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teksti: Hanna Siiskonen, kuva: Ossi Koivistoinen

S

yksyn saapumisen huomaa kirpeistä aamuista, pimenevistä
illoista, värikkään kirjavaksi
muuttuneesta luonnosta ja siitä, että
ainakin meillä bengalien oleskelu lasitetulla terassilla on typistynyt lyhyeksi
piipahdukseksi ja sen sijaan viihdytään takan edessä lämmittelemässä.
Nyt istuessani kirjoittamassa tätä
tekstiä lämmin villapaita päälläni,
kehrää täplikäs bengalimme sylissäni
varsin tyytyväisenä. Muutama viikko
sitten kyseinen kissa sairasti anaalirauhasten tulehdusta ja aiheutti kovasti huolta, mutta onneksi lääkkeet
auttoivat ja kissa tervehtyi. Kissat ovat
rakkaita perheenjäseniä ja niiden sai-

rastelu, kuten läheisen ihmisenkin
sairaus, aiheuttaa huolta ja pelkoa.
Elämässä on joskus ikäviäkin yllätyksiä, joihin ei voi varautua. Ehkäpä
se muistuttaisi olemaan kiitollinen
jokaisesta hyvästä hetkestä tässä ajassa, kun hetket herkästi jäävät kiireen,
tietotulvan, tehokkuusvaatimusten ja
suorittamisen jalkoihin. Hyviä hetkiä
on mukava viettää bengalin seurassa!
Hyviä hetkiä vietettiin myös elokuussa samanhenkisten bengali-ihmisten kesken, kun kokoonnuimme
Helsinkiin viettämään yhdistyksemme kesäretkeä Tuire Kaimion luennon
ja yhteisen ruokailun merkeissä. Yleisömäärältään tämän vuoden kesäretki

oli suosituin aiempiin kesäretkiin verrattuna ja luennolta taisi moni kuulija
saada vinkkejä oman kissan ymmärtämiseen kotona. Luennosta voit lukea
lisää tässä Glitterissä.
Nyt syksyllä yhdistyksemme osallistuu Lemmikkimessut 2016 -tapahtumaan 12.-13. marraskuuta Helsingin Messukeskuksessa. Paikalla on
upeiden kissojen lisäksi yhdistyksen
porukkaa ja samassa yhteydessä järjestetään myös yhdistyksemme syyskokous, eli tervetuloa paikalle!
Syysterveisin,
Pj-Hanna
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Kissojen terveyskysely — osallistu!
Prof. Hannes Lohen tutkimusryhmällä on käynnissä kissojen geenikartoitukseen liittyvä kissojen terveyskysely.
Ilahduttavan moni bengalin omistaja
onkin kyselyyn jo vastannut ja rodulle asetettu otoskoko (272 bengalia) on
onnistuttu ylittämään. Kyselyyn on silti edelleen mahdollista ja jopa toivottavaa osallistua, jos oman bengalinsa
tietoja ei ole vielä käynyt kyselyyn antamassa. Pieni ajallinen uhraus takaa
meille jatkossa tärkeää tutkimustietoa

bengalien terveystilanteesta. Kiitos
kaikille kyselyyn jo osallistuneille!
Terveyskyselyn löydät osoitteesta:
http://www.kissangeenit.fi/
Kissojen geenitutkimukseen liittyen kerätään myös kissojen DNAnäytteitä ja tutkimusryhmän toiveena
olisikin, että mahdollisimman moni
kissa, josta on täytetty terveyskysely,
kävisi myös ojentamassa tassunsa ja
antamassa verinäytteen kissojen geenitutkimukseen. Verinäytteen voi an-

taa vaikkapa seuraavan eläinlääkärikäynnin yhteydessä, kun sovit asiasta
eläinlääkärin kanssa. DNA-pankissa
on toistaiseksi vasta 71 bengalin näytteet, joten lisää näytteitä tarvitaan!
DNA-näytteitä tarvitaan niin terveiltä
kuin sairailtakin kissoilta kissan ikään
katsomatta. ■

Jäsenmaksut ja kasvattajamaksu
Hekilöjäsenmaksut vuodelle 2016
ovat seuraavat:
17 € varsinainen jäsen
6 € perhejäsen (varsinaisen jäsenen
kanssa samassa taloudessa asuva)

6 € kasvattajan maksama uuden pennun ostajan ensimmäisen vuoden
jäsenyys
Maksa maksut yhdistyksen tilille:
Suomen Bengalikissat / Nordea

FI32 1108 3000 1025 69

Merkitse laskuun viitenumero:
1009

Huomio maksaessasi:
Jäsenmaksun eräpäivä vanhoille
jäsenille on 31. tammikuuta.
Merkitse viestikenttään jäsenmaksun
maksavien nimet. Varmista myös
sähköiset yhteystietosi ajantasalle.
Mahdolliset muutokset osoitteella
sihteeri@bengalikissat.com.
Jäsenmaksu kattaa jäsenyyden maksuvuoden loppuun saakka ja joulukuun aikana jäseneksi liittyneillä aina
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seuraavan vuoden loppuun.
Kun kyseessä on muu kuin jäsenmaksu, merkitse viestikenttään, mistä maksusta on kyse (esim. kasvattajanimi yhdistyksen nettisivuille)

Suomen bengalikissat tarjoaa
maksuille vastinetta:
•
•
•
•
•

sähköinen jäsenlehti Glitteri
pentuvälitystä
hoito- ja jalostusneuvontaa
rotutietoutta
nimikoidun pokaalin, diplomin ja
kissalle oman sivun yhdistyksen
www-sivuille Supreme Championiksi ja Supreme Premioriksi sekä
Supreme Grand Championiksi ja
Supreme Grand Champion Alteriksi valmistuneille
• jäsentapahtumia ym. hauskaa
yhdessäoloa yhteisten ideoiden
mukaisesti
• mitä parhainta ”vertaistukea”
mm. yhdistyksen ylläpitämällä
”Bengalipulinaa”-keskustelupalstalla

Kasvattajamaksu
Maksamalla 20 €:n kasvattajamaksun saat kasvattajatietosi yhdistyksen sivuille ja tiedon syntyneestä
pentueesta pentusivuille.
Kasvattajamaksun maksamalla saat
kasvattajanimen ja yhteystiedot
yhdistyksen kasvattajalistalle seuraavan vuoden tammikuun loppuun
asti, ja joulukuun aikana maksamalla
myös sitä seuraavan vuoden tammikuuhun.
Jos maksu unohtuu tammikuussa,
voit toki maksaa maksun yhdistyksen
tilille mihin aikaan vuodesta tahansa
ja yhteystietosi tulevat taas yhdistyksen kasvattajalistalle.
Kasvattaja, lahjoitathan pennun
ostajalle esimmäisen vuoden jäsenyyden Suomen begalikissat ry:ssä.
Kasvattajan maksama uuden pennunostajan jäsenyys maksaa vain 6 € ja
tarjoaa uudelle bengaliharrastajalle
loistavan mahdollisuuden lähemmin
tutustua rotuun ja muihin bengaliharrastajiin. ■
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Bengalit Facebookissa! Kollilista
Suomen bengalikissat ry:llä on omat
Facebook-sivut. Kaikki bengaliharrastajat voivat käydä tykkäämässä
sivusta, jolloin sivun päivitykset saa
omalle Facebook-seinälleen. Yhdistyksen Facebook-sivun on tarkoitus
toimia tiedotuskanavana, jossa välitetään tietoa niin yhdistyksen tapahtumista kuin erilaisista ajankohtaisista
kissauutisistakin. Sivulla julkaistuja
uutisia voi käydä halutessaan myös
kommentoimassa. Yhdistyksen Facebook-sivun löydät osoitteesta: https://

www.facebook.com/pages/Suomenbengalikissat-ry/241035082685506 tai
helpommin etsimällä Facebook-haulla "Suomen bengalikissat ry".
Tiedotussivun lisäksi Facebookissa on yhdistyksen keskusteluryhmä,
jossa kaikki ryhmään liittyneet voivat
vapaasti keskustella bengaleista sekä
halutessaan laittaa sivuille vaikka kuvia tai videopätkiä. Facebook-ryhmä
on osoitteessa: https://www.facebook.
com/groups/bengalikissat/ ■

Palvelukseen halutaan:

Yhdistysaktiiveja
Lepääkö pöytälaatikossasi julkaisematon tarina tai muistikortilla hauskoja
kuvia? Oletko menossa näyttelyyn
ja haluaisitko raportoida näkemääsi
esim. jäsenlehdessä? Yhdistys on jatkuvasti valmis vastaanottamaan pienen tai suuren työpanoksesi bengalikissojen hyväksi!
Uudet ”bloggarit” ovat myös terve-

tulleita mukaan joukkoon! Julkaisemme mielellämme uusien ja vanhojen
blogistien mietteitä myös jäsenlehden
sivuilla. Mikäli olet tuore blogisti eikä
blogisi ole vielä yhdistyksen linkkilistalla laita toki toimitukselle viestiä
asiasta!
Ota rohkeasti yhteyttä:
toimitus@bengalikissat.com ■

Kollilista on yhdistyksen verkkosivulla osoitteessa
http://www.bengalikissat.com/siitoskollit.
Yhdistyksen jäsenet voivat ilmoittaa listalle haluamansa siitosuroksen
sivujen ylläpitoon osoitteella toimitus@bengalikissat.com.
Listalla julkaistaan vain sellaisten
kollien tiedot, jotka ovat PK-def-negatiivisia tai PK-def-kantajia. Positiivisten kissojen tietoja ei palstalla julkaista. Halutessasi oman kollisi tiedot
listalle skannaa tai postita kopio kollisi PK-def-tuloksesta osoitteella sihteeri@bengalikissat.com ■

Pentueilmoitukset
1.3.2012 lähtien yhdistyksen pentusivuilla on julkaistu tiedot vain niistä pentueista, joiden osalta voidaan
osoittaa, että niiden vanhemmat ovat
PK-def-negatiivisia tai korkeintaan
toinen vanhemmista on PK-def-kantaja. ■

Bombay-Dreams Soma, "neiti Ylppö"

kuva: Anni Mäntynen
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Näyttelykalenteri
Kotimaiset FIFe-näyttelyt
15.–16.10.2016
26.–27.11.2016
3.–4.12.2016
17.–18.12.2016
14.–15.1.2017
21.–22.1.2017
18.–19.2.2017
25.–26.2.2017
4.–5.3.2017

Helsinki
Turku
Kuopio
Karkkila
Kemi
Lahti
nfy
Pori
Askola

ERY-SYD
TUROK
ISROK
RUROK
POROK
SUROK
POH-KIS
SATAKISSA
URK

Kaikki Suomen FIFe-näyttelyt Kissaliiton näyttelykalenterissa:
http://www.kissaliitto.fi/nayttelyt/nayttelylista

Pohjoismaiset TICA-näyttelyt
12.-13.11.2016

Helsinki

FINTICAt

Kaikki TICA-näyttelyt näyttelykalenterissa:
http://www.tica.org/public/calendar.php

Jäsenosio Bengalipulinassa
Yhdistyksen
keskustelufoorumilla
Bengalipulinassa on vain jäsenille
tarkoitettu palsta, jolla voi keskustella
yhdistyksen asioista. Jotta pääsisit jäsenten omalle palstalle, lähetä jäsenre6

kisterissä oleva nimesi ja Bengalipulinaan rekisteröimäsi nimimerkki joko
foorumin yksäritoiminnolla käyttäjälle
Huiskamestari tai sähköpostilla osoitteeseen toimitus@bengalikissat.com.

