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Vestibulaarsündroom (VS) on koertel esinev haiguslik seisund, mis jaguneb vastavalt 

lokalisatsioonile perifeerseks ja tsentraalseks VS-iks. Lokaliseerimine ja alloleva põhjuse 

tuvastamine on väikeloomameditsiinis väljakutseks, eriti diagnostiliste vahendite või 

ressursside puudumisel. Selles töös kirjeldati VS-i esinemist neuroloogiale spetsialiseerunud 

loomakliiniku näitel. Retrospektiivne juhtude uurimine ühe aasta jooksul võimaldas anda 

ülevaate 60 VS-iga koerast, võrrelda nende kliinilisi tunnuseid ning arutleda VS-i põhjuste 

üle. Perifeerse ja tsentraalse VS-i ilmestamiseks esitati kaks juhuanalüüsi. Perifeerset VS-i 

esines 51,7% ning tsentraalset VS-i 40% patsientidest. Lokalisatsioon jäi ebaselgeks 5 

patsiendil. Keskmine vanus oli 8,5 aastat ning enim esines segaverelisi koeri, 

brahhütsefaalseid ning spanjeli tüüpi koeri. Peamised kliinilised tunnused perifeerse VS-i 

korral olid vestibulaarataksia, peakalle, nüstagm, strabism ja näonärvihalvatus ning 

tsentraalse VS-i korral vestibulaarataksia, peakalle, kraniaalnärvide defitsiidid, mentaalne 

düsfunktsioon ja asendireaktsioonide häired. Enim diagnoositud haigus oli idiopaatiline VS, 

sellele järgnesid kesk- ja sisekõrvapõletik ning intrakraniaalne neoplaasia. Tulemused 

näitasid, et kuigi perifeerse ja tsentraalse VS-i kliiniline pilt on erinev, siis võib sellegipoolest 

mõni patsient jääda diferentseerimata. Lisaks sellele ei ole praktikas alati võimalik tugineda 

piltdiagnostilistele ja laboratoorsetele uuringutele ning vahel tuleb patsiendi edasises 

käsitluses ja omaniku nõustamises orienteeruda oletusdiagnoosi järgi. Lokaliseerimise 

põhitõdede ja diferentsiaaldiagnooside tundmine aitab loomaarsti patsiendi seisundi 

hindamisel ning edasiste uuringute valimisel ja raviotsuste tegemisel. 
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Vestibular disease (VD) is a medical condition in dogs divided into peripheral and central 

VD depending on localization. Localization and determining the underlying cause can 

present a challenge in small animal medicine, especially in case of a lack of diagnostic tools 

or resources. This study described VD on the basis of medical histories of cases that presented 

at an animal clinic specializing in neurology. A retrospective analysis of cases from a period 

of one year allowed to assemble the data of 60 dogs with VD, compare their clinical signs 

and discuss the causes of VD. Two case studies were included to illustrate peripheral and 

central VD. Peripheral VD occurred in 51,7% and central VD in 40% of cases. Localization 

remained unclear for 5 patients. Average age was 8,5 years and mixed breed, brachycephalic 

and spaniel breed dogs were represented the most. The main clinical signs in cases of 

peripheral VS were vestibular ataxia, head tilt, nystagmus, strabismus and facial paresis and 

in cases of central VS vestibular ataxia, head tilt, cranial nerve deficits, mental dysfunction 

and abnormal postural reflexes. The most diagnosed disease was idiopathic VD, followed by 

otitis media et interna and intracranial neoplasia. The results demonstrated that although the 

clinical picture of peripheral and central VD differs, some patients may remain 

undifferentiated. Additionally, it is not always possible to rely on diagnostic imaging and 

laboratory test results in practice and at times it is necessary to proceed on the basis of a 

hypothetical diagnosis in the subsequent treatment of the animal and advising of the owner. 

Knowing the principles of localization and differential diagnoses assists the veterinarian in 

determining possible VD and deciding on options for diagnostics and treatment. 

Keywords: ataxia, head tilt, vestibular disease, veterinary neurology 
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LÜHENDITE JA TÄHISTE LOETELU 
 
BAER – ajutüve esile kutsutud auditoorne vastus (Brainstem Auditory Evoked Response) 

CKCS – Cavalier King Charles spanjel (Cavalier King Charles Spaniel) 

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

FVNUO – teadmata põhjusega näo- ja vestibulaarneuropaatia (facial and vestibular neuropathy 

of unknown origin) 

KT – kompuutertomograafia (computed tomography) 

MCH – keskmine hemoglobiin erütrotsüüdis (mean corpuscular hemoglobin) 

MCV – erütrotsüüdi keskmine maht (mean corpuscular volume) 

MRT – magnetresonantstomograafia (magnetic resonance imaging) 

MUE – teadmata etioloogiaga meningoentsefaliit (meningoencephalitis of unknown origin) 

PSOM – primaarne sekretoorne keskkõrvapõletik (primary secretory otitis media) 

T4 – türoksiin (thyroxine) 

TBEV – puukentsefaliidi viirus (tick-borne encephalitis virus) 

TSH – kilpnääret stimuleeriv hormoon (thyroid stimulating hormone) 

VS – vestibulaarsündroom (vestibular syndrome) 
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SISSEJUHATUS 
 
Vestibulaarsündroom (VS) on koertel esinev tasakaaluhäiretega väljenduv haiguslik seisund, 

mille täpsemad kliinilised tunnused sõltuvad kahjustuse asukohast (Troxel jt 2005). Perifeerset 

ja tsentraalset vestibulaarsüsteemi võivad mõjutada erinevad haiguslikud seisundid (Kent jt, 

2010), seetõttu on lokalisatsioon patsiendi edasise käsitluse ning prognoosi hindamise 

seisukohast oluline. Perifeerse ja tsentraalse VS-i eristamine on väikeloomameditsiinis 

väljakutseks, kuna kliiniline pilt võib olla varieeruv ning kliiniliste tunnuste raskusaste ei pruugi 

olla korrelatsioonis neid põhjustava haiguse raskusastmega (Harrison jt, 2021).  

 

Uurimistöö teoreetiline osa tutvustab lühidalt vestibulaarsüsteemi ning selle kahjustusest 

tingitud kliinilisi tunnuseid, samuti esitatakse peamised perifeerset ja tsentraalset VS-i 

põhjustavad haigused, mille tundmine tuleb kasuks diferentsiaaldiagnooside kaalumisel. 

Diferentsiaaldiagnooside kirjeldamisel lähtutakse neuroloogia õppematerjalides kasutatavast 

VITAMIND mnemotehnikast: Vaskulaarne, Infektsioosne ja Inflamatoorne, Toksiline ja 

Traumaatiline, Anomaalia, Metaboolne, Idiopaatiline, Neoplaasia, Degeneratiivne. 

Uurimismeetod oli retrospektiivne juhtude analüüs kliiniku haiguslugude andmebaasist 

kogutud andmete põhjal ning perifeerse ja tsentraalse VS-iga patsientide käsitluse 

ilmestamiseks esitati kaks juhuanalüüsi. Tulemuste all on esitatud ülevaade kogutud andmetest, 

sellele järgneva arutelu käigus kirjeldatakse patsientide üldandmeid ja esinenud kliinilisi 

tunnuseid vastavalt lokalisatsioonile ning arutletakse VS-i põhjustavate haiguste üle. Käesoleva 

uurimistöö eesmärgiks oli anda ülevaade VS-i olemusest ja põhjustest, kirjeldada perifeerse ja 

tsentraalse VS-i esinemist koertel neuroloogiale spetsialiseerunud loomakliiniku ühe aasta 

haiguslugude näitel ning analüüsida haiguslugudest nähtuva pildi vastavust kirjanduses 

käsitletud kliinilistele tunnustele, esitades seeläbi süsteemse käsitluse VS-ist ja selle põhjustest. 
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1 KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

1.1 Vestibulaarsüsteem  
 
Vestibulaarsüsteem on närvisüsteemi osa, mille funktsioon on aidata kehal säilitada tasakaalu 

ning muuta keha asendit ruumis vastavalt pea asendile ja gravitatsioonile (de Lahunta ja Glass, 

2009). Vestibulaarsüsteemi kuuluvad sisekõrvas paiknev paariline tasakaaluelund, paariline 

VIII kraniaalnärv (esiku-teo närv) ning piklikajus paiknevad vestibulaartuumad (Freeman ja 

Ives, 2020). Tasakaaluelund koosneb poolringjuhadest, mõigust (ld utriculus) ja kotikesest (ld 

saccula) (Ernits ja Nahkur, 2013). Anatoomiliselt jaotatakse vestibulaarsüsteem kaheks: 

perifeerne ja tsentraalne vestibulaarsüsteem.  

 

Perifeerne vestibulaarsüsteem koosneb esikunärvist (osa VIII kraniaalnärvist) ja 

tasakaaluelundist (Freeman ja Ives, 2020). Lisaks esikule (ld vestibulum) ja poolringjuhadele 

paikneb sisekõrvas ka tigu (ld cochlea), mis on seotud kuulmisfunktsiooniga (Kent jt, 2010). 

VIII kraniaalnärvi vestibulaarosa aksonid ühendavad tasakaaluelundi sensoorseid retseptoreid 

tsentraalse vestibulaarsüsteemiga (de Lahunta ja Glass, 2009). Perifeerse vestibulaarsüsteemi 

paiknemine kõrvas on näidatud joonisel 1. 

 

 
 

Joonis 1. Tasakaaluelundi paiknemine (Carnes, 2018). Sisekõrvas paiknevat vestibulaarelundit 
ühendab ajuga osa VIII kraniaalnärvist – vestibulaarnärv. Keskkõrva lähedal kulgevad VII närv 
ja sümpaatiline närv. Keskkõrva ja väliskuulmekäiku eraldab trummikile. 
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Tsentraalse vestibulaarsüsteemi moodustavad piklikajus paiknevad vestibulaartuumad ning 

nendest lähtuvad ühendused seljaajuga, väikeajuga, ajutüvega ja suurajuga nagu näidatud 

joonisel 2 (Thomson ja Hahn, 2012). Vestibulaartuumade ühendus III, IV ja VI 

kraniaalnärvidega kontrollib silmamunade asendit ja liikumist, ühendus suurajuga kontrollib 

pea ja keha asendi teadlikku tajumist ning ühendus ajutüvega on seotud oksendamiskeskusega 

(Freeman ja Ives, 2020). Vestibulaartuumadest väljuvad ühendused läbi 

vestibulospinaaltraktide ja närvikimpude aitavad aktiveerida sirutuslihaseid ning inhibeerida 

painutuslihaseid ning vastutavad seeläbi keha, jäsemete ja kaela raskuskandvuse ja asendi eest 

(Thomson ja Hahn, 2012). See mehhanism tingib pea küljele pööramisega ka keharaskuse 

kandumise samale küljele, et säilitada tasakaal. Ühendus väikeajus paikneva esiku-väikeajuga 

(ld vestibulocerebellum) vastutab keha alateadliku propriotseptsiooni eest (Thomson ja Hahn, 

2012). Lisaks tuumadevahelise ühendusega on VIII kraniaalnärvil ka otsene ühendus 

väikeajuga, millel on inhibitoorne mõju vestibulaartuumadele (Freeman ja Ives, 2020). 

 

 
 

Joonis 2. Tsentraalne vestibulaarsüsteem (Thomson ja Hahn, 2012). Joonisel on visualiseeritud 
ajutüves paiknevatest vestibulaartuumadest alguse saavad närviühendused suur- ja väikeajuga, 
silmalihaseid mõjutavate kraniaalnärvidega ning seljaajuga. 
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Vestibulaarkahjustused võivad paikneda sisekõrvas, VIII kraniaalnärvi vestibulaarosas, 

vestibulaartuumades, kaudaalses väikeajuvarres (ld pedunculus cerebellaris caudalis), esiku-

väikeajus või seljaaju kraniaalsetes kaelasegmentides (Thomson ja Hahn, 2012). Normaalse 

vestibulaarfunktsiooni korral toimivad mõlema kehapoole tasakaaluelundid sünergiliste 

paaridena. Näiteks pead ühele poole keerates saadetakse ühe kehapoole tasakaaluelundist ajju 

tugevam signaal kui teise kehapoole tasakaaluelundist ning see signaalide vahe registreerub 

ajus pea liikumisena (Thomas ja Hahn, 2012). Vestibulaarsüsteemi kahjustuse korral esineb 

pidevalt ebavõrdset signaali ning seda tõlgendatakse pea liikumisena ka siis, kui pea on paigal. 

Sellest tulenevalt käivituvad keha kompensatoorsed mehhanismid, mis väljenduvad VS-i 

kliiniliste tunnustena (Thomas ja Hahn, 2012). Kliinilises praktikas eristatakse perifeerset ja 

tsentraalset VS-i vastavalt kahjustuse asukohale. 

 

1.2 Vestibulaarsündroomi kliinilised tunnused 
 
VS-i peamised kliinilised tunnused on peakalle, vestibulaarataksia, nüstagm, strabism ja 

ringliikumine (Kent jt, 2010; Lowrie, 2012; Rossmeisl, 2010). Need sümptomid võivad esineda 

nii perifeerse kui ka tsentraalse VS-i korral. Tsentraalse VS-i korral võivad lisaks esineda 

sümptomid nagu V-XII kraniaalnärvide defitsiidid, asendireaktsioonide häired, parees ja 

mentaalse seisundi muutus (Platt ja Olby, 2013). VS-i kliinilised tunnused tekivad 

vestibulaarsüsteemi tsentraalse või perifeerse osa düsfunktsiooni tagajärjel, vastavalt 

kahjustuse asukohale ja struktuuridele, mida kahjustus mõjutab. Kahjustuse lokaliseerimiseks 

tuleb kindlaks teha, millised närvifunktsioonid on kahjustatud ja millised närvifunktsioonid 

toimivad. Närvisüsteemis paiknevad kahjustused võivad mõjutada ka ümbritsevaid struktuure. 

Keskkõrva lähedalt kulgevad näonärv (VII kraniaalnärv) ning sümpaatiline närv (joonis 1), mis 

tähendab, et kahjustused keskkõrva piirkonnas võivad põhjustada näonärvihalvatust või 

Horneri sündroomi (Thomson ja Hahn, 2012). Lisaks sellele kulgevad VII ja VIII kraniaalnärv 

kõrvuti läbi sisemise kuulmekäigu, millest tulenevalt võib ühe närvi kahjustus mõjutada ka teist 

(Kent jt, 2010). 

 

Koordinatsioonihäire pea ning kaela, kere ja jäsemete vahel väljendub peakaldena, mille korral 

paikneb kahjustusepoolne kõrv ventraalsemalt (de Lahunta ja Glass, 2009). Peakallet 

eristatakse peapöördest – peakalde korral on pea küljele kallutatud ning üks kõrv on maapinnale 

lähemal, peapöörde korral on looma nina keha teljest eemale pööratud (de Lahunta ja Glass, 

2009). Peakalde kraad võib olla erinev ning kael ja kere võivad olla nõgusalt paindes kahjustuse 
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poole, samuti võib esineda ringliikumist (de Lahunta ja Glass, 2009). Peakalle on üldjuhul 

ipsilateraalne vestibulaarhaigust tekitava kahjustusega ning seda loetakse kõige 

usaldusväärsemaks märgiks unilateraalsest vestibulaarkahjustusest (Kent jt, 2010; Platt ja Olby, 

2013). Peakalle võib pärast tervistumist püsima jääda ning sellisel juhul ei pruugi see 

väljendada aktiivset vestibulaarhaigust (Freeman ja Ives, 2020). 

 

Vestibulaarataksia väljendub ühele küljele triivimisena või ühele küljele vajumisena 

kahjustusepoolsete sirutajalihaste toonuse nõrgenemise tõttu (Freeman ja Ives, 2020). 

Patsiendil võivad esineda tasakaalu- ja koordinatsioonihäired nagu ühele küljele kukkumine, 

komistamine, kõikumine, ringliikumine ja üle keha rullumine (Thomas ja Hahn, 2012). 

 

Nüstagmiks nimetatakse silmade tahtele allumatut rütmilist liikumist, mis väljendub pilgu 

fikseerimisel silmamunade hüplevate liigutustega. Vestibulaarkahjustuse korral võib 

neutraalses olekus tekkida patoloogiline nüstagm, millel on spontaanne või positsiooniline 

väljendumine (Kent jt, 2010). Positsioonilist nüstagmi võib esile kutsuda looma positsiooni 

muutmine, näiteks selili asetamine või pea painutamine (de Lahunta ja Glass, 2009). 

