Koiran nimi
Exåress Be My Valentine

Landepaukun Atsalea

Toteamisikä

Diagnoosi

1 v 2 kk

OCD

2,5 v

Glomerulonefriitti,
nefroottinen
syndoorma

Oireet

Löydökset (laboratoriotulokset, röntgenkuvaukset tms.)

Ontuminen

Olkapäästä löytyi muutoksia ja kuvannut ell toimitti kuvat
Tähystysleikkaus, jossa tulehtunut kudos poistettiin.
Aistiin ortopedille tulkittavaksi. Ortopedi epäili irtopalaa, jota Fysioterapiaa ja sen mukaista kuntoutusta yli puolen vuoden
ei kuitenkaan tähystäessä löytynyt.
ajan.

Hoito

Halusi syödä, mutta ei pysyynyt. Laihtuminen. Karva oheni
lopulta olemattomiin. Jalkojen tärinä. Halusi olla viileässä (oli
talvi ja makoili pitkiä aikoja lumihangella)

Lukemattomia tutkimuksia. Viikon etsinnän jälkeen löytyi
diagnoosi monien eri lääkärien yhteistyöllä. Lopulta
munuaisarvot nousivat.

Ruokavalio. Kivunhoito.

Eläinlääkärin suositus jalostuskäytöstä

Lisätietoja
Kolme vuotta leikkauksesta muun nukutuksen yhteydessä
olkapäästä on otettu rtg-kuvat, joista kuvannut ell ei olisi
osannut sanoa olkapäätä operoiduksi. Koira ei myöskään ole
ontunut päivääkään operaation jälkeen.

Ei suositella käytettäväksi jalostukseen

Trasseli Askeleen Edellä

Koiralla vino purenta. Lisäksi epäsosiaalinen toisia koiria
kohtaan ja stressaantuu herkästi. Ko. syistä koira on kastroitu.

Swifty's Challenger

Pentuna poistettiin kulmurit, jotka eivät lähteneet uusien
tieltä.

Todella vahva yläpurenta, kulmahampaat ovat "väärinpäin",
eli alakulmurit yläkulmureiden takana. Ei ole haitannut
elämää, kieli ei pysy suussa monestikaan. Koira täyttää nyt
yhdeksän, syö hyvin mielellään luita, ja hampaat pysyneet
myös puhtaina, ei hammaskiveä, mitä voisi kuulemma tulla
näin vahvassa yläpurennassa. Kaikki hampaat suussa muuten,
paitsi nyt vanhuuttaan kaksi alaetuhammasta pudonnut.

Luustokuvauksissa löytynyt muutos.

Kyynärän tähystysleikkaus, lääkärinä Esa Eskelinen.

(Suoraan lääkärin lapusta) Vasemman kyynärnivelen
tähystysleikkaus: -Nivelissä oli ärsytystila, synoviitti. -Sisäsivun
koronoideus-ulokkeen sisäsivulta oli lohjennut pala irti (1/2x1
cm). Koronoideus-ulokkeen kärkiosasta poistettiin n. 1x1x1
cm kokoinen alue rustoa ja luuta. Tilalle kasvaa arpirustoa. Olkavarrenluun nivelpinnassa, koronoideus-ulokkeen
vastinpinnalla oli rustovaurio; irtopala oli hangannut ruston
puhki n. 1/2 x 1/2 cm kokoiselta alueelta, "kissing lesion".
Muuttunut rusto poistettiin em. alueelta. -Muuten nivelpinnat
olivat OK. -Hauislihaksen kyynärluun kiinnityshaara katkaistiin
tähystysleikkauksen yhteydessä (BURP=biceps ulnar tendon
release procedure). Näin kyynärluun koronoideus-alueelle
tulee vähemmän painetta. (auttaa siinä ettei nivelrikkoa
muodostuisi, oma huomautus)

Ei oireita

Veriarvot ja keuhkoröntgen otettu löydösten yhteydessä,
puhtaat.

Leikkaus. Ei leikattu.

