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LÜHENDITE JA TÄHISTE LOETELU 
 

ALP – aluseline fosfataas (alkaline phosphatase) 

ALT – aluseline aminotransferaas (alanine aminotransferase) 

AST –  aspartaadi aminotransferaas (aspartate aminotransferase)  

CCNU – lomustiin (cyclonexyl-chloroethyl-nitrosourea) 

CRP – C-reaktiivne valk (C-reactive protein) 

CREA – kreatiniin (creatinine) 

DHS – dissemineeritud histiotsüütiline sarkoom (disseminated histiocytic sarcoma) 

EMH – ekstramedullaarne hematopoees 

FNA – peennõela aspiraat (fine-needle aspiration) 

HS – histiotsüütiline sarkoom (histiocytic sarcoma) 

HU – Hounsfieldi ühik, kompuutertomograafia kujutise voksli väärtus  (Hounsfield unit) 

HHS – hemofagotsüütiline histiotsüütiline sarkoom (hemophagocytic histiocytic sarcoma) 

HSA – hemangiosarkoom (hemangiosarcoma) 

KT – kompuutertomograafia 

KTA – kapillaaride taastäituvusaeg 

LHS – lokaliseeritud histiotsüütiline sarkoom (localized histiocytic sarcoma) 

MAP – keskmine arteriaalne vererõhk (mean arterial pressure) 

MFH – halvaloomuline fibroosne histiotsütoom (malignant fibrous histiocytoma) 

MRT – magnetresonantstomograafia 

NLH – nodulaarne lümfoidne hüperplaasia (nodular lymphoid hyperplasia) 

NSAID – mittesteroidsed põletikuvastased ravimid (non-steroidal anti-inflammatory drugs) 

PCV – pakitud punaste vererakkude maht (packed cell volume) 

PD – polüdipsia ehk suurenenud joogijanu 

PP – plasma proteiin (plasma protein) 
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PU – polüuuria ehk liigkusesus 

Ref. – referentsväärtus 

SNAP 4DX  –  Dirofilaria immitis'e antigeeni, Anaplasma phagocytophilum'i antikeha, Borrelia 

burgdorferi antikeha, Ehrlichia canis'e ja Ehrlichia ewingii antikeha määramiseks koerte 

seerumist, plasmast või täisverest 

TP – totaalne proteiin (total protein) 

UREA – uurea (urea) 

VEGF – vaskulaarne endoteeli kasvufaktor (vascular endothelial growth factor) 
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SISSEJUHATUS 
 

 

Põrn on kõhuõõnes paiknev immuunelund, mille ülesandeks on vananenud vererakkude 

lagundamine ning lümfotsüütide tootmine. Nende protsesside kaudu aitab põrn  filtreerida verd 

ning kaitseb organismi nakkuste eest (Ernits ja Nahkur, 2016). 

Koerte põrna võivad tabandada mitmed hea- ja halvaloomulised muutused. Muutused võivad 

esineda nii difuusselt kui ka lokaalselt. Splenomegaaliat võivad põhjustada nii hea- kui ka 

halvaloomulised protsessid (Nyland ja Mattoon, 2002; Moore jt, 2006). Sageli on muutusi 

morfoloogiliselt keeruline eristada ning lõppdiagnoos määratakse histopatoloogilise uuringuga. 

Halvaloomulistest kasvajatest esineb koertel põrnas enim hemangiosarkoomi, histiotsüütilist 

sarkoomi, fibrosarkoomi, leiomüosarkoomi ja halvaloomulist fibroosset histiotsütoomi 

(Ettinger jt, 2017; Mullin ja Clifford, 2019). Healoomulistest kasvajatest on kirjanduses enim 

mainitud lipoome, müelolipoome ja hemangioome. Healoomulistest põrna muutustest 

nodulaarset hüperplaasiat ja hematoomi (Nyland ja Mattoon, 2002; Patten jt, 2016; Ettinger jt, 

2017). 

Töö eesmärk on anda ülevaade erinevatest põrna hea- ja halvaloomulistest muutustest ning 

leida seoseid kliiniliste tunnuste, vereproovide, ultraheliuuringu ning histopatoloogilise uuringu 

tulemuse vahel. Selleks teostati retrospektiivne kirjeldav uuring koos kliiniliste näidetega, mille  

tulemusena selgub, kas mõni preoperatiivne diagnostiline meetod annab kliiniliselt olulist 

informatsiooni põrna muutuste iseloomu kohta. Teave, kas põrnas on hea- või halvaloomulised 

muutused, aitab langetada raviotsuseid. Tihtipeale sõltub kirurgiline sekkumine ja looma 

edasine prognoos põrna muutuste iseloomust. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 
 

1.1. Põrna anatoomia 

1.1.1. Välis- ja siseehitus 

 

Koera põrn on pikliku kujuga lame organ, mille ristlõige on kolmnurkne. Põrnal eristatakse 

dorsaalset ja ventraalset otsa. Dorsaalset otsa kutsutakse põrnapeaks ning ventraalset otsa 

sabaks (Armbrust, 2009). Põrnal on kumer vahelihasmine pind ja nõgus sisusmine pind. 

Sisusmine pind on omakorda jaotunud kaheks: magumine pind ja soolmine pind. Põrnal 

eristatakse kraniaalset ja kaudaalset serva. Servade kuju sõltub verega täituvusest (Ernits ja 

Nahkur, 2016). 

 

Põrna ümber on elastsetest ja kollageensetest kiududest moodustunud paks kihn. Põrna 

sisemuses paiknevad põrnapõrgad, mis moodustavad käsnja toese. Käsnja toese sees paiknevad 

punane ja valge pulp. Punane pulp ümbritseb veene ja sisaldab hulgaliselt vererakke. Punane 

pulp koosneb põrnaväätidest ja venoossiinustest, moodustades 4/5 organi mahust. Valge pulp 

paikneb lümfisõlmekestena punases põrnapulbis ning ümbritseb pulbiartereid. Seal toimub 

lümfotsüütide tootmine. Sõltuvalt kontraktiilsete kudede ja pulbi mahulisest suhtest eristatakse 

depoo- ja immuunpõrna. Koertel esineb depoopõrn, mis on kohanenud punaste vereliblede 

hoiustamiseks (Ernits ja Nahkur, 2016). 

 

1.1.2. Asend ja kinnitumine 

 

Põrn paikneb vasakpoolses hüpogastrilises piirkonnas. Põrnapea paikneb vasakul kõhuõõnes 

dorsokraniaalselt ning saba liikuvuse tõttu võib selle asukoht olla varieeruv. Dorsaalne ots on 

kinnitunud mao-põrna sideme abil maopõhja külge (Armbrust, 2009). Lisaks fikseerib põrna  

suurrasvik ning vahelihase-põrna side. Organi pikitelg kulgeb kaudoventraalses suunas ning 

pea paikneb viimase roide roidenurgas. Depoopõrna asukoht sõltub mao täitumusest. Täitunud 

mao korral võib olla põrn nihkunud lateraalsesse kõhupiirkonda olles käega palpeeritav (Ernits 

ja Nahkur, 2016). 

 



10 

 

1.1.3. Funktsioon 

 

Iidsetel aegadel ei osatud omistada põrnale funktsioone ja peeti organit seetõttu müstiliseks. 

Tänaseks päevaks on selgunud, et põrn täidab organismis mitmeid keerulisi ja elutähtsaid 

funktsioone. Põrn osaleb vere filtreerimisel, immunoloogilistes protsessides ja tagab 

hemopoeetilise funktsiooni toimimise (Sajtos jt, 2012).  Põrn kaitseb organismi nakkuste eest 

ning võtab osa termoregulatsioonist. Põrn hoiustab verd, mahutades karnivooridel 10–20% 

verest. Oluline funktsioon on vananenud erütrotsüütide ja vereliistakute lagundamine ning 

lümfotsüütide tootmine. Põrna puudumisel suudab organism kompenseerida selle funktsioone, 

kuid vastuvõtlikkus põletikele suureneb (Ernits ja Nahkur, 2016). 

 

 

1.2. Põrna healoomulised kasvajad 
 

Koertel võib esineda põrnas mitmeid healoomulisi kasvajaid. Kirjanduses on healoomulistest 

kasvajatest enim mainitud lipoome, müelolipoome ja hemangioome. Lipoomid ehk 

rasvkasvajad esinevad enamasti vanematel koertel subkutaanselt, kuid võivad ilmneda ka 

rinnaõõnes, kõhuõõnes, seljaajukanalis ja suguteedes. Lipoomid on enamasti 

asümptomaatilised ning ei vaja kirurgilist sekkumist. Histoloogiliselt on rasvkasvajad 

ebamääraste tuumadega ja tavalist rasvkude meenutava tsütoplasmaga. Veel võivad põrna 

tabandada rasv- ja vereloomekoest koosnevad müelolipoomid ning vaskulaarse päritoluga 

hemangioomid. Viimaseid saab eristada hemangiosarkoomist ainult histopatoloogilise 

uuringuga. Üldiselt tagab splenektoomia healoomuliste põrnakasvajate korral hea prognoosi 

(Ettinger jt, 2017). 

 

1.2.1. Müelolipoom 

 

Müelolipoomid on sagedased vanematel koertel, kelle keskmine eluiga on üheksa aastat. 

Kasvaja lokaliseerub põrnas, maksas, neerupealistes, rasvikus, seljaajus ja silmas. 

Müelolipoomid on enamasti asümptomaatilised, kuid võivad põhjustada iiveldust, oksendamist, 

ebamugavustunnet ja kõhupiirkonna suurenemist (Cassaro jt, 2021). 
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Cubillos jt (2018) uurisid sarnase kliinikaga 11-aastast shetlandi lambakoera. Tal esinesid 

kliinilistest tunnustest järkjärguline kõhupiirkonna suurenemine ja isu vähenemine. 

Ultraheliuuringuga tuvastati tal suur tsüstiline mass keskkõhus, tsüstilised kolded maksas ning 

vasakus neerus. Histopatoloogiline uuring näitas, et tegemist on põrna müelolipoomiga, mis on 

laienenud maksasagarasse. 

Müelolipoomid võivad harvematel juhtudel esineda multitsentriliselt. Kamiie jt (2009) 

avaldasid uuringu, mis kirjeldab esimest multitsentrilist müelolipoomi juhtumit koeral. Kasvaja 

ei ole levinud koduloomade seas, kuid esineb üsna sageli inimeste neerupealistes. Koertel on 

enamik müelolipoomi juhtumeid tuvastatud põrnas. Põrnavälised ja multitsentrilised 

müelolipoomid on väga haruldased. 11-aastasele beagle’i tõugu koerale, kelle ainsaks 

sümptomiks oli oksendamine, teostati diagnostiline laparotoomia. Kirurgilise protseduuri 

käigus tuvastati suure rasvikuga liitunud kogukas mass ning palju pisikesi valgeid põrna 

maakuleid. Tsütoloogilise ja histoloogilise uuringu tulemused näitasid, et maakulid ja mass 

sisaldasid küpseid adipotsüüte, hematopoeetilisi elemente (sh granulotsüütilised,  erütrotsüüti-

lised ja megakarüotsüütilised rakuseeriad erinevates küpsemisfaasides) ning hemosideriini 

ladestusega makrofaage. Uuringu käigus kinnitati, et kõhusõõnest leitud massil puudus 

ühendus põrnaga ja mass oli ümbritsetud kapsliga. Need leiud viitavad kasvajate iseseisvale 

arengule. Diagnoosiks määrati multitsentriline müelolipoom (Kamiie jt, 2009). 

Ultraheli on hea diagnostiline vahend tuvastamaks müelolipoome, sest erinevalt teistest põrna 

muutustest on müelolipoomidel väga iseloomulik välimus. Neid kirjeldatakse hüperehhogeen-

sete masside või noodulitena, millel on homogeenne ehhogeenne struktuur. Lipoomi ja 

müelolipoomi eristamiseks on vaja teostada histoloogiline uuring (Carrillo jt, 2012). 

 

1.2.2. Hemangioom 
 

Hemangioomid on koertel vähem levinud kui hemangiosarkoomid ja põrna hematoomid. 

Hemangioomid võivad tekkida ükskõik millisest vaskulaarsest koest. Koertel esinevad 

hemangioomid peamiselt pärisnahas ja nahaaluses koes (Rodríguez jt, 2020).  

Sabattini ja Bettini (2009) uurisid immunohistokeemiliselt hemangioomi. Nad teostasid 

uuringu 29 loomal. Emaseid ja isaseid loomi oli peaaegu võrdselt. 24 loomal esines 

hemangioom nahas ja 5 loomal põrnas. Keskmine looma vanus oli 9,3 aastat (vahemik 4–15 

aastat). Esindatuim tõug oli saksa lambakoer (n = 8; 27,6%). Leiti, et infiltreeruvate 
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nuumrakkude arv erineb paha- ja healoomuliste kasvajate korral. Granulatsioonikoest ja 

hemangiosarkoomidest leitakse nuumrakke harvemini kui hemangioomidest. Hemangioomides 

esinev suur infiltreeruvate rakkude arv näitab,  et need rakud omavad rolli healoomuliste 

vaskulaarsete kasvajate patogeneesis. 

 

1.3. Põrna halvaloomulised kasvajad 

 

1.3.1. Hemangiosarkoom 

 

Hemangiosarkoom (ingl hemangiosarcoma – HSA) on koertel kõige sagedamini esinev 

halvaloomuline põrnakasvaja (Herman jt, 2019). Esimesed teated koerte HSA kohta 

biomeditsiinilises kirjanduses pärinevad aastatest 1950–1960 (Kim jt, 2015). See langeb kokku 

ajaga, mil inimeste ja koerte vahelised suhted hakkasid jõudsalt arenema. Koerad olid osa 

perekonnast ja täitsid mitmeid tööülesandeid nagu valvamine, karjatamine ning jahtimine. 1970. 

aastate keskpaigas leiti, et HSA esinemissagedus oli koertel 25–100 korda suurem kui 

angiosarkoomi esinemissagedus inimestel (Kim jt, 2015). HSA on agressiivne kasvaja, mis 

tabandab eelkõige suurt tõugu keskealisi või geriaatrilisi koeri. Tõuline eelsoodumus esineb 

labradori retriiveritel, saksa lambakoertel ja kuldsetel retriiveritel (Batschinski jt, 2018). 

 

HSA täpne etioloogia on teadmata, kuid on leitud kasvaja teket soodustavaid riskitegureid. 

Nendeks on ultraviolettkiirgus, kastreerimine/steriliseerimine ja geneetilised kõrvalekalded. 

Pidev kokkupuude UV-kiirgusega tekitab nõrga pigmenteerumisega lühikarvalistel koertel (nt 

itaalia hurt, whippet) naha ja konjunktiivi hemangiosarkoomi. Uuringud on näidanud, et 

steriliseerimise järgselt tõuseb, üle üheaastaste kuldsete retriiverite, hemangiosarkoomi 

haigestumise risk neli korda. Emastel ungari lühikarvalistel linnukoertel tõuseb haigestumisrisk 

pärast steriliseermist üheksa korda ning isastel kastreerimise järgselt viis korda. Üleüldiselt 

esineb hemangiosarkoomi rohkem isastel koertel (Mullin ja Clifford, 2019). 

 

Kasvajat iseloomustab kõrge suremusmäär ja keskmine elulemus 3–6 kuud. 

Hemangiosarkoomi puhul võib organ rebeneda põhjustades verejooksu kõhuõõnde. Selle 

tulemusena tekib hüpotensiivne šokk, mis on peamine surma põhjustav komplikatsioon. 

Hemangiosarkoom metastaseerub tavaliselt kopsudesse, maksa, ajusse, südame paremasse 
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kotta ning on kõige levinum metastaatiline kasvaja koerte silmas (Chaikin ja Weliozkiy, 2018). 

Vistseraalse HSA puhul võivad esineda järgmised kliinilised tunnused: kahvatud limaskestad, 

tahhükardia, summutatud südame- ja kopsuhelid, nõrk pulss, hingeldamine, kõhu turse ning 

organomegaalia (Mullin ja Clifford, 2019). 

 

HSA klassifitseeritakse kui halvaloomulist vaskulaarset kasvajat. Histoloogiliselt on kasvaja 

rakuline, mõõdukate kuni ulatuslike hemorraagiliste kollete ja nekroosialadega. 

Morfoloogiliselt võivad nad olla kapillaarse, kavernoosse või tihke välimusega. 

Pahaloomulised rakud võivad olla väga pleomorfsed ning sarnaneda teiste sarkoomi rakkudega. 

Kasvaja võib areneda igas vaskulaarse struktuuriga koes või elundis. Vistseraalsed HSA-d on 

rohkem levinud kui kutaansed ning neil on halvem prognoos. Kasvaja on salakaval, sest 

kasvutempo on varjases staadiumis aeglane ning isegi suurte kasvajate korral, ei pruugi koertel 

kliinilisi sümptomeid esineda (Kim jt, 2015). 

 

HSA ravimeetoditeks on kirurgiline eemaldus, keemiaravi või kahe eelneva kombinatsioon. On 

uuritud alternatiivseid meetodeid nagu metronoomiline teraapia, türosiinkinaasi inhibiitorid, 

autoloogsed vaktsiinid ja antiangiogeenne teraapia, kuid need pole andnud soovitud 

ravitulemust. Batschinski jt (2018) uuringus võrreldi tavalist kirurgilist eemaldust ning 

kirurgilist eemaldust  koos täiendava doksorubitsiini raviga. Uuringust selgus, et põrna 

kirurgiline eemaldamine keemiaravita tagas koertele keskmise elulemuse 66 päeva. Seevastu 

kirurgia koos postoperatiivse keemiaraviga, tõstis koerte keskmise elulemuse 274 päeva peale. 

Kemoteraapia toksilisuse tõttu otsustavad mõned omanikud sellest loobuda. See on ajendanud  

koeraomanikke otsima alternatiivseid  ravimeetodeid (Batschinski jt, 2018). 

 

Viimase mitme aasta jooksul on tõusnud huvi metronoomilise kemoteraapia vastu. 

Metronoomiline kemoteraapia koosneb väiksest doosist suukaudsest tsüklofosfamiidist või 

kloorambutsiilist koos mittesteroidsete põletikuvastaste ravimtega (ingl non-steroidal anti-

inflammatory drugs – NSAID). Ellujäämisnäitajad on head ning ravi sarnaneb tavalise 

intravenoosse tsütotoksilise kemoteraapiaga (Chaikin ja Welihozkiy, 2018). Metronoomilise 

kemoteraapia sihtmärgiks on kasvaja veresooned. Prekliinilised uuringud on kinnitanud 

metronoomilise kemoteraapia antiangiogeenset toimet (pärsib endoteelirakkude 

proliferatsiooni ja migratsiooni, vähendab ringlevate endoteeli eellasrakkude mobilisatsiooni 

ning indutseerib trombospondiin-1 ja teisi endogeenseid angiogeenseid inhibiitoreid) (Biller, 

2014). Uuringud on kinnitanud metronoomilise kemoteraapia tõhusust NSAID-iga 
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kombineerituna (Elmslie jt, 2008). Lisaks on andmeid, mis kinnitavad, et tsüklofosfamiidi 

(alküüliv aine) metronoomiline annustamine on seotud mitmete immuunsust stimuleerivate 

mõjudega, sh dendriitrakkude aktivatsiooniga, regulatoorsete T-rakkude arvu ja funktsiooni 

vähenemisega ning tsütotoksiliste T-rakkude stimuleerimisega (Elmslie jt, 2008). 

 

Regulatoorsed T-rakud võivad supresseerida kasvajatevastast immuunvastust. Uuringute 

kohaselt on metronoomiline tsüklofosfamiid ja klorambutsiil langetanud pehmekoe 

sarkoomidega koertel T-regulatoorsete rakkude arvu perifeerses veres. Metronoomilise 

keemiaravi eesmärk on parandada looma elukvaliteeti ning väiksema toksilisuse tõttu võib 

antud ravi osutuda sobivamaks, kui tavaline intravenoosne kemoteraapia (Chaikin ja 

Welihozkiy, 2018). 