Unilateraalse vestibulaarkahjustuse korral on organism võimeline nüstagmi sageli kiiresti 

visuaalselt kompenseerima ning sellisel juhul võib looma silmade kinnisidumine seda uuesti 

esile kutsuda (Freeman ja Ives, 2020). Silmamunade võnkumine võib olla pendeldav või 

tõmblev, viimase korral eristatakse kiiret ja aeglast faasi (Kent jt, 2010). Kliinilises praktikas 

kirjeldatakse nüstagmi kiire faasi suuna ning liikumistelje järgi, mis võib olla horisontaalne, 

vertikaalne, rotatoorne või kombinatsioon nendest (Kent jt, 2010). Perifeerse VS-i korral esineb 

üldjuhul horisontaalset või rotatoorset nüstagmi koos kiire faasiga kahjustusest eemale (Kent 

jt, 2010). Tsentraalse VS-i korral kirjeldatakse lisaks eelnimetatule ka vertikaalset nüstagmi 

ning kiire faasi suund võib varieeruda (tabel 1) (Boudreau jt, 2018). 

 

Vestibulaarseks strabismiks nimetatakse silmamuna kõrvalekaldumist oma normaalsest teljest 

ventraalses või ventrolateraalses suunas (de Lahunta ja Glass, 2009). Vestibulaarne strabism on 

nähtav patsiendi kaela ja pea tõstmisel, neutraalses olekus seda tavaliselt ei esine (Rossmeisl, 

2010; Freeman ja Ives, 2020). Selline positsiooniline strabism on tingitud vestibulaarsüsteemi 

suutmatusest koordineerida silmamuna asendit vastavalt pea asendi muutusele ning see 

väljendub ipsilateraalselt kahjustusega (Freeman ja Ives, 2020). Kergekujulise VS-i korral võib 

vestibulaarne strabism olla ainuke sümptom (de Lahunta ja Glass, 2009). 
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Tsentraalse VS-i puhul võivad lisaks klassikalistele vestibulaarsümptomitele ilmneda ajutüve 

kahjustusele iseloomulikud kliinilised tunnused: V kuni XII kraniaalnärvi kahjustuse 

sümptomid, puudulikud asendireaktsioonid, parees, mentaalne düsfunktsioon (Platt ja Olby, 

2013). Muutused mentaalses seisundis võivad väljenduda vaikse või loiu olekuna, raskemal 

juhul stuporoosse või komatoosse seisundina (Kent jt, 2010). Samas võivad depressiivset olekut 

esile kutsuda ka perifeerse VS-i korral esinevad tugevad tasakaaluhäired ja desorientatsioon 

(Freeman ja Ives, 2020). Väikeaju kahjustuse korral võib esineda ka treemoreid, spastilisust ja 

düsmeetriat (Thomson ja Hahn, 2012). Tabelis 1 on esitatud perifeerset ja tsentraalset VS-i 

eristavate sümptomite võrdlus. 

 

Tabel 1. Perifeerse ja tsentraalse VS-i kliiniliste tunnuste võrdlus (Platt ja Olby, 2013) 

 
Kliiniline tunnus Perifeerne VS Tsentraalne VS 

Parees Ei Võimalik 
Propriotseptiivsed defitsiidid Ei Võimalik 
Mentaalne seisund Ergas, võib esineda 

desorienteeritust 
Võib olla depressiivne, 
stuporoosne, komatoosne 

Kraniaalnärvide defitsiidid Ainult VII närv V-XII võivad olla mõjutatud 
Horneri sündroom Võimalik Harva 
Nüstagm Horisontaalne või rotatoorne; 

kiire faas kahjustusest eemale; 
suund ei muutu pea asendi 
muutmisel 

Horisontaalne, rotatoorne või 
vertikaalne; kiire faas võib olla 
igas suunas; suund võib 
muutuda pea asendi muutmisel 

 

Asendireaktsioonide häired viitavad tugevalt tsentraalse vestibulaarsüsteemi kahjustusele ning 

tavaliselt on need defitsiitsed ipsilateraalselt kahjustusega (Platt ja Olby, 2013). 

Asendireaktsioone hindavate testide teostamine võib desorienteeritud patsiendi puhul olla 

keeruline, seda ka perifeerse VS-i korral, seega võib neid teste korrata, et veenduda tulemustes 

(de Lahunta ja Glass, 2009). Akuutselt desorienteeritud patsientide käsitsemine ja tõstmine võib 

neid veelgi rohkem segadusse või paanikasse ajada ning mõnel juhul on soovituslik patsiendi 

asendireaktsioonid 24 h hiljem uuesti üle kontrollida (de Lahunta ja Glass, 2009). 

Spinaalrefleksid on üldiselt kõrvalekalleteta (välja arvatud multifokaalse haiguse korral), kuna 

vestibulaarkahjustused ei mõjuta seljaaju segmente C6-T2 või L4-S3 (Freeman ja Ives, 2020).  

 

V-XII kraniaalnärvide defitsiidid võivad tingitud olla sellest, et VIII kraniaalnärv paikneb teiste 

kraniaalnärvidega ajutüves anatoomiliselt lähestikku (Freeman ja Ives, 2020). Esineda võib 

näotundlikkushäiret (V kraniaalnärv), fikseeritud strabismi (VI kraniaalnärv), näo pareesi ja 
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paralüüsi (VII kraniaalnärv), düsfaagiat (IX-XI kraniaalnärv) ning düsfaagiat koos keele 

atroofia ja pareesiga (XII kraniaalnärv) (Kent jt, 2010). 

 

Peakalle ja tasakaaluhäired võivad esineda ka kontralateraalselt kahjustusega, sellisel juhul 

nimetatakse seda paradoksaalseks VS-iks (de Lahunta ja Glass, 2009). See paradoksaalne 

kliiniline pilt tekib kaudaalses väikeajuvarres asuva kahjustuse tõttu (de Lahunta ja Glass, 

2009). Kliinilises praktikas väljendub see peakalde ja tasakaaluhäiretega, mis on suunaga 

kahjustusest eemale, ning puudulike asendireaktsioonidega ja nüstagmi kiire faasiga kahjustuse 

poole (de Lahunta ja Glass, 2009). 

 

Bilateraalse VS-i kõige iseloomulikum kliiniline tunnus on pea siuglev küljelt-küljele 

liigutamine (de Lahunta ja Glass, 2009). Tasakaaluhäired esinevad mõlemapoolselt, seega võib 

patsient olla ettevaatlikuma ja aeglasema liikumisega või hoida end maadligi (de Lahunta ja 

Glass, 2009). Bilateraalse VS-i korral ei esine tavaliselt peakallet ega spontaanset, 

positsioonilist või füsioloogilist nüstagmi (Platt ja Olby, 2013). 

 

1.3 Kliiniline ülevaatus ja lokalisatsioon 
 
Patsiendi andmed (liik, vanus, sugu, tõug), anamnees ning kliiniline ja neuroloogiline ülevaatus 

aitavad koostada diferentsiaaldiagnooside nimekirja, mille põhjal saab valida sobivad 

diagnostilised uuringud ja ravi ning anda hinnangu prognoosi osas või otsustada patsient edasi 

suunata eriarsti vastuvõtule (Harrison jt, 2021). Prognoosi hindamiseks ei piisa ainuüksi 

lokalisatsioonist, kuna mõned tsentraalset VS-i põhjustavad haigused võivad olla hea 

prognoosiga ja vastupidi, mõned perifeerset VS-i põhjustavad haigused halva kuluga (Bongartz 

jt, 2020). Seetõttu tuleb kasuks peamiste tsentraalset ja perifeerset VS-i põhjustavate haiguste 

tundmine, mis on esitatud alapeatükis 1.5. 

 

Tsentraalse VS-i lokaliseerimine on täpsem kui perifeerse VS-i lokaliseerimine, tuginedes 

patsiendi andmetele ja ülevaatusele ning MRT tulemustele (Bongartz jt, 2020; Boudreau jt, 

2018). Bongartz jt (2020) uuringus kinnitati MRT põhjal tsentraalse VS-i lokalisatsioon 98,4% 

juhtudest, kuid perifeerse VS-i kahjustus vastas lokalisatsioonile 77,4% juhtudest. 

 

Neuroloogiline ülevaatus on üldiselt usaldusväärne meetod perifeerse ja tsentraalse VS-i 

lokaliseerimiseks, kuid arvesse tuleb võtta neuroloogilist ülevaatust tervikuna, kuna pole leitud 
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ühtegi kindlat tunnust või testi, millel oleks tugev seos kahjustuse asukohaga (Boudreau jt, 

2018). Ühel kolmandikul perifeersete nähtudega patsientidest võib esineda kahjustusi 

tsentraalses vestibulaarsüsteemis, seetõttu tuleb progresseeruvate sümptomitega või ravile 

allumatud perifeerse VS-i diagnoosiga patsiendid suunata täiendavale MRT uuringule 

(Boudreau jt, 2018). Keeruline on õigesti lokaliseerida põletikulise ja traumaatilise etioloogiaga 

VS-i nende haiguste progresseeruva kulu ja struktuurse hõlmatuse tõttu (Bongartz jt, 2020). 

Lokaliseerimist võib raskendada ka ravi glükokortikoididega, kuna see võib varjata 

sümptomeid (Bongartz jt, 2020). 

 

Põhjaliku neuroloogilise ülevaatuse käigus hinnatakse mentaalset seisundit, kõnnakut ja 

kehahoiakut, asendireaktsioone, kraniaalnärvide funktsiooni ja spinaalreflekse (Troxel jt, 

2005). Lisaks neuroloogilisele ülevaatusele tuleb teostada ka üldkliiniline ülevaatus ning 

hinnata lihaste ja liigeste seisundit. VS-i kahtluse korral tuleb kindlasti tähelepanu pöörata 

peakaldele, strabismile ja nüstagmile (Troxel jt, 2005). Seejuures tuleb silmas pidada, et 

strabism on üldjuhul positsiooniline ning nüstagm võib olla lühiajaline, kuid seda on mõnel 

juhul võimalik looma asendi manipuleerimisega esile kutsuda. 

 

1.4 Diagnostika 
 
Labor- ja piltdiagnostilised uuringud on järgmine samm anamneesile ja ülevaatusele, et jõuda 

lähemale VS-i põhjuse väljaselgitamisele. Vestibulaarnähtudega patsiendi vere 

hematoloogiline ja biokeemiline uuring, kilpnäärme hormoonide määramine ja uriini analüüs 

aitab välistada potentsiaalsed põletikulised või metaboolsed häired, mis võivad tekitada VS-i 

(Platt ja Olby, 2013). Eelnimetatu annab ülevaate ka patsiendi üldkliinilisest seisundist, mis on 

oluline anesteesia ohutuse seisukohalt, kuna piltdiagnostika ja liikvori võtmine teostatakse 

anesteesias (Platt ja Olby, 2013). 

 

Perifeerse VS-iga patsientidel tuleb teostada põhjalik otoskoopiline uuring, vajadusel koos 

piltdiagnostikaga (MRT või KT), et välistada kesk- ja sisekõrvapõletik. Väliskõrvapõletik on 

tavaliselt silmaga nähtav, kuid terve trummikile ei välista keskkõrva haigusi (Kent jt, 2010). 

Kesk- ja sisekõrvapõletiku tunnuste korral võib teostada müringotoomia ning trummiõõnest 

saadud vedeliku põhjal saab teostada tsütoloogilise ja bakterioloogilise uuringu (Platt ja Olby, 

2013). Kuulmisfunktsiooni hinnatakse ajutüve auditoorse esile kutsutud vastuse ehk BAER 
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uuringuga (ingl brainstem auditory evoked response, BAER) ning see aitab eristada 

konduktiivset kurtust sensorineuraalsest kurtusest (Freeman ja Ives, 2020). 

 

Tsentraalse VS-iga patsientidel tuleks teostada MRT uuring, et välistada võimalikud 

intrakraniaalsed struktuursed muutused. Lisaks MRT-le aitab inflamatoorseid ja infektsioosseid 

haiguseid tuvastada pea-seljaajuvedeliku ehk liikvori uurimine. Koljusisest rõhku tõstva 

struktuurse muutuse leidmisel tuleks vältida liikvori võtmist aju songastumise riski tõttu (Platt 

ja Olby, 2013). Boudreau jt (2018) leidsid, et 59% juhtudest vastas liikvori analüüsi leid MRT 

leiule, millest võib järeldada, et ainult liikvori analüüsist ilma muu diagnostikata ei pruugi 

diagnoosiks piisata. Põletikule viitavate muutustega liikvori korral on näidustatud liikvori või 

vere seroloogiline uurimine infektsioonhaiguste osas (Platt ja Olby, 2013). Tsentraalse VS-iga 

patsientidel võib haigus esmalt väljenduda perifeerse VS-i sümptomitega, mistõttu tuleb MRT 

ja liikvori uurimist kaaluda nendel patsientidel, kelle sümptomid ei parane 2-4 nädala jooksul 

(Platt ja Olby, 2013). 

 

1.5 Perifeerne vestibulaarsündroom 
 
Selles peatükis kirjeldatakse peamiseid perifeerse VS-i põhjuseid. Nendeks on idiopaatiline VS, 

kesk- ja sisekõrvapõletik, ototoksilised ained, kaasasündinud põhjused, hüpotüreoidism, 

neoplaasia ja trauma (Bongartz jt, 2020; Harrison jt, 2021). Anomaalsed ehk kaasasündinud 

põhjused saab tavaliselt välistada looma andmete põhjal ning ototoksilised ained anamneesi 

põhjal (Freeman ja Ives, 2020). Hüpotüreoidism ja neoplaasia on ilma muude sümptomiteta 

harva perifeerse VS-i põhjuseks (Freeman ja Ives, 2020). Kõige levinumad perifeerse VS-i 

põhjused on idiopaatiline VS ning kesk- ja sisekõrvapõletik (Freeman ja Ives, 2020; Radulescu 

jt, 2020). 

 

1.5.1 Vaskulaarne 

Vaskulaarsed põhjused on perifeerse VS-i puhul vähetõenäolised (Freeman ja Ives, 2020). 

 

1.5.2 Infektsioosne / Inflamatoorne 

Perifeerne VS saab sageli alguse kesk- ja sisekõrvapõletikust, millele võib eelneda 

väliskõrvapõletik (Rosser, 2004). Peamised väliskõrvapõletikku tekitavad põhjused on 

ektoparasiidid, atoopia, võõrkehad, toiduallergiad ja neoplaasia ning nendest tingitud 
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sekundaarsed infektsioonid (Kent jt, 2010). Kesk- ja sisekõrvapõletik võivad samuti olla 

tingitud mikroorganismide levikust kuulmetõri või veresoonte kaudu (Lowrie, 2012). 

Tabandunud trummiõõntest on eraldatud Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Pasteurella 

spp., Proteus spp., E. coli, Enterococcus spp., Pseudomonas spp., obligatoorseid anaeroobe ja 

pärme (Rosser, 2004). Kent jt (2010) on põhjusteks lisanud ka Cryptococcus spp. infektsiooni 

ja polüübid. Tõukoertel (sh basset hound, shar pei, labradoodle, beagle, kuldne retriiver) ning 

lontkõrvalistel koertel on eelsoodumus väliskõrvapõletiku tekkeks (O’Neill jt, 2021). 

Sisekõrvapõletik ei pruugi MRT uuringus alati tuvastatav olla (Orlandi jt, 2020), kuid see ei 

välista selle kaasatust, kuna ainuüksi keskkõrvapõletik ei tohiks vestibulaarsümptomeid 

tekitada (Rossmeisl, 2010). 

 

Primaarne sekretoorne keskkõrvapõletik (ingl primary secretory otitis media – PSOM) on 

Cavalier King Charles spanjelitel (CKCS) ja teistel brahhütsefaalsetel tõugudel (bokser, 

prantsuse buldog) esinev haigus, mis võib samuti väljenduda perifeerse VS-ina (Cole jt, 2015). 

PSOM-i on hakatud nimetama ka keskkõrva efusiooniks, kuna haigusega ei kaasne alati 

põletikku (Hamper ja Haar, 2015). Kliinilised tunnused on pea- ja kaelavalu, spontaansed 

häälitsused, kaela hoidmine, neuroloogilised nähud (sh vestibulaarsed), väliskõrvapõletik ja 

kurtus (Cole jt, 2015). 

 

Põhjalik otoskoopia, bakterioloogia ja piltdiagnostika (MRT/KT) aitab kinnitada võimalikku 

kesk- ja sisekõrvapõletiku diagnoosi. Väljapoole kummuvad trummikiled viitavad keskkõrva 

efusioonile (Cole jt, 2015). Müringotoomia (trummikile läbistamine) teostamine võimaldab 

loputada trummiõõnt ning saada materjali tsütoloogilise ja bakterioloogilise uuringu jaoks 

(Kent jt, 2010).  