Myös kasvattajajäsenille on oma palstansa. Jos olet kasvattaja ja sinulla ei
ole vielä pääsyä kasvattajakeskusteluihin, toimi samoin kuin edellä. ■
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Bengaleiden HCM-tutkimus Bengaliputiikki
Yhdistys suosittelee bengaleiden
ultrausta ja noudattamaan kissojen
ultrauksissa Paw Ped ohjelman ultrausohjelmaa (http://pawpeds.com/
healthprogrammes/recommendations.html).
Kaikki kasvatuskissat suositellaan
kuitenkin ultrattavaksi ainakin kerran.
Yhdistys maksaa korvausta saman
bengalin sydänultrauksesta enintään
1 kerta/vuosi seuraavasti:
Kissan ikä tutkimushetkellä
2–4 vuotta
25 €
yli 4 vuotta
35 €
Korvauksen saannin edellytykset
• Tutkittava bengali on Suomen Kissaliiton tai muun FIFe:n alaisen kissajärjestön tai TICAn rekisterissä
oleva bengali ja tutkittavan kissan
omistaja / omistajat ovat tutkimushetkellä jäseninä Suomen bengalikissat ry:ssä.
• Korvauksen saadakseen on etukäteen lähetettävä kirjallinen ilmoitus
hallitukselle (sihteeri@bengalikissat.com) aikeesta käyttää tietty
kissa / tietyt kissat HCM-ultrassa.
Ennakkoilmoituksessa
riittää
tieto kissan nimestä ja syntymäajasta.
• Sydänultra on tehty välineistöllä,
jonka herkkyys on vähintään 7,5
MHz.

• Toimenpiteen on tehnyt sydänultraukseen hyvin perehtynyt eläinlääkäri.
• Sydäntutkimuksesta on täytetty
Suomen Eläinpraktikoiden kardiologisen alajaoksen laatima virallinen kaavake, jonka kopio on
tutkimuksen jälkeen tehtävän tukihakemuksen liitteenä.
Ultrauksen jälkeen kissan omistajan
on skannattava korvaushakemus liitteineen 2 kuukauden kuluessa tutkimuksesta osoitteeseen
sihteeri@bengalikissat.com
tai postitettava ne kirjeitse osoitteella
Rahastonhoitaja Jari Siltaoja
Pakkahuoneenkatu 7
70900 OULU
Poikkeuksena loppuvuodesta tutkitut
kissat, joiden osalta korvaushakemus
liitteineen on toimitettava ko. vuoden
joulukuun loppuun mennessä
Korvaushakemuksen liitteenä on oltava seuraavat asiakirjat
• tutkimustulokset (kopio kirjallisista
tuloksista)
• laskukopio
• kissan sukutaulun kopio
Ennakkoilmoituksen tai korvaushakemuksen yhteydessä voi kieltää tai antaa luvan HCM-tulosten antamisesta
ulkopuolisille. ■

Yhdistyksen Bengaliputiikista on
mahdollista ostaa monenlaisia paitoja. Saatavilla on perus-t-paitamallien
lisäksi mm. naisten t-paitamalleja
esim. V-aukolla ja avarammalla Uaukolla. Mukana myös kaksi lastenmallia ja esimerkiksi bengalihenkinen
muki kissamaisiin kahvitteluhetkiin.
Bengaliputiikin löytää osoitteesta
http://bengalikissat.spreadshirt.fi/
Palvelun toteutuksesta ja paitojen
toimituksesta vastaa Spreadshirt. Yhdistys ei toimi kaupoissa välikätenä,
vaan rahat maksetaan Spreadshirtille
ja he postittavat tuotteet asiakkaalle.
Käyttäjäkokemuksien mukaan ainakin osa naisten paitamalleista ja
huppareista on mitoitukseltaan suhteellisen pieniä ja kokoa suuremmat
paidat ovat monilla käyttäjillä olleet
hyvä valinta. HUOM! Tämä ei välttämättä päde kaikkiin malleihin, esim.
American Apparel –paidoista ja niiden
mitoituksesta ei ole vielä kantautunut
käyttäjäkokemuksia toimituksen tietoon. Miesten mallit ovat puolestaan
käyttäjäkokemusten perusteella mitoitukseltaan normaaleja tai jopa tavallista reilumpia.
Kaikki toiveet ovat edelleen tervetulleita ja toiveita voi lähettää osoitteella toimitus@bengalikissat.fi tai niitä voi käydä kertomassa yhdistyksen
keskustelupalstalla asiaa käsittelevässä
ketjussa. ■

Alennusta Langfordin geenitesteistä
Suomen bengalikissat ry on liittynyt
Langfordin ”Breed Society” –rekisteriin, ja yhdistyksen jäsenet saavat
jatkossa 20 % alennuksen kaikista
Langfordsin tarjoamista geenitesteis-

tä:
http://www.langfordvets.co.uk/
laboratory_owners.htm Alennuksen
saamiseksi tarvitset koodin, jonka
saat pyytämällä yhdistyksen sihteeriltä: sihteeri@bengalikissat.com. Gee-

nitestejä (esim. PK-def) tarjoaa myös
ainakin UC Davis (http://www.vgl.ucdavis.edu/services/cat/). ■
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KOKOUSKUTSU
Suomen Bengalikissat ry:n sääntömääräinen syyskokous
Aika:
Paikka

lauantaina 12.11.2016 klo 12:15
Helsingin Messukeskus Messuaukio 1
kokoontuminen Suomen bengalikissat ry:n esittelypisteen luona klo 12:05,
josta lähtö yhdessä kokouspaikkaan

Käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
a. puheenjohtajan valinta
b. sihteerin valinta
c. pöytäkirjan tarkastajien valinta
d. ääntenlaskijoiden valinta
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
4. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenen valitseminen
6. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien ja
varatilintarkastajien/varatoiminnantarkastajan valinta
7. Yhdistyksen tulo- ja menoarvio vuodelle 2017
8. Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2017
9.

Jäsen- ja muiden maksujen suuruus vuodelle 2017

10. Yhdistyksen toimihenkilöille maksettavat palkkiot
11. Muut esille tulevat asiat
12. Kokouksen päättäminen
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Oksentava

kissa
teksti: Elisa Välimäki,
Pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri,
Koira-Kissaklinikka

Kissalla oksennusrefleksi
on herkässä
Oksentaminen on kissalla tavallista.
Jopa niin tavallista, ettei omistaja aina
ymmärrä oksentamisen voivan olla
merkki sairaudesta. Kissan ruuansulatuskanava reagoi hyvin herkästi ärsykkeisiin. Liian iso kerta-annos ruokaa
tai ahmiminen aiheuttavat kissalla oksentelua. Syötyään hiiren kissa voi oksentaa karvakasan, eli sulamattomat
jätteet pois mahalaukustaan. Ruohon
syömisen sanotaan olevan tarpeellista,
että kissa voi puhdistaa elimistöään.
Monet kissat oksentavat toistuvasti
karvapalloja. Omistaja saattaa tottua
kissan oksentamiseen niin, ettei pidä
säännöllistäkään oksentelua poikkea-

vana käytöksenä.
Oksentaminen on myös hyvin tavallinen sairauden oire. Kun kissa on
sairas, se ei syö. Se saattaa oksentaa,
tai sillä saattaa olla kuumetta. Oireiden syynä voi olla lähes mikä tahansa. Säännöllinen oksentaminen ei ole
koskaan normaalia.
Tunnistatko oksentamisen?
Oksentaminen alkaa pahanolon tunteesta. Tyypillistä pahoinvoivalle kissalle on voimakas kuolaaminen ja valitus. Ääni voi muistuttaa pienen lapsen
voivottelua. Pahoinvointia seuraavat
vatsakouristukset, yökkiminen, jonka
seurauksena oksennus tulee ylös suusta lattialle. Mikäli pahoinvointi ja vatsan kouristelu puuttuvat, puhutaankin
pulauttamisesta eli regurgitaatiosta.
Regurgitaation erottaminen oksenta-

