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Nu uit: 

- bolile neuromusculare se manifestă prin simptomatologie de tip motoneuron periferic (MNP) 
și cuprind bolile nervilor periferici, bolile mușchilor și bolile joncțiunii neuromusculare. 

- cele mai frecvente boli care se manifestă prin tetrapareză acută flască sunt: 
poliradiculoneurita idiopatică canină (ACIP), miastenia gravis (MG), botulismul (B). Prin 
urmare sunt primele pe care vreau să le confirm/infirm,  

- să verific dacă funcția musculaturii intercostale și a nervilor cranieni (care din ei?) este 
afectată. În acest caz am de a face cu o  urgență medical (diagrama 1). 
 

Bolile manifestate prin tetrapareză acută flască reprezintă un procent redus din grupul 

pacienților neurologici. Aspectul clinic caracteristic este reprezentat de semnele de tip MNP. 

O situație particulară este reprezentată de MG unde semnele (atunci când sunt prezente) pot fi 

episodice, pacientul fiind normal între ”atacuri”. 
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Diferențele dintre afecțiunile de tip MNP și MNC.  

 MNP MNC 

Propriocepție Întârziată sau 

absentă.  

Întârziată sau absentă 

Reflectivitate  Scăzută spre absentă Normală spre crescută 

Tonus muscular Hipo / atonic  Normal spre 

hipertonic/spastic 

Atrofie  Severă (5-7 zile) 

Rapidă 

Atrofie de denervare  

Fără / ușoară 

Apare încet 

Atrofie funcțională 

 

Simptomatologie generală 

 

 

Polineuropatiile  

- semne de tip MNP senzitiv, motor sau mixt. (hipo/atonie, hipo/areflectivitate); 

- atrofie musculară cu instalare rapidă (5-7 zile). 

Polimiopatiile  

- slăbiciune generalizată episodică sau constantă; 

- normoreflectivitate, fără deficite proprioceptive prin urmare animalele nu sunt ataxice 

(totuși e dificil de diferențiat uneori slăbiciunea de ataxie); 

- pot iniția mișcarea în mod normal dar după un efort minim pot colapsa și există o 

diferență clară între funcția senzitivă (nealterată) și funcția motorie; 

- atrofia musculară nu este tot timpul prezentă; 

- distrucția musculară poate determina creșteri impresionante ale CK; 



- când sunt prezente distrucții musculare masive poate apare ”urina roșie” 

(mioglobinurie) și insuficiență renală. 

Joncțiunopatii 

- simptomatologie diversă, pot fi episodice (MG) sau persistente (B, intoxicație cu 

organofosforice) 

- reacții posturale și propriocepție normale.  

- reflectivitate normală la început, dar la testare repetată apare hipo/arflectivitatea 

- de obicei nu apare atrofia musculară 

 

Poliradiculoneurita acută idiopatică canină 
 

Este una din cele mai frecvente polineuropatii periferice întâlnite la câine. Clinic se 

manifestă prin tetrapareză flască ce apare secundar inflamației și demielinizării nervilor și a 

rădăcinilor spinale.  

Inițial boala a fost semnalată la câinii de vânătoare care au fost mușcați de raton (boala 

mușcăturii de raton) ulterior fiind observată și la câinii care nu au în istoric contactul cu 

ratonii. Boala este similară cu sindromul Guillain-Barre din medicina omului. Ea poate apare 

la 10-14 zile postvaccinal [1]. Un studiu recent a demonstrat o corelație între prezența 

Campylobacter upsaliensis și apariția ACIP [2]. Chiar dacă această etiologie este incriminată 

în apariția policardiculoneuritei la om, studii complementare pentru confirmarea acesteia la 

câine ipoteze sunt necesare [3] 

 

Simptomatologie: 

-  imposibilitatea susținerii greutății corporale pe membrele posterioare, urmată de 

paralizia flască a acestora și de o evoluție acută cu instalarea tetraplegiei flasce de 

obicei în următoarele 24-48 de ore; 

- uneori semnele clinice debutează cu grade diferite de disfonie /afonie urmate la 24 de 

ore de instalarea deficitelor pe membrele posterioare și apoi anterioare;  

- la unii pacienți pot fi afectați și nervii cranieni apărând imposibilitatea deglutirii și 

megaesofag. Rar, apare și paralizia musculaturii respiratorii. 