 

Kesk- ja sisekõrvapõletikku ravitakse süsteemsete antibiootikumidega vastavalt 

antibiogrammile ning ravikuur on minimaalselt 4-6 nädalat (Lowrie, 2012). Ettevaatlik tuleb 

olla aminoglükosiidide kasutamisel nende ototoksilisuse ja vestibulotoksilisuse tõttu (Kent jt, 

2010). Lisaks antibiootikumidele kasutatakse lühiajaliselt ka kortikosteroide, et alandada 

põletikust tingitud turset ning pärssida biofilmi tekkimist (Bajwa, 2019). Sobiva ravi korral 

peaksid sümptomid taanduma mõne nädala jooksul (Kent jt, 2010). Raskekujulistel juhtudel, 

mis ei allu ravile või korduvad, võib kaaluda kirurgilist ravi kuulmekanali eemaldamise ja 

trummiõõne osteotoomia näol (Kent jt, 2010). Prognoos on Lowrie (2012) andmetel ettevaatlik 

kuni hea, kuid peakalle ja näonärvihalvatus võivad püsida ka pärast ravi. Kesk- ja 
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sisekõrvapõletik võib edasi areneda koljusiseseks põletikuks (Lowrie, 2012) või empüeemiks 

(Freeman ja Ives, 2020), mis võivad väljenduda tsentraalse VS-i sümptomitega. 

 

1.5.3 Toksiline / Traumaatiline 

Perifeerse vestibulaarhaiguse traumaatilised põhjused võivad olla iatrogeensed: välis- ja/või 

keskkõrva loputamisest ning trummiõõne osteotoomiast tingitud (Kent jt, 2010). Põhjus võib 

seisneda mehaanilises kahjustuses instrumentide kasutamise tõttu (Gortel, 2004). Kõrva 

loputamine võib lisaks VS-ile põhjustada Horneri sündroomi, näonärvihalvatust ja kurtust 

(Kent jt, 2010). Trummiõõne murrud ning verejooks võivad samuti kahjustada perifeerset 

vestibulaarsüsteemi (Kent jt, 2010). Prognoos on üldiselt hea, kuid kurtus võib püsida (Kent jt, 

2010). 

 

Ototoksilistel ravimitel on kõrvaltoimed, mis kahjustavad otseselt looma sisekõrva. 

Ototoksilisus võib olla nii unilateraalne kui ka bilateraalne ning sümptomite hulka kuuluvad 

vestibulaarnähud, kurtus või mõlemad (Kent jt, 2010). Veterinaarmeditsiinis kasutatavad 

ravimid nagu aminoglükosiidid (gentamütsiin, amikatsiin), furosemiid ja tsisplatiin on 

teadaolevalt ototoksilised ning võivad põhjustada ka vestibulaarsümptomeid (Oishi jt, 2012). 

Aminoglükosiidid on nii süsteemsel kui ka paiksel manustamisel ototoksilised ning nad 

läbistavad ka platsentaarbarjääri. Aminoglükosiididest tingitud kahjustused on pöördumatud 

(Oishi jt, 2012). Tsisplatiin on humaan- ja veterinaarmeditsiinis kasutatav vähiravim, mis 

samuti põhjustab sisekõrvas pöördumatuid kahjustusi, kuid ravim mõjutab pigem sisekõrva 

auditoorset poolt (Oishi jt, 2012). Loomkatsetel on leitud, et lingu-diureetikumid nagu 

furosemiid on samuti potentsiaalselt ototoksilised, kuid vastupidiselt aminoglükosiididele ja 

tsisplatiinile on nende põhjustatud kahjustused pöörduvad (Whitworth jt, 1993). Merchant 

(1994) lisab, et furosemiid võib potentseerida aminoglükosiidide ototoksilisust, mistõttu tuleb 

ravimite samaaegsel kasutamisel ka ohututes doosides ettevaatlik olla. Kloorheksidiin on 

antiseptilise toimega aine, mis võib sisalduda kõrvapuhastusvahendites. Kloorheksidiinil on 

sisekõrvaga kokkupuutudes ototoksiline toime (Lai jt, 2011). 

 

1.5.4 Anomaalia 

Kaasasündinud vestibulaarhaiguse korral tekivad vestibulaarnähud 3-12 elunädala jooksul 

(Platt ja Olby, 2013). Haiguse põhjus on teadmata ning ravi puudub, kuid nähud võivad 

iseeneslikult taanduda, kuna loomad õpivad seda kompenseerima (Platt ja Olby, 2013). Leitud 
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on seos kurtusega, mistõttu on soovituslik kaasasündinud vestibulaarhaigusega koertel teha 

esilekutsutud ajutüve auditoorse vastuse test ehk BAER test (ingl brainstem auditory evoked 

response) (Rossmeisl, 2010). Kaasasündinud unilateraalset vestibulaarhaigust on diagnoositud 

saksa lambakoertel, dobermann pintšeritel, akitadel, Inglise kokkerspanjelitel, beagle’itel, 

silekarvalistel foksterjeritel ning tiibeti terjeritel – dobermann pintšeritel ja akitadel võib 

vestibulaarsümptomitega kaasneda ka kaasasündinud kurtus (Nelson ja Couto, 2019). 

Kaasasündinud VS-i diagnoositakse anamneesi ja teiste haiguste välistamise põhjal (Platt ja 

Olby, 2013). 

 

1.5.5 Metaboolne 

Kilpnäärme hormoonid on olulised kudede arenguks ja ainevahetuseks. Need mõjutavad 

neuromuskulaarset süsteemi ja aju, mistõttu võib hüpotüreoidism põhjustada nii tsentraalseid 

kui perifeerseid neuroloogilisi sümptomeid (Gupta jt, 2016). Hüpotüreoidismist tingituna on 

kirjeldatud koertel perifeerset neuropaatiat, näonärvihalvatust ja ataksiat (Bichsel jt, 1988). 

Lowrie (2012) andmetel on hüpotüreoidismist tingitud perifeerse ja tsentraalse 

vestibulaarhaiguse patogeneesid erinevad ning perifeerse vestibulaarhaiguse sümptomite 

põhjuseks võib olla polüneuropaatia, mis allub hüpotüreoidismi ravile (Lowrie, 2012). Orlandi 

jt (2020) uuringus taastus ravijärgselt 2 koera 7 hüpotüreoidsest koerast, mis võib viidata 

sellele, et hüpotüreoidism oli juhuleid ning vestibulaarsümptomite põhjuseks ei saa välistada 

idiopaatilist VS-i. Hüpotüreoidismist tingitud VS-i ilma teiste hüpotüreoidismi tunnusteta 

esineb väga harva (Freeman ja Ives, 2020). Hüpotüreoidismi diagnoosimine põhineb vere 

seerumi türoksiini (ingl thyroxine – T4) ja kilpnääret stimuleeriva hormooni (ingl thyroid 

stimulating hormone – TSH) analüüsimisel (Lowrie, 2012).  

 

1.5.6 Idiopaatiline 

Idiopaatiline VS on peamine perifeerse VS-i põhjus koertel (Bongartz jt, 2020; Orlandi jt, 

2020). Idiopaatiline VS on tuntud ka kui geriaatriline või vana koera VS, kuna see avaldub 

keskmiselt 10-12,5 aasta vanuselt (Bongartz jt, 2020; Nelson ja Couto, 2019). Kliiniliste 

sümptomite tekkimine on tavaliselt akuutne või perakuutne – tekib peakalle, vestibulaarne 

ataksia, nüstagm (horisontaalne või rotatoorne) kiire faasiga vastassuunaliselt peakaldele (Kent 

jt, 2010). Tasakaaluhäired võivad olla raskekujulised ning esineda võib oksendamist ja isutust 

(Freeman ja Ives, 2020). Haiguse põhjust koertel ei ole seni avastatud (Orlandi jt, 2020). Kent 
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jt (2010) toovad välja vestibulaarse neuriidi üheks võimalikuks idiopaatilise VS-i põhjuseks, 

kuid seda ei ole siiani loomadel kinnitatud.  

 

Idiopaatilise VS-iga kaasneb sageli ka näonärvihalvatus, kuna VII ja VIII kraniaalnärv 

kulgevalt osaliselt kõrvuti (Orlandi jt, 2020). Näonärvihalvatuse ja perifeerse VS-i ühist 

avaldumist on nimetatud ka teadmata põhjusega näo- ja vestibulaarneuropaatiaks (ingl facial 

and vestibular neuropathy of unknown origin – FVNUO) (Jeandel jt, 2016). Jeandel jt (2016) 

uurisid 16 FVNUO diagnoosiga koera liikvorit ning leidsid, et 69% esineb liikvoris 

albuminotsütoloogilist dissotsiatsiooni ehk suurenenud valkude sisaldust normaalse rakkude 

arvu korral, mis viitab allolevale põletikulisele protsessile (Jeandel jt, 2016). Inimeste puhul on 

albuminotsütoloogiline dissotsiatsioon liikvoris märk akuutsetest ja kroonilistest 

demüeliniseerivatest polüneuropaatiatest (Deisenhammer jt, 2006). 

 

Idiopaatilisel VS-il puudub spetsiifiline ravi, kuid prognoos tervistumiseks on hea (Nelson ja 

Couto, 2019). Üldjuhul hakkavad sümptomid taanduma mõne päeva jooksul ning enamik 

taastuvad paari nädala jooksul täielikult (Freeman ja Ives, 2020). Juhul kui idiopaatilise VS-i 

sümptomid ei taandu või kulgevad vahelduva tugevusega, tuleks välistada tsentraalse 

vestibulaarsüsteemi kaasatus või teised perifeerse VS-i põhjused (Freeman ja Ives, 2020). 

 

Lisaks idiopaatilisele VS-ile on kirjeldatud idiopaatilist kraniaalnärvide polüneuropaatiat, mis 

väljendub unilateraarsete või bilateraalsete kraniaalnärvide defitsiidina ning millele ei ole leitud 

põhjust (Freeman ja Ives, 2020). Kraniaalnärvide polüneuropaatia võib haarata nii kolmik-, 

näo- kui ka vestibulaarnärvi (Levitin jt, 2020) ja sellisel juhul väljendub see näotundlikkuse, 

näonärvihalvatuse ja vestibulaarsümptomitena. Prognoos on hea, kuigi näonärvihalvatus ja 

peakalle võivad jääda püsima (Freeman ja Ives, 2020). Harvadel juhtudel võib ka teadmata 

etioloogiaga meningoentsefaliit (MUE) väljenduda bilateraalse kraniaalnärvide 

polüneuropaatiana, mistõttu tuleks kraniaalnärvide defitsiitide korral teostada täiendavad 

uuringud (Levitin jt, 2020).	 
 

1.5.7 Neoplaasia 

Kuulmekanalit ja trummiõõnt hõlmavad neoplaasiad võivad põhjustada perifeerse VS-i 

sümptomeid, millele võivad lisanduda kroonilise kõrvapõletiku sümptomid, mis ei allu 

antibiootikumiravile (Kent jt, 2010). Lisaks eelnimetatud sümptomitele võib esineda valu 
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tunnuseid suu avamisel, Horneri sündroomi ja näonärvihalvatust (Kent jt, 2010). Neoplaasiast 

tingitud perifeerset VS-i ilma teiste auraalsete neoplaasia sümptomiteta esineb harva (Freeman 

ja Ives, 2020). Kirjeldatud on tseruminoosset adenoomi/adenokartsinoomi, rasunäärme 

adenoomi/adenokartsinoomi, teadmata taustaga kartsinoomi ja lamerakulist kartsinoomi 

(Rossmeisl, 2010) ning fibrosarkoomi, osteosarkoomi (Kent jt, 2010). Koertel avalduvad kõrva 

neoplaasiad keskmiselt 9-10 aastaselt (London jt, 1996). Kokkerspanjelitel on kõrva 

neoplaasiaid täheldatud rohkem kui teistel tõugudel (Kent jt, 2010). 

 

Kõrva neoplaasiate diagnoosimine põhineb otoskoopial, piltdiagnostikal ning histopatoloogial. 

Prognoos on üldjuhul halb, siiski võib radikaalne resektsioon ja kiiritusravi olla lühiajaliselt 

efektiivne (Kent jt, 2010). Koertel on pahaloomulised kõrvakanalit hõlmavad kasvajad vähem 

agressiivsed kui kassidel ning keskmine operatsioonijärgne elumus on sellisel juhul 58 kuud 

(London jt, 1996). Elumust võib mõjutada neuroloogiliste sümptomite esinemine, kuna nende 

avaldumine viitab kasvaja suuremale invasiivsusele (Kent jt, 2010). 

 

1.5.8 Degeneratiivne 

Ei ole teada (Freeman ja Ives, 2020). 

 

1.6 Tsentraalne vestibulaarsündroom 
 
Peamised tsentraalse VS-i põhjused on ajuinfarkt, MUE ja neoplaasia (Lowrie, 2012; Freeman 

ja Ives, 2020). Looma andmed aitavad diferentsiaaldiagnooside määratlemisel pöörata 

tähelepanu anomaalsetele põhjustele (näiteks hüdrotsefaalia chihuahua’del) ning kliiniline 

ajalugu aitab välistada mürgistused (Freeman ja Ives, 2020). Degeneratiivsed haigused on 

sageli progresseeruva ja kroonilise kuluga ning esinevad pigem noortel loomadel, samas kui 

vanematel loomadel võiks progresseeruva ja kroonilise tsentraalse VS-i korral kahtlustada 

neoplaasiat (Freeman ja Ives, 2020). Lisaks eelnimetatud haigustele põhjustavad harvemini 

tsentraalset VS-i infektsioonhaigused, peatrauma, intrakraniaalne hemorraagia, lüsosomaalsed 

ladestushaigused, hüpotüreoidism ja arenguhäired (Lowrie, 2012; Freeman ja Ives, 2020).  

 

1.6.1 Vaskulaarne 

Insult on aju veresoonte äkktekkeline kahjustus, mis tekib aju isheemilise infarkti või 

verejooksu tagajärjel. Koertel tekib insult peamiselt isheemilise infarkti tagajärjel ning 
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vestibulaarsümptomeid tekitavad infarktid või verejooksud, mis mõjutavad ajutüve või 

taalamust (Freeman ja Ives, 2020). Väikeaju mõjutavad infarktid võivad põhjustada nii 

tsentraalse kui ka paradoksaalse VS-i sümptomeid (Lowrie, 2012). Vaheajus (ld diencephalon) 

tekkivad harvaesinevad infarktid põhjustavad ipsilateraalseid tsentraalse vestibulaarhaiguse 

sümptomeid (Gonçalves jt, 2010). Ajuinfarkti kahtlusel tuleb uurida allolevaid haiguseid nagu 

hüpertensioon, hüperadrenokortitsism, hüpotüreoidism, südame- ja neeruhaigused, kuna 

eelnimetatud seisundid, eriti krooniline neeruhaigus ja hüperadrenokortitsism, on ligikaudu 

50% koertel ajuinfarkti põhjuseks (Garosi jt, 2005). Kaasuvate haiguste korral on prognoos 

halvem ning tõenäosus uute infarktide tekkimiseks on suurem (Garosi jt, 2005). Ajuinfarktist 

taastumine seisneb toetavas ravis ning kaasuva haiguse olemasolul ka selle ravis (Lowrie, 

2012). Isheemilise infarkti akuutne algus ja kliiniliste sümptomite progresseerumine võib olla 

sarnane idiopaatilise VS-iga ning tsentraalsele vestibulaarhaigusele viitavad sümptomid võivad 

nende kahe haiguse eristamisel kasuks tulla (Gredal jt, 2020). 

 

Sekundaarselt metastaatilisele neoplaasiale võib peaajus esineda akuutset verejooksu, mis võib 

väljenduda tsentraalse VS-ina (Lange ja Kaser-Hotz, 2007). 

 

1.6.2 Infektsioosne / Inflamatoorne 

Tsentraalset VS-i võib põhjustada infektsioosse või mitteinfektsioosse põletikulise taustaga 

meningoentsefaliit (Platt ja Olby, 2013). Meningoentsefaliit on akuutse ja progressiivse kuluga 

ning võib olla multifokaalne või difuusne (Platt ja Olby, 2013). Neuroloogiliste sümptomite 

väljendumine sõltub tabandunud ajukoe asukohast (Platt ja Olby, 2013). Lisaks 

vestibulaarsümptomitele võib esineda kaelavalu ja teisi neuroloogilisi sümptomeid (Platt ja 

Olby, 2013). Meningoentsefaliiti diagnoositakse seljaajuvedeliku tsütoloogilisel hindamisel 

(Platt ja Olby, 2013). Täpsema diagnoosi võivad anda täiendavad laboruuringud, kuid enamikel 

juhtudest ei leita konkreetset põhjust (Platt ja Olby, 2013). 

