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Tento studijní materiál je určen výhradně studentům FVL a FVHE VFU Brno 
jako podklad pro přípravu na zkoušku z předmětu Zobrazovací diagnostika a 
následně pro další rozšiřující studium. Jakékoli šíření tohoto materiálu nebo 

jeho části bez souhlasu autorů je zakázáno.



Nacionále:
• Ca, jack russel teriér, samec, nekastrovaný, 9 měsíců

Anamnéza a klinické příznaky: 
• Bolestivost při pohybu krkem, neochota k pohybu

• Klinické příznaky mohou být akutní či chronické v závislosti na 
stupni subluxace, může se objevit mírná bolest krku až 
spastická paraparéza či tetraplegie až smrt v důsledku zástavy 
dechu

Dif. Dg.: 
❖ Atlantoaxiální subluxace
❖ Herniace meziobratlové ploténky
❖ Meningitida nebo meningomyelitida
❖ Neoplazie
❖ Trauma



• Atlantoaxiální subluxace představuje instabilitu mezi obratli 
C1 a C2 a vede ke kompresi míchy

• Atlantoaxiální instabilitu lze dělit na kongenitální a získanou

Anatomie

Fyziologický nález

Myelografie



• Mezi možné příčiny vzniku patří: 

i. Vývojové anomálie dens axis (ageneze, hypoplazie, 
malformace)

ii. Absence ligamentum transversum (vrozená anomálie 
nebo traumatické přetržení)

iii. Fraktura dens axis

• Současně se může vyskytovat i malformace 
atlantookcipitálního kloubu

Etiopatogeneze



• Kongenitální atlantoaxiální instabilita častěji postihuje malá a 
toy plemena (yorkšírský teriér, čivava, toy pudl, pomeranian, 
maltézský psík)

• I u některých velkých plemen (dobrman, rotvajler) byly 
zjištěny vrozené abnormality dens axis

• Nejčastěji se projeví před prvním rokem života

• Není obvyklá u starších psů a koček

Predispoziční faktory
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1. Abnormální zaúhlení mezi obratli C1 a C2 (může být 
patrno jen při flexi krční páteře)

2. Na LL projekci je patrné rozšíření prostoru mezi obratli 
C1-C2

3. Na VD nebo šikmé projekci lze vizualizovat absenci, 
hypoplazii nebo malformaci dens axis

4. Vyšetření je možné doplnit o myelografii

RTG příznaky



RTG příznaky



Po chirurgické stabilizaci

RTG příznaky



RTG příznaky
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