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Kliininen yleistutkimus: normaali. 

Ortopedinen tutkimus: ei huomattu poikkeavaa. 

Neurologinen tutkimus: parapareesi, lievä hypermetria takajaloissa, löysät nilkat, alentuneet 

asentotuntoreaktiot takajaloissa, alentuneet koukistusrefleksit ja tibialis kranialis refleksit, normaalit 

patellaarirefleksit, normaalit etujalat ja aivohermot, neuroanatominen lokalisaatio: ääreishermosto 

takajaloissa. 

Verinäytetutkimus: normaali biokemia ja hematologia, normaali CK (kreatiinikinaasi), 

kilpirauhashormonien verinäytetutkimus on tulossa. 

Natiivi röntgenkuva rintaontelosta: normaali, ei huomattu poikkeavaa. 

Lihassähkötutkimus: myotoniset ja fibrillaatio potentiaalit polvesta alaspäin molemmilla puolilla, 

normaalit etujalat ja muut lihakset. 

Epäilty diagnoosi: Leonbergin polyneuropatia tyyppi II (koira testattu LPN1 ja LPN2 vapaaksi, eli 

kyseessä ns. muu vielä tuntematon polyneuropatian muoto) 

Erotus diagnoosi: kilpirauhasen vajaatoiminta  myöhemmin saatu tieto, kilpirauhasarvot 

normaalit. 

 

 



Ruumiinavauslausunto 2.9.2019 (Ruokavirasto, Eläintautibakteriologia ja –patologia, 

Helsinki) koirasta Lejonklippans V Sex FI36385/13, SE50114/2011 

Tutkimustulos: 

1. Lopetettu eläin. 

2. Sydämen laajentuma ja sydämen krooniselle toiminnanvajaukselle viittaavia muutoksia. 

3. Krooninen eturauhastulehdus. 

Kommentti: 

Pitkälle edenneen autolyysin (kuolemanjälkeisen kudosten pilaantumisen) vuoksi mm. selkäytimen 

ja isojen hermojen tutkimuksessa ei voida todeta eikä poissulkea hermoston sairauksia. Hyvin 

pienet, raajojen alaosien nk. distaaliset hermot ovat kuitenkin kohtalaisen hyvin säilyneet, eikä 

niissä nähdä hermosairauksille tyypillisiä kudosmuutoksia. Tutkimuksissa ei todettu rakenteellisia 

kehityshäiriöitä, kasvaimia, vierasesineitä, ulkoisia traumoja tai suuria verenvuotoja eikä merkkejä 

tulehduksista, infektioista /tarttuvista taudeista tai myrkytyksistä. 

Avauskertomus:  

Kuolemanjälkeiset muutokset ovat voimakkaat. Koira on lihaksistoltaan kohtalaisesti kehittynyt ja 

rasvavarastot ovat kohtalaisen runsaat. Aivoissa, selkäytimessä ja ääreishermoissa ei silmämääräisiä 

muutoksia. Iho, lihakset ja suuret nivelet normaalit. Pinnalliset imusolmukkeet normