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YHTEENVETO 
Keuhkoveritulppa on keuhkovaltimon tai sen haarojen tukos, jonka aiheuttaa 
keuhkoverisuonessa muodostunut tai muualta kulkeutunut trombi eli 
suonensisäinen verihyytymä. Keuhkoveritulppa on todennäköisesti 
alidiagnosoitu mutta merkittävä komplikaatio vakavasti sairaalla tai veritulpille 
altistavasta perussairaudesta kärsivällä koiralla. Veritulpalle altistavia sairauksia 
ovat muun muassa immuunivälitteinen hemolyyttinen anemia, proteiinihukkaa 
aiheuttavat sairaudet, kasvainsairaudet, endokrinologiset sairaudet ja sepsis. 
Keuhkoveritulpan vakavuus riippuu siitä, kuinka suuri osa verisuonituksesta on 
tukkeutunut ja se vaihtelee oireettomasta henkeä uhkaavaan. Diagnostiikka 
perustuu kuvantamis- ja laboratoriotutkimuksiin. Rintaontelon röntgenkuvissa tai 
verinäytteissä ei havaita spesifisiä muutoksia, mutta tutkimukset ovat tärkeitä 
muita vastaavia oireita aiheuttavien sairauksien ja mahdollisen veritulpan 
taustasairauksien selvittämisessä. Keuhkojen tietokonetomografiakuvausta 
suonensisäisellä varjoaineella pidetään sairauden varmistavana 
diagnostiikkamenetelmänä. Keuhkoveritulppa voi johtaa kohonneeseen 
keuhkoverenpaineeseen, joka on todennettavissa sydämen 
ultraäänitutkimuksella. Hoito perustuu tukihoitoon ja tapauskohtaisesti myös 
antikoagulantteihin ja verihiutaleiden estäjiin sekä mahdollisen 
keuhkoverenpaineen hoitoon. Ennuste riippuu lähtötilanteen vakavuudesta, 
potilaan hoitovasteesta ja taustasairaudesta. Kuvaamme 
keuhkoveritulppatapauksen proteiinihukkaa aiheuttavasta munuaissairaudesta 
kärsivällä koiralla. 
 
 

SUMMARY 
Pulmonary thromboembolism is the obstruction of a pulmonary artery or its 
branches by a thrombus formed in the pulmonary vessel or translocation of a 
thrombus formed elsewhere in the vascular system. Pulmonary 
thromboembolism is probably an underdiagnosed but substantial complication 
in seriously ill dogs or dogs with conditions predisposing to thrombus formation. 
Immune-mediated haemolytic anemia, protein-losing disorders, neoplasia, 
endocrinopathies and sepsis are known to increase the risk of 
thromboembolism. The severity of the disease depends on the degree of 
pulmonary vascular occlusion and varies from subclinical to life threatening. 
Diagnosis is based on diagnostic imaging and laboratory analyses. The findings 
in thoracic radiography and blood tests are usually nonspecific but these 
methods are important in diagnosing other diseases with similar signs and the 
underlying cause of possible thrombosis. Computed tomography pulmonary 
angiography is considered as confirmatory diagnostic method in dogs. 
Pulmonary thromboembolism may lead to pulmonary hypertension, which can 
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be diagnosed with echocardiography. The treatment consists of supportive 
treatment, anticoagulants, antiplatelet therapy and, if needed, managing the 
pulmonary hypertension. The prognosis depends on the severity of the acute 
situation, patient response to therapy and the predisposing condition. We report 
pulmonary thromboembolism in a dog with protein-losing nephropathy. 
 
 

YDINKOHDAT 

• Keuhkoveritulppa on merkittävä komplikaatio vakavasti sairaalla tai 
veritulpille altistavasta perussairaudesta kärsivällä koiralla. 

• Kliininen kuva voi vaihdella oireettomasta henkeä uhkaavaan. 

• Diagnostiikka perustuu kuvantamis- ja laboratoriotutkimuksiin. Tarkka 
diagnoosi edellyttää yleensä keuhkojen tietokonetomografiakuvausta 
suonensisäisellä varjoaineella. 

• Hoito perustuu tukihoitoon, antitromboottiseen hoitoon ja mahdollisen 
keuhkoverenpaineen hoitoon. 

• Ennuste riippuu tukoksen vakavuudesta, hoitovasteesta ja 
taustasairaudesta. 

 
 

KIRJALLISUUSKATSAUS 
Keuhkoveritulppa on keuhkovaltimon tai sen haarojen tukos, jonka aiheuttaa 
keuhkoverisuonessa muodostunut tai muualta kulkeutunut trombi eli 
suonensisäinen verihyytymä. Veritulpan seurauksena osa keuhkojen 
verisuonituksesta tukkeutuu, mikä johtaa iskemiaan, keuhkoverenkierron 
vastuksen nousuun ja ventilaatio–perfuusioepäsuhtaan, joka puolestaan voi 
aiheuttaa hypoksemiaa eli hapenpuutetta.1-3 Keuhkoveritulpan vakavuus riippuu 
siitä, kuinka suuri osa verisuonituksesta on tukkeutunut, ja se vaihtelee 
oireettomasta henkeä uhkaavaan. 
 
Etiologia 
Veritulpan muodostuminen voi olla seurausta yleisestä hyytymisjärjestelmän 
yliaktivaatiosta (hyperkoagulaatiosta), verenkierron staasista ja/tai verisuonten 
endoteelisolujen vauriosta.2 Veritulppa voi muodostua valtimossa tai 
laskimossa. Useisiin yleissairauksiin koiralla liittyy lisääntynyt veritulppariski. 
Mekanismit, jotka aiheuttavat lisääntyneen veritulppariskin, ovat yleensä 
monitekijäisiä ja on todennäköistä, ettei kaikkia tekijöitä täysin tunneta.  
 