misesta on tärkeää, sillä regurgitaatio
on oire ruokatorven sairaudesta.
Eniten sekaannusta oksentelun
kanssa aiheuttaa kuitenkin yskä. Kun
kissa yskii, sen asento on sama kuin
oksentavalla kissalla: eläin on kyyryssä, pää ojennettuna, ja usein yskänkouristukset muistuttavat oksennusrefleksiä. Joskus yskänkohtauksen
lopputuloksena voi olla kostea limayskös lattialla.
Oksentelulle voi olla lukuisia syitä
Oksentelu voi johtua ruuansulatuskanavan tukoksesta, tulehduksesta
tai toksiineista eli elimistölle vieraista aineista. Vierasesineet ja kudoksen
liikakasvu voivat johtaa tukoksiin.
Kudosmuutoksia aiheuttavat sekä tulehdukset että kasvaimet. Tulehdussairauksien syitä ovat loiset, allergiat
9
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tai immunologiset tekijät. Kissat ovat
tunnettuja siitä, että monet lääkkeet
aiheuttavat oksennusreaktion.
Oksentaminen voi olla peräisin myös ruuansulatuskanavan ulkopuolelta: tulehdus vatsaontelossa
(vatsakalvontulehdus), neurologiset
sairaudet, kuten sisäkorvantulehdus,
tai aineenvaihduntasairaus aiheuttavat oksenteluoireita. Stressaava kissa
oksentaa herkästi. Tämä tulee esille
matkapahoinvointina, tai kuolaamisena esimerkiksi eläinlääkärin vastaanotolla.
Monet sisäelinperäiset sairaudet
oireilevat kissalla oksenteluna. Näitä ovat maksa- ja munuaissairaudet,
haimatulehdus, sokeritauti, kilpirauhasen liikatoiminta ja jopa virtsatietulehdus. Aineenvaihduntasairauksia
selvitetään veri- ja virtsanäytteillä.
Kuitenkin hyvin monilla kroonisesti oksentavilla kissoilla ongelma on
ruuansulatuskanavassa. Tällöin verija virtsanäytteet saattavat olla täysin
normaalit. Ruokatorven sairaudet eivät tyypillisesti aiheuta oksentamista
vaan regurgitaatiota: kissa pulauttaa
ruuan, usein sulamattomana, ilman
oksennusrefleksiä. Suurin osa ruuansulatuskanavan ongelmista on ohut-

suoliperäisiä tulehdus- tai kasvainsairauksia.
Esiintyykö kissalla gastriittia? Entä
mahahaavaa?
Krooninen gastriitti eli mahatulehdus on kissalla hyvin harvinaista.
Oksentelu johtuu yleensä kroonisesta
enteriitistä eli suolistotulehduksesta.
Mahalaukussa voi myös olla vierasesineitä hyvinkin kroonisen oksentelun
taustalla. Koska eläin saattaa syödä
melko normaalisti, ja totaalisia tukosoireita ei ole, mahalaukun vierasesineet voivat jäädä pitkäksikin aikaa
havaitsematta. Mahahaavaumat ovat
kissoilla harvinaisempia kuin koirilla.
Tavallisia syitä mahahaavaumiin ovat
lääkeaineet sekä kasvaimet. Suolistosairauksia nuorilla kissoilla aiheuttavat
loiset ja vierasesineet. Bakteeritulehdukset ovat kissoilla harvinaisia, mutta niitä voi esiintyä erityisesti raakaruokinnan yhteydessä, jolloin syynä
on ravinnon huono hygieeninen laatu.
IBD eli tulehduksellinen suolistosairaus on huomattavan yleinen aikuisilla ja
vanhemmilla kroonisesti oksentavilla
kissoilla. Kasvaimet, erityisesti suolen
lymfooma, ovat lähes yhtä yleisiä.

Entäs sitten karvapallot?
Viime vuosina on julkaistu useampi
artikkeli kissan karvapallojen oksentamisesta. Tällä hetkellä käsitys on se,
että karvapallojen oksenteluun liittyy
usein suoliston toimintahäiriöitä eli
motiliteettihäiriöitä tai IBD eli tulehduksellinen suolistosairaus. Kaikki
karvaiset kissat eivät siis oksentele
säännöllisesti. Mielenkiintoinen huomio on myös se, että karvapallojen
oksenteluun käytetään hoitona ruokavaliota, samoin kuin kroonisissa suolistotulehduksissa.
Kuinka oksentavaa kissaa tutkitaan?
Akuutin oksentelun hoito on yleensä
oireenmukaista. Akuutti oireilu johtuu lähes aina sopimattomasta ruokavaliosta, lääkityksestä tai infektioista.
Mikäli eläin on hyväkuntoinen, tukihoidolla oireilu saadaan usein rauhoittumaan ilman jatkoselvittelyä.
Krooninen oksentaminen vaatii
pitkälle menevää taudinsyyn selvittämistä, ennen kuin oireilu saadaan
kuriin. Oireilu voi helpottaa oireenmukaisella hoidolla hetkeksi, mutta
palata takaisin hoidon loputtua. Hoitokierteeseen saatetaan jumiutua pitkäksikin aikaa. Jos oireilu on kestänyt
yhteensä tai toistuvasti yli kolmen
viikon ajan, suositellaan tarkempia
tutkimuksia. Potilaalta tutkitaan laajat
verinäytteet, ja usein tarvitaan lisäksi
röntgen- ja ultraäänitutkimuksia. Laboratorio- ja kuvantamismenetelmät
ovat kuitenkin rajalliset. Tähystyksellä
tai leikkauksella otettavat kudospalat
eli koepalat ovat usein tarpeen, jotta
saadaan diagnosoitua IBD, tai löydetään kasvainsairaus.
Miten tunnistan hätätapauksen?

Karvapallojen oksentelu ei nykykäsityksen mukaan ole normaalia, eivät kaikki pitäkarvaiset kissat oksentele säännöllisesti.
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Oksenteluun liittyvä kuumeilu, heikkous, väsymys tai yli 2 vuorokauden
syömättömyys ovat aiheita nopealle
eläinlääkärikäynnille. Pikimusta ulos-
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te on merkki ruuansulatuskanavan
läpi tulevasta verestä ja on vakava
oire. Muita huolestuttavia oireita ovat
vatsakipu, verioksentelu tai vatsan
turvottelu. Jos kissa on saanut lääkitystä ennen oksenteluoireilun alkamista, näistä on aina syytä keskustella
eläinlääkärin kanssa. Särkylääkkeet
(aspiriini, ibuprofeeni) ja antibiootit
(klindamysiini, doksisykliini) voivat
olla hyvinkin vatsaa ärsyttäviä.
Milloin tarvitaan kirurgiaa?
Myös kissoille joudutaan tekemään
hätäleikkauksia
oksenteluoireiden
vuoksi. Jos tiedetään, että kissa on
syönyt vierasesineen, on leikkaus melko varmasti edessä. Joskus suolentuppeuma (intussusseptio) tai vierasesine
on tunnettavissa vatsan tunnustelussa.
Projektiili oksentelu on varma merkki
suolen tukoksesta: kissa oksentaa kaaressa ulosteen näköistä oksennusta.
Röntgenkuvissa voi olla muutoksia,

jotka viittaavat suolitukokseen tai suolentuppeumaan. Röntgenkuvissa voi
olla löydöksiä, jotka vaativat nopeaa
leikkausta: vapaata kaasua vatsaontelossa, tai merkkejä vatsakalvontulehduksesta tai virtsateiden repeämisestä.
Kuvien tulkitseminen ei kuitenkaan
aina ole helppoa.
Diagnostinen laparatomia eli tutkimusleikkaus on myös mahdollinen,
kun oksentelun syy ei muutoin selviä.
Vaikka leikkaus toimenpiteenä on
suuri, on myös toimenpiteen hyödyt
huomattavat. Näytteitä saadaan tarvittaessa jokaisesta vatsaontelon elimestä, sekä patologin tutkimusta että
bakteeriviljelyä varten. Huolellisesti
suoritettu diagnostinen laparatomia
on harvoin negatiivinen.
Miten oksentavaa kissaa hoidetaan?
Oksenteluun käytetään sekä oireenmukaista hoitoa että spesifistä hoi-

toa. Oireenmukainen hoito on oireita
helpottavaa, ja käsittää pahoinvointilääkityksen, nestehoidon ja ruokavalion. Happosalpaajia voidaan käyttää
hoidon apuna, mutta happosalpaajat
yksistään eivät ole pahoinvointilääkkeitä.
Spesifinen hoito suuntautuu sairauden aiheuttajaa vastaan. Koska
suolistoperäiset sairaudet ovat huomattava yksittäinen oksentelua aiheuttava tautiryhmä, ruokavaliolla on
suuri merkitys kroonisesti oksentavan
kissan hoidossa.
Pahoinvoinnin hoito on hyvinvointikysymys! Oksentelun syy on
aina syytä selvittää. Jos tiedetään, että
kissa ahmii ruuan ja oksentaa, koetetaan muuttaa ruokavaliota tai käyttää
ruokinta-automaatteja
ahmimisen
vähentämiseksi. Jos kissa oksentelee
säännöllisesti ja usein, vaatii se lisäselvittelyä eläinlääkärillä. Kissakaan ei
oksenna huvikseen. ■

Koira-Kissaklinikka on Cat Friendly Clinic
Puhumme kissaa jotta voisitte molemmat
nukkua yönne paremmin...
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on meille tärkeää! Tervetuloa!
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PENNUT
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teksti: Irja Lehtonen
kuvat: Satu Honkanen ja Irja Lehtonen

P

esästä kuuluu pienen pientä narinaa. Ihan kuin geigermittari
tikittäisi.
Kuuntelen ihastuneena, kun muutaman päivän ikäiset pennut ovat oppineet kehräämään. Emo vastaa kehräykseen ja ojentautuu tyytyväisenä
parempaan asentoon. Vielä sokeat
pennut takertuvat nisiin kuin hukkuva pelastusrenkaaseen ja pienet tassut
polkevat emon vatsaa lypsäen nisistä
lisää maitoa.
On tämä terveiden, reippaiden
pentujen hoito helppoa ensimmäisen
kuukauden verran, tuumin pentuja
ja emoa seuratessani. Emo ruokkii ja
hoitaa pentujen saniteettiasiat. Minun
ei tarvitse muuta kuin huolehtia siitä,
että emo saa riittävästi kunnon sapuskaa ja pääsee jaloittelemaan muihin huoneisiin ja kodinhoitohuoneen
hiekkalaatikolle; pentuhuoneen hiekkalaatikko ei tälle emolle kelpaa. Mitä

muuta vaivaa tässä nyt olisi kuin seurata pentujen painon kehitystä punnitsemalla ne aamuin ja illoin.
Punnitseminen aiheuttaa kuitenkin harmaita hiuksia. Emo toki antaa
nostaa pennut pesästä eivätkä pennut
vielä pyri pois vaakakupista. Olen
kuitenkin sitä mieltä, että vaaka on
ihan varmasti epäkelpo ja rikki. No
palaahan siinä numeronäytön valo ja
numerot näkyvät. Vaaka näyttää jopa
huoneen lämpötilankin, vaikka tähän
päivään mennessä en kyllä ole keksinyt, miksi digitaalivaa'assa on moinenkin toiminto. Paitsi no, näkeehän siitä,
onko pentuhuoneessa numeroinakin
mitattuna riittävän lämmintä.
Mutta mitä kun pentujen paino on
aamulla 10 grammaa suurempi kuin
illalla ja illalla paino on taas laskenut
sen kymmenen grammaa tai päinvastoin. Heitot ovat niin suuria, etteivät
ne voi mitenkään pitää paikkansa. Ja
sitten taas parin päivän päästä vaaka
tuntuu toimivan ihan hyvin. Tokihan

