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Kraniaalne ristatisideme rebend on sage tagajäseme lonkamise põhjuseks suurt tõugu 

koertel. Antud patoloogia raviks on välja töötanud hulk kirurgilisi meetodeid, milliseid 

jaotatakse intraartikulaarseteks, ekstraartikulaarseteks ning osteotoomia tehnikateks.  
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ravimeetodit. Lõputöö uuringus osales 39 erineva tõu, soo, vanuse, kaaluga koera, kellel 

diagnoositi 2015. aastal KRS rebend. 29 isenditel teostati KRS operatiivne ravi. Kasutades 

elektroonilist ning kirjalikku väikeloomakliinikute andmebaasi, suhtlemist omanikutega 

otsesel kokkupuutel või telefooni teel, loomade intra- ning postoperatiivset kliinilist 

ülevaatust, koguti andmed postoperatiivse paranemise kiiruse ning tüsistuste esinemise 

kohta. Saadud tulemused analüüsiti kasutades Cox’i proportsionaalse riskimudelit. 

KRS rebend esines kõige rohkem suure tõu, rohkem kui 15 kg kaaluvatel, emastel 

steriliseeritud koertel. Need statistilised andmed vastavad teaduslikele artiklitele. 

Postoperatiivse hindamise tulemused näitavad, et kiiremini taastuvad loomad TTA Rapid 

meetodi puhul. Tüsistuste esinemine juhtus kõige rohkem MOT meetodi kasutamisel. 

Uuringus saanud tulemused on samuti kooskõõlas kirjanduses olevate andmetega. 
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LÜHENDITE LOETELU 

 

Art. – liiges (articulatio) 

CaCL – kaudaalne ristatiside (Caudal Cruciate Ligament) 

CrCLR – kraniaalse ristatisideme rebend (Cranial Cruciate Ligament Rupture) 

EMÜ – Eesti Maaülikool 

i.m. – lihasesiseselt 

i.v. – intravenoosselt 

KRS – kraniaalne ristatiside 

Lig. – side (ligamentum) 

LFAS – lateraalne sääremarjalihase-seesamluu ankurõmblus (Lateral Fabellar Anchoring 

Suture) 

LFS – lateraalne sääremarjalihase-seesamluu õmblus (Lateral Fabellar Suture) 

MLFS – modifitseeritud sääremarjalihase-seesamluu õmblus (Modified Lateral Fabellar 

Suture) 

M. – lihas (musculus) 

MOT – modifitseeritud üle tipu (Modified Over-the-Top) 

MRT – magnetresonantstomograafia 

N. – närv (nervus) 

PTJ – parem tagajäse 

ROM – liikumisulatus (Range Of Motion) 

RR – suhteline risk (Relative Risk) 

SLK – saksa lambakoer 

TPLO – sääreluu platoo tasandav osteotoomia (Tibial Plateau Leveling Osteotomy) 

TTA – sääreluuköpruse edendamine (Tibial Tuberosity Advancement) 

TTA Rapid – sääreluuköpruse edendamise kiirmeetod (Tibial Tuberosity Advancement 

Rapid) 

VTJ – vasak tagajäse 
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SISSEJUHATUS 

 

“Those who study the cruciate 

ligaments and the methods of repair when 

injured, are descendants of the discoverer of 

the wheel and of those who rediscovered the 

wheel. All take great pride in their 

discoveries.” - Charlie Bild 

 

Põlveliiges on unikaalne kompleks, milles kõik anatoomilised struktuurid (luud, sidemed, 

meniskid) tagavad põlveliigesele stabiilsuse ja multifunktsionaalsuse. Iga komponent 

põlveliigese moodustamises on evolutsiooniliselt üles ehitatud toetama organismile sobivat 

biomehaanikat ja keha konformatsiooni. Patoloogilised muutused, ükskõik millises 

struktuuris, viitavad kogu põlveliigese funktsionaalse tasakaalu häirumisele. Põlveliigese 

patoloogiate diagnoosimise täpsus ja ravi efektiivsus sõltuvad nii kompleksse liigese 

funktsioneerimise mõistmisest kui ka seda moodustavate anatoomiliste üksuste põhjalikust 

tundmisest.  

 

Põlveliigese häigused on sagedaseks tagajäseme lonke põhjuseks koertel. Antud liigest 

võivad tabandada degeneratiivsed, kongenitaalsed ja traumaatilised muutused nagu 

kraniaalse ristatisideme rebend, põlvekedra luksatsioon, lõhustav osteokondriit, reieluu 

distaalse osa liigesemurd. Ülalnimetatud patoloogiatest on kraniaalse ristatisideme osaline 

või täielik rebend (Cranial cruciate ligament rupture – CrCLR) kõige sagedamini 

diagnoositav ortopeediline probleem. (Jerram, Walker 2003, Vasseur 2003).  

 

Kraniaalse ristatisideme rebend on esimesena kirjeldatud Carlin’i poolt 1926. aastal. 

(Mattila 2012). Tegemist on aktuaalse probleemiga veterinaarmeditsiini ortopeedias, mis 

jääb sageli arutelu ja diskussiooni teemaks, mille üheks põhjuseks on pidevalt uuenevad 

ravimeetodid. Olmstead (1993) kirjeldas loomaarstide seas levinud ütlust, et enne kui end 

ortopeediks nimetada tuleks välja töötada uus või modifitseeritud kraniaalse ristatisideme 
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rebendi korrigeerimise meetod. Vaatamata arvukatele uuringutele rebendi etioloogiast, 

patogeneesist ning diagnostikast, puudub siiani ühtne standardiseeritud raviprotokoll. 

 

Olulist rolli üha tõusvast huvist antud patoloogia vastu mängib ka majanduslik aspekt 

(Mattila 2012). Wilke et al. (2005) andmete põhjal kulus 2003. aastal Ameerika 

Ühendriikides KRS rebendi raviks koertel 1,32 milljardi dollarit, mis moodustas ligikaudu 

15% loomaarsti teenustele väljaminevatest kulutustest.  

 

Tegemist on kompleksse patoloogiaga, mille ravi edukus tuleneb põlveliigese 

biomehaanika, funktsionaalse anatoomia ning patsiendi kehakonditsiooni mõistmisest.  

 

Lõputöös kirjeldab autor koertel kraniaalse ristatisideme rebendi esinemissagedust, 

olemasolevaid ravimeetodeid ning hindab paranemise kiirust ja tüsistuste riske Eesti 

väikeloomakliinikutes. Käesoleva lõputöö juhendamise, nõu ja motiveerituse eest tänan 

südamlikult Aleksandr Semjonov’i. Tänan juhendajat Toomas Orro’t statistilise andmete 

interpreteerimise, uurimusliku mõtteviisi ning teadusliku lähenemise arendamise eest 

Samuti sooviks tänada EMÜ Väikeloomakliiniku ortopeedi Rainer Hõim’u, Abivet 

Loomakliiniku peaarsti Aleksei Tutšin’it ning dotsendi Vladimir Andrianov’it, kes andsid 

mulle võimaluse assisteerida ortopeedilistel operatsioonidel ning tutvuda erinevate 

kirurgiliste tehnikatega. Tänan Viini ülikooli professorit Gert Niebauer’it ning kirurgia 

diplomanti Nikola Katic’ut röntgenpiltide korrektse interpreteerimise ning uuemate 

teaduslike artiklite soovitamise eest. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1.  Põlveliigese anatoomia 

 

Koera põlveliiges on kompleksne kondülaarne sünoviaalliiges (Robins 1990). Põlveliigest 

moodustavad nii luulised kui ka pehme koe struktuurid (joonis 1). Liigese stabiilsuse ja 

mehaanilise funktsioneerimise tagavad kraniaalne ja kaudaalne ristatiside, põlvekedra side, 

nelipealihase kompleks, kollateraalsed sidemed, mediaalne ja lateraalne menisk ning 

liigesekapsel (Jerram, Walker 2003). Olulisel määral liigese struktuuri toetavad ka 

fibroosne lateraalne ja mediaalne põlvekedra hoideside (retinaculum patellae laterale et 

mediale) (Vasseur 2003). 

 

Joonis 1. Koera põlveliigese dorsaalne vaade. Nähtavad struktuurid: 1 - Trochlea ossis 

femoris, 2 – Trochlea ossis femoris lateraalne kõrgend, 3 – M. extensor digitorum longum 

kõõlus, 4 – Lig. popliteum obliquum, 5 – Lig. collaterale laterale, 6 – Meniscus lateralis, 7 

– Tuberositas tibiae, 8 – Lig. patellae, 9 – Patella, 10 – Fibrocartillagines parapatellares, 

11 – Lig. transversum genus, 12 – Meniscus medialis, 13 – Lig. collaterale mediale, 14 – 

Lig. cruciatum craniale, 15 – Lig. cruciatum caudale,16 – Trochlea ossis femoris 

mediaalne kõrgend (Carpenter, Cooper 2000) 
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1.1.1. Põlveliigese luud 

 

Kaudaalselt väljaulatuv reieluu (os femoris) distaalne osa omab kolm artikuleeritud pinda; 

esimesed kaks mediaalsel ja lateraalsel põndal (condylus: medialis et lateralis) ning 

kolmas reieluuplokil (trochlea ossis femoris) kraniaalses pinnas (Kowaleski et al. 2012). 

Mediaalne ja lateraalne põnt on distaalse epifüüsi kaudaalselt asetsevad konvekssed osad. 

Põntu eraldab teineteisest põiki kulgev põntadevaheauk (fossa intercondylaris) (Ernits, 

Nahkur 2013). Selle kaudaalne osa asetseb kraniaalsega võrreldes lateraalselt (Kowaleski 

et al. 2012). Reieluu põntade külgedel on lihaste kinnitumiseks kareda pinnaga mediaalne 

ja lateraalne põndapealis (epicondylus: medialis et lateralis). Reieluuploki pind on sile ja 

lame ning läheb üle reieluu põntade liigesepindadeks. (Sealsamas) 

 

Sagitaaltasapinnas on sääreluu (tibia) proksimaalne pind kergelt kumer ja ristlõikes 

kolmnurkne (Ernits, Nahkur 2013). Mediaalne ja lateraalne põnt (condylus: medialis et 

lateralis) paiknevad luu paksenenud osadena proksimaalselt. Põntadel on nõgusad 

liigesepinnad liigestumiseks reieluupõntadega. (Sealsamas) Sagitaalset mitteartikulaarset 

ala, mis kõrgub liigesepindade vahel ja fikseerib liigestuvaid luuotsi, nimetatakse 

põntadevahekõrgendiks (eminentia intercondylaris) (Kowaleski et al. 2012). Kraniaalne 

põntadevaheline ala kujutab endast ovaalset lohku, mis asetseb põntadevahekõrgendist 

kraniaalsemalt. See talitleb kraniaalse ristatiside ja kraniaalsete põlvekedra sidemete 

kinnituskohana, mis on antud töö kontekstis oluliseks anatoomiliseks struktuuriks. 

Põntadevahekõrgendist kaudaalsemalt asetseb väikse lohuna kaudaalne põntadevaheline 

ala, millele kinnituvad kaudaalsed meniski sidemed. (Sealsamas) Sääreluuköprus 

(tuberositas tibiae) on suur kranioproksimaalne jätke, mis talitleb põlvekedra sideme, 

rätsepalihase (m. sartorius) ja osaliselt reie kakspealihase (m. biceps femoris) 

kinnituskohana (Ernits, Nahkur 2013). Naha alla ulatuv ja kombeldav terav sääreluu hari 

(crista tibiae) kulgeb sääreluuköprusest distaalselt (Sealsamas). 

 

Põlvekeder (patella) on nelipealihase kõõlusesse sulundunud ossifikatsioon ja kõige 

suurem seesamluu koera luustikus (Ernits, Nahkur 2013, Kowaleski et al. 2012). 

Põlvekeder on ovaalse kujuga ning liigestub reieluuplokiga, mistõttu on ta osaliselt 

kõverdunud (Ernits, Nahkur 2013). Põlvekedra sidemeks (lig. patellae) nimetatakse 

nelipealihase kõõluse poolt moodustatud osa põlvekedra tipust sääreluuköpruseni 

(Sealsamas). Põlvekeder tõmbab nelipealihase kõõlust muutes oma asukohta ja liikudes 
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reieluuplokile. Sellega suurendab põlvekeder kõõluse kandepinda tagades ühtlasi selle 

kaitse. (Kowaleski et al. 2012) 

 

Karnivooride reieluu distaalses osas paiknevad seesamluud: põntadest kaudaalselt 

sääremarjalihase kõõluse kinnituskohas asub kaks sääremarjalihase-seesamluud (ossa 

sesamoidea m. gastrocnemii), õndlalihase kõõluses peitub õndlalihase-seesamluu (os 

sesamoideum m. poplitei) (Ernits, Nahkur 2013). Mediaalne sääremarjalihase-seesamluu 

on väiksem ja liigestub reieluu mediaalse põnda kaudaalse pinnaga (Kowaleski et al. 

2012). Õndlalihase-seesamluu omakorda liigestub sääreluu lateraalse põndaga 

(Sealsamas).  

 

 

1.1.2. Põlveliigese alaliigesed 

 

Põlveliiges koosneb liitliigesena kahest alaliigestest: reieluu-sääreluu ning reieluu-

põlvekedra liigesest (Ernits, Nahkur 2013). Reieluu-sääreluu liigese (art. femorotibialis) 

moodustamisel osalevad reie-ja sääreluu põndad (Sealsamas). Antud piirkond on peamine 

kaalu kandev osa (Kowaleski et al. 2012). Arenguliselt on suurem kongruentsus 

(congruity) liigese pindade vahel tänu lateraalsele ja mediaalsele meniskile (Sealsamas). 

Reieluu-põlvekedra liiges (art. femoropatellaris) ühendab reieluuplokki põlvekedraga, mis 

liigub reieluu-sääreluu liigesega samaaegselt (Ernits, Nakur 2013). Reieluu-põlvekedra 

liigese ülesandeks on tagada sirutajalihase mehhanismi efektiivset talitlust (Kowaleski et 

al. 2012).  

 

Alaliigeste õõned on karnivooridel teineteisega alati ühenduses (Ernits, Nahkur 2013). 

Kõige suurem on õõs põlvekedra ja reieluu vahel (Sealsamas). Kaks väiksemat on sääreluu  

ja reieluu mediaalse ja lateraalse põnda vahel (Kowaleski et al. 2012). Põlvekedrast 

distaalselt on sünoviaalse ja fibroosse liigesekapsli osad on eraldatud üksteisest 

põlvekedraaluse rasvkehaga (corpus adiposum infrapatellare) (Evans, de Lahunta 2013). 

Rasvpadjandi asukoha muutmine röntgenpildil näitab võimaliku liigesekapsli paksenemist, 

effusiooni, või mõlemat (Vasseur 2003). Karnivooridel liigesekihn katab ka 

sääremarjalihase- ja õndlalihase-seesamluid (Ernits, Nahkur 2013).  
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1.1.3. Põlveliigese sidemed 

 

Primaarse toetuse tagavad põlveliigeses neli reieluu- sääreluu sidet: kaks kaaskülgset ja 

kaks ristatisidet (Kowaleski et al. 2012). Omavahel ristuvaid ristatisidemeid nimetatakse 

vastavalt nende kinnituskohale sääreluul kraniaalseks ja kaudaalseks sidemeks (lig. 

cruciatum craniale et caudale). Kraniaalne ristatiside kinnitub reieluu lateraalse põnta 

kaudomediaalsele ning põntadevaheauku kaudolateraalsele alale. Edasi jookseb side 

diagonaalselt kraniaalses, mediodistaalses suunas mööda põntadevaheauku kinnitades 

sääreluu kraniaalsesse põntadevahelisse ossa. Kraniaalne ristatiside jaotub kaheks alaosaks. 

Esimene on kraniomediaalne ja teine suurem kaudolateraalne. Nad moodustavad 

kinnituskohtade vahel 90 kraadilise spiraali. Kaudaalne ristatiside kinnitub reieluu 

mediaalse põnda lateraalsele pinnale ja jookseb kaudodistaalselt kinnitades sääreluu õndla 

sälgu mediaalsele servale, lateraalse meniski meniski-sääreluu sideme suhtes kaudaalselt. 