Immuunivälitteinen hemolyyttinen anemia 
Veritulppa on merkittävä komplikaatio immuunivälitteistä hemolyyttista anemiaa 
(IMHA) sairastavilla koirilla. Carr, Panciera ja Kidd4 tutkivat IMHA-koiria 
retrospektiivisesti ja totesivat veritulpan peräti 80 %:lla niistä IMHA-koirista, joille 
tehtiin ruumiinavaus. Suurella osalla IMHA-potilaista todetaan 
hyperkoagulaatiota diagnoosihetkellä.5 Hyperkoagulaation on epäilty johtuvan 
muun muassa lisääntyneestä verihiutaleiden reaktiivisuudesta, lisääntyneestä 
kudosfaktoriaktiivisuudesta, hyytymistä edistävistä mikropartikkeleista 
verenkierrossa ja vähentyneestä antikoagulanttiaktiivisuudesta.5,6 IMHA- 
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potilailla vakavan trombosytopenian, hypoalbuminemian ja hyperbilirubimenian 
on todettu lisäävän veritulppariskiä.4 

 
Proteiinihukkaa aiheuttavat sairaudet 
Proteiinihukkaa aiheuttavissa munuaissairauksissa (protein-losing nephropathy, 
PLN) on todettu monia merkkejä hyperkoagulaatiosta, kuten suurentunut 
koagulaatioindeksi, suurentunut fibrinogeenipitoisuus, pienentynyt 
antitrombiinipitoisuus ja suurentunut D-dimeerikonsentraatio, mutta vastaavia 
muutoksia on todettu myös muilla munuaisvikaisilla potilailla.7 Tromboosiriskin 
on epäilty liittyvän erityisesti antitrombiinin menetykseen.8 Proteiinihukkaa 
aiheuttavasta suolistosairaudesta (protein-losing enteropathy, PLE) kärsivillä 
koirilla on todettu hyperkoagulaatiota verrattuna terveisiin koiriin.9 PLE-koirilla 
hyperkoagulaatio ei selity pelkästään antitrombiinin menetyksellä, vaan myös 
muun muassa suoliston tulehduksellisen prosessin on epäilty altistavan sille.9  
 

Kasvainsairaudet 
Kasvainsairauksiin liittyvät koagulaatiohäiriöt ovat pääosin hyperkoaguloivia, ja 
taustasyiksi on epäilty muun muassa lisääntynyttä kudosfaktorin vapautumista, 
verihiutaleiden lisääntynyttä aktiivisuutta, tulehdusreaktiota, kasvaimen 
aiheuttamaa endoteelivauriota, sytotoksisia lääkityksiä ja disseminoivaa 
intravaskulaarista koagulaatiota (DIC).2,10 Johnsonin, Lappin ja Bakerin2 
tapaustutkimuksessa kasvainsairaus oli yleisin keuhkoveritulpan taustatekijä. 
 
Endokrinologiset sairaudet 
Endokrinologisista sairauksista hyperadrenokortisismin, hypotyreoosin ja 
diabetes mellituksen on todettu lisäävän veritulppariskiä.2,11,12 
Veritulppamuodostuksen taustamekanismi endokrinologisilla potilailla on 
pääasiassa epäselvä, mutta kilpirauhassairailla koirilla ateroskleroosin on 
epäilty lisäävän veritulppariskiä endoteelivaurion kautta.12 

 

Tulehdussairaudet ja sepsis 
Kaikki laajaa tulehdusreaktiota aiheuttavat tilat, kuten akuutti haimatulehdus, 
sepsis, trauma ja immuunivälitteiset sairaudet voivat lisätä 
veritulppariskiä.1,2,11,13 Johnsonin, Lappin ja Bakerin2 tutkimuksessa 
systeeminen bakteeritulehdus oli taustatekijä 20 %:lla 
keuhkoveritulppatapauksista. Tulehdusreaktio lisää koagulaatiota monilla 
mekanismeilla, kuten verihiutaleiden määrän, reaktiivisuuden ja 
kudosfaktoriaktiivisuuden lisääntymisen kautta sekä antikoagulanttiaktiivisuuden 
ja fibrinolyysin vähentymisen kautta.6,13 

 

Keuhkoveritulpan muut riskitekijät 
Glukokortikoidilääkityksen on todettu lisäävän veritulppariskiä koirilla,2,12 mutta 
taustamekanismit ovat huonosti tunnettuja, eikä suoraa yhteyttä lääkityksen ja 
veritulpan muodostumisen välillä ole tutkittu. Muita keuhkoveritulppakoirilla 
havaittuja riskitekijöitä ovat suonensisäiset katetrit, solunsalpaajat, 
viimeaikainen kirurginen toimenpide ja verensiirto.2 Sydänmatotautiin 
(dirofilariaasi) liittyy lisääntynyt veritulppariski matojen aiheuttaman vakavan  
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endoteelivaurion vuoksi,1,11 mutta muusta sydänsairaudesta johtuva veritulppa 
on koirilla harvinainen. LaRue ja Murtaugh11 havaitsivat 64 %:lla 
keuhkoveritulppakoirista useamman kuin yhden tulppien muodostumiselle 
altistavan taustasairauden. Keuhkoveritulppapotilailla on usein trombeja myös 
muissa elimissä.2,14 

 
Keuhkoverenpaineen nousu 
Keuhkoverenpaineen nousu tarkoittaa keuhkoverisuonituksen epänormaalisti 
kohonnutta painetta, joka on seurausta lisääntyneestä keuhkojen 
verenkierrosta, lisääntyneestä virtausvastuksesta ja/tai lisääntyneestä 
keuhkovaltimopaineesta.15 Keuhkoverenpaineen nousun taustalla voi olla monia 
syitä, kuten sydän- tai hengitystiesairaus, keuhkovaltimohypertensio tai 
keuhkoveritulppa. Kohonnut keuhkoverenpaine lisää oikean kammion 
työmäärää johtaen sydämen rakenteellisiin muutoksiin ja ajan myötä sydämen 
oikeanpuoleiseen vajaatoimintaan.15 
 
Keuhkoverenpainetaudin tarkka diagnoosi tehdään keuhkovaltimoverenpaineen 
suoralla mittauksella, mikä edellyttää sydämen oikean puolen katetrointia. 
Käytännössä koirilla diagnostiikka perustuu sopiviin kliinisiin oireisiin, 
keuhkovaltimopaineen arviointiin ultraäänitutkimuksessa Dopplerin avulla ja 
korkean keuhkoverenpaineen aiheuttamien sekundaaristen muutoksien 
osoittamiseen sydämen ultraäänitutkimuksessa.15 Kohonneen 
keuhkoverenpaineen lääkinnällisen hoidon tavoitteena on sekundaarimuutosten 
etenemisen hidastaminen, mutta hoidon kulmakivenä on kuitenkin kohoamisen 
aiheuttaneen syyn hoito.15 