pentujen paino voi nousta nykäyksittäin; tänään ihan vähän tai ei ollenkaan mutta huomenna taas reippaan
lukeman, mutta epäilys vaa'an toimimattomuuteen kaihertaa silti mielessä.
Mutta pentujen paino nousee kuitenkin vakaasti. Ensimmäisen viikon
aikana kaikkien paino on tuplaantunut niin kuin pitääkin. Ohto painaa
eniten, Olka on hyvä kakkonen ja Oskari ja Okko valloittavat vuoron perään kolmannen mitalisijan.
Seuraan taas kerran pentujen ruokahetkeä. Onko niiden ihan pakko tapella samasta nisästä! Neljä pentua ja
nisiä kaiken kaikkiaan kahdeksan eli
jokaiselle olisi kaksi. Ja silti koko katras yrittää tunkea samalle maitolähteelle. Nisien äärellä toisiaan tassuilla
huitovat pennut näyttävät liikuttavan
huvittavilta mutta kyseessä on silti
armoton potkunyrkkitappelu, jossa
yritetään karkottaa nisään takertunut,
tyytyväisenä imevä kaveri ja päästä
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itse paremmaksi kuvitellulle apajalle.
Pennut eivät ilmeisesti ole kuulleet
tai sitten ne eivät välitä siitä havainnosta, että kissanpennut valitsevat
sattumanvaraisesti oman nisänsä, josta ne yleensä aina imevät. Tai sitten
kaikki ovat valinneet omaksi nisäkseen sen yhden ja saman nisän. Nostelen pentuja eri nisille mutta ei se auta.
Pennut tappelevat aikansa parhaasta
paikasta mutta lopulta kaikki aterioivat tyytyväisenä välillä sievästi rivissä
ja välillä sekavana solmuna toistensa
alta, päältä ja ylitse maitolähteeseen
takertuen.
Pentuhuoneessa on hiljaista ja rauhallista, liian rauhallista. Jotta pennut
vähitellen tottuisivat erilaisiin ääniin,
avaan pentuhuoneessa päiväksi radion: musiikkia, puhetta, uutisia ja
taas musiikkia. Ennätän kyllä perusteellisesti kyllästyä paikallisradion
kotimaiseen iskelmätarjontaan, ennen
kuin pennut aikanaan ovat valmiita
siirtymään uusiin koteihin.
Pesäkin on pieni ja turvallinen.
Se riittää hyvin emolle ja pennuille melkein pari viikkoa, kun pennut
vain syövät, nukkuvat ja ottavat en14

simmäisiä horjuvia askeleitaan. Mutta kun pennut ovat 12 päivän ikäisiä,
ne ovat kadonneet pesästä. Tarkistan
varapesän. Ei emoa eikä pentuja. Tarkistan varapesän numero 2. Ei mitään
sielläkään. Minne ihmeeseen emo on
pennut siirtänyt? Emo ei suostu kertomaan vaan seuraa minua, kun kierrän tarkistamassa mahdolliset piilot.
Entä muut huoneet, emohan pääsee
avoimesta pentuhuoneen ovesta muihinkin tiloihin? Ei löydy pesuetta olohuoneen sohvalta tyynyjen takaa eikä
lattialla lojuvista kissanpesistä, mutta
makuuhuoneen sängyssä on pieni kohoutuma. Kurkistan sängynpeitteen
alle ja siellähän ne! Neljä kissanpoikasta katsoo minua ihmettelevin silmin. Kerään kaikki syliini ja kannan
ne takaisin pentukamariin omaan
pesään emon protestoidessa närkästyneesti muutto-operaatiota. Lopulta se
tyytyy järjestelyyn ja asettuu imettämään pentujaan.
Kun pennut alkavat kurkkia pesän
reunan yli, siirrän pentupesän isomman aitauksen sisään ja avaan pesälaatikon etureunan. Avartunutta maailmaa ihmettelevät pennut pysyvät

päivän pesän turvissa ja alkavat sitten
tutkia reilun kahden neliön suuruista
pesäaitausta. Se on kuitenkin liikaa
emolle, joka on yhtä äkkiä varma siitä, että muut kissat tulevat ja tekevät
jotain kamalaa sen pennuille. Se hyökkää raivokkaasti olohuoneeseen, yllättää syysauringon paisteessa loikovat
vanhat kissat ja käy niiden kimppuun.
Kun rauha on lopulta maassa, siirrän
emon pentujen luo, suljen siihen asti
auki olleen kamarin oven ja haen siivousvälineet lakaistakseni lattialta
lukuisan määrän karvatuppoja ja luututakseni lattialta isojen kissojen hätäpissatipat.
Kun pennut ovat täyttäneet kolme
viikkoa, tuon pesäaitaukseen matalan
hiekkalaatikon. Pennuilla on taas uutta ihmettelemistä. Ne kiipeävät laatikkoon, maistelevat paakkuuntumatonta
kissanhiekkaa, syljeskelevät murusia
suustaan ja loput muruset saankin
sitten kaivella suupielistä ja huulien
sisäpinnoilta. Ihan itsestään pennut
alkavat kaivella hiekkaa, siihen syntyy
pikkuruinen syvennys, jonka reunoja
hiekkamuruset valuvat alas täyttäen
kuopan.
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Kun pennuilla on ikää päivää vaille neljä viikkoa, tuon niille kokeeksi
ensimmäiset annokset kiinteää ruokaa: hieman jauhelihaa, eläinkaupasta hankittua penturuokaa ja sekaan
emonmaidonvastiketta. Vielä ripaus
calphosumia ja multicat-jauhetta ja
sapuska on valmis tarjoiltavaksi. Pentuja ei tarvitse suostutella maistamaan,
kaikki ahmivat annoksena ja istuvat
nuolemaan suupieliään. Reippaita
kissanalkuja! Monesti pennuista vain
rohkein ja uteliain maistaa tässä vaiheessa outoa evästä ja joskus viimeiset
oppivat kiinteän ruoan syöntiin vasta
6-7 viikon ikäisenä.
Ensimmäisen kiinteän aterian ja
naaman puhdistamisen jälkeen onkin vuorossa toinen suuri tapahtuma.
Pennut kiipeävät vuoron perään hiekkalaatikolle, kaivavat siihen pienet
kuopat ja istuvat kuopan päälle tärkeän näköisenä ja naukuvat.
– Kato äiskä, me osataan tämä
homma!

Ja niin ne osaavat ihan opettamatta hiekkalaatikon käytön. Mutta syytä
onkin osata, sillä emo lopettaa pentujen saniteettihommista huolehtimisen
silloin, kun ne alkavat kiinteän ruoan
syömisen.
Tämän jälkeen lattialla tuntuukin
aina olevan laatikon reunan yli ryöppyävää hiekkaa, vaikka lattian lakaisisi
kolmasti päivässä. Ja siivoaminen on
hankalampaa kuin keskivaikean sudokun ratkaiseminen, kun neljä tarmokasta pentua riekkuu riemuissaan
lattiaharjan kimpussa.
Päivä päivältä pentujen motoriset taidot kehittyvät, ne pyrkivät kiipeämään pentuaitauksen reunan yli
ja lopulta ensimmäinen onnistuu.
Se hoksaa käyttää hyväkseen pesäaitauksen nurkassa olevaa saranatappia.
Muutaman päivän kuluttua ei edes aitauksen nurkkiin katoksi asetetut pahvinkappaleet estä pentuja kiipeämästä
joka paikasta aitauksen yli. Niinpä
puran aitauksen että pennut pääsevät

tutkimaan koko kamaria.
Asennan kuitenkin pentukamarin
oven eteen puoli metriä korkean kovalevyn kappaleen, että pennut eivät
pääse vielä vaeltelemaan muihin huoneisiin. Emokin viihtyy vielä pentujen
kanssa, tuijottaa vain välillä valppaasti
oviesteen yli ja vahtii, että muut kissat
eivät tule pentujen huoneeseen.
Kun pennut ovat kuuden viikon
ikäisiä, emo hyppää oviesteen yli, puskee toisia kissoja, kehrää ja kiehnää ja
on taas kaveri kaikkien kanssa. Pennut
ihmettelevät emon katoamista, sitten
ensimmäinen tulee oviesteelle, katsoo
sitä arvioiden – ja kiipeää yli. Toinen
tulee yrittämään, vaappuu hetken aikaa mahansa varassa esteen päällä ja
muksahtaa toiselle puolelle. Poistan
esteen ja loputkin pennut marssivat
häntä pystyssä tutkimaan suurta maailmaa.
Käyn sulkemassa vähäksi aikaa
pentuhuoneessa soivan paikallisradion. ■
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UC Davis
vs.