Kaudolateraalsed kiud keerduvad sissepoole abaksiaalselt umbes 90 kraadi nurga all 

sideme kulgemisega proksimaalsest distaalsemasse. Kaudaalne ristatiside on võrreldes 

kraniaalsega suurem ja pikem. Ristatisidemete säsi kujutab endast kollageenist ja 

fibroblastidest kimpu. (Sealsamas) Ristatisidemed saavad verd neid ümbritsevatest 

sünoviaalsetest lestadest (Vasseur 2003). Sideme keskmes osas on verevarustus kehvem 

kui distaalses ja proksimaalses osas (Sealsamas). 

 

 

1.1.4. Meniskid 

 

Lateraalne ja mediaalne menisk (meniscus: medialis et lateralis) on poolkuu kujulised 

kiudkõhrest diskid, mis asetsevad reieluu põntade ja sääre platoo vahel (Vasseur 2003). 

Meniskid on ristilõikes kiilukujulised ja omavad paksemat perifeerset piiri (Kowaleski et 

al. 2012). Meniskid kompenseerivad liigesepindade sobimatuse (Ernits, Nahkur 2013) ja 

tagavad liigese stabiilsuse ning mängivad rolli ka propriotseptsioonis (Vasseur 2003). 

Mõlemad meniskid on kinnitatud sääreluule kraniaalse ja kaudaalse sidemetega (lig. 

meniscotibiale caudale et craniale). Lateraalne menisk kinnitub reieluule meniski-reieluu 

sideme (lig. meniscofemorale) abil. Liikumise ajal võimaldab see lateraalsel meniskil 

ulatuslikumat liikumist. Mediaalne menisk on vastupidi tugevalt kinnitunud mediaalsele 

platoole ja kollateraalsele sidemele. (Sealsamas) 
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1.2. Põlveliigese biomehaanika 

 

Kraniaalse ristatisideme rebendi diagnoosimisel 

ning õige ravimeetodi määramisel mängib olulist 

rolli lisaks põlveliigese anatoomia tundmisele ka 

viimase struktuuride kooskõlastatud 

funktsioneerimise ning kinesioloogia mõistmine.  

 

Põlveliiges kujutab endast liikuvat ühenduslüli 

reieluu ja sääreluu vahel. Põlveliigese liikumine 

nõuab distaalse reieluu, proksimaalse sääreluu, 

proksimaalse pindluu, vaagnalihaste, liigesekapsli, 

liigesesidemete ja meniskite omavahelist 

kompleksset koostööd. (Robins 1990) 

 

Reieluu liikumist sääreluu suhtes kirjeldab Steven Arnoczky (1985) raamatus „Textbook of 

Small Animal Orthopaedics“ kolme ortogonaalse telje abil (joonis 2). X- telg kulgeb 

reieluu põntadest liigese joonega paralleelselt mediolateraalses suunas. X- teljes toimub 

põlveliigese välja sirutamine. Y- telg on paralleelne sääreluu teljega. Z- telg kulgeb 

põlveliigese keskelt kraniokaudaalses suunas. (Arnoczky 1985) 

 

Joonis 3. Põlveliigese kuus vabadusastet (Muir 2010) 

 

Joonis 2. Koera põlveliigese kolm 

liikumis teljet (x, y ja x) ja nende 

orientatsioon (Arnoczky 1985) 
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Rotatsioon ja translatsioon iga telje suhtes (joonis 3) võimaldab kuus põlveliigese 

baasliigutust ehk vabadusastet (Arnoczky 1985). Põlveliigese primaarsed liigutused on 

painutamine ja sirutamine (Mattila 2012). Arnoczky ja Marshall (1977) kirjeldavad, et 

reieluupõntade libisemisele sääreluu platoo suhtes esinevad lisaks kraniaalne-kaudaalne, 

lateraalne ja mediaalne translatoorne liikumine (translation), varus-valgus angulatsioon, 

kompressioon ja eraldus (separation) ning sise- ja välisrotatsioon. Vaatamata sellele, et iga 

liigutus võib mingil määral esineda normaalselt funktsioneerivas liigeses, üksikud 

liigutused on teiste sidemetega spetsiifilise telje ümber piiratud. (Arnoczky 1985) 

 

Normaalselt funktsioneerivas põlveliigeses toimub kombineeritud liikumine kahes 

tasapinnas. Sirutamine ja painutamine toimub umber risttelje; sääreluu roteerivad 

liigutused reieluul toimuvad pikitelje ümber (Kowaleski et al. 2012). Painutamise ja 

sirutamise liikumisulatus põlveliigeses on 140 kraadi (Mann et al. 1988). Roteerivad 

liigutused on piiratud tänu põntade geomeetriale ja takistavatele sidemetele (Vasseur, 

Arnoczky 1981). Põlveliigese painutamisel reieluu ja sääreluu lateraalse kaaskülgse sideme 

kinnituskohad liikuvad üksteise suhtes lähemale. Sellest algab kaaskülgse sideme 

lõõgastumine, mis võimaldab lateraalse reieluupõnda kaudaalset nihkumist sääreluu 

platool (rotatsioon y-telje ümber). Sellega kaasneb sääreluu siserotatsioon reieluul. 

Mediaalne kaaskülgne side, välja arvatud selle kaudaalne serv, püsib samal ajal pinges. 

Põlveliigese sirutamisel lateraalne kaaskülgne side pinguldub ja lateraalne reieluupõnt 

liigub sääreluu platool kraniaalsemalt, mis põhjustab sääreluu välisrotatsiooni reieluul. 

(Sealsamas) 

 

 

1.2.1. Ristatisidemete biomehaanika 

 

Traditsioonilises mudelis kraniaalne ristatiside takistab sääreluu nihkumist reieluu suhtes 

kraniaalselt ja välistab hüperekstensiooni (Jerram, Walker 2003). Põlveliigese painutamisel 

ristatisidemed keerduvad üksteise ümber (Arnoczky 1985). Keerduvad liigutused 

takistavad sääreluul roteeruda sissepoole, kuid ükski ristatiside ei piira oluliselt 

välisrotatsiooni (Arnoczky, Marshall 1977). Põlveliigese painutamisel kraniaalse 

ristatisideme kraniomediaalne osa pinguldub, kuid selle kaudolateraalne osa koos lateraalse 

kaaskülgse sidemega lõõgastuvad (Sealsamas). Painutamine on piiratud reielihaste ja 

pöidlapiirkonna vahelise kontakti tõttu, vaid mitte sidemetega (Jerram, Walker 2003). 



15 
 

Põlveliigese sirutamisel pinguldub lateraalne kaaskülgnev side, kraniaalse ristatisideme 

kraniomediaalne ja kaudolateraalne osa (Arnoczky, Marshall 1977). Väljasirutamisel 

ristatisidemed hargnevad laiali (Arnoczky 1985). Individuaalse efekti sääreluu 

välisrotatsiooni takistamisele ei esine (Sealsamas). Põlveliigese väljasirutamine on piiratud 

põntadevahelise augu ja kraniaalse ristatisideme omavahelise kontakti tõttu (Jerram, 

Walker 2003). See välistab ka põlveliigese ülesirutust (Sealsamas). 

 

Slocum ja Devine Slocum (1993) toovad välja rohkem tegutsevat põlveliigese 

biomehaanilist mudeli, mis arvestab mitte ainult põlve sidemete vaid ka keharaskuse 

kandmisest ja tagajäseme lihastikust moodustatud jõuga. Mudel kirjeldab jõudu, mis tekib 

keharaskuse kandmise ajal reieluupõntade kompressioonil sääreluu platoo suhtes (Slocum, 

Devine Slocum 1993). Seda nimetatakse ka kraniaalseks sääre tõikejõuks (cranial tibial 

thrust) (Sealsamas). Põlveliigese kraniaalne ristatiside, mediaalse meniski kaudaalne sarv 

ja varvastepainutaja lihased tagavad nimetatud jõu tasakaalu, vältides sääreluu 

translatsiooni ehk paralleellüket kraniaalselt (Jerram, Walker 2003). Kraniaalse sääre 

tõukejõu ulatus sõltub keharaskuse kandmisel kompressiooni astmest ja sääreluu platoo 

nõlvast. Nimetatud mudel võimaldab kirurgidel paremini mõista kraniaalse ristatisideme 

trauma patogeneesi ja biomehaanikat. (Sealsamas) 

 

Kaudaalne ristatiside on peamine takistus sääreluu kaudaalse rööplüke vastu reieluu suhtes 

(Arnoczky, Marshall 1977). Keerdudes koos kraniaalse ristatisidemega aitab kaudaalne 

ristatiside vähendada sääreluu siserotatsiooni. Kaudaalse ristatisideme suurem kraniaalne 

osa pinguldub painutamisel ja lõõgastub välja sirutamisel ning väiksem kaudaalne osa 

lõõgastub painutamisel ja pinguldub välja sirutamisel. (Sealsamas) Kaudaalne ristatiside 

aitab piirata varuse ja valguse angulatsiooni painutamisel (Monahan et al. 1984). 

 

 

1.2.2. Meniskite biomehaanika 

 

Peale ristatisidemete talitlevad dünaamiliste toetavate struktuuridena ka meniskid 

(Kowaleski et al. 2012). Meniskid tagavad teatuid eluvajalikke funktsioone põlveliigeses. 

Nad mängivad rolli keharaskuse kandmises ja jaotumises ning liigese stabiilsuse 

tagamises. (Sealsamas) Põlveliigese painutamisel, meniskid libisevad sääreluu platoo 

suhtes kaudaalselt (Arnoczky, Marshall 1981). Kuna mediaalne menisk kinnitub 
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mediaalsele kaaskülgsele sidemele ja liigesekapslile, nihkub ta võrreldes lateraalse 

meniskiga vähem. Sääreluu painutamisel lateraalse reieluupõnda nihkumine kaudaalselt 

suurendab märkimisväärselt lateraalse meniski kaudaalset nihkumist. Põlveliigese 

väljasirutamisel mõlemad meniskid libisevad kraniaalselt sääreluu platool. Üldiselt toimub 

painutamine ja sirutamine peamiselt reieluu ja meniski vahel; roteerivad liigutused 

esinevad sääreluu ja meniskite vahel. (Sealsamas) 

 

Põlveliigese koormuse suurenemisel tõuseb kontakt reieluupõnda ja meniski vahel 

(Kowaleski et al. 2012). Meniskid kannavad 40-70% koormust põlveliigeses (Krause et al. 

1976). Liigese kokkusurumisel kiilukujuline menisk ulatub perifeerselt välja ja selle 

kollageenkiud venivad (Pozzi et al. 2010). Suurendades reieluu-sääreluu liigese 

kongruentsust, tagavad meniskid liigese stabiilsust (Pozzi et al. 2006). Funktsionaalselt 

vähendavad meniskid sääreluu platoo kallet. Kraniaalse ristatisideme rebendiga liigeses 

meniskite talitlus muutub. Antud olukorras on meniski kaudaalne osa primaarne liigese 

stabiilsust säilitav komponent, mis välistab sääreluu edasist subluksatsiooni. Ravimata 

põlveliigeses suureneb meniski rebenemise tõenäosus. Terves liigeses tekitab meniski 

kulumine minimaalset rööplüket, mis tõestab meniski sekundaarset rolli põlveliigese 

stabiilsuse tagamises. (Sealsamas) 

 

 

1.3. Kraniaalse ristatisideme rebend 

 

1.3.1. Epidemioloogia ja patogenees 

 

Kraniaalse ristatisideme rebend tekib juhul, kui sellele rakendatud jõud on 

murdumistugevusest suurem (Mattila 2012). Antud patoloogia korral murdumistugevus 

(breaking strengh) peab olema umbes neli korda suurem kui koera kehakaal (Sealsamas). 

Murdumiskoht on enamasti sideme keskosa (Paatsama 1952). Äge rebend esineb harva 

(Sealsamas). Traumaatiline rebend tekib 20% juhtudest tagajäseme ülekoormuse, 

traumaatilise hüperekstensiooni või üleliigse sääreluu siserotatsiooni tõttu (Moore, Read 

1996a). Hayashi et al. (2004) väidab, et traumaatiline rebend esineb rohkem juveniilsetel 

patsientidel. Sagedamini on kraniaalse ristatisideme rebend seotud kroonilise progressiivse 

lonkega ilma traumaatilise degeneratiivse protsessita (Sealsamas). 
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Progressiivset kraniaalse ristatisideme degeneratsiooni seostatakse geneetiliste, 

konformatsiooniliste, keskkonnaliste, immuunvahendatud ja põletikuliste faktoritega 

(Mattila 2012). Paljud uuringud (Barnes 1977, Denny, Minter 1973, Gambardella, Cassidy 

1981, Smith, Torg 1985) näitavad, et emastel isenditel esineb KRS rebend võrreldes 

isastega sagedamini. Epidemioloogiliste uuringute alusel tuvastati KRS rebend 3,26% 

steriliseeritud, 1,74% steriliseerimata emastel ning 1,52% kastreerimata isastel 

(Whitechair, Vasseur 1993). Oma katsetes väidavad Shikata (1979) et al., et ovariektoomia 

läbinud rottidel vähenes puusaliigese kapslis elastiini sisaldus ja kiudude läbimõõt. Antud 

uuring kirjeldab võimalikku suguhormoonide mõju kollageeni metabolismile (Shikata et 

al. 1979).  

 

Duval et al. (1999) poolt läbi viidud uurimistöö tõestas tõulist eelsoodumust KRS 

rebendile Napoli mastifil, akital, bernhardiinil, rottweileril, mastifil, newfoundlandil, 

labrador retriiveril, Ameerika staffordshire terjeril. Märgati, et KRS rebendiga isenditel oli 

võrreldes kontrollrühmaga märkimisväärselt suurem kehakaal (Sealsamas). Whitehair ja 

Vasseur (1993) kirjeldavad, et taks, basset hound ja Vana inglise lambakoertel kuuluvad 

väiksemasse riskirühma. Samas uuringus leiti, et KRS rebendiga koerte kehakaal ületas 

22,0 kg (Sealsamas). Lisaks, avastati, et mediaalse põlvekedra luksatsiooniga isenditel on 

eelsoodumus kraniaalse ristatisideme rebendiks, kuna kraniaalse sääreluu tõukejõud ei ole 

enam piiranguks (Kaiser et al. 2001). 

 

KRS rebendi ulatus koertel seostub vanusega, korelleerudes metaplaastiliste muutustega 

tsellulaarsetes elementides ja kiudude kimpude ehituses (Vasseur et al. 1985). Sideme 

struktuursed muutused on paremini jälgitavad selle keskosas, mis on tõenäoliselt seostub 

antud piirkonna vähese verevarustusega (Arnoczky, Marshall 1981). 

 

Täheldatakse ka KRS füüsikaliste omaduste varieerumist tõuti. In vitro uuring 

rottweileritel ja Inglise hurtadel näitas, et rottweilerite kraniaalsed ristatisidemed omavad 

märkimisväärselt suuremat ristlõikepinda distaalsetes kinnituskohtades. Mehaaniline 

testimine kinnitas, et Inglise hurtadel on võrreldes rottweileritega KRS rebendi 

esilekutsumiseks vajalik rakendada põlveliigesele suuremat koormust. (Guilak et al. 1994)  
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KRS rebendi mehhanism on täpselt teadmata (Mattila 2012). Kõige sagedamini seostatakse 

rebendit põlveliigese järsu siserotatsiooniga 20-50 kraadi painutamisel (Arnoczky, 

Marshall 1981). Selles positsioonis kraniaalsed ristatisidemed keerduvad üksteise ümber, 

et takistada sääreluu siserotatsiooni reieluu suhtes. Tugeva sääreluu siserotatsiooniga 

kraniaalsed ristatisidemed pingulduvad ülemäära. Rebendi võib esile kutsuda roteerumine 

lateraalse reieluupõnda suhtes. Teiseks trauma mehhanismiks on liigese hüperekstensioon. 

Kraniaalne ristatiside on liigese ülesirutuse primaarseks takistuseks. Sellest lähtuvalt on 

KRS esimene struktuur, mis hüperekstensioonil kahjustub. (Sealsamas) 

 

Kroonilisi degeneratiivseid muutusi põhjustavad variatsioonid kehaehituses, varus ja 

valgus väärarengud ning põlveliigesele korduva stressi avaldumine. Sageli näeme 

muutuseid bilateraalselt. (Rudy 1974) 

 

Mattila (2012) väidab, et vaatamata mehhanismile kutsub KRS rebend esile liigese 

ebastabiilsust, millele järgneb põletikuline protsess. Põletiku mediaatorite (interleukiinid ja 

kollagenaasid) vabanemine põhjustab kõhrelise maatriksi degeneratsiooni (van der Kraan 

et al. 1989). Amiel et al. (1989) uuringud näitavad kollagenaaside tõusu rebendiga 

liigestes. 