 

1.3.2. Histiotsüütiline sarkoom 
 

 

Esimest korda teatati koerte histiotsüütilise päritoluga pahaloomulisest haigusest 1970. aastate 

lõpus (Scott jt, 1979). Üks varjane aruanne kirjeldas histiotsüütilist sarkoomi (ingl histiocytic 

sarcoma – HS) 11-l berni alpi karjakoeral ja leiti, et vastav tõug on geneetilise eelsoodumusega. 

Veel esineb HS-i lühikarvalistel retriiveritel, rotveileritel, kuldsetel retriiveritel ja labradori 

retriiveritel. Kasvaja esineb keskealistel koertel. Põrn võib olla primaarseks histiotsüütilise 

sarkoomi tekkekohaks. Primaarset põrna histiosarkoomi seostatakse hemofagotsüütilise 

sündroomiga, mida iseloomustab Coombs’i-negatiivne aneemia. Aneemia on põhjustatud 

erütrofaagiast, mille tekitajaks on pahaloomulised histiotsüüdid (Ettinger jt, 2017). 

HS jagatakse lokaliseeritud (ingl localized histiocytic sarcoma – LHS) ja dissemineeritud 

histiotsüütiliseks sarkoomiks (ingl disseminated histiocytic sarcoma – DHS). Viimast on 

varasemalt nimetatud ka pahaloomuliseks histiotsütoosiks. Mõlemad on dendriitrakulise 

päritoluga. LHS ja DHS on morfoloogiliselt ja immunofenotüüpiliselt identsed ja eristuvad 

kliinilise pildi alusel. LHS tuleneb ühest elundist ning DHS-i peetakse multisüsteemseks 

haiguseks. LHS tabandab kõige sagedamini nahka, nahaaluseid kudesid, jäsemeid ja 

periartikulaarseid kudesid. Lisaks võib LHS-i esineda põrnas, kopsus, pea- ja seljaajus, 

ninaõõnes, luudes ja luuüdis (Ettinger jt, 2017). DHS mõjutab mitut elundisüsteemi, 

kahjustades kõige sagedamini kopse, põrna, maksa, lümfisõlmi ja luuüdi (Mariani jt, 2015). 
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Histiotsüütilise sarkoomi diagnoosimiseks on vajalik tsütoloogiline või histopatoloogiline 

uuring, kaaludes ka immunofenotüübi määramist. Haiguse ulatuse hindamiseks on näidustatud 

lümfisõlmede peennõela aspiraat (ingl fine-needle aspiration – FNA), rindkere röntgen, 

kõhuõõne ultraheliuuring ja luuüdi tsütoloogiline hindamine (Ettinger jt, 2017). Histiotsüütiline 

põrna tabandumine on halva prognoosiga. Suremus on suur isegi pärast splenektoomia 

teostamist. Täiendava ravina soovitatakse kasutada lomustiini (ingl cyclonexyl-chloroethyl-

nitrosourea – CCNU) või liposoomidesse kapsuleeritud doksorubitsiini (Ettinger jt, 2017). 

Cannon jt. (2015) leidsid, et kahe eelmainitud ravimi kombineerimine annab häid ravitulemusi. 

Üldine ravivastusemäär doksorubitisiini ja CCNU kombineerimisel oli 58% ja keskmine 

kasvaja progresseerumise aeg 185 päeva (vahemik 59–268 päeva). Üldine keskmine 

elulemusaeg oli 185 päeva (vahemik 18–402 päeva).  CCNU efektiivsust on näidanud ka teised 

uuringud (Skorupski jt, 2007; Rassnick jt, 2010). Skorupski jt (2009) said kirurgia ja 

kemoteraapia kombineerimisel keskmiseks haigusvabaks perioodiks kaheksa kuud ning 

üleüldiseks elulemusajaks 18,6 kuud.  

Kombineeritud keemiaravi võib anda paremaid tulemusi kui monopreparaadiga ravi. Sobivad 

ained ja kombinatsioonid on väljatöötamisel. Kirjanduses on vähe informatsiooni efektiivsete 

ravimite kohta, kuid doksorubitsiini, paklitakseeli ja vinorelbiini peetakse palju lubavaks 

(Wouda jt, 2015; Zabielska-Koczywąs jt, 2017).  

Lisaks on uuritud bifosfonaat klodronaadi kasutamist HS ravis. Bifosfonaat klodronaat hävitab 

apoptoosi indutseerimise teel osteoklaste ja makrofaage. In vitro katsetega on demonstreeritud 

HS rakkude tundlikkust. Liposomaalse klodronaadi pilootuuring näitas viiest HS-ga koerast 

kahel kahjustuste taandumist (n = 2; 40%). Bifosfonaatide kombineerimine keemiaraviga võib 

olla kasumlik (Hafeman jt, 2010). In vitro andmed näitavad tsütotoksilisuse tõusu HS-i suhtes, 

kui kombineerida bifosfonaate vinkristiini või doksorubitsiiniga (Hafeman jt, 2012). 

 

1.3.2.1. Hemofagotsüütiline histiotsüütiline sarkoom  

 

Hemofagotsüütiline histiotsüütiline sarkoom (ingl hemophagocytic histiocytic sarcoma – HHS) 

esindab eraldi alatüüpi, mis on ainulaadne oma makrofaagse päritolu poolest (Ettinger jt, 2017). 

Kõige rohkem esineb HHS berni alpi karjakoeradel, kuldsetel retriiveritel ja rotveileritel. Selle 

kasvaja patoloogilised tunnused on unikaalsed, millest kõige silmatorkavam on neoplastiliste 
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histiotsüütide poolt põhjustatud erütrofagotsütoos. Protsessi tulemuseks on mõõdukas kuni 

märkimisväärne regeneratiivne aneemia (keskmine hematokrit 22,6%; vahemik 10,1–37). 

Teistest leidudest esineb veel trombotsütopeeniat (88%), hüpoalbumineemiat (94%) ja 

hüpokolesteroleemiat (69%). Tihtipeale esineb splenomegaalia koos ebamääraste hajusate 

sõlmeliste muutustega. Maks, kopsud ja luuüdi on sageli difuusselt infiltreerunud ja rakud 

levivad salakavalalt, intravaskulaarse invasiooni teel, moodustades minimaalse massi (Moore 

jt, 2006).  

Diagnoos pannakse tsütoloogiliselt või histopatoloogiliselt, võttes arvesse immunofenotüübi 

määramist. Neoplastiliste histiotsüütide tsütoloogias esineb varieeruvust, kuid kindlaks 

tunnuseks on erütrofagotsütoos koos ekstramedullaarsete hematopoeesi kolletega (Moore jt, 

2006). 

HHS-iga koerad on Coombs-negatiivsed, võrreldes immuunvahendatud hemolüütilise aneemia 

ja trombotsütopeeniaga (Evansi sündroom) koeri. Haiguse ulatuse hindamiseks teostatakse 

lümfisõlmede ülevaatus, rindkere röntgen, kõhuõõne ultraheliuuring ja luuüdi aspiratsioon 

tsütoloogiliseks hindamiseks. Haiguse prognoos on kehv ning kirjanduses on vähe teavet 

tõhusate ravimeetodite kohta. Ühes uuringus surid ja/või eutaneeriti kõik 17 HHS-iga koera. 

Keskmine aeg, mis kulus esimestest kliiniliste tunnuste avaldumisest kuni surmani oli 7,1 

nädalat (vahemik 2–32 nädalat). Selles uuringus puudus informatsioon ravikatsete kohta 

(Moore jt, 2006). Arvestades kirjanduses välja toodud CCNU efektiivsust teiste HS-i vormide 

vastu, võib ravim toimida ka antud kasvaja puhul (Ettinger jt, 2017).  

Üks CCNU uuring näitab, et ravivaste on kehvem loomadel, kellel esineb aneemiat, 

trombotsütopeeniat, hüpoalbumineemiat ja põrna tabandumist. Selgus, et trombotsütopeenia ja 

hüpoalbumineemia olid seotud märkimisväärselt vähenenud keskmise elulemusega (28 päeva 

või vähem). Loomad, kellel puudusid tunnused, elasid keskmiselt 163 päeva või rohkem 

(Skorupski jt, 2007). 

 

1.3.3. Pehmekoe sarkoomid 

 

Fibrosarkoom, leiomüosarkoom, müksosarkoom, osteosarkoom, liposarkoom ja diferentseeri-

mata sarkoom kuuluvad primaarsete põrna halvaloomuliste kasvajate hulka. Erinevalt 

hemangiosarkoomist on nende kasvajate puhul kliinika ebamäärane. Kliinilisteks tunnusteks 

võivad olla progresseeruv anoreksia ja letargia. Harvadel juhtudel võib tekkida põrnakeerd. 
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Ravimeetodiks on kirurgiline põrna eemaldamine. Koerte keskmine elulemus pärast 

splenektoomiat on umbes neli kuud, kuid see sõltub kasvaja tüübist. Histopatoloogilise uuringu 

mitootilisel indeksil on märkimisväärne prognostiline mõju. Paremat prognoosi omavad 

kasvajad, mille mitootiline indeks jääb alla üheksa (Ettinger jt, 2017). Linden jt (2019) uurisid 

pehmekoe sarkoomide esinemist koertel ning leidsid, et keskmine elulemus mitootilise 

indeksiga üle 9 oli 269 päeva ning mitootilise indeksiga alla 9 ei jõutud tulemuseni. Lisaks 

väitsid autorid, et kõhuõõne pehmekoe sarkoomid on kemoresistentsed ning seni ei ole 

keemiaravi loomade elulemust pikendanud (Linden jt, 2019).  

 

1.3.3.1. Fibrosarkoom 
 

 

Enamik fibrosarkoome esineb nahas, nahaaluses koes, või suuõõnes. Kasvajad on teistest 

lihtsasti eristatavad, omades spindlikujulisi kasvajarakke vähese tsütoplasmaga. Peamiselt on 

esindatud  maliigsed fibroblastid. Kasvajad kipuvad esinema vanematel koertel. Tõuline ja 

sooline eelsoodumus puudub, kuigi ühes uuringus on välja toodud kõrgem esinemus kuldsetel 

retriiveritel ja dobermani pinšeritel. Fibrosarkoom on infiltratiivne kasvaja, kuid metastaseerub 

harva. Mikroskoopilised kasvajarakud liiguvad mööda fastsiatasandeid, mistõttu võivad 

kasvajad taas tekkida pärast kirurgilist eemaldamist (Withrow jt, 2013). 

Spangler jt (1994) uuringust selgus, et fibrosarkoomi mitootiline indeks on kõrge, mis viitab 

halvale prognoosile. Kokku uuriti 87 looma, kellest 19 said fibrosarkoomi diagnoosi. 

Fibrosarkoomi keskmine mitootiline indeks oli 12 (vahemik 0–35). Uuritud loomadest kümme 

eutaneeriti ning kolm surid spontaanselt. 13 koeral oli surm seotud kasvajaga ning 10 koeral 

esinesid metastaasid. Ülejäänud kuue looma puhul kaotati kontakt (Spangler jt, 1994). 

 

1.3.3.2. Leiomüosarkoom 
 

 

Leiomüosarkoomid esinevad kõige sagedamini maos, peensooles, põrnas ja urogenitaaltraktis. 

Russell jt (2007) väidavad, et täieliku kirurgilise resektsiooni korral on elulemus 37 kuud või 

vähem. Withrow jt (2013) on leidnud, et keskmine elulemus põrna leiomüosarkoomi korral on  

kaheksa kuud. Metastaase esineb 15–30%-il leiomüosarkoomiga koertest. Metastaasid 
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paiknevad eelkõige soolestikus, põrnas või maksas. Metastaasid võivad areneda aeglaselt (1–2 

aastat). Teave keemiaravile allumise kohta on piiratud (Russell jt, 2007). 

Linden jt (2019) uurisid erinevaid primaarseid kõhuõõne pehmekoe sarkoome. 44 koerast 20-l 

paiknes sarkoom põrnas. Neist kolmel esines leiomüosarkoom, kahel fibrosarkoom ja ühel 

müksosarkoom. Ülejäänud koertel olid teised sarkoomi tüübid. Leiomüosarkoome esines kõige 

rohkem peensooles (n = 7), järgnes põrn (n = 3), püloorus (n = 2) ja põis (n = 2). Lisaks on 

põrna strooma sarkoomide uuringud näidanud, et elulemus on tugevas korrelatsioonis 

mitootilise indeksiga. Kehvemat prognoosi omavad juhtumid, mille korral mitootiline indeks 

on ≥ 9. Humaanmeditsiinis on kõige levinumateks primaarseteks kõhuõõne vistseraalseteks 

pehmekoe sarkoomideks leiomüosarkoomid ja liposarkoomid. See kehtis ka antud uuringus 

koerte kohta, kus leiti, et 38,1% koerte primaarsetest kõhuõõne vistseraalsetest pehmekoe 

sarkoomidest olid leiomüosarkoomid (Linden jt, 2019). 

Kliiniline prognoos põrna sarkoomide korral sõltub mitootilise indeksi väärtusest. Spangler jt 

(1994) diagnoosisid 14 loomal 87-st leiomüosarkoomi. Uuritud loomade keskmine mitootiline 

indeks oli 21 (vahemik 0–92). 14 loomast eutaneeriti kümme ja neist üheksa looma puhul oli 

surmapõhjus seotud kasvajaga. Üks loom suri kõrvalistel põhjustel ning ülejäänud koerad jäid 

elama või nendega kaotati kontakt. Metastaasid esinesid 14 loomast kuuel. Loomade keskmine 

elulemus, kelle mitootiline indeks oli 10–30 või enam, oli 1–2 kuud. Kõrge mitootiline indeks 

viitab halvale prognoosile (Spangler jt, 1994).  

 

1.3.3.3. Halvaloomuline fibroosne histiotsütoom 

 

Halvaloomuline fibroosne histiotsütoom (ingl malignant fibrous histiocytoma – MFH) on 

pehmete kudede sarkoom, mida iseloomustavad fibroblastid, histiotsüüdid ja erinevad 

mitteneoplastilised põletikurakud. MFH tabandab kõige sagedamini kopse, lümfisõlmi, maksa 

ja põrna. Kliinilised tunnused sõltuvad kasvaja asukohast. Kasvaja progresseerub kiiresti, omab 

halba prognoosi ja on tavaliselt surmaga lõppev. Inimestel on MFH üks levinumatest pehmekoe 

kasvajatest, kuid veterinaarmeditsiinis on kasvajat harva kirjeldatud. Üks uuring erinevate 

kasvajatüüpide kohta näitas, et MFH moodustas ainult 0,34% kõikidest koertel esinevatest 

kasvajatest. Üldiselt esineb MFH vanematel koertel, kuid üks uuring kirjeldab MFH esinemist 

kutsikal (Pires 1997; Kim jt, 2018). 
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Kim jt (2018) uurisid ninaverejooksu ja hüpertensiooni esinemise seost põrna MFH-ga. 10-

aastane alaska malamuut pöördus kliinikusse viis päeva kestnud bilateraalse ninaverejooksuga. 

Esmasel kliinilise ülevaatusel ninaverejooksu ei esinenud ning suuõõne läbivaatus oli leiuta. 

Samuti ei täheldatud patoloogilisi südame- ja hingamishelisid. Vererõhu mõõtmisel esines 

kerget hüpertensiooni (süstoolne vererõhk 148 mmHg). Kõhu palpeerimisel tuvastati suur 

ümmargune valulik mass. Vereproovides oli näha leukotsütoosi, aneemiat, hüpoalbumineemiat 

ja kergelt tõusnud aluseline fosfataasi (ingl alkaline phosphatase – ALP) väärtust. Ultrahelis 

nähti heterogeense välimusega, kapseldunud ja ebakorrapäraste piiridega uudismoodustist. 

Kompuutertomograafia kinnitas ultraheli leidu. Rinoskoopia oli märkimisväärse leiuta. Teostati 

täielik splenektoomia ja koera kliinilised sümptomid lahenesid. Tegemist oli esimese uuringuga, 

mis teatas, et MFH võib olla seotud ninaverejooksu ja hüpertensiooniga. Seose kinnitamiseks 

on vajalikud täiendavad uuringud (Kim jt, 2018). 

 
1.4. Mitteneoplastilised patoloogiad 
 

1.4.1. Nodulaarne hüperplaasia ja hematoom 

 

Nodulaarne hüperplaasia on koertel väga levinud mitteneoplastiline põrna kahjustus. 

Nodulaarne lümfoidne hüperplaasia (ingl nodular lymphoid hyperplasia – NLH) on koertel 

kõige levinum vorm. NLH esineb eelkõige suurenenud põrnaga vanematel loomadel (Mangano 

jt, 2019). Suuri hüperplastilisi nooduleid ja põrna hematoomi ei ole kerge eristada 

hemangiosarkoomist. Splenektoomiat teostatakse nii hematoomi kui ka hüperplastiliste 

noodulite raviks (Ettinger jt, 2017). Lee jt (2018) uuringu tulemuste kohaselt on 

mitteneoplastiliste põrna patoloogiatega koerte keskmine elulemus pärast splenektoomiat 

rohkem kui 36 nädalat.  

Koerte hüperplastilise nooduli eriliseks variatsiooniks on fibrohistiotsüütiline noodul. 

Nodulaarset fibrohistiotsüütilist jagunemist iseloomustab histiotsüütide ja spindlirakkude 

segapopulatsioon, mis on põimunud hematopoeetiliste elementide, plasmarakkude ja 

lümfotsüütidega. Need noodulid moodustavad NLH ja halvaloomulise põrna fibroosse 

histiotsütoomi vahele kontiinumi. Histoloogiliselt on lümfoidrakkude ja fibrohistiotsüütide 

suhe oluline ellujäämisnäitaja (Ettinger jt, 2017). Suurem lümfoidrakkude ja fibrohistiotsüütide 

proportsioon viitab pikemale elueale. Seevastu vähenenud rakkude proportsioon ja suurenenud 

mitootiline indeks viitavad suuremale suremusele (Spangler ja Kass, 1998). 
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1.4.2. Ekstramedullaarne hematopoees 

 

Ekstramedullaarne hematopoees (EMH) ja NLH on põrnas kõige sagedamini esinevad 

muutused, millega igapäevaselt ultraheli teostades kokku puututakse. Tavaliselt nähakse 

ultrahelis hüpo- kuni isoehhogeenseid vaevumärgatavaid nooduleid. Ekstramedullaarset 

hematopoeesi saab hüperplaasiast eristada tsütoloogia abil ning sageli esinevad muutused 

samaaegselt. EMH põhjustab difuusseid muutusi ja generaliseerunud splenomegaaliat (Nyland 

ja Mattoon, 2002). 

Põrnas on palju pluripotentseid vereloome tüvirakke ja EMH areneb siis, kui luuüdi ei suuda 

rahuldada vereloome vajadust. Uuringuga on näidatud, et kaheksast EMH-ga loomast viiel oli 

haigus, mis suurendab nõudlust vereloome järgi: immuunvahendatud hemolüütiline aneemia (n 

= 2), luuüdi hüpoplaasia (n = 1), paremakoja hemangiosarkoom (n = 1) ning regeneratiivne 

aneemia koos trombotsütopeeniaga (n = 1) (O'Keefe ja Couto, 1987). 