Väsynyt, läähättää, poissaolokohtauksia, kivulias, ei jaksa
lenkkeillä, syö huonosti/laihtuu, aggressiivinen ajoittain

Tutkimus: AFOS (alkalinen fosfataasi) (S/HP) Tulos: 19 Yksikkö:
U/l Viitearvot: 15-105 -- Tutkimus: ALAT
(alaniiniaminotransferaasi) (S/HP) Tulos: 238 Yksikkö: U/l
Viitearvot: 20-130 -- Tutkimus: Albumiini (S/HP) Tulos: 29.9
Yksikkö: g/l Viitearvot: 28.0-41.0 -- Tutkimus: ASAT
(Aspartaattiaminotransferaasi, kissa,koira, muut) (S/HP) Tulos:
182 Yksikkö: U/l Viitearvot: 10-55 -- Tutkimus: Bilirubiini,
kokonais (S/HP) Tulos: 0.2 Yksikkö: umol/l Viitearvot: 1.1-14.0 - Tutkimus: Bilirubiini, konjugoitu (S/HP) Tulos: 0.0 Yksikkö:
umol/l Viitearvot: 0.0-9.1 -- Tutkimus: CK (kreatiinikinaasi)
(S/HP) Tulos: 1126 Yksikkö: U/l Viitearvot: 55-200 -- Tutkimus:
GT (glutamyylitransferaasi) (S/HP) Tulos: 7 Yksikkö: U/l
Viitearvot: 1-12 -- Tutkimus: Prot (kokonaisproteiini) (S/HP)
Tulos: 59 Yksikkö: g/l Viitearvot: 54-82 -- Tutkimus:
Sappihapot (yksi näyte, paasto) (S/HP/EP) Tulos: 115.1
Yksikkö: umol/l Viitearvot: 0.0-10.0 -- Tutkimus: GLDH
(glutamaattidehydrogenaasi) (S/HP) Tulos: 26 Yksikkö: U/l
Viitearvot: 0-10

8 vko

High Volts I Am A Hooligan

1,5 v

Flying Duster's Time Bomb

8v

Härdellin Lumipallo

Blind Date des charmantes
crapules

Nalle-Haukun Carlos

Paarlemoer Amin

High Volts Hippie Flower
Lumikuono Amando Amaro

Lumikuono Yaya Papagaya

1 v 4 kk

Yläpurenta

FCP, varislisäkkeen
irtopala vasemmassa Ajoittainen ontuminen. (hyvin harvoin)
kyynärässä

Nisäkasvaimet

Sappi ja maksa
ylisuuret

Alakulmahampaiddn Alaleuka kapea, alakulmahampaat (sekä maitohampaat että
linguoversio
pysyvät) painoivat kitalakeen.
Olematon lämmönsietokyky. Erittäin kireät lihakset (koira
Kives jäi
jumissa leukaluusta hännänjuureen asti, vaatii säännöllistä
vatsaonteloon 3 mysteeri + puuttuva
hierontaa/fasciahoitoa), ontumisia lähinnä etujaloissa, joihin
kk:n iässä,
kives + löysät
edes ortopedi ei löydä syytä (kuvattu koko koira), haluton
mysteeri löytyi
kinnernivelet
lenkkeilemään, satunnaista oksentelua, venyttelee
3v 9kk
epätavallisen paljon.
Kireät takajalkojen lihakset ja viimeksi hierojalla meni aivan
pois päältä, jouduin nostamaan autoon. Venyttelee
takajalkojaan, syömättömyyskausia, jolloin mikään ei mene
2 v 2 kk
Mysteeri
alas. Satunnaista oksentelua ja ripulointia, äkillisiä
laihtumiskausia, jolloin kylkiluut aivan liian selvästi
laskettavissa. Huonon kauden ollessa päällä, haluton
tekemään yhtään mitään.
9v
Cushing
Karvanlähtö, lisääntynyt ruokahalu
Tutkittu 1vuotiaasta
Huono lämmön- ja rasituksensietokyky, mahavaivat, huono
alkaen, koira
takapään motoriikka.
nyt 2,5v.
6v

Puverulent cataract

Ei oireita

Ei suositella käytettäväksi jalostukseen

Oikomishoito kruununjatkeilla

Ei suositella käytettäväksi jalostukseen

Lonkat A/A, kyynärpäät 0/0, epäviralliset kuvat KOKO koirasta Oireiden mukaan
kaikki kunnossa. ALAT 141, ASAT 87, CK 1188

Ei suositella käytettäväksi jalostukseen

HUU-kantaja, lonkat C/C, kyynärpäät 0/1, ALAT 300, ASAT 201,
Tarvittaessa Tylosin ja Primperan
CK 2994

Ei suositella käytettäväksi jalostukseen

Deksametasonikokeessa selkeä löydös, muuten lab ok
Jatkuvasti erittäin korkeat maksa-arvot ALAT ja ASAT sekä
lihasarvo CK. Koepalat otettu koiran ollessa 1,5v. Maksan
koepaloissa glykogeeni- ja kuparikertymää. Lihasten
koepaloissa lievät, myopatiaan viittaavat muutokset.