 

Oireet ja taudinkuva 
Keuhkoveritulppa voi ilmetä kaiken ikäisillä koirilla, yleisimmin kuitenkin keski-
ikäisillä ja vanhemmilla koirilla.2,4,11 Keuhkoveritulpan kliiniset oireet ovat hyvin 
epäspesifisiä ja vaihtelevia, ja niiden voimakkuus riippuu tukoksen laajuudesta 
ja potilaan kompensaatiokyvystä.16 Yleisimpiä kliinisiä oireita ovat 
hengitysvaikeus, tihentynyt hengitys, apeus, yskä, veriyskökset, sinerrys, 
pyörtyminen tai äkkikuolema.16 Myös kasvanut sydämen lyöntitiheys, kuume, 
levottomuus ja neurologiset oireet ovat mahdollisia.1,2 Tulpan aiheuttamaan 
kohonneeseen keuhkoverenpaineeseen vahvasti viittaavia oireita ovat 
pyörtyminen, hengitysvaikeus levossa tai rasituksen laukaisemana sekä 
sydämen oikean puolen vajaatoiminnan oireet.15 Keuhkoveritulppa on oireiden 
perusteella vaikea erottaa muista sydän- ja keuhkosairauksista.2 Mahdolliseen 
taustasairauteen liittyvät oireet voivat myös komplisoida kliinistä kuvaa.16 

 

Löydökset 
Keuhkoveritulppapotilaan tavallisimpia löydöksiä yleistutkimuksessa ovat 
tihentynyt hengitys, kohonnut sydämen lyöntitiheys, epänormaalit keuhkoäänet 
ja sydämen sivuääni.2 Toinen sydänääni voi olla jakautunut tai normaalia 
voimakkaampi, mikä liittyy kohonneeseen keuhkoverenpaineeseen.16 
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Diagnostiikka - verinäytetutkimukset 
Vaikka täydellinen verenkuva ja biokemialliset määritykset ovat tärkeitä 
veritulpan muodostumiselle altistavien taustasairauksien tunnistamisessa, ne 
ovat harvoin hyödyksi itse keuhkoveritulpan diagnostiikassa.16 Tarkentavat 
testit, kuten endokrinologiset jatkotutkimukset, virtsanäytetutkimukset sekä 
sydänmatotestaus voivat olla tapauskohtaisesti tarpeellisia altistavien 
taustasairauksien tunnistamisessa.1 Valtimoverikaasujen mittaus kertoo 
tilanteen vakavuudesta ja auttaa arvioimaan happihoidon tarvetta. Mahdollisia 
valtimoverikaasumuutoksia ovat hypoksemia, hypokapnia, ja kohonnut alveoli–
arteria–happiosapaine-erotus.2,11 Muutokset ovat kuitenkin epäspesifisiä, ja 
keuhkoveritulppapotilaan verikaasuanalyysin tulos voi olla normaali.16  
Koagulaatioparametreista aktivoitu osittainen tromboplastiiniaika (aPTT) ja 
protombiiniaika (PT) ovat yleensä normaalit, jollei potilaalle ole kehittynyt 
DIC:tä.16 Verihiutaleiden määrä voi olla normaali, suuri tai pieni.17. Fibriinin 
hajoamistuotteita (FDP) vapautuu fibrinolyysissä eli veritulpan hajotessa, mutta 
myös monista muista syistä, kuten maksasairaudessa tai DIC:ssä, mikä 
heikentää testin spesifisyyttä.16 
D-dimeeri on ristisidosten stabiloiman fibriinin hajoamistuote, joka kuvaa 
paremmin kypsän veritulpan hajoamista.16 D-dimeeripitoisuus kasvaa nopeasti 
keuhkoveritulpan muodostumisen jälkeen. Huippupitoisuus saavutetaan 2 
tunnissa ja paluu viiterajoihin noin vuorokauden kuluessa.18 Nelson ja 
Andreasen17 tutkivat D-dimeerin käyttöä veritulpan diagnostiikassa koirilla ja 
totesivat korkeimmat D-dimeeripitoisuudet  veritulppakoirilla, mutta arvoissa oli 
huomattavaa päällekkäisyyttä muun muassa maksa- ja kasvainsairaiden koirien 
arvojen kanssa.17 Epstein ym.19 totesivat D-dimeeripitoisuudella < 250 ng/ml 
korkean sensitiivisyyden (80 %) veritulpan poissulkemisessa, mutta osalla 
veritulppakoirista D-dimeeripitoisuus voi olla normaali.   
Hyperkoagulaation havaitseminen ennen veritulpan kehittymistä olisi 
ihanteellista,20 mutta tämä on tavanomaisilla verinäytetutkimuksilla haastavaa ja 
edellyttää erikoismäärityksiä. Tromboelastografia (TEG) on todettu hyödylliseksi 
hyperkoagulaation diagnostiikassa veritulpille altistavissa sairauksissa, kuten 
PLN:ssä.20 TEG tuo tietoa veren hyytymisestä kokonaisvaltaisesti koagulaation 
alusta tulpan muodostumiseen ja fibrinolyysiin saakka.20 TEG on nopea, 
potilaan äärellä tehtävä testi,20 joka ei toistaiseksi ole käytössä suomalaisilla 
klinikoilla. 
 
Keuhkojen kuvantaminen 
Rintaontelon röntgenkuvaus on tärkeä menetelmä keuhkoveritulpasta kärsivällä 
potilaalla. Sen avulla voidaan etsiä veritulppaan viittaavia muutoksia mutta 
myös sulkea pois muita vastaavia oireita aiheuttavia sairauksia sekä 
mahdollisen keuhkoveritulpan taustasairauksia. Rintaontelon röntgenkuvissa 
voidaan nähdä monenlaisia muutoksia, kuten paikallinen oligemia eli heikosti 
erottuva keuhkoverisuonitus tai alveolaarista tiiviyttä, joka on seurausta 
verenvuodosta tai infarkteista, sekä pleuran effuusiota.21 Tukkeutuneen 
keuhkoverisuonen alueella voidaan nähdä epätarkkarajaista interstitielliä tai 
alveolaarista tiiviyttä.1 Korkeaan keuhkoverenpaineeseen liittyen voidaan nähdä 
laajentunut sydämen oikea puoli.1 Keuhkoveritulppaa ei kuitenkaan voida 
sulkea pois normaalien rintaontelon röntgenkuvien perusteella.1,2  
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Keuhkoveritulpan mahdollisuus tulisi pitää mielessä kaikilla akuutista 
hengitysvaikeudesta kärsivillä koirilla, etenkin kun koiralla on veritulppien 
muodostumiselle altistava perussairaus ja keuhkoröntgenkuvien löydökset ovat 
vähäiset.1,16 

 Keuhkojen varjoainekuvaus tietokonetomografialla on nykytiedon mukaan 
keuhkoveritulpan ensisijainen diagnostiikkamenetelmä koirilla.22,23 
Keuhkoveritulppaan viittaavia löydöksiä ovat pehmytkudostiiviyden omaava 
materiaali keuhkovaltimossa, ennen tulppaa paikallisesti laajentunut ja sen 
jälkeen kaventunut valtimon haara ja paikallinen laskimo, keuhkoinfarkteihin 
viittaavat röntgentiiviit kiilamaiset alueet etenkin pleuran läheisyydessä sekä 
keuhkovaltimon täyttymisdefekti eli puutteellinen täyttyminen varjoaineella 
angiografiatutkimuksessa.24 Goggs ym.22 osoittivat prospektiivisessa 
koiratutkimuksessa, että keuhkojen angiografiatutkimus 
tietokonetomografiakuvantamisessa on käyttökelpoinen suurten 
keuhkovaltimoiden veritulppien diagnostiikassa ja poissulkemisessa. 
Tutkimuksessa tietokonetomografiatutkimus suoritettiin butorfanolisedaatiossa 
onnistuneesti jopa hengitysvaikeuspotilailla.22 Keuhkoveritulppaepäily ei aina 
varmistu tietokonetomografiakuvauksessa, jos koiralla on useita pieniä 
veritulppia tai veritulppa sijaitsee distaalisissa keuhkovaltimon haaroissa 
(subsegmentaalisesti).22 Tietokonetomografiatutkimusta ei ole koirilla verrattu 
ihmisillä vakiintuneisiin diagnostiikkamenetelmiin, kuten ventilaatio–
perfuusiokartoitukseen tai selektiiviseen angiografiaan. 
Tietokonetomografiatutkimus on kuitenkin koirilla näitä menetelmiä paremmin 
saatavilla ja vähemmän invasiivinen.22 
 

Sydämen ultraäänitutkimus 
Useimmilla keuhkoveritulppapotilailla on epänormaaleja löydöksiä sydämen 
ultraäänitutkimuksessa, mutta veritulppa on harvoin havaittavissa ultraäänellä 
eikä sitä voida tutkimuksella sulkea pois.16,25 Sydämen ultraäänitutkimuksella 
voidaan kuitenkin sulkea pois muita akuutin dyspnean tai kardiovaskulaarisen 
kollapsin syitä, kuten sydäntamponadi, endokardiitti ja kardiomyopatia.16  
Keuhkoveritulppa aiheuttaa osalla potilaista keuhkoverenpaineen nousua, joka 
on useimmiten todettavissa sydämen ultraäänitutkimuksen avulla. Systolista 
keuhkovaltimoverenpainetta arvioidaan koirilla mittaamalla trikuspidaali- tai 
keuhkovaltimoläpän vuotonopeus jatkuvalla Doppler-ultraäänellä.15 Arvio 
keuhkovaltimopaineesta johdetaan vuotonopeudesta matemaattisen yhtälön 
avulla (yksinkertaistettu Bernoullin yhtälö).15 Vuotonopeuksien mittaamisen 
lisäksi tutkimuksessa etsitään kohonneen paineen aiheuttamia sekundaarisia 
muutoksia sydämessä, joita ovat muun muassa oikean puolen laajentuma, 
kammioväliseinämän painuminen kohti vasenta kammiota ja paradoksaalinen 
seinämäliike.2,15,26 Lisäksi voidaan nähdä keuhkovaltimon ja takaonttolaskimon 
laajentumista.15,26 Rakenteellisten muutosten esiintyvyys ja vakavuus riippuvat 
keuhkoverenpaineen nousun aiheuttajasta ja voimakkuudesta.15 

Hengitystieoireilevalle potilaalle voi kehittyä keuhkoverenpainetauti myös 
taustalla olevan keuhkosairauden seurauksena ilman, että siihen liittyy 
veritulppamuodostusta. 
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Hoito 
Keuhkoveritulpan hoito perustuu tukihoitoon ja tapauskohtaisesti myös 
antitromboottiseen hoitoon eli antikoagulantteihin, verihiutaleiden estäjiin, 
kohonneen keuhkoverenpaineen hoitoon sekä harvinaisissa tapauksissa 
trombolyyttisiin lääkkeisiin.16 Hoidossa on huomioitava mahdollisen 
hyperkoagulaatiolle altistavan taustasairauden hoito, veritulpan hoito, sen 
etenemisen rajoittaminen ja uusimisen ehkäiseminen.16  
 
Veritulppien hoito 
Antikoagulantit ja verihiutaleita estävät lääkkeet eivät liuota muodostunutta 
veritulppaa, vaan vähentävät tulpanmuodostusta ja ehkäisevät uusien 
veritulppien kehittymistä. American College of Veterinary Emergency and 
Critical Care (ACVECC) julkaisi vuonna 2018 konsensuksen antitromboottisten 
lääkitysten käytöstä pieneläimillä.27 Antikoagulantteja, kuten suonensisäisesti tai 
nahan alle annosteltua hepariinia pidetään verihiutaleita estäviä lääkkeitä 
tehokkaampana veritulpan ehkäisyssä.27 Pienen molekyylipainon hepariinin 
sijaan voidaan käyttää suun kautta annettavaa suoraa hyytymistekijä Xa-
estäjää, kuten rivaroksabaania.27 Varfariinin käyttöä ei suhteellisen laajan 
tutkimusnäytön perusteella suositella epävarman tehon ja verenvuotoriskin 
vuoksi.27 