 

Rebendiga diagnoositud koertel on leukotsüütide arv sünoviaalvedelikus väiksem kui 

5000/mm3 (Johnson, Johnson 1993). Niebauer et al. (1987) avastati KRS rebendiga 

koertel sünoviaalvedelikus antikollageenseid antikehi ja immuunkomplekse. Sellise 

probleemiga koertel sünoviidi iseloomustab lümfoplasmaatsütiline infiltraat, mis viitab 

immuunsüsteemi osalemisele protsessis (Galloway, Lester 1995). Samas ei ole antud 

vastus spetsiifiline ning tõenäoliselt ei mängi rebendi esilekutsumises olulist rolli (de 

Rooster et al. 2000).  

 

Pärast esmast KRS rebendi kirurgilist korrigeerimist tekkis 37% juhtudest ühe aasta 

jooksul KRS kontrolateraalne rebend (Doverspike et al. 1993). Buote et al. (2009) 

andmetel põhjustab umbes 50% juhtudel ühepoolne KRS rebend teise KRS rebendit. 

Mõlemate uuringute tulemused näitavad, et osaliselt põhjuseks sama patoloogia, mis 

eelnevalt tabandas esimest tagajäsemet ja osaliselt lisatud stressi tulemusena, mis tekkib 

traumeeritud põlveliigese kasutamisvõimetuse tõttu (Doverspike et al. 1993, Buote et al. 

2009). 
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Mediaalse meniski kahjustus esines 40-80% KRS juhtudest (Jerram, Walker 2003). 

Mediaalne menisk on lateraalsest vähem mobiilne (Sealsamas). KRS rebendi korral 

reieluu-sääreluu ebastabiilsuse suurenemise tõttu puruneb mediaalse reieluupõnda ja 

sääreluu platoo vahel mediaalse meniski kaudaalne sarv (Vasseur 2003). Lateraalse 

meniski kahjustus on sagedamini seotud põlveliigese traumaatilise kahjustusega (Jerram, 

Walker 2003). 

 

 

1.3.2. Kliinilised tunnused ja diagnostika 

 

KRS rebendist tingitud longe võib iseloomult varieeruda, sõltudes traumast, möödunud 

ajast ning sidemete ja meniskite kahjustuse ulatusest (Jerram, Walker 2003). Koheselt 

pärast traumat areneb äge lokaalne põletik ja hemartroos. Kahe kuni kolme nädala pärast 

põletik taandub, kuid liigese ebastabiilsuse ja jätkuva põletiku tõttu esineb koeral 

vahelduva iseloomuga longe. (Sealsamas) Oluliseks aspektiks on omaniku põhjalik 

küsitlus ja patsiendi ülevaatus (Vasseur 2003). Raskused püsti tõusmisel, keharaskuse 

ülekanne ning jäsemete positsioon puhkeolekus aitavad defineerida kumb tagajäsemetest ja 

millise raskusastmega on tabandunud (Sealsamas). 

 

 

1.3.2.1. Üldülevaatus 

 

Klassikaliselt diagnoositakse KRS rebend tabandunud põlveliigese palpeerimisel. 

Ortopeediline ülevaatus algab looma liikumise jälgimisest ruumis. Koerad kompenseerivad 

puudulikku sidet vähendades tabandunud jäseme koormust hoides seda liikumisel 

võimalikult painutatuna. (Vasseur 2003)  

 

Edasi soovitakse teostada ülevaatus seisval loomal ja võrrelda omavahel mõlemaid 

tagajäsemeid; tavaliselt alustatakse tervest jäsemest. KRS rebendiga liigese katsumisel 

võib täheldada valu, tuharalihaste ja reie- nelipealihase atroofiat, mis on eriti ilmekas 

kroonilise protsessi korral. Palpeerimisel võib tunda liigese effusiooni, liigesekapsli 

mediaalse osa paksenemist. (Jerram, Walker 2003) 
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Edaspidi asetatakse koer 

külgasendisse tabandunud tagajäse 

ülespoole. Liigese manipulatsioonil 

võib täheldada krepitatsiooni, 

meniskite „klõpsumist“, valu ja 

vähenenud või suurenenud 

liikumisulatust. (Moore, Read 

1996b, Vasseur 2003) 

Kraniokaudaalse põlveliigese 

lõtvuse palpeerimine on muutunud 

patognoomiliseks KRS rebendi 

diagnoosimise meetodiks. 

Ebastabiilsuse tuvastamist võivad olulisel määral raskendada krooniline periartikulaarne 

fibroos, osaline KRS rebend ja patsiendi pinges kehahoiak. Sageli adekvaatseks 

põlveliigese funktsioneerimise hindamiseks ja ebastabiilsuse kinnitamiseks on vajalik 

sedatsioon või üldanesteesia. Kraniaalset sahtelliikuvust kutsutakse esile ülemise käe 

sõrmede abil, (joonis 4) millega haaratakse tugevalt lateraalsest sääremarjalihase-

seesamluudest, põlvekedrast ja reieluust. Alumise käe sõrmedega haaratakse pindluu pea, 

sääreluuköprus ja sääreluu keha. Positiivse sahtli testi korral suudab alumine käsi säärt reie 

suhtes ettepoole nihutada nagu sahtlit. Sahtli testi tuleks koeral teostada põlveliigese 

täisliikumisulatuses, sest osalise KRS rebendi korral võib kraniomediaalse KRS osa 

halvenemise tõttu kraniaalne sahtelliikuvust esineda ainult tagajäseme painutamisel. 

(Jerram, Walker 2003) Sageli täheldatakse vähesel määral kraniaalset sahtelliikuvust (4-5 

mm) noortel koertel. Sellel juhul testitakse ka teist jäset. Mõnikord põhjustab sahtli test 

valu, mis ei ole alati patoloogiliste muutuste 

tunnuseks. (Fossum 2013) 

 

Kraniaalset sahtelliikuvust saab kindlaks 

teha ka teostades sääre kompessiooni testi 

(joonis. 5). Antud test imiteerib põlveliigese 

lihastiku toimet, tagades kraniaalse sääre 

tõukejõu subjektiivset hinnangut. Koera 

asetatakse küljele ja ülemise käega 

Joonis 4. Sõrmede positsioneerimine ning käe 

liigutused põlveliigese sahtli testi teostamiseks 

(Fossum 2013)  

Joonis 5. Sõrmede positsioneerimine ning 

käe liigutused sääre kompressiooni testi 

teostamiseks (Fossum 2013) 
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painutatakse põlveõndlast. Alumise käega hoitakse reieluu kraniodistaalset osa, nimetisõrm 

asetseb põlvekedra sidemel. Test on positiivne, kui põlveõndla painutamisel 

sääreluuköprus nihkub nimetissõrme abil kraniaalselt. (Moore, Read 1996b) 

 

 

1.3.2.2. Kujutav diagnostika 

 

Röntgenoloogiline uuring aitab avastada 

osteoartriidi esinemist, eriti kui liigese 

ebastabiilsus on minimaalne (Jerram, Walker 

2003). Võrdluseks peavad olema pildistatud 

mõlemad põlveliigesed (Vasseur 2003). KRS 

rebendiga koertel ei ole röntgenoloogilised 

muutused spetsiifilised (Piermattei et al. 2006). 

KRS rebendi korral on võimalik täheldada 

järgmisi muutuseid (joonis 6): 

1) osteofüüdid: distaalse põlvekedra ümber, 

reieluu ja sääreluu servadel, 

sääremarjalihase-seesamluudel. 

(Sealsamas) 

2) rasvapadjandi tunnus (Fat pad sign): 

lateraalsel projektsioonil esineb 

normaalselt põlvekedra distaalsest osast 

kuni reie- ja sääreluuni läbipaistev 

rasvapadjandi kolmnurk. Sünoviaalse effusiooni või fibroosiga rasvapadjandi ala 

muutub reieluu kraniaalses osas heledamaks. (Sealsamas) 

3) kraniaalne sahtli tunnus röntgenpildil võib viidata meniski traumale, mille 

tulemusena sääreluu nihkub ettepoole. (Sealsamas) 

Mõnikord on võimalik röntgenpildi järgi tuvastada lihaste atroofiat ning periartikulaarset 

turset (Jerram, Walker 2003). Samuti on radiograafia kasulik neoplaastiliste muutuste, 

luumurdude või erosiivse artriidi välistamiseks (Vasseur 2003). Sageli teostatakse 

röntgeniga samaaegselt sääre kompressiooni testi. KRS rebendiga röntgenpildil sellel juhul 

põlveliigeses võib täheldada kraniaalset sääreluu subluksatsiooni. Testi läbiviimisel viitab 

KRS rebendile ka distaalne õndlalihase-seesamluu nihkumine. (Sealsamas) 

Joonis 6. Põlveliigese lateraalne 

röntgenpilt kroonilise KRS rebendiga. 

Pildil on täheldatav rasvapadjandi kuju 

muutus ning osteofüütide esinemine. 

(Fossum 2013) 
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Minimaalselt invasiivne ja maksimaalselt 

usaldusväärne diagnostikameetod on 

artroskoopia (joonis 7). Peale diagnoosi 

kinnitamist, kasutades artroskoopilist 

meetodit, on võimalik ravida meniskite 

vigastusi. Oluliseks puuduseks on 

spetsiaalse riistastiku ja väljaõppe 

vajalikkus. Artroskoopiaga on võimalik 

eemaldada rebenenud sideme osasid ning 

teostada meniskektoomiat. (Schulz 2002) 

 

KRS rebendi diagnoosimisel on 

väikeloomadel kirjeldatud ka magnetresonantstomograafia (MRT) kasutamist. Peale KRS 

läbilõikamist katsetes märgati kahe nädala möödudes magnetuuringul patoloogilisi muutusi 

kõhredes ja subkondraalseid tsüstitaolisi struktuure. Kuna uuring on majanduslikult 

ebasoodne, ei rakendata seda KRS rebendi diagnostikas rutiinselt. (Jerram, Walker 2003) 

 

 

1.3.2.3. Kliiniline patoloogia 

 

Umbes 80% juhtudest on KRS rebendiga põlveliigese sünoviaalvedeliku tsütoloogia 

referentsväärtuste piirides (Jerram, Walker 2003). Valgeliblede arv on enamasti väiksem 

kui 5000/mm3 (Sealsamas). Valdavaks enamuse moodustavad mononukleaarsed rakud. 

(Bennett et al. 1988). Samal ajal, osalise rebendiga liigestes rakuliste elementide arv oli 

märkimisväärselt suurem (Griffin, Vasseur 1992). Seerumi biokeemia ja hematoloogilised 

leiud KRS rebendi puhul jäävad referentsväärtuste piiridesse (Vasseur 2003). 

 

 

1.3.3. Ravi 

 

Kraniaalse ristatisideme rebendiga koerte ravi valikut ja iseloomu mõjuvad looma vanus, 

koera suurus, ülekaalulisuse esinemine, sihtotstarbeline kasutus (jähikoer või kodukoer), 

Joonis 7. Kraniaalne vaade põntadevahelisest 

alast. Kraniaalne (CdCL) ja kaudaalne (CaCL) 

ristatisidemed on tabandumata (Fossum 2013) 
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kaaseksesteerivad ortopeedilised või teised meditsiinilised probleemid, majanduslik 

olukord (Vasseur 2003). 

 

Väikesed alla 15 kg kaaluvad koerad tulevad sageli toime kirurgilise sekkumiseta (Vasseur 

2003). Mitteoperatiivne KRS rebendi ravi alla 15 kg kaaluvatel koertel näitas kuue kuud 

möödudes positiivseid tulemusi 85,7%-l patsientidest. Pond ja Campbell (1972) 

kirjeldavad 90% edukust konservatiivse ravi puhul koertel, kes kaalusid alla 20 kg. 

Vastavalt hilisematele uuringutele soovitatakse enne kirurgilist sekkumist väikeste koerte 

puhul oodata vähemalt kuus kuni kaheksa nädalat (Vasseur 2003). Sageli omavad 

väikesekasvulised koerad, kes peale KRS rebendi diagnoosimist ei parane poole aasta 

jooksul, meniski rebendit (Sealsamas). Ravita põhjustab rebenenud KRS liigese 

ebastabiilsus (Vasseur 1984). Konservatiivse ravi puuduseks on neli kuni viis kuud kestev 

liigese ebastabiilsus, mis põhjustab omakorda meniskite kahjustust ja degeneratiivse liigese 

haiguse progresseerimist. (Sealsamas) 

 

Konservatiivne ravi kujutab ennast aktiivsuse piiramist, kaalu langetamist ning 

valuvaigistavate ravimite manustamist (Jerram, Walker 2003). Looma vanus ja kaasnevad 

haigused (reumatoidartriit, süsteemne luupus) võivad osutuda konservatiivse ravi kasuks 

(Arnoczky 1985).  

 

Katseliselt uuriti teatud ainete toimet KRS rebendi ravis. Hüaluroonhappe liigesesisene 

manustamine näitas vasturääkivaid tulemusi (Marshall et al. 2000, Wenz et al. 2000). 

Smith et al. (1998) uuringus hüaluroonhape ei avaldunud mõju osteoartriidi 

progresseerimisele, kuid oluliselt vähenes proteoglükaanide sisaldus. Autorid eeldavad, et 

hüaluroonhappega teraapia võib ebasoodsalt mõjutada kõhre biomehaanilisi omadusi 

(Sealsamas). Teises uuringus, hüaluroonhappe manustamine vähendas olulisel määral 

liigesekõhre kahjustust KRS rebendiga koertel (Schiavinato et al. 1989). Autorid 

järeldavad, et tõenäoliselt hüaluroonhape omab positiivse efekti sünoviaalsele mebraanile 

ja pärsib põletikuvastust (Sealsamas). 

 

Glükoosaminoglükaanide manustamine parandas eluvõimelisust ja vähendas 

kollagenaaside taset eksperimentaalses koerte kraniaalse ristatisideme rebendiga uuringus 

(Altman et al. 1987). Glükoosaminoglükaanid vähendasid polümorfonukleaarsetest 
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leukotsüütidest pärineva lüsosomaalse elastaasi kontsentratsiooni, mis tõenäoliselt omab 

tähtsust sidekoe lagunemisel osteoartriidiga liigestes (Baici et al. 1980). 

 

Pelletier ja Pelletier (1989) uuringu põhjal, eksperimentaalne kortikosteroidide 

intraartikulaarne manustamine vähendas oluliselt kõhre erosiooni ja osteofüütide 

formeerimist kraniaalse ristatisideme rebendiga koertel. Kõhrkoe uuring näitas, et 

kortikosteroidid ei põhjusta rakkude talitluse pärssimist või surma (Pelletier, Pelletier 

1989). 

 

Positiivne ravi tulemus ja osteoartriidi tunnuste vähenemine saavutati karprofeeni 

manustamisega. Ravimi toimemehhanism antud juhul ei ole täpsustatud. Kuna 

metalloproteinaaside aktiivsuse pärssimist ei esinenud, arvab uuringu autor, et 

toimemehhanism on teine. (Pelletier et al. 2000)  

 

Suurtel koertel (>15 kg) on enamasti kirurgiline sekkumine näidustatud (Hohn, Miller 

1967). 57-st KRS rebendiga koerast, keda raviti konservatiivselt, püsis või halvenes longe 

10,2 kuu jooksul 46-el koeral (Vasseur 1984). Kirurgiline KRS rebendi parandamine on 

viimase viiekümne aastaga oluliselt arenenud ning erinevate kirurgiliste tehnikate ja 

materjalide rohkus võib tekitada segadust. Antud töös on käsitletud enamlevinumad 

meetodid.  

 

Kirurgilisi tehnikaid klassifitseeritakse kolmaks kategooriaks: intraartikulaarne, 

ekstraartikulaarne, osteotoomia tehnikateks (Mattila 2012). Mattila (2012) väidab, et 

liigesesised tehnikad ei ole enam kasutusel, kuid ekstraartikulaarne meetod ja osteotoomia 

meetodid hõlmavad artrotoomiat, intraartikulaarset põlveliigese ülevaatust ja rebenenud 

sideme eemaldamist, meniskite terviklikkuse hindamist ning vajadusel meniskektoomia 

teostamist. 

 

Mõned tehnikad vajavad spetsiifilist riistastikku. Osteotoomiaks vajatakse osteotoomilist 

saagi, kompressiooniplaate või pika eluvõmega õmblusmaterjali. Tehnika nõuab omakorda 

spetsiaalset väljaõpet. Vähevarustatud loomakliinikutes on sageli teatud meetodite 

rakendamine piiratud. (Mattila 2012) 

 



25 
 

Saavutatud ravitulemuste järgi jaotatakse antud patoloogia puhul kirurgilisi tehnikaid 

kaheks: tehnikad, mille eesmärgiks asendada puuduliku KRS ja tehnikad, mille eesmärgiks 

kõrvaldada KRS vajadust muutudes liigese biomehaanikat (Mattila 2012). Esimese tehnika 

näitena tuuakse välja intraartikulaarsed ja ekstraartikulaarsed meetodid. Teist tehnikat 

iseloomustab osteotoomia teostamine. on esimese põhimõtte näidisteks, osteotoomia 

meetodid aga teise. Neid meetodid kujutavad endast kahte muudelit. (Sealsamas) 

Traditsiooniline passiivne mudel väidab, et KRS rebendi raviks on piisavalt puuduliku 

struktuuri korrigeerimist (Arnoczky, Marshall 1977). Aktiivne mudel aga näitab, et 

traditsiooniline ei saa seletada osalist või täieliku KRS rebendi trauma puudumisel 

(Slocum, Devine Slocum 1993). Samuti ei seleta see mediaalse meniski kaudaalse sarve 

rebenemist (Sealsamas). Slocum ja Devine Slocum (1993) vaidavad, et parem viis 

puuduliku KRS asendamisele on muuta põlveliigesele avalduvate jõudude suunda muutes 

sääreluu platoo nurka. 

 

Intraartikulaarsed meetodid on suunatud kraniaalse sahtelliikuvuse kõrvaldamisele ja 

täieliku liikumisulatuse taastumisele (Mattila 2012). Ekstraartikulaarsed tehnikad 

välistavad kraniaalset sahtelliikuvust täielikult (Slocum, Devine Slocum 1993). 

Osteotoomia tehnikad aga seda sageli ei välista (Bruce et al. 2007). Vaatamata tehnikale 

paraneb kliiniliselt 85% koertest (Jerram, Walker 2003). Paljud näitavad aga vahelduvat 

valu või longet. Kusjuures ükski kirurgiline tehnika ei pärsi degeneratiivse liigesehaiguse 

progresseerumist (Sealsamas). 

 

 

1.3.3.1. Liigesesisesed tehnikad 

 

Intraartikulaarsete tehnikate põhimõtteks on KRS asendamine allogeense või autogeense 

materjaliga. Need meetodid võeti kasutusele esimestena. Liigesesisesed meetodid erinevad 

üksteisest asendatud sideme päritolu ja kinnituskoha järgi põlveliigeses. (Mattila 2012) 
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1.3.3.1.1. Paatsama tehnika 

 

Paatsama nimetas oma meetodit 

kraniaalse ristatisideme plastiliseks 

operatsiooniks kasutades fastsiaalset 

transplantaadi. Antud tehnika võeti 

kasutusele humaanmeditsiinist ja 

modifitseeriti vastavalt koera 

kehaehitusele ning põlveliigese 

funktsioonile. 

 

Juurdepääsu liigesekapslile teostatakse parapatellaarselt. Fastsiaalne transplantaat on 

moodustatud umbes sentimeetri laiusest lai-fastsia (fascia lata) ribast (suurt kasvu koertel 

paar sentimeetrit). See algab sääreluu servast ning kulgedeb reieluu kakspealihase 

kraniaalse servaga proksimaalselt. Transplantaadi pikkus on võrdne lõikejoone pikkusega, 

mis on kaks korda suurem kui vahemik sääreluu harjast põlvekedrani. Fastsiaalne riba 

lõigatakse ära proksimaalsest otsast, jättes distaalse osa kinnitatuna. (Paatsama 1952)  

 

Lateraalse kollateraalse sideme kinnituskohas puuritakse põnda sisse tunnel kuni 

kraniaalse põntadevahelise alani (joonis 8). Teine tunnel puuritakse põiki proksimaalselt 

sääreluu harja mediaalsest servast sääreluu KRS kinnituskohani. Transplantaat pistetakse 

lateraalse reieluu august läbi, tõmmates autogeense sideme põntadevahelisest august välja. 

Järgnevalt viiakse KRS sääreluu kinnituskohas moodustatud auku ja tõmmatakse läbi 

mediaalsest sääreluu august. Tägajäset painutakse ja transplantaat tõmmatakse pingule, et 

vältida sääreluu subluksatsiooni. Autogeense transplantaadi ots õmmeldakse põlvekedra 

sideme kinnituskohale sääreluu harjal. (Paatsama 1952) 

 

 

1.3.3.1.2. Üle tipu tehnika  

 

Nagu teised liigesesisesed tehnikad on antud meetod suunatud KRS asendamisele 

autogeense materjaliga. Transplantaat tehakse põlvekedra kõõlusest ja kinnitakse reieluu 

külge. (Arnoczky et al. 1979) 

 

Joonis 8. Paatsama liigesesisene tehnika (Paatsama 

1952) 
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Lõiget üle tipu tehnika (Over-the-Top) puhul 

teostatakse kraniomediaalselt. Lai fastia lõigatakse 

põlvekedrast proksimaalses suunas. Seejärel 

paralleelse lõikega moodustatakse fastsiaalset riba 

Fastsiaga kaetud põlvekedra kraniomediaalset 

segmendi osteotomeeritakse põlvekedrast (joonis 

9). Fastsia riba koos põlvekedra kiiluga on 

vabastatud ümbritsevatest kudedest distaalselt kuni 

sääreluu harja kinnitumiskohani. (Arnoczky et al. 

1979) 

 

Põlvekeder asetatakse lateraalselt ning 

sääremarjalihase-seesamluu ja reieluu vahele 

tekitatakse väike lõige. Kumerad mosquito tangid 

viiakse lõike sisse reieluupõntade vahele ning 

haaratakse vaba autogeense sideme ots. Side 

pistetakse liigesest läbi ja viiakse reieluu ja sääremarjalihase-seesamluu vahelisest haavast 

välja. Fastsia ribale rakendatakse pinget, et välistada kraniaalset sahtelliikuvust, ning selle 

vaba ots kinnitatakse lateraalse reielupõnda pehmetele kudedele. (Arnoczky et al. 1979) 

 

 

1.3.3.2. Ekstraartikulaarsed tehnikad 

 

Ekstraartikulaarsete meetodite puhul on välistatud võõrmaterjali sisseviimine põlveliigesse 

(Mattila 2012). Põlveliigese stabiliseerimine on tagatud KRS asendatava struktuuri 

moodustamise teel väljaspool liigest. Need tehnikad võeti esimesena kasutusele 70-ndatel 

aastatel. (Mattila 2012) 

 

 

1.3.3.2.1. Lateraalne sääremarjalihase-seesamluu õmbluse tehnika  

 

1970. aastal DeAngelis ja Lau presenteerisid KRS rebendi korrigeerimiseks lihtsustatud 

lateraalse hoideside ülekattumise (Lateral retinacular imbrication) või sääremarjalihase-

seesamluu õmbluse tehnikat (Lateral Fabellar Suture – LFS). (Mattila 2012) 

Joonis 9. Üle tipu tehnika 

(Arnoczky 1981) 
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Rebenenud sideme osade ja osteofüütide 

eemaldamiseks ning meniskite inspekteerimiseks 

teostatakse kraniolateraalset parapatellaarset 

artrotoomiat. Lateraalse sääremarjalihase-seesamluu 

ümber ja seda ümbritseva tihke sidekoe sisse viiakse 

monofilamentset mitteresorbeeruvast või 

roostevabast terasest õmblusmaterjali (joonis 10). 

Sama õmblusmaterjali suunakse kraniodistaalselt 

ning viiakse põlvekedra sidemesse lateraalsest 

aspektist ning sideme sisenemisel 

sääreluuköprusesse proksimaalselt. Mõne 

millimeetri kaugusel õmblusmaterjali uuesi viiakse 

põlvekedra sidemesse ja suunakse 

kaudoproksimaalselt lateraalse sääremarjalihase-

seesamluu suunas. Tagajäset asetatakse 

funktsionaalse positsioonisse ja õmbluse otsad 

seotakse omavahel kinni. Õmblus peab täielikult 

välistama kraniaalset sahtelliikuvust. Juhul kui see 

püsib, tuleb asetada lisaõmblused. Oluline on meeles 

pidada, et lateraalse sääremarjalihase-seesamluust 

kaudaalselt kulgeb pindluu närv. (DeAngelis, Lau 1970 

 

 

1.3.3.2.2. Modifitseeritud lateraalne 

sääremarjalihase-seesamluu õmbluse tehnika 

 

Mediaalset artrotoomiat teostatakse rebenenud sideme 

osade ja osteofüütide eemaldamiseks ning meniskite 

vaatluseks. Modifitseeritud lateraalne sääremarjalihase-

seesamluu õmbluse tehnika (Modified Lateral Fabellar 

Suture – MLFS) vajab õmblusmaterjali kasutamist 

põlveliigese nii mediaalsel kui ka lateraalsel küljel. 

Joonis 11. MLFS tehnika 

(Arnoczky 1981) 

Joonis 10. Lateraalne 

sääremarjalihase-seesamluu 

õmbluse tehnika (Arnoczky 1981) 
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Mitteresorbeeruv õmblusmaterjal paigaldatakse iga sääremarjalihase-seesamluu ümber ja 

viiakse läbi sääreluuköpruse puuritud augu (joonis 11). Hiljem asetatakse põlveliiges 

funktsionaalsesse asendisse ja aetakse esimesena pingule lateraalne õmblus, et tagada 

välisrotatsiooni ja vähendada siserotatsiooni. (Flo 1975) 

 

 

1.3.3.3. Osteotoomia tehnikad 

 

Osteotoomia tehnikate põhimõtteks on põlveliigese biomehaanika muutmine, selleks et 

välistada KRS vajadust. Slocum ja Devine Slocum kirjeldasid 80-ndate aastate alguses 

kraniaalset tõukejõu ja selle olulist rolli KRS rebendi esile kutsumisel. 1993. aastal 

parandati olemasolevat metoodikat ja publitseeriti artikkel sääreluu platoo tasandavast 

osteotoomiast (Tibial Plateu Levealing Osteotomy - TPLO). Tegemist on siiani 

enamkasutatava KRS rebendi operatiivse parandamise meetodiga. (Mattila 2012).   

 

 

1.3.3.3.1. Sääreluu platoo tasandav osteotoomia 

 

Kraniomediaalse parapatellaarse 

nahalõikele järgneb mediaalne 

artrotoomia, et eemaldada rebenenud 

sideme osad, osteofüüdid ja vaadelda 

meniskeid. Järgnevalt moodustatakse 

mediaalse lõikega juurdepääs 

proksimaalsele sääreluule. Tasandamine 

saavutatakse radiaalse osteotoomia 

teostamisel (joonis 12). Lõigates 

proksimaalset sääreluu kaudaalset osa 

spetsiaalselt valmistatud radiaalse saagi 

abil, keeratakse fragment 5-6.5 kraadi 

võrra nii, et sääreluu platoo oleks 

perpendikulaarne sääreluu funktsionaalse 

teljega. Optimaalses asendis kinnitatakse 

Joonis 12. TPLO tehnika (Fossum 2013) 
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fragment spetsiaalse TPLO kompressiooni plaadiga ja suletakse haava rutiinselt. (Slocum, 

Devine Slocum 1993) 

 

 

1.3.3.3.2. Sääreluuköpruse edendamine  

 

Sääreluuköpruse edendamine (Tibial 

Tuberosity Advancement – TTA) KRS 

rebendi parandamiseks tutvustati 

2002. aastal esimesel Ülemaailmsel 

Veterinaarsel Ortopeedilisel 

Kongressil (Mattila 2012). Tehika 

avastajad - Montavon, Damur ning 

Tepic (2002) – eeldavad, et KRS 

rebendi tekkepõhjuseks on 

tibiofemoraalne põikjõud (shear 

force). Väidetavalt on põlveliigese 

üldine jõud paralleelne põlvekedra 

sidemega, erinevalt Slocum’i 

mudelist, mille põhjal on see 

paralleelne sääreluu funktsionaalse 

teljega (Montavon, Tepic 2006). Antud meetodi põhimõtteks on sääreluuköpruse 

edendamine nii, et sääreluu platoo oleks perpendikulaarne põlvekedra sidemega (Mattila 

2012).  

 

Operatsioonitehnika nõuab sääreluuköpruse kraniaalse osa eemaldamist, spetsiaalse sobiva 

suurusega implantaadi (cage) paigaldamist (joonis 13) osteotomeeritud osa ja luu keha 

vahele ning fragmentide kinnitamist vastava plaadiga (Montavon et al. 2002). Luukoe 

paranemise soodustamiseks on võimalik paigaldada fragmentide vahele autogeenne või 

allogeenne käsnataoline luu transplantaat (Mattila 2012).  

 

 

 

 

Joonis 13. TTA tehnika (Fossum 2013)  



31 
 

1.3.4. Postoperatiivne ravi 

 

Valuvaigistavad ravimid ja antibiootikumid on näidustatud pärast operatiivset sekkumist. 

Operatsioonijärgselt võib kirurg soovitada pehme sideme kasutamist kahe nädala jooksul. 

Intraaktrikulaarsete tehnikate puhul lahase kasutamine postoperatiivselt ei ole näidustatud. 

Paranemisel on oluline piiratud liikumine 12 nädala jooksul ning lühikesed viie kuni 

kümne minutilised jälutuskäigud rihma otsas. Edaspidi suurendatakse vähehaaval nelja 

kuni kaheksa nädala jooksul füüsilist aktiivsust. Intensiivsed treeningud on kuni kuus kuud 

postoperatiivselt vastunäidustatud. (Piermattei et al. 2006) Ülekaalulistel koertel 

soovitatakse langetada kehakaalu vähendades ööpäeva jooksul tarbivate kilokalorite hulka. 

Lisaks tuleks omanikku teavitada teise jäseme KRS rebenemise ohust. (Sealsamas) 

 

Jerram ja Walker (2003) väidavad, et sageli on postoperatiivne füsioteraapia olulisem kui 

sobiva kirurgilise tehnika valik. Keller et al. (1994) tõestasid, et kauakestev liigese 

immobiilsus põhjustab biokeemilisi ja metaboolseid muutusi kõhrkoes. Viimased uuringud 

näitavad postoperatiivse füsioteraapia kasulikku toimet jäseme funktsiooni taastumisele 

ekstraartikulaarsete tehnikate korral (Johnson et al. 1997; Marsolais et al. 2002). 

 

TPLO meetodi puhul piiratalse koera aktiivsust kolm kuud või rohkem suurendades järk-

järgult jalutuskäikude sagedust ja kestvust (Piermattei et al. 2006). Tagajäseme funktsioon 

taastub kuue kuni kaheksa nädalaga ja täielik taastumine võtab neli kuni kuus kuud 

(Sealsamas). TPLO puhul on soovitatav alustada füsioteraapiaga kuus kuni kaheksa nädalat 

peale operatsiooni (Jerram, Walker 2003). Osteotoomia tehnika puhul on soovitatav 

teostada kuue kuni kaheksa nädala pärast kordusröntgen. Luu paranemise tunnuste 

esinemisel on võimalik alustada intensiivse füsioteraapiaga. (Sealsamas) 

 

 

1.3.5. Tüsistused 

 

Intraatikulaarsetest meetoditest on kirjanduses vähe uuringuid. Singleton (1963) andmete 

põhjal Paatsama meetodi komplikatsioonide arv moodustas ainult 13% (2/15), kuid nende 

põhjust ei avalikustata. Üle tipu meetodi puhul operatsiooni tüsistused moodustasid 7% 

(2/28), kuid ka nende põhjuseid jäid Arnoczky et al. (1979) poolt nimetamata. Hilisemates 

üle tipu tehnika uuringutes tüsistusi ei tuvastatud (Smith, Torg 1984). 



32 
 

 

Pikaajaline LFS meetodi uuring näitas 12% (5/37) juhtudel kauakestvat longet (DeAngelis, 

Lau 1970). Frey et al. (2010) kaasaegne uuring näitas infektsiooni või põletiku teket 4,2% 

(21/496) patsientidel, mis on oluliselt väiksem võrreldes TPLO meetodiga. 