Vetoryl 40 mg 1x1
Vähäkuparinen kotiruoka ja sinkkiä suurella annoksella,
fyysisesti raskaiden harrastusten välttäminen.

Koira steriloitu 2015
Ei suositella käytettäväksi jalostukseen

Ell suosittelee, että kaikilta jalostuskoirilta, mutta erityisesti
lähisukulaisilta tutkittaisiin ALAT, ASAT, CK ja KREA ennen
jalostuskäyttöä.

Voi käyttää jalostukseen

Yaya on nyt 12-vuotias ja kaihi ei ole vaikuttanut elämään
millään tavalla

Avauksen päälöydöksenä nähdään voimakkaita muutoksia
poikkijuovaisissa lihaksissa. Luustolihaksissa todetaan
voimakas pitkään jatkunut tulehdus (voimakas krooninen
multifokaalinen polymyosiitti), johon liittyy voimakas
lihasrappeuma (voimakas polyfaasinen lihasrappeuma).
Lihaksissa nähdään sekä äkillistä lihassolujen vaurioitumista
(degeneraatiota) että pidempiaikaisia muutoksia (lihassolujen
Polymyosiitti
uudistumista eli regeneraatiota). Avaustutkimuksen
(patologi),
Aluksi ruokahaluttomuus, sitten lihasten heikkeneminen
yhteydessä selvää lihasmuutosten aiheuttajaa ei saatu selville.
eläinlääkärillä oli vahva (etenkin pään alueelta) ja vaikeudet nousta omin avuin ylös
Antibiootti + kortisoni
Viitteitä tulehduksellisesta aiheuttajasta ei havaittu.
epäilys sairaudesta sekä liikkumisen hidastuminen, lopulta hidas käveleminenkin
Sivulöydöksinä munuaisissa ja virtsarakossa nähdään useita
systemic lupus
oli vaikeaa.
virtsakiviä. Silmäluomien ja kyynärpään iholla nähdään
erythematosus
tulehdusmuutoksia (dermatiitti). Maksassa nähdään
voimakasta maksasolujen rappeumaa (voimakas krooninen
multifokaalinen vakuolaarinen rappeuma), joka liittyy
todennäköisesti kortisonilääkitykseen. Keuhkoissa nähdään
voimakasta verentungosta ja nesteen kertymistä (voimakas
akuutti multifokaalinen keuhkokongestio ja keuhkopöhö),
jotka liittyvät todennäköisesti lopetukseen.

Buffing Quispel Does

8v

Lumikuono Invicto Poquito

6 kk

Hyperurikosuria

Lumikuono Rambla Canela

4 v 10 kk

Ei diagnoosia

Puuparran Ben

1 v 11 kk

Pannus

Lumikuono Pamplona Jamona

4v

Rockriver's Bridget

5,7 v

Nalle-Haukun Cheek

7 kk

Atopia

Virtsatieinfektioita, pissasi virtsakiviä, kipu

Todettu uraattikivet, S-Alat reilusti yli viiterajan, maksan
koepalasta ei selkeitä löydöksiä.

Huono lämmönsietokyky, huono rasituksensietokyky
yhdistyneenä lämpimään säähän, takajalkojen lihasten kireys Alat 547 (Vetlab)
ja vapina levossa ja toisinaan koiran seisoessa, oksentelu

Silmien ulkosyrjän epätasaisuus / paksuuntuminen

Huulipoimujen kutina ja ihon rikkoontuminen

Silmäpeilaus - pannus

Tehty allergiatestit, joista ei selvää allergiaa (jotkin aineet
hieman viitearvojen yläpuolella, mutta ei selkeää allergiaa).
Eläinlääkäri todennut löydösten viittaavan atopiaan.

Osa koetuloksista:
kolesteroli 9,9mmol/l---max 10,3
proteiini 75g/l---max 76
Reetalla keväällä ja nyt Närästystä, löysiä limaisia isoja jätöksiä, laihtunut
folaatti 5,1 nk/l---min 8,2 max 13,5
maha-suolikanavan muutamassa kk 600-700g, ruokahalu kasvanut, juo enemmän,
TLI, koira >50uk/l---max 34,0
ongelmaa.
haluton liikkumaan
(uk=mikrogramma)
Labran merkintä: Poikkeuksellisen suuri TLI-pitoisuus voi
viitata pankreatiittiin
Toinen kives ei
laskeutunut. Kivesten
poisto noin 10 kk iässä.
Toinen kives
Takajalkojen löysyys hitaassa liikkeessä, koira jumiutuu.
Röntgen kuvat otettu 7.11.2014
vatsaontelossa.