Verihiutaleita estävistä lääkkeistä käytetään yleisimmin klopidogreeliä ja 
aspiriinia, joista klopidogreeli on mahdollisesti tehokkaampi.27 Uusista 
verihiutaleita estävistä lääkkeistä absiksimabi ja tikagrelori voivat olla 
tulevaisuudessa käyttökelpoisia myös koirilla,27 mutta näiden käytöstä ei ole 
kliinisiä tutkimuksia. Antikoagulanttihoito voidaan yhdistää verihiutaleita estäviin 
lääkityksiin hyöty–haitta-arvion perusteella suuren tromboosiriskin 
tapauksissa.27  
Trombolyysin eli liuotushoidon tavoitteena on kohdistaa hoito suoraan 
veritulppaan kiihdyttämällä fibrinolyysia.28 Liuotushoidossa plasminogeenin 
aktivaattoria, kuten alteplaasia, annostellaan veritulpan alueelle paikallisesti tai 
systeemisesti.29 Voimakkaiden sivuvaikutusten, kuten verenvuodon,30 vakavan 
reperfuusiovaurion31 ja veritulpan28 sekä korkean kuolleisuuden vuoksi 
liuotushoitoa ei pidetä nykytiedon valossa rutiinisti suositeltavana pieneläimillä. 

 

Veritulppien ennaltaehkäisy 
Antitromboottista hoitoa suositellaan jo ennen veritulpan kehittymistä korkean 
tromboosiriskin sairauksissa, kuten IMHA:ssa, PLN:ssä ja potilailla, joilla on 
useampi kuin yksi tromboosiriskiä lisäävä sairaus, esimerkiksi haimatulehdus ja 
sepsis.27 Antitromboottista hoitoa tulee harkita myös kasvainsairauksissa, 
sepsiksessä tai glukokortikoidilääkityksen yhteydessä ainakin, jos koiralla on 
muu veritulppariskiä lisäävä tekijä.27 Jokaisen yksittäisen potilaan kohdalla tulee 
punnita mahdollisen verenvuodon ja tromboosin riskit ennen antitromboottisen 
hoidon aloittamista tai keskeyttämistä.27 

 

Kohonneen keuhkoverenpaineen hoito 
Sildenafiili on spesifinen fosfodiesteraasi-5 (PDE5) -estäjä, jota suositellaan 
kohonneen keuhkoverenpaineen hoitoon kroonisille keuhkoveritulppapotilaille ja  
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harkinnan mukaan akuutissa veritulpassa, johon liittyy sydämen oikean 
kammion laajentuma ja vajaatoiminta.15 Sildenafiilin ja tadalafiilin on todettu 
olevan hyvin siedettyjä ja parantavan elämänlaatua eri syistä aiheutuneen 
kohonneen keuhkoverenpaineen hoidossa,32 mutta tutkimusnäyttö 
veritulppapotilailla on vähäistä. 
 
Tukihoito 
Tukihoidoista keskeisin on happihoito, joka on tarpeen kaikille 
hengitysvaikeudesta ja hapenpuutteesta kärsiville potilaille.16 Lisähapen tuoma 
nousu happiosapaineessa riippuu siitä, miten suuri osa verenkierrosta on 
tukkeutunut, lisähapen konsentraatiosta ja ventilaatio–perfuusioepäsuhdan 
jakautumisesta keuhkoissa.2 Jollei hypoksemia korjaannu happihoidolla, voi 
yleisanestesiassa ventilaattorissa toteutettava varovainen mekaaninen 
ventilaatio olla tarpeen.16 Akuutista hengitysvaikeudesta kärsivä potilas 
edellyttää usein ympärivuorokautista hoitoa sairaalaolosuhteissa. Häkkilepo 
vähentää verenkierto- ja hengityselimistön rasitusta.1 Harkittu nesteterapia voi 
parantaa sydämen minuuttitilavuutta ja hapen kuljetusta kudoksiin.16 

 
Ennuste 
Keuhkoveritulpan ennusteesta koirilla on vähän tutkimustietoa. Lyhyen aikavälin 
ennustetta pidetään varauksellisena. Kuolleisuus on suuri ja äkkikuolemat 
mahdollisia.1,16 Johnson, Lapp ja Baker2 tutkivat 29 avattua 
keuhkoveritulppakoiraa. Niistä kolme kuoli kotona kuukauden sisällä 
kotiutuksesta ja sairaalahoidossa olleet 26 koiraa kuolivat tai lopetettiin 17 
päivän (keskimäärin 4–6 päivän) sisällä. Pumphreyn ym.33 tapaussarjassa 
varmistetusta 35 keuhkoveritulppakoirasta 30 kuoli tai lopetettiin ja vain viisi 
selvisi kotiutukseen saakka. Sydän- ja hengityselimistön vaurioiden voimakkuus 
ja potilaan hoitovaste vaikuttavat ennusteeseen.16 Usein diagnoosi saavutetaan 
vasta sairauden myöhäisessä vaiheessa, jolloin ennuste on huono.34 
Kuolleisuuden vähentämiseksi olennaista on tunnistaa DIC tai tromboembolinen 
tila sellaisella sairaalla eläimellä, joka voisi hyötyä aikaisesta 
antikoagulanttihoidosta.34 Keyes, Rush ja Knowles1 arvioivat 
pitkäaikaisennusteen riippuvan taustasairaudesta – palautumattomalla 
nefroottisella syndroomalla ennuste on heikompi kuin esimerkiksi 
sydänmatotartuntaan tai pankreatiitiin liittyvällä keuhkoveritulpalla.1  

 
 

TAPAUSSELOSTUS 
10-vuotias valkoinen länsiylämaanterrieri uros tuotiin Yliopistolliseen 
eläinsairaalaan lähetteellä jatkohoitoon tihentyneen hengityksen vuoksi. Koiralla 
oli joitakin viikkoja ollut heikentynyt rasituksensietokyky. 4 päivää aiemmin 
omistaja oli havainnut ruokahaluttomuutta ja tihentyneen hengityksen. 
Lähettävä eläinlääkäri oli todennut suuren veren C-reaktiivisen proteiinin 
pitoisuuden (CRP 95 mg/l, viite <30 mg/l) ja kohonneen spesifisen 
haimalipaasiarvon (cPL 506 µg/l, viite <400 µg/l). Rintaontelon röntgenkuvissa 
(kuva 1) havaittujen muutosten kliininen merkitys jäi epäselväksi. Koiralle oli 
aloitettu amoksisilliini–klavulaanihappo (23 mg/kg kahdesti vuorokaudessa). 
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Lisäksi koira oli saanut useita vuosia jatkuvana lääkityksenä prednisolonia (0,29 
mg/kg/vrk) kroonisen suolistotulehduksen ja epäillyn White Shaker -
syndrooman hoitoon sekä gabapentiinia (11 mg/kg kahdesti vuorokaudessa) 
lonkkien nivelrikon hoitoon. Koiralla oli jo pidempään ollut korkea AFOS-
aktiivisuus. Sappirakossa oli todettu runsaasti sakkaa, johon aloitettu 
ursodeoksikoolihappolääkitys (8,7 mg/kg kerran vuorokaudessa). 
Eläinsairaalaan tullessa koira oli yleistilaltaan virkeä. Koira painoi 8,6 kg oli 
kuntoluokaltaan normaali.  Hengitys oli tiheää ja pinnallista, hengitysfrekvenssi 
oli 120 kertaa minuutissa ja hengitysäänet olivat lievästi rahisevat. Koiran 
happisaturaatio oli pulssioksimetrilla huulesta mitattuna huoneilmassa normaali, 
99 %. 
Koiran valtimoverinäytteessä todettiin lievä hypoksemia (happiosapaine 79 
mmHg, viite 90–100 mmHg) ja kohonnut alveoli–arteriaerotus (37,7 mmHg, viite 
<15 mmHg). Täydellisessä verenkuvassa todettiin nin sanottu 
stressileukogrammi. Veren albumiinipitoisuus oli normaalia pienempi (23,3 g/l, 
viite 30-41 g/l) ja munuaisarvot olivat lievästi koholla: kreatiniini 148 μmol/l (viite 
< 116 μmol/l) ja urea 11.0 mmol/l (2.4–8.8 mmol/l). Hyytymisajat (aPTT ja PT) 
olivat viitearvojen rajoissa. Pikatesti punkkivälitteisten sairauksien (IDEXX 
SNAP 4Dx Plus: anaplasma, ehrlichia, sydänmato, borrelioosi) varalta oli 
negatiivinen. Ulkopuolisessa laboratoriossa määritettiin plasman D-dimeeri 
(IDEXX D-dimer, immunoturbidimetrinen menetelmä), joka oli laboratorion 
viiterajoissa (410 ng/ml, viite 23–650 ng/ml). 
Kystosenteesillä otetussa virtsanäytteessä todettiin yksittäisiä punasoluja muttei 
valkosoluja tai bakteereita. Virtsaviljelyä ei tehty, koska koira oli 
antibioottilääkityksellä. Virtsan proteiini–kreatiniinisuhde (UPC) oli voimakkaasti 
koholla (9,83, viite < 0,5). 
Laajassa vatsaontelon ultraäänitutkimuksessa todettiin maksansisäisessä 
porttilaskimon haarassa kaksi kiinteää (3 x 9 mm, 2 x 10 mm), tutkimushetkellä 
vain osittaisen tukoksen aiheuttavaa muutosta (kuva 2). Muutoksissa ei todettu 
Doppler-tutkimuksessa verisuonitusta, joten pääerotusdiagnoosi oli 
trombimuodostus. Maksa oli suurentunut ja runsaskaikuinen, ja maksassa oli 
useita runsas- ja heikkokaikuisia muutoksia – ensisijaisena epäilynä 
ultraäänitutkimuksen perusteella steroidihepatopatia eli kortisonilääkityksen 
aiheuttamat muutokset. Sappirakossa todettiin runsaasti pehmytkudoskaikuista 
sakkaa. Munuaisten kuorikerros oli normaalia runsaskaikuisempi, kuori- ja 
ydinkerroksen välinen erottuvuus oli heikentynyt, divertikkeleiden alueella 
todettiin mineralisaatiota ja molempien munuaisen kuorikerroksessa pieniä 
kystia. Muutokset sopivat krooniseen munuaissairauteen. Muita 
hengitysvaikeuden kannalta merkittäviä muutoksia ei todettu. 
Koira siirrettiin eläinsairaalan teho-osastolle, jossa se sai suonensisäistä 
nesteytystä (Ringer-Acetat, Fresenius Kabi) kaksinkertaisella ylläpitonopeudella 
sekä suonensisäisesti maropitanttia 1 mg/kg (Prevomax 10 mg/ml injektio, 
Dechra), ondansetronia 0,3 mg/kg (Ondansetron Hameln 2 mg/ml injektio) ja 
metamitsolia 25 mg/kg (Spasmium 500+4 mg/ml injektio, FaunaPharma). 
Lisäksi koira sai suonensisäisesti trimetopriimi–sulfaa 15 mg/kg (Borgal 200/40 
mg/ml injektio, Orion). Koira oli sairaalassa hyvin levoton ja yleistila oli stabiili, 
joten se kotiutettiin yöksi. Verenpaine mitattiin seuraavana aamuna koiran 
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tullessa sairaalaan, tasaisten mittausten keskiarvo oli normaali (systolinen 135 
mmHg, diastolinen 81 mmHg). 
Seuraavana päivänä koiralle tehtiin rintaontelon tietokonetomografia (GE 
LightSpeed VCT 64, GE Healthcare). Tutkimusta varten koira rauhoitettiin 
kevyesti suonensisäisellä butorfanolilla 0,3 mg/kg (Torpudor 10 mg/ml injektio, 
Vetcare) ja se asetettiin vatsalleen vaahtomuovipehmusteilla vuorattuun 
läpinäkyvään muovilaatikkoon (modifioitu ’mouse trap’ -tutkimus). Keuhkoissa 
todettiin voimakkaasti kiilamaisesti lisääntynyt paikallinen pehmytkudostiiviys 
oikeassa kaudaali- ja kraniaalilohkossa (kuva 3 A ja B). Molempien 
muuttuneiden keuhkolohkojen valtimohaarat erottuivat vastaavia 
vasemmanpuoleisia leveämpinä (kuva 3 C). Tarkempi diagnostiikka olisi 
vaatinut varjoainetutkimuksen, mutta muutoksen voidaan epäillä liittyvän 
mahdolliseen luumenissa olevaan materiaaliin. Muuttuneissa lohkoissa 
kiilamaisten alueiden ulkopuolella keuhkokudoksen röntgentiiviys oli lähes 
normaalia (noin -600 HU eli Hounsfieldin yksikköä). Bronkit olivat 
normaaliasentoiset ja kapenivat normaalisti kohti periferiaa. Muiden 
keuhkolohkojen röntgentiiviys oli normaali (HU noin -700– -750). Oikeassa 
munuaisessa oli pieniä mineralisaatioita. Keuhkomuutosten osalta ensisijaisena 
epäilynä olivat useat pienet keuhkoemboliat (esimerkiksi hyytymä, kasvain) 
sekä infarktit.  
Löydösten perusteella takypnean ja hypoksian taustalla epäiltiin 
keuhkoveritulppaa. Myös CRP:n lisääntymisen epäiltiin liittyvän tähän. Lievä 
munuaisarvojen nousu, munuaisten krooniset ultraäänimuutokset, voimakas 
proteiinivirtsaisuus ja veren albumiiniproteiinin lasku viittasivat krooniseen 
munuaissairauteen ja proteiinivuotoon munuaisista (PLN). Munuaissairautta ja 
jatkuvaa kortisonilääkitystä epäiltiin keuhkoveritulpalle altistaviksi tekijöiksi. 
Spesifisen haimalipaasin nousua epäiltiin reaktiiviseksi, mutta kroonista 
haimatulehdusta ei voitu sulkea pois. 
Koiran yleistila oli vakaa ja hengitystiheys rauhallisempi, joten koira kotiutettiin 
myöhemmin samana päivänä. Koiralle aloitettiin suun kautta verihiutaleita 
estävät lääkitykset: klopidogreeli 2 mg/kg kerran päivässä (Plavix 75 mg tabletti, 
Sanofi) ja asetyylisalisyylihappo 1,5 mg/kg kerran päivässä (Disperin 50 mg 
tabletti, Orion). Proteiinivirtsaisuuden hoitoon aloitettiin benatsepriili 0,58 mg/kg 
kerran päivässä (Benakor 5 mg tabletti, Dechra). Antibioottihoitoa ei jatkettu. 
Tarvittaessa annettavaksi määrättiin lisäksi tramadolia kivun hallintaan 
(Tramadol Vitabalans 50 mg tabletti, 1,5–3 mg/kg 1–3 kertaa vuorokaudessa). 
Aiemmin määrättyjä ursodeoksikoolihappoa ja gabapentiinia jatkettiin 
ennallaan. Kortisonilääkityksen osalta ohjeistettiin annoksen asteittainen 
pienentäminen. Koira ohjeistettiin pitämään levossa seuraavaan kontrolliin 
saakka ja kontrolli sovittiin 10 vuorokauden päähän hoidon aloituksesta.  
Koira toipui akuuttitilanteesta hyvin. Hengitystiheys, hengitysäänet ja CRP 
normalisoituivat, mutta proteiinivirtsaisuutta ei saatu lääkityksillä hallintaan ja 
verihiutaleita estävät lääkitykset keskeytettiin myöhemmin epäiltyjen 
sivuvaikutusten (suolistoverenvuoto) vuoksi. Oireet uusiutuivat vuoden kuluttua 
diagnoosista ja koira lopetettiin akuutin hengitysvaikeuden vuoksi, jonka 
taustalla epäiltiin keuhkoveritulpan uusiutumista. Koiralle ei tehty 
ruumiinavausta.  
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POHDINTA 

