
 

Autoimmuunisairauslista 

Listalla julkaistaan autoimmunisairauteen sairastuneita walesinspringerspanieleita, 

joiden omistaja on antanut luvan tiedon julkaisemiseen.  

Autoimmuunitaudit ovat tällä hetkellä yksi walesien vakavimmista terveysongelmista. 

Autoimmuunitauteja on myös muilla roduilla. Tautiryhmään kuuluu useita erilaisia 

sairauksia. Vaikkei asian tiimoilta vielä ole varmoja tutkimustuloksia, niin on selvää, 

että taipumus sairastua johonkin autoimmuunitautiin on ainakin osittain selitettävissä 

perimällä. Yleisin autoimmuunitauti waleseilla on kilpirauhasen vajaatoiminta, joka 

periytyy rodulla selkeästi suvuittain. Muita Suomessa tavattuja autoimmuunitauteja 

ovat autoimmuunihemolyyttinen anemia AIHA, SLE – systeeminen lupus 

erythematosus, Sebaceous Adenitis (SA) – ihosairaus, diabetes ja trombosytopenia eli 

verihiutalekato. Ulkomailla on tavattu myös pannikuliittia. Lisäksi listalle kirjataan 

sairauksia, jotka ovat usein autoimmuuniperäisiä, kuten Addisonin tauti, PLE 

”proteiininpuutos-suolistosairaus”, aivokalvontulehdus (SRMA) ja lymfaödeema. 

Autoimmuunitautien diagnosointi on usein vaikeaa ja tarkka diagnoosi voi jäädä 

avoimeksi. Epämääräiset oireet voivat jäädä myös kokonaan ilman diagnoosia. Osa 

autoimmuunitaudeista on esitelty walesien sairauksia käsittelevällä sivulla.  

Autoimmuunitautien vakavuudesta ja perinnöllisyydestä huolimatta tietoja 

sairaustapauksista ei ole aiempina vuosina jaettu kovin avoimesti ja on arvioitu 

riittävän, että jalostusratkaisuja tekevä kasvattaja on ajan tasalla. Avoimuus kuitenkin 

lisää avoimuutta ja salailusta on pyrittävä eroon, jos tavoitteena on saada terveempi 

walesikanta. Suomi on osoittanut olevansa edelläkävijä avoimuuden suhteen mm. 

PRA-tulosten julkistamisessa. Lista on ollut yhdistyksen sivuilla jo 10 vuoden ajan.   

Avoimuuden on perustuttava vapaaehtoisuuteen, joten listalta löytyy vain ne 

sairaustapaukset, joiden omistajat ovat ne itse ilmoittaneet tai jotka ovat tähän 

erillisen luvan antaneet sekä KoiraNetiin ilmoitetut tapaukset. Listalla on siksi näin 

alkuun vain pieni osa sairastuneista. Suuri kiitos teille kaikille, jotka olette avoimesti 

kertoneet sairaista koiristanne.  

Jos koirasi on sairastunut autoimmuunisairauteen ja haluat tukea avoimuutta ja 

helpottaa sairastapauksien huomioonottamista jalostuksessa, voit ilmoittaa 

sairausilmoituslomakkeella tai terveyskyselyssä, että tieto on julkinen. 

Koiran nimi (linkki KoiraNetiin) 

(isä – emä) 

synt. Sukupuoli: 

uros/narttu 

Diagnoosi sairaus todettu: Ilmoitus lisätty: 

Muuta:  

 

 

Alexway’s No More Commends 

(Rwyn Napoletano – Sprightly Heartbreaker) 

synt. 

30.5.1999 

Sukupuoli:  

narttu 

kilpirauhasen vajaatoiminta (hypotyreoosi), 

tromposytopenia 

sairaus todettu: 

2004 

Ilmoitus lisätty: 

11/2009 

Muuta: Sairastanut myös tromposytopenian syksyllä -08, toipunut puolen vuoden oireilun 

jälkeen täysin, tällä hetkellä ei tarvitse siihen lääkitystä 

https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN26965/99&R=126


 

Alexway’s Rosetta 

(Hillpark Roller Coaster – Alexway’s No More 

Commends) 

synt. 

17.7.2002 

Sukupuoli:  

narttu 

kilpirauhasen vajaatoiminta sairaus todettu: 

2006 

Ilmoitus lisätty: 

4/2009 

Muuta: Todettiin 4-vuotiaana, lääkkeenä Thyroxin 

 

Alpacino 

(Sweetie-pie Famoso – Korpinotkon Cleopatra) 

synt. 