 

1.4.3. Põrnarebend 

 

Traumalise vigastuse tagajärjel tekkinud põrnarebend võib põhjustada eluohtlikku 

kõhuõõnesisest verejooksu. Traumad on sageli seotud mootorsõidukite, kukkumiste või 

tömpide löökidega kõhupiirkonda. Kõige sagedasem mitte-traumaatiline põrnarebendi põhjus 

on hemangiosarkoom. Põrnarebend on üks sagedasemaid verikõhu põhjuseid. Vähem esineb 

hematoomist või maksakasvajatest tingitud veritsust kõhuõõnde. Põrnarebendiga loomadel 

võivad esineda järgmised kliinilised tunnused: kahvatud limaskestad, aeglustunud kapillaaride 

taastäituvusaeg (KTA), kiire südamesagedus, kehv pulsi kvaliteet. Välisel vaatlusel võib 

esineda kõhu suurenemist, kuid mitte alati. Kõhu palpeerimisel võib tunda massmuutust. 

Mõned põrnarebendiga koerad stabiliseeruvad veenisisese vedeliku manustamise või 

vereülekande järgselt. Splenektoomia on näidustatud juhul, kui ravile vaatamata esineb  pidev 

verejooks kõhuõõnde. Koertel on kõige levinumateks põrnarebendite tekitajateks hemangio-

sarkoom ja hematoom (Ettinger jt, 2017). 
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1.4.4. Põrna hematoom 

 

Hematoom on kõige sagedasem healoomuline põrna kahjustus suurt tõugu vanematel koertel 

(keskmine eluiga 10 aastat). Kirjanduses on hematoome rohkem kirjeldatud labradori 

retriiveritel ja saksa lambakoertel (Patten jt, 2016). Enamik hematoomiga põrna kahjustusi 

omavad ka nodulaarse hüperplaasia tunnuseid, mis viitab, et tegemist võib olla sama protsessi 

erinevate etappidega. Nodulaarsest hüperplaasiast põhjustatud marginaaltsoonide deformat-

sioon häirib põrna verevoolu hüperplastilises sõlmes, mille tulemusena tekib hematoom 

(Ettinger jt, 2017). 

Cole (2012) uuris NLH esinemist põrna hematoomides ja hemangiosarkoomides. Valimisse 

kuulus 100 hematoomiga ja 120 hemangiosarkoomiga looma. Uuringust selgus, et 27%-il 

hematoomi juhtudest esines lümfoidset hüperplaasiat. Hemangiosarkoomi puhul puudusid 

lümfoidse hüperplaasia tunnused. Tulemused näitasid, et NLH tunnuste esinemisel on suure 

tõenäosusega tegemist põrna hematoomiga. 

Põrna hematoomid on koertel peamiselt seotud suurte põrnamassidega ning traumaline põhjus 

on harv (Ettinger jt, 2017). Samale järeldusele jõudsid Patten jt (2016), kes kirjeldasid füüsilist 

traumat vaid kolmel koeral 35-st. Hematoom on nii kliinilise pildi kui ka välimuse poolest väga 

sarnane hemangiosarkoomile, kuid nende patoloogiate puhul on prognoos väga erinev. 

Diagnoosimise teeb keeruliseks asjaolu, et hematoom ja hemangiosarkoom võivad esineda 

samaaegselt. Vale diagnoosi määramisel võib raviskeemist välja jääda kemoteraapia, mille 

tulemusena looma tervis kannatab (Patten jt, 2016). 

Hematoomi raviks on põrna kirurgiline eemaldamine (Ettinger jt, 2017). Splenektoomia 

teostamise järgselt on hematoomi prognoos väga hea ja keskmine elulemusaeg 674 päeva 

(Patten jt, 2016). Eelmainitud uuringu keskmine elulemus oli pikem võrreldes Prymak jt (1988) 

uuringu tulemusega 338 päeva ja Johnson jt (1989) uuringu tulemusega 252 päeva. 

 

1.5. Diagnostika 
 

1.5.1. Ultraheliuuring 
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Ultraheliuuring on mitteinvasiivne diagnostiline vahend hindamaks põrnamasse ning vere 

esinemist kõhuõõnes enne kirurgilist lõikust. Põrnamasside hea- või halvaloomulisusest võib 

sõltuda omanike otsus minna loomaga operatsioonile. Kahjuks puudub tavalisel 

ultraheliuuringul piisav tundlikkus ja spetsiifilisus põrna muutuste hindamiseks, mis põhjustab 

loomaomanike ja arstide seas frustratsiooni. Healoomulised kolded põrnas nagu hematoomid 

või hemangioomid on ultraheliga eristamatud hemangiosarkoomidest. Uuringud on näidanud, 

et magnetresonantstomograafia (MRT) võib pakkuda prognostiliselt väärtuslikku infot 

põrnakollete kohta, kuid ei ole esimeseks valikuks kriitilises konditsioonis loomadele, kellel 

esineb verikõht. Miinuseks on pikk üldanesteesia aeg ning protseduuri kallis maksumus 

(Ivančić jt, 2009).  

Kuigi ultraheli pildi põhjal ei ole võimalik täpselt öelda, kas tegemist on hea või halvaloomulise 

protsessiga, siis Ballegeer jt (2002–2005) väidavad, et mitu sarnase välimusega noodulit 

viitavad suurema tõenäosusega halvaloomulisele protsessile ja üksikud kolded viitavad 

enamasti healoomulistele protsessidele (Ballegeer jt, 2007).  

 

Sahrpley jt (2012) uurisid, kas värvi Doppleriga on võimalik eristada hea- ja halvaloomulisi 

põrnamasse. Uuringus osales 31 koera, kellest 13-l oli halvaloomuline ja 18-l healoomuline 

põrnamass. Nad tuvastasid ultraheliuuringul peritoneaalse efusiooni seitsmel koeral 31-st ning 

tulemused näitasid, et kõhuõõnes vedeliku esinemine oli tugevas seoses põrnamasside 

halvaloomulisusega  (p = 0,0007). 24 koeral ei esinenud kõhuõõnes vedelikku. Neist 18 koeral 

esines healoomuline kasvaja. Kõigil seitsmel efusiooniga koeral esines halvaloomuline kasvaja 

(Sharpley jt, 2012). Samuti tõestasid nad, et värvi Doppler ultraheliga verevoolu hindamine 

põrnamassides ei anna piisavat informatsiooni eristamaks healoomulisi masse halvaloomulis-

test, kuid arvavad, et laiade ja käänuliste veresoonte esinemine massis võib viidata 

halvaloomulisele kasvajale. Väite kinnitamiseks on vaja suuremamahulisi uuringuid (Sahrpley 

jt, 2012).  

Kontrastiga ultraheliuuring võib olla väärtuslik alternatiiv. See tõstab tavalise ultraheliuuringu 

tundlikkust ja spetsiifilisust. Humaanmeditsiinis on kontrastiga ultraheli kasutatud 

healoomuliste maksanoodulite eristamiseks metastaatilistest kolletest. Veterinaarmeditsiinis on 

kontrast ultraheli andnud sarnaseid tulemusi. Ivančić jt (2009) püstitasid hüpoteesi, et kontrast 

ultraheliuuringu abil on võimalik eristada põrnas hemangiosarkoomi hematoomist ning 

iseloomustada maksanoodulite hea- või halvaloomulisust. Uuringus osales 20 koera, kellest 19-
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le teostati põrnakoe histopatoloogiline uuring. Nad uurisid nelja parameetrit: pikslite keskmine 

intensiivsus, intervall süstimisest kuni intensiivsuse piigini (Joonis 1), põrna alune piirkond, 

maksa ja kolde intensiivsuse suhet. Histopatoloogiliselt tuvastati 11 koeral hemangiosarkoom, 

seitsmel hematoom ja ühel diferentseerimata sarkoom. Põrna hea- ja halvaloomulised 

protsessid olid kontrast ultraheliuuringu järgi tuvastamatud (Joonis 2), küll aga oli võimalik 

eristada healoomulisi maksanoodulied maksa hemangiosarkoomist. Pärast kontrastaine 

manustamist jäid halvaloomulised muutused hüpoehhogeenseks ja healoomulised 

isoehhogeenseks, võrreldes ümbritseva maksa parenhüümiga (Ivančić jt, 2009). 

 

 

Joonis 1. Ultraheli pildid hemangiosarkoomiga (noolega viidatud) koera põrnast. (A) pilt on tehtud 

enne kontrastaine manustamist koerale, (B) koheselt peale kontrastaine manustamist, (C) 7 sekundi 

möödumisel kontrastaine manustamisest ning (D) kontrastaine maksimaalse intensiivsuse saavutamisel. 

Tärniga tähistatud aladel on viidatud normaalsele põrna struktuurile. Hemangiosarkoom on hea 

verevarustusega (C) ning  tema välimus kontrastaine maksimaalse intensiivsuse korral on heterogeenne 

(D). Piltide paremal küljel olevad numbriskaalad näitavad sügavust sentimeetrites (Ivančić jt, 2009). 
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Humaanmeditsiinis kasutatakse kontrastiga ultraheliuuringut nii traumaatiliste põrna vigastuste 

kui ka veresoonkonnahaiguste korral, sellist lähenemist on võimalik rakendada ka 

veterinaarmeditsiinis. Kontrastiga ultraheliuuring võib aidata kinnitada diagnoosi, kui loomal 

on trombemboolia või põrnainfarkt (osalise põrnakeeru ja/või posttraumaatilise rebendi tõttu) 

(Rossi jt, 2008). 

 

 

1.5.2. Kompuutertomograafia 

 

 

Kompuutertomograafia (KT) suurenenud sensitiivsus metastaatiliste kollete tuvastamisel aitab 

hinnata erinevate kasvajate astmeid. Samuti aitab hinnata kasvajate ulatust, infiltratiivseid 

omadusi ning süsteemsete kasvajate (nt lümfoom) korral ravivastust (Hughes jt, 2019). 

Hughes jt (2019) hindasid KT alusel maksas ja neerus nuumrakulise kasvaja metastaaside 

esinemist. FNA-ga kinnitati viiel loomal 57-st nuumrakulise kasvaja metastaasid põrnas. Nende 

Joonis 2. Ultraheli pildid koeral esinevast põrna hematoomist (ümbritsetud noolepeadega). (A) pilt on 

tehtud enne kontrastaine manustamist, (B) koheselt peale kontrastaine manustamist, (C) 13 sekundi 

möödumisel kontrastaine manustamisest ning (D) kontrastaine maksimaalse intensiivsuse saavutamisel. 

Kontrastaine maksimaalsel intensiivsusel on näha, et hematoomil esineb samuti heterogeenne välimus 

(Ivančić jt, 2009). 
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uuringust selgus, et metastaasid võivad KT piltidel luua mitmekesise mustri ning seega on KT 

leiud metastaaside tuvastamiseks ebaspetsiifilised. KT piltidel esines nii subjektiivset elundite 

suurenemist, homogeenset, nodulaarset või difuusset heterogeenset parenhüümi kui ka elundite 

normaalset struktuuri (Joonis 3). Uuringu tulemused viitavad sellele, et nuumrakkude 

metastaasid võivad tekitada multifokaalseid hüpotensiivseid koldeid põrna parenhüümis, kuid 

patsientidelt võetud tsütoloogiaga kinnitatud proove oli liiga vähe. Seetõttu tuleks väite 

kinnitamiseks teostada suurema mahuline uuring. Põrna suurenemine võib viidata 

metastaasidele, kuid leid on tavaline ka sedatsioonis ja üldanesteesias. Autorid leiavad, et KT 

võib olla abiks ebakorrapärase põrna parenhüümi määramisel ning muudab proovi võtmise 

lihtsamaks (Hughes jt, 2019). 

 

 

Fife jt (2004) uurisid KT võimet eristada hea- ja halvaloomulisi põrnamasse. Nad hindasid 

kokku 21 koera ning kokku esines koertel 24 põrnamassi. Nad teostasid KT pildid enne ja pärast 

kontrastaine manustamist. Nad hindasid põrnamasse Hounsfieldi ühikute (ingl Hounsfield unit  

– HU) ja mahu põhjal. Nagu eelnevates uuringutes on välja toodud, siis ka selles uuringus ei 

olnud suuruse ja mahu põhjal võimalik öelda, kas tegemist on hea- või halvaloomulise massiga. 

Healoomulised massid jagunesid põrna hematoomideks ja nodulaarseks hüperplaasiaks. 14 

(58,3%) massi olid healoomulised ning 10 (41,7%) olid halvaloomulised. Uuringust selgus, et 

Joonis 3. Transversaalsed kontrasti järgsed KT pildid. (A) Pildil on näha multifokaalseid tumedamaid 

põrnakoldeid peennõela aspiraadiga kinnitatud nuumrakuliste metastaasidega koeral. (B) Pildil on näha 

normaalne põrnakoe struktuur (viidatud noolega) peennõela aspiraadiga kinnitatud nuumrakuliste 

metastaasidega koeral (Hughes jt, 2019). 
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halvaloomuliste põrnamasside korral olid HU-d oluliselt madalamad, kui healoomulistel 

põrnamassidel, nii enne kui ka pärast kontrastaine manustamist (P < 0,05). Pärast kontrastaine 

manustamist oli nodulaarse hüperplaasia korral HU väärtus kõige kõrgem (90,3 HU), 

hematoomidel keskmine (62,5 HU) ja halvaloomulistel massidel kõige madalam (40,1 HU). 

Uuringus esitatud karakteristikukõver näitas, et parim kontrasti manustamise järgne läviväärtus 

hea- ja halvaloomuliste masside eristamiseks oli 55 HU-d. Läviväärtusest madalama väärtusega 

massid loetakse halvaloomulisteks. Kõhuõõne KT on kasulik kujutava diagnostika meetod 

koerte hea- ja halvaloomuliste fokaalsete põrnamasside hindamiseks (Fife jt, 2004). Sama 

uuringu käigus leiti, et suuremal osal koertest, kellel oli kõhuõõnes vaba vedelik, esines 

halvaloomuline põrnamass. Vaba vedelikuta koertel esinesid healoomulised massid. Kõhuõõne 

efusiooniga koerte arv selles uuringus oli väike (n = 8), kuid kirjanduses leidub veel uuringuid, 

mis kinnitavad väidet, et vaba vedelik viitab halvaloomulisele protsessile (Fife jt, 2004; 

Sharpley jt, 2012). 

 

1.5.3. Tsütoloogia 
 

 

Põrnast FNA võtmine ja tsütoloogiliste preparaatide valmistamine võib olla splenomegaalia 

diagnoosimisel suureks abiks. Minimaalselt invasiivsed diagnostilised meetodid on 

hädavajalikud tarbetute kirurgiliste protseduuride vältimiseks. FNA eesmärk on saada piisav 

arv terveid rakke, mis esindavad patoloogilist protsessi. Selle põhjal on võimalik tuvastada 

erinevaid hea- ja halvaloomulisi patoloogiaid (O'Keefe ja Couto, 1987). Ultraheli kontrolli all 

on protseduuri lihtne teostada ning tüsistusteoht on suhteliselt väike. Kuigi tsütoloogilised 

diagnoosid peegeldavad sageli histoloogilisi tulemusi, ei pruugi FNA-ga täpset diagnoosi 

saada, juhul kui proovi võetakse valesti või on vaja eristadada neoplastilisi seisundeid 

reaktiivsetest (Mangano jt, 2019). 

Ballegeer jt (2007) uuringus võeti 31 koeral FNA proovid tsütoloogiliseks hindamiseks. 19 

loomal 31-st (61,3%) klappis tsütoloogilisel hindamisel saadud diagnoos histopatoloogilise 

diagnoosiga. Kokku sai valediganoosi viis koera. Seitsmel (22,6%) juhul ei suudetud panna 

lõplikku diagnoosi ning oli vaja koestruktuuri histoloogilist hindamist, et eristada reaktiivseid 

ja neoplastilisi seisundeid. 14-st mitte-neoplastilise seisundiga loomast diagnoositi õigesti 11, 

lõplikku diagnoosi ei suudetud panna kahel juhul ja valesti diagnoositi üks juht. 
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Halvaloomuliste neoplaasiatega koeri oli 17. Neist 8 diagnoositi tsütoloogiliselt õigesti, viiel 

koeral jäi kahtlus neoplaasiale ja valesti diagnoositi neli juhtu (Ballegeer jt, 2007). 

 

 

1.5.4. Diagnostilised markerid 
  
 

1.5.4.1. Ferritiin 
 

Ferritiin on rauda sisaldav rakusisene valk. Organismis on ta raua depoovorm. Ferritiini leidub 

kõikide imetajate rakkudes, kõige rohkem maksas, põrnas ja luuüdis. Ferritiini esinemist see-

rumis, madalas kontsentratsioonis, peetakse normaalseks (< 1 µg/ml). Seerumi ferritiin on po-

sitiivses korrelatsioonis keha rauavarudega (Watanabe jt, 2000).  

Seerumi ferritiini tase võib muutuda raua ülekülluse, põletikuliste protsesside, maksakahjus-

tuste ja halvaloomuliste kasvajate korral. Veterinaarmeditsiinilises kirjanduses on täheldatud 

koertel seerumi ferritiini tõusu histiotsüütilise sarkoomi, lümfoomi ja imuunvahendatud hemo-

lüütilise aneemia puhul (Chikazawa jt, 2013).  

Chikazawa jt (2013) uurisid põrnamassidega koertel seerumi ferritiini kasulikkust kasvaja mar-

kerina. Ferritiini tõus seerumis on tõenäoliselt tingitud põletikust ja ferritiini vabanemisest ra-

bedast kasvaja koest. Uuringusse oli kaasatud 21 koera (11 hemagiosarkoomiga, 6 hematoo-

miga, 3 lümfoomiga ja 1 hemangioomiga). Tulemustest selgus, et hüperferritineemia on põrna-

massidega koertel sagedane leid, kuid see pole spetsiifiline, sest võib esineda ka teiste hea- ja 

halvaloomuliste haiguste korral. Siiski leiavad autorid, et seerumi ferritiin on kõrge sensitiiv-

susega test põrnamasside diagnostikas ja soovivad teha suuremamahulisi uuringuid (Chikazawa 

jt, 2013).  

 

1.5.4.2. Suur endoteliin-1 

 

Suur endoteliin-1 on vasopressiivne peptiid, mis pärineb endoteelirakkudest ja osaleb kasvajate 

tekkes (Fukumoto jt, 2015). Paljud uuringud humaanmeditsiinis on näidanud suure endoteliini-

1 kasulikkust kliinilise biomarkerina kasvajaliste protsesside korral, mistõttu uurisid Fukumoto 

jt (2014) suure endoteliin-1 väärtuslikkust koertel kasvaja markerina.  
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Fukumoto jt (2014)  hindasid erinevate kasvajatega koerte seerumi tasemeid. Seerumi suur en-

doteliin-1 tasemed hemangiosarkoomiga (5,6 ± 2,2 pmol/l), adenokartsinoomiga (2,0 ± 1,8 

pmol/l), histiotsüütilise sarkoomiga (3,3 ± 1,9 pmol/l), kondrosarkoomi või osteosarkoomiga 

(3,6 pmol/l)  ning hepatotsellulaarse kartsinoomiga (2,7 ± 1,8 pmol/l) koertel olid oluliselt (p < 

0,05) kõrgemad kui tervetel kontrollkoertel (1,1 ± 0,53 pmol/l). Kõige kõrgem suure endoteliin-

1 tase seerumis esines hemangiosarkoomiga koertel. Tulemustest järeldati, et suur endoteliin-1 

on potentsiaalne kasvaja marker koerte neoplaasiate korral.  

Samale järeldusele jõuti ka Fukumoto jt (2015) uuringus, mille eesmärgiks oli uurida suure 

endoteliin-1 kasulikkust hemangiosarkoomiga koerte kasvaja markerina. Leiti, et uuritav mar-

ker on kõrge sensitiivsuse (86–100%) ja spetsiifilisusega (86– 95%) HSA diagnoosimisel. Kuna 

suur endoteliin-1 tõuseb ka kroonilise neerupuudulikkuse ja kopsu hüpertensiooniga, siis tuleks 

need haigused eelnevalt välistada. Koos paralleelse ultraheliuuringuga peetakse endoteliin-1 

paljulubavaks markeriks HSA diagnoosimisel. 