Langford
Laboratories
Kissan DNA-näytteen lähettäminen geenitestiin
teksti: Outi Koivistoinen
kuvat: Ossi Koivistoinen

E

n kasvata kissoja, mutta olen
puhtaasta
mielenkiinnosta
miettinyt jo pitkään oman bengalikaksikkoni PK-def (pyruvate kinase defiency) -testausta. Mäykynen
on jo yli kahdeksan ja Ellikin täyttää
ihan kohta seitsemän eli kumpikin
on syntynyt aikana, jolloin PK-def ja
PRA-geenitestejä ei bengaleille vielä
oltu kehitetty eikä siten vastuullisinkaan kasvattaja voinut niitä kissoiltaan tutkia. Bengalien PRA:lle on tyypillistä, että sairas kissa sokeutuu jo
parivuotiaaksi mennessä, joten PRAtestin teettäminen tuntui turhalta, kun
kumpikin kissoistamme selvästi näkee
moitteettomasti. Sairauksien lisäksi
16

DNA-testejä on saatavilla myös joidenkin värien testaamiseen, esimerkiksi on mahdollista selvittää onko
lumibengali himalajanaamio, tonkineesinaamio vai burmanaamio, mikäli värin tunnistus on silmämääräisesti
haastavaa. Molemmat kissamme ovat
ruskeatäplikkäitä eli niiden väri ei
jätä mitään arvailun sijaa siitä, mikä
naamioväri voisi olla kyseessä. Toki
kissoilta voisi testata kantavatko ja periyttäisivätkö ne mahdollisesti jotain
lumiväriä, mutta kahden kastraatin
kohdalla värien periyttämisestä tietäminenkin on täysin hyödytöntä, kun
jälkeläisistä ei voi edes unelmoida.
Ainoa vähänkään järkevä geenitesti meidän kissoille oli siis PK-def
-testi, missä tutkitaan onko pyru-

vaattikinaasientsyymiä koodaavassa
geenissä mutaatio, joka aiheuttaa entsyymin alhaista aktiivisuutta ja josta
seurauksena kissalle kehittyy hemolyyttinen anemia. Oireet voivat olla
hyvin moninaisia ja onnekkaimmat
sairaista kissoista tuntuu elävän käytännössä täysin terveinä koko ikänsä,
mutta tosilla sairaus aiheuttaa esimerkiksi heikkoutta, painonmenetystä
ja uneliaisuutta, joiden vakavuusaste
vaihtelee huomattavasti. Koska oireet
ovat epämääräisiä ja sellaisia, että niiden takana voi olla melkeinpä mikä
tahansa sairaus, tuntui PK-def -geenitesti jokseenkin järkevältä valinnalta
jopa kahdelle lemmikkikissaelämää
viettävälle seniorikissalle. Nuorempien bengalien kohdalla testaaminen
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on pääsääntöisesti jo tarpeetonta, jos
kissat on ostettu vastuunsa kantavalta
bengalikasvattajalta. Tällöin niiden
vanhemmat on jo tutkittu sairauden
varalta ja jalostusvalinnat tehty niin,
ettei pentueisiin pääse syntymään sairaita kissoja.
Geenitestit voi luonnollisesti otattaa kissoistaan eläinlääkärikäynnin
yhteydessä, mutta myös eläinlääkärit
lähettävät DNA-näytteet edelleen testattaviksi, joten aivan yhtä hyvin testit
voi ottaa itsekin, ellei tarvitse eläinlääkärin todistusta siitä, että testi on
otettu valvotuissa olosuhteissa juuri
papereissa ilmoitetusta kissasta. Huijaukseen taipuvaiselle kasvattajalle
itsetestaus antaa tietysti mahdollisuuden ottaa testi eri kissasta kuin josta
se on ilmoitettu otetun, mutta tämä
on luonnollisesti hyvin lyhytnäköistä
kasvatustoimintaa.
Mikäli oma kissa sitten geenitestissä todetaan sairaaksi, niin eläinlääkärikäynti on tietysti tässä vaiheessa paikallaan, jotta voidaan miettiä, onko

PK-def -testien hinnat 28.7.2016
PK-def -testi
Postimaksu
Yhteensä

UC Davis
$40,00
36,88 €
2,80 €
39,68 €

tarvetta lisätutkimuksille, jonkinlaiselle seurannalle tai hoidolle. Periytyviä sairauksia ei varsinaisesti voida
parantaa, sillä mikään hoito ei korjaa
mahdollisia geenivirheitä. Kissa joka
on perinyt bengalien PRA:ta aiheuttavan mutatoitunen geenin molemmilta vanhemmiltaan, eli joka on tämän
suhteen sairas, tulee sokeutumaan
riippumatta mahdollista hoidoista.
Joissain muissa periytyvissä sairauksissa hoidoilla saatettaan kuitenkin
pystyä hidastamaan sairauden etenemistä tai ainakin sairauden oireita
voidaan mahdollisesti hillitä lääkityksillä.
Lopulta kissoille saatavilla olevia
geenitestejä on olemassa vain kourallinen, mikä johtuu yksinkertaisesti

Langford
£26,88
32,63 €
1,30 €
33,93 €

siitä, ettei monenkaan sairauden monimutkaisia periytymismekanismeja tunneta eikä niihin ole voitu siten
myöskään kehittää geenitestejä. Kehitetyistä kissojen geenitesteistä kattavat
valikoimat testejä löytyy ainakin kahdelta isolta laboratoriolta: kalifornialaiselta UC Davisilta ja brittiläiseltä
Langfordsin laboratoriolta. Nämä kaksi laboratoriota tekevät ainakin jollain
tasolla myös yhteistyötä keskenään,
vaikka toisaalta varmasti myös kilpailevat asiakkaista ja heidän tuomistaan
rahoista. Bengalien vasta hiljattain
markkinoille tullut PRA-testi oli aluksi saatavilla vain UC Davisin laboratoriossa, jossa testi kehitettiin, mutta
nyttemmin tämä testi on tullut myös
Langfordin laboratorion testausvaliPoskisolunäyte otetaan pyörittämällä
vanupuikkoa kissan ikenen ja posken
sisäpinnan välissä.
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PK-def periytyy oheisen kaavion mukaisesti resessiivisesti. Vain sairas kissa
saa oireita.

koimaan.
Kun kerran testaamaan lähdetään,
niin testataan sitten kunnolla, oli ajatukseni, ja niinpä päätin lähettää toisen kissan DNA-näytteen UC Davisin
laboratorioon ja toisen Langfordin laboratorioon. Kummallakin on selkeät
nettisivut, ja rekisteröinti onnistuu
helposti, jos englanninkielen perusteet ovat hallussa. Molemmilla laboratorioilla on erilaisia geenitestipaketteja, joten varsinkin, jos suunnittelee
useamman geenitestin teettämistä
samalla kertaa, kannattaa hinnoista
kiinnostuneen käyttää pieni hetki pakettien sisältöjen ja hintojen vertailuun. UC Davis ilmoittaa hinnat luonnollisesti yhdysvaltojen dollareina ja
18

Langford Laboratories brittipuntina
eli kurssivaihtelutkin saattavat vaikuttaa siihen, kumpi laboratorio tarjoaa
testin halvemmalla. Langford Laboratories tarjoaa yhdistyksemme jäsenille
20 % alennuksen listahinnoistaan, sillä Suomen bengalikissat ry on heidän
”Breed Society” -listallaan. Alennustunnuksen saa pyydettäessä yhdistyksemme sihteeriltä.
Molemmat sivustot antavat hyvät
ohjeet näytteenottoon. Näyte otetaan
kissan posken sisäpinnalta vanupuikolla. Kissan pitää olla syömättä ja juomatta tunti ennen näytteenottoa, jotta
poskien limakalvoilla on riittävästi
helposti irtoavaa solukkoa ja toisaalta
ettei suuhun ole tullut muista kissoista

ulkopuolista DNA-kontaminaatiota.
Tämä pitää huomioida etenkin pentuja testatessa, sillä ne eivät saa imeä
maitoa tämän tunnin karenssiajan aikana, sillä muuten näyte saattaa sisältää myös emon DNA:ta.
Näyte otetaan tavallisella puuvillavanupuikolla. Itse avasin tätä varten
uuden vanupuikkorasian, kun halusin
varmistaa, ettei puikoissa ole jo kummankin kissan DNA:ta valmiiksi, kun
jotenkin kummasti meidän nelijalkaiset tuntuvat aina ehtivän kaikkialle.
UC Davisin ohjeessa näyte otetaan
kustakin kissasta kahdella kaksipäisellä vanupuikolla eli näytteitä tulee
kissaa kohti yhteensä neljä. Langford
Laboratories taas neuvoo leikkaamaan kaksipäisestä vanupuikosta toisen pään pois ja käyttämään vain toisen pään. Heille myös riittää vain yksi
yksipäinen vanupuikko per kissa. Itse
lähetin Langfordiin kuitenkin kaksi
vanupuikkoa, ettei näyte loppuisi ainakaan kesken.
Näytteenotossa oleellisinta on saada näytteeseen kissan poskisolukkoa
eli vanupuikkoa pyöritetään kissan
ikenen ja posken välissä. Tarkoitus ei
siis ole ottaa sylkinäytettä kissan suusta. Meillä näytteenotto sujui suhteellisen helposti, kun toinen piti kissaa
kiinni ja toinen pyöritti vanupuikkoa
kissan poskessa.
UC Davisin näytteen saatepaperissa on erikseen merkittynä kohdat, joihin vanupuikot teipataan. Lisäksi saatepaperille on annettu vielä huolelliset
taitteluohjeet ja paperi näyttää hyvin
ammattimaiselta tarkkoine ohjeineen
ja viivakoodeineen. Langfordilla saatepaperiksi tulostettiin sähköpostiin
lähetetty lomake, jossa oli kissan ja
sen omistajan tiedot ja tälle paperille
sitten teipattiin vanupuikot ilman sen
tarkempia ohjeistuksia. Kummassakin laboratoriossa maksu suoritettiin
luottokortilla testin tilaamisen yhteydessä.
Näytteet suljettiin kirjekuoreen
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Mäykysen ja Ellin testitulosten mukaan kissoilla ei ole testattua PK-def-geenimutaatiota.

ja vein ne postiin torstaina 28.7. Sen
jälkeen alkoi jännittynyt odotus. Ensimmäisenä saapui Ellin tulos Langfordilta. Vastaus tuli sähköpostiin
pdf-dokumenttina perjantaina 5.8. eli
vastauksen saaminen kesti kahdeksan
päivää näytteen lähettämisestä. Olin
positiivisesti yllättynyt siitä, miten
nopeasti tuloksen sain ja tietysti myös
erittäin ilahtunut siitä, että Elli-neiti
oli PK-defin suhteen N/N eli terve!
Ensimmäisen tuloksen saapumisen jälkeen aloin hiukan malttamattomana odotella Mäykysen testitulosta.
Vihdoin 12.8. sain UC Davisilta sähköpostia, mutta pienoinen pettymys
iski, kun huomasin, että se olikin
vasta ilmoitus näytteen vastaanotta-

misesta, jossa kerrottiin, että näytteen
analysointiin kuluu vielä 2–6 arkipäivää. Lopulta Mäykysen testitulos saapui tiistaina 16.8. eli vastausta joutui
odottamaan lähemmäs kolme viikkoa.
Luonnollisesti postin kulku USA:n
länsirannikolle kestää pidempään
kuin Britteihin, mutta tästä täysin ymmärrettävästä syystä huolimatta itse
kuitenkin arvostin Langfordin selvästi nopeampaa vastausaikaa. Onneksi
tulos oli sentään mieluinen eli myös
Mäykynen on nyt tutkitusti terve PKdefin suhteen.
Kahden näytteen otannalla on tietysti mahdotonta kattavasti vertailla
kahden eri laboratorion palveluja.
Geenitestin tilaaminen oli helppoa

kummastakin paikasta ja molemmissa annettiin hyvät ohjeet näytteenottoon. Tällä testauskerralla hintavoittajaksi selvisi Langfordin laboratorio,
jonka PK-def -testi oli viitisen euroa
halvempi kuin UC Davisin vastaava
testi. Hintavertailua jokainen joutuu
kuitenkin tekemään sen mukaan, mitä
testejä haluaa kissalleen teettää ja millaiset valuuttakurssit testaushetkellä
sattuvat olemaan.
Mikäli testillä on kiire, neuvoisin
oman kokemukseni pohjalta lähettämään näytteet Langfordin laboratorioon. Jos hätä ei kuitenkaan ole kauhea,
niin voisin suositella kumpaa tahansa
laboratoriota. ■