 

TPLO meetodi autorid Slocum ja Devine Slocum (1993) ei avalikusta andmeid 

komplikatsioonidest. Stauffer et al. (2006) esitab 2,5-aastast statistikat 696 patsiendi kohta 

kellel teostati TPLO meetodit. Tüsistused esinesid 19% juhtumite korral. Perioperatiivsed 

tüsistused moodustasid 5% kogu arvust, ning postoperatiivsed 95% (Sealsamas). 

Fitzpatrick ja Solano (2010) esitavad andmeid 1146 teostatud TPLO tehnika kohta. 

Tüsistused esinesid 15% juhtudel ning 7% nendest raske kuluga (Fitzpatrick, Solano 

2010). 

 

TTA meetodi uuringu artikkel komplikatsioonide statistikat ei esita. Hiljutine 114 juhtumite 

uuring näitas 32%-st tüsistuste esinemissagedust. 12% juhtudel tüsistused olid tõsised. 

Tõsised komplikatsioonid autorite arvamusel on sääreluu murd, implantaadiga seotud 

probleemid, infektsioonid. (Lafaver et al. 2007) 

 

 

1.3.6. Kirurgilise ravi tulemused 

 

Esimene Paatsama tehnika uuring esitab ainult viie patsiendi tulemust (Paatsama 1950). 

Hilisemad uuringud näitasid suurepäraseid tulemusi 87% (13/15) patsientidest ja 

ebaõnnestumist 13% (2/15) patsientidest (Singleton 1963). 

Üle tipu tehnika puhul 28-st patsiendist 17 (67%) näitasid suurepärast, üheksa head (32 %) 

ja kaks (7 %) rahuldavat tulemust (Arnoczky et al. 1979). Hilisema uuringu põhjal, milles 

osales 20 patsienti, õnnestus positiivset tulemust saavutada ainult 15% juhtudel 

(Conzemius et al. 2005). 

 

Ekstraartikulaarsete tehnikate andmeid on raske interpeteerida tulemuste ja hindamistestide 

suure mitmekesisuse tõttu (Mattila 2012). DeAngelis ja Lau (1970) lateraalse 

sääremarjalihase-seesamluu õmbluse tehnika uuring näitas rahuldavat tulemust 86% 

(36/42) juhtudel. 19% koertest (8/37) esinesid juhuslikud kerge lonke episoodid 

(DeAngelis, Lau 1970). 
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Intraartikulaarse (over-the-top), ekstraartikulaarse (LFS) ja osteotoomia (TPLO) võrdlev 

uuring näitas TPLO puhul sarnaseid LFS meetodiga postoperatiivseid ning ligesesisese 

meetodiga võrreldes suurepäraseid tulemusi (Conzemius et al. 2005). Kõnnaku analüüsi 

(gait analysis) uuringu tulemustest selgub, et TPLO puhul postoperatiivse paranemise 

kiirus ja liigese funktsiooni taastumine nelja kuu pärast oli kiirem võrreldes 

ekstraartikulaarse tehnikaga (Böddeker et al. 2012). 

 

Võrdlevas prospektiivses kliinilises uuringus subjektiivne parametrite hindamine, nagu 

näiteks postoperatiivse paranemise kiirus, liikumisulatus (range of motion – ROM), 

postoperatiivsete komplikatsioonide esinemine, TPLO tehnika näitas paremat tulemust LFS 

tehnikatega võrreldes (Schwarz 1999). Samas, teine postoperatiivne võrdlev uuring 40 

koertel näitas, et 16 isenditel esines statistiliselt oluline osteoartriidi progresseerimine kuus 

kuud pärast TPLO teostamist (Rayward et al. 2004). Lazar et al. (2005) teostasid pikaajlist 

TPLO ja LFS tehnikate postoperatiivse hindamise uuringut. Nende poolt saanud tulemuste 

järgi oli märkimisväärselt suurenenud osteoartriidi progresseerumine ekstraartikulaarse 

meetodiga koertel 12 kuud postoperatiivselt (Sealsamas). Keskmine osteoartriidi 

progresseerumise protsent iga järgneva kuu kohta moodustas LFS puhul 9,8 % ja TPLO 

puhul 3,0 %. (Lazar et al. 2005) 

 

Statistilised andmed TTA tehnika positiivsete tulemuste kohta puuduvad (Montavon et al. 

2002). Hiljem teostatud uuringutest, milles hinnati põlveliigese paranemist röntgenpiltide 

alusel, määrati keskmiseks taastumise perioodiks 11,3 nädalat (Lafaver et al. 2007). 

Järgneva kõnnaku analüüsi uuringu järeldati, et TTA puhul taastub 90% põlveliigese 

funktsioonist ning täielik taastumine on välistatud (Voss et al. 2008).  
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2. TÖÖ EESMÄRGID 

 

1. Koguda statistilisi andmeid ristatisideme rebendi esinemissageduse kohta 

erinevates väikeloomakliinikutes 2015. aastal. 

2. Koguda statistilisi andmeid Eesti Vabariigis ristatisideme rebendi raviks 

kasutatavate meetodikate kohta  väikeloomakliinikutes.  

3. Võrrelda omavahel erinevate Eesti Vabariigis ristatisideme rebendi raviks 

kasutatavate meetodite puhul postoperatiivse paranemise kiirust. 

4. Kolme enamlevinud ristatisideme rebendi ravi meetodi põhjal demonstreerida 

nende tööpõhimõttet ja saavutatud ravitulemused. 

5. Välja selgitada millised komplikatsioonid esinevad erinevate Eesti Vabariigis 

kasutatavate ristatisideme rebendi korrigeerimiseks metoodikate puhul. 
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3. MATERJAL JA METOODIKA 

 

Käesolev uurimistöö on teostatud Eestis elavate koerte kohta, kellel diagnoositi kraniaalse 

ristatisideme rebend ajavahemikul 1.01.2015-31.12.2015. Uuringusse on kaasatud 

järgmistesse Eesti väikeloomakliinikutesse vastuvõtule pöördunud patsiendid: Abivet 

(Tallinn), Oknavet (Tallinn), Eesti Maaülikooli väikeloomakliinik (Tartu). Arvesse on 

võetud kõik kirjalikult või elektrooniliselt dokumenteeritud andmed kraniaalse 

ristatisideme esinemissageduse, diagnoosimise ja ravimeetodite kohta koertel. Uuringus 

osales 39 koera, kellest 29-l teostati kirurgiline sekkumine rebendi raviks. Käesoleva 

lõputöö autor analüüsis teostatud operatsioone kirurgia valdkonnas spetsialiseerunud 

loomaarstide Aleksandr Semjonov’i, Rainer Hõim’u ning dotsendi Vladimir Andrianov’i 

juhendamisel. Andmete interpreteerimisel konsulteeris autor Viini ülikooli kirurgia 

professori Gert Niebauer ning kirurgia doktorandi Nikola Katic’uga. 

 

Kõigepealt koguti nimetatud loomakliinikutest infot koertel viimase 12 kuu jooksul 

diagnoositud KRS rebendi kohta. Selleks kasutas autor kirjalikult või elektrooniliselt 

dokumenteeritud patsientide infot ning loomakliinikute andmebaasi (näiteks Provet Cloud 

arvutiprogramm). Sageli osales autor ise esmasel patsiendi vastuvõtul, mille käigul 

diagnoositi KRS rebend. Üldandmed iga looma kohta ja anamnesis vitae omanikku 

küsitledes (lisa 1.) vastuvõtu ajal (esmased visiidid, kordusvisiidid) või telefoni teel. Iga 

looma kohta dokumenteeriti: kaal, vanus, tõug, sugu, sportlik aktiivsus, elukoht (korteris 

või õues), võimalik trauma ning tabandunud jäse (lisa 2.).  

 

Kraniaalse ristatisideme rebendi diagnoosimiseks kasutati anamneesi andmeid, kliinilisi 

tunnuseid ning looma ülevaatust. KRS rebendi diagnoos kinnitati positiivse sahtli ja 

kompressiooni testi abil ning röntgenoloogiliste leidude põhjal. 

 

Käesoleva lõputöö autor tutvus Eestis teostatavate kirurgiliste meetoditega külastades 

erinevaid väikeloomakliinikud. Uuringusse kaasati kolm tehnikat: intraartikulaarne 

(modifitseeritud üle tipu tehnika - MOT), ekstraartikulaarne (lateraalne sääremarjalihase-
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seesamluu ankurõmblus  – LFAS), osteotoomia (sääreluuköpruse edendamise kiirmeetod – 

TTA Rapid) tehnikad. Lisaks, autor osalel preoperatiivses ning postoperatiivses ravitöös. 

 

Järgmisena hinnati postoperatiivse paranemise kiirust ning võrreldi tehnikaid omavahel. 

Loomade ülevaatuse käigus, omanikutega otsesel suhtlemisel loomakliiniku külastamisel 

või puudulike andmete avastamise korral telefoni vestluse teel, selgitati välja, millal 

hakkas koer pärast operatsiooni toetuma seismisel, millal hakkas toetuma kõndimisel, 

millal kadus longe kõndimisel ning millal kadus longe täielikult. Lisaks, võrreldi erinevate 

tehnikate puhul tüsistuste esinemist, füsioteraapia teostamist ning ravimeetodite 

maksumust (lisa 3).  

 

Statistiliseks analüüsiks kasutati Cox’i proportsionaalset riskimudelit. Kasutades elulemus 

analüüsi võrreldi valitud tehnika puhul võimalust, et loomad hakkavad toetuma seismisel 

ning jalutamisel üks päev varem kui teise tehnika teostamise korral. Antud testi 

läbiviimiseks kasutati STATA 14.0 (Stata Corporation, Texas, USA) arvutiprogrammi. 

 

Uuringus jäeti välja patsientid, kelle kohta puudusid nõuetekohased anamneesi andmeid 

(omaniku ebapiisavteave ja/või) kirjaliku võielektroonilise info puudus).  

 

Käesoleva lõputöö uuringu eesmärgiks oli leida millise valitud KRS kirurgilise 

korrigeerimise tehnika puhul on postoperatiivne paranemine kõige kiirem ning tüsistuste 

esinemine on kõige väiksem.  
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3.1.  Modifitseerutud üle tipu tehnika 

 

MOT tehnika teostamise jaoks vajalik kirurgiline riistastik on toodud joonisel 14 

 

Joonis 14. MOT teostamiseks EMÜ-s kasutatud riistastik (Originaal) 

 

Tehnika kirjeldus: 

Anesteesia teostamise järel koer asetatakse 

lateraalselt ning operatsiooniala valmistatakse 

aseptika reeglite järgi. Nahalõige teostatakse 

lateraalselt parapatellaarselt. Sellele järgneb 

mediaalne artrotoomia. Liigest inspekteeritakse 

meniskite ning liigesekõhre kahjustuste esinemise 

suhtes. Rebenenud kraniaalse ristatisideme osad 

eemaldatakse. Seejärel teostatakse transplantaadi 

moodustamine (joonis 15) lõigates ära paralleelselt  

põlvekedrast proksimaalses suunas ühe kuni kahe 

sentimeetri laiusega lai fastsia (fascia lata), 

lateraalset hoidesideme ning põlvekedra sideme 

lateraalset kolmandiku. Reieluu-sääremarjalihase-seesamluu sidemes teostatakse lõige ning 

Joonis 15. Transplantaadi 

moodustamine lai fastsiast, 

lateraalsest hoidesidemest ning 

põlvekedra sideme lateraalsest 

kolmandikust (Originaal) 
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kõverad mosquito tangid viiakse haava sisse ja reieluu põntade vahele. Tuleb arvestada 

antud piirkonnas manipuleerimisel ühise pindluunärvi (n. peroneus communis) 

anatoomilise asukohaga. Moodustatud lapi vaba ots haaratakse tangidega ning viiakse 

lateraalselt haavast välja. Lapi pinguldatakse ja õmmeldakse põlvekedra sideme ja 

liigesekapsli külge. Sellega välistatakse sahtelliikuvust. Liigesekapsli ning fastsiat koos 

nahaaluse koega õmmeldakse kinni jooksva resorbeeruva õmblusega. Nahk õmmeldatakse 

kinni mitteresorbeeruva materjaliga. 

 

 

3.2.  Lateraalne sääremarjalihase-seesamluu ankurõmbluse tehnika 

 

LFAS tehnika teostamiseks põhiline riistastik on toodud joonisel 16. 

 

Tehnika kirjeldus: 

Anesteesia teostamise järel koer asetatakse lateraalselt ning operatsiooni ala valmistatakse 

aseptika reeglite järgi. Lateraalselt parapatellaarse nahalõikega teostatakse juurdepääs. 

Joonis 16. LFAS teostamiseks EMÜs kasutatud riistastik (Originaal) 
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Nahk viiakse eemale lateraalselt ja lõigatakse põlvekedra lateraalset hoidesidet ning 

distaalset laia fastsiat. Parema liigese visualiseerimiseks teostatakse artrotoomiat 

mediaalselt. Liigest inspekteeritakse meniskite ning liigesekõhre kahjustuste suhtes. 

Rebenenud kraniaalse ristatisedeme osad eemaldatakse. Lateraalse reieluu põnda sisse, 

kaudaalselt, sisestatakse ankurkruvi. Sääreluu harja puuritakse auku ning millest viiakse 

läbi mediolateraalses suunas monofilamentne mitteresorbeeruvat õmblusmaterjali. 

Põlveliigest painutatakse seismisele iseloomulikku asendisse. Materjali viiakse ümber 

ankurkruvi ja mõlemad otsad seotakse omavahel kinni. Liigesekapsli ning fastsiat koos 

nahaaluse koega õmmeldakse kinni jooksva resorbeeruva õmblusega. Nahka 

õmmeldatakse kinni mitteresorbeeruva õmblusmaterjaliga.  

 

 

3.3. Sääreluuköpruse edendamise kiirmeetod 

 

TTA Rapid tehnika jaoks vajalik riistastik on toodud joonisel 17. 

 

 

 

 

Joonis 17. TTA Rapid meetodi teostamiseks EMÜs kasutatav riistastik (Originaal) 
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Tehnika kirjeldus: 

Anesteesia teostamise pärast koera asetatakse dorsolateraalse asendisse. Nahalõige on 

teostatud mediaalsest põlveliigese aspektist proksimaalsest põlvekedra osast sääreluu harja 

lõpuni distaalselt. Artrotoomiat teostatakse lateraalselt.  

 

Seejärel liigesekapslit osaliselt õmmeldakse kinni ühekihiliselt monofilamentse jooksva 

või sõlmõmblusega. Distaalne artrotoomia osa jääb lahti, et võimaldada sääreluuköpruse 

edendamist. Koera asetatakse külgasendisse - nii, et tabandunud tagajäse oleks laual.  

 

1,25 cm läbimõõduga varrast asetatakse põlvekedra sideme distaalse osa taha. Antud 

varras talitleb puurimise juhendi (drill guide) proksimaalseks ankurpunktiks. Kasutades 

auke, mis vastavad implantaadi suurusele, asetatakse L-kujulist puurijuhi vardale. Maquet 

auku asetatakse sääreluu kraniaalse luukorteksi taha. Kraniokaudaalse augu positsiooni 

hinnatakse määrates kraniaalse luukorteksi paksust röntgenoloogiliselt enne operatsiooni. 

Järgmist varrast viiakse lühema puurijuhi osa vastava numbriga augu sisse. Puurijuhi 

eemaldatakse Maquet augu moodustamise pärast. Saejuhi (saw guide) abil teostatakse 

osteotoomia. Selleks asetatakse 2,5 mm varrast Gerdi köprukesest kraniaalselt läbistades 

liigest. See määrab pikka varvastesirutaja lihase serva (m. extensor digitorum longus). 

Maquet augu sisse asetatakse ankurseade ning selle peale paigaldatakse saejuhi keha. 

Osteotoomia teostamiseks kasutatakse kuni ühe sentimeetri paksusega sae terasid. 

Osteotoomiajärgselt saejuht ja vardad eemaldatakse.  

 

Alustatakse kõige väiksemast levitajast (spreader), mille kitsas osa asetatakse 

proksimaalse osteotoomia ala sisse. Põlveliigest asetatakse maksimaalselt väljasirutatud 

asendisse, et vähendada põlvekedra sideme pinge avaldumist osteotomeeritud osale. 