11.5.2005 

Sukupuoli:  

uros 

systeeminen immunopatologinen tulehdus sairaus todettu: 

3/2008 

Ilmoitus lisätty: 

4/2009 

Muuta: Ruumiinavauspöytäkirjan löydösten perusteella vaikuttaa siltä, että 

verisuonitulehduksen seurauksena on kehittynyt DIC ja ulkoisen verenvuodon seurauksena 

(virtsarakkoon) on kehittynyt trombosytopenia ja anemia. Tämän tyyppinen 

autoimmuunitauti on harvinainen. 

 

Benchmark Ffrwyth 

(Benton Hole In One – Benchmark Cwthwm) 

synt. 

17.7.2002 

Sukupuoli: 

uros/narttu 

kilpirauhasen vajaatoiminta sairaus todettu: 

3/2010 

Ilmoitus lisätty: 

3/2010 

Muuta: Lääkitys aloitettu maaliskuussa 2010. Ei havaittuja oireita. 

 

Benton Follow That Duck  

(Ferndel Aeron Magregor – Benton Walk of Fame) 

synt. 

14.2.2011 

Sukupuoli:  

uros 

Kilpirauhasen vajaatoiminta sairaus todettu: 

- 

Ilmoitus lisätty: 

1/2019 

Muuta: siirretty EJ-rekisteriin 6/2017 

 

Benton Jamaican Me Crazy 

(Trystyn’s Blue Rodeo – Benton Walk of Fame) 

synt. 

1.4.2013 

Sukupuoli:  

uros 

Immunologinen ihosairaus (SA) sairaus todettu: 

- 

Ilmoitus lisätty: 

1/2019 

Muuta: siirretty EJ-rekisteriin 5/2018 

 

Benton Just Marry Me  

(Benton Good Heavens – Hammalgårdens Ferris-

Wheel) 

synt. 

5.3.2001 

Sukupuoli:  

narttu 

kilpirauhasen vajaatoiminta sairaus todettu: 

2012 

Ilmoitus lisätty: 

12/2012 

Muuta: Sairaus todettu 11-vuotiaana. Koira lopetettu 11,5-vuotiaana nivelrikon ja 

kilpirauhasen vajaatoiminnan vuoksi. Koira steriloitu 7-vuotiaana.  

 

 

Benton Jump The Broom 

(Trystyn’s Blue Rodeo – Benton Walk of Fame) 

synt. 

1.4.2013 

Sukupuoli:  

uros 

Kilpirauhasen vajaatoiminta sairaus todettu: 

- 

Ilmoitus lisätty: 

1/2019 

Muuta: siirretty EJ-rekisteriin 9/2018 

https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN34651%2F02&R=126
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN28284/05&R=126
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=EJ35510%2F02&R=126
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=EJ24414%2F11&R=126
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=EJ28632%2F13&R=126
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN18156/01&R=126
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=EJ28631/13&R=126


 

Benton Madison Avenue 

(Don’s Ten To One – Benton Delaware Winter) 

synt. 

16.9.2013 

Sukupuoli: 

uros/narttu 

aivokalvontulehdus SRMA (steroidiresponsiivinen 

meningiitti-arteriitti), epäily 

sairaus todettu: 

4/2015 

Ilmoitus lisätty: 

1/2019 

Muuta: Kliinisesti koiralla oli jäykkä ja kivulias niska, Rimadyl ei auttanut ja vaikka 

aivoselkäydinnestenäyte oli normaali, niin eläinlääkäri epäili, että koiralla on SRMA (steroidi 

responsiivinen meningiitti arteriitti). Oireet ovat hyvin tyypilliset tälle sairaudelle. Ei ole 

uusinut.  

 

Benton Walk of Fame 

(Don’s Paparazzi – Benton Pep Talk) 

synt. 

15.10.2007 

Sukupuoli:  

narttu 

Kilpirauhasen vajaatoiminta sairaus todettu: 

- 

Ilmoitus lisätty: 

1/2019 

Muuta: siirretty EJ-rekisteriin 3/2017 

 

Buumin Courage And Guts 

(Ta Wei's Repris - Benton Yale Graduate) 

synt. 

13.4.2013 

Sukupuoli:  

uros 

Addisonin tauti sairaus todettu: 

8/2016 

Ilmoitus lisätty: 

12/2016 

Muuta: Diagnoosi 08/2016, ensimmäiset sairauden merkit 06/2015. 

 

Carosan No More Tears 

(Westaway Right On For Don’s – Carosan Isn’t She 

Heaven) 

synt. 