Lisätietoja
https://www.vgl.ucdavis.edu/services/cat/
http://www.langfordvets.co.uk/diagnostic-laboratories/diagnostic-laboratories/general-info-breeders
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Herra Mäykynen & Elli

Juoksupyöräilyn

Ilot ja Surut

teksti: Outi Koivistoinen

G

litterin edellisessä numerossa
kerrottiin juoksupyörän saapumisesta Mäykysen ja Ellin
kotiin. Vastaanotto ei ollut yhtä innos-

tunut kuin henkilökunta oli toivonut:
namien avulla Mäykysen sai houkuteltua pyörään löntystelemään ja Elli
karttoi koko hökötystä kuin ruttoa.
Näin kului kokonainen kuukausi ja

henkilökunta oli jo lähes toivonsa menettäneenä alkanut pohtia juoksupyörän edelleen myyntiä.
Eräänä heinäkuisena iltana Elli
katseli lempipaikaltaan, seinään pulkuva: Ossi Koivistoinen
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tatun kaiuttimen päältä, Mäykysen
vastentahtoista pyörässä löntystelyä
poikkeuksellisen
kiinnostuneena.
Henkilökuntaa hiukan huolestutti, sillä Elli näytti arvioivan hypätäkö pyörän
päälle heti vai kohta. Vaikka henkilökunta oli sinällään onnellinen neidin
pyörää kohtaan suuntaamasta mielenkiinnosta, ei pyörän päälle hyppääminen tuntunut ihan parhaalta älynväläykseltä, sillä poistuminen pyörän
päältä päätyisi luultavasti hiukan
vauhdikkaammin kuin mitä neiti oli
suunnitellut.
Henkilökunta kielsi Elliä hyppäämästä ja hätisti neidin kaiuttimen
päältä pois toivoen, että päätön idea
unohtuisi. Tämä osoittautui sinänsä
turhaksi toivoksi, mutta onneksi hyppy-yritys tehtiin sitten lattialta juoksupyörän ulkosivulle. Tulos oli tietysti
välitön maahan tippuminen, mutta
astetta matalammalta ja pienemmällä
kaarella kuin mitä lentomatka olisi ollut pyörän päälle hypättäessä. Hyppäsipä neiti lattialta vielä pyörän toisellekin ulkoreunalle ja sen jälkeen kävi
tassuttelemassa ja kurkkimassa kaikki
juoksupyörän tukirakenteiden kolot.
Kun tarkastaja-Elli oli katsastanut
koko hökötyksen, neiti hyppäsi pyörään ja alkoi ravata siinä kuin vanha
tekijä. Sitten seurasi sarja vauhdikkaita spurtteja, joiden tarkoitus näytti
lähinnä olevan kokeilla, josko pyörän
ympäri pystyisi juoksemaan. Edes Ellin sisulla ja vauhdilla ei kuitenkaan
pyörän ympärijuoksussa onnistuttu, mutta yllättävän korkealle neidin
vauhdikkaimmat intervalliharjoitukset kissan nostivat.
Nyt Ellin juoksupyöräinto on kestänyt jo kolme kuukautta eikä loppua
näy. Päivittäin Elli juoksee pyörässä
useita kertoja ja välillä pyörä on käytössä jopa öisin. Usein vauhti on reipas hölkkä, mutta välillä neiti edelleen
innostuu hurjiin vauhtispurtteihin.
Pyörässä juoksuun kuuluu useimmiten oleellisena osana myös juttelu —

”mau mäy mau” kertoo ilmeisesti neidin kulloisistakin juoksufiiliksistä tai
ehkä kenties yrittää saada patistettua
henkilökuntaa neidin leikkiseuraksi.
Päivittäin juostuista matkoista ei henkilökunnalla ole mitään tietoa, mutta
muutamaan otteeseen on jo mietitty,
että jonkinlainen matkamittari olisi
hauska lisä pyörässä, jotta tiedettäisi,
millaisia maratoneja Elli pyörässä päivittäin taivaltaa.
Juoksun liiallinen riemu voi kuitenkin intohimoisimmille kuntohirmuille kostautua karusti. Ellin tätihölkässä ei vammoja ole syntynyt, mutta
Ellin kasvattajan, NordicGlown Miran, Wildie-kissa on juossut tassunsa
haavaumille asti. Nyt pyörä on jouduttu laittamaan piiloon, jotta tassut
saadaan taas kuntoon, sillä pyörästään
haltioissaan oleva Wildie ei ole osannut yhdistää vammojaan pyörään,
vaan edelleenkin siellä haluaisi juosta.
Nähtävästi One Fast Cat -juoksupyörän
etyleeni-vinyyliasetaattivaahto
(sama materiaali, kuin mitä käytetään
monesti mattojen pohjassa ja urheilu-

kenkien pohjallisissa) aiheuttaa hurjissa juoksupyrähdyksissä niin suuren
kitkan tassun ja materiaalin väliin,
että kuumeneminen saattaa aiheuttaa
lieviä palovammoja superspurttaajien
anturoihin. Selvästi innokkaimpien
juoksupyörähirmujen pyöränkäyttöä
kannattaakin seurata ja tarvittaessa
hiukan hillitä sekä mahdollisesti harkita päällystemateriaalin korvaamista
jollain toisella.
Meillä onneksi edes Ellin vauhti ei
riitä aiheuttamaan tassunpohjavammoja ja vielä vähemmän vaarassa on
Mäykynen, joka ei pyörässä juoksemiselle ole edelleenkään lämmennyt.
Selvästi herra on tosin havainnut sen
keinoksi saada herkkupaloja ja ruokaa. Tämäkään ei riitä innostamaan
Mäykystä juoksupyörän säännölliseksi käyttäjäksi, mutta jos nälkä kurnii
liiaksi ja henkilökunta ei ota ruokavaateita kuuleviin korviinsa, niin
viimeisenä keinonaan herra yleensä
lähtee löntystelemään juoksupyörään.
Varma keino saada täydennystä ruokalautaselle! ■

kuva: Mira Lundbeck

Liian vauhdikkaan menon jälkiä Wildien anturoissa
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Tuire Kaimion

LUENTO
kissan käyttäytymisestä
20.8.2016 Helsingissä
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teksti: Hanna Siiskonen
kuvat: Ossi Koivistoinen

A

urinkoisena lauantaina 20.
elokuuta kokoontui reilu kolmekymmentä kissojen käyttäytymisestä kiinnostunutta ihmistä
Helsingin Hakaniemessä viettämään
Suomen bengalikissat ry:n 7. kesäretkeä. Luento kissojen käyttäytymisestä järjestettiin Säästöpankinrannassa
PAM-Helsingin
kauppatyöntekijät
ry:n tiloissa, jotka soveltuivat tapahtumaamme erittäin hyvin.

Eläintenkouluttaja Tuire Kaimio aloitti luentonsa kertomalla
kissan oppimisesta. Melko yleinen
väärinkäsitys kissoista on, että kissaa ei voisi kouluttaa tai opettaa.
Tämä käsitys tuntuu olevan etenkin ihmisillä, joilla ei ole kissasta kovin paljon omaa kokemusta.
Kissa oppii jatkuvasti ilman tarkoituksellista opettamistakin. Kissoilla on useita oppimistapoja käytössä
ja kissa osaa yhdistellä asioita, kuten esimerkiksi ihmisen sijainnin
tai varusteet tiettyyn tunteeseen.
Lisäksi kissa oppii tekemällä. Kissan käytöksestä johtuva seuraus on
myös tärkeä, sillä silloin kissa oppii
vaikuttamaan omalla toiminnallaan näihin seurauksiin. Käytöksen
ja seurauksen on kuitenkin toistuttava useita kertoja, että kissa hoksaa niiden yhteyden.
Kissan, kuten muidenkin eläinten ja varmasti myös ihmisen oppimisessa oikea mielentila on tärkeä. Lisäksi on huomioitava kissan
toiminta-alueet esim. nukkumiselle, syömiselle ja tarpeiden tekemiselle ja sopiva vuorokaudenaika.
Kissojen leikittämisessä saaliin
matkiminen on kissan mielestä
mielenkiintoisinta eli lelun pitäisi
lentää, kuin lintu tai madella, kuin
käärme. Oppimisen tulisi aina tapahtua rauhallisessa tilanteessa ja
kissan stressaantumista pitää välttää. Tämä on erityisen tärkeää, kun

