikke får hunden utredet, og dermed 
avlives hunder uten at diagnosen er stilt. 
 
SM er en medfødt sykdom, noe som medfører at kostander knyttet til SM vanligvis 
ikke dekkes av forsikringsselskapene. (her må en se på de ulike varianter av for-
sikringer, og dette som kalles “skjulte feil og mangler” evt. morens avlsforsikring). Vet 
at noen forsikringsselskap praktiserer at en kan få forhåndsgodkjent en MR scanning 
hos selskapet. 
 
Historien om en Chihuahua som fikk symptomer når han var 2 
år, og påvist SM da han var 4 år.

Alfred er en langhåret chihuahua som fikk påvist SM da han var 4 år. Historien, og 
symptomene, startet allerede da han var 8 måneder. Han hadde perioder med mye 
kløe rundt ører/hals/nakke. Han var hos ulike veterinær gjentatte ganger fra han var 
2 – 4 år grunnet kløe, som medførte tap av pels på de utsatte stedene, og utslett (som 
skyldtes at han hadde klødd seg mye). De ulike veterinærene stilte typiske diagnoser 
som skabb og ørebetennelse, noe som lett kan forveksles med SM.
 
Etter hvert utviklet han også en karakteristisk gange ved at han i perioder, og på deler 
av lufteturene, gikk sidelengs; det vil si at han gikk som en C. Dette er også typisk for

Sykdommen oppdages normalt rundt 3-års alder, men symptomene kommer ofte 
allerede når hunden er under 1 år, og symptomene er ikke like greie å gjenkjenne da 
de forveksles med andre tilstander. Her kommer det også an på hvor hardt hunden er 
angrepet. Som en kan forstå er dette en meget komplisert sykdom.

Her en illustrasjon 
som viser en frisk 
hund. 
 
Man kan se hvordan 
spinalvæsken flyter 
fritt, og man ser intet 
hulrom.

Diagnose
 
Eneste sikre måten å fastslå sykdommen på, er å ta en MR scanning av hodet og nak-
ken til hunden. Viktig å være oppmerksom på, er at hunden kan ha SM uten å ha noen 
av symptomene. Dette er svært viktig å være oppmerksom på i avlsarbeidet. Det an-
befales at hunder med diagnosen tas ut av avl. 
 
Behandling
 
Ingen type medisinering som kan kurere sykdommen, men noen medisiner kan hjelpe 
på å dempe utviklingen og symptomene.
 
Symptomene kan dempes med kortison, men kortrison kan gi alvorlige bivirkninger. 
Bl.a. kan hunden utvikle andre sykdommer som cushing syndrom. Annet medikament 
som ofte benyttes med god effekt er epilepsimedikamenter Neurontin og Lyrica.  Det 
benyttes også Gabapenin, Tramadol, Keppra, Dexamethasone eller Zitac som ledd i 
behandlingen.

Foto Bernt Lande

Her ser man en hund 
som er scannet, og 
har sykdommen. 

Foto Bernt Lande
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hunder som har SM. Forklaringen veterinærene gav på dette var at noen hunder går 
litt “rart” av og til. De fant ingen fysisk feil på han, tross grundige undersøkelser med 
bl.a. røntgen. Ingen av veterinærene så sammenhengen mellom kløen, og den karak-
teristiske gangen. 
 
Når Alfred ble 4 år ble almenntilstanden fortløpende dårligere. Han fikk enkelte uforklar-
lige smerter med hyl, og ble noe stiv i kroppen. Han ble tatt med til to ulike veterinærer 
for undersøkelse, og de kunne fastslå hva som de mente var årsaken. Begge konklud-
erte med at det kunne komme av Patella luxasjon, som er utbredt på rasen. 
 
Brått ble Alfred værre, og smertene bredte seg i kroppen. Smertene var vanskelig å 
lokalisere, men ut fra observasjon og berøring, tydet det på at smertene enten kom 
fra buken, eller nedre del av ryggen, da han gjorde utfall ved berøring. Det ble foretatt 
både ultralyd, røntgen, og CT i utredningsfasen, men de fant ingenting som kunne 
forklare smertene. 
 
Etter hvert ble smertene såpass store at han ble lagt inn på dyresykehus for å få 
smertestillende intravenøst, samtidig som man fikk foretatt ytterligere utredning. Det 
ble besluttet å ta MR av hele hunden for å lete etter uregelmessigheter, da man ikke 
var sikker på hvor smertene egentlig kom fra. MR ga tydelig svar på at han hadde SM. 
 
Alfred var såpass dårlig at framtidsutsiktene ikke var gode, men veterinæren - som fra 
tidligere var godt kjent med sykdommen SM - anbefalte å prøve ut kortison for å se om 
kroppen responderte. Han ble satt på 2,5 mg kortison hver dag, og kort tid etterpå ble 
formen betydelig bedre. 
 
Etter ett par år på kortison, utviklet Alfred cushing syndrom, noe som er vanlig når 
hunder medisineres med kortison over lang tid. Syndromet medførte at han drakk mye 
vann, hadde hyppig vannlating, økt matlyst, hårtap, trøtthet o.l.. Diagnosen ble stilt 
ved blodprøve, samt tydelige symptomer. Dette medførte at veterinæren besluttet å 
fjerne kortison som medisin, og sette han på Neurontin. 
 
Heldigvis responderte kroppen veldig bra på dette. Etter hvert forsvant symptomene 
på cushing, og blodprøvene ble bra. Veterinæren reintroduserte da en lav dose korti-
son, i tillegg til Neurontin. 
 
Alfred er i dag 8 år, og lever et godt liv med sin eier som en aktiv hund. Han medisi-
neres fortsatt 2 ganger per dag med både kortison og Neurontin, som han responderer 
veldig godt på. Hverken veterinæren eller eieren hadde trodd at medisineringen skulle 
ha såpass god virkning, med tanke på hvor dårlig han var når diagnosen ble stilt. 
 
Siden SM ikke dekkes av forsikring, medførte sykdommen betydelige kostander for 
Alfreds eier, noe som ofte er en utfordring for mange hundeeiere. Avliving er dermed 
alt for ofte eneste alternativ når hunder får påvist sykdommen.