- Sensibilitatea este păstrată. Boala se manifestă doar prin deficite motorii. Din acest 

motiv pacienții pot prezenta episodic propriocepție normală inițial, după care apare 

colapsul.  

 

Aspect cheie: Hiperestezia lombară [1] sau generalizată poate apare rar.  

 

Semnele clinice durează de obicei 3-6 săptămâni până la câteva luni. Durata semnelor 

clinice este strict dependentă de tipul de leziune instalată (o privire in detaliu asupra tipurilor 

de leziuni din ACIP poate fi găsită aici [4] ). Majoritatea pacienților se recuperează complet, 

doar la un număr mic de indivizi fiind semnalate sechele neurologice minore permanente. În 

cazurile în care sunt cuprinși nervii cranieni poate surveni decesul.  



 

Diagnosticul diferențial 

- botulismul în care există semne digestive, 

- miastenia gravis în care colapsul este indus de exercițiu, concentrația de anticorpi 

anti receptori acetilcolină este ridicată. Colapsul dispare la administrare de edrofoniu sau 

neostigmină.  

- paralizia de căpușe (nu este semnalată în Europa): simptomatologia dispare în cea 

mai mare parte în aproape 24 de ore după îndepartarea căpușei.  

 

Diagnosticul pozitiv se pune pe următoarele criterii: 

- tetrapareză flască acută; 

- electrodiagnostic: scăderea vitezei de conducere nervoasă, stimulare repetitivă 

normală, electromiogramă cu potențiale de denervare. 

- LCR normal sau cu proteinorahie crescută ușor (până în 60 mg/dl) cu disociație 

citoalbuminică. 

- Valori normale ale anticorpilor anti AChR. Excepțional ACIP poate evolua 

concomitent cu MG [5] 

- Biopsie de nerv. 

- Anticorpi anti GM2 gangliozide (încă în teste) [6] 

 

Tratamentul:  

- nu beneficiază de tratament specific; 

- cu toate că demielinizările pot avea un substrat imunologic, administrarea corticoizilor 

este controversată și nu oferă nici un avantaj terapeutic. În clinica noastră, dacă 

pacientul nu își recuperează nici o funcție motorie într-un interval de 4-6 săptămâni, în 

unele cazuri recomandăm inițierea administrării Prednisonului în doză de 1 mg/kc 

pentru o săptămână și evaluarea impactului. Selecția pacienților se face în funcție de 

intensitatea atrofiei musculare. Unul din efectele secundare ale corticoizilor este chiar 

scăderea masei musculare, prin urmare evoluția pacientului poate fi îngreunată 

suplimentar. 

 

Prognosticul este favorabil dar este condiționat de rapiditatea cu care este instituită 

fizioterapia și de vârsta pacientului. Măsurile de fizioterapie (masaj, mișcări pasive, 

electrostimulare, hidroterapie) sunt necesare pentru a preveni atrofia musculară și a grăbi 

recuperarea. Recidiva este posibilă, dar, de obicei semnele clinice sunt mai ușoare comparativ 

cu primul episod, iar recuperarea se produce mai rapid. În clinică noi am semnalat-o doar la 

câinii bătrâni, în cazul cărora am înregistrat până la 3 recidive la interval de 5-7 luni fiecare.  

 

  



Miastenia gravis 
 

MG este raportată mai frecvent la câine comparativ cu pisicile [7]. Rasele Ciobănesc 

German, Labrador și Akita sunt cele mai frecvent afectate. De obicei forma dobândită este 

întâlnită la indivizi mai mari de 8 luni. La 15% din pacienții cu  MG a fost constatată prezența 

timomului.  