kissaa opetetaan sietämään pelottavia asioita, esim. kuljetuslaatikossa
olemista tai eläinlääkärikäyntiin
liittyviä asioita. Tällöin kissan sietokynnystä nostetaan vähitellen,
eikä edetä liian nopeasti. Pelottelusta ei ole hyötyä vaan päinvastoin
haittaa.
Oppimisasioiden jälkeen luento jatkui kissan käyttäytymisen
ymmärtämisestä.
Kissanpennut
oppivat emoltaan lajityypillistä
käyttäytymistä ja liian aikainen vierottaminen ei ole siis hyväksi. Kissoja käsitellessä tai kissaa opettaessa on tärkeää osata “lukea” kissaa
eli tarkkailla sen eleitä ja asentoja,
esim. ääniä, viiksiä, korvia, turkkia,
häntää, katsetta jne. Naukuminen
ruokailutilanteessa ja tassuilla leipominen ovat kissan varhaisikään
liittyviä eleitä, joita aikuiset kissat
käyttävät vielä ihmiselle viestiessään. On hyvä muistaa, että myös
kissa kouluttaa ihmistä. Kissa puskee ihmistä usein voimakkaasti,
ihan takajaloilleen nousten halutessaan huomiota. Toisia kissoja
pusketaan yleensä varovaisemmin,
yhteistä hajua muodostaen. Hajut
ovat muutenkin tärkeä osa kissojen
viestintää. Feromonit ovat keskeisiä
kissojen keskinäisessä viestimisessä ja voivat muuttaa kissan käyttäytymistä voimakkaastikin. Yhden
lajin feromonit ovat lajikohtaisia.
Näihin liittyy myös kissojen flehmen-ele, jossa kissa pysähtyy suu
auki ja ylähuuli koholla. Naaman
hieromisella merkataan reviiriä tai
jotakin tavaraa, esim. kuljetuslaatikkoa omaksi. Tutuilla kissoilla on
yhteinen haju, jonka avulla vieraat
voidaan erottaa nopeasti. Yhteisen
hajun järjestäminen esim. pienen
pyyhkeen avulla onkin tärkeää uusia perheenjäseniä esiteltäessä (uudet kissat, koirat, ystävät, vauvat
jne).
Myös kynsiminen liittyy keskei-

sesti kissojen viestintään. Yleensä
kissa raapii toiminta-alueisiinsa
liittyen niitä merkiten, mutta esim.
jos kissoja on liikaa tai kissa muuten häiriintyy esim. ihmisten tai
muiden lemmikkieläinten taholta, se voi alkaa raapia myös muita
näkyviä paikkoja. Raapiminen on
kissalle lajityypillistä käyttäytymistä ja sille pitää tarjota siihen
sopivia, kissan mielestä mukavia
alustoja eri suunnissa ja eri materiaaleista. Kun vieressä on tarjolla
sohvankulmaa miellyttävämpi raapimispaikka, saattaa se sohvankulma siinä vieressä säästyä. Ihmisen
mielestä väärän raapimispaikan
voi myös vuorata esim. pehmeällä
kankaalla, jolloin se voi menettää
kiinnostuksen kissan mielestä. Kissa ei raavi ilkeyttään!
Myös kissojen virtsaamisella
on merkitystä viestinnässä. Itselleni oli yllätys, että hiekkalaatikoita
olisi hyvä olla yksi enemmän, kuin
on kissoja ja niiden tulisi sijaita eri
paikoissa. Luennon jälkeen järjestimmekin meillä kotona kolmelle
kissallemme sentään yhden varavessan alkuperäisen yhden vessan
lisäksi. Pian saimmekin huomata,
että tämä uusi, avonainen, korkeareunainen “vara-vessa” olikin
suositumpi, kuin alkuperäinen, katollinen vessa. Kissalle voi olla tärkeää, että hajut vaihtuvat vessassa
eli se ei ole liian umpinainen ja että
vessasta on varauloskäytävä. Yhden kissan sairastuminen saattaa
muuttaa hajuja, minkä seurauksena
muut kissat voivat alkaa välttää samaa vessaa. Kissan tarpeiden tekeminen vessan ulkopuolelle voi saada alkunsa tästä eli varavessa olisi
hyvä olla tarjolla jatkuvasti. Kissa
ei myöskään tykkää sijoittaa ruokailulle varattua toiminta-aluetta
tarpeiden tekemisen toimintaalueen lähelle, eli hiekkalaatikon ja
ruokakupin ei pitäisi olla liian lä23
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hekkäin. Riittävän tiheästä vessan
siivoamisesta tulee huolehtia. Miedot puhdistusaineet vessan pesussa
ovat suositeltavia, koska voimakas
puhdistusaineen haju ja etenkin
ammoniakki ovat kissan mielestä
epämiellyttäviä.
Kissojen virtsalla merkkaaminen vessan ulkopuolelle aiheuttaa
omistajalle vähintään harmaita
hiuksia, jos ei muutenkin turhautumista ja ärsytystä. Ensimmäinen
asia merkkailuongelman ratkaisemisessa on kissan terveydentilan
tarkistaminen eläinlääkärin vastaanotolla mahdollisten sairauksien poissulkemiseksi ja tarvittaessa hoitamiseksi. Tämän jälkeen
on hyvä tarkasti pohtia mm. mitä
merkkailua edeltävästi tapahtui,
oliko kissan elämässä muutoksia
ja minne merkkailu kohdistuu.
Taustalla voi olla esim. liian vähäinen hiekkalaatikoiden määrä tai
niiden väärä sijainti, hiekkalaadun
vaihtuminen tai liian harva hiekan
puhdistaminen ja nämä asiat tulisi tietysti korjata. Hiekkalaatikkoa
voi koittaa siirtää paikkaan, jo-
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hon kissa merkkaa. Joskus kissan
kastrointi ja sterilointi voi auttaa,
muttei aina. Synteettisen naamaferomonin käyttö voi myös auttaa.
Luennolla käsiteltiin myös kissan totuttamista uusiin ihmisiin
ja uuteen kotiin. Ihmisessä kissaa
saattavat pelottaa nopeat asennonmuutokset, nopea kävely, nopeat liikkeet, voimakas hajuvesi
tai partavesi, kissaan tarttuminen,
silittäminen ennen kissan tekemää
aloitetta tai kissan poistaminen
tuolilta. Sen sijaan yhdessä leikkiminen ja tilaisuus haistella ihmistä
rauhassa edistää mukavan suhteen
kehittymistä.
Kissan rutiinien pitäisi pysyä
ennallaan, kun perheeseen syntyy
lapsi. Lapsen tullessa kissan saama
huomio voi jäädä aikaisempaa vähäisemmäksi ja tähän kissaa olisi
hyvä totuttaa jo hyvissä ajoin ennen
lapsen saapumista. Kissalle tulee
kuitenkin muistaa antaa huomiota
ja esim. yhteisiä leikkihetkiä myös
lapsen saavuttua. Uuteen kotiin
totuttaessa tutut hajut ja rutiinit
auttavat. Esim. muuton yhteydes-

sä kissallakin on paljon tekemistä,
koska sen pitää tutustua uuteen tilaan, jakaa se toiminta-alueisiin ja
merkitä ne.
Tuire Kaimion luento oli erittäin mielenkiintoinen ja aika kului
nopeasti. Hänen tietämystään kissojen käyttäytymisestä kuuntelisi
helposti koko päivänkin. Luennon
puolivälissä pidimme tauon, jolloin
nautittiin kahvista, teestä, sämpylöistä ja kierrepullista: nälkä ei varmasti ollut kenelläkään luennon
jatkuessa! Tauolla päästiin myös
vapaasti keskustelemaan kissojen
käytöksestä ja monella oli omakohtaista kysyttävää Tuirelta. Luennon
jälkeen menimme porukalla syömään Kuja Bar & Bistroon, jossa
kiinnostava keskustelu aiheesta ja
aiheen vierestä jatkui. Ruoka oli
oikein maukasta ja annokset varsin isoja. Kylläisinä sekä ruuasta,
että kissojen käyttäytymisen saloista saimme palata koteihimme
ja toivottavasti luennon ansioista
ymmärrämme nyt kissojamme paremmin. ■
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Kissojen yleisimpiä

hammas-

sairauksia
teksti:
Pirita Lahti-Nuuttila, ELL
Evidensia kissaklinikka Felina

K

issoilla on maitohampaita 26
kpl ja pysyviä hampaita 30
kpl. Hampaat vaihtuvat pysyviin yleensä 6 kk ikään mennessä.

syystä huolellinen yleistutkimus ja
muiden sairauksien poissulkeminen on hyvin tärkeää.
Hammashoitoon kuuluu eläinlääkärissä nukutuksessa tehtävä
suun ja hampaiden tarkastus, hammaskivenpoisto ja kaikkien hampaiden röntgenkuvaus. Näiden
perusteella tehdään jatkosuunnitelma. Melko usein voidaan päätyä
vaurioituneen hampaan poistoon,
sillä kissat pärjäävät ja syövät hyvin
jopa täysin ilman hampaita. Myös
nappuloiden syöminen pelkillä
ikenillä onnistuu kissoilta vallan
mainiosti. Ytimeen asti katkenneiden hampaiden hoitoon voidaan
käyttää myös juurihoitoa. Kotona
tehtävistä hammashoidoista tehokkainta on päivittäinen hampaiden
harjaus ja lisäksi voidaan käyttää
esim. entsymaattisia tai desinfioivia suugeelejä ja hammasruokia.

Hampaiden ja suun sairauksissa oireina voidaan havaita mm.
pahanhajuista hengitystä, pureskelua toispuoleisesti, ongelmia suun
avaamisessa tai se tekee kipeää,
ruuan tiputtelua suusta, kuolaamista, huonoa ruokahalua, laihtumista ja suun kynsimistä. Tulehduksesta voi seurata suun tai leuan
turvotusta ja kipua tai tulehduksen
ulottuessa nenäontelon puolelle
voidaan havaita aivastelua ja nenävuotoa. Suun ongelman jatkuessa
pidempään voi seurauksena olla
jopa purulihasten surkastumista
tai purentavirhettä. Myös monet
muut sairaudet voivat aiheuttaa
Hampaiden syöpymät
samankaltaisia oireita. Esimerkiksi
syömättömyys ja laihtuminen liit- Hammassyöpymät ovat hyvin yleityvät useisiin eri sairauksiin. Tästä siä kissoilla. Niitä havaitaan lähteestä
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riippuen 25-75 %:lla kissoista. Sairaus on usein etenevä eli syöpymiä
tulee elämän aikana samalle kissalle
useampia. Vaurio saa yleensä alkunsa hampaan pinnalta juuren puolelta. Juuret alkavat ensin sulautumaan
leukaluuhun jolloin hampaan näkyvä kruunuosa voi vielä näyttää täysin
normaalilta. Tämän jälkeen syöpymä
lähtee ulottumaan hampaan näkyvää
osaa eli kruunua kohden ja menee syvyyssuunnassa ytimeen asti. Hampaan
ytimessä sijaitsevat sen verisuonitus ja
hermot. Syöpymän ulottuessa ytimeen
asti, ydin altistuu suun bakteereille ja
hammas tulehtuu. Tällöin hampaasta
tulee kipeä ja se vuotaa helposti verta. Lopputuloksena on juurien täydellinen sulautuminen leukaluuhun ja
kruunun poismurtuminen, jolloin ien
kasvaa peittämään alueen. Syöpymän
korjaantumisessa menee kuitenkin
pitkiäkin aikoja, joten hoito ennen tätä
on ehdottoman tärkeää sillä syöpynyt
hammas on kivulias siihen asti.
Syytä hammassyöpymille ei tarkkaan tiedetä. Ravinnon liiallista D-