 

1.5.4.3. Seerum kollageen XXVII peptide 
 

Seerum kollageen XXVII peptiid on valgu lõhustumisel tekkiv laguprodukt, mis osaleb angio-

geensetes protsessides. Kirby jt (2011) uurisid peptiidi võimalikku kasutamist diagnosti-lise 

markerina hemangiosarkoomi diagnoosimisel. Uuringus osales 42 tervet, 34 HSA-ga, 18 osteo-

sarkoomiga, 16 lümfosarkoomiga, 14 kartsinoomiga ja 16 põletikulise seisundiga koera.  

Western blot analüüs, mida kasutatakse valkude tuvastamiseks, näitas, et seerumi kollageeni 

XXVII peptiidi kontsentratsioon oli HSA-ga koerte seerumis keskmiselt 9,5 korda kõrgem kui 

tervetel koertel. Peptiidi tase tõusis ka osteosarkoomidega, lümfoomidega, kartsinoomidega 

ning põletikuliste seisunditega koertel, kuid väärtused jäid madalamaks võrreldes HSA-ga. As-

jaolu, et seerumi kollageeni XXVII peptiidi kontsentratsioon langes pärast splenektoomiat ja 

keemiaravi ning tõusis kahel patsiendil kasvaja retsidiivil, näitab, et peptiidi järgi on võimalik 

hinnata kasvaja taasteket. Autorite hinnangul tuleks markeri diagnostiline kasulikkus täienda-

vate uuringutega kinnitada, kuid leiavad, et marker võib tulevikus olla odav, kiire ning mittein-

vasiivne meetod tuvastamaks koertel HSA-d (Kirby jt, 2011).  
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1.5.4.4. Vaskulaarne endoteliaalne kasvufaktor  
 

 

Vaskulaarne endoteeli kasvufaktor (ingl vascular endothelial growth factor – VEGF) on di-

meerne glükosüülitud polüpeptiidi kasvufaktor, millel on endoteelirakkudele spetsiifilised an-

giogeensed, mitogeensed ja veresoonte läbilaskvust suurendavad omadused (Clifford jt, 2001). 

 

Clifford jt (2001) uuringus võrreldi plasma VEGF-i kontsentratsioone tervetel (n = 17) ja he-

mangiosarkoomiga (n = 16) koertel. HSA-ga koertel oli tuvastatav plasma VEGF-i  kontsent-

ratsioon oluliselt suurem võrreldes tervete koertega (p < 0,001). Keskmine VEGF-i plasma-

kontsentratsioon HSA-ga koertel oli 17,2 pg/ml (vahemik 1,0–66,7 pg/ml). Plasma VEGF-i 

kontsentratsioonid HSA-ga koertel ei olnud korrelatsioonis haiguse staadiumi ega kasvaja suu-

rusega. VEGF-i potentsiaalset kasulikkust kliinilises töös ja selle kasutamist prognostilise indi-

kaatorina tuleb uurida tulevikus veelgi põhjalikumalt.  

 

Frenz jt (2014) püstitasid hüpoteesi, et VEGF võib mängida olulist rolli kasvaja kasvus ning 

seetõttu võib VEGF-i sisaldus haigete koerte veres tõusta. Lisaks uurisid nad, kas on võimalik 

eristada VEGF väärtuste abil hematoomi ja hemangiosarkoomi. Uuringus osales kokku 38 

koera, kellest 23 olid terved ja 15-l esines põrnamass. Põrnamassiga koertest kümme olid isased 

ja viis emased. Keskmine koera vanus oli 12 aastat. Kõikidele haigetele koertele teostati 

splenektoomia ja kinnitati diagnoos histopatoloogilise uuringuga. Kaheksal koeral esines he-

matoom ja seitsmel hemangiosarkoom. Vereproovid võeti enne operatsiooni teostamist. Kont-

rollgruppi kuulus 23 tervet koera, kellele oli eelnevalt teostatud kliiniline läbivaatus, vereproo-

vid ja kõhuõõne ultraheliuuring. Seerumi VEGF-i taset määrati ELISA testi abil, mis tuvastab 

koertel VEGF-i kõige levinumat isovormi 164. Selles uuringus olid seerumi VEGF-i kontsent-

ratsioonid oluliselt kõrgemad põrnamassiga koertel võrreldes tervete koertega, mis ühtib teiste 

varasemalt läbiviidud uuringutega. Tulemused näitasid, et VEGF-i põhjal ei ole võimalik eris-

tada hematoomi hemangiosarkoomist. Uuringu põhjal tehti järeldused, et VEGF tõuseb küll 

põrnamassidega koerte veres, kuid ei ole diagnostiliselt oluline marker eristamaks hea- ja hal-

valoomulisi kasvajaid. Autorid peavad uuringu puuduseks väikest valimit ning ainult ühe 

isovormi mõõtmist seerumist (Frenz jt, 2014) 
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2. TÖÖ EESMÄRGID 
 

 

 

 

1. Anda ülevaade ja pakkuda veterinaaridele eestikeelset teaduspõhist informatsiooni 

koertel kõige sagedamini esinevatest põrna patoloogiatest, nende diagnoosimisest,  

prognoosist ja ravist. 

 

2. Kirjeldada kliinilisi juhtumeid nii hea- kui ka halvaloomuliste histopatoloogiliste 

diagnoosidega koertel, kes külastasid Eesti Maaülikooli Väikeloomakliinikut perioodil 

01.02.2018 – 01.02.2022. 

 

3. Leida ja kirjeldada seoseid kliiniliste tunnuste, vereproovide, ultraheliuuringu ning 

histopatoloogilise diagnoosi vahel.  
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3. MATERJAL JA METOODIKA 
 

 

Töö on koostatud kirjanduse ülevaate ja kliiniliste näidete põhjal. Kliinilisteks näideteks on 

valitud retrospektiivselt 21 haiguslugu põrna patoloogiatega koerte seast Eesti Maaülikooli 

Loomakliinikus vahemikus veebruar 2018 kuni veebruar 2022. 18 haigusjuhtumi puhul on 

diagnoos kinnitatud histopatoloogilise uuringuga ning kolm haigusjuhtu on seotud trauma ta-

gajärjel tekkinud põrna patoloogiaga. Histopatoloogiline uuring teostati enamikel juhtudel La-

boklinis. Mõne üksiku juhtumi puhul oli histopatoloogiline uuring teostatud Läti laboris või 

Eesti Maaülikoolis.  

 

Kirjeldamiseks valitud patsientide eelduseks oli histopatoloogilise diagnoosi, anamneesi, 

kliinilise ülevaatuse ja diagnostika olemasolu. Diagnostika all on kirjeldatud vereproove, 

kõhuõõne ultraheliuuringu ja röntgenleide. Vereproovidest on kirjeldatud hematoloogilisi ja 

biokeemilisi näitajaid, mida loomadel kõige sagedamini määrati ja/või mille väärtused olid 

muutunud. Verest määrati kõige enam: C-reaktiivset valku (ingl C-reactive protein – CRP), 

totaalset proteiini (ingl total protein – TP), aluselist fosfataasi (ingl alkaline phosphatase – 

ALP), aspartaadi aminotransferaasi (ingl aspartate aminotransferase – AST), kreatiniini (ingl 

creatinine – CREA), uureat (ingl urea – UREA) ja aluselist aminotransferaasi (ingl alanine 

aminotransferase – ALT). Kõhuõõne vedeliku punktaadist määrati pakitud punaste 

vererakkude mahtu (ingl packed cell volume – PCV) ja plasma proteiini (ingl plasma proteiin 

– PP).  

  

Valimisse kuuluvad ainult koerad, sest kassidel esineb põrna patoloogiaid harva. Kliiniliste 

näidete hulgast jäid välja kaks histopatoloogilise diagnoosiga koera, sest neil puudus anamnees 

ja kliiniline ülevaatus. Trauma patsientide hulka said valitud ainult need, kellele teostati 

diagnostiline laparotoomia diagnoosi kinnitamiseks. Põgus ülevaade on toodud kõikidest nelja 

aasta jooksul esinenud põrna patoloogiatega koertest.   

 

Kliinilised näited põhinevad Eesti Maaülikooli Väikeloomakliiniku Provet Cloud andmebaasis 

esitatud anamneesidele ja kliinilistele uuringutele. Provet Cloud otsingumootoris oli võimalik 

leida 17 erinevat põrnaga seonduvat diagnoosi. Kliiniliste juhtumite otsimiseks kasutati 

otsingus järgmiseid diagnoose: lümfoom – põrna, mahuline muutus – põrna, neoplaasia – põrna, 
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neoplastiline metastaas – põrnas, osteosarkoom – ekstraskeletaalne põrna, nuumrakuline 

kasvaja – vistseraalne põrna, põrna hematoom, põrna verejooks, põrnainfarkt, põrnarebend, 

põrnarebend – traumaatiline, põrna keerdumine, põrna põletik, tromboos – põrnaveeni, abstsess 

– põrna, hemangioom põrna, hemangiosarkoom. Ühtegi juhtumit ei tulnud otsingust järgmiste 

diagnoosidega:  neoplastiline metastaas – põrnas, osteosarkoom – ekstraskeletaalne põrna, 

nuumrakuline kasvaja – vistseraalne põrna, põrna põletik, tromboos – põrnaveeni, abstsess – 

põrna. Asjaolu võib olla tingitud sääraste juhtumite puudumisest või sarnaste diagnooside 

esinemisest süsteemis, mistõttu arstid on eelistanud ühte diagnoosi teisele. Samuti võib olla arst 

määranud diagnoosi Provet Cloud süsteemis enne kui histopatoloogiline aruanne on saabunud, 

mistõttu diagnoos on õigeks määramata jäänud. 
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4.TULEMUSED 
 

4.1. Kliinilised näited  
 

4.1.1. Koer 1 

 

Anamnees: 11-aastase segaverelise koeraga pöörduti esmaabi vastuvõttu seoses äkktekkelise 

loidusega. Koer kõndis õue, jäi maha lamama ning pärast ei tahtnud enam püsti tõusta. Omani-

kud märkasid, et koer joob suures koguses vett ning kõhupiirkond on suurenenud. Viimase nä-

dala jooksul oli samalaadset nõrkuse episoodi ilmnenud veel paaril korral. Koeral ei esinenud 

oksendamist ega kõhulahtisust. Omanik mõõtis koera kehatemperatuuri, mis oli normaalne. 

Varasemalt on esinenud nahaaluseid uudismoodustisi sabatüvel ja vasakul küljel. Koera vakt-

sineeriti viimati kaks aastat tagasi. Siseparasiiditõrjet tehakse kaks korda aastas ning viimati sai 

ussirohu kümme päeva tagasi.  

 

Kliiniline ülevaatus: Kliinilisel ülevaatusel oli koer loid ja ei tahtnud püsti seista.  Limaskestad 

kahvaturoosad ja KTA 1,5 sekundit. Südamesagedus 96 x/min ning hingamissagedus 48 x/min. 

Esines kerget kõhuhingamist. Auskultatsioonil hingamishelides patoloogiaid ei täheldatud. 

Kõht oli palpeerimisel pinges, kuid koer ei näidanud välja valulikkust. Kehatemperatuur 38,6 

°C.  

 

Vereproovid: Hematoloogilises vereproovis esines tugev leukotsütoos, neutrofiilide vasaknihe 

ja trombotsütopeenia. Esines mõõdukas hüpokroomne mikrotsütaarne regeneratiivne aneemia. 

Erütrotsüüdid kergelt hüpokroomsed. Leitud ka kaks metarubritsüüti. Polükromatofiilseid mak-

roretikulotsüüte ca 2%. Biokeemilises veres oli väga minimaalne TP ja türoksiini langus. CRP 

oli tõusnud 7 korda.  

 

Diagnostika: Kõhuõõne paremal lateraalsel röntgenpildil esineb põrna piirkonnas hägusust 

(Joonis 4). Rinnaõõne paremal lateraalsel röntgenil metastaase ei tähelda. Ultraheliuuringul oli 

näha vaba vedelikku kõhuõõnes ning massmuutust põrnas. Kõhuõõne punkteerimisel tõmmati 

süstlasse veri (PCV 34%; PP 48 g/L).  
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Ravi: Arvestades kliinilisi leide ja diagnostikat otsustati splenektoomia kasuks. Põrn oli suure-

nenud ja seinmisel pinnal esines mitu pinnast kõrgemat ala (Joonis 5). Põrna ventraalses otsas 

esines 15 cm läbimõõduga veritsev massmuutus (Joonis 6). Massmuutus oli ebaühtlase struk-

tuuri ja värviga.  Liiteid muude organitega ei tuvastatud. Maksa struktuur oli ühtlane ja pato-

loogiliste muutusteta. Postoperatiivselt saadeti põrna koeproovid Laboklini histopatoloogilisele 

uuringule.    

Joonis 4. Koer 1. Kõhuõõne parem lateraalne röntgenpilt, millel on näha põrna piirkonna detailsuse 

kadumine.  

Joonis 5. Koer 1. Põrna seinmine pind on ebaühtlase värvi ja struktuuriga. Põrnal esineb mitmeid 

pinnast kõrgemaid alasid (Autor: Eliise Kohv). 
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Diagnoos: Hemangiosarkoom  

 

 

4.1.2. Koer 2  

 

Anamnees: Emase steriliseeritud 7-aastase hiina harjaskoeraga pöörduti loomakliinikusse seo-

ses ühe kuu jooksul tekkinud progresseeruva loiduse ja kaalukaoga. Koer väsis kiiresti jalutus-

käikudel ning lisaks esines ebatiinust. Koeral oli veriroe ning ta oksendas veresegust eritist. 

Lima väljaheites ei täheldatud. Koer sai raviks metronidasooli 5 päevaks, probiootikume ja see-

dimist toetavat ravitoitu. Ussirohtu antakse kaks korda aastas ning vaktsineerimisstaatus pole 

teada, sest omanikul pass puudub.  

 

Kliiniline ülevaatus: Kehakaal 8,2 kg. Limaskestad niisked ja roosad, KTA 1 sekund. Naha-

turgor normaalne. Kaenlaalused ja kubeme lümfisõlmed olid suurenenud. Kõht palpeerides pin-

ges. Auskultatsioonil oli kõik korrapärane (ingl within normal limits – WNL). Kehatemperatuur 

37,6 °C. Tagumised piimanäärmed ja häbeme piirkond olid turses, kuid eritist häbemest ei tä-

heldatud. 

 

Joonis 6. Koer 1. Põrna sisusmisel pinnal paikneb 15 cm läbimõõduga veritsev 

moodustis (Autor: Eliise Kohv).  
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Diagnostika: Ultrahelis oli näha kahte tsüsti põrna peal. Põrnas esines kaks ebaühtlase struk-

tuuri ja ehhogeensusega moodustist (d = 1,84 cm ja d = 1,11 cm). Maks oli normaalse struk-

tuuriga ning sapipõies oli veidi sadet. Magu ja soolestik patoloogilise leiuta. Mesenteeri lümfi-

sõlmed tugevasti suurenenud (d = 1,84 cm), kõhuõõnes vaba vedelikku ei esinenud. Esimesel 

mõõtmisel CRP 12,1 mg/L (ref. 0,0–10,0 mg/L). 7 päeva hiljem mõõdetuna CRP tõus 36,3 

mg/L. Üldvalgeliblede arv langenud monotsüütide arvelt. Biokeemia patoloogilise leiuta. 

 

Ravi: Splenektoomia  

 

Diagnoos: Nodulaarne hüperplaasia  

 

4.1.3. Koer 3 
 

Anamnees: Isasel kastreeritud 10-aastasel segaverelisel koeral tekkis äkitselt lamades valuepi-

sood. Koer ei soovinud enam liikuda. Omaniku sõnul on koera kõht suurenenud.  

 

Kliiniline ülevaatus: Kehakaal 19,7 kg. Koer oli vastuvõtus loid ja eelistas lamada. Subkutaan-

sed lümfisõlmed WNL. Limaskestad roosad ning veidi normaalsest kahvatumad. KTA 1,5 se-

kundit. Suus mõõdukalt hambakivi, kuid gingiviiti ei esinenud. Kõhupiirkonna palpatsioonil ei 

anna valureaktsiooni. Tagaselja katsumisel muutub koer rahutuks. Rinnaõõne auskultatsioonil 

esineb paremal ja vasakul pool südames 2/6-st kõrvalkahin, südamesagedus 144 x/min ja rütm 

ühtlane. Hingamishelides ei esine vilinaid ega räginaid. Hingamismuster rahulik.  

 

Diagnostika: Ultrahelis oli kusepõies vähesel määral anehhogeenset vedelikku, milles ei esi-

nenud ehhogeenset sedimenti. Eesnääre sümmeetriline ja homogeense struktuuriga ning puu-

duvad anehhogeense vedelikuga alad (varasemalt esinesid eesnäärmes tsüstid). Koerale paigal-

dati pool aastat tagasi Suprelorini implantaat. Mõlema neeru koor ja säsi on eristatavad, neeru-

vaagnad ei ole laienenud. Kusejuhad ei ole laienenud. Põrna ventraalses otsas massmuutus, 

mille läbimõõt on umbes 5 cm (Joonis 7). Massist kraniaalselt on vähesel määral vaba vede-

likku. Maksaservad teravad. Sapipõies mõõdukalt anehhogeenset vedelikku, milles ei esine eh-

hogeenset sedimenti. Biokeemiline vereproov WNL. Hematoloogias madal hematokrit, leu-

kotsütoos ning neutrofiilia.  



37 

 

 

 

Ravi: Splenektoomia  

 

Diagnoos: Nodulaarne hüperplaasia  

 

 

4.1.4. Koer 4 

 

Anamnees: Isase 7-aastase mopsiga tuldi loomakliinikusse põrna eemaldamise operatsioonile. 

Koeraga käidi varasemalt teises kliinikus, kus omanik kaebas, et koer öögib ja oksendab nagu 

oleks midagi kurgus kinni. Omanik välistas, et tegemist on kennelköhaga. Koera isu on olnud 

normaalne. Kolm nädalat tagasi olid koeral mõned puugid, mistõttu soovis omanik koera kont-

rollida borrelioosi suhtes. 

 

Joonis 7. Koer 3. Põrna ventraalses otsas (põrna saba) on näha pehmekoe tihedusega massmuutust. 
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Kliiniline ülevaatus: Kehakaal 14,5 kg. Poole aastaga on koer kaalus juurde võtnud 1,5 kg. 

Vastuvõtul aktiivne, auskultatsioon patoloogilise leiuta. Kehatemperatuur 38,7 °C. Limaskes-

tad roosad, KTA alla 2 sekundi, kõhuõõne palpatsioonil tunda suurenenud põrna. Koer on üle-

kaaluline. Esineb pikk pehme suulagi.   

 

Diagnostika: Ultrahelis oli kusepõis tühi ja sein paksenenud. Neerud korrapärased. Põrna kra-

niaalses otsas oli hüpoehhogeenne anehhogeensete aladega 1,3 x 1,6 cm kolle. Maks ja sapipõis 

normaalsed. Maos esinesid toidumassid, soolestik patoloogilise leiuta. Neerupealised ja pank-

reas polnud visualiseeritavad. Esineb põrna moodustise rebenemise risk. Hematoloogias oli 

kerge leukotsütoos, neutrofiilia ja monotsütoos. Biokeemias TP normist kõrgem globuliinide 

arvelt. CRP tõusnud (48,1 mg/L). SNAP 4DX kiirtest negatiivne.  

 

Ravi: Splenektoomia. Põrna keskpaigas 2 x 2 cm suurune kummuv uudismoodustis. Mujal kõ-

huõõnes muutusi ei esinenud.  