19.6.2013 

Sukupuoli:  

narttu 

Kilpirauhasen vajaatoiminta sairaus todettu: 

10/2016 

Ilmoitus lisätty: 

12/2016 

Muuta: Todettiin kolmevuotiaana. Oireena karvanlähtö, vapina, laihtuminen, vaisuus. 

 

 

Cassiopeia 

(Wild Fellow’s Woodpecker – Buumin Dancing Shoes) 

synt. 

22.3.2016 

Sukupuoli:  

narttu 

Addisonin tauti sairaus todettu: 

05/2018 

Ilmoitus lisätty: 

1/2019 

Muuta: Koira sairastui 2-vuotiaana, oireet tulivat pikkuhiljaa ja lopulta koira meni huonoon 

kuntoon (jalat pettivät alta ja koira poissaoleva). Täysveljellä todetun Addisonintaudin takia 

osasimme epäillä ja ell otti tarvittavat testit. Lääkityksellä koira on toipunut lähes ennalleen. 

Ajoittain lihastärinää ja heikentynyt virtsanpidätys runsaasta juomisesta johtuen.  

 

Chanangel Leading Edge 

(Ferndel Aeron Magregor – Glenbrows Paper Pagaent 

At Chanangel) 

synt. 

26.6.2011 

Sukupuoli:  

narttu 

Addisonin tauti sairaus todettu: 

07/2017 

Ilmoitus lisätty: 

1/2019 

Muuta: Koira oli hyvin pahoinvoiva ja flegmaattinen. Lääkityksellä hyvässä kunnossa.   

 

Dirlian Mighty Man 

(Don’s On Track – Rocbee Victoria Cross) 

synt. 

1.6.1997 

Sukupuoli:  

uros 

Kilpirauhasen vajaatoiminta sairaus todettu: Ilmoitus lisätty: 

https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI51593/13&R=126
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=EJ58650%2F07&R=126
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI26812/13&R=126
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI39625/13&R=126
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI24317%2F16&R=126
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI52134/11&R=126
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN27795/97&R=126


1/2006 4/2009 

Muuta: Sairastui 8v 6kk iässä, hoitona thyroxiin, reagoi hyvin hoitoon 

 

Dirlian Open Secret 

(Llawen Kibitzer – Rocbee Victoria Cross) 

synt. 

23.1.2001 

Sukupuoli:  

narttu 

Kilpirauhasen vajaatoiminta sairaus todettu: 

2006 

Ilmoitus lisätty: 

4/2009 

Muuta: Todettiin lähes 6 v. ikäisenä toisen pentueen jälkeen, kun ei alkanut palautua 

pentujen lähdön jälkeen entiselleen, oli kovin väsynyt ja hyvin huonossa turkissa. Myös 

polviin tuli suurehkot patit, jotka koepalan mukaan olivat jotain sidekudosta eikä 

leikkauksella poistettavissa, kilpirauhaslääkityksen alettua ne ovat kadonneet itsestään 

kokonaan. Muutenkin lääkitys puree loistavasti. 

 

Dirlian Rhian of Wales 

(Twitters Blackberry – Dirlian Open Secret) 

synt. 

18.11.2004 

Sukupuoli:  

narttu 

Kilpirauhasen vajaatoiminta sairaus todettu: 

9/2007 

Ilmoitus lisätty: 

4/2009 

Muuta: Täysin oireeton mutta tutkittiin emän sairauden vuoksi 2 v ja 9 kk: iässä, ja todettiin 

vajaatoiminta. Thyroxin lääkittys toimii hyvin. 

 

Dirlian Tailwind Sail 

(Eastfarm’s Blue Seven Seas – Dirlian Open Secret) 

synt. 

26.4.2006 

Sukupuoli:  

uros 

Kilpirauhasen vajaatoiminta sairaus todettu: 

6/2011 

Ilmoitus lisätty: 

10/2011 

Muuta: Huomattavimmat oireet olivat karvanlähtö, turkin huomattava rasvoittuminen ja 

apaattisuus. Lääkityksenä Forthyron Vet 200mg (2tbl/pvä), joka on toiminut hyvin. Jo 

ensimmäisessä veriarvot olivat palautuneet normaalille tasolle. 

 

Doniol Emptypocket 

(Rwyn Napoletano – Rocbee Gaga Gammer) 

synt. 

29.1.1999 

Sukupuoli:  

uros 

SA-tauti sairaus todettu: 

? 

Ilmoitus lisätty: 

10/2009 

Muuta: Lopetettu 6-vuotiaana SA-taudin takia 

 

Doniol I’m Mom´s Pride 

(Cleavehill Rhyader – Woodruff Coyota) 

synt. 

