
 
 

Hemangiosarkoma i Chłoniak 

(złośliwy śródbłoniak krwionośny i limfoma) 

Hemangiosarkoma (HSA) to jeden z dwóch 

nowotworów mających podłoże dziedziczne u 

owczarków australijskich. (Drugim  jest chłoniak.) HSA 

to agresywny nowotwór tkanki naczyniowej (naczyń 

krwionośnych), który bardzo często występuje w tej 

rasie. Może uformować się prawie w każdej tkance, 

jednak najczęściej guzy powstają w śledzionie, sercu a 

czasami w skórze. Ponieważ nowotwór bierze swój 

początek z naczyń krwionośnych, szybko się 

rozprzestrzenia, często do płuc lub wątroby. 

Rokowanie dla psów z HSA jest bardzo złe; większość 

przeżywa zaledwie kilka tygodni albo miesięcy po 

diagnozie. Czasami pierwszą wskazówką, że pies jest 

chory, jest gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia. Jeżeli 

aussie umiera gwałtownie bez wyraźnego powodu w 

wieku powyżej 4 lat, przyczyną może być HSA; jeśli to 

możliwe, powinno się zweryfikować przyczynę 

przeprowadzając sekcję zwłok. Wyłapaną wcześnie 

postać skórną można wyleczyć wycinając guz. To także 

typ HSA najłatwiej poddający się leczeniu i o 

najdłuższym czasie przeżycia. 

Krewni pierwszego stopnia chorych psów (rodzice, 

pełne i przyrodnie rodzeństwo, potomstwo) powinni 

być kojarzeni tylko z partnerami o rodowodach 

możliwie wolnych od HSA i niemającymi chorych w 

bliskiej rodzinie. Jeżeli zachoruje pies, od którego 

wcześniej pobrano i zamrożono nasienie, nie powinno 

się tego nasienia używać.  

 

 

Chłoniak, zwany też czasem mięsakiem chłonnym 

(limfosarkomą), to jeden z dwóch nowotworów 

mających podłoże dziedziczne u owczarków 

australijskich. (Drugim  jest hemangiosarkoma). 

Chłoniak jest nowotworem białych krwinek. Najczęściej 

powstaje w węzłach chłonnych, śledzionie albo szpiku 

kostnym. Może także wziąć swój początek w układzie 

trawiennym, skórze albo grasicy. Najczęściej 

występującym objawem jest powiększenie węzła 

chłonnego poniżej szczęki albo pod kolanem. Chore psy 

często są apatyczne, nie chcą jeść, tracą na wadze, 

miewają opuchnięte łapy albo pysk. Niektóre dużo piją i 

często sikają, mogą też występować trudności w 

oddychaniu, podrażnienia skóry lub śluzówek w pysku, 

wymioty lub ciemna, śmierdząca biegunka. 

Rokowania są różne, częściowo zależne od specyficznej 

postaci chłoniaka, na jaką cierpi dany pies. Niektóre 

postaci reagują lepiej na chemioterapię, choć u 

większości psów po okresie remisji następuje nawrót 

choroby. Przy zastosowaniu dodatkowej chemioterapii 

zwykle możliwa jest ponowna remisja, jednak trwająca 

krócej niż pierwsza. Ostatecznie większość psów umiera 

na tę chorobę. 

Krewni pierwszego stopnia chorych psów (rodzice, 

pełne i przyrodnie rodzeństwo, potomstwo) powinni 

być kojarzeni tylko z partnerami o rodowodach 

możliwie wolnych od chłoniaka i niemającymi chorych w 

bliskiej rodzinie. Pies, który zachorował na chłoniaka, 

nawet jeśli jest w okresie remisji, nie powinien być 

rozmnażany. Nie powinno się używać mrożonego 

nasienia pobranego od chorego psa. 
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