 

Diagnoos: Nodulaarne hüperplaasia (fibriohistiotsüütilised noodulid – 1.aste)  

 

 

4.1.5. Koer 5  

 

Anamnees: Isase 7-aastase segaverelise koeraga pöörduti erakorralisse vastuvõttu seoses liiku-

misprobleemiga. Kaks nädalat tagasi tekkis äkktekkeline mitteambulatoorne paraparees. Oma-

nik traumat ei kahtlusta. Esimestel päevadel andis omanik koerale paratsetamooli. Mõne päe-

vaga läks liikumine paremaks. Koer suudab ise kõndida, kuid tagajalad on nõrgad ning koer 

kõnnib käppade dorsaalsel pinnal, kuhu on tekkinud haavandid. Muud kaebused puuduvad. 

Koer ei ole loid ega isutu, kuid varasemalt on söögiisu parem olnud. Ei esine oksendamist. Roe 

on normaalse värvuse ja konsistentsiga. Urineerimine korrapärane, ei esine polüuuriat/polüdip-

siat. Hingamismuster normaalne, ei köhi. Varasemalt olnud terve.  Koer elab õues ketis. Vak-

tsineeritud marutaudi vastu. 

 

Kliiniline ülevaatus: Kehakaal 31,5 kg. Koer on agressiivne ja vajab ülevaatamiseks suukorvi. 

Südamesagedus 92 x/min, auskultatsioonil patoloogiaid ei tähelda. Põis palpeerimisel tühi. 

Temperatuur 39,5°C.  
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Diagnostika: Vereproovides CRP tõus 46 mg/L (ref. 0–10 mg/L). Hematoloogias küps neutro-

fiilia, monotsütoos, eosinofiilia, lümfopeenia ja leukotsütoos. Hematokrit  normist  madalam 

36,3% (ref. 37–55%). Ultraheliuuring kõhuõõnest: kusepõies vähesel määral anehhogeenset 

vedelikku, milles ei esine ehhogeenset sedimenti. Parema ja vasaku neeru koor ning säsi eris-

tatavad. Neeruvaagnad ei ole laienenud. Põrnas on näha kolme massmuutust, mis on hete-

roehhogeense struktuuriga. Masside diameeter ulatub ligi 10 cm läbimõõduni (Joonis 8). Me-

senteriaalsed lümfisõlmed ei ole suurenenud. Maksaservad teravad, koldelisi muutusi ei esine. 

Sapipõies vähesel määral anehhogeenset vedelikku, milles ei esine ehhogeenset sedimenti. 

Vaba vedelikku kõhuõõnes ei ole. Paremal lateraalsel ja ventrodorsaalsel kõhuõõne röntge-

nülesvõttetel on näha kõhu keskosas suurt massmuutust (Joonis 9). 

 

Joonis 8. Koer 5. Heteroehhogeense struktuuriga põrnamass. 
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Joonis 9. Koer 5. Kõhuõõne lateraalsel ja ventrodorsaalsel pildil on näha kõhu keskosas suurt 

massmuutust. 

 

Ravi: Splenektoomia  

 

 

Diagnoos: Põrna hematoom 

 

 

4.1.6. Koer 6 

 

Anamnees: Emase steriliseeritud 3-aastase šveitsi valge lambakoeraga pöörduti kliinikusse 

seoses oksendamise ja kõhulahtisusega. Koer oksendas öösel toitu ning hiljem maomahla.  

Koer on oksendanud iga 2–3 tunni tagant ja esineb vesivedel kõhulahtisus. Koer on loid ja hoiab 

küüru. Sirutab tihti tagajalgu. Koer sööb pidevalt võõrmaterjali. Isu langust ei ole tekkinud, 

kuid peale söömist oksendab toidu välja. Kodus teisi loomi ei ole. Hommikuti saab Hill’s krõ-

binaid ja õhtul toortoitu (nt toores liha, muna, kodujuust). Toidumuutust ei ole olnud. Koer sai 

ussirohtu viimati kuu aega tagasi. Tavaliselt annab omanik koerale ussirohtu kord kvartalis. 

Loom on korrapäraselt vaktsineeritud. Koer elab toas, kuid aias ja jalutuskäikudel liigub vabalt. 

Sellel kevadel on omanik kaks korda leidnud koera küljest puugi. Hommikul urineeris ja võttis 

roojamise asendi, kuid tuli ainult üks hernetera suurune vedel rooja piisk. Omanik märkis, et 

koeral on olnud varem sooleummistusi kontide ja kanakaelade söömisest. Viimased 3–4 kuud 

ei ole omanik ise konte andnud. 
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Kliiniline ülevaatus: Kehakaal 28 kg. Vastuvõturuumis sirutab ennast pidevalt. Limaskestad 

nakkuvad ja roosad, KTA 1,5 sekundit. Temperatuur 37,7 °C. Koer on loid. Kehakonditsioon 

5/9. Nahaturgor normaalne. Südamesagedus 60 x/min ja rütm regulaarne. Pulss tugev ja süda-

mega sünkroonis. Hingamismuster normaalne, hingamishelid patoloogilise muutuseta.  Palpee-

ritavad lümfisõlmed ei ole suurenenud. Kõht palpeerides pinges ja valulik. Koer kõnnib küürus. 

Diagnostika: Kõhuõõne paremal lateraalsel röntgenpildil on maos ja peensooltes (kraniaalselt) 

gaasikogumid ning keskkõhus on näha tihkemaid peensoolelinge (Joonis 10). Jääb kahtlus per-

foratsioonile või põrnakeerule. Biokeemilised näitajad WNL, va CRP 33,6 mg/L (ref. 0–10 

mg/L). Hematoloogias kerge eosinopeenia, lümfopeenia, monotsütoos, neutrofiilia, leukotsü-

toos ja regeneratiivne aneemia. Pankreatiidi kiirtest positiivne. Ultraheliuuringul on näha, et 

kusepõis on tugevalt täitunud anehhogeense vedelikuga, milles ei esine ehhogeenset sedimenti. 

Põrn asetseb tugevalt kaudaalselt. Värativeeni juures on rasvik ehhogeenne. Kogu põrna ulatu-

ses on verevarustus olemas. Kõhuõõnes vaba vedelikku ei tähelda Põrnaservad ümardunud. 

Sooltes peristaltika olemas. Peensoolekihid eristatavad. Magu täitunud toidumassidega. Mao 

kihid eristatavad.  Maksaservad teravad ning koldelisi muutusi ei esine. Sapipõies vähesel mää-

ral ehhogeenset sedimenti. Parema ülevaate saamiseks otsustati teostada kontrastiga röntge-

nuuring (Joonis 11). Koerale manustati joodi 1 ml/kg segatuna toiduga.  Natiiv pildil jääb kaht-

lus põie ees asetsevale massile, mis võib olla nii soolesisene kui ka väline (diferentsiaalideks 

emakakönt, lümfisõlm ja põrn) (Joonis 10). Röntgenuuringu viimastel piltidel on näha, et muu-

tus asub väljaspool soolt ning jääb kahtlus perforatsioonile ja/või reaktiivsele rasvikule (Joonis 

12).   

Joonis 10. Koer 6. Natiivpildil nähtav põiest kraniaalsemalt moodustis. 
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Ravi: Diagnostiline laparotoomia. Kõhuõõnes vaba vedelikku ei esine, väike osa peensoolest 

liitunud kõhuseinaga. Põrn paikneb risti üle kõhu. Põrna tipp ümardunud ning infarkti ja/või 

Joonis 11. Koer 6. Röntgenpilt 45 minuti pärast kontrastaine manustamist. 

Joonis 12. Koer 6. Kontrastiga röntgenuuring 2h pärast kontrastaine 

manustamist. Kahtlus perforatsioonile ja/või reaktiivsele rasvikule.  
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düstroofia muutustega. Põrn eemaldati ning koeproovid saadeti Laboklini histopatoloogilisele 

uuringule. Rasvik ebaühtlaselt jaotunud ja suur osa rasvikust liitunud parema neeru külge, üks 

liide paikneb ka vasaku neeru juures. Enne umbsoolt asus väga tugeva liitega niudesooleling, 

mida ei olnud võimalik lahti keerata. Väga pitsuvad liited lõigati lahti, mis pani gaasi soolesti-

kus liikuma. Tõenäoliselt olid liited tekkinud steriliseerimise järgse tüsistusena. Omanik ei 

teadnud, kus kohas koer steriliseeriti. Koerale soovitati väga kindlat dieeti, et tulevikus ei esi-

neks seedehäireid. 

 

Diagnoos: Sideroosi kolded põrnas 

 

4.1.7. Koer 7 

 

Anamnees: Emase steriliseeritud 9 aasta vanuse saksa lambakoeraga pöörduti kliinikusse seo-

ses progresseeruva loidusega. Koer liigub vähem ja eelistab lamada ning ei reageeri ümbritse-

vale. Koer on joonud, kuid ei ole soovinud süüa. Eelnevatel päevadel on isu ja enesetunne olnud 

head. Paar päeva tagasi jooksis väga aktiivselt ATV järele. Täna märkas omanik ka pisut väik-

sema suurusega paremat silma. Koer on vaktsineerimata ja ussirohu sai viimati aastaid tagasi. 

Koer on pere ainus loom ja elab suurel alal. Eelnevalt on olnud püometra, mille järgselt koer 

steriliseeriti. Viimastel kuudel on omanik täheldanud kerget kaalulangust. Looma isu on püsi-

nud hea. Oksendamist, kõhulahtisust, polüuuriat (PU) ega polüdipsiat (PD) ei esine.  

 

Kliiniline ülevaatus: Kehakaal 41 kg. Loid, eelistab lamada, limaskestad kahvatud, kõhupiir-

kond ümaram. Südamesagedus 128 x/min, hingamissagedus 42 x/min. Kehatemperatuur 38,8 

°C, kerge anisokooria. Parem silmamuna rohkem silmakoopas. Pupillid reageerivad valgusele. 

 

Diagnostika: Röntgenülesvõttel on kõhuõõne organite detailsus halb, esineb vaba vedelik (Joo-

nis 13). Põis on väike ning ventrodorsaalsel  röntgenpildil sooled lükatud paremale (Joonis 14). 

Kahtlus jääb põrnamassile. Kopsukoes on rohkelt 1–3 mm diameetriga nooduleid, mis on ise-

loomulikud metastaasid hemangiosarkoomi puhul (Joonis 15). Hematoloogilises vereproovis 

esines regeneratiivne aneemia, leukotsütoos, neutrofiilia, eosinopeenia, monotsütoos ja madal 

hemoglobiin. Biokeemiline vereanalüüs WNL. Ultrahelianduri kontrolli all punkteeriti kõ-

huõõnt ning kinnitati verikõht. 
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Ravi: Teostati splenektoomia. Põrnas esinesid mitmed koldelised muutused. Võeti biopsiad ja 

saadeti histoloogilisele uuringule. 

 

Joonis 13. Koer 7. Kõhuõõne paremal lateraalsel pildil on organite detailsus halb ning sooled on 

lükatud dorsaalsemalt. 

 

Joonis 14. Koer 7. Kõhuõõne ventrodorsaalne pilt – sooled on lükatud 

paremale poole. Looma vasakul pool on organite detailsus kadunud 

vaba vedeliku tõttu.   
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Diagnoos: Hemangiosarkoom 

 

 

4.1.8. Koer 8 

 

Anamnees: Koera ainuke sümptom on aeg-ajalt tekkiv kõhulahtisus. Omanik on proovinud 

erinevaid seedimist toetavaid ravitoite, kuid annab lisaks juurde kodutoitu. Omanik on varase-

malt andnud pro- ja prebiootikumi kapsleid. Muus osas kaebusi ei ole ning koer on püsinud 

terve. Viimane jooksuaeg oli eelmine aasta. 

Kliiniline ülevaatus: Kliinilisel ülevaatusel limaskestad roosad, KTA 2 sekundit. Südamesa-

gedus 80 x/min, kahinaid ei esine. Kopsu auskultatsioon patoloogilise leiuta. Kehatemperatuur 

38,7 °C.  

Diagnostika: Ultrahelis esinesid munasarjades ja emaka serooskestal tsüstid. Emakas ise oli 

väike ja sisaldiseta. Hematokrit 45%  ja plasmaproteiin 86 g/L. Biokeemilised ja hematoloogi-

lised näitajad WNL.  

Joonis 15. Koer 7. Kopsus rohkelt 1-3 mm suuruseid nooduleid.  
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Ravi: Teostati splenektoomia. Põrn oli täies ulatuses suurte massmuutustega. Rasviku küljes 

paiknes konkreetsete piiridega 8 x 8 cm suurune ümmargune abstsess. Koeral on olnud varase-

malt keisrilõige ning on võimalik, et abstsess tekkis võõrmaterjali isoleerimise tulemusena. 

Põrn ja uudismoodustis saadeti laborisse histoloogiliseks uuringuks.  

Diagnoos: Hematoom 

 

 

4.1.9. Koer 9  

 

 

Anamnees: Emase 11-aastase kuldse retriiveriga pöörduti öösel kliinikusse seoses tugeva lõõt-

sutamise ja kõhuspasmidega. Koeral on nädal aega roe olnud pehme, kollane ja seedimata tük-

kidega. Eile sõi isuga, kuid kaks tundi pärast söömist hakkas tugevalt lõõtsutama. Ööst saati 

esinevad kõhuspasmid. Hommikul kella viie ajal käis joomas ning pärast joomist vajus vaibale 

pikali ja urineeris alla. Toidust huvi pole tundnud. Kodus ei tahtnud koer jalgu alla võtta. Koer 

jõi enne tulekut suure koguse vett ning oksendas selle autosse jõudes välja. Koer on vaktsinee-

ritud viimati üle-eelmine aasta. Ussirohtu saab kaks korda aastas, viimati sai aasta alguses. Ta-

valiselt sööb veiseliha ja kanaga putru porganditega. Roojas oli ka maisitükke, mille koer võis 

varastada kompostihunnikust. Koerale on antud nädal aega probiootikume (Promax, Protexin) 

ning pikemat aega ka Synoquini (liigeseid toetav preparaat).  

Kliiniline ülevaatus: Koer eelistab lamada, kuid koridoris kõnnib reipalt. Limaskestad roosad 

ja niisked, KTA alla 2 sekundi. Palpeeritavad lümfisõlmed WNL. Auskultatsioon patoloogilise 

leiuta. Reiepulsid normokineetilised. Kõht palpatsioonil kergelt pinges, ebamugav ning kõhu 

katsumisel koer ägiseb. Temperatuur 37,7 °C.  

Diagnostika: Röntgenoloogilises uuringus on näha  kopsu bronhiaalset mustrit, mida võib 

seostada ealiste iseärasustega. Kõhuõõnes organite eristatavus vähenenud (Joonis 16). Maosein 

prominentne ning soolestik raskesti jälgitav. Alanevas käärsooles näha tahkemaid roojamasse 

(Joonis 17). Kiirultrahelis  neli vaateakent vaba vedeliku suhtes positiivsed. Suurem vedelikua-

ken paikneb vasaku neeru lähedal ning seda ei õnnestunud punkteerida. Kahtlus jääb massmuu-

tusele vasaku neeru lähedal. Põis väga väike. Hematoloogias oli leukotsüütide üldarv ülemisel 

piiril, neutrofiilia, monotsütoos, eosniopeenia – stressi leukogramm. Biokeemiast  AST 2,4 

korda  tõusnud ja CRP tugev tõus 58,2 mg/L (ref. 0–10 mg/L), muud näitajad WNL. 
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Edasine plaan: Omanikud rahalistel põhjustel statsionaarset ravi ei soovi ning tahavad koera 

võtta toetava raviga koju. Omanikud broneerisid aja sisehaiguste arsti visiidile, et teostada põh-

jalikum ultraheliuuring kõhuõõnest. Omanikega jäi kokkulepe, et seisundi halvenemisel pöör-

duvad nad kliinikusse tagasi varem. Koer sai kliinikus toetavat ravi. Koju määrati antibiootikum 

ja valuvaigisti. Järgmisel päeval pöördusid omanikud kliinikusse tagasi, sest koer ei võtnud 

jalgu alla ning kõht oli oluliselt suurenenud. Omanik arvas, et koer jõi liiga palju vett. Pärast 

eelmise päeva visiiti oli koer kokku kukkunud ning mitu tundi jõuetu. Kõhuspasme ja oksen-

damist vahepeal ei esinenud. Koer oli vähesel määral söönud. Koer jõi väga palju, kuid omaniku 

hinnangul pole urineerinud. Viimase päeva jooksul on esinenud vahelduvat hingeldamist. Ra-

vimite andmisel pole probleeme tekkinud. Kliinilisel ülevaatuse leiud: nahaturgor normaalne, 

limaskestad niisked ja kahvatud, südamesagedus 60 x/min,  hingamissagedus 52 x/min, süda-

mekahinat ei tähelda, hingamishelid tugevnenud, pulss tugev ja regulaarne, kõhu ümbermõõt 

suurenenud. Uuesti teostatud ultraheliuuringus leiti põrnaga seotud heteroehhogeense struktuu-

riga mass, mille läbimõõt ulatus üle 5 cm (Joonis 18). Kõhuõõnes esines vaba vedelikku ja 

rasvik oli reaktiivne. Maksaservad olid teravad ja koldelisi muutusi ei täheldatud. Sapipõis oli 

täitunud anehhogeense vedelikuga, milles ei esinenud ehhogeenset sedimenti. Peensoolekihid 

eristatvad. Abdominotsenteesil punkteeritud veri. 

Ravi: Teostati põrna eemaldus. Kõhuõõnes oli ligi 300 ml verd. Põrna saba osas massmuutus, 

mis oli rebenenud. Üle põrna paiknesid tumedad alad, mis ei olnud põrnast kõrgemad. Rasvikus 

muutusi ei olnud. Maksa pind ja sagarad olid siledad ning teravate servadega. Mõlemad neerud 

normaalsed, pankreas normaalne, magu vähese täituvusega.  
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Joonis 16. Koer 9. Kõhuõõnes organite detailsus vähenenud vaba vedeliku tõttu (kõhuõõne lateraalne 

pilt paremal küljel).  

Joonis 17. Koer 9.Ventrodorsaalsel röntgenpildil on näha prominentset maoseina ning halvasti jälgi-

tavat soolestikku.  
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Diagnoos: Hemangiosarkoom  

 

 

4.1.10. Koer 10 

 

Anamnees: 12-aastase emase jack russell’i terjeriga pöörduti kliinikusse kokku kukkumise epi-

soodide tõttu. Esimesed kokku kukkumised tekkisid neli kuud tagasi ning vahetult pärast suu-

remat koormust (nt äkkspurdid aias). Koer kukub külili ja lamab minuti maas, seejuures tead-

vust kaotamata. Püsti tõustes käitub koer normaalselt ja mentaalne seisund on hea. Lihasväri-

naid ja krambihooge omanik ei kirjelda. Omanikud on probleemiga käinud ka teises kliinikus, 

kus röntgenülevõtted ja biokeemiline vereproov olid patoloogilise leiuta. Hematoloogilises ve-

reproovis kirjeldati aneemiat. Algselt seostati kollabeerumist liigse erutumisega, kuid nüüd on 

kokku kukkumist ilmnenud ka rahuolekus. Koeral on varasemalt esinenud nahamuresid, mis-

tõttu on pikalt söönud hüpoallergeenset toitu. Seoses aneemia tuvastamisega hakkas omanik 

juurde söötma muud toitu nt kanasüdameid, konserve jms. Hetkel koer ravimeid ei saa. Kolm 

nädalat tagasi andis omanik omaalgatuslikult Medroli, kuna koer sügeles (kokku andis kolm 

tabletti). Nüüd on koer isutum ja soovib süüa ainult kodutoitu. Varasemalt on esinenud mitme 

Joonis 18. Koer 9. Ultrahelis tuvastatud põrnaga seotud heteroehhogeenne mass, mõõtmed 5,23 x 

3,24 cm. 
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nädalaseid oksendamise episoode. Koer oksendab kord nädalas kollakat vedelikku. Omanik ei 

oska oksendamist millegagi seostada, sest koer oksendab erinevatel aegadel nii tühja kui ka täis 

kõhu peale. Roe on normist pehmem ja tumeoranži värvusega. PU/PD ei kirjelda. Toksiinid ja 

võõrkehad omanik välistab. Viimase aasta jooksul on omaniku sõnul märgata koormustaluvuse 

langust. Koer ei jaksa ega taha enam pikemaid jalutuskäike teha. Koer on korrapäraselt vaktsi-

neeritud ning viimase ussirohu sai paar kuud tagasi. Viimane välisparasiiditõrje tehti suvel ja 

koeralt leiti puuke. Eelnevalt on olnud probleeme esijalgade alt kadumisega, mis on nüüdseks 

ise lahenenud. 