20.10.2000 

Sukupuoli: 

uros 

Kilpirauhasen vajaatoiminta sairaus todettu: 

2001 

Ilmoitus lisätty: 

4/2009 

Muuta: Todettiin n.1 vuoden iässä. Thyroxin-lääkitys aloitettiin heti sairauden toteamisesta 

ja tila alkoi kohentumaan. Puolivuotiskontrolleissa tarkkailtiin hormonitasoa, jota ei saatu 

koskaan ihanteelliselle tasolle. Hormonitaso oli aina joko liian korkea tai sitten liian alhainen. 

Lopetettiin 4,5-vuotiaana. 

 

Doniol Indian Wild 

(Cleavehill Rhyader – Woodruff Coyota) 

synt. 

20.10.2000 

Sukupuoli:  

uros 

PLE (Protein Losing Enteropatia) sairaus todettu: 

2003 

Ilmoitus lisätty: 

4/2009 

Muuta: Todettiin noin 3 vuotiaana. Proteinit eivät imeydy normaalisti. Tulehduksellinen 

suolistosairaus. 

 

https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN13685/01&R=126
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN52082%2F04&R=126
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN28478/06&R=126
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN12930/99&R=126
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN41322%2F00&R=126
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN41319/00&R=126


Doniol Maroon Princess 

(Doniol He Has The Star – Doniol Image Princess) 

synt. 

23.6.2003 

Sukupuoli:  

narttu 

Addisonin tauti ja kilpirauhasen vajaatoiminta sairaus todettu: 

2007 

Ilmoitus lisätty: 

6/2009 

Muuta: Kuoli addisonin taudin ja kilpirauhasen vajaatoiminnan vuoksi 4-vuotiaana. 

 

Doniol Ravishing Lass 

(Doniol Duracell Buddy – Doniol Keytoyourheart) 

synt. 

6.5.2005 

Sukupuoli:  

narttu 

kilpirauhasen vajaatoiminta sairaus todettu: 

? 

Ilmoitus lisätty: 

10/2013 

Muuta: Siirretty EJ-rekisteriin vuonna 2013 kilpirauhasen vajaatoiminnan vuoksi. 

 

Doniol Unexpected Kiss 

(McTwister’s Red Currant – Doniol Keytoyourheart) 

synt. 

8.5.2007 

Sukupuoli:  

narttu 

kilpirauhasen vajaatoiminta sairaus todettu: 

8/2012 

Ilmoitus lisätty: 

1/2013 

Muuta: Sairastunut 5-vuotiaana. Oireena haluttomuus liikkua, iho- ja niveltulehdukset, 

turkin oheneminen. Thyroxin-lääkitys, koira täysin oireeton.  

 

 

Doniol Xcalibur 

(Wesper Nobleman – Doniol Petitechocolate) 

synt. 

30.7.2008 

Sukupuoli:  

uros 

Kilpirauhasen vajaatoiminta sairaus todettu: 

 

Ilmoitus lisätty: 

10/2013 

Muuta: Siirretty EJ-rekisteriin vuonna 2013 kilpirauhasen vajaatoiminnan vuoksi. 

 

Elwood 

(Rwyn Netted – Kiikurin Qukkanen) 

synt. 

19.8.1995 

Sukupuoli:  

uros 

Kilpirauhasen vajaatoiminta sairaus todettu: 

2003 

Ilmoitus lisätty: 

9/2009 

Muuta: Thyroxin-lääkitys aloitettu 2003, oireita oli viluisuus, väsymys ja huono karva. 

 

Elonkerjuun Leonoore 

(Elonkerjuun Dacabo – Don’s Dra På Trissor) 

synt. 

15.6.2015 

Sukupuoli:  

uros 

aivokalvontulehdus sairaus todettu: 

9/2016 

Ilmoitus lisätty: 

12/2016 

Muuta: Saimi sairastui ensimmäisten juoksujen jälkeen. Oireina oli aluksi vinkaisut ilman 

syytä, väsymys ja myöhemmin niskan jäykkyys ja liikkumisvaikeus. Koira meni todella 

huonoon kuntoon ja ei esimerkiksi pystynyt kiipeämään pedilleen. Saimilta otettiin 

selkäluuydinnäyte Vantaan Aistissa, josta saatiin diagnoosi. Olon parannuttua (yli kuukauden 

kuluttua lääkityksen aloittamisesta) lääkitystä alettiin vähentää hitaasti. Kaikkinensa lääkitys 

kesti noin puoli vuotta. Lääkekuurin jälkeen Saimi on pärjännyt täysin ilman lääkitystä eikä 

sairaus ole uusiutunut.  

 

 

Elonkerjuun Philippi 

(Elonkerjuun Dacabo – Don’s Dra På Trissor) 

synt. 

15.6.2015 

Sukupuoli:  

uros 

aivokalvontulehdus, epäily sairaus todettu: 

9/2016 

Ilmoitus lisätty: 

12/2016 

https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN34313/03&R=126
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=EJ27309/05&R=126
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN32065/07&R=126
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=EJ47719/08&R=126
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN39396%2F95&R=126
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI39044%2F15&R=126
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI39044%2F15&R=126
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI39043%2F15&R=126


Muuta: Samasta pentueesta siskolla yhtä aikaa aivokalvontulehdus samoilla oireilla, joka 

todettu olevan autoimmuunisairaus. Veikolta aiheuttajaa ei tutkittu selkäydinpunktiolla 

ennen lääkityksen aloittamista.  

 

Fanwans All At Once 

(Hammalgårdens Don’t Forget Me – Benton Let´s Go 

Girls) 

synt. 

2.2.2006 

Sukupuoli:  

narttu 

Addisonin tauti sairaus todettu: 

4/2012 

Ilmoitus lisätty: 

12/2016 

Muuta: Sairastui 6-vuotiaana. Koira lakkasi syömästä ja meni todella heikkoon kuntoon. 

Kortisonin (metrol vet) ja florinefin voimalla koira pärjäsi ja eli vielä neljä vuotta.  

 

Gritty’s Toff 

(Clumbrolds Red Star – Rwyn Auriga) 

synt. 

4.5.1982 

Sukupuoli:  

uros 

kilpirauhasen vajaatoiminta sairaus todettu: Ilmoitus lisätty: 

4/2009 

Muuta:  

 

Jangas Cubic Butterfly 

(Clumbrolds Kilkenny – Sweetie-pie Kathy) 

synt. 

3.1.2004 

Sukupuoli: 

uros/narttu 

kilpirauhasen vajaatoiminta sairaus todettu: 

1/2014 

Ilmoitus lisätty: 

4/2014 

Muuta: Kilpirauhasen vajaatoiminta on näkynyt lähinnä iho- ja korvatulehdusoireina. Mitään 

apaattisuutta tai painon heittelyä ei ollut. Hemuli omasi lääkityksen saannin jälkeen myös 

loistoturkin.  

 

Jangas Hissun Kissun 

(Smörsoppens Ardbeg – Jangas Enttententten) 

synt. 

11.10.2012 

Sukupuoli:  

narttu 

kilpirauhasen vajaatoiminta sairaus todettu: 

7/2015 

Ilmoitus lisätty: 

1/2019 

Muuta: Kilpirauhasarvot tutkittiin iho-oireiden takia kesällä 2015, oli oireillut jo vuotta 

aiemmin. Siirretty EJ-rekisteriin 3/2017.  

 

Kiikurin Sikari-Sakari 

(Highclare Finlandia – That Way West Millamagic) 

synt. 

30.6.1993 

Sukupuoli:  

uros 

kilpirauhasen vajaatoiminta sairaus todettu: 

2003 

Ilmoitus lisätty: 

9/2009 

Muuta: Sairastui 2003, sai thyroxinia. Oireita: väsymys. Lääkityksen hyötyä ei keritty 

todeta, koska lopetettiin 2003 elokuussa munuaisvian takia. 

 

Llawen Linus Larrabee 

(Hammalgårdens Pennies In My Pocket – Llawen 

Dora Mae) 

synt. 

31.5.1996 

Sukupuoli:  

uros 

kilpirauhasen vajaatoiminta sairaus todettu: 

 

Ilmoitus lisätty: 

4/2009 

Muuta:  

 

Luckystone’s Especial Jewel 

(Doniol Lion King – Alexway’s PS To Doniol) 

synt. 

26.1.2006 

Sukupuoli:  

narttu 

kilpirauhasen vajaatoiminta sairaus todettu: Ilmoitus lisätty: 

https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN15649%2F06&R=126
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=SF17690Q%2F82&R=126
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN15040/04&R=126
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=EJ57240%2F12&R=126
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=SF32584/93&R=126
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN26065/96&R=126
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN16133%2F06&R=126


2/2008 4/2009 

Muuta: Hertalla todettiin kilpirauhasen vajaatoiminta 2v 0kk ikäisenä, kun kilpirauhastestit 

otettiin varmuuden vuoksi pentuja suunnitellessa. Suureksi yllätykseksi arvot olivat huonot, 

raja-arvojen ihan alakanteilla. Aloitettiin lääkitys, vaikkei mitään oireita sairaudesta 

ollutkaan. Lääkitys ei kuitenkaan sopinut koiralle ja siitä luovuttiin. Kontrollissa arvot entistä 

huonommat.  