 

Üks peamistest tsentraalse VS-i põhjustest on teadmata etioloogiaga meningoentsefaliit, sh 

granulomatoosne meningoentsefalomüeliit, nekrotiseeriv meningoentsefalomüeliit ja 

eosinofiilne meningoentsefaliit (Platt ja Olby, 2013). Ante mortem diagnoositakse eelnimetatud 

haiguseid MUE-na (Platt ja Olby, 2013). Anamnees, MRT ja liikvoriuuringud ning 

infektsioonhaiguste välistamine aitavad jõuda diagnoosini (Lowrie, 2012). Ravi põhineb 

immunosupressiivsetel preparaatidel nagu glükokortikoidid, mida võib kasutada 



 
 

21 

kombinatsioonis teiste immunosupressiivsete preparaatidega nagu tsütosiinarabinosiid või 

tsüklosporiin (Lowrie, 2012). Suremus võib esimese nädala jooksul ulatuda 30%-ni ning ravi 

võib endas hõlmata eluaegset kortikosteroidravi, mistõttu on varajane diagnoos ja ravi äärmiselt 

olulised (Harrison jt, 2021; Lowrie jt, 2013). MUE-d esineb sagedamini väikestel 

koeratõugudel nagu mopsid, puudlid, terjerid, chihuahua’d ja malta koerad (Platt ja Olby, 

2013). 

 

Algloomade põhjustatud meningoentsefaliit (Toxoplasma gondii, Neospora caninum), 

bakteriaalne meningiit või empüeem (sekundaarselt kesk- ja/või sisekõrvapõletikule) ning 

viiruslik meningoentsefaliit (koerte katku viirus) on levinumad infektsioossed põhjused 

(Freeman ja Ives, 2020). Nakkushaiguste kahtluse korral tuleb võtta seljaajuvedeliku proov 

ning teostada vajalikud analüüsid, et välistada eelnimetatud patogeenid (Lowrie, 2012). 

Bakteriaalset meningiiti esineb koertel harva ning koerte katku viiruse levikut aitab tõkestada 

vaktsineerimine (Platt ja Olby, 2013). Meningoentsefalomüeliiti võib põhjustada ka 

puukentsefaliidi viirus (ingl tick-borne encephalitis virus – TBEV), mille siirutajateks on Eestis 

levivad Ixodes rinicus puugid (Andersson jt, 2020).  

 

1.6.3 Toksiline / Traumaatiline 

Traumaatilist peatraumat ilma teiste sümptomiteta esineb VS-i põhjustajana harva (Freeman ja 

Ives, 2020). Kõige sagedasem peatrauma põhjus on autoõnnetus, mille käigus saab ajutüvi 

vigastada ning lisaks vestibulaarsümptomitele võivad esineda ka teised ajutüve düsfunktsiooni 

tunnused (Platt ja Olby, 2013). 

 

Metronidasooli üleannustamine või metronidasooli puudulik metaboliseerimine maksahaiguse 

korral võib põhjustada tsentraalset VS-i (Lowrie, 2012). Kliinilised tunnused avalduvad 

tavaliselt 3 päeva jooksul pärast ravi alustamist, kuid võivad esineda ka pärast pikemaajalist 

ravikuuri (Platt ja Olby, 2013). Diasepaam annuses 0,43 mg/kg q8h aitab metronidasooli 

mürgistusega koertel kiiremini taastuda (Evans jt, 2003).  

 

1.6.4 Anomaalia 

Anomaalsed VS-i põhjused on Chiari-laadne malformatsioon, intrakraniaalsed 

arahnoidaaltsüstid (Platt ja Olby, 2013) ja hüdrotsefaalia (de Lahunta ja Glass, 2009). 
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1.6.5 Metaboolne 

Hüpotüreoidism võib lisaks perifeersele vestibulaarhaigusele põhjustada ka tsentraalset 

vestibulaarhaigust (Lowrie, 2012). Kilpnäärme puudulikkusest tuleneva müksödeemi tõttu 

tekivad koljumulgus kraniaalnärvide kõrvale limatursed, mis põhjustavad kraniaalnärvide 

kompressiooni ja neuropaatiat (Lowrie, 2012). Ravi parandab looma seisundit mõne kuuga 

(Lowrie, 2012).  

 

Tiamiini ehk B1-vitamiini puudus väljendub koertel neuroloogiliste sümptomitega, sealhulgas 

ka vestibulaarsümptomid (Garosi jt, 2003). Tiamiini puudus tekib koertel alimentaarselt, 

näiteks tiamiini ebapiisav kogus toidus või liigne tiaminaaside tarbimine (nt toorkala) (Lowrie, 

2012). Lowrie (2012) lisab, et ka maksa- ja gastrointestinaalhaigused võivad põhjustada 

tiamiini puudust puuduliku imendumise või ainevahetuse tõttu. Tiamiini puudus võib 

väljenduda bilateraalse vestibulaarhaigusena ilma oluliste muutusteta mentaalses olekus ning 

diagnoos põhineb anamneesil, neuroloogilisel ülevaatusel, MRT uuringul ja kusihappe ning 

transketolaasi aktiivsuse uurimisel (Lowrie, 2012). Suukaudne tiamiini manustamine päevases 

koguannuses 50-250 mg q12h vähemalt nelja nädala jooksul toob kaasa seisundi kiire 

paranemise (Lowrie, 2012). 

 

1.6.6 Idiopaatiline 

Uuritud kirjanduses ei kirjeldatud idiopaatilist tsentraalset VS-i. 

 

1.6.7 Neoplaasia  

Tsentraalse VS-i sümptomeid põhjustavad intrakraniaalsed kasvajad koljuaugu piirkonnas 

nagu näiteks meningioom, glioom, soonpõimiku (ld plexus choroideus) kasvaja, ependümoom, 

medulloblastoom (Lowrie, 2012) või ekstraaksiaalne kasvaja nagu lümfoom (Freeman ja Ives, 

2020). Lisaks eelnevatele primaarsetele kasvajatele võivad metastaase anda ka mujal tekkinud 

kasvajad nagu lümfosarkoom, hemangiosarkoom, kartsinoom (Lowrie, 2012). Koertel esineb 

kõige tihedamini meningioomi (50%) ja glioomi (35%) (Magalhães jt, 2021). Aju neoplaasiale 

viitavad kõrgem vanus, peakalle ja mitut kraniaalnärvi hõlmavad sümptomid, kuigi ainsa 

sümptomina võib esineda ka vaid peakallet (Harrison jt, 2021). Prognoos on üldjuhul halb ning 

ravivõimalused sõltuvad kasvaja asukohast (Lowrie, 2012). Palliatiivse ravina võib kasutada 

glükokortikoide, mis vähendavad turset ja liikvori tootmist ning pärsivad kasvaja verevarustust, 

alandades nii intrakraniaalset rõhku (Platt ja Olby, 2013). Kirurgiline ravi on efektiivne 
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pindmiste ja kindlapiiriliste healoomuliste kasvajate korral nagu näiteks meningioom, kuid 

koertel ei ole need sageli hästi piiritletud ning on seetõttu kirurgiliselt raskesti eemaldatavad 

(Platt ja Olby, 2013). Kiiritusravi on efektiivne meningioomi ja glioomi korral ning võib 

pikendada ellujäämist ligikaudu 500 päeva võrra (Magalhães jt, 2021). Kemoteraapias on 

kasutatud karmustiini ja lomustiini (Platt ja Olby, 2013). Glioomid alluvad üldiselt 

kemoteraapiale paremini kui meningioomid ning lomustiini kasutamine koos sümptomaatilise 

raviga võib pikendada ellujäämisaega (Moirano jt, 2018). Mitteopereeritavate meningioomide 

korral on kasutatud hüdroksükarbamiidi ehk hüdroksüuureat (Newton jt, 2004). 

 

Eakatel patsientidel võib rindkere röntgenoloogiline uurimine ning kõhuõõne ultraheliuuring 

aidata välistada potentsiaalseid süsteemseid haigusi nagu paraneoplastiline sündroom või 

metastaasid (Lowrie, 2012). 

 

1.6.8 Degeneratiivne 

Lüsosomaalsed ladestushaigused on tavaliselt progresseeruva kuluga ja sageli multifokaalsed 

ning võivad hõlmata nii kesknärvisüsteemi kui ka muid organeid. Selliseid 

neurodegeneratiivseid haiguseid esineb harva, kuid nende tundmine tuleb kasuks 

potentsiaalsete diferentsiaaldiagnooside kaalumisel (Freeman ja Ives, 2020). 

 

2 TÖÖ EESMÄRK 
 
Uurimistöö eesmärk on uurida perifeerse ja tsentraalse VS-i esinemist koertel neuroloogiale 

spetsialiseerunud loomakliinikus EriVet. Uurimistöö käigus selgitatakse välja 12 kuu jooksul 

kliinikus vastuvõtul käinud VS-iga patsientide üldandmed nagu vanus, tõug ja sugu ning 

analüüsitakse erinevaid VS-i põhjuseid ja sümptomeid. Diagnoose ja sümptomeid võrreldakse, 

tuginedes esmasele neuroloogilisele lokalisatsioonile, milleks on perifeerne või tsentraalne 

vestibulaarsüsteem. Perifeerse ja tsentraalse VS-i kirjeldamiseks esitatakse kaks 

uuringuperioodi jooksul esinenud haiguslugu. Uurimistöö tulemuste esitamine ja tõlgendamine 

tugineb teistele sama valdkonna uuringutele ja kirjandusele. 
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3 MATERJAL JA METOODIKA 
 
Uurimistöös kasutatav uurimismeetod on retrospektiivne juhtude analüüs. Perifeerse ja 

tsentraalse VS-i kirjeldamiseks esitatakse kaks haiguslugu. Andmete kogumiseks kasutati 

veterinaartarkvara Provet Cloud, mis on loomakliinikus EriVet kasutatav pilvepõhine 

haldusprogramm, kuhu salvestatakse iga vastuvõtu andmed, kliinilised märkmed, teostatud 

uuringud ja diagnostilised pildid. Uuritavaks populatsiooniks olid kõik VS-iga koerad, kes 

käisid loomaarsti vastuvõtul loomakliinikus EriVet ühe aasta jooksul. Uuringuperiood kestis 

01.11.2020 kuni 31.10.2021 ehk 12 kuud. 

 

Valimisse kuulumise tingimuseks oli vastuvõtt neuroloogiale spetsialiseerunud loomaarsti 

juures, neuroloogiline ülevaatus ning VS-i diagnoos või neuroloogiline lokalisatsioon 

perifeersesse või tsentraalsesse vestibulaarsüsteemi. VS-i diagnoos hõlmas järgnevaid 

aladiagnoose: perifeerne vestibulaarsündroom, tsentraalne vestibulaarsündroom või 

vestibulaarsündroom (määramata). Haiguslood otsiti esmalt üles Provet Cloud’i 

otsingusüsteemis, määrates otsingukriteeriumiks loomaliigi (koer), otsinguperioodi ning 

diagnoosi (eelnimetatud VS-i diagnoosid). Lisaks otsingumootori tulemustele vaadati 

ükshaaval läbi kõik uuritava perioodi jooksul toimunud vastuvõtud ning sorteeriti välja kõik 

patsiendid, kellel ei olnud diagnoosi märgitud, kuid kelle kliinilistest märkmetest võis välja 

lugeda VS-i diagnoosi, lokalisatsiooni või VS-ile viitavad sümptomid nagu peakalle, 

tasakaaluhäired, nüstagm, strabism, iiveldus, mentaalse seisundi muutused, kraniaalnärvide 

kaasatus, defitsiidid asendireaktsioonides ja pareesi esinemine. 

 

Valimi suurus pärast otsingumootori kasutamist ja vastuvõttude individuaalset läbivaatamist oli 

78 koera. Pärast raviarstidega konsulteerimist ja haiguslugude hindamist jäi lõppvalimisse 60 

koera. Valimist välja arvamise põhjused olid VS-ile mittevastav kliiniline pilt, lokalisatsioon 

teises piirkonnas kui vestibulaarsüsteem või varasemalt juhtunud vestibulaarhaigus või -

episood, mis ei olnud selle konkreetse vastuvõtuga seotud.  

 

Andmete esitamiseks ja sorteerimiseks kasutati tarkvara Microsoft Excel. Iga uuritava patsiendi 

haiguslugu loeti läbi, sealhulgas isiklik kommunikatsioon ja märkmed, uuringuperioodile 

eelnenud ja järgnenud vastuvõtud ning suunavate loomakliinikute saadetud haiguslood. Samuti 

vaadati läbi kõik piltdiagnostilised uuringud (kui need olid tehtud), et määrata eeldatav 

kahjustuse pool peapiirkonnas. Andmed esitati tabelina ning iga patsiendi kohta toodi tabelis 
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välja looma üldandmed, VS-i lokalisatsioon, oletusdiagnoos/lõppdiagnoos või 

diferentsiaaldiagnoosid ning erinevad VS-i sümptomid ja nende kirjeldus või olemasolu. 

 

Üldandmeteks olid patsiendi vanus, sugu ja tõug. Lisaks soo eristamisele toodi välja ka see, kas 

patsient on kastreeritud või steriliseeritud. Koeratõud määrati vastavalt Provet Cloud’i 

andmetele, kuid paari patsiendi puhul ei olnud võimalik loomatõu alaliiki täpsustada. Näiteks 

millise retriiveri või terjeriga tegemist oli – sellisel juhul läks patsiendi tõug kirja „retriiveri“ 

või „terjerina“. Vanuseks arvutati patsiendi vanus vestibulaarhaiguse esmasel vastuvõtul. 

 

VS-i lokalisatsiooni all on mõeldud perifeerset või tsentraalset vestibulaarsüsteemi, tuginedes 

kliinilistele tunnustele ning võimalikele täpsustavatele uuringutele. Lokalisatsiooni all ei ole 

mõeldud esmast lokalisatsiooni, vaid lõplikku lokalisatsiooni, võttes arvesse kogu patsiendi 

haiguslugu. Lokalisatsioonid jagunesid perifeerseks, tsentraalseks ning perifeerseks või 

tsentraalseks. „Perifeerse või tsentraalse“ lokalisatsiooni korral ei tulnud haigusloost ega 

märkmetest välja lõplik lokalisatsioon ning see jäi diferentseerimata. 

 

Iga patsiendi kohta esitati üks oletusdiagnoos, üks lõppdiagnoos või mitu 

diferentsiaaldiagnoosi. Uurimistöö eesmärk oli uurida kõiki VS-iga patsiente uurimisperioodi 

jooksul, seega kaasati patsiendid valimisse olenemata sellest, kas jõuti lõppdiagnoosini või 

mitte. Lisaks diagnoosile toodi siiski välja, kas patsiendile on tehtud piltdiagnostika (MRT) 

ning sellisel juhul uuriti igat MRT uuringut eraldi ning vastavalt kliinilistele märkmetele ja 

uuringu tulemustele märgiti üles, kummal pool (vasakul või paremal) asus uuringu leid või oli 

uuring leiuta. 

 

Uurimistöö üheks eesmärgiks oli kirjeldada erinevate kliiniliste sümptomite esinemist 

perifeerse ja tsentraalse VS-i korral. Uuritavad kliinilised tunnused olid peakalle, 

vestibulaarataksia, nüstagm, strabism, näonärvi halvatusnähud, Horneri sündroom, 

oksendamine, ringliikumine ning tsentraalsele VS-ile viitavad tunnused nagu mentaalne 

düsfunktsioon, kraniaalnärvide defitsiidid (v.a VII ja VIII), kõrvalekalded asendireaktsioonides 

ning pareesi esinemine. Lisaks kliiniliste tunnuste kirjeldamisele märgiti ära eutanaasiaga 

lõppenud visiidid. 
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4 TULEMUSED 

4.1 Juhtude kokkuvõte 
 
Uuritavas populatsioonis oli 60 VS-iga koera. Keskmine patsiendi vanus oli 8,5 aastat nii 

emastel kui isastel koertel. Kõige noorem patsient oli 5 nädala vanune ning kõige vanem 

patsient 15-aastane. Isaseid koeri oli 40% (24/60) ning emaseid koeri 60% (36/60). Keskmine 

vanus tsentraalse VS-iga patsientidel oli 9,1 aastat ning perifeerse VS-iga patsientidel 8,3 aastat. 

Kolmandik (33,3%) patsientidest olid kastreeritud (8,3%) või steriliseeritud (25%). 