Glitteri 3/2016

vitamiinin saantia on epäilty yhtenä
altistavana tekijänä, mutta tätä ei ole
pystytty todentamaan. Kuitenkin tiedetään myös, että hammassyöpymiä
on havaittu myös luonnossa elävillä
isoilla villikissaeläimillä.
Oireiden vakavuus voi vaihdella
lievästä voimakkaaseen, jopa syömättömyyttä ja laihtumista, aiheuttavaan
kipuiluun. Syöpymät ovat kipeitä kun
niihin liittyy ienrajan yläpuolella eli
suuontelon puolella olevat rakenteet.
Tällöin ne ovat herkkiä mekaanisille
ärsykkeille (esimerkiksi pureskelu) ja
voi esiintyä kuuma-kylmä kipuilua.
Ienrajan alapuolella olevien syöpymien ei ole havaittu olevan kipeitä.
Hampaiden röntgenkuvaus on syöpymien tutkimisessa erittäin tärkeää ja
oikeastaan välttämätöntä. Kuvauksella
saadaan kiinni helpommin ienrajassa
olevat syöpymät sekä alkavat syöpymämuutokset ja pystytään arvioimaan
ovatko hampaan juuret poistettavissa.
Hoitona on syöpyneen hampaan poisto, paikkaus ei ole mahdollinen sillä
syöpymä etenisi paikkauksesta huolimatta. Poisto tehdään joko juurineen,
mikäli juuret ovat erotettavissa leukaluusta tai kruunuamputaatiolla, mikäli juuret ovat sulautuneet leukaluuhun. Kruunuamputaatiossa hampaan
kruunu poistetaan, alue tasoitetaan ja
ien suljetaan, jolloin se ei aiheuta enää
kipua.
Parodontiitti
Parodontiittiin eli hampaan tukikudosten tulehdukseen liittyy ikenen,
hampaan ligamenttiraon, ympäröivän
leukaluun ja hammasluun tulehdukset. Oireet aiheutuvat plakin baktee-

reista ja elimistön vasteesta näihin
bakteereihin. Tästä syystä osa kissoista voi olla herkempiä parodontiittimuutoksien muodostumiselle, vaikka
suussa ei olisikaan niin suurta määrää
hammaskiveä ja plakkia.
Ientulehdus edeltää aina parodontiittia. Tämä on hoidettavissa oleva ja
palautuva muutos. Kun tulehdus leviää muualle hammasta ympäröivään
kudokseen, muutokset ovat pysyviä.
Tulehduksen etenemistä voidaan kuitenkin hidastaa tai se saadaan parhaassa tapauksessa pysäytettyä tehokkailla
hoidoilla. Parodontiitti johtaa hammasta ympäröivän leukaluun katoamiseen, ikenen vetäytymään ja hampaan juurten paljastumiseen. Juurten
alueelle voi tulla myös hammasjuuripaise. Usein pitkälle edennyt tukikudoksen kato johtaa hampaan heilumiseen ja lopulta sen irtoamiseen.
Parodontiitti voi aiheuttaa tulehdusta muualle elimistöön bakteerien
päästessä verenkiertoon. Paikallisia
kudoskuolioita ja tulehdusta voidaan
havaita esimerkiksi sydämessä, keuhkoissa, maksassa ja munuaisissa.
Parodontiitin hoitoon kuuluu tärkeänä osana sekä säännöllinen eläinlääkärillä tehtävä hammashoito ja
tehokas kotihoito. Eläinlääkärillä tehdään nukutuksessa hammastarkastus,
suun röntgenkuvaus, plakin ja hammaskivenpoisto (erityisesti ientaskut!)
ja toivottomien hampaiden poisto.
Kotihoidoista tehokkain ennaltaehkäisevä toimenpide on päivittäinen
hampaiden harjaus. Lisänä käytetään
usein desinfioivaa geeliä ientulehduksen hoitoon ja mahdollisesti hammasruokavaliota plakin ja hammaskiven
ehkäisyyn.

Stomatiitti
Stomatiitti tarkoittaa voimakasta ja
pysyvää tulehdusta suun limakalvoilla.
Stomatiitista puhutaan kun muutkin
suun alueet ovat tulehtuneet kuin vain
hampaita ympäröivät ikenet. Tulehdus
ulottuukin usein poskien ja suun takaosien limakalvoille. Stomatiitin lisäksi
hampaissa voi olla merkkejä muista
hammassairauksista esimerkiksi syöpymiä tai parodontiittia.
Oireet ovat usein hyvin voimakkaat. Oireina voi esiintyä ruokahaluttomuutta, painonlaskua, suun
kynsimistä ja muita kipuoireita. Kuolaaminen voi lisääntyä ja tämän joukossa voi olla myös verta, sillä tulehtunut kudos usein haavautuu ja vuotaa
verta helposti.
Taustalla voi olla yhteys kissojen
virussairauksiin esimerkiksi kalikivirukseen ja kissojen immuunikatovirukseen. Tästä syystä stomatiittia
sairastavat kissat suositellaan tarkistettavan FIV:n ja FeLV:n ja mahdollisesti
myös kalikiviruksen varalta. Stomatiitin hoito on usein hankalaa ja se vaatii
yleensä sekä lääkkeellistä hoitoa että
hampaiden poistoja. Vaikeissa tapauksissa voidaan joutua kaikki hampaat
poistamaan, mutta usein kissa pärjää
väliposki- ja poskihampaiden poistolla. Lääkkeellisinä hoitoina käytetään
usein antibioottia, kipulääkitystä ja
desinfioivia suutuotteita. Lisäksi voidaan joskus aloittaa myös inteferonihoito mahdollisen virussairauden tukihoitoon tai immunosupressiivinen
hoito voimakkaan tulehdusreaktion
hoitoon. ■

Lähteet
Little, Susan (2011) The Cat, Clinical Medicine and Management, 1st Edition, Saunders
Harvey, Andrea and Tasker, Séverine (2013) BSAVA Manual of Feline Practise, A Foundation Manual, BSAVA
Centre of Veterinary Education, distance education, Feline Medicine 2014, Module Alimentary Tract Diseases
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Parasta hoitoa
parhaalle ystävällesi
Animagi ja Univet ovat nyt yhdessä Evidensia. Maan kattavan
hoitotiimin myötä lemmikistäsi huolehtii tuttu eläinlääkäri ja
tarvittaessa Suomen parhaat erikoisosaajat. Tarjoamme teille
parasta mahdollista hoitoa ja huolenpitoa.
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PALVELUKSESSASI YLI 50 ELÄINLÄ ÄKÄRIASEMA A YMPÄRI SUOMEN
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• Kerava • Kiiminki • Kouvola • Lahti • Lappeenranta • Lohja • Muurame • Mäntsälä • Naantali • Nurmijärvi • Oulu • Pirkkala
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LEMMIKKI-

MESSUT
MESSUKESKUKSESSA
Lataa Messukeskus-applikaatio
ja tee omat suosikkilistasi!

OIKEITA KOHTAAMISIA. AITOJA ELÄMYKSIÄ. KOSKETUS TULEVAISUUTEEN.

Mukana lemmikkitarvikekauppiaita,
Stadin superkoira, Sympaatin
Lemmikkiklinikka, paljon eri rotuja
ja ajankohtaista ohjelmaa Royal Canin
-areenalla sekä tietoiskuissa. Katso
lisää osoitteesta lemmikkimessut.fi
facebook.com/lemmikkimessut
Avoinna: la klo 10–18, su klo 10–17
Liput ennakkoon verkkokaupasta 15/9 €,
messujen aikana kassoilta 18/11 €.
Samaan aikaan samalla lipulla myös
ELMA, Metsä, Kädentaito, 55plus
ja OutletExpo. shop.messukeskus.com
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Valmistuneita
Glitteri julkaisee näyttelyissä valmistuneiden bengaleiden tietoja tällä palstalla. Lähetä valmistuneen (FIFe tai TICA)
kissan tiedot toimitukselle, toimitus@bengalikissat.com
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Hiesun Shadow of Dragon
Omistaja ja kasvattaja: Maarit Pitkänen
valmistui Grand International Premieriksi
Luulajassa 28.8.2016

KungsgardenCats Ocean Treasure "Salsa"
Omistaja: Linda Långström
Kasvattaja: Ulrica Lindblom Granlid
valmistui Grand International Championiksi
Tukholmassa 13.8.2016

Hiesun Ocean Poem "Sohvi"
Omistajat: Milla ja Raimo Kuusisto
Kasvattaja: Maarit Pitkänen
valmistui Grand International Premieriksi
Kempeleessä 3.7.2016

Hiesun Diamond in the Sky
Omistaja ja kasvattaja: Maarit Pitkänen
valmistui International Championiksi (Sverak)
Luulajassa 27.8.2016
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Valmistuneita

CattiCartanon Purrly Bay "Purli"
Omistaja: Esko Halttunen
Kasvattajat: Tiina ja Pétja Siltaoja
valmistui Premieriksi
Lahdessa 23.7.2016

KungsgardenCats Tigger
Omistaja: Linda Långström
Kasvattaja: Ulrica Lindblom Granlid
valmistui Premieksi Luulajassa 13.8.2016 ja
International Premieriksi Vantaalla 28.8.2016

Like a Prayer des Griffes de Feu "Madonna"
Omistaja: Ulla Toivola
Kasvattaja: Nathalie Chiesa
valmistui Championiksi
Siuntiossa 2.10.2016
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Jos et omista yhtä hienoa turkkia kuin
minä, osta bengalipaita osoitteesta
http://bengalikissat.spreadshirt.fi/

kuva: Maarit Helle

Seuraavassa
numerossa
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• Terveysasiaa
• Mäykysen ja Ellin mietteitä