Levitaja kasutades teostatakse sääreluuköpruse ettevaatliku edendamist. Teiste suurustega 

levitajad asetatakse osteotoomia sisse sobiva edendamise aste tagamiseni.  

 

Röntgenpildi järgi on raske hinnata osteotoomia distaalse osa laiust, mistõttu igal 

implantaadil on kolm erinevat suurust. Spetsiaalset metallplaati kasutatakse, et implantaadi 

tiibasid luu pinnaga kokku sobida. Implantaat asetatakse õigesse positsiooni osteotoomia 

auku ning kinnitatakse luule kruvidega. Paranemiseaega vähendamiseks hüdroksüapatiid 

luutaolist geeli manustatakse osteotoomia ja implantaadi sisse. Fastsiat õmmeldakse kinni 

ristandõmblusega alustades distaalsest osast. Nahaalune kude suletakse jooksva 
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sõlmõmblusega ning nahka õmmeldakse mitteresorbeeruva materjaliga või 

klammerdatakse. Postoperatiivselt teostatakse röntgenoloogilist ülesvõtted.  
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4. TULEMUSED 

 

4.1.  Esinemissagedus 

 

Esinemissagedust uuriti kolmes Eesti väikeloomakliinikus, kus meditsiiniline info 

patsiendi kohta oli olemas. KRS esinemissagedus uuritavates loomakliinikutes moodustas 

keskmiselt 0,17% (tabel 1). 

 

Tabel 1. 2015. aastal kolmes loomakliinikus diagnoositud KRS rebend 

 

 

4.2. Loomade üldandmed 

 

KRS rebendiga diagnoositud loomadest 84,6% (33/39) moodustasid suurt kasvu isendid, 

kelle kehakaal oli rohkem kui 15 kg, kellest 21,21% (7/33) olid segaverelised koerad, 

12,12% (4/33) rottveilerid, 9,09% (3/33) tiibeti mastiffid, 9,09% (3/33) saksa lambakoerad, 

9,09% (3/33) labrador retriiverid, 6,06% (2/33) newfoundlandi koerad, 6,06% (2/33) cane 

corsod ning 6,06% (2/33) kuldsed retriiverid. 

 

Alla 15 kg kaaluvad koerad moodustasid uuritavas populatsioonis 15,4% (6/39). Nendest 

diagnoositi KRS rebend 33% (2/6) segaverelistel koertel, 33% (2/6) Yorkshire terjerit, 

17% (1/6) coton de tulearidel ja 17% (1/6) iiri pehmekarvalistel terjeril.  

 

KRS rebend diagnoositi 35,9% (14/39) steriliseeritud emastel, 17,9% (7/39) 

steriliseerimata emastel, 15,4% (6/39) kastreeritud isastel ning 30,8% (12/39) kastreerimata 

isastel.  

Loomakliinik 
Vastuvõetud 

patsientide arv 

Nendest KRS 

rebendiga 
Suhe (%) 

Abivet loomakliinik 3376 3 0,08 

Oknavet loomakliinik 6015 3 0,05 

EMÜ loomakliinik 8916 33 0,37 

Keskmine   0,17 
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Joonis 18. Kraniaalse ristatisidemerebendiga koerte vanus 

 

KRS rebendi diagnoosimise hetkel olid kõik koerad vähemalt 12 kuu vanused. Kõige 

rohkem uuritavatest koertest olid ühe- ja kuueaastased loomad (joonis 18). 

 

 

4.3.  Kliinilised tunnused ja etioloogia 

 

Peamisteks kliinilisteks tunnusteks patsientidel oli tagajäseme longe, raskused püsti 

tõusmisel ja ebaloomulik kehahoiak. Mõnedel juhtudel täheldasid kliendid ka põlveliigese 

turset.  

 

74% (29/39) juhtudel tekkisid KRS rebendi kliinilised tunnused äkki (joonis 19), sealjuures 

45% (13/29) patsientidel trauma esines anamneeses liikumisel ning 14% (4/29) kukkumisel 

(joonis 20). Teadmata põhjusel KRS rebend esines 41% (12/29) juhtudel.  
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Joonis 19. Kraniaalse ristatisideme rebendi kliinilised tunnused 

 

 

Joonis 20. KRS rebendi etioloogia 

 

15% (6/39) koertel uuritavas populatsioonis probleem arenes progresseeruvalt. Nendest 

kahel loomal tuvastati võimalikuks KRS rebendi põhjuseks kontralateraalse KRS rebend. 

10% (4/39) patsientidel KRS rebendi põhjuse kohta puudusid elektroonilised või kirjalikud 

andmed. 

 

 

4.4.  Diagnostika 

 

Ortopeediline ülevaatus hõlmas jäsemete palpeerimist ning liikumisulatuse kontrollimist. 

Alustati tabandumata jäsemest looma püstiseismisel. Võrdlevalt palpeeriti alaosade kaupa 

74,36% 

15,38% 

10,26% 

Kliinilised tunnused 

Äkiline

Progresseeruvalt
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mõlemaid tagajäsemeid. Edasi asetati loom külili, nii et tabandumata jäse oleks ülespool ja 

varem kirjeldatud meetodil. Kontrolliti sahtelliikuvuse esinemist alguses oletatavalt 

tabandumata jäseme põlveliigeses, seejärel korrati sama protseduuri longet põhjustanud 

jäseme põlveliigese osas. 

 

Kõikidele uuringus osalenud patsientidele teostati mõlema tagajäseme röntgenoloogiline 

uuring, et hinnata ja võrrelda põlveliigeste turset, rasvapadjandit ja osteofüütide esinemist  

ning võrrelda neid omavahel. 

 

Joonis 21. KRS rebendiga tagajäsemete arv 

 

Uuritavas populatsioonis 51%-l (20/39) koertest diagnoositi parema tagajäseme kraniaalse 

ristatisideme rebend (joonis 21). Vasaku tagajäseme KRS rebend esines aga 46%-l (18/39) 

patsiendil ning ühel loomal (3%) oli patoloogia bilateraalne. 

 

 

4.5.  Ravi 

 

Pärast diagnoosi kinnitamist vesteldi omanikuga detailselt, KRS rebendi võimaliku 

tekkepõhjustest, patogeneesist ja erinevatest ravimeetoditest.  

 

Operatsiooni teostati 29 patsiendil (tabel 2). Üheksa patsiendi ravimeetodite ja 

postoperatiivse paranemise kohta puudusid elektroonilised või kirjalikud andmed. 
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Tabel 2. Kasutatud tehnikate arv uuritavates loomakliinikutes 

 

 

Võrdlemiseks võeti uuringus intraartikulaarset, ekstraartikulaarset ja osteotoomia tehnikat.  

 

Tabel 3. Statistilised andmed ning postoperatiivse paranemise tulemused 

Märkus:p. – päevades; ndl. – nädalates; € - maksumus eurodes; kg - kilogrammid 

 

Analüüsist selgub, et MOT meetodi kasutamisel koerad hakkasid toetuma seismisel 

opereeritud tagajäsemele keskmiselt 6,6 postoperatiivsel päeval, kuid kõndimisel pikenes 

toetumise taastumine keskmiselt 15,13 päevani pärast kirurgilist sekkumist. Longe kadus 

kõndimisel keskmiselt 5,38 nädala pärast ning lonkamine kadus täielikult täielik kadu 

esines keskmiselt 9,25 nädala pärast (tabel 3).  

 

TTA Rapid meetodi puhul täheldasid omanikud, et koerad hakkasid toetuma seismisel 

keskmiselt 2,03 postoperatiivsel päeval ning kõndimisel keskmiselt 9,77 päeva pärast 

Kasutatud tehnikad 
Abivet 

väikeloomakliinik 

Oknavet 

väikeloomakliinik 

EMÜ 

väikeloomakliinik 

MOT 3 3 2 

LFAS 0 0 8 

TTA Rapid 0 0 13 

Kokku 3 3 23 

Tehnika 

 

Liigesesisene 

tehnika (MOT) 

Osteotoomia tehnika 

(TTA Rapid) 

Ekstraartikulaarne 

tehnika (LFAS) 

Loomade arv 8 13 8 

<15kg/>15kg 1/7 1/12 4/4 

Emane/Isane 4/4 8/5 6/2 

Steriliseeritud, 

kastreeritud/Ei 
3/5 7/6 6/2 

Vanus (keskmine) 4,5 4,7 6,3 

Eluviis: korteris/õues 6/2 6/7 5/3 

Aktiivsus: sportlik koer/ei 2/6 2/11 0/8 

Kliinilised tunnused: 

progresseeruv/äkiline 
3/5 3/10 0/8 

Tabandumine:PTJ/VTJ 4/4 7/6 3/5 

Kontralateraalse 

põlveliigese operatsioon 
0 4 2 

Toetub seismisel (p.) 6,63 2,03 3,63 

Toetub kõndimisel (p.) 15,13 9,77 10,75 

Ei lonka kõndimisel (ndl.) 5,38 5,33 5,25 

Longet ei esine (ndl.) 9,25 6,73 9,14 

Tüsistused 3 4 1 

Füsioteraapia 1 2 0 

Maksumus (€) 597,5 1330,54 650 
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operatsiooni. Antud meetodi puhul longe kadus kõndimisel keskmiselt 5,33 nädala pärast 

ning lonkamise täielik kadu esines keskmiselt 6,73 nädala pärast (tabel 3). 

 

LFAS tehnika kasutades koerad hakkasid toetuma seismisel keskmiselt 3,63 

postoperatiivsel päeval. Kõndimisel aga patsiendid hakkasid toetuma 10,75 päeva pärast. 

Kõndimisel longe kadus 5,25 nädala pärast. Täielik lonkamise kadu esines 9,14 nädala 

pärast. 

 

Cox proportsionaalne riskimudel on patsientide elulemuse ning mõnede selgitavate 

muutujate omavaheliste seoste hindamiseks kasutatud statistiline tehnika.Kasutades antud 

mudelit selgus, et koertel kellel teostati TTA Rapid meetod, on suhteline risk (RR- relative 

risk) 3,6 (95% usaldus vahemik 1,3-9,9). See tähendab, et antud tehnika puhul on 

tõenäosus, et loomad hakkavad toetuma seismisel postoperatiivselt ravitud jalale üks päev 

varem võrreldes MOT opereeritud meetodiga koertel (p=0,015). Samuti Cox 

proportsionaalse riskimudeli tulemustest selgub, et isastel koertel suhteline risk on 2,7 

(usaldus vahemik 1,1-6,2). Isastel risk toetuda seismisel postoperatiivselt ravitud jalale üks 

päev varem on suurem (p=0,023) võrreldes emastega. 

 

Nii TTA Rapid (RR=2,4 usaldus vahemik 0,9-6,6; p=0,082) kui ka LFS ankurtehnikaga 

(RR=2,8; usaldusvahemik 0,9-9,1; p=0,078) ravitud koertel on suurem risk jalga maha 

toetuda jalutamisel peale operatsiooni üks päev varem kui MOT tehnika korral. Samas 

need tulemused ei ole statistiliselt märkimisväärsed. 

 

4.6.  Tüsistused 

 

Kaheksal uuringus osalenud koeral erinesid erineva raskusastmega postoperatiivsed 

tüsistused. Nendest kolm esinesid MOT tehnika teostamisel, neli TTA Rapid meetodi puhul 

ja üks LFAS meetodi kasutades. MOT tehnikaga kõige rohkem esines haavapiirkonna 

lakkumist. TTA Rapid korral kahel isenditel tekkis kontralateraalse KRS sideme rebend 

ning samuti kahel koeral esines pikaajaline longe. Ühel loomal esines samuti pikaajaline 

lonkamine patsiendil LFAS kasutades. Antud patsiendil täheldati lisaks ka 

röntgenoloogiliselt osteoartriidi tunnuste esinemist. 
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4.7.  Haiguslood 

 

Haiguslugu nr.1 

Looma andmed: Üheaastane emane steriliseeritud Ameerika akita kehakaaluga - 56 kg 

Anamnesis vitae: Loom elab korteris, saab regulaarselt sisse- ning välisparasiitidevastast 

travi, vaktsineeritud. Koer teeb vastupidavuse trenni üks kord nädalas. 

Anamnesis morbi: Mitu nädalat kestev parema tagajäseme progresseeruv lonkamine. 

Kliiniline ülevaatus: Jalutamisel koer lonkab paremat tagajäset ning jooksmisel hoiab jalga 

üleval. Omaniku sõnul esinevad raskused püsti tõusmisel. Palpeerimisel esines parema 

tagajäseme põlveliigese periartikulaarne turse. Sahtli ning sääre kompressiooni test oli 

positiivne. Loomal teostati põlveliigese röntgenoloogilist uuringut (joonis 22). 

 

Diagnoos: vasaku tagajäseme KRS rebend 

Ravi:  Anesteesia - deksmedetomediin i.m., butorfanool i.m., ketamiin i.m., propofool i.v. 

Operatsiooni tehnika: Meniskite inspekteerimiseks ja rebenenud KRS osade 

eemaldamiseks teostatud artrotoomia. KRS rebendi korrigeerimine MOT tehnika abil. 

Joonis 22. Mediolateraalne parema põlveliigese röntgenpilt. Liigsesisesee 

effusiooni tulemusena rasvapadjandi ala tiheduse suurenemine. (Originaal) 
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Postoperatiivne ravi: Karprofeen 14 päevaks ning amoksitsilliin klavulaanhapega kümneks 

päevaks. Lühikesed jalutuskäigud rihma otsas kaks kuud, rahurežiim. 

Kordusvisiit: Kahe nädala pärast õmbluste eemaldamine. Haav kinni kasvanud, kraniaalset 

sahtelliikuvust ei esine. Loom hakkas toetuma seismisel seitsmendal päeval opereeritud 

jäsemele. Omanikuga võeti ühendust kaks kuud pärast. Loom hakkas toetuma jäsemele 

kõndimisel 15-ndal päeval ning longe kõndimisel kadus ühe kuu pärast. Koera aktiivsus on 

taastunud, põlveliigese liikumisulatus vastab normile ning longet ei esine. 

 

Haiguslugu nr.2 

Looma andmed: Kolmeaastane segavereline emane steriliseeritud koer kehakaaluga - 4,9 

kg. 

Anamnesis vitae: Loom elab korteris, saab regulaarselt sisse- ning välisparasiitidevastast 

ravi, vaktsineeritud. Ei ole sportlik koer 

Anamnesis morbi: Poolteist nädalat kestnud vasaku tagajäseme longe. Tekkis teadmata 

põhjusel äkiliselt. 

Kliiniline ülevaatus: Koer ei toeta vasaku tagajäsemele. Palpeerimisel esineb bilateraalne 

mediaalne põlvekedra luksatsioon. Sahtli ning sääre kompressiooni test oli positiivne. 

Loomal teostati röntgenoloogilist uuring (joonis 23). 

 

Joonis 23. Mediolateraalne vasaku põlveliigese röntgenpilt. Esineb mõõdukas 

liigesesisene turse (Originaal) 
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Diagnoos: Vasaku tagajäseme kraniaalse ristatisideme rebend ja bilateraalne mediaalne 

põlvekedra luksatsioon. 

Ravi: Anesteesia - deksmedetomediin i.m., butorfanool i.m., propofool i.v, isofluraan 

Operatsiooni tehnika: Meniskite inspekteerimiseks ja rebenenud KRS osade 

eemaldamiseks teostatud artrotoomia. KRS rebendi korrigeerimine LFAS tehnika abil. 

Lisaks põlvekedra luksatsiooni korrigeerimine. 

Postoperatiivne ravi: Tsimikoksiib 16 päevaks ning amoksitsilliin klavulaanhapega viieks 

päevaks. Lühikesed jalutuskäigud rihma otsas kaks kuud, rahurežiim. 

Kordusvisiit: Kahe nädala pärast klambrite eemaldamine. Haav on kinni kasvanud, loom 

toetub hästi, kasutab jäset kõndimisel. Kahe kuu pärast telefoni vestluses selgub, et 

omaniku sõnul longe möödus ühe kuu jooksul peale operatsiooni ning koera aktiivsus 

täielikult taastunud. 

 

Haiguslugu nr 3 

Looma andmed: Üheaastane isane kastreerimata Tiibeti mastif kehakaaluga - 54 kg 

Anamnesis vitae: Loom elab õues. Saab regulaarselt sisse- ning välisparasiitidevastast 

tõrjet, vaktsineeritud. Ei ole sportlik koer. 

Anamnesis morbi: Parema tagajäseme mitu kuud kestev longe.  