 

Segaverelised koerad moodustasid 16,7% (10/60) populatsioonist ning kõik tõukoerad kokku 

moodustasid 81,7% (49/60) populatsioonist. Esindatud olid järgnevad koeratõud: CKCS, taks, 

ameerika kokkerspanjel, kääbussnautšer, prantsuse buldog, saksa lambakoer, Yorkshire’i terjer, 

Ameerika Staffordshire’i terjer, cane corso, chihuahua, inglise springerspanjel, itaalia hurt, 

kääbusspits, Pembroke Welsh korgi, beagle, bokser, inglise bullterjer, inglise kokkerspanjel, 

Jack Russell’i terjer, labradori retriiver, mops, retriiver (määramata), spits (määramata), 

suursnautšer, šveitsi valge lambakoer, terjer (määramata). Ühel juhul oli tõug määramata. Enim 

esindatud tõud olid CKCS-id (6,7%, 4/60), taksid (6,7%, 4/60), ameerika kokkerspanjelid (5%, 

3/60), kääbussnautšerid (5%, 3/60), prantsuse buldogid (5%, 3/60), saksa lambakoerad (5%, 

3/60) ja Yorkshire’i terjerid (5%, 3/60). Brahhütsefaalseid koeri oli 22 ning spanjeli tüüpi koeri 

10. 

 

Lokalisatsioon tugines anamneesile, kliinilisele ülevaatusele ja teostatud uuringutele ning 

analüüsidele. Perifeerse VS-iga patsiendid moodustasid 51,7% (31/60) valimist ning tsentraalse 

VS-iga patsiendid 40% (24/60). Üks tsentraalse VS-iga patsient sai esmavisiidil perifeerse VS-

i diagnoosi, kuid täiendavate neuroloogiliste puudujääkide tekkimise tõttu lokaliseeriti patsient 

ümber tsentraalsesse vestibulaarsüsteemi. 8,3% (5/60) patsientide lokalisatsioon jäi kogu 

haigusloo vältel ebaselgeks ning nende lokalisatsiooniks jäi perifeerne või tsentraalne 

(diferentseerimata) vestibulaarsüsteem. Ühtegi paradoksaalset ega bilateraalset VS-i juhtumit 

selles uuringus ei tuvastatud. 

 

Peamised VS-i sümptomid olid vestibulaarataksia, peakalle, strabism ja nüstagm. Lisaks 

eelnimetatud sümptomitele esines ringliikumist, näonärvihalvatust, oksendamist ning ühel 

juhul Horneri sündroomi. Tsentraalsele VS-ile viitavatest tunnustest olid esindatud 
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kraniaalnärvide (v.a VII/VIII) defitsiidid, mentaalne düsfunktsioon, asendireaktsioonide häired 

ning parees. Kokku esines 48,3% patsientidest (29/60) tsentraalsele vestibulaarsüsteemile 

viitavaid kliinilisi tunnuseid. Tabelis 2 on esitatud kõik uuritud tunnused vastavalt perifeerse, 

tsentraalse või diferentseerimata VS-i korral. Esitatud on patsientide arv ning sulgudes on 

patsientide osakaal vastava lokalisatsiooniga patsientide hulgas. 

 

Tabel 2. Vestibulaarsümptomite esinemine perifeerse (n = 31), tsentraalse (n = 24) ja 

diferentseerimata (n = 5) VS-iga patsientide hulgas 
 

Tunnuse esinemine (%) Perifeerne Tsentraalne Diferentseerimata Kokku 
Vestibulaarataksia 28 (90,3%) 22 (91,7%) 3 (60,0%) 53 (88,3%) 
Peakalle 30 (96,8%) 17 (70,8%) 4 (80,0%) 51 (85,0%) 
Strabism 15 (48,4%) 6 (25,0%) 4 (80,0%) 25 (41,7%) 
Nüstagm 16 (51,6%) 1 (4,2%) 3 (60,0%) 20 (33,3%) 
Ringliikumine 3 (9,7%) 9 (37,5%) 1 (20,0%) 13 (21,7%) 
Näonärvihalvatus 12 (38,7%) 1 (4,2%) 0 (0,0%) 13 (21,7%) 
Oksendamine 6 (19,4%) 2 (8,3%) 0 (0,0%) 8 (13,3%) 
Horneri sündroom 0 (0,0%) 1 (4,2%) 0 (0,0%) 1 (1,7%) 
Kraniaalnärvi/-de 
defitsiit 2 (6,5%) 15 (62,5%) 0 (0,0%) 17 (28,3%) 
Mentaalne 
düsfunktsioon 0 (0,0%) 13 (54,2%) 1 (20,0%) 14 (23,3%) 
Asendireaktsioonide 
häire 0 (0,0%) 13 (54,2%) 0 (0,0%) 13 (21,7%) 
Parees 2 (6,5%) 9 (37,5%) 0 (0,0%) 11 (18,3%) 

 
Vestibulaarataksia tunnuse alla võeti kokku kõik tasakaaluhäired, triivimised, küljele 

kukkumised, rullumised, kõikumised ja laiabaasiline asend. Vestibulaarataksia oli enim 

esinenud tunnus, mida esines kokku 53 patsiendil (88,3%), 28 (90,3%) perifeerse VS-iga 

patsiendil ning 22 (91,7%) tsentraalse VS-iga patsiendil (tabel 2). 

 

Peakalde suund oli kõikidel juhtudel (n = 51) kirjeldatud. 26 (51%) juhul oli peakalde suund 

paremale poole ning 23 (45,1%) juhul vasakule poole. Ühel patsiendil oli vahelduva suunaga 

peakalle ning ühel patsiendil oli peakalde suund esmavisiidil paremale poole, kuid järgneval 

visiidil vasakule poole. Peakalde esinemine vastavalt lokalisatsioonile on esitatud tabelis 2. 

 

Strabism oli 23 juhul (92%, 23/25) unilateraalne ja peakalde suunaga ipsilateraalne. Peakallet 

ei esinenud kahel strabismiga patsiendil, kellest ühel oli bilateraalne ning ühel unilateraalne 

strabism. Tabelis 2 on esitatud strabismi esinemine vastavalt lokalisatsioonile. 



 
 

28 

 

Kõikidest nüstagmi juhtudest (n = 20) olid 9 juhtu (45%) horisontaalse suunaga, 2 juhtu 

horisontaalse ja rotatoorse suunaga, 2 juhtu rotatoorse suunaga, 1 juht vertikaalse suunaga ning 

6 juhul oli nüstagmi suund täpsustamata (30%). Perifeerse VS-iga patsientidel esines 

horisontaalset, horisontaalset ja rotatoorset ja rotatoorset nüstagmi. Kokku esines nüstagmi 

51,6% (16/31) perifeerse VS-iga patsiendil, nendest 6 oli nüstagmi suund täpsustamata. Vaid 

ühel tsentraalse VS-iga patsiendil esines nüstagmi (4,2%, 1/24) ning nüstagmi suund oli 

vertikaalne. Diferentseerimata VS-iga patsientide hulgas esines 1 korral horisontaalset 

nüstagmi ning 2 korral horisontaalset ja rotatoorset nüstagmi. 

 

Ringliikumist esines rohkem tsentraalse VS-iga patsientidel kui perifeerse VS-iga patsientidel 

(tabel 2). 7 juhul oli ringliikumine peakaldega samas suunas ning ühel juhul vastassuunas. 5 

ringliikumise juhul peakalle puudus. 

 

Näonärvihalvatuse esinemise osakaal vastavalt lokalisatsioonile on esitatud tabelis 2. 

Näonärvihalvatus oli 9 juhul ipsilateraalne peakalde suunaga, 2 juhul esines bilateraalset 

näonärvihalvatust ning 1 juhul oli näonärvihalvatus peakalde suunaga kontralateraalne. 

 

Tsentraalsele VS-ile viitavate tunnuste esinemine vastavalt lokalisatsioonile on esitatud tabelis 

2. Kraniaalnärvide (v.a VII/VIII) kahjustustele viitavate tunnuste hulgas kirjeldati 

ähvardusvaste nõrgenemist või puudumist, müdriaasi, oimulihaste atroofiat, enoftalmust, 

pupilli valgusrefleksi puudumist, anisokooriat, vähenenud lautundlikkust või selle puudumist, 

lõua ületoonust ja ninatundlikkuse puudumist. Mentaalne düsfunktsioon väljendus rusutud või 

ebaadekvaatse mentaalse seisundiga, segaduses olekuga, kompulsiivse käitumisega, sihitu 

liikumisega ning ehmatuste ja võpatustega. Pareesi tuvastati 11 patsiendil, sealhulgas 

monopareesi (3/11), parapareesi (2/11), hemipareesi (3/11) ja tetrapareesi (3/11). 

 

Kõikidel tsentraalse VS-iga loomadel esines tsentraalsele vestibulaarkahjustusele viitavaid 

kliinilisi tunnuseid. Selliseid tunnuseid esines ka 3 perifeerse VS-iga patsiendil (9,7%, 3/31), 

kuid neid ei seostatud aktiivsete vestibulaarnähtudega. 

 

51 patsiendil oli haigusloo lõpus pandud üks kõige tõenäolisem oletusdiagnoos või lõplik 

diagnoos. Kõige rohkem diagnoositi idiopaatilist VS-i (23,3%, 14/60), sellele järgnesid kesk- 

ja sisekõrvapõletik (20%, 12/60) ning neoplaasia (16,7%, 10/60). 4 patsiendil diagnoositi 
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teadmata etioloogiaga meningoentsefaliiti, 2 patsiendil traumat ning 2 patsiendil vaskulaarset 

intsidenti. Ülejäänud diagnooside hulgas oli 1 hüdrotsefaalia, 1 kongenitaalne VS, 1 

metaboolne põhjus (Cushingu kahtlus), 1 metronidasooli mürgistus, 1 anesteesiatüsistus, 1 

vestibulokohleaarnärvi neuriit ja 1 puukentsefaliit. 5 patsiendil puudus diagnoos. 4 juhul ei 

leitud ühte oletusdiagnoosi või lõppdiagnoosi ning võrdsele tasemele jäi mitu 

diferentsiaaldiagnoosi, mis on esitatud tabelis 3. 

 

Tabel 1. Mitme diferentsiaaldiagnoosiga patsiendid ja nende lokalisatsioon 

 
Lokalisatsioon Diferentsiaaldiagnoosid 

Tsentraalne Anomaalia, degeneratiivne, põletikuline või neoplaasia 

Tsentraalne Vaskulaarne või neoplaasia 

Perifeerne või tsentraalne Idiopaatiline VS või neoplaasia/vaskulaarne (tsentraalne) 

Perifeerne või tsentraalne Idiopaatiline VS või vaskulaarne (tsentraalne) 
 

Üks kõige tõenäolisem oletusdiagnoos või lõplik diagnoos oli pandud 96,8% perifeerse VS-iga 

patsiendile (30/31) ning 79,2% tsentraalse VS-iga patsiendile (19/24). Diferentseerimata VS-

iga patsientidest sai oletus-/lõpliku diagnoosi 2 patsienti, 2 patsiendil oli mitu 

diferentsiaaldiagnoosi ning 1 puudus diagnoos (esitatud tabelis 3 ja 4).  

 

Tabel 4. Diferentseerimata (perifeerne või tsentraalne) VS-iga patsiendid ja nende diagnoosid 

 

Lokalisatsioon Oletusdiagnoos/lõplik diagnoos 

Perifeerne või tsentraalne Diagnoosi ei pandud 

Perifeerne või tsentraalne Idiopaatiline VS või neoplaasia/vaskulaarne (tsentraalne) 

Perifeerne või tsentraalne Metaboolne (Cushingu kahtlus) 

Perifeerne või tsentraalne Anesteesiatüsistus 

Perifeerne või tsentraalne Idiopaatiline VS või vaskulaarne (tsentraalne) 

 

MRT uuring tehti 28 patsiendile (46,7%, 28/60), kellest 13 olid perifeerse VS-iga, 13 tsentraalse 

VS-iga ning 2 diferentseerimata VS-iga. Üle poole tsentraalse VS-iga patsiente uuriti MRT-s 

(54,2%, 13/24), võrreldes 41,9% perifeerse VS-iga patsientidega (13/31). 22 juhul pandi MRT 

uuringu tulemuste alusel lõplik diagnoos. 11 juhul vastas peakalde suund MRT uuringu 

tulemusel leitud kahjustuse poolele. 7 juhul oli kahjustus bilateraalne ning ühel juhul difuusne. 
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8 juhul oli MRT leiuta, nendest 3 pandi idiopaatilise VS-i diagnoos, ühele kongenitaalne VS, 

ühel tuli liikvorianalüüsist positiivne puukentsefaliidi analüüsi vastus ning ühel oli teada 

metronidasooli üleannustamine. Üks patsient jäi diagnoosita ning ühel jäi 

diferentsiaaldiagnoosidesse vaskulaarne intsident või idiopaatiline VS. 32 juhul ei tehtud MRT-

d, nende seast 4 jäi diagnoosita, 3 sai mitu diferentsiaaldiagnoosi ning ülejäänud patsientidele 

pandi kõige tõenäolisem oletusdiagnoos, tuginedes anamneesile, kliinilistele sümptomitele ja 

teistele uuringutele. 

 

5 patsienti eutaneeriti, nendest 3 esmasel vastuvõtul, 1 järgmine päev ning 1 nädal hiljem. Üks 

patsient suri ise järgmisel päeval. Kõik 6 patsienti olid tsentraalse VS-iga, nendest 4 diagnoositi 

aju neoplaasia (2 kinnitatud MRT-ga) ning 2 patsiendil MUE (mõlemad kinnitatud 

MRT/liikvorianalüüsiga).  

 

4.2 Haiguslugu – perifeerne vestibulaarsündroom 
 
Patsient on neuroloogiale spetsialiseerunud loomaarsti vastuvõtule suunatud 13-aastane emane 

segavereline koer. 5 päeva enne vastuvõttu avastas omanik koju tulles okseloigu ning 

ebakindlas olekus koera. Öösel tekkisid koeral tasakaaluhäired, oksendamine, paremale poole 

hoidmine ning peakalle. Omanik kirjeldas silmade liikumist ning koer ei käinud otse. Järgmisel 

päeval mindi kohalikku loomakliinikusse, kus kinnitati vestibulaarsüsteemi ärritusnähud. 

Kahtlustati vaskulaarset, kasvajalist või idiopaatilist põhjust ning manustati süstina 

pikatoimelist metüülprednisolooni ning maropitanti. Järgneva vastuvõtu hetkeks oli koera 

enesetunne progresseeruvalt paranenud. 

 

Ülevaatusel oli patsient mentaalselt ergas ning ambulatoorne, kuid esines peakalle paremale 

ning kõnnaku hindamise käigus tuvastati pööretel kerge ataksia. Neuroloogilise ülevaatuse 

käigus hinnatud asendireaktsioonid olid kõrvalekalleteta ning kraniaalnärvide hindamisel 

defitsiite ei tuvastatud. Anamneesis kirjeldatud haigustunnuste ja ülevaatuse põhjal lokaliseeriti 

kahjustus perifeersesse vestibulaarsüsteemi ning esmakahtlus oli eaka koera idiopaatilisele VS-

ile. Omaniku nõusolekul jätkati täiendavate uuringutega, et välistada vaskulaarsed ja 

kasvajalised põhjused. 

 

Vereanalüüsides kontrolliti hematoloogilised näitajad, üldainevahetuslikud neeru- ja 

maksanäitajad ning kilpnäärme totaalne T4 tase. Tõusnud olid maksaensüümid alaniini 
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transaminaas (170 U/L, referentsvahemik 10-125) ja aluseline fosfataas (1199 U/L, 

referentsvahemik 23-212) ning totaalne T4 oli vähesel määral alla referentsvahemiku (0,9 

μg/dL, referentsvahemik 1,0-4,0). Ülejäänud näitajad olid referentsvahemikus. 

Hematoloogilises uuringus tuvastati kergekujuline erütrotsüüdi keskmise mahu (ingl mean 

corpuscular volume – MCV) ja erütrotsüüdi keskmise hemoglobiini (ingl mean corpuscular 

hemoglobin – MCH) langus, ülejäänud parameetrid jäid referentsvahemikku.  

 

Järgnevalt planeeriti rahustuses röntgenuuring rinna- ja kõhuõõnest ja MRT uuring 

peapiirkonnast. Premedikatsioonina kasutati deksmedetomidiini ja butorfanooli 

kombinatsiooni IM, patsient kanüleeriti, induktsioonina kasutati diasepaami IV ning patsient 

intubeeriti. Anesteesia säilituseks kasutati isofluraani. 

 

Rinnaõõnest ja kõhuõõnest teostati röntgenuuring. Rinnaõõs oli leiuta, kuid kõhuõõnes 

tuvastati maksa serva ja tipu ümardumine. 