 

Kliiniline ülevaatus: Kehakaal 9,5 kg. Limaskestad kahvatud, KTA 2 sekundit. Südame löö-

gisagedus 78 x/min, süstoolne 2/6-st kahin mitraalklapi piirkonnas. Reiepulss oli kergelt nor-

mist nõrgem, kuid pulsidefitsiiti ei esinenud. Hingamine 38 x/min, patoloogilisi hingamisheli-

sid ei täheldatud. Temperatuur 38,6° C. Hammastel esines vähesel määral hambakattu. Suus oli 

vasakul üleval viimaste premolaaride piirkonnas uudismoodustis. Subkutaansed lümfisõlmed 

olid normaalsed. Koer tõmbas kõhu palpatsioonil pingesse, kuid lasi kõhtu korralikult katsuda 

ning puudus valureaktsioon. Paremal kubemeimetis oli palpeerides tunda väike moodustis. 

Koeral esines nabasong. Roiete peal paremal küljel oli tunda pehme lipoomilaadne moodustis. 

 

Diagnostika: Ultraheliuuringus oli kusepõies vähesel määral anehhogeenset vedelikku, milles 

ei esinenud ehhogeenset sedimenti. Põrnas oli näha umbes 4 cm suurune heteroehhogeenne 

mass. Kõhuõõnes vaba vedelikku ei esinenud. Mesenteer ei olnud reaktiivne. Vasaku ja parema 

neeru koor ja säsi olid eristatavad, neeruvaagnad ei olnud laienenud.  Maksaservad olid teravad 

ja koldelisi muutusi ei esinenud. Sapipõies oli mõõdukalt anehhogeenset vedelikku, milles ei 

esinenud ehhogeenset sedimenti. Hematoloogilises vereproovis esines regeneratiivne aneemia 

ja kerge neutrofiilide vasak nihe. Hüübimisfaktorid ja biokeemia WNL. 

 

Ravi: Splenektoomia 

 

Diagnoos: Histiotsüütiline sarkoom  
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4.1.11. Koer 11  

 

Anamnees: 10-aastase isase kastreeritud segaverelise koeraga pöörduti arsti visiidile seoses 

loidusega. Koer ei tahtnud enam liikuda. Varasemalt soovis öösiti õues käia, kuid nüüd enam 

mitte. Isu on läinud kehvemaks ja koer joob tavalisest rohkem. 

Kliiniline ülevaatus: Palpeeritavad lümfisõlmed WNL. Vasakul kõhupiirkonnas tagumiste 

roiete juures oli alumiste kudedega seotud pehme uudismoodustis, mille läbimõõt oli umbes 1 

cm. Kõht pinges, kuid ei ole suurenenud. Kehatemperatuur normaalne. Kuulmekäigud patoloo-

gilise leiuta (vahel raputab pead). 

Diagnostika: Röntgenil jääb kahtlus põrna piirkonnas esinevale massile või vabale vedelikule 

(Joonis 19). Ultrahelis oli näha vähesel määral vaba vedelikku. Hematoloogias esines aneemia 

ja trombotsütopeenia. Käpast verd võttes tekkis ka hematoom. Lisaks oli leukotsütoos ja kahtlus 

kepptuumsetele neutrofiilidele. Hematokrit 42% ja plasmaproteiin 82 g/L. Biokeemilist ve-

reproovi ei teostatud.  

Ravi: Teostati splenektoomia. Kõhuõõnes oli vähesel määral verd ning üks suurimaid veritse-

vaid põrnamasse asus põrna sabas (Joonis 20). Põrna veresoontele pandi viis ligatuuri. Eemal-

dati osa rasvikust, mille verevarustus halvenes. Jäi kerge hajus veritsus, mistõttu paigaldati 

dreen. Maksa pinnad olid siledad ja massmuutusi ei esinenud. Mesenteriaalsed lümfisõlmed 

olid korrapärased. Kõhuõõs loputati 0,5 liitri füsioloogilise lahusega.  

Joonis 19. Patsient 11. Parem lateraalne kõhuõõne pilt. Kahtlus põrnamassile ja/või vabale 

vedelikule. 
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Diagnoos: hemangiosarkoom  

 

4.1.12. Koer 12 

 

Anamnees: 8-aastase isase kuldse retriiveriga pöörduti erakorralisse vastuvõttu seoses kahva-

tute limaskestadega ja progresseeruva loidusega. Koeraga käidi kuu aega tagasi teises kliinikus 

operatsioonil seoses ristatisideme rebenemisega. Valuvaigisti lõppedes hakkas koer taas lon-

kama, mistõttu pikendati valuvaigisti kuuri ja tehti vereproov, mis oli korras. Õhtul läksid oma-

nikud koeraga jalutama. Jalutuskäigul sõi koer mulda (koera puhul tavaline käitumine) ja pärast 

seda ei liikunud enam normaalselt. Koju jõudes viskas koer end aeda pikali ja oli väga loid. 

Koer köhatas ja öögatas paar korda. Tekkis tugev vahune ilavool. Omanik pakkus koerale juua 

ja süüa, kuid koer keeldus. Koer muutus progresseeruvalt loiumaks. Tuppa meelitamisel viskas 

kohe põrandale pikali ning rohkem püsti ei tahtnud tulla. Omanik märkas, et koera limaskestad 

on muutunud väga kahvatuks ning otsustas pöörduda kliinikusse. 

Koer ei ole sellel aastal leptospiroosi vastu vaktsineeritud ning viimasel ajal on olnud palju 

puuke. Koer on kandnud nädal aega Foresto puugirihma, kuid rihm on kaelas olnud ebakorrek-

Joonis 20. Koer 11. Ultrahelis on näha 6,18 cm pikkune põrnamass põrna sabas. 
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tselt. Tõsisemaid terviseprobleeme ei ole olnud. Koer ei talu  kanaliha ning toiduvahetust. Ta-

valiselt sööb hea isuga First Choice kuivtoitu. Haigusepisoodi jooksul ei ole esinenud oksenda-

mist ega kõhulahtisust. Samuti on rooja värvus, konsistents ja lõhn olnud tavapärased. Urinee-

rimine korrapärane. Koju toodi äsja uus kutsikas ning omanik kahtlustab, et koera kehv seisund 

on tingitud stressist. Koer on närinud lõkkeplatsilt konte ning kilekoti tükke. Üldiselt ei ole 

sodisöödik, närib pigem oksi ja puutokke. 

Kliiniline ülevaatus: Kehakaal 39 kg. Limaskestad olid kahvatud ja veidi nakkuvad, KTA > 2 

sekundit. Südamesagedus 120 x/min, rütm regulaarne ja ühtis pulsiga. Pulss nii suure koera 

kohta tundus nõrgenenud. Vererõhu mõõtmisel saadi keskmine vererõhk 40–50 mmHg. Hinga-

mine 40 x/min. Palpeeritavad lümfisõlmed WNL. Kõhu kraniaalses osas oli tunda veidikene 

tihkem ulatuslik moodustis. Esmasel kõhu puudutamisel koer võpatas, kuid hiljem lasi kõhtu 

vabalt katsuda. Otsest valulikkust välja ei näidanud. Kehatemperatuur 38,0 °C . Paremal taga-

jalal oli haavanõrene operatsioonihaav. 

Diagnostika: Röntgenpildil on näha ulatuslikku massmuutust ventraalse kõhupiirkonnas (Joo-

nis 21). Ventrodorsaalsel pildil jääb muutus paremale, kuid koer on rotatsioonis (Joonis 22). 

Rinnaõõne röntgenil esinevad ealised muutused kopsus, selgeid metastaase ei näe. Kaudaalne 

õõnesveen on kokku vajunud. Ultrahelis tuvastati suur põrna massmuutus ning vaba vedelikku 

leiti kolmes vaateaknas. Kõhuõõnt punkteeriti ja vedelik oli selgelt veri (hematokrit 27%). Vee-

nisisene hematokrit 35%.  

Ravi: Teostati splenektoomia. Kõhuõõne oli verd kokku ligikaudu 500 ml. Põrna keskosas 

paiknes suur väljakummuv mass, mis oli umbes 20 cm pikkune. Ülejäänud põrn oli struktuurilt 

normaalne. Maksa pind oli sile ja tavapärase värvusega. Rasvik normaalne ning magu kergelt 

täitunud krõbinatega.  
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Joonis 22. Koer 12. Ventrodorsaalsel pildil massmuutus paremal. 

Diagnoos: Põrna hematoom  

Joonis 21. Koer 12. Ulatuslik massmuutus nähtav ventraalses kõhupiirkonnas.   
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4.1.13. Koer 13 

 

Anamnees: Isase 4-aastase segaverelise koeraga on kliinikut külastatud mitmeid kordi. Koeral 

on varasemalt diagnoositud immuunvahendatud trombotsütopeenia, mille tõttu saab immuun-

supressiivset ravi. Koer on loid ja magab palju. Koer liigub minimaalselt ja omanik kahtlustab, 

et koer ei kuule hästi. Mõningatel päevadel on veidi aktiivsem ja rõõmsam, kuid siis jälle loid. 

Koer liigub omal territooriumil vabalt, mistõttu omanik ei tea urineerimise ja roojamise kohta. 

Uriini värvus oli enne kliinikusse tulekut tavapärane kollane. Koer on hakanud suuremates ko-

gustes ja tihedamini jooma. Rooja konsistents ja värvus on olnud normaalne. Ei ole täheldanud 

roojas verd. Köhinud ei ole. Söögiisu hea ja oksendamist ei esine.  

 

Kliiniline ülevaatus: Kehakaal 68 kg. Koer lõõtsutab intensiivselt, kehatemperatuur 39,4 °C. 

Konjunktiiv kergelt punetav. Kõht pehme ja palpeeritavad lümfisõlmed normaalsed. 

 

Diagnostika: Hematoloogias esines monotsütoos, küps neutrofiilia, trombotsüüte 114 000, vaa-

teväljas 7–8. Biokeemias oli kerge ALP-i tõus, muu WNL. Samuti olid hüübimisfaktorid kor-

ras. Ultraheliuuringul oli näha anehhogeense vedelikuga mõõdukalt täitunud põit, milles aneh-

hogeenne uriin. Eesnääre oli homogeenne ja normaalse suurusega. Parem munand korrapärane, 

kuid vasakut munandit ei leitud kubemekanalist ega kõhuõõnest (ilmselt mõõtmetelt väike). 

Esines märkimisväärne splenomegaalia, põrna struktuur oli homogenne ning normaalse ehho-

geensusega, kuid esines kaks hüpoehhogenset noodulit mõõtmetega 4 mm ja 0.9 x 1 cm (Joonis 

23). Lisaks oli leitav üks anehhogeenne hüperehhogeense tsentriga 0.9 x 1 cm noodul. Maksa 

struktuur ja ehhogeensus olid normaalsed, sapipõis anehhogeenne sapp. Vasak neerupealis oli 

korrapärane, parem ei visualiseerunud. Neerude koore ja säsi piir oli eristatav, neeruvaagnad ei 

olnud laienenud. Neerud suuruselt normaalsed. Mediaalsed niudelümfisõlmed olid kergelt suu-

renenud, kuid normaalse kuju ja struktuuriga. Mao- ja sooletraktis patoloogiaid ei täheldatud. 

Vaba vedelikku ei esinenud. 

Ravi: Edasine soovitus oli teostada uus ultraheliuuring ja võtta põrnast FNA kui trombtsüüte 

on > 50 000 või splenektoomia koos peitmunandi eemaldamisega. Omanikud otsustasid kirur-

gia kasuks.  
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Diagnoos: Ekstramedullaarne hematopoees 

 

4.1.14. Koer 14 
 

Anamnees: Emase steriliseeritud 8-aastase segaverelise koeraga pöörduti erakorralisse vastu-

võttu seoses nädal aega kestnud isutuse, valulikkuse ja düsuuriaga. Koeral on varasemalt diag-

noositud põies polüübid ning muutused põrnas. UriCult söötmelt kasvas toona välja E.coli, kuid 

omanikud bakterioloogiat ei soovinud. Omanikud on täheldanud, et koer ei soovi viimasel ajal 

liikuda, mistõttu on viinud koera süles õue. Koer on saanud nädal aega antibootikumi ravi 

(amoktsitsilliin + klavulaanhape, 250 mg 1 tablett q12; 19 mg/kg) ja eile lisati juurde valuvaigsti 

(karprofeen, 50 mg 1 tablett q24: 3,8 mg/kg). Oksendamist ja kõhulahtisust ei ole. Urineerimis-

probleemi tekkimisel hakkasid omanikud koerale taas söötma RC Urinary krõbinaid. Enne sõi 

tavakrõbinaid ja kodutoitu. 

 

Joonis 23. Koer 13. Suurenenud homogeense struktuuriga põrn, milles esinevad hüpoehhogeensed 

kolded.  
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Kliiniline ülevaatus: Kehakaal 12,8 kg. Koer oli hästi arglik ja värises. Limaskestad olid roo-

sad ja KTA 1,5 sekundit. Südamesagedus 68 x/min. Koer lõõtsutas tugevasti. Kõhu palpatsioon 

oli valutu. Kehatemperatuur 39,1 °C. 

Diagnostika: Biokeemiline vereproov WNL. Hematoloogias esines neutrofiilia ja lümfopeenia. 

Ultraheliuuringus oli näha kusepõies mõõdukalt anehhogeenset vedelikku, milles ei esinenud 

ehhogeenset sedimenti. Põies oli kolm ehhogeenset  moodustist, millest ühe läbimõõt oli 0,37 

cm. Põieseina paksus oli ebaühtlane 0,63–0,3 cm. Põrnaservad ümardunud ning põrnas 0,69 cm 

diameetriga heteroehhogeenne uudismoodustis (Joonis 24). Vasaku ja parema neeru koor ja säsi 

olid eristatavad. Maksaservad teravad ning koldelisi muutusi ei esinenud. Maks oli ehhogeen-

sem kui põrn. Sapipõis oli täitunud anehhogeense vedelikuga, milles esines ehhogeenset rasket 

sedimenti. Ühissapijuha ei olnud laienenud. 

Ravi: Splenektoomia 

 

Diagnoos: Nodulaarne hüperplaasia  

 

4.1.15. Koer 15 
 

Anamnees: 10-aastase isase saksa lambakoeraga pöörduti kliinikusse seoses jalutuskäigul äkk-

tekkelise kollabeerumisega. Varasemalt on terviseprobleemidest esinenud kõrvapõletikke, 

muus osas terve koer.  

 

Joonis 24. Patsient 14. Põrnas paikneb 0,69 cm diameetriga 

heteroehhogeenne uudismoodustis. 
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Kliiniline ülevaatus: Kehakaal 36 kg. Koer väga loid. Suuõõne limaskestad kahvatud, KTA 2 

sekundit. Subkutaansed lümfisõlmed WNL. Kõhupiirkonna palpatsioon ebamugav. Rinnaõõne 

kuulatlemisel südamehelid summutatud, kõrvalkahinat vasakul ega paremal pool südames ei 

esinenud. 

Diagnostika: Röntgenpildid rinnaõõnest patoloogilise leiuta, keskkõhus paikneb pehmeko-

massi tihedusega moodustis (Joonis 25). Ultraheliuuringus oli kusepõies vähesel määral aneh-

hogeenset vedelikku, milles esines ehhogeenset sedimenti, kusepõie seinapaksus 0,9 cm.  Va-

saku ja parema neeru koor ning säsi olid eristatavad. Neeruvaagnad ei olnud laienenud. Põrnas 

esines koldeline massmuutus (Joonis 26). Põrna struktuur kogu organi osas muutunud. Kõ-

huõõnes esines vaba vedelik.  Maksaservad olid teravad ja koldelisi muutusi ei esinenud. Sapi-

põis oli täitunud anehhogeense vedelikuga, millest 2/3 oli ehhogeenset sedimenti. Sapipõiesein 

oli paksenenud ja ehhogeensus suurenenud. Vereproovis esines leukotsütoos, neutrofiilia ja 

aneemia.  

Ravi: Teostati splenektoomia.  Põrnal olid erinevate suurustega mügarad, maks korrapärane. 

Koeproovid saadeti histoloogilisele uuringule Lätti. 

 

Joonis 25. Patsient 15. Keskkõhus pehmekoemassi tihedusega muutus. 
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Diagnoos: Hemangiosarkoom  

 

 

4.1.16. Koer 16 

 

Anamnees: 8-aastase isase belgia grifooniga pöörduti esmalt kliinikusse seoses sabal paikneva 

karvutu nahaaluse moodustisega. Moodustise suurus oli umbes 0,7 cm. Moodustisest võeti 

FNA, mille põhjal osutus uudismoodustis healoomuliseks rasunäärme muutuseks. Lisaks tu-

vastati tervisekontrolli  käigus põrnas massmuutus. Vereproovides esines kergekujuline leuko-

peenia, kerge hüperkaleemia ning ALT-i minimaalne tõus. Koeral üldtervise osas kaebuseid ei 

esinenud. Koer oli olekult aktiivne ning söömine/urineerimine/roojamine tavapärased. Koer on 

olnud valiva söögiisuga terve elu. Korrapäraselt vaktsineeritud ja dehelmintiseeritud.  

  

Kliiniline ülevaatus: Kehakaal 5,8 kg. Tunneb ümbritseva keskkonna vastu huvi. Konjunktiiv 

roosa, rohkelt hambakivi ja gingiviiti, mõned hambad liiguvad. Perifeersed lümfisõlmed muu-

tusteta. HR 72 x/min, südame- ja kopsuhelid normaalsed. Kõhu palpeerimisel tuntav keskkõhus 

ümar massmuutus. Rektaalne uuring patoloogilise leiuta.  

  

Joonis 26. Patsient 15. Põrnas esineb koldeline massmuutus. 
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Diagnostika: Hematoloogias oli kergekujuline vasaknihe. Biokeemia WNL. Röntgenülesvõt-

ted olid patoloogilise leiuta. Ultrahelis oli näha ulatuslikku massi, mis haarab põrna keha ja 

saba (3,4 x 4,5 cm) (Joonis 27). Massmuutus oli homogeense ühtlase ehhostruktuuriga, milles 

esinesid mitmed ebaselgete piiridega hüperehhogeensed alad (ei andnud akustilist varju). Kap-

sel oli ühtlaselt kummuv. Põrna pea normaalse ehhostruktuuri ja mõõtmetega. Esines mõõdukas 

prostatomegaalia, ehhostruktuur heterogeenne (sümmeetriline suurenemine, kapsel ühtlane). 

Neerude, maksa, sapipõie, kusepõie ehhostruktuur iseloomulik. Lümfadenopaatiat ei esinenud 

ning vabale vedelikule negatiivne.  

 

Ravi: Splenektoomia 

 

 

Diagnoos: Nodulaarne hüperplaasia 

 

4.1.17. Koer 17 

 

Anamnees: Emase steriliseeritud 12-aastase labradori retriiveriga pöörduti kliinikusse kol-

labeerumise tõttu. Koer kukkus kokku kaks päeva tagasi. Külili olles urineeris ja roojas endale 

Joonis 27. Patsient 16. Põrnas ulatuslik muutus, mis haarab põrna keha ja saba (mõõtmed: 3,4 x 4,5 

cm). 
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alla. Poole tunni pärast roojas koer kontrollimatult. Peale kokku kukkumist ei tahtnud koer eriti 

liikuda. Õues kõndis omal jalal, kuid vaevaliselt. Koer on uimane ja sööb väga vähe. Omanikule 

tundub koer valulik.  