 

Luckystone’s Eye Catcher 

(Doniol Lion King – Alexway’s PS To Doniol) 

synt. 

26.1.2006 

Sukupuoli:  

uros 

kilpirauhasen vajaatoiminta sairaus todettu: 

2008 

Ilmoitus lisätty: 

9/2009 

 

Muuta: Lääkitys Thyroxin 0,1 mg 2,5 tablettia aamulla & 2,5 tablettia illalla ja se toimii. 

Lääkitys aloitettu 2008. oireita oli kylmänarkuus, alusvilla puuttui ja karva kasvoi huonosti. 

 

Mawredd Cloch Yr Eos 

(Delkens Turul – Mawredd Y Mor Coch) 

synt. 

21.7.1989 

Sukupuoli:  

narttu 

kilpirauhasen vajaatoiminta sairaus todettu: 

1995 

Ilmoitus lisätty: 

4/2009 

Muuta: N. 6-vuotiaana. Ilmeni karvanlähtönä. Hoidettiin tyroksiini-hormonilla. 

 

 

Mawredd Rhamant 

(Northey Wyman – Mawredd Nos Da) 

synt. 

15.7.2002 

Sukupuoli:  

narttu 

SLE  sairaus todettu: 

2008 

Ilmoitus lisätty: 

2/2010 

Muuta: Oireet alkaneet 2008 keväällä (koira tuolloin 6 v). Diagnoosi tammikuussa 2010. 

Lääkityksenä tällä hetkellä kortisoni, joka toistaiseksi tehoaa. 

 

Mawredd Uchelwr 

(Julita Royal Reveller – Mawredd Rhosyn) 

synt. 

11.3.2006 

Sukupuoli:  

uros 

kilpirauhasen vajaatoiminta sairaus todettu: 

6/2010 

Ilmoitus lisätty: 

3/2011 

Muuta: Todettu 4v 4 kk ikäisenä. Oireina turvotus ja väsymys. 

 

McTwister’s Wet Blanket 

(Cit z Dacickeho Haje – Standard-Bearer Olympia) 

synt. 

2.10.1999 

Sukupuoli:  

uros 

kilpirauhasen vajaatoiminta sairaus todettu: 

3/2010 

Ilmoitus lisätty: 

3/2011 

Muuta: Ilmeisesti vanhuuden myötä tullut vaiva, Santtu on käytännössä kuitenkin ollut 

terve. Tuli ilmi joukkonäytteidenotossa. Arvot eivät ole pahasti pielessä, mutta lääkitys 

aloitettiin koska molemmat arvot heittävät. Saa aamuin illoin Forthyron 200mg 1,5tablettia. 

 

Milfeddyg Llafur 

(Twigle Infinity – Milfeddyg Geneth) 

synt. 

16.2.2005 

Sukupuoli:  

narttu 

SLE sairaus todettu: 

2013 

Ilmoitus lisätty: 

1/204 

Muuta: Koirapassivoitui, oli haluton liikkumaan, kärsi ajoittain kivuista, laihtui ja kaikki 

imusolmukkeet turposivat alkuvuonna 2013. Tutkimuksissa todettiin moniniveltulehdus ja 

muutoksia veri- ja virtsa-arvoissa. Lopulta aiheuttajaksi diagnosoitiin SLE- 
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autoimmuunisairaus. Aloitettiin monitahoinen lääkitys, tärkeimpänä kortisoni. Lääkitys ei 

kuitenkaan tehonnut toivotulla tavalla ja koira jouduttiin lopettamaan 8-vuotiaana 06/2013. 

 

Milfeddyg Syrcas 

(Smörsoppens Ardbeg – Milfeddyg Organydd) 

synt. 

4.10.2013 

Sukupuoli:  

uros 

aivokalvontulehdus sairaus todettu: 

12/2014 

Ilmoitus lisätty: 

1/2015 

Muuta: Oireina pään arkuus, korkea kuume, silmät eivät liikkuneet. Hyvin väsynyt. Oireet 

tulivat nopeasti. Antibioottikuuri auttoi nopeasti. Koira voi jo oikein hyvin 

 

North Mai´den´s Grace Kelly 

(Rocbee Niles Smiles – Rocbe Citronelle) 

synt. 