 

Peapiirkonnast teostati MRT uuring, et uurida peaaju, kesk- ja sisekõrvu ning neid ümbritsevaid 

struktuure. Kontrastainena kasutati gadoliini IV. MRT uuring oli pre- ja postkontrastse 

koldelise leiuta ning kõrvad patoloogiata. Peaaju, kesk- ja sisekõrva tasandil struktuurseid 

muutuseid ei tuvastatud. Joonisel 3 on esitatud piltsalvestus T2 transversaal- ja T1 

sagitaallõigust väikeaju, ajutüve, sise- ja keskkõrva ning kuulmekäigu tasandil. 

Transversaallõigus on näha õhutäitelised trummiõõned keskkõrvas ning hüperintensiivse 

signaaliga paarilised sisekõrvad. Sagitaallõik on salvestatud esitatud suuraju, väikeaju ja 

ajutüve tasandil. 

 

 
 

Joonis 3. Piltsalvestused peapiirkkonna MRT uuringust transversaal- (T2) ning sagitaallõikes 

(T1). Transversaallõigus joonistuvad välja hüperintensiivse signaaliga sisekõrvad ning 
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hüpointensiivsed õhutäitelised trummiõõned, mis viitavad normaalleiule. Sagitaalvaates on 

esitatud kesklõik suur- ja väikeajust, ajutüvest ning seljaaju ülemine tservikaalosa. 

 

Seljaajuvedeliku punktsiooni ei peetud selle patsiendi puhul vajalikuks. 

 

Uuringutulemuste järgselt jäi peamiseks diagnoosiks idiopaatiline VS. Idiopaatilisel VS-il 

puudub spetsiifiline ravi ning soovitati üldist ainevahetuse toetamist.  

 

Seoses võimalike muutustega maksas ning maksaensüümide tõusuga soovitati tulevikus 

teostada ultraheliuuring ning võtta kasutusele maksa toetavad preparaadid. Verest soovitati 1 

kuni 1,5 kuu möödudes üle kontrollida maksanäitajaid ja T4, vajadusel ka TSH. Tagasiside 

patsiendi edasise seisundi kohta puudus. 

 

4.3 Haiguslugu – tsentraalne vestibulaarsündroom 
 
Patsient on 14-aastane emane segavereline koer, kes on teisest kliinikust neuroloogiale 

spetsialiseerunud loomaarsti vastuvõtule suunatud. 6 päeva enne vastuvõttu täheldas omanik, 

et koer on vaiksema olekuga ja otsib liikudes seina ääres tuge. 3 päeva hiljem oli koer 

tetrapareetiline, esines raskusi püsti tõusmisega ning uriini- ja roojapidamatust. Varasemalt 

diagnoositud hüpotüreoos, mille raviks kasutati regulaarselt L-türoksiini. Koer viidi 

esmaabikliinikusse, kus tuvastati lisaks loiule olekule tagajäsemete lihasatroofia ning 

eelnimetatud sümptomite põhjal pandi esmaseks lokalisatsiooniks cauda equina. Patsient jäi 

statsionaari jälgimisele. Järgmiseks päevaks olid sümptomid süvenenud, tekkis ringliikumine 

vasakule, peakalle, anisokooria, hüperesteesia ning koer oli mentaalselt rusutud olekuga. Parem 

pupill ei reageerinud valgusele, esines lokaalseid tõmbluseid ja üle keha treemoreid. 

Asendikorrigeerimine oli kõrvalekalleteta ning spinaalrefleksid kergelt aeglustunud. Kõhuõõne 

ultraheli käigus tuvastati paksenenud ja ebaühtlase limaskestaga põiesein ning otoskopeerimisel 

tuvastati vasakus kõrvas rohkelt mustust ja nõret, kuulmekile oli välisel vaatlusel terve ning 

parem kõrv puhas. Eelneva taustal lokaliseeriti haigus suurajju/vestibulaarsüsteemi, patsient 

suunati neuroloogiale spetsialiseerunud loomaarsti vastuvõtu ootele ning jäeti kuni selle ajani 

kaheks päevaks statsionaarsele ravile. Suunava loomaarstiga kokkuleppel lisati raviskeemi 1 

mg/kg prednisoloon, amoksitsilliin-klavulaanhape 25 mg/kg ning maropitant 1 mg/kg. 

Raviskeemi kuulusid lisaks vedelikteraapia, metadoon, gabapentiin ja eelnevalt määratud L-

türoksiin. Esmaabikliinikus teostati vereanalüüsid – hematoloogilised ja biokeemilised näitajad 
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ning elektrolüüdid, totaalne T4 ja TSH ning C-reaktiivne valk (ingl C-reactive protein – CRP). 

Hematoloogilises uuringus esines lümfopeenia, neutrofiilia, eosinopeenia, erütrotsüütide arvu 

(RBC) ning hematokriti langus, ülejäänud näitajad olid referentsvahemikus. 

 

Biokeemilistes analüüsides tuvastati kerge naatriumi, kloori ja fosfori tõus ning maksaensüümi 

AST tõus. Esines kerget CRP tõusu (10,40 mg/L, referentsvahemik 0-10 mg/L), totaalne T4 ja 

TSH olid referentsvahemikus. 

 

Neuroloogiale spetsialiseerunud loomaarsti vastuvõtule jõudes oli patsiendil paari päevaga 

progresseeruvalt paremaks läinud. Teostati neuroloogiline ülevaatus, mille käigus täheldati 

rusutud mentaalsust ja ambulatoorset tetraataksiat. Kõndimisel esines kerget sirgjoonelt kõrvale 

kaldumist, kuid patsient orienteerus ruumis ning suhtles omanikuga, kuigi aeglaselt. 

Asendikorrigeerimine oli tagajäsemetes aeglustunud. Kraniaalnärvide hindamisel 

kõrvalekaldeid ei tuvastatud, pupillid olid sümmeetrilised. Neuroloogiliseks lokalisatsiooniks 

määrati peaaju või ajutüvi. Diferentsiaaldiagnooside nimekirja jäid degeneratiivsed, 

vaskulaarsed, põletikulised ja kasvajalised põhjused. Nende välistamiseks teostati rinnaõõne 

röntgenuuring, MRT uuring (joonis 4) ja oktsipitaalne liikvoripunktsioon. Täiendavateks 

vereanalüüsideks hetkel vajadust ei nähtud, kuna esmaabikliinikus olid kõik olulisemad 

analüüsid tehtud. 

 

 
 

Joonis 4. Piltsalvestused peapiirkonna MRT uuringust, esitatud on kontrastaine manustamise 

järgne T1 transversaallõik ning T1 sagitaallõik. Taalamuse ja ajutüve tasandil joonistub välja 

hüperintensiivne kontrasteeruv massmuutus. 

 

MRT uuring teostati rahustuses (deksmedetomidiin ja butorfanool IM, diasepaam IV, 

isofluraan) ning kontrastaineks kasutati gadoliini IV. Uuringu tulemusel tuvastati T2 
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hüperintensiivne ja T1 hüpointensiivne kontrasteeruv ekstraaksiaalne masseffektiga 

signaalimuutus taalamuse tasandil (joonis 4). Röntgenuuring rinnaõõnest oli leiuta. Liikvori 

visuaalsel vaatlemisel ja mikroskopeerimisel kõrvalekaldeid ei tuvastatud. 

 

Leitud massmuutus viitas kasvajalisele protsessile, kahtlustati meningioomi. Prognoos hinnati 

lootusetuks. 

 

Jätkati palliatiivse raviga. Kliinikus manustati mannitooli IV, et vähendada intrakraniaalset 

turset. Turse ja massmuutuse arengu pidurdamiseks jätkati metüülprednisolooniga annuses 1,07 

mg/kg q12h. Seedehäirete puudumise korral plaaniti lisada 5-7 päeva pärast omeprasooli 1,3 

mg/kg q24h. Hüpotüreoidismi ravi jätkus vastavalt varasemale ettekirjutusele. Omanikku 

hoiatati, et sümptomid võivad järsult halveneda ning looma heaolu arvestades tuleks sellisel 

juhul kaaluda eutanaasiat. Vastuvõtule järgneval päeval saadi omanikult tagasiside, et patsiendi 

enesetunne on võrreldes eelneva päevaga parem ning ta suudab tõusta kergemini, on 

kontaktsem, sööb väikestes kogustes toitu ning käib omal jalal õues. 

 

5 ARUTELU 

5.1 Juhtude kokkuvõte 
 
Käesoleva uurimistöö piiranguks oli retrospektiivne andmete kogumine ning patsientide erinev 

käsitlus diagnostika osas, mis ei võimaldanud kõiki uuritavaid patsiente võrdsetel alustel 

hinnata. VS-i diagnoositi 60 koeral, 51,7% olid perifeerse VS-iga, 40% tsentraalse VS-iga ning 

8,3% ehk 5 patsiendil jäi lokalisatsioon ebaselgeks. Perifeerse ja tsentraalse VS-iga patsientide 

jaotumine ei peegelda üldpopulatsiooni, vaid eriarstiabile keskendunud kliiniku populatsiooni, 

kuna sinna jõuavad teistest kliinikutest suunatud põhjalikumat neuroloogilist käsitlust vajavad 

patsiendid. Võrreldes esmatasandi kliinikuid (Radulescu jt, 2020) ja neuroloogiale 

spetsialiseerunud kliinikuid, kus toimunud uuringute valimisse pääsemise kriteeriumiks oli 

teostatud MRT uuring (Bongartz jt, 2020; Boudreau jt, 2018), siis on viimastes tsentraalse VS-

i esinemine ülekaalus, kuid seda seletab keerulisemate patsientidega klientuur, juhuleiud ning 

asjaolu, et kergemate sümptomitega või perifeerse VS-iga patsiente ei suunata sageli 

täpsustavatele uuringutele. MRT uuring tehti 41,9% perifeerse VS-iga patsientidele ning 54,1% 

tsentraalse VS-iga patsientidele. Ühel patsiendil lokaliseeriti esmavisiidil kahjustus 

perifeersesse vestibulaarsüsteemi, kuid täiendavate neuroloogiliste puudujääkide tekkimisel 
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lokaliseeriti haigus ümber tsentraalsesse vestibulaarsüsteemi ning diagnoos kinnitati MRT 

uuringus (neoplaasia). Tsentraalne VS võib imiteerida perifeerset VS-i, kuid vastupidist esineb 

väga harva (Freeman ja Ives, 2020). Vestibulaarsümptomeid tekitavaid kahjustusi võib olla ka 

mitu. Boudreau jt (2018) uuringus leiti 73% vestibulaarsümptomitega koertel MRT uuringu 

käigus kahjustusi mitmes anatoomilises regioonis, võrreldes patsientidega, kellel puudusid 

vestibulaarsümptomid (49%). Samuti on leitud tsentraalse lokalisatsiooniga patsientidelt 

muutusi perifeerses regioonis, kuid see ei pruugi alati kliiniliste sümptomite põhjus olla ning 

võib pigem juhuleiuna arvesse minna (Harrison jt, 2021). 

 

Perifeerse ja tsentraalse VS-i eristamine ei olnud võimalik 5 patsiendil (tabel 4), kellest kahel 

(12- ja 14-aastane) loobuti MRT uuringust anesteesiariski tõttu ning ühel tekkisid pärast 

krambihoogude tõttu näidustatud MRT uuringut vestibulaarsümptomid. Patsiendile manustati 

premedikatsioonina diasepaami (1 ml/10 kg boolusena). Nii diasepaam (Kim jt, 2021) kui ka 

midasolaam (Jang jt, 2020) võivad põhjustada või süvendada manustamisjärgselt perifeerseid 

vestibulaarsümptomeid. Ka premedikatsioonis ja analgeesias kasutatavad opioidid võivad 

põhjustada iiveldust ja oksendamist (Kraus ja Cazlan, 2019). MRT uuringu vajaduse hindamisel 

tuleb arvesse võtta asjaolu, et anesteesiaks kasutatavad ravimid võivad süvendada või 

põhjustada vestibulaarsümptomeid. Kuigi MRT on osa vestibulaarkahjustuse lokaliseerimise 

kuldstandardist (Bongartz jt, 2020; Boudreau jt, 2018), tuleb väga noorte ja väga vanade 

patsientide või kaasuvate haiguste puhul hinnata uuringu kasu-riski suhet ning arvestada 

võimalike anesteesiakomplikatsioonidega. Ühel patsiendil oli nädal enne vastuvõttu alustatud 

kortikosteroidravi ning MRT uuring oli leiuta. Kortikosteroidravi võib varjata 

vestibulaarsümptomeid ning mõjutada piltdiagnostilisi tulemusi, surudes maha põletikku või 

turset (Bongartz jt, 2020; Gomes jt, 2005). Viimane diferentseerimata patsient oli 2-kuune 

chihuahua tõugu kutsikas nüstagmi, strabismi, hägustunud sarvkesta ning avatud lõgega. Tema 

suunati edasi silmaarsti juurde ning haigusloo edasine kulg ei ole teada. Chihuahua’del esineb 

aretusest tingitud muutuseid kraniotservikaalse ühenduse piirkonnas (Kiviranta jt, 2021) ja 

brahhütsefaalsust, mis võib soodustada neuroloogiliste defitsiitide tekkimist (Smith ja Laitman, 

2021), samuti võib kahtlustada kaasasündinud perifeerset VS-i. 

 

Populatsiooni keskmine vanus oli 8,5 aastat, vahemikus 5 nädalat kuni 15 aastat. Tsentraalse 

VS-iga patsientide keskmine vanus oli kõrgem perifeerse VS-iga patsientidest, vastavalt 9,1 ja 

8,3 aastat. Kõrget vanust seostatakse idiopaatilise VS-iga, ajukasvajaga ja isheemilise infarktiga 

(Harrison jt, 2021), mis olid ka selles uuringus esindatud. Kõige rohkem diagnoositi 
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idiopaatilist VS-i keskmine vanusega 12,1 aastat. Sellele järgnesid kesk- ja sisekõrvapõletikuga 

patsiendid, kelle keskmine vanus oli 7,8 aastat, ning neoplaasiaga patsiendid, kelle keskmine 

vanus oli 10,7 aastat. MUE patsientide keskmine vanus oli 4,3 aastat. Noorematel koertel esineb 

rohkem kesk- ja sisekõrvapõletikku ja teadmata etioloogiaga meningoentsefaliiti (Harrison jt, 

2021) ning ka selles uuringus olid eelnimetatud haigused esindatud keskmisest noorematel 

koertel. Emaseid patsiente esines rohkem kui isaseid, kuid otsest soolist eelsoodumust VS-i 

tekkeks leitud ei ole (Bongartz jt, 2020). 

 

Enim esindatud olid segaverelised koerad (16,7%, n = 10). Nendele järgnesid CKCS-id ja taksid 

(n = 4), seejärel ameerika kokkerspanjelid, kääbussnautšerid, prantsuse buldogid, saksa 

lambakoerad ja Yorkshire’i terjerid (n = 3). Segaverelised koerad, CKCS-id, prantsuse 

buldogid, saksa lambakoerad ja Yorkshire’i terjerid on tõud, kellel esineb VS-i sagedamini 

(Bongartz jt, 2020; Harrison jt, 2021). Spanjeli tüüpi koeri oli kokku 10 ehk 16,7% ning spanjeli 

tõud on ka teistes uuringutes üleesindatud (Harrison jt, 2021; Radulescu jt, 2020). 

Brahhütsefaalseid koeri oli selles uuringus 22 (36,7%). Brahhütsefaalsetel koertel on suurem 

võimalus haigestuda VS-i (Radulescu jt, 2020). Brahhütsefaalsete koerte kolju aretuse käigus 

on muutunud nende vestibulaarsüsteemi morfoloogia (Smith ja Laitman, 2021), mis võib 

mõjutada vestibulaarfunktsiooni. Selles uuringus olid taksid esindatud suuremal määral, 

võrdselt CKCS-idega. Eelnimetatud uuringutes (Bongartz jt, 2020; Harrison jt, 2021) ei ole 

takse VS-iga otseselt seostatud, kuid ühes uuringus (Chaves jt, 2014) leiti, et taksidel esineb 

võrreldes teiste tõugudega kõige rohkem perifeerset VS-i. 