Potilastapauksemme kliiniset oireet olivat keuhkoveritulpalle tyypillisiä, mutta 
kohtalaisen lieviä. Potilaalle tehtiin tietokonetomografia ilman varjoainetta, 
minkä vuoksi tukkeutuneiden arterioiden osalta kuvien tulkinta on epävarmaa. 
Pleuran läheisyydessä sijaitsevat kolmiomaiset röntgentiiviit keuhkoalueet ja 
muuttuneiden lohkojen paikallisesti laajentuneet keuhkovaltimohaarat sopivat 
kuitenkin hyvin veritulppien ja niiden seurauksena kehittyneiden 
keuhkoinfarktien aiheuttamiksi.24 Erotusdiagnoosien listalle jäi veritulpan lisäksi 
kasvain-, rasva- tai ilmaemboliat. Rodulle tyypilliseen keuhkofibroosiin sopivia 
löydöksiä ei todettu, koska keuhkolohkojen röntgentiiviys oli muutosten 
ulkopuolella normaali (normaali HU-arvo). 
Potilaalla epäiltiin useita pieniä keuhkoveritulppia keuhkojen perifeerisissä 
osissa, minkä ansiosta potilas oli kardiovaskulaarisesti stabiili. Potilasta ei 
haluttu nukuttaa varjoainekuvausta varten, mutta Goggsin ym.22 mukaan myös 
varjoainekuvaus olisi mahdollista suorittaa pelkässä butorfanolisedaatiossa. 
Liikeartefaktat voivat kuitenkin heikentää kuvien diagnostista arvoa. 
Potilaallemme ei tehty sydämen ultraäänitutkimusta, joka olisi tuonut lisätietoa 
kohonneen keuhkoverenpaineen diagnosoimiseksi tai sulkemiseksi pois. 
Sydänauskultaatio oli normaali, mutta rintaontelon röntgenkuvissa pyöristynyt 
sydän ja kliiniset oireet olisivat sopineet myös sydänsairauden tai kohonneen 
keuhkoverenpaineen aiheuttamiksi. Rintaontelon röntgenkuvissa todetut 
pehmytkudostiiviit alueet sijoittuvat vastaaville alueille kuin 
tietokonetomografiakuvissa nähdyt kiilamaiset muutokset, mutta röntgenkuvien 
arviointia helpotti kuvien vertaaminen rinnakkain jälkikäteen. 
Potilaamme verinäytelöydökset olivat epäspesifisiä eivätkä suoraan 
keuhkoveritulpalle diagnostisia. Koiran D-dimeeripitoisuus oli laboratorion 
viiterajoissa (410 ng/ml) mutta kuitenkin suurempi kuin Epsteinin ym.19 
määrittämä raja-arvo (250 ng/ml), jolla todettiin 80 % sensitiivisyys 
keuhkoveritulpan poissulkemisessa. D-dimeerimääritys tulisi tehdä nopeasti 
tulpan muodostumisen jälkeen, joten testin sensitiivisyys voi käytännössä jäädä 
heikoksi erityisesti, jos kliininen tutkimus  tehdään viiveellä. Kohonnut D-
dimeeripitoisuus ei ole spesifinen veritulpalle.19. Myös muut sairaudet voivat 
aiheuttaa korkeita pitoisuuksia. Veri- ja virtsanäytteiden sekä 
ultraäänitutkimuksen avulla saatiin diagnosoitua veritulpalle altistava 
taustasairaus, PLN. Jatkuva glukokortikoidilääkitys on todennäköisesti lisännyt 
potilaan veritulppariskiä ja voimistanut proteiinihukkaa munuaisten kautta. 
Potilaalle aloitettiin verihiutaleita estävät lääkitykset tavoitteena vähentää uusien 
tulppien muodostumista. Antikoagulanttihoitoa, kuten hepariinia tai 
rivaroksabaania ei aloitettu koiran hyvän kliinisen tilan takia. Antikoagulanttien 
käyttö olisi ollut nykyisten hoitosuositusten valossa suositeltavampi hoitomuoto 
kuin pelkkä verihiutaleita estävä lääkitys.  

Keuhkoveritulppaa on tärkeää osata epäillä erityisesti hengitysvaikeuspotilaalla, 
jolla on veritulpille altistava perussairaus, eikä hengitysvaikeuteen löydy 
primaaria sydän- tai hengitystieperäistä syytä.19 Potilaamme selvisi 
akuuttitilanteesta hyvin ja eli vielä vuoden diagnoosin jälkeen. Koska veritulpille 
altistavaa sairautta ei pystytty tällä koiralla poistamaan, todennäköinen 
veritulpan uusiutuminen johti kuitenkin koiran eutanasiaan myöhemmin. 
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KUVA 1 FIGURE 
Vasemman kyljen lateraalisessa rintaontelon röntgenkuvassa nähdään lisääntynyt 
pehmytkudostiiviys epätarkkarajaisilla alueilla kaudaalilohkojen dorsaaliosissa sekä sydämen 
varjon kranioventraaliosan päällä. Sydämen varjon koko on normaalin ylärajoilla (VHS 10,5) ja 
keuhkoverisuonten leveydet ovat normaalit. 
 
Left lateral thoracic radiograph shows poorly marginated patchy opacities in the dorsal part of 
the caudal lung lobes and superimposition on the cranioventral part of the cardiac silhouette. 
The size of the cardiac silhouette is in the upper limit of normal (VHS 10,5) and the pulmonary 
vessels are normal width. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUVA 2 FIGURE 
Maksan ultraäänikuvissa (mikrokonveksianturi 5–8 MHz, oikealla Doppler tutkimus) nähdään 
porttilaskimon haaran luumenin osin täyttävä pehmytkudoskaikuisuuden omaava kiinteä 
muutos, jonka pääerotusdiagnoosi oli trombimuodostus. Doppler-tutkimuksessa nähdään 
muutoksen ohittava virtaus suonessa. 
 
Ultrasonography images of the liver (microconvex probe 5-8 MHz, Doppler study on the right) 
shows solid intraluminal echogenic mass in the branch of the portal vein. Main differential 
diagnosis was thrombosis. Doppler study shows blood flow passing the lesion.  
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KUVA 3 FIGURE 
Tietokonetomografiakuva rintaontelon 
natiivitutkimuksesta, jossa kevyesti 
sedatoitu potilas on aseteltuna vatsalleen. 
A Parasagittaalileike keskilinjan oikealta 
puolelta keuhkoikkunoinnilla. Keuhkojen 
oikean kaudaalilohkon dorsaaliosassa 
sekä oikean kraniaalilohkon 
ventraalireunassa nähdään 
pehmytkudostiiviys kiilamaisilla alueilla 
pleuran läheisyydessä. 
Pääerotusdiagnoosina pienet 
keuhkoemboliat sekä infarktit. 
B Transversaalileike kaudaali- ja 
lisälohkojen tasolta keuhkoikkunoinnilla. 
Kuvassa nähdään pehmytkudostiiviys 
oikean kaudaalilohkon dorsaalireunassa 
pleuran läheisyydessä (nuoli). 
Pääerotusdiagnoosina pienet 
keuhkoemboliat sekä infarktit.  
C Dorsaalileike 
pehmytkudosikkunoinnilla. Kuvassa 
nähdään oikean kraniaali- ja 
kaudaalilohkon keuhkovaltimohaarat 
nuolella merkittyinä, leveämpinä kuin 
vastaavat vasemmalla. Muutoksen 
epäiltiin liittyvän mahdolliseen luumenissa 
olevaan materiaaliin. 
 
Non-contrast computed tomography study 
of the thorax, the patient in on ventral 
recumbency and mildly sedated. 
A Parasagittal plane image of the right 
lung lobes in a lung window. Dorsal part 
of the right caudal lung lobe and ventral 
part of the right cranial lung lobe shows 
wedge-shaped soft tissue opacity near 
the pleura. Main differential diagnosis 
was small pulmonary emboli and infarcts. 
B Transverse plane image of the 
caudal- and accessory lobes in a lung 
window. Image shows soft tissue opacity 
near the pleura, in the dorsal part of the 
right caudal lobe (arrow). Main differential 
diagnosis was small pulmonary emboli 
and infarcts. 
C Dorsal plane image in a soft tissue 
window. Image shows the pulmonary 
arteries of the right cranial and caudal 
lobe (arrows) are wider than the ones on 
the left. This was suspected to be caused 
by intraluminal material. 

 