16.2.2002 

Sukupuoli:  

narttu 

aivokalvontulehdus sairaus todettu: 

12/2014 

Ilmoitus lisätty: 

11/2012 

Muuta: Vuodesta 2009 kortisonikuureilla jatkuvien oireiden vuoksi. Oireina pään 

vetäytyminen sivulle, niskakipu ja selän jäykkyys. Lääkityksellä oireeton: Prednisone 

5mg/vrk.   

 

Red Fellow’s Canella 

(Benchmark Peilot – Red Fellow’s Diamond Girl) 

synt. 

7.11.2011 

Sukupuoli:  

narttu 

aivokalvontulehdus, meningiitti sairaus todettu: 

2013 

Ilmoitus lisätty: 

2/2016 

Muuta: Aivonkalvontulehdus todettiin 1,5 -vuotiaana ja ei olla vieläkään päästy lääkityksestä 

eroon, kun koira on nyt 4v. Jos lääkkeen vähentää alle 5mg/pv, oireet palaavat uudestaan. 

 

Rocbee Cleopatra 

(Rocbee Running Robert – Apris Carmen) 

synt. 

4.8.2001 

Sukupuoli: 

narttu 

kilpirauhasen vajaatoiminta sairaus todettu: 

3/2010 

Ilmoitus lisätty: 

3/2010 

Muuta: Huono karva, alakuloisuus, jäykkyys. Lääkitys aloitettu 

 

Rocbee Gucci 

(Rocbee King ofthe Hill – Rocbee Juliana) 

synt. 

27.6.2007 

Sukupuoli:  

uros 

immuunivälitteinen hemolyyttinen anemia (AIHA) ja 

trombosytopenia 

sairaus todettu: 

2/2012 

Ilmoitus lisätty: 

3/2012 

Muuta: Koira sairastui yllättäen, lääkehoito (prednisoloni, atsatiopriini) ei tehonnut ja 

päädyttiin eutanasiaan. 

 

Rocbee Kermit 

(Rocbee Keep Hope Up – Rocbee Only You) 

synt. 

5.9.2007 

Sukupuoli:  

uros 

kilpirauhasen vajaatoiminta sairaus todettu: 

1/2015 

Ilmoitus lisätty: 

1/2015 

Muuta: Todettu tammikuussa 2015, todennäköisesti sairastunut jo aiemmin 

 

 

 

Rocbee Nostalgia 

(Rocbee Pink Panther – Rocbee Amiable) 

synt. 

23.6.2005 

Sukupuoli:  

narttu 
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kilpirauhasen vajaatoiminta sairaus todettu: 

2008 

Ilmoitus lisätty: 

4/2009 

Muuta: Pienestä pitäen sairastanut (ilmavaivoja, ripulia, allergisia oireita, iho-, virtsatie-, 

anaalirauhas- ja munuaistulehdus). Vasta viimeiset 9 kuukautta ovat olleet aika hyvät, kun 

ruokavalio ja kilpirauhaslääkitys saatu kohdalleen. 

 

Rocbee Nougat 

(Rocbee Pink Panther – Rocbee Amiable) 

synt. 

23.6.2005 

Sukupuoli:  

narttu 

kilpirauhasen vajaatoiminta sairaus todettu: 

2008 

Ilmoitus lisätty: 

4/2009 

Muuta: Tutkimukset tehty 3,5 vuotiaana iho-ongelmien tutkimisen yhteydessä, diagnosoitu 

vajaatoiminta 1/09 

 

Rocbee Ultra Speedy 

(Hammalgårdens Don’t Forget Me – Hammalgårdens 

Sweet And Sour) 

synt. 

1.12.2003 

Sukupuoli:  

uros 

addisonin tauti ja kilpirauhasen vajaatoiminta sairaus todettu: 

5/2009 

Ilmoitus lisätty: 

1/2010 

Muuta: Kilpirauhasen vajaatoiminta; lääkityksenä tyroksiini aamuin illoin + kortisoni joka 

toinen aamu. Lääkitys tervehdyttänyt koiran täysin 

 

Rocbee Victoria Cross 

(Rocbee Private Soldier – Rocbee Quibble Dibble) 

synt. 

7.7.1994 

Sukupuoli:  

narttu 

addisonin tauti sairaus todettu: 

2003 

Ilmoitus lisätty: 

4/2009 

Muuta: Tyyne oli n.9 v jolloin sai heikotuskohtauksen, takajalat eivät kantaneet hetkeen. 

Syytä tähän sitten tutkittiin eri testein, ja addisonin tauti löytyi syyksi. Lääkitys aloitetiin 

prednisolonilla ja myöhemmin lisättiin mineraalikortikoloidit. 

 

Rocbee Yummy Yammy 

(Don’s Fly Me To The Moon – Rocbee Yeah Yeah 

Yeah) 

synt. 