Kliiniline ülevaatus: Loom toetub kõndimisel, kuid lonkab paremat tagajäset. Põlveliigese 

palpeerimisel tuvastatud periartikulaarne turse. Kraniaalne sahtelliikuvus positiivne. 

Loomal teostati röntgenoloogiline uuringu (joonis 24). 

 

Joonis 24. Mediolateraalne parema põlveliigese röntgenpilt. Esineb kerge liigesesisene 

turse. (Originaal) 
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Diagnoos: Parema tagajäseme kraniaalse ristatisideme rebend.  

Ravi: Anesteesia - deksmedetomediin i.m., butorfanool i.m., ketamiin i.v., propofool i.v., 

isofluraan 

Operatsiooni tehnika: Meniskite inspekteerimiseks ja rebenenud KRS osade 

eemaldamiseks teostatud artrotoomia. KRS rebendi korrigeerimine TTA Rapid meetodi  

abil. Postoperatiivselt röntgenoloogiline leid on toodud joonisel 25. 

Postoperatiivne ravi: Tsimikoksiib 14 päevaks ja amoksitsilliin klavulaanhapega viieks 

päevaks suukaudselt. Lühikesed jalutuskäigud rihma otsas kaks kuud, rahurežiim. 

Kordusvisiit: Kahe nädalat pärast klambrite eemaldamine. Haav on paranenud, põlveliiges  

stabiilne. Esineb mõõdukas parema tagajäseme lihastiku atroofia. Loom hakkas toetuma 

seismisel juba samal päeval pärast operatsiooni. Kordusvisiidi ajal toetub kõndimisel. 

Kordusvisiidil loomaarst täheldas vasaku tagajäseme lonkamist kõndimisel. Palpeerimisel 

esines periartikulaarne turse ning kraniaalne sahtelliikuvus. Loomal teostati põlveliigese 

röntgenoloogiline uuring (joonis 26) 

 

Joonis 25. Mediolateraalne parema põlveliigese röntgenpilt, mis näitab implantaadi 

asukoha. Tagumised kruvid on suunatud kaudaalselt. (Originaal) 
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Diagnoos: Vasaku kraniaalse ristatisideme rebend. 

Ravi: Loomaarst soovitas oodata opereeritud tagajäseme funktsiooni taastumiseni. Kolme 

kuu pärast teostati vasaku KRS rebendi korrigeerimist TTA Rapid meetodi kasutades. 

Postoperatiivne röntgenoloogiline leid on toodud joonisel 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 26. Mediolateraalne vasaku põlveliigese röntgenpilt. Esineb mõõdukas  

liigesesisene effusioon. (Originaal) 
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Postoperatiivne ravi: Tsimikoksiib 14 päevaks ja amoksitsilliin klavulaanhapega seitsmeks 

päevaks suukaudselt. Lühikesed jalutuskäigud rihma otsas kaks kuud, rahurežiim. 

Kordusvisiit: Kahe nädalat pärast klambrite eemaldamine. Haav on paranenud, mõlemad 

põlveliigesed on stabiilsed. Paremat tagajäset kasutab loom aktiivselt, longet ei esine. 

Vasaku tagajäse lihastiku atroofia. Omaniku sõnul loom hakkas toetuma seismisel samal 

päeval pärast operatsiooni. Kordusvisiidi ajal toetus kõndimisel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 27. Mediolateraalne vasaku põlveliigese röntgenpilt, mis näitab implantaadi 

asukoha ning sellega tagatud sääreluukööpruse edendamist. (Originaal) 
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5. ARUTELU 

 

Käesoleva lõputöö kirjutamise käigus uuriti koeri, kellel diagnoositi kraniaalse 

ristatisideme rebendi EMÜ, Abivet ning Oknavet loomakliinikutes ajavahemikul 

1.01.2015-31.12.2015. 39 koera vastasid uuringusse kaasamise kriteeriumitele ja 29/39 oli 

võimalik hinnata postoperatiivse paranemise osas. 

 

KRS rebendi esinemissagedus varieerub erinevates loomakliinikutes. Võib eeldada, et see 

sõltub üldiselt patsientide arvust, ortopeedias spetsialistide olemasolust ja nende 

kogemustest ning loomakliinikus vajaliku riistastiku olemasolust. Sageli diagnoosi 

kinnitamiseks ja vastava ravi rakendamiseks saadeti patsiente teistest loomakliinikutest. 

Kõige rohkem uuritavatest koertest vastu võeti EMÜ väikeloomakliinikus (Tartu). 

Maaülikooli loomakliinikus KRS rebendi ravi hakkati teostatama Eestis esimesena. 

 

Operatiivne KRS rebendi ravi ei ole kõikides väikeloomakliinikutes kättesaadav. Võimalik 

ei mõned loomarstid rakendavad konservatiivse ravi või jääb lonke diagnostika 

puudulikuks ja lõplik diagnoos ei ole selge, mistõttu ei ole täpne KRS rebendi 

esinemissagedus Eestis teada. Lisaks võib KRS rebend olla aladiagnoositud, sest 2-3 

nädalat pärast põletik taandub, longe väheneb ning teised kliinilised tunnused võivad 

kaduda. KRS rebendi korral on operatiivne käsitlus näidustatud, kuna degeneratiivsed 

protsessid liigeses jätkuvad ka ilma ägeda põletikuta ning põhjustavad süvenevat 

degeneratiivset liigesehaigust ja meniski kahjustuse arenemist (Jerram, Walker 2003). 

 

Kraniaalse ristatisideme rebend meie uuringu tulemuste põhjal esines rohkem emastel 

steriliseeritud koertel (35,9 %). Selline tulemus on kooskõlas Barnes (1977), Denny ja 

Minter (1973), Gambardella ja Cassidy (1981), Smith ja Torg (1985) uuringute 

tulemustega. Lisaks tõestati käesolevas lõputöös, et kraniaalse ristatisideme rebend on 

peamiselt suurte koera tõugude probleem (84,6% uuritavatest). Rotveileritel, mastiffidel, 

labrador retriiveritel esineb antud töö tulemustest lähtuvalt KRS rebendi rohkem võrreldes 

teiste tõugudega, mis on sarnane Duval et al. (1999) uuringus tulemustega. Erinevalt 

kirjandusest meie uuringus osalevad loomad enamasti olid heas kehakonditsioonis ja 
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probleeme ülekaalulisusega ei esinenud. Võib eeldada, et põhjuseks on asjaolu, et enamik 

uuritavatest suure tõugu isenditest (15/23) elavad õues ning nende toitmine on 

balanseeritud. Liigset kaalu täheldati subjektiivse visuaalse hinnangu abil pigem väikest 

tõugu isenditel, kellest kõik elavad korteris ja omaniku sõnul nende toitumine ei ole 

tasakaalustatud ja juurdepääs lisatoidule on võimalik.  

 

Meie uuringus antud patoloogiaga tabandunud koerad olid peamiselt ühe- ning 

kuueaastased. Autori arvamusel võib see olla seotud sellega, et üheaastased koerad on 

keskmiselt aktiivsemad. Suurenenud füüsilise aktiivsuse tõttu koormus põlveliigestele on 

suurem, mis omakorda võib viia KRS trauma tekkemisele. Vananemisega toimub sideme 

kiudude kimpude ehituse ning rakuliste komponentide muutus (Vasseur et al. 1985), mis 

võib seletada KRS rebendi kõrget esinemissagedust kuueaastastel patsientidel. Rohkem kui 

viieaastastel isenditel suurenenud KRS rebendi esinemissagedust kinnitavad kaVasseur et 

al. (1985) uuringu andmed. 

 

Vaatamata Paatsamaa (1952) väitele, et traumaatiline rebend tekib ainult 20 % juhtudel ja 

esineb harva, on antud uuringu tulemustel liikumisel ning kukkumisel saadud vigastused 

sagedased. Samas, 31 % omanikud, ei suutnud tuvastada kindlat traumaga seotud 

sündmust, kuid mainisid, et sümptomid ilmusid äkiliselt. See ei välista võimaliku aeglaselt 

progresseeruvat degeneratiivset protsessi. Liikumisega seotud vigastused said koerad 

näiteks mängimisel, kellegi või millegi järgi jooksmisel (traktori, inimese, lehma) või, 

auku astumisel. Nagu kirjandus ütleb traumaatiline KRS rebend tekkib järsku liigese 

hüperekstensiooni või üleliigse sirutamise tõttu (Moore, Read 1996a). Mõlemad 

biomehaanilised trauma põhjused on võimalikud mängimisel, jooksmisel, auku astumisel 

ning kõrguselt kukkumisel.  

 

Uuringu käigul täheldati, et aktiivsetel koertel arenes trauma progresseeruvalt. Võimalik, et 

nendel isenditel on võrdlemisi paremini arenenud lihased, mis suudavad tagada kogu 

põlveliigese kompleksi stabiilsuse pikemaks ajaks võrreldes halvemini arenenud 

lihaskonnaga koeratel. Progresseeruva etioloogiaga on samuti patsiendid, kellel tekkis 

kontralateraalne KRS rebend pärast esmast trauma tekkimist ja ravi teostamist. Nagu 

väidab Buote et al. (2009) antud juhul tõenäoliseks põhjuseks on postoperatiivne stress, 

mis on tekkinud vastasjäseme kasutamisvõimetuse tõttu. 
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Osa patsientidest puudus piisavalt infot trauma etioloogia kohta. On oluline märkida, et 

kvaliteetset statistiliste andmete analüüsi on võimalik teostada ainult loomakliinikutes, kus 

on hästi korraldatud klientide ning patsientide elektroonilissee või kirjalikku andmebaasi 

sisestamine. Antud uuringus välistati mittekorrektsed või täpsustamata andmetega KRS 

rebendiga patsiendid. Suurepäraseks abivahendiks andmete kogumiseks oli 2015. aastal 

paigaldatud veebipõhine veterinaarkorralduse süsteem Provet Cloud, mis aitas iga 

patsiendi kohta detailset infot leida EMÜ väikeloomakliinikus. Abivet ja Oknavet 

loomakliinikutes on samuti nii elektroonilised kui ka kirjalikud andmebaasid patsientide 

registreerimiseks ning haiguslugude pidamiseks.  

 

Meie uuringus diagnoositi KRS rebendi patsiendi anamneesi andmete, kliiniliste tunnuste, 

koera palpeerimise alusel ning sahtli ja kompressiooni testi teostamisega. Lisaks teostati 

kõikidel koertel röntgenoloogiline uuring. Kõikidel uuringusse valitud patsientidel KRS 

rebend kinnitatud operatsiooni käigus artrotoomia teostamisel.  

 

Pärast diagnoosi kinnitamist arutati omanikuga patoloogia patogeneesi ning ravivõimalusi. 

Üldiselt võib jagada valikut mõjutavaid tegerid kolme kategooriasse: 

1) loomakliinikust sõltuvad (kogenenud spetsialisti olemasolu, vajaliku riistastiku 

olemasolu, loomakliiniku asukoht) 

2) loomast sõltuvad (looma vanus, kehakaal, aktiivsus, kaasnevad haigused, 

vastunäidustused anesteesiaks) 

3) loomaomanikust sõltuvad (rahaline olukord, võimalus jälgida ning tagada 

loomale rahurežiimi postoperatiivselt, omaniku elukoht) 

Enamikul juhtudel soovitati kirurgilist sekkumist välja arvatatud juhtudel kui operatsiooni 

teostamiseks esinesid vastunäidustused (kõrge anesteesia risk, vanus, kaasnevad haigused 

ja muu)  

 

Käesoleva lõputöö autor valis võrdlemiseks kolm Eestis enam kasutatavat tehnikat 

(intraartikulaarne, ekstraartikulaarne, osteotoomia) ning uuris neid postoperatiivse 

paranemise kiiruse ning tüsistuste esinemise suhtes.  

 

Antud uuringust selgus, toetuma seismisel (joonis 28) ning kõndimisel hakkasid loomad 

kõige kiiremini TTA Rapid puhul. LFAS tehnika puhul hakkasid patsiendid seismisel 

toetuma kiiremini kui MOT tehnika puhul. 
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Antud tulemustest võib järeldada, et kõige kiiremini 

kaob longe TTA Rapid tehnikat kasutades. Seda 

meetodit kasutades muutub kogu põlveliigese 

biomehaanika, mistõttu kaob KRS vajadus. Fitzpatrick 

ja Solano (2010) kinnitavad ka asjaolu, et loomad 

hakkavad toetuma TTA Rapid tehnika puhul juba 

esimesel kuni kolmandal päeval pärast operatsiooni. 

TTA Rapid puhul lõige on lühike ning kudede 

vigastused on minimaalsed. Fitzpatrick ja Solano 

(2010) vädavad, et luu paranemine on kiiremini kui 

sidemete paranemine. Lisaks, TTA Rapid puhul luukoe 

paranemise soodustamiseks kasutatakse spetsiaalset 

luutaolist hüdroksüapatiid geeli. Tuleb samuti mainida, 

et antud tehnika ei muuda sääreluu pikitelge ning 

sellele rakendavat jõudu. Antud lõputöö tulemustega ühtib ka Lafaver et al. (2007) uuringu 

tulemusega, mille puhul esines TTA Rapid meetodi kasutamisel kiirem paranemine 

võrreldes teiste tehnikatega. On arusaadav, et antud meetod vajab spetsiaalset riistastiku 

ning kirurgi väljaõpet, mis ei võimalda tehnika kasutamist igas loomakliinikus. Samuti 

esineb oht puurimisel ning saagimisel termilist kahjustust põhjustada. Selle vältimiseks on 

tarvis puurimise ajal kasutada jahutatud füsioloogilist lahust.  

 

MOT tehnika puhul moodustatakse transplantaadi, millega asendatakse ristatiside. Antud 

tehnika on kiiresti teostatav ning ei vaja spetsiaalset riistastiku. Intraartikulaarse meetodi 

puhul lõige on pikem ning pehmete kudede vigastused on ulatuslikumad. Fitzpatrick ja 

Solano (2010), arvates ei ole uus kude piisavalt jõuline, et KRS asendada. Samad autorid 

väidavad, et intraartikulaarsete tehnikate puhul paigaldatakse uus side samasse 

anatoomilise asendisse, milles KRS rebend tekkis, mis omakorda vajab manipuleerimist 

liigese sees. Lisaks antud tehnikat kasutades esineb ühise pindluunärvi kompressimise oht 

transplantaadi kinnitamisel. 

 

LFAS tehnika puhul toetuma hakkasid loomad keskmiselt 3,63 päeval. Antud tehnika tagab 

põlveliigese stabiilsust koheselt pärast operatsiooni. Tehnika on kiiresti teostatav ning on 

väheinvasiivne. Samas, Jerram ja Walker (2003) väidavad, et antud tehnika puhul tänu 

Joonis 28. MOT meetodi 

postoperatiivselt teostatud pilt. 

Loom ei toetu opereeritud 

tagajäsemele (Originaal) 
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pingutatud õmblusele toimub põlveliigese välisrotatsioon. See põhjustab omakorda 

liigesepindade suuremat kompressiooni ning lõpuks võib viia meniskite ning liigesekõhre 

kahjustusele. Samuti esineb oht sääreluu harjas auku puurimisel termilist kahjustust esile 

kutsuda.  

 

Kõige vähem tüsistusi esines LFAS tehnikat kasutades (12,5%). Ühel loomal täheldati 

kauakestvat longet ning osteoartriidi tunnuseid neli kuu pärast operatsiooni. Jerram ja 

Walker (2003) väidavad, et 85-90% juhtudel ekstraartikulaarsed tehnikat näitavad kliinilist 

paranemist, kinnitades sellega meie tulemust. 

 

TTA Rapid meetodi puhul tüsistused moodustasid 30,8%. Kontralateraalse ristatisideme 

rebend tekkis uuringu ajavahemikul kahel koeral. Lisaks hiljem (2016. aastal) tekkis 

vastaspoolse KRS rebend veel kahel isendil. Kusjuures, et tõestada Doverspike et al. 

(1993) uuringu järgi esineb kontralateraalse KRS rebend 37% juhtudel. Samas, selleks et 

uurida kontralateraalse KRS rebendi tekkesagedust, on vaja pikemaajalist uuringut ja 

suuremat populatsiooni kui antud uurimus võimaldas. Antud tehnika on võetud kasutusele 

EMÜ väikeloomakliinikus 2015. aastal ning kirurgi kogemus TTA Rapid teostamisel on 

lühiajaline. 