Kivet leikattiin 6 kk:n iässä, sen jälkeen vain ruokavaliohoito,
koska Apurin-lääke aiheutti haittavaikutuksena ksantiinikiviä.

Koira lopetettiin 7 viikkoa oireiden alkamisen jälkeen

Ei suositella käytettäväksi jalostukseen

Ell ei vielä ottanut kantaa jalostukseen, kun diagnoosi auki ja
uusintamaksakokeet tulossa syksyllä. Perinnöllisen
silmäsairauden kantaja, ei sairastunut

Adursal 150 mg koeluonteinen kuuri

Optimmune

Leikkauksen yhtyedessä koira kastroitiin, pärjännyt
kohtuullisen hyvin Royal Canin U/C Low Purine -ruualla jo 7vuotiaaksi.

Ei suositella käytettäväksi jalostukseen

Sairaus ei vaikuta koiraan mitenkään, elää ja harrastaa
normaalisti. Silmätippojen laitto ainoa sairaudesta kertova
juttu. Viralliset tulokset silmäpeilauksesta on terveet silmät.
Pannusta ei virallisesti todettu perinnölliseksi, mutta viitteitä
siitä on.

Oireen mukainen hoito, kutinaan tarvittaessa kortisonivoidetta. Ruokana lammas-peruna nappula, jolla huulipoimut
pääosin kunnossa.

Ei ehkä kuulu tänne, mutta laitan silti, koska käyttäytymiseen
liittyvät ongelmat yhtä tärkeitä kuin terveyteenkin. Koiran
hermorakenne huono. Ääniarka, tunnoltaan yliherkkä sekä
luoteeltaan muutenkin aivan liian herkkä koira.
Ukkonen/ampumiset saavat koiran paniikkiin, paniikista
toipuminen voi viedä useita tunteja. Lopullisesti kohtauksesta
yli pääseminen vaatii parin viikon stressittömän jakson.
Stressaantuneena lukuisat muutkin normaaliin elämään
kuuluvat äänet saavat paniikin ja jännityksen aikaan, mm.
pimeä, auton oven pamahdus, mattojen tamppaus/ravistelu,
koiran haukunta. Liika luonteen herkkyys/pehmeys saanut
koiran pelkäämään ja jännittämään monia asioita. Koira ei
pysty harrastamaan täysipainoisesti/normaalisti liian
stressaantumisen, jännittämisen ja paineistumisen takia.
Normaali elämäkin kausittain liian stressaavaa, vaikka pääosin
onnellinen. Koiralta otettu pelkoihin liittyen laajat verikokeet
fyysisten sairauksien poissulkemiseksi pelkotilojen syynä.
Kaikki arvot normaalit.

Tylosiini 2krt/pv 10päivää, folaatti lisä, Lypex

Seurataan

Nuorena tuet takajaloissa lenkeillä.
Fysioterapia, hieronta, kipulääkekuureina (Previcox), 5vuotiaasta lähtien myös injektiona nivelrikko lääkitys.

Ei suositella käytettäväksi jalostukseen

1. Optimmune silmätipat päivittäin.
2. 3. Neurotin lääkitys kipuun, myöhemmin mahdollisesti
voi pärjätä ilman lääkitystä. Fysioterapeutin ohjeiden
mukainen lihashuolto/-jumppa.

Ei suositella käytettäväksi jalostukseen

Kinnernivelten
yliliikkuvuus ja löysyys
lateraalisuuntaan.
1. Pannus

Puuparran Ben

2v / 4v / 6v

2. Toisen korvan
kuurous

1. Silmien ulkosyrjän punoitus ja epätasaisuus
2. Haasteet kuulon varaisessa hahmottamisessa, haasteet
kuulemisessa.

3. Lihasten jumit ja kropan tukkoisuus, haasteet liukkaalla
3. Välilevyrappeuma/
kävelyssä, hyppäämisen muutokset, reaktiivisuuden ja
spondyloosi
impulsiivisuuden kasvami

1. Silmätarkastuksessa pannus muutokset molemmissa
silmissä.
2. Baer-kuulotesti, oikea korva kuuro.
3. Röntgen kuvissa välilevyrappeuma yhdessä nikamavälissä
lannerangan alueella. Yksi luupiikki välilevyrappeuman
viereisessä nikamassa.

Vaikuttaisi siltä, että myös kuulevaksi testatun korvan
kuulo heikentynyt (koira nyt 6v).

