Re: Beto Cabanillas, un Mastín.
Motivo de la Visita
Temblores en la extremidad anterior izquierda y un engrosamiento muy marcado a nivel
del codo izquierdo. Beto ha tenido y ha sido tratado de moquillo en los últimos dos meses.
Reden voor het bezoek
Tremors in de linkervoorpoot en een duidelijk zichtbare verdikking ter hoogte van de
linkerelleboog. Beto heeft hondenziekte gehad en werd hiervoor de laatste 2 maanden
behandeld.
Exploración
Se aprecia un temblor muy marcado en la extremidad anterior izquierda. Se aprecia un
higroma a nivel de la articulación del codo no siendo doloroso a la palpación. El higroma
mide aproximadamente 8 cm de diámetro. Se aprecia una hipoplasia del esmalte en el
examen bucal.
Onderzoek
Er is een duidelijke tremor zichtbaar bij de linker voorpoot. Er is een hygroom (bult gevuld
met vocht) zichtbaar ter hoogte van het ellebooggewricht dat niet pijnlijk is bij palpatie.
Het hygroom meet ong. 8 cm diameter. Er is hypoplasie van het tandemail zichtbaar bij
onderzoek van de mond.
Comentario
El historial y resultado de la exploración es compatible con un cuadro de moquillo en fase
neurológica en la que además se le suma un higroma de codo típico de perros de raza
grande. En un principio he aconsejado incrementar la superficie blanda donde el perro se
apoya para evitar que el higroma incremente su tamaño y habrá que plantearse un
drenaje y un tratamiento quirúrgico del mismo si no se resuelve de forma espontanea o si
empieza a aparecer una cojera. Lamentablemente debido a la fase neurológica de
moquillo que presenta el pronóstico para la recuperación de Beto es muy reservado
pudiendo desarrollar lesiones a nivel de las metáfisis (osteopatía metafisaria) y
evidentemente pudiendo evolucionar hacia un cuadro intracraneal que aconseje la
eutanasia, razón por la que además he decidido retrasar cualquier tipo de tratamiento
quirúrgico del higroma de codo hasta ver la evolución completa. Le he pedido a la
propietaria que se ponga en contacto conmigo si aparece cojera o el higroma empeora.
Tengo previsto reevaluarlo dentro de 6 semanas.
Bemerkingen
De voorgeschiedenis en het resultaat van het klinisch onderzoek stemmen overeen met
het beeld van hondenziekte in de neurologische fase met daarbovenop een hygroom van
de elleboog, typisch voor grote hondenrassen. Om te beginnen is het aangewezen om de
hond te voorzien van een zacht oppervlak waarop hij zich kan neerleggen, om te
vermijden dat het hygroom vergroot. Indien het probleem niet spontaan verdwijnt of
wanneer de hond begint te manken is het nodig om een drain te plaatsen en een
chirurgische behandeling uit te voeren. Gezien de neurologische fase van hondenziekte die
hij vertoont, is de prognose voor het herstel van Beto helaas erg gereserveerd. Er zouden

zich letsels op het niveau van de metafyse (metafysaire osteopathie) kunnen voordoen en
vanzelfsprekend zou het ook kunnen evolueren in een intracraneaal beeld wat euthanasie
zou vereisen, dit was ook de reden waarom we ervoor gekozen hebben om eender welke
chirurgische behandeling van het hygroom uit te stellen tot zijn volledige herstel. Ik heb
gevraagd om mij te contacteren indien hij zou beginnen manken of indien het hygroom
verslechtert. Ik heb voorzien om hem opnieuw te evalueren binnen 6 weken.

09/08/2018
Re: Beto Cabanillas, un Mastín.
Motivo de la Visita
Visita de seguimiento tras la valoración inicial. La propietaria comenta que Beto se mueve
con mucha más comodidad, sobre todo desde la instalación de Meloxicam, ya que me
llamó hace 2 semanas diciendo que tenía dificultades para levantarse y ambular.
Reden voor het bezoek
Opvolgconsult na de initiële beoordeling. De eigenaar merkt op dat Beto zich veel
gemakkelijker beweegt, vooral sinds de start met Meloxicam, toen ze mij 2 weken geleden
contacteerde zeggende dat hij moeilijkheden had met opstaan en bewegen.
Exploración
No se aprecia ninguna anomalía adicional a las ya evidenciadas en la consulta inicial. El
higroma del codo se está resolviendo de forma satisfactoria, aunque todavía le queda un
nodulo de 5 cm diametro. Se aprecia un ligero palmigradismo en la extremidad anterior
izquierda, la que está más afectada por la sintomatología de moquillo, y se aprecia signo
de ortolani positivo a la manipulación de las caderas.
Onderzoek
Er vertoont zich geen bijkomende anomalie naast deze die al aanwezig waren bij het
initiële consult. Het hygroom van de elleboog is zichzelf aan het oplossen op een
aanvaardbare manier, hoewel deze nog steeds een diameter van 5 cm heeft. Hij vertoont
een lichte palmigraad houding aan de linkervoorpoot, dewelke het meest aangetast is door
de symptomatologie van de hondenziekte, en hij test positief op de Ortolani test bij
manipulatie van de heupen.
Comentario
En un principio la evolución de Beto es satisfactoria, por lo que he aconsejado continuar
con la terapia antiinflamatoria durante los próximos 2 meses. La propietaria es consciente
de que igual Beto necesita una artrodesis de carpo para corregir el palmigradismo en la
extremidad anterior izquierda, aunque evidentemente habrá que esperar la evolución de
este animal.
Bemerkingen

Eerst en vooral is de evolutie van Beto gunstig te noemen, daarom heb ik aangeraden om
de komende 2 weken de behandeling met anti-inflamatoria verder te zetten. De eigenaar
is zich bewust dat Beto een artrose nodig heeft van de carpus om de palmigrade stand
van de linkervoorpoot te corrigeren, maar eerst moeten we de evolutie van de hond
afwachten.

No dudes en contactar conmigo si tienes alguna duda. Te mantendré informado de
acontecimientos. Muchas gracias de nuevo por referirnos este caso.
Recibe un cordial saludo,
Carlos Macías Oliva DSAS(Orthopaedics) Diplomado Británico en Cirugía
RCVS Specialist in Surgery