 

MOT puhul tüsistused moodustasid 37,5%. Kõige rohkem tekkis haava piirkonna  

lakkumine (2/8), mis Lafaver et al. (2007) järgi võib olla seotud õmblusmaterjali 

kasutamisest. Samuti võib eeldada, et antud tehnika teostamisel on haav võrreldes teiste 

meetoditega pikem, mistõttu ärritus võib olla suurem. Ühel loomal esines kauakestev longe 

ning raskused püstitõusmisel. MOT tehnika originaaluuringu tulemuste järgi kadus 

lonkamine kõikidel loomadel keskmiselt 24 nädalat peale operatsiooni (Mattila 2012). 

Samuti kahel koeral käesoleva lõputöö uuringus esines kauakestev longe. Voss et al. 

(2008) uuring korreleerub käesoleva lõputöö tulemustega ning selle autorid väidavad, et 

TTA puhul tagajäseme funktsiooni taastumine tekib 90% juhtudel. 

 

Kahjuks ei olnud autoril võimalust osaleda kõikidel patsientidel teostatud operatsioonidel, 

mistõttu on teadmata inraoperatiivsete tüsistuste esinemise kohta. 

 

Lisaks uuringus võrreldati ka erinevate tehnikate maksumust. Kõige kallim omaniku jaoks 

on TTA Rapid meetod, mis maksis keskmisel 1335,50 eurot. On arusaadav, et antud 
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tehnika nõuab spetsiaalset riistastiku ning on titaaniumist implantaat moodustab suure osa 

eelarvest. MOT ning LFAS tehnikate vahel maksumuse osas suurt hinnalist erinevust ei 

olnud. Esimene maksis omanikkudele keskmiselt 597,5 eurot ning teine keskmiselt 650 

eurot. Väikest erinevust põhjustab ankurkruvide ning õmbluse kasutamine 

 

Lõppkokkuvõtteks võib järeldada, et igal tehnikal on oma eelised ja puudused. 

Postoperatiivne paranemine sõltub tehnika valikust ning selle teostamise korrektsusest, 

kirurgi kogemusest. Lisaks mõju avalduvad erinevate valuvaigistavate preparaatide 

kasutamine, looma füüsiline aktiivsus, kaal, koera organismi individuaalsed füsioloogilised 

omadused, omaniku koostöövõime rahurežiimi ning füsioteraapia osas.  

 

Antud uuringu tulemuste usaldusväärsus on limiteeritud, kuna tegemist on retrospektiivsete 

andmetega. Teine tulemuste interpreteerimist limiteeriv faktor on uuringus osalenud 

loomade väike populatsioon. Kirjanduse järgi kasutatakse kõnnaku analüüsi pre- ning 

postoperatiivselt, kuid hetkel, selline võimalus Eestis puudub. 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli koguda statistilised andmed Eesti väikeloomakliinikutest 

kraniaalse ristatisideme rebendi esinemissageduse, diagnoosimise, ravimeetodite ning 

postoperatiivse paranemise kohta. Kokku uuriti 39 erineva tõu, soo, vanuse ning kaaluga 

koeri, kellel diagnoositi 2015. aastal KRS rebend. Nendest 29-le teostati kirurgiline ravi 

ning hinnati postoperatiivse paranemise kiirust Postoperatiivseks hindamiseks võeti 

koerad, kellel oli teostatud operatsioon ja andmed looma kohta olid kättesaadavad. 

 

Uuringu tulemustest selgub, et loomade tagajäseme kasutamisvõimalus taastub kõige 

kiiremini rakendades TTA Rapid meetodit. Saadud tulemused on kooskõlas varem 

avaldatud teaduspõhise kirjanduse andmetega. TTA Rapid, mille puhul teostatakse lühike 

nahalõige, on vähem traumaatiline, nõuab spetsiaalset riistastikku ning kirurgi kogemust. 

Antud tehnika on kõige kallim. MOT meetodi puhul kadus longe teiste tehnikatega 

võrreldes kõige hiljem. Protseduuri käigus teostatakse pikk nahasisene lõige, pehmete 

kudede vigastus on ulatuslik ja uus side ei ole piisavalt jõuline, et asendada kraniaalset 

ristatisidet. Samas on tegemist võrdlemisi kiire meetodiga, mis ei vaja erilist varustust. 

Sellest tulenevalt on ka operatsiooni maksumus väiksem. Selgus, et uuringus osalevatel 

loomadel esines MOT tehnika puhul kõige rohkem tüsistusi. Suhteliselt vähe traumaatiline 

ja kiiresti teostatav on LFAS meetod, mis ei nõua pikka lõiget. Samas võib augu puurimine 

sääreluu harja põhjustada termilist kahjustust ning kontaminatsiooni võõrmaterjaliga. 

Kõige vähem komplikatsiooni esines LFAS tehnikat rakendades. 

 

Lõputöös käsitletud tehnikate paremaks postoperatiivse paranemise hindamiseks oleks 

vajalik loomade pikaajalisem monitooring ning spetsiifiliste testide läbiviimine, millest 

kõik ei ole Eestis kättesaadaval. 

 

Tänapäeva kontekstis puudub ideaalne tehnika KRS rebendi raviks. Eelkõike lähtutakse 

individuaalselt patsiendist, tema vanusest, soost, kaalust, tõust ja kehakonditsioonist. 

Ühtlasi sõltub meetodi valik kirurgi kogemusest, spetsiifilise instrumentaariumi 

kättesaadavusest ja loomaomaniku võimalustest. 
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SUMMARY 

 

The objective of the thesis was to collect clinical and statistical data about the incidence, 

diagnostics, treatment options, postoperative recovery and complications of cranial 

cruciate ligament rupture in veterinary clinics of Estonia. In total, 39 dogs of different 

breed, sex, age, and weight were included. 29 of them were treated surgically and 

evaluated postoperatively. 

 

TTA Rapid technique showed the shortest postoperative times in regards to hind limb 

lameness scores. Results correlated with previous scientifical researches. TTA Rapid is less 

traumatic, but requires special instruments and experienced surgeon. In addition, this 

method is the most expensive. Comparing to the other techniques MOT showed prolonged 

postoperative rehabilitation period before the hind limb returned to its function. This 

method involves longer incision, significant soft tissue damage, and fascial transplant is 

not as strong as cruciate ligament. On the other hand, MOT technique is faster to perform 

and do not require any special equipment. This explaines smaller cost of the surgery. LFAS 

technique is less traumatic comparing with MOT method. The incision is relatively short 

and there is no need to manipulate within the joint capsule, other than performing 

arthrotomy to remove ruptured CrCL parts. Nevertheless, drilling a hole in tibial crest can 

cause thermal damage and contamination with foreign material. LFAS method showed the 

smallest number of postoperative complications. 

 

For better postoperative evaluation of described techniques long-term research using more 

specific tests (for example, gait analysis) is required. Unfortunatelly, such a detailed 

monitoring is currently not available in Estonia.   

 

There is no ideal surgical technique developed for treatment of cranial cruciate ligament 

rupture. It is important to consider each patinent individually, surgeon experience, specific 

equipment and the price of the procedure.  
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Lisa 1. Küsimustik 

 

1) Mis tõugu Teie koer on? 

2) Kas Teie koer on isane või emane? 

3) Kui vana on Teie koer? 

4) Kas Teie koer on steriliseeritud/kastreeritud või mitte? 

5) Kas Teie koer elab õues või korteris? 

6) Kas Teil on sportkoer? Kui tihti ta teeb trenni? 

7) Millal märkasite et koer lonkab? 

8) Kas lonkamine oli seotud kindla tekkepõhjusega? Lonkamise tekke oli 

progresseeruv või äkiline? 

9) Kas sellist probleemi esinenud ka varem? 

10) Milline tagajäse oli/on tabandunud? 

11) Millal teostati operatsiooni? 

12) Millal Teie koer hakkas toetuma opereeritud tagajäsemele seismisel? 

13) Millal Teie koer hakkas toetuma opereeritud tagajäsemele kõndimisel? 

14) Millal Teie koeral kadus kõndimisel tagajäseme longe? 

15) Millal märkasite, et Teie koer ünam ei lonka, ei esine probleeme püsti tõusmisel, 

jooksmisel? 

16) Kas pärast operatsiooni esinesid tüsistused? Millised tüsistused? 

17) Kas loom sai kõik ravimid vastavalt ettekirjutusele? 

18) Kas koerale teostati opereeritud tagajäseme funktsiooni taastumiseks ka 

füsioteraapiat? 

19) Kui kaua pidasite rahurežiimi? 

20) Kuidas Te hinnate ravi edukust? 
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Lisa 2. Preoperatiivsed andmed 

 

Tabel 4. KRS rebendiga patsientide üld- ning preoperatiivsed andmed 

Jrk 

nr 
Tõug 

Kehakaal 

(kg) 
Sugu 

Vanus 

(a) 

Steriliseeritud 

/Kastreeritud 

Koera 

elamiskoht 
Spordikoer Etioloogia Diagnoos Ravimeetod 

1 Ameerika akita 56 E 1 + Korteris + Progresseeruvalt PTJ KRS rebend MOT 

2 SLK 31,2 E 4 + Korteris + Progresseeruvalt PTJ KRS rebend MOT 

3 Segavereline 7,5 I 1 - Korteris - Liikumisel PTJ KRS rebend MOT 

4 Samojeed 25 E 10 - Õues - Kukkus kõrguselt VTJ KRS rebend MOT 

5 SLK 41,7 I 5 - Korteris - Astus augu VTJ KRS rebend MOT 

6 Newfoundland 70 I 6 - Korteris - Progresseeruvalt VTJ KRS rebend MOT 

7 Kuldne retriiver 38,9 E 3 + Õues - Mängis teise koeraga VTJ KRS rebend MOT 

8 Segavereline 42,8 I 6 - Korteris - Teadmata, äkiline PTJ KRS rebend MOT 

9 Rottweiler 45 E 7 + Õues - Teadmata, äkiline PTJ KRS rebend TTA Rapid 

10 Rottweiler 44,5 E 7 + Õues - PTJ KRS rebend VTJ KRS rebend TTA Rapid 

11 Segavereline 25,6 E 7 + Korteris - Astus augu PTJ KRS rebend TTA Rapid 

12 
Kaukaasia 

lambakoer 
41 E 2 - Õues - Mängis teise koeraga PTJ KRS rebend TTA Rapid 

13 
Labrador 

retriiver 
32 E 6 + Õues - Jooksis omaniku järgi PTJ KRS rebend TTA Rapid 

14 Tiibeti mastif 54 I 1 - Õues - Teadmata, äkiline PTJ KRS rebend TTA Rapid 

15 Tiibeti mastif 53,3 I 1 - Õues - PTJ KRS rebend VTJ KRS rebend TTA Rapid 

16 Tiibeti mastif 52 E 4 - Õues - Teadmata, äkiline VTJ KRS rebend TTA Rapid 

17 
Labrador 

retriiver 
36 E 6 - Korteris - Teadmata, äkiline VTJ KRS rebend TTA Rapid 

18 Rottweiler 41 I 9 + Korteris + Progresseeruvalt VTJ KRS rebend TTA Rapid 

19 
Berni alpi 

karjakoer 
44 I 6 + Korteris - 

Jooksis teise koera 

järgi 
PTJ KRS rebend TTA Rapid 
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Märkused. E – emane; I – isane; kg – kilogrammid; a. – aastad; A.p. – andmed puuduvad 

 

 

20 Segavereline 32,7 I 3 - Korteris - Teadmata, äkiline VTJ KRS rebend TTA Rapid 

21 

Iiri 

pehmekarvaline 

nisuterjer 

13,2 E 2 + Korteris + Kukkus kõrguselt PTJ KRS rebend TTA Rapid 

22 Yorkshire terjer 3,5 E 6 + Korteris - Kukkus kõrguselt VTJ KRS rebend LFAS 

23 Segavereline 4,9 E 2 + Korteris - Teadmata, äkiline 
VTJ KRS rebend, 

põlvekedra luksatsioon 

LFAS, 

trohleoplastika 

24 SLK 44 E 5 - Õues - Teadmata, äkiline VTJ KRS rebend LFAS 

25 Cane corso 47,5 I 6 + Korteris - Teadmata, äkiline PTJ KRS rebend LFAS 

26 Kuldne retriiver 31,7 E 8 + Õues - Teadmata, äkiline PTJ KRS rebend LFAS 

27 Rottweiler 43 I 8 + Õues - Astus augu VTJ KRS rebend LFAS 

28 Coton de tulear 7,2 E 7 + Korteris - Kukkus kõrguselt VTJ KRS rebend LFAS 

29 Yorkshire terjer 3 E 8 - Korteris - Astus augu 
PTJ KRS rebend, 

põlvekedra luksatsioon 

LFAS, 

trohleoplastika 

30 Segavereline 19 E 3 - A. p. A. p. A. p. PTJ KRS rebend A. p. 

31 Bernhardiin 78 I 1 - A. p. A. p. Jooksis lehma järgi PTJ KRS rebend A. p. 

32 Segavereline 44,7 I 8 + A. p. A. p. Jooksis traktori järgi VTJ ja PTJ KRS rebend A. p. 

33 Segavereline 42,5 I 1 - A. p. A. p. Teadmata, äkiline PTJ KRS rebend A. p. 

34 
Labrador  

retriiver 
38,6 I 12 - A. p. A. p. Teadmata, äkiline PTJ KRS rebend A. p. 

35 Segavereline 39,2 E 3 + A. p. A. p. A. p. VTJ KRS rebend A. p. 

36 
Sveitsi valge 

lambakoer 
32 E 1 + A. p. A. p. Jooksis traktori järgi VTJ KRS rebend A. p. 

37 Newfoundland 75 I 4 - A. p. A. p. A. p. PTJ KRS rebend A. p. 

38 
Alaska 

malamuut 
39,2 I 8 - A. p. A. p. Jooksmisel PTJ KRS rebend A. p. 

39 Cane Corso 50,2 I 4 + A. p. A. p. A. p. VTJ KRS rebend A. p. 
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Lisa 3. Postoperatiivsed andmed 

 

Tabel 5. Postoperatiivse paranemise kohta kogutud andmed 

Jrk 

nr 
Ravimeetod 

Toetub seismisel 

(p) 

Toetub kõndimisel 

(p) 

Ei lonka kõndimisel 

(näd) 

Longet ei esine 

(näd) 

Rahurežiim 

(k) 
Tüsistused Füsioteraapia 

1 MOT 7 15 4 8 2 - - 

2 MOT 21 30 8 14 6 Pikaajaline longe + 

3 MOT 7 30 8 12 2 - - 

4 MOT 7 15 4 8 2 - - 

5 MOT 1 3 4 8 2 - - 

6 MOT 1 2 4 8 2 

Haava lakkumine. 

Haav paraneb 

aeglaselt 

- 

7 MOT 7 16 8 12 3 - - 

8 MOT 2 10 3 4 1 Haava lakkumine - 

9 TTA Rapid 3 15 4 8 2 
Kontralateraalse 

KRS rebend  
- 

10 TTA Rapid 2 12 4 8 2 - - 

11 TTA Rapid 7 15 28 32 2 Pikaajaline longe - 

12 TTA Rapid 1 2 1 2 6 - - 

13 TTA Rapid 2 8 2 6 2 - - 

14 TTA Rapid 1 13 4 8 2 
Kontralateraalse 

KRS rebend 
- 

15 TTA Rapid 2 16 4 8 2 - - 

16 TTA Rapid 2 5 14 14 3 Pikaajaline longe + 

17 TTA Rapid 1 7 3 6 2 - - 

18 TTA Rapid 1 6 2 4 2 - - 
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Märkused. p. – päevades; k. – kuudes; näd. – nädalates. 

19 TTA Rapid 2 14 4 8 2 - - 

20 TTA Rapid 1 7 4 8 2 - - 

21 TTA Rapid 2 7 4 8 2 - + 

22  LFAS 7 10 2 4 2  - - 

23 
LFAS, 

trohleoplastika 
2 14 4 8 2 - - 

24 LFAS 6 12 8 12 2 - - 

25 LFAS 2 9 4 8 2 - - 

26 LFAS 3 7 8 48 4 

Osteoartriidi 

tunnused. 

Pikaajaline 

lonkamine 

- 

27 LFAS  2 13 8 12 2 - - 

28 LFAS 3 7 4 12 3 - - 

29 
LFAS, 

trohleoplastika 
4 14 4 8 2 - - 
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