 

Peamised VS-i tunnused olid vestibulaarataksia, peakalle, strabism ja nüstagm – tunnused, 

mida loetakse klassikalisteks sümptomiteks nii perifeerse kui tsentraalse VS-i korral (Troxel jt, 

2005). Perifeerse VS-i korral esines kõige rohkem peakallet, vestibulaarataksiat, nüstagmi, 

strabismi, näonärvihalvatust ja oksendamist. Vähemal määral esines ringliikumist, 

kraniaalnärvide defitsiiti ja pareesi. Tsentraalse VS-iga patsientide peamised sümptomid olid 

vestibulaarataksia, peakalle, kraniaalnärvide defitsiit, mentaalne düsfunktsioon, 

asendireaktsioonide häire, ringliikumine, parees ja strabism. Vähemal määral esines 

oksendamist, nüstagmi, näonärvihalvatust ja Horneri sündroomi. Sümptomite esinemist on 

täpsemalt kirjeldatud tabelis 2. Tsentraalse VS-iga patsientidel tuvastati nüstagmi vaid ühel 

juhul (1/24) ning selle suund oli vertikaalne, mida kirjeldatakse ka kirjanduses kui tsentraalsele 

VS-ile omast (Boudreau jt, 2018). Perifeerse VS-i patsientidel kirjeldati peamiselt 

horisontaalset, rotatoorset ning horisontaalset ja rotatoorset nüstagmi. Mitmel juhul oli 
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nüstagmi suund määratamata, kuid sõltuvalt patsiendist võib nüstagmi olla keeruline kirjeldada 

ning nende suunad võivad omavahel olla raskesti eristatavad. Nüstagmi vähene esinemine 

(perifeerne VS 51,6%, tsentraalne VS 4,2%) võrreldes Bongartz jt (2020) uuringuga (perifeerne 

VS 76%, tsentraalne VS 23,5%) võib olla seletatav sellega, et organism on edukalt suuteline 

nüstagmi korrigeerima (Rossmeisl, 2010), lisaks sellele jõuavad VS-iga patsiendid eriarsti 

juurde viivitusega, mis tähendab, et selleks ajaks võib nüstagm olla juba kompenseeritud. 

Nüstagmi vähene esinemine tsentraalse VS-i puhul võib tuleneda ka sellest, et selles uuringus 

ei tehtud kõikidele perifeerse VS-iga patsientidele MRT uuringut ning on juhtunud, et 

perifeerse lokalisatsiooniga patsientidel tuleb MRT uuringust välja tsentraalse lokalisatsiooniga 

kahjustus (Boudreau jt, 2018). 

 

Ringliikumist esines tsentraalse VS-i puhul rohkem kui perifeerse VS-i (37,5% vs 9,7%) puhul. 

Üle 48 h kestva ringliikumise korral on tõenäolisem tsentraalne lokalisatsioon (de Lahunta ja 

Glass, 2009). 

 

Näonärvihalvatust esines 38,7% perifeerse VS-iga patsientidest (12/31) ning 4,2% (1/31) 

tsentraalse VS-iga patsientidest, mis on võrreldav Bongartz jt (2020) uuringu tulemustega. 

Näonärv kulgeb vestibulokohleaarnärviga lähestikku ning mõlema närvi patoloogilised 

seisundid võivad esineda samaaegselt (Jeandel jt, 2016; Kent jt, 2010). Mitmetel juhtudel oli 

kirjeldatud eraldi sümptomina ilavoolu, kuid selgus, et ilavool esines koos näonärvihalvatusega. 

Näonärvi düsfunktsioon põhjustab näolihaste ja üla- ja alamokkade lõtvumist ning seetõttu võib 

ilavool suureneda. Ilavoolu tuvastamisel on mõistlik kontrollida üle näonärvi funktsioon. Kahel 

juhul oli näonärvihalvatus bilateraalne, neist ühel diagnoositi bilateraalne kesk- ja 

sisekõrvapõletik (MRT-ga kinnitatud) ning sellel patsiendil esines ka vahelduvat peakallet. 

Teisel juhul tuvastati MRT uuringust VII ja VIII kraniaalnärvi kontrasteerumine, mis viitas 

neuriidile ja sellest tulenevale bilateraalsele näonärvihalvatusele. Enamikul juhtudest (10/13) 

oli näonärvihalvatus peakaldega ipsilateraalne ning ühel juhul kontralateraalne. Viimasel 

diagnoositi lisaks keskkõrvapõletikule kontralateraalne idiopaatiline näonärvihalvatus, mis 

selgitab vestibulaarsümptomite ja näonärvihalvatuse poolte erinevust. 

 

Horneri sündroomi esines vaid ühel tsentraalse VS-iga patsiendil, kuigi seda peetakse pigem 

perifeerse VS-ga kaasnevaks sümptomiks (Platt ja Olby, 2013). Sellel patsiendil tuvastati 

kõripiirkonna visuaalsel vaatlemisel massmuutus, mis suundus kõrikaane taha. Horneri 
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sündroom on tingitud sümpateetilise tüve düsfunktsioonist ning kõri- ja kõrvapiirkonnas 

paiknev neoplaasia võib seda mõjutada (Kent jt, 2010). 

 

Tsentraalse VS-i diagnostiliseks kriteeriumiks oli kraniaalnärvi/-de defitsiidi (v.a VII/VIII), 

mentaalse düsfunktsiooni, asendireaktsioonide häire või pareesi esinemine. Siiski ei ole 

perifeerse VS-i puhul välistatud täiendavad neuroloogilised puudujäägid, kuid nende 

esinemisel tuleb hinnata, kas puudujäägid on seotud vestibulaarkahjustusega. Uuritud valimi 

koostamisel selgus, et perifeerse VS-i patsientide valik ja lokaliseerimine oli üheselt mõistetav, 

kuid tsentraalse VS-i diagnoosi panemine tekitas rohkem diskussiooni, eriti kui puudusid 

klassikalised vestibulaarsümptomid nagu peakalle või nüstagm. Ühel perifeerse VS-iga 

patsiendil esines puudulikku ähvardusvastet, mis võis olla seotud läätse tuhmumisega. 

Ähvardusvaste puudumise korral tuleb lisaks oftalmoloogilisele seisundile üle kontrollida ka 

näonärvi funktsioon, kuna silmalaulihaste motoorika langemisel ja laurefleksi puudumisel 

puudub ka ähvardusvaste ning sellisel juhul ei ole tegemist otseselt tsentraalsele VS-ile viitava 

sümptomiga. Ühel perifeerse VS-iga patsiendil tuvastati vasaku pupilli laienemine ning teisel 

kergekujuline hemiparees, kuid neid ei seostatud aktiivsete vestibulaarnähtudega. Täpsemat 

lokalisatsiooni võimaldab piltdiagnostika, kuid ka MRT uuringutes on leitud perifeerse VS-i 

lokalisatsiooniga patsientidel tsentraalseid kahjustusi ning vastupidi (Boudreau jt, 2018). See 

seab küsimuse alla kliiniliste sümptomite usaldusväärsuse lokaliseerimisel, kuid Boudreau jt 

(2018) tõid välja, et ka juhuleiud on võimalikud. Teisel perifeerse VS-iga patsiendil tuvastatud 

paraparees oli seotud varasema cauda equina probleemiga. Mõlema koera puhul oli tegu kõrge 

vanusega (13 ja 14 aastat) ning mõlemal diagnoositi idiopaatiline VS. 

 

Enamusele patsientidest oli pandud peamine oletusdiagnoos, lõplik diagnoos või mitu 

diferentsiaaldiagnoosi. 5 patsiendil puudus diagnoos. VS-iga patsientide puhul on praktikas 

ebarealistlik diagnostilise kuldstandardi (laboratoorsed uuringud, piltdiagnostika) rakendamine 

igal patsiendil, kuigi see võimaldab kõige täpsemat diagnoosi. Selles uuringus olid edasise 

diagnostika piiranguteks finantsilised põhjused, kõrgem anesteesiarisk, kaasuvad haigused ja 

suunamised teise spetsialisti juurde, näiteks oftalmoloogiale või sisehaigustele 

spetsialiseerunud arsti juurde. Mitmetel juhtudel oli edasisest diagnostikast loobumine 

kaalutletud otsus – näiteks eaka patsiendi puhul, kellel ilmnesid äkktekkelised perifeerse VS-i 

sümptomid, mis olid vastuvõtu hetkeks taanduma hakanud. Muude sümptomite/haiguste 

puudumisel võib sellisel patsiendil kahtlustada idiopaatilist VS-i ning piisavaks võib osutuda 
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vereanalüüside teostamine, hindamaks organismi üldseisundit, põletikunäitajaid ning 

kilpnäärme tööd. 

 

Perifeerse VS-i patsientidel diagnoositi 45% (14/31) idiopaatilist VS-i. Idiopaatiline VS on 

kõige sagedasem perifeerse VS-i põhjus (Orlandi jt, 2020). Noorim patsient oli 3-aastane, kelle 

sümptomid (tasakaaluhäire, iiveldus ja loidus) olid vastuvõtu ajaks taandunud, patsient oli ka 3 

päeva saanud maropitanti. Ondansetron (0,5 mg/kg IV) on VS-i korral kõige efektiivsem 

antiemeetikum (Foth jt, 2021), kuid kasutatakse ka maropitanti (1 mg/kg IV q24h, 2-8 mg/kg 

PO q24h) (Kenward jt, 2017; Ettinger jt, 2017). Sellel patsiendil kontrolliti verest 

hematoloogilised ja biokeemilised näitajad ning elektrolüüdid, CRP ja T4, mis olid 

kõrvalekaldeta, seega jäi kõige tõenäolisemaks diagnoosiks idiopaatiline VS, kuigi tegemist oli 

noore loomaga. Idiopaatilisel VS-il võib olla akuutne algus koos dramaatiliste sümptomitega, 

seega võib selle äratundmine ära hoida ebavajalikke raviotsuseid või eutanaasiaid. Kõrges 

vanuses vestibulaarsümptomitega koertel esineb sageli nii idiopaatilist VS-i kui ka 

intrakraniaalset neoplaasiat, mille õige diagnoosimine on oluline, sest esimesel juhul on 

väljavaade paranemisele hea, teisel juhul aga peaaegu puudub. 

 

Kesk- ja sisekõrvapõletikku diagnoositi 38,7% (12/31) perifeerse VS-iga patsiendil, mida 

peetakse sagedaseks perifeerse VS-i põhjuseks (Harrison jt, 2021). Selles uuringus oli kesk- ja 

sisekõrvapõletikuga patsientide keskmiseks vanuseks 7,7 aastat ning tõugudest paistsid silma 

CKCS-id (3/12), ameerika kokkerspanjelid (2/12) ja prantsuse buldogid (2/12). Spanjelitel on 

tõuline eelsoodumus kõrvaprobleemide tekkeks (Belmudes jt, 2018), mis võib soodustada ka 

VS-i tekkimist. Ka prantsuse buldogidel on kesk- ja sisekõrvapõletik sage haigus (Mayousse jt, 

2017). PSOM-i kirjeldati kahel patsiendil (CKCS ja bokser) ning papilloomviirusest tingitud 

kroonilist proliferatiivset põletikku ühel patsiendil. Kesk- ja sisekõrvapõletiku põhjused võivad 

olla erineva etioloogiaga ning põhjuse väljaselgitamine aitab teha õigeid raviotsuseid. MRT 

uuring tehti 7 patsiendile 12-st ning kõik need kinnitasid kesk- ja sisekõrvapõletikku, mis oli 

vastavuses vestibulaarsümptomite lateralisatsiooniga. Ühel patsiendil leiti liikvorianalüüsist 

positiivne TBEV leid, kuid seda ei seostatud vestibulaarsümptomitega, kuna patsiendil 

puudusid tsentraalse VS-i sümptomid ning MRT kinnitas muutuseid keskkõrvas. Positiivne 

TBEV antikehade leid võib viidata varasemale nakkusele (Andersson jt, 2020). 

 

Traumat kirjeldati perifeerse VS-i korral kahel patsiendil, kellest ühel oli iatrogeenne sisekõrva 

kahjustus seoses polüüpide eemaldamisega. Sisekõrvas paikneva vestibulaarelundi 
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kahjustamine on üks võimalik kõrvakirurgia tüsistus. Teine patsient oli 3-aastane CKCS, kes 

oli saanud pallilt löögi ning tema vestibulaarsümptomid läksid kokku vasaku sisekõrva 

traumaatilise kahjustusega. Ühel juhul diagnoositi kongenitaalset VS-i 5-nädala vanusel saksa 

lambakoeral, kellel oli lisaks BAER uuringuga kinnitatud bilateraalne sensorineuraalne kurtus. 

VIII närv ning esiku-teoelund on anatoomiliselt seotud struktuurid ning kongenitaalse VS-i 

korral kirjeldatakse ka kaasuvat kurtust (Platt ja Olby, 2013). Diagnoosita jäi üks perifeerse 

lokalisatsiooniga 3-kuune kutsikas, kelle sümptomid olid vastuvõtu hetkeks taandunud (v.a 

kergekujuline peakalle). Selle patsiendi puhul võib samuti kahtlustada kongenitaalset VS-i, 

millest tingitud puudujääke on organism võimeline aja jooksul kompenseerima (Platt ja Olby, 

2013). Patsient oli saanud ka kõrvaloputustilkasid, kuid preparaadi koostis on teadmata. 

Mitmed kõrvapuhastusvahendid sisaldavad ototoksilise toimega kloorheksidiini (Lai jt, 2011), 

mis võib kahjustada sisekõrva ja tekitada vestibulaarsümptomeid. 

 

Ühe perifeerse VS-i juhu põhjuseks oli VII/VIII kraniaalnärvi neuriit, mis väljendus bilateraalse 

näonärvihalvatusega ning perifeersete vestibulaarsümptomitega. Lisaks sellele oli haigusloos 

kirjeldatud ka bilateraalset näotundlikkuse puudumist, mis vihjab kolmiknärvi kaasatusele. 

Kraniaalnärvide polüneuropaatiat on kirjeldatud MUE-ga patsientidel, kuid kahjustused võivad 

paikneda ka piirdenärvisüsteemis ning nii näolihaste motoorika kui ka tundlikkuse puudumisel 

on MRT uuring ja liikvorianalüüs tugevalt näidustatud (Levitin jt, 2020). Sellel patsiendil tehti 

seerumist Toxoplasma gondii ja Neospora caninum analüüsid, mis olid negatiivsed. 

Polüneuropaatia võib olla ka immuunvahendatud või idiopaatilise taustaga (Levitin jt, 2020). 

See patsient ravi ei saanud ning tema vestibulaarsümptomid olid 1,5 kuu jooksul taandunud, 

püsima jäi vaid lautundlikkushäire. 

 

Tsentraalse VS-iga patsientidel diagnoositi enim neoplaasiat (41,7%, 10/24), kelle keskmine 

vanus oli 10,8 aastat. Intrakraniaalne neoplaasia on üks peamistest tsentraalse VS-i põhjustest 

koertel ning seda esineb pigem vanematel koertel (Harrison jt, 2021). 5 juhul kinnitati diagnoos 

MRT uuringuga, mis on eelistatud meetod ajukasvaja diagnoosimiseks (Miller jt, 2019). 

Kasvaja tüüpi on MRT põhjal võimalik vaid oletada, täpseks diagnoosiks tuleb võtta biopsia, 

mida praktiseeritakse protseduuri keerukuse ja riskide tõttu väga harva. 2 juhul ei teostatud 

MRT uuringut omaniku soovil. 1 juhul oli neoplaasia kõripiirkonnas visualiseeritav ning 

neuroloogiliste sümptomite tõttu oletati, et massmuutus suundus pehmest koest ajupõhimikku. 

1 juhul oli tegemist 14-aastase koeraga, kellel olid rinnanäärmetes massmuutused. Omanikule 

anti soovitus MRT uuringuks, kuid tagasisidet ei tulnud. 1 juhul võttis omanik mõtlemisaega 
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MRT uuringuks, kuid patsient suri järgmisel päeval. Ainult 1 juhul puudusid patsiendil 

esmavisiidil tsentraalsele VS-ile viitavad neuroloogilised defitsiidid ning patsient lokaliseeriti 

perifeersesse vestibulaarsüsteemi. Kuu aja jooksul tekkisid täiendavad neuroloogilised 

defitsiidid ning esines verist nõret kõrvas. Patsiendi lokalisatsioon muudeti tsentraalseks VS-

iks, teostati MRT uuring ning kinnitati massmuutus ajus. Tsentraalne VS võib olla 

progresseeruva kuluga ning algav kliiniline pilt võib olla perifeerse VS-iga sarnane (Boudreau 

jt, 2018; Miller jt, 2019). Täiendavate neuroloogiliste puudujääkide tekkimisel tuleb võimalusel 

uurida põhjust ajust. Aju neoplaasiad on halva prognoosiga (Lowrie, 2012) ning ka uuritud 

perioodi jooksul eutaneeriti 3 patsienti kohe pärast neoplaasia diagnoosi saamist ning 1 suri 

päev hiljem. 