 

Kliiniline ülevaatus: Kehakaal 34,3 kg. Koer oli sõbralik. Kehakonditsioon 6/9. Limaskestad 

olid roosad ja niisked, KTA alla 2 sekundi. Koer lõõtsutas intensiivselt. Südamesagedus 80 

x/min. Kõhul küljel paiknesid lipoomid, mida on varasemalt uuritud. Omanik tahtis kirurgiliselt 

eemaldada, kuid kliinikupoolne soovitus oli lõikust mitte teostada. Pulss normokineetiline. Na-

haturgor normaalne. Kõhupalpatsioonil valulikkust ei täheldatud. 

Diagnostika: Kõhuõõne röntgenuuringul jääb kahtlus põrnamassile (Joonis 28). Biokeemias 

olid tõusnud AST 1,5, ALP 1,3 ja ALT 1,6 korda. Hematoloogias esines leukotsütoos, neutro-

fiilia, monotsütoos ja aneemia (hematokrit 32,5%). Ultrahelis oli näha põrnaga seotud, halvasti 

piiritletud, 7 cm läbimõõduga heterogeenset massi. Kõhuõõnes esines vähesel määral vaba ve-

delikku (Joonis 29). Abdominotsenteesil punkteeriti veri (PCV 49%). Lisaks põrnamassile paik-

nes kraniaalses kõhuõõnes teine eraldiolev ümar masssmuutus. 

Ravi: Diagnostilise laparotoomia käigus teostati splenektoomia. Kõhuõõnes leidus vähesel 

määral verd. Põrna pea juures paiknes suur kasvaja, mis õnnestus kõhuõõnest välja tuua ning 

eemaldada. Teine eraldiseisev ümar massmuutus paiknes rasviku küljes. Tegemist oli tsüstiga, 

millest väljus kollast mäda. Maksa peal esinesid hajusalt väiksed nodulaarsed muutused. Koguti 

biopsiad vasaku lateraalse sagara tipust, mis saadeti koos põrna  koeproovidega  histoloogilisele 

uuringule. 
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Joonis 28. Koer 17. Keskkõhus jääb kahtlus põrnamassile. 

Joonis 29. Koer 17. Ultraheliga on näha põrnas ca 7 cm läbimõõduga massmuutust. 
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Diagnoos: Hematoom  

 

4.1.18. Koer 18 

 

 

Anamnees: 15-aastase isase kastreeritud taksiga pöörduti kliinikusse, sest koer muutus äkitselt 

loiuks ning lõõtsutas. Omanikud märkasid, et koer oli õue peal külili ja suundusid koheselt 

kliinikusse. Omanikud kandsid koera süles, sest ta ei suutnud iseseisvalt liikuda.  

 

Kliiniline ülevaatus: Kehakaal 11,55 kg. Koer oli vastuvõturuumis külili maas. Limaskestad 

roosad ja KTA 1 sekund. Südamesagedus 100 x/min ja hingamissagedus 40 x/min. Kõht oli 

palpeerimisel pinges ja valulik.  

Diagnostika: Röntgenis ja ultrahelis jäi kahtlus massmuutusele (Joonis 30), mis on suure tõe-

näosusega seotud põrnaga. Hematoloogias esines aneemia (hematokrit 26,9%). Biokeemias oli 

ainukeseks leiuks hüpoalbumineemia.  

Ravi:  Teostati diagnostiline laparotoomia. Kõhuõõnes oli umbes 500 ml verd. Põrna keskosas 

paiknes kummunud veritsev uudismoodustis. Proovid saadetud Laboklini uuringule. Põrn 

eemaldati. 

Joonis 30. Koer 18. Kõhuõõne lateraalsel röntgenülesvõttel jääb kahtlus põrnaga seotud massmuutu-

sele.  
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Diagnoos: Nodulaarne lümfoidne hüperplaasia 

 

4.1.19. Koer 19  

 

 

Anamnees: 1-aastase isase segavereline koeraga pöörduti esmaabisse seoses äsja juhtunud au-

totraumaga. Omanikud lööki pealt ei näinud. Üldiselt koer terve ja kõnnib ise. 

Kliiniline ülevaatus: Vastuvõturuumis vaatas ringi ja oli mentaalselt korras. Koer suutis neljal 

käpal kõndida. Limaskestad olid heledad ja nakkuvad, KTA < 2 sekundi. Südamesagedus 100 

x/min, esines hüpotensioon. Südames kõrvalkahinaid ei täheldatud. Hingamissagedus 32 x/min 

ning hingamishelid puhtad. Kõht oli palpatsioonil valulik ja ebamugav. Pärakust tuli veidi ve-

resegust lima. Kehatemperatuur 37,8 °C. 

Diagnostika: Biokeemias ALT 7,1 ja AST 53 korda tõusnud, TP alumisel piiril. PCV 48%. 

Koer oli vabale vedelikule positiivne neljas vaateaknas. Vaba vedelikku esines veidi ka soole-

lingude vahel. Abdominotsenteesil punkteeritud vedelik oli veri  (PCV 58%). Röntgen olulise 

leiuta, kõhuõõne lateraalne pilt on vaba vedeliku tõttu hägune (Joonis 31). Vaagnas luulisi vi-

gastusi ei täheldatud. Hematokrit 40,5%, plasma proteiin 56 g/L.  

Ravi: Teostati splenektoomia. Põrn oli keskelt rebenenud (Joonis 32), kõhuõõnest eemaldati 

umbes 400 ml verd. Koer sai pärast operatsiooni kaks päeva statsionaarset ravi, seejärel lubati 

kodusele ravile.  

Joonis 31. Patsient 19. Kõhuõõne lateraalsel pildil organite detailsus vähenenud vaba vedeliku tõttu. 
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Diagnoos: Põrnarebend 

 

4.1.20. Koer 20 

 

Anamnees: Öösel pöörduti erakorralisse vastuvõttu 5-aastase isase taksiga, kes oli autolt löögi 

saanud. Enne kliinikusse tulemist leiti koer autoteelt. Koer oli loid, kuid suutis vaikselt kõndida, 

kasutades kõiki jäsemeid. Oksendas ühe korra toitu.  

Kliiniline ülevaatus: Koer pööras ümbritsevale keskkonnale tähelepanu ja oli võimeline kõn-

dima. Suu limaskestad olid valged. Südame auskultatsioonil esines tahhükardia. Kehatempera-

tuur 35,5 °C. Koeral oli madal vererõhk (MAP 40 mmHg).  

Diagnostika: Ultrahelis esines vedelik kõigis neljas vaateaknas ning abdominotsenteesil punk-

teeriti veri (PCV 60%). Hematokrit 58% ja plasma proteiin 58 g/L. Biokeemias tugev ALT-i ja 

AST-i tõus.   

Joonis 32. Koer 19. Koera põrn, mis on keskelt rebenenud (Autor: Eliise Kohv). 
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Ravi: Looma stabiliseerimise järgselt pöörduti diagnostilisele laparotoomiale. Põrn oli rebene-

nud ja kõhuõõnes esines 300 ml verd. Teostati põrna eemaldus. Pärast operatsiooni viibis koer 

neli päeva statsionaarsel ravil ning seejärel lubati kodusele jälgimisele. 

Diagnoos: Põrnarebend 

 

 
4.1.21. Koer 21 
 

Anamnees: Öine vastuvõtt seoses 15-aastase isase bernhardiini äkktekkelise rahutusega. Oma-

nikele tundus, et kõhupiirkond on suurenenud ning pöördusid koheselt kliinikusse. Koer oksen-

das kliinikus kahel korral.  

 

Kliiniline ülevaatus: Koer lõõtsutas, oli rahutu ning otsis endale mugavat asendit. Kõhu pal-

patsioonil jäi kahtlus suurenenud põrnale. Pulss oli nõrk. Kliinikus kõndis koer ise. 

 

Diagnostika: Kõhuõõne lateraalsel röntgenülesvõttel tuvastati põrnakeerd. Biokeemias oli 

AST tõusnud 2 korda ja laktaat 1,7 korda.  

 

Ravi: Teostati erakorraline operatsioon. Kõhuõõnes oli näha keerdunud ja väga massiivset 

põrna (Joonis 33). Põrn eemaldati ning see kaalus 2,4 kg. Muud organid olidvisuaalselt nor-

maalsed. Koer lasti järgmisel päeval kodusele ravile.  
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Diagnoos: Põrnakeerd 

 

 

 

4.1. Põrna patoloogiad kogu populatsioonis   
 

Kokku esines nelja-aastase perioodi jooksul 65 põrna patoloogiaga koera. Neist ligi kolmandi-

kul (n = 20) oli diagnoos kinnitatud histopatoloogilise uuringuga (Joonis 34). Ülejäänud 45 

looma puhul põhines diagnoos anamneesile, kliinilistele tunnustele, röntgenleidudele, ultrahe-

liuuringule ja loomaarsti hinnangule. 45-st koerast 28 koeral kahtlustati põrnas massmuutust,  

kaheksal esinesid põrnas koldelised muutused, kuuel põrnarebend, kahel põrnakeerd ja ühel 

juhul lümfoom. Koeri, keda ei valitud kliiniliste näidete hulka, sest puudus piisav informat-

sioon, oli 44. Neist kahel koeral oli histopatoloogiline diagnoos, kuid puudusid andmed anam-

neesi, kliinilise ülevaatuse ja diagnostika kohta.  

 

 

Joonis 33. Koer 21. Kõhuõõne paremal lateraalsel pildil on näha põrnakeerdu. 
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65 koera seas oli kõige rohkem segaverelisi koeri (n = 19), järgnesid saksa lambakoerad (n = 

14) ja taksid (n = 7). Vähem oli kuldseid retriivereid (n = 5) ja labradori retriivereid (n = 3). 

Lisaks olid esindatud järgmised tõud: alaska malamuut, belgia grifoon, bernhardiin, berni alpi 

karjakoer, hiina harjaskoer, iiri punane setter, itaalia corso, jack russell’i terjer, kääbuspuudel, 

mops, pikardia lambakoer, rotveiler, samojeedi, šveitsi valge lambakoer, väike brabandi grif-

foon ja yorkshire’i terjer. Vaadeldud 65-st koerast 58% olid isased (n = 38) ja 48% emased (n 

= 27). Isastest koertest kaheksa koera olid kastreeritud. Emaste koerte puhul olid enamus steri-

liseeritud (n = 23). 

 

Antud töös vaadeldi loomade edasist staatust pärast diagnoosi kinnitamist. 65-st koerast 24 

koera puhul otsustati pärast diagnostikat eutanaasia kasuks (Joonis 35). Kolmel loomal tekkis 

kliinikus südameseiskus ning nelja koera puhul otsustas omanik looma omal vastutusel koju 

võtta. Kolmel koeral teostati  splenektoomia teises kliinikus ning 24 koeral teostati operatsioon 

Eesti Maaülikooli Väikeloomakliinikus. Ühe isendi puhul leiti, et uudismoodustist ei ole või-

malik eemaldada, sest moodustis haaras lisaks põrnale ka kogu neeru. Kolme koera puhul ot-

Joonis 34. Sektordiagrammil on protsendiliselt välja toodud  kõikide vaadeldud koerte jaotus põrna 

patoloogiate alusel (n = 65). 
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sustati healoomulise muutuse ja kliiniliste tunnuste puudumise tõttu mitte opereerida. Ühe lem-

miku kohta diagnostika järgsed andmed puudusid ning kahe koera puhul ei soovinud omanikud 

edasist diagnostikat.  

 

 
 

4.2. Põrna patoloogiad kliinilistes näidetes  
 

Kliinilistes näidetes oli kokku kirjeldatud 21 koera, kellest 12 olid isased ja 9 emased. Emastest 

koertest olid steriliseeritud seitse ja isastest koertest olid kastreeritud kolm (Joonis 36). 18-st 

histopatoloogilise diagnoosiga koerast sai halvaloomulise diagnoosi 6 koera. Ülejäänud 12 koe-

ral diagnoositi healoomuline põrna patoloogia. 21-st koerast kolmel esines traumast tingitud 

põrna patoloogia. Kahel koeral oli põrnarebend ja ühel põrnakeerd. Kliinilistes näidetes kirjel-

datud koerte keskmiseks vanuseks oli 8,7 aastat ja keskmiseks kaaluks 37,8 kg. Kõige rohkem 

esines segaverelisi koeri (n = 7), neile järgnesid retriiverid (n = 3), saksa lambakoerad (n = 2) 

ja taksid (n = 2). Lisaks olid esindatud järgmised tõud: bernhardiin, pikardia lambakoer, šveitsi 

valge lambakoer, belgia grifoon, mops, samojeedi, hiina harjaskoer, jack russell’i terjer. 

Joonis 35. Kõikide põrna patoloogiatega koerte ülevaade nende staatusest pärast diagnostika teostamist 

(n = 65). 
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Kõige rohkem esines diagnoosidest nodulaarset hüperplaasiat (n = 6) ja hemangiosarkoomi (n 

= 5). Järgnes põrna hematoom (n = 4). Vähemuses olid järgmised diagnoosid: histiotsüütiline 

sarkoom, ekstramedullaarne hematopoees, põrna sideroos. Iga eelnimetatud diagnoosi kohta oli 

üks juht (Tabel 1). 

 

Tabel 1. Kliinilistes näidetes koertel esinenud diagnoosid (n = 21) 

Diagnoos Patsientide arv 

Nodulaarne hüperplaasia (NLH) 6 

Hemangiosarkoom (HSA) 5 

Hematoom 4 

Põrnarebend 2 

Ekstramedullaarne hematopoees (EMH) 1 

Põrna sideroos 1 

Põrnakeerd 1 

Histiotsüütiline sarkoom 1 

Joonis 36. Kliinilistes näidetes kirjeldatud koerte sooline jaotus (n = 21). 



71 

 

 

Hematoomidega koeri oli vaadeldud juhtumite seas neli tükki. Kõik neli olid suurt tõugu koe-

rad, keskmise vanusega 9 aastat ning kaks neist olid retriiverid. Kõikidel hematoomiga koertel 

esines põrnas > 5 cm põrnamass. Massmuutuste mõõtmed varieerusid 7 cm kuni täispikkuses 

tabandunud põrnani. Vereproovides esines üksikisenditel CRP tõusu, ALP-i tõusu, neutrofiiliat 

ja aneemiat. Kahel loomal esines leukotsütoos.  

 

NLH-ga patsiente oli kokku kuus ja koerte keskmiseks vanuseks 8,4 aastat. Ultrahelileidudest 

kirjeldati põrnas hüpo-, hüper- ja heteroehhogeenseid koldeid. Ühel NLH-ga koeral näitas ve-

reproov aneemiat ja teisel madalat hematokriti. Vereproovides esines kõige rohkem neutrofii-

liat (4/6-st), järgnes CRP tõus (2/6-st)  ja leukotsütoos (2/6-st). Ühelgi NLH diagnoosiga pat-

siendil ei esinenud maksanäitajate (ALP, ALT ja AST) ega neerunäitajate (CREA ja UREA) 

tõusu.  

  

Kliinilistes näidetes esines kuus halvaloomulist põrna patoloogiat. Halvaloomulistest põrnapa-

toloogiatest esines kõige rohkem hemangiosarkoomi (n = 5) ning ainult ühel koeral diagnoositi 

histiotsüütiline sarkoom. Kõik hemangiosarkoomiga koerad olid geriaatrilised (keskmine vanus 

10,2 aastat) ning suurt tõugu. Viiest kolm olid ka eelsoodumusega tõud (saksa lambakoer ja 

kuldne retriiver) ning kaks tükki segaverelised. Viiest loomast kolm olid kastreeritud või steri-

liseeritud. Vereproovidest esines hemangiosarkoomiga patsientidel kõige rohkem neutrofiiliat 

(5/5-st), leukotsütoosi (4/5-st) ja aneemiat (4/5-st). CRP tõus ja trombotsütopeenia oli kahel 

loomal viiest.  

 

Kliinilistest tunnustest esines kõikidel patsientidel kokku kõige rohkem loidust (n = 16), lama-

mise eelistamist (n = 12) ja väsimist jalutamisel (n = 12). Ligi pooltel koertest esinesid kahvatud 

limaskestad (n = 10). Veel ilmnes koerte seas pinges kõhtu (n = 10), isutust (n = 8) ja oksenda-

mist (n = 7). Järgnesid polüdipsia (n = 4), kõhu suurenemine (n = 4), palpeeritav põrn (n = 4), 

kõhulahtisus (n = 5) ja lõõtsutamine (n = 5). Kõige vähem esines kõikidel patsientidel kokku 

veriroed (n = 1),  lümfisõlmede suurenemist (n = 1), kaalukadu (n = 2), palavikku (n = 2), kokku 

kukkumist (n = 3) ja hingamisraskust (n = 3). Mitte ühelgi loomal ei kirjeldatud polüuuriat. 

Tabelis 2 on toodud kokkuvõtlik info kliiniliste tunnuste esinemise kohta patsientidel.  
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Tabel 2. Kliiniliste tunnuste esinemine erinevates grupeeringutes 

Kliiniline 

tunnus 
Patsientide 

koguarv 
Healoomulise põrna 

patoloogiaga 

patsientide arv 

(n = 14) 

Halvaloomulise põrna 

patoloogiaga patsien-

tide arv 
(n = 6) 

Traumaga 

patsientide 

arv 
(n = 3) 

Loidus 16 8 6 2 

Lamamise 

eelistamine 
12 8 3 1 

Väsimus kõnnil 12 7 5 1 

Pinges kõht 10 3 5 2 

Kahvatud  li-

maskestad 
10 3 5 0 

Isutus 8 4 4 0 

Oksendamine 7 3 2 2 

Valulik kõht 6 4 2 0 

Lõõtsutamine 5 3 1 1 

Kõhulahtisus 5 3 2 0 

Polüdipsia 4 1 3 0 

Suurenenud 

kõht 
4 0 3 1 

Kokku 
kukkumine 

3 1 2 0 

Hingamisras-

kus 
3 1 2 0 

Kaalukadu 2 1 1 0 

Palavik 2 2 0 0 

Lümfisõlmede 

suurenemine 
1 1 0 0 

Veriroe 1 1 0 0 

Polüuuria 0 0 0 0 

 

Kõikidel halvaloomulise diagnoosiga patsientidel oli anamneesis mainitud loidust (n = 6). Ko-

guni viiel patsiendil kuuest oli välja toodud kahvatud limaskestad, pinges kõht ja väsimine ja-

lutamisel (Joonis 37). Üle poolte koertest esines isutust (n = 4). Kollabeerumist kirjeldati kolmel 
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juhul, millest kahel juhul oli tegemist halvaloomulise patoloogiaga. Samuti esines polüdipsiat 

ja kõhu suurenemist kokku neljal loomal, kellest kolm olid halvaloomulise diagnoosiga. Klii-

niliste näidete seas ei esinenud ühtegi halvaloomulise diagnoosiga koera, kellel oleks palavik, 

veriroe või suurenenud lümfisõlmed.  

 

 

Healoomulise põrna patoloogiaga loomi oli kokku 13. Healoomulise põrna patoloogiaga koer-

tel esines kliinilistest tunnustest enim loidust (n = 8), lamamise eelistamist (n = 8) ja väsimist 

jalutamise ajal (n = 7) (Joonis 38). Nendele tunnustele järgnesid isutus (n = 4) ja kõhu valulikkus 

(n = 4). Kõikidest vaadeldud loomadest oli palpeeritavat põrna tunda neljal ning neist kolm 

kuulusid healoomulise patoloogiaga koerte hulka. Kõhulahtisust esines kolmel ja palavikku esi-

nes kahel loomal. Erinevalt halvaloomulise patoloogiaga koertest esines siin grupis üks koer 

veriroega ja teine suurenenud lümfisõlmedega. Healoomulise patoloogiaga koerte seas esines 

rohkem kõhu valulikkust, lõõtsutamist, kõhulahtisust ning oksendamist. Seevastu ei olnud üh-

tegi koera suurenenud kõhuga.   