Forme clinice:  

a) focală (fMG) 

b) generalizată (gMG) 

c) acut fulminantă.  

Forma focală implică de obicei  musculatura feței, faringelui sau laringelui fără interesarea 

musculaturii membrelor. În unele cazuri, megaesofagul este singura manifestare clinică 

(cu/fără bronhopneumoniei ABI). Semnele clinice cele mai frecvente sunt: ptialismul, 

disfagia, disfonia, tusea.  

Aspect cheie:  

- la majoritatea pacienților cu fMG stimularea repetitivă și într-o manieră rapidă a 

cantului ocular duce va determina dispariția reflexului de clipire. 

În gMG musculatura membrelor este afectată împreună sau independent de semnele de la 

nivelul capului.  

Aspecte cheie:  

- după o perioadă de odihnă pacientul este capabil pentru o perioadă scurtă de timp să 

execute aproape în mod normal activitățile obișnuite după care apare colapsul.  

- Postura în mers este caracterizată prin instalarea mersului înțepenit asociat cu 

ventroflexia pasivă capului și gâtului.  

- Reacțiile posturale sunt normale atâta vreme cât pacientul este susținut. De asemenea,  

- reflexele spinale și sensibilitatea sunt neafectate.  

Forma acută fulminantă  - forma cea mai severă.  

Aspecte cheie:  

- Interesează musculatura apendiculară (fără perioade de remitere a simptomatologiei 

după odihnă)  

- Megaesofagul, disfagia, pierderea tonusului musculaturii intercostale,  

bronhopneumonia ABI apar frecvent 

Diagnostic:  

- Dozare Anticorpi AChR (> 0.6 nm/L la câine, >  0,3 nm/L la pisici)  - 80-90% din 

câini  



- Electrodiagnostic: stimulare repetitivă cu decrement (> 10%) după primele  stimulări, 

viteza de conducere nervoasă normală, electromiogramă normală 

- Edrofoniu – remiterea semnelor clinice în aproximativ 2 minute. Necesită administrare 

de atropină în prealabil.  

Tratament: 

- Deglutiție normală  = Piridostigmină 0,2-2 mg/kg la 8-12 ore per os  sau 0,01-0,03 

mg/kg/oră inj iv.  

- Deglutiție afectată = Neostigmină (bromură sau metilsulfat) 0,04 mg/kg la 6-8 ore  

- NU dau prednison 

- Timectomie (dependentă de caz) 

Aspect cheie: musculatura apendiculară reacționează destul de bine la tratament, spre 

deosebire de cea a faringelui, laringelui sau esofagului care răspund (dacă) după o perioadă 

mai lungă de timp. 

 

BOTULISMUL 
 

Paralizia se instalează după ingerarea toxinei produsă de Clostridium botulinum care 

interferează cu eliberarea acetilcolinei la nivelul joncțiunii neuromusculare.  

Simtpome:  

- Inițial mers cu pași mici, nesiguri ce se continuă cu tetrapareză flască. Apoi:  

- Afectarea nervilor cranieni – paralizie facială, disfagie, disfonie, megaesofag. 

- Frecvent semne vegetative: frecvența cardiacă, midriază, constipație, retenție urinară 

- În forme grave – paralizie respiratorie.  

Aspect cheie:  

- Disfuncție motorie. Sensibilitate normală 

Diagnostic:  

- Istoric alimentar [8] 

- Depistarea toxinei… 

- Electrodiagmostic - Increment la stimularea repetitivă și CMAP 

Tratament:  

- Suportiv, 2-3 săptămâni 

- Antibioterapie în cazul în care a apărut bronhopneumonia ABI, infecții urinare.  

 



Aspecte cheie:  

- nu folosesc antibiotice dacă cu au apărut ABI sau UTI  

- nu folosesc antibiotice care interferează cu activitatea joncțiunii neuromusculare – 

aminoglicozide, lincomicină, eritromicină, imipeneme, ciprofloxacin, penicilamina, 

polimixina, tetraciclina) 
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