 

MUE-d diagnoositi 16,7% (4/24) tsentraalse VS-iga patsiendil. Keskmine vanus MUE-ga 

patsientidel oli 4 aastat, neist noorim oli 8-kuune. MUE-d võib esineda nii kutsikatel kui ka 

vanematel koertel (Granger jt, 2010). Tsentraalse VS-i sümptomitega noores eas koeral on 

diferentsiaaldiagnooside esireas siiski MUE või vaskulaarne põhjus ning eakamatel koertel 

võib pigem kahtlustada kasvajalist muutust (Harrison jt, 2021). MUE-t diagnoositakse MRT ja 

liikvorianalüüsiga (Woolcock jt, 2016). Selles uuringus kinnitati MUE kolmel patsiendil ning 

ühel ei tehtud MRT-d omaniku soovil. Kuna tegemist oli mopsiga, siis võis kahtlustada mopside 

nekrotiseeruvat entsefaliiti, mis on noortel mopsidel esinev haigus (Levine jt, 2008) ning võib 

põhjustada tsentraalse VS-i sümptomeid. Ühel 8-kuusel kääbusspitsi kutsikal kahtlustati 

nekrotiseeruvat entsefaliiti, mis on selle tõu puhul eelsoodumuslik haigus (Bell jt, 2012). MUE 

on äärmiselt varieeruva prognoosiga haigus (Lowrie, 2012). Selles uuringus eutaneeriti kaks 

patsienti neljast. Lisaks MUE-le esines üks puukentsefaliidi juhtum. Puukentsefaliiti põhjustab 

TBEV, mille vektoriteks on Ixodes ricinus puugid (Andersson jt, 2020). TBEV-ga nakatumise 

oht on kõige suurem suvel ja sügisel (Daniel jt, 2018), seega tasub eriti sellel perioodil 

diferentsiaaldiagnoosina lisaks MUE-le kaaluda ka puukentsefaliiti. 

 

Ajuinfarktid võivad tekitada tsentraalset VS-i (Lowrie, 2012). Selles uuringus kahtlustati seda 

kahel tsentraalse VS-iga patsiendil (2/24), kellest ühele tehti MRT uuring, kinnitamaks infarkti 

esinemist ajutüves. Teise koera tsentraalse VS-i sümptomid avaldusid atüüpiliste episoodidena, 

mis tekkisid päev pärast 60 °C saunas käimist. Patsiendile ei tehtud MRT-d ning 

diferentsiaaldiagnooside tippu jäi vaskulaarne põhjus. Ülekuumenemine võib põhjustada 

tsentraalse närvisüsteemi düsfunktsiooni (Bruchim jt, 2017) ning toimunud episoodid võisid 

olla järelnähud sellest. 
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Metronidasooli mürgistustust diagnoositi ühel juhul. Patsient toodi kliinikusse akuutsete 

tsentraalse VS-i sümptomitega, kuid MRT, liikvorianalüüs ja vereanalüüsid olid leiuta. 

Omanikuga vesteldes tuli välja, et patsient (5-aastane chihuahua) saab metronidasooli annuses 

35 mg/kg PO q12h. Metronidasooli annus mittespetsiifilise bakteriaalse infektsiooni korral on 

10-15 mg/kg PO q12h vahele (Langlois jt, 2020), seega tegemist võis olla üleannustamisega. 

Metronidasool võib põhjustada tsentraalse VS-i sümptomeid (Lowrie, 2012) ka 30 mg/kg 

annuse juures (Evans jt, 2003). Loomaomanikuga vesteldes tuleb alati küsida võimalike 

ravimite kohta, mida loomale on manustatud või manustatakse. Samuti tuleb välja selgitada 

annused ja kontrollida, et ei oleks tegemist üleannustamisega. 

 

Tsentraalse VS-i korral ei pandud diagnoosi 3 patsiendile. Ühel juhul (5-aastane cane corso) 

loobuti MRT uuringust omaniku soovil ning patsiendil alustati metüülprednisolooniga annuses 

0,57 mg/kg q12h. Vestibulaarsümptomid taandusid 2 kuu jooksul raviga. Teisel juhul tuvastati 

MRT uuringus aju kortikaalne atroofia, kuid parenhüüm oli muutusteta. Sellel patsiendil (12-

aastane Pembroke’i Welsh korgi) alustati samuti metüülprednisolooniga, kuid lõppdiagnoosini 

ei jõutud ning patsient eutaneeriti 9 kuu pärast seoses seisundi halvenemisega. Viimase 

diagnoosita patsiendi puhul piirduti konsultatsiooniga ning tagasiside patsiendi kohta puudus. 

Glükokortikoididel on põletikuvastane, immunosupressiivne ja potentsiaalselt tumoritsiidne 

toime, seega nende empiiriline kasutamine võib olla tulemuslik (Platt jt, 2005), eriti kui 

patsiendil esineb kaasuvaid haiguseid (Radulescu jt, 2020). 

 

5.2 Haiguslugu – perifeerne vestibulaarsündroom 
 
Patsiendil olid avaldunud klassikalised perifeerse VS-i tunnused – vestibulaarataksia, peakalle, 

nüstagm, iiveldus. Anamneesist ei tulnud välja tsentraalsele VS-ile viitavaid tunnuseid, samuti 

ei esinenud neid kliinilisel ülevaatusel. Patsiendi kõrge vanus (13 aastat), haiguse akuutne 

avaldumine, perifeerne lokalisatsioon ning sümptomite progresseeruv taandumine viitavad 

kõige tõenäolisemalt idiopaatilisele VS-ile (Harrison jt, 2021), mis oli ka selle patsiendi 

esmaseks oletusdiagnoosiks. Diferentsiaaldiagnoosidena olid kirjas ka vaskulaarsed ja 

kasvajalised põhjused, mis põhjustavad pigem tsentraalse VS-i nähtusid. Tsentraalse VS-i 

nähtude puudumine ei välista siiski tsentraalse vestibulaarsüsteemi kaasatust (Boudreau jt, 

2018). Ajuinfarktidel on sarnaselt idiopaatilise VS-iga akuutne algus ning sümptomite 

progresseeruv taandumine, kuid infarkti korral esinevad sageli tsentraalse VS-i sümptomid 
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(Gredal jt, 2020). Intrakraniaalse neoplaasia esmased tunnused võivad olla perifeersele VS-ile 

sarnased ning täiendavad sümptomid võivad hiljem avalduda (Boudreau jt, 2018), samuti on 

eakatel koertel neoplaasia sage VS-i põhjus (Freeman ja Ives, 2020). Ka käesolevas uuringus 

esines sellist juhtumit ühe korra, kus kahjustus lokaliseeriti esmalt perifeersesse 

vestibulaarsüsteemi, kuid mõne aja pärast tekkisid täiendavad neuroloogilised defitsiidid ning 

patsiendil diagnoositi MRT abil intrakraniaalne massmuutus. Glükokortikoidid võivad samuti 

peita või leevendada haigustunnuseid (Bongartz jt, 2020) ning patsiendile oli 4 päeva enne 

neuroloogi vastuvõttu manustatud pikatoimelist metüülprednisolooni. Ka patsiendi madal 

totaalse T4 tulemus võis olla tingitud metüülprednisoloonist, mis võib ravi esimesel nädalal 

vähendada selle kontsentratsiooni veres (O’Neill jt, 2011). Sellegipoolest ei saa välistada eakal 

koeral hüpotüreoidismi, mistõttu soovitati vereanalüüse tulevikus korrata ning madala totaalse 

T4 kordumisel kontrollida üle ka TSH, mis aitab eristada hüpotüreoidseid koeri eutüreoidsetest 

(Corsini jt, 2021). Kilpnäärme talitluse hindamist toetab ka asjaolu, et hüpotüreoidism võib olla 

nii perifeerse kui ka tsentraalse VS-i põhjuseks (Gupta jt, 2016). 

 

MRT uuring aitas välistada varjatud kesk- ja sisekõrvahaigused ning intrakraniaalse neoplaasia, 

kuid MRT usaldusväärsus vaskulaarsete kahjustuste hilisemal tuvastamisel on küsitav (Arnold 

jt, 2020). Kuna patsiendil puudusid tsentraalsele VS-ile viitavad tunnused, siis jäi 

tõenäolisemaks diagnoosiks idiopaatiline VS. Kuna põletikulise etioloogiaga haiguseid ei 

kahtlustatud, siis ei olnud otsest vajadust seljaajuvedeliku proovi võtmiseks. Eaka patsiendi 

puhul võib kaaluda rinna- ja kõhuõõne röntgenuuringu teostamist, kuna see annab 

informatsiooni patsiendi üldseisundi ja võimalike kaasuvate haiguste kohta. Sellel patsiendil 

olid tõusnud maksaensüümide väärtused ning kõhuõõne röntgenpildil tuvastati võimalik 

patoloogiline muutus maksas, seega oli patsiendi suunamine sisehaigustega tegeleva arsti 

vastuvõtule põhjendatud. MCV ja MCH vähene langus ei olnud VS-i kontekstis 

märkimisväärne leid. 

 

Idiopaatilisel VS-il puudub spetsiifiline ravi (Nelson ja Couto, 2019), kuid iivelduse vastu võib 

kasutada ondansetroni (0,5 mg/kg PO/IV q8-12h) või maropitanti (1 mg/kg IV q24h, 2-8 mg/kg 

PO) (Kenward jt, 2017; Ettinger jt, 2017). Kirjanduses soovitatakse ka meklisiini, mis on 

vestibulosedatiivne preparaat, kuid 2022. mai seisuga seda Eestis ravimiregistri andmetel 

saadaval ei ole (Nelson ja Couto, 2019; Ravimiregister, 2022). Kuna patsiendil oli vastuvõtu 

ajaks iiveldus taandunud, siis ei olnud antud juhul antiemeetikumid näidustatud. Idiopaatilise 

VS-i sümptomid taanduvad iseenesest 2-4 nädalaga, kuid kergekujuline peakalle või ataksia 



 
 

44 

võib jääda püsima (Platt ja Olby, 2013). Idiopaatilise VS-i kordumine on samuti võimalik 

(Nelson ja Couto, 2019). 

 

5.3 Haiguslugu – tsentraalne vestibulaarsündroom 
 
Sellel patsiendil esinesid subakuutse alguse ja progresseeruva iseloomuga tsentraalse VS-i 

sümptomid. Haigustunnuste avaldumise päeval kirjeldati vaikset olekut ja toe otsimist 

liikumisel, mis võib viidata algavatele tasakaaluhäiretele, ning muutust mentaalses seisundis. 

Paar päeva hiljem viidi koer sümptomite süvenemise tõttu esmaabikliinikusse. Tagajäsemete 

lihasatroofia ja tetrapleegia ning uriini- ja roojapidamatuse tõttu kahtlustati cauda equina 

sündroomi ehk lumbosakraalset stenoosi, mida esineb rohkem eakatel suuremat tõugu koertel 

ning mille sümptomiteks on valu, tagajäsemete atroofia, parees, inkontinentsus, nõrgenenud 

spinaalrefleksid ja teised alumise motoneuroni kahjustusest tulenevad defitsiidid (Nelson ja 

Couto, 2019).  

 

Järgmiseks päevaks olid tekkinud täiendavad neuroloogilised defitsiidid ja ühtlasi tsentraalse 

vestibulaarsüsteemi tunnused – peakalle, ringliikumine, kraniaalnärvide defitsiidid ja mentaalse 

düsfunktsiooni süvenemine (rusutud olek). Nende sümptomite alumisel lokaliseeriti kahjustus 

suurajusse või vestibulaarsüsteemi. Välistatud ei ole ka kaasuv cauda equina probleem, kuid 

kahjustused lumbosakraalpiirkonnas ei tekita mentaalset düsfunktsiooni, ringliikumist või 

kraniaalnärvide defitsiite. Lisaks tuvastati otoskopeerimisel vasakust kõrvast tumedat nõre. 

Tsentraalse VS-i sümptomite puudumisel võiks see leid vihjata võimalikule kesk- ja 

sisekõrvapõletikule. Eakal (14 aastat) koeral progresseeruva tsentraalse VS-i korral võib 

kahtlustada intrakraniaalset neoplaasiat (Harrison jt, 2021). Ka MUE-l võib sarnane kliiniline 

pilt olla, kuid seda esineb pigem noorematel koertel (Harrison jt, 2021). 

 

Esmaabikliinikus teostati kõik vajalikud vereanalüüsid (hematoloogilised ja biokeemilised. 

näitajad, CRP, totaalne T4, elektrolüüdid) ning kõhuõõne ultraheli ja röntgenuuring, et selgitada 

välja looma üldseisund. CRP on mittespetsiifiline põletikumarker koertel, mis võib tõusta 

infektsioonhaiguste, immuunvahendatud haiguste ja neoplaasia korral (Platt ja Olby, 2013). 

Sellel patsiendil oli CRP minimaalselt tõusnud (10,4 mg/L), kuid tervetel koertel võib see jääda 

0,1-22,8 mg/L vahemikku (Hindenberg jt, 2020) ning see tulemus ei olnud antud juhul 

kliiniliselt oluline. Elektrolüütide (Na, Cl, P) ning AST vähene tõus ei olnud antud juhul 

relevantne. 
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Suunava loomaarsti ja neuroloogiale spetsialiseerunud loomaarsti kokkuleppel alustati 

patsiendil ravi prednisolooni, amoksitsilliin-klavulaanhappe ja maropitandiga. Arstide vaheline 

kommunikatsioon ja koostöö võimaldab saada paremat ülevaadet patsiendi seisundi kohta ning 

aitab kaasa raviotsuste tegemisel. Glükokortikoidid vähendavad intrakraniaalset turset, liikvori 

tootmist ning neil on neoplaasia arengut pärssiv toime (Platt ja Olby, 2013). Maropitandil on 

iiveldusevastane toime (Kenward jt, 2017). 

 

Kätte jõudnud vastuvõtu ajaks oli patsiendi enesetunne paranenud, mis võis olla 

glükokortikoidravi tõttu. MRT uuringul tuvastatud massmuutus võis olla meningioom, kuna 

meningioomid on ekstraaksiaalsed, T1 iso- või hüpointensiivsed, T2 hüperintensiivsed ning 

post-kontrastselt T1 hüperintensiivsed (Platt ja Olby, 2013). Meningioomi kahtlust toetab ka 

asjaolu, et ligikaudu pooled aju neoplaasiad koertel on meningioomid (Magalhães jt, 2021). Aju 

neoplaasia oli ka selles uurimistöös peamine tsentraalse VS-i põhjus. Kasvajate lõpliku 

diagnoosi annab siiski biopsia, kuid sellest piirkonnast biopsia võtmine kaasneb suurte 

riskidega ning arvestades meningioomi halba prognoosi (Lowrie, 2012) ja finantsilisi 

piiranguid, ei ole selle protseduuri teostamine alati mõistlik. Palliatiivse ravina jätkati 

eelnimetatud põhjustel glükokortikoidravi. Omeprasoolil on leitud seljaajuvedeliku tootmist 

vähendav toime (Girod jt, 2016), mis aitab samuti koljusisest rõhku alandada. Palliatiivse ravi 

(glükokortikoidid ja antikonvulsandid) korral on keskmine ellujäämisaeg 3,8 kuud (Sessums ja 

Mariani, 2009). Alternatiivina on võimalik välja pakkuda kiiritusravi, mille korral võib see 

pikeneda ligikaudu 500 päevani (Magalhães jt, 2021). Tagasiside patsiendi kohta piirdus 

järgmisel päeval saadetud teatega, et patsiendi enesetunne on paranenud. 
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Selle uurimistöö tulemused on kohaldatavad neuroloogiale suunatud loomakliiniku 

populatsioonile Eesti oludes. 

 

Patsientide keskmine vanus oli 8,5 aastat ning tõugude poolest esines enim segaverelisi, 

brahhütsefaalseid ja spanjeli tüüpi koeri. Perifeerset VS-i esines rohkem kui tsentraalset VS-i. 
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Vestibulaarsümptomite võrdlemine näitas, et perifeerse VS-i korral esines kõige rohkem 

vestibulaarataksiat, peakallet, nüstagmi, strabismi ja näonärvihalvatust ning tsentraalse VS-i 

korral tsentraalse vestibulaarsüsteemi kaasatusele viitavaid sümptomeid, vestibulaarataksiat ja 

peakallet. 

 

Perifeerse VS-i peamisteks põhjusteks olid idiopaatiline VS, kesk- ja sisekõrvapõletik ja 

trauma. Peamised tsentraalse VS-i põhjused olid intrakraniaalne neoplaasia ja MUE. 
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Uuringus kasutati andmeid, mis on kogutud meditsiinilistel eesmärkidel ja neid on kasutatud 

anonüümsel kujul. Juhuanalüüsides sisalduvaid patsiendi andmeid ja uuringute tulemusi 

kasutati anonüümselt omaniku kirjalikul loal. Huvide konflikti ei esine. 

 