Joonis 37. Kõige sagedamini esinenud kliinilised tunnused halvaloomulise diagnoosiga koertel (n = 

6).  
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Trauma patsientidel täheldati kõige enim loidust, oksendamist  ja kõhu pinges olekut. Eelnevad 

tunnused esinesid kahel patsiendil kolmest. Kliinilistest tunnustes olid kirjeldatud veel lõõtsu-

tamine, lamamise eelistamine, hingamisraskus ning kõhu suurenemine. Põrnakeeruga koeral 

oli põrn palpeerides tuntav, kuid põrnarebenditega koertel mitte. Trauma patsientidel ei esine-

nud kliinilistest tunnustest kollabeerumist, kaalukadu, isutust, palavikku, polüdipsiat, veriroed 

ega kõhulahtisust. 

 

Diagnostilistest leidudest oli neljal koeral tunda kõhu palpeerimisel põrna. Neist kolm koera 

olid healoomulise põrna muutusega ja  üks põrnakeeruga. Kõhuõõnes leidus vedelikku kokku 

11 koeral, kellest viis olid halvaloomulise, neli healoomulise patoloogiaga ning kaks trauma 

patsienti. Kõhuõõne vedelikust määrati PCV-d viiel loomal. Määratud PCV-d jäid vahemikku 

27–60%. Röntgenülesvõtted teostati 21 loomast 14 koerale ja ultraheli teostati 17 koerale. Ult-

rahelis tuvastati seitsmel loomal massmuutus üle 5 cm. Neist halvaloomulise patoloogiaga koeri 

oli neli ja healoomulisega kolm. Üle ühe muutuse põrnas tuvastati kokku 9 loomal. Mitmed 

muutused põrnas olid rohkem iseloomulikud healoomulistele põrna patoloogiatele (n = 

6).  Healoomuliste põrna patoloogiate korral kirjeldati rohkem mitmeid lokaalseid, kuid mõõt-

metelt väikeseid muutuseid põrnas (va hematoomiga koertel, kellel kõigil neljal kirjeldati suuri 

Joonis 38. Kõige sagedamini esinevad kliinilised tunnused healoomulise põrna patoloogiaga koertel 

(n = 13). 
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põrnamasse). Halvaloomuliste põrna patoloogiate puhul kirjeldati pigem suuri masse ning terve 

põrna ulatuses muutuste esinemist.  

 

Hematoloogiline vereproov võeti 17 loomal 21-st. Neist kuus olid halvaloomulise diagnoosiga 

ja 11 healoomulise diagnoosiga. Täishematoloogiat ei võetud traumaga patsientidelt. Hemato-

loogilistest vereproovidest esines kõige rohkem neutrofiiliat (n = 12), leukotsütoosi (n = 8) ja 

aneemiat (n = 7). Kõigil kuuel halvaloomulise patoloogia koeral esines neutrofiilia ning lisaks 

neljal leukotsütoos. Trombotsütopeeniat esines kolmel loomal, kellest kaks olid halvaloomulise 

patoloogiaga. Aneemiat esines rohkem halvaloomulise põrna patoloogiaga koertel (n = 5) kui 

healoomulise patoloogiaga (n = 2) koertel. Biokeemilistest näitudest määrati CRP-d kuuel loo-

mal, kuid neist viiel põrna patoloogiaga patsiendil oli märgatav CRP tõus (Tabel 3 ja Tabel 4) 

ALP määrati 17 loomal ja väärtuse tõusu nähti vaid kahel juhul. AST-i määrati 11 loomal ja 

väärtus oli tõusnud viiel juhul. 15 loomal määrati TP-d, mis oli langenud kolme looma puhul. 

Kreatiniini ja uureat mõõdeti 18 loomal, kuid vereproovis näitajate tõusu ei esinenud mitte 

ühegi juhtumi puhul (Tabel 4). Mõõdeti veel teisi biokeemilisi ja hematoloogilisi näitajaid, 

kuid nende muutusi esines vaid üksikutel patsientidel.  

 

Tabel 3. Tabelis on toodud hea- ja halvaloomuliste põrna patoloogiatega koerte arv, kellele 

teostati eelpool mainitud biokeemiliste ja hematoloogiliste veremarkerite määramine. Lisaks 

on toodud välja trauma patsientide ja loomade koguarv, kellel vastavad näitajad määrati 

Veremar-

ker 
Loomade 

arv kokku 
Healoomulise põrna pa-

toloogiaga koerte arv 
Halvaloomulise põrna 

patoloogiaga koerte arv 
Trauma 

patsientide 

arv 

CRP  6 4 2 0 

ALP  17 9 5 3 

AST  11 3 5 3 

TP  15 7 5 3 

CREA  18 10 5 3 

UREA  18 10 5 3 
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Tabel 4. Kirjeldab patsientidel määratud hematoloogiliste ja biokeemiliste näitajate tõusu või 

langust. Välja on toodud patsientide koguarv, kellel esines vereproovis näitaja muutus (sh tõus 

või langus) 

Näitaja Patsientide 

koguarv 
Healoomulise põrna pa-

toloogiaga patsientide 

arv 

(n = 14) 

Halvaloomulise põrna pa-

toloogiaga patsientide arv 
(n = 6) 

Trau-

maga 

patsien-

tide arv 
(n = 3) 

CRP ↑ 5 3 2 0 

ALP ↑ 2 2 0 0 

AST ↑ 5 1 1 3 

TP ↓ 3 1 1 1 

CREA ↑ 0 0 0 0 

UREA ↑ 0 0 0 0 

Neutrofiilia 12 6 6 0 

Leukotsü-

toos 
8 4 4 0 

Trombotsü-

topeenia 
3 1 2 0 

Aneemia 7 2 5 0 
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5. ARUTELU 
 

 

Väheste kliiniliste näidete tõttu võivad antud töö tulemused olla üle- või alainterpreteeritud. 

Sealjuures sõltus suur osa looma kohta väljastatud informatsiooni temaga tegelenud veterinaa-

rist. Kuna töö põhines Provet Cloud andmebaasis esitatud teabele, siis tulemused on mõjutatud 

sinna kirjutatud andmetest. Tingituna kiirest ja stressirikkast tööst, võib oletada, et veterinaarid 

ei jõua alati anamneese ja kliinilisi ülevaatusi detailselt kirja panna. Samuti on kliinilise üle-

vaatuse teostamine igal arstil erinev. Töö iseloomust ja patsientide rohkusest tingituna võib olla 

esmaabi arstide puhul kliiniline ülevaatus põgusam ning hõlmata eeskätt elutähtsaid organsüs-

teeme. Seevastu pikemate visiidiaegadega arstidel võib kliiniline ülevaatus kujuneda põhjali-

kumaks. 

 

Koertel võib põrnas esineda mitmeid erinevaid hea- ja halvaloomulisi põrna patoloogiaid. An-

tud ülevaates täheldati healoomulistest põrna patoloogiatest kõige sagedamini nodulaarset hü-

perplaasiat (NLH) ja põrna hematoomi. Kliinilistes näidetes esines põrna hematoomi ühel kol-

mandikul ja NLH-d pooltel healoomulise põrna patoloogiaga koertel. Need tulemused kattuvad 

ka kirjanduses kõige sagedamini välja toodud põrna healoomuliste diagnoosidega (Nyland ja 

Mattoon, 2002; Patten jt, 2016). 

 

Tulemused näitavad, et hematoomid on levinud vanematel suurt tõugu koertel ning eelsoodu-

muslikuks tõuks on retriiverid. Samuti on hematoomid mõõtmetelt suured ning võivad seetõttu 

olla raskesti eristatavad hemangiosarkoomidest. Patten jt (2016) on oma uuringus samuti leid-

nud, et põrna hematoomid esinevad eelkõige suurt tõugu geriaatrilistel koertel, kelle keskmine 

eluiga on 10 aastat. Veel on seostatud põrna hematoomide esinemist suurte massmuutustega 

(Ettinger jt, 2017). Uuringute põhjal esineb  NLH vanematel koertel ning on ekstramedullaar-

sest hematopoeesist (EMH) eristatav vaid tsütoloogia abil. Mõlemat patoloogiat võivad iseloo-

mustada sarnased ultraheli leiud: suurenenud põrn, difuussed muutused ning hüpo- või isoehho-

geensed kolded ultraheliuuringul (Nyland ja Mattoon 2002; Mangano jt, 2019). Vaadeldud loo-

made keskmine vanus oli 8,4 aastat ning hüpoehhogeenseid muutusi kirjeldati ühel NLH-ga 

koeral ja ainsal EMH-ga koeral. Ühel NLH diagnoosiga koeral kirjeldati difuusseid muutuseid, 

kuid kolded olid hüperehhogeensed ning kahel koeral kirjeldati üksikuid heteroehhogeenseid 

moodustisi põrnas. Seega ei ole ultraheli piisavalt tundlik diagnostiline vahend määramaks, kas 
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tegemist on NLH-ga või EMH-ga. Antud juhul on vaja diagnoos kinnitada tsütoloogiliselt või 

histopatoloogiliselt.  

 

Histopatoloogilise uuringuga ei kinnitatud ühtegi healoomulist põrnakasvajat. See võib olla tin-

gitud asjaolust, et healoomuliste kasvajatega koerad võivad olla asümptomaatilised, mistõttu 

satuvad nad harvem loomakliinikusse. Lisaks esinevad lipoomid sagedamini nahaalustes kude-

des kui siseorganites. Allikates on viidatud, et hemangioomid esinevad koertel harvemini kui 

hemangiosarkoomid (Ettinger jt 2017; Rodriguez jt, 2020; Cassaro jt 2021). Ühel kolmandikul 

histopatoloogilise diagnoosiga koertest esines halvaloomuline põrna patoloogia. Halvaloomu-

listest põrnapatoloogiatest esines kõige rohkem hemangiosarkoomi (n = 5) ning ühel koe-

ral diagnoositi histiotsüütiline sarkoom. Tulemused näitavad, et hemangiosar-koomid esine-

vad enim geriaatrilistel saksa lambakoertel või kuldsetel retriiveritel. Lisaks olid viiest loomast 

kaks steriliseeritud ja üks kastreeritud, mis võis soodustada hemangiosarkoomi teket. Samade 

järeldusteni jõudsid Mullin ja Clifford (2019), kes tõestasid, et haigestumisrisk tõuseb nii emas-

tel kui ka isastel loomadel pärast steriliseerimist/kastreerimist. 

 

Hemangiosarkoomi puhul esinesid kliinilistest tunnustest kõige sagedamini kahvatud limaskes-

tad, pinges kõht, hingamisraskus ja kõhu suurenemine. Eelnimetatud kliinilisi tunnuseid kirjel-

davad oma uuringus ka Mullin ja Clifford (2019). Kõigil viiel uuringus kirjeldatud heman-

giosarkoomi patsiendil esines verikõht, mis annab varakult aimu, et tegemist võib olla halva-

loomulise protsessiga. Mitmed uuringud on näidanud, et vaba vedelik viitab halvaloomulisele 

põrnakasvajale (Sharpley jt, 2012; Fife jt, 2014). Ühel patsiendil kirjeldati muutuseid silmas, 

mis võisid olla tingitud hemangiosarkoomi metastaseerumisest silma Eelpool mainitud kliini-

liste tunnuste ja verikõhu koos esinemisel võib kahtlustad põrna hemangiosarkoomi. Kindlasti 

tuleks pöörata tähelepanu patsiendi silma struktuuridele, sest silmad on üks sagedasemaid he-

mangiosarkoomi metastaseerumise kohti ning see teave võib mei aidata diagnoosi pane-

kul (Chaikin ja Weliozkiy, 2018). Halvaloomulistest põrnakasvaja-test diagnoositi ühel jack 

russell’i terjeril histiotsüütiline sarkoom. Uuringutes on histiotsüütilise sarkoomi korral tähel-

datud aneemiat, naha ja nahaaluskoe ning jäsemete tabandumist (Ettinger jt, 2017). Koeral esi-

nes probleeme nii naha kui ka jäsemetega. Tegemist oli ebatüüpilise tõuga, kuid koeral esines 

verepildis haigusele iseloomulik aneemia.  
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Mõlemad põrnarebendid olid tekkinud autolöögi tagajärjel. Kõige sagedasemad kliinilised tun-

nused olid kahvatud limaskestad ja verejooks kõhuõõnde, mida on kinnitatud kirjanduses (Et-

tinger jt, 2017). Verikõhu põhjuseks võivad olla ka põrnamassid, mistõttu täpse anamneesi kü-

simine on  väga oluline. Splenektoomia teostamisel on tähtis vaadata põrna välimust ja struk-

tuuri, sest esineb kasvajaid, mis võivad ise põhjustada põrnakeerde (nt pehmekoe sarkoomid) 

(Ettinger jt, 2017). Sellisel juhul tuleks koeproov saata histopatoloogilisele uuringule.  

 

Diagnostilistest vahenditest on Eesti Maaülikooli Väikeloomakliinikus kõige eelistatumateks 

kliinilised vereproovid, ultraheli- ja röntgenuuring. Need diagnostika meetodid on kättesaada-

vad, väheinvasiivsed ja odavad. FNA-d põrnast võeti vaid kahe patsiendi puhul ning mõlemal 

korral saadi NLH diagnoos. FNA võtmine põrnast sõltub proovivõtja oskustest. Väikeste põr-

nakollete korral võib proovi võtmine ebaõnnestuda. On võimalik, et veterinaaride seas levib 

arvamus, et FNA võtmine on ohtlik ja keeruline, mistõttu protseduuri ei soovita teostada. Tei-

salt on FNA tundlikkuselt teine meetod jõudmaks diagnoosile lähemale ilma looma opereeri-

mata. Kirjanduse andmetel on ultraheli kontrolli all põrnast FNA võtmine väga lihtne ja tüsis-

tusteoht väike (Mangano jt, 2019).  

 

Vereproovidest esines kõige rohkem muutusi heamtoloogilistes näitajates, kus esines neutrofii-

liat, leukotsütoosi ja aneemiat. Teadusuuringutes on kirjeldatud mõningate halvaloomuliste 

põrnakasvajate korral aneemia, leukotsütoosi, hüpoalbumineemia ning trombotsütopeenia teket 

(Moore jt, 2006; Skorupski jt, 2007; Kim jt, 2018; Linden jt, 2019). Teiste hematoloogiliste ja 

biokeemiliste näitajate muutuste kohta napib kirjanduses informatsiooni. Ühes uuringus ei lei-

tud seost hematoloogilise vereproovi ja kasvajatüübi vahel (Lee jt, 2018). Samas täheldati teises 

teadusuuringus, et aneemiaga loomadel esineb suurema tõenäosusega halvaloomuline põrna-

kasvaja (Johnson jt, 1989). Siiski on veremarkerid põrna patoloogiate diagnostikas ebaspetsii-

filised, sest tõusevad ja/või langevad ka muude neoplaasiate, põletike ja haigusseisundite kor-

ral. 

 

Antud uuringus oli eelistatuimaks ravimeetodiks splenektoomia, mis teostati kõigil 21 patsien-

dil. Mitte ühelgi patsiendil ei kirjeldatud edasist keemiaravi. See võib olla tingitud asjaolust, et 

vaadeldud perioodil ei töötanud Eesti Maaülikooli Väikeloomakliinikus ühtegi keemiaravile 

pühendunud spetsialisti ning loomad suunati ravile teistesse kliinikutesse. Sealjuures võivad 
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piirangud tekkida keemiaravi osas loomaomanike materjaalsete võimaluste või vaadete taga-

järjel. Batschinski jt (2018) uuringus selgus, et mõned inimesed peavad kemoteraapiat toksili-

seks, mistõttu nad otsustavad sellest loobuda. 
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JÄRELDUSED 
 

 

Koerte põrna võivad tabandada mitmed hea- ja halvaloomulised muutused, mida on välimuse 

põhjal raske üksteisest eristada. Tulemused viitavad, et healoomuliste põrna patoloogiate korral 

on põrna muutused pigem väikesed ja nad esinevad lokaalselt. Halvaloomuliste diagnooside 

korral on muutused suuremad ja esinevad pigem difuusselt. Koertel kõige sagedasem 

halvaloomuline põrnakasvaja on hemangiosarkoom, mis on agressiivse iseloomuga ja tabandab 

eelkõige suurt tõugu vanemaid koeri. Tõuline eelsoodumus esineb labradori retriiveritel, saksa 

lambakoertel ja kuldsetel retriiveritel. HSA on võimeline metastaseeruma erinevatesse 

kudedesse, mistõttu prognoos on väga halb. Keskmine elulemus on 3–6 kuud ning 

ravimeetodiks on splenektoomia koos keemiaraviga. Isegi ravi teostamisel ei ela haigestunud 

loomad üle aasta. 

 

Healoomulistest põrna muutustest on väga sagedane nodulaarne lümfoidne hüperplaasia, mis 

esineb vanematel koertel. Tihti esinevad hematoomi ja NLH tunnused korraga ja arvatakse, et 

need on sama protsessi erinevad etapid. Lisaks võib esineda lipoome, müelolipoome ja 

hemangioome. Kõige täpsemaks diagnostika meetodiks on histopatoloogiline uuring. Uuringu 

alusel on võimalik eristada healoomulisi muutusi halvaloomulistest. Healoomuliste muutuste 

korral on prognoos üldiselt hea ning ravimeetodiks on põrna kirurgiline eemaldamine. 

 

Diagnostilistest leidudest kõige spetsiifilisemaks osutus vaba vedeliku esinemine kõhuõõnes 

ning selle seos halvaloomulise põrna patoloogiaga, seda on tõestatud ka mitmete teaduspõhiste 

uuringutega. Koertel sagedamini esinenud kliinilised tunnused nagu loidus, väsimine kõndimi-

sel, kõhu pinges olek ja kahvatud limakestad on ebaspetsiifilised tunnused, mis võivad tekkida 

paljude muude haiguste korral. Seetõttu ei anna need tunnused informatsiooni põrna patoloogia 

iseloomu kohta. Kahjuks ei esine veel ühtegi preoperatiivset diagnostilist meetodit, mis aitaks 

veterinaaridel 100% eristada, kas tegemist on hea või halvaloomulise põrna patoloogiaga. Pal-

julubavaks peetakse kontrastainega ultraheliuuringut, mis veel ei suuda eristada hemangiosar-

koomi hematoomist, küll aga, on eristatud sellega healoomulisi maksanooduleid maksa heman-

giosarkoomist. Häid tulemusi on andnud ka hea- ja halvaloomuliste fokaalsete põrnamasside 

eristamisel kõhuõõne KT, kus olulist teavet annavad Hounsfieldi ühikud. Üldkliinilistest ve-

reproovidest võib halvaloomuliste põrnakasvajate korral esineda sagedamini aneemiat, trom-

botsütopeeniat, leukotsütoosi ja hüpoalbumineemiat, kuid leiud ei ole spetsiifilised. Üha enam 
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on hakatud uurima kasvaja markereid, mis võiksid hõlbustada põrna neoplaasiate diagnoosi-

mist. Paljulubavateks markeriteks peetakse ferritiini, suur-endoteliin 1, seerum kollageen 

XXVII peptiidi ja vaskulaarset endoteliaalset kasvufaktorit. 

 

Arvestades, et kirjanduse andmeil tõstab keemiaravi oluliselt elulemust, siis võiks jätku-uurin-

guna uurida, kui palju patsiente jõuab Eestis pärast splenektoomiat keemiaravisse ning mis on 

nende loomade elulemus.  
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