3.6.2004 

Sukupuoli:  

narttu 

kilpirauhasen vajaatoiminta sairaus todettu: 

9/2011 

Ilmoitus lisätty: 

10/2011 

Muuta: Oireina kutina ja toistuvat korvatulehdukset (koira myös allerginen). Romylla 

todettiin n. 2 viikkoa lääkityksen aloituksesta kohonneet maksa-arvot sekä sappistaasi. 

Mahdollisesti siis myös jokin maksa- tai sappiteiden sairaus. 

 

Rwyn Wanda 

(Dalati Curig – Hammalgårdens Ferris Wheel) 

synt. 

5.3.1995 

Sukupuoli:  

narttu 

kilpirauhasen vajaatoiminta sairaus todettu: 

2003 

Ilmoitus lisätty: 

4/2009 

Muuta: diagnosoitiin 8-vuotiaana. Koira alkoi oireilemaan 7-vuotiaana, karvanlähtöä lähinnä 

hännän alueelta ja karva elotonta. 

 

Serennog Alaw 

(Romeo – Milfeddyg Llafur) 

synt. 

26.6.2008 

Sukupuoli:  

narttu 

kilpirauhasen vajaatoiminta sairaus todettu: 

1/2011 

Ilmoitus lisätty: 

2/2012 

Muuta: "Ihanan rauhallinen walesi" testattiin pennutussuunnitelmien yhteydessä ilman 

epäilystä sairaudesta. Pennutus unohdettiin ja veriarvoja seurattiin noin vuoden ajan. 
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Ulkoiset oireet olivat hyvin tulkinnanvaraisia (taipumus lihoa, karvan hentous yms). Talvella 

2012 koiran puhti hiipui kokonaan, ja lääkitys aloitettiin 2012/04 (Forthryon 200, 2 

tabl/vrk). Koira reipastui nopeasti, ja 2012/05 veriarvot olivat viitearvojen puitteissa. Lääke 

sopii hyvin eikä sen antamisessa ole ongelmia.  

 

Serennog Alinio 

(Romeo – Milfeddyg Llafur) 

synt. 

26.6.2008 

Sukupuoli:  

uros 

kilpirauhasen vajaatoiminta sairaus todettu: 

2015 

Ilmoitus lisätty: 

12/2015 

Muuta: Koira alkoi 12/2015 oireilla neurologisesti. Karvanlaatu oli heikennyt syksyn aikana. 

Vireystilassa ei huomattavia muutoksia. Diagnooseiksi paljastuivat lymfooma ja 

kilpirauhasen vajaatoiminta. Lymfooma oli ilmeisesti levinnyt epäpesäkkeinä 

keskushermostoon, mistä johtuivat rajut neurologiset oireet. Koira lopetettiin 2015/12. 

 

Twigle Gemstone 

(Rwyn Lucky Luke – Rocbee Gift To Slave) 

synt. 

10.8.2000 

Sukupuoli:  

narttu 

kilpirauhasen vajaatoiminta sairaus todettu: 

2004 

Ilmoitus lisätty: 

4/2009 

Muuta: Todettiin kolmen ja puolenvuoden iässä, saa Thyroxin-lääkitystä 

 

Twigle Never Say Never 

(Chateu Climens av Vettin – Benton Quit Talkin´) 

synt. 

26.10.2007 

Sukupuoli:  

narttu 

kilpirauhasen vajaatoiminta sairaus todettu: 

11/2011 

Ilmoitus lisätty: 

11/2011 

Muuta: Sairastumisikä 4 v. Lääkitys aloitettu.  

 

Wesper Like A Shot 

(Benton Everybopdy Duck – Wesper On The Beach) 

synt. 

12.4.2002 

Sukupuoli: 

uros/narttu 

autoimmuuni vatsatulehdus sairaus todettu: 

12/2011 

Ilmoitus lisätty: 

2/2012 

Muuta: Sairaus eteni rajusti aiheuttaen kovia kipuja ja vatsakramppeja, tylosiinihoito ensin 

sitten kortisoni sekä kipulääkitys. Hoidot eivät tehonneet ja koira lopetettiin 22.12.2011 

kahden viikon sairastamisen jälkeen.  

 

Wild Fellow’s Tirlittan 

(Benton Somebody’s Duck – Rocbee Yo-Yo) 

synt. 

14.5.2009 

Sukupuoli:  

narttu 

Kilpirauhasen vajaatoiminta sairaus todettu: 

08/2018 

Ilmoitus lisätty: 

1/2019 

Muuta: Oireina ontuminen ja takajalkojen vapina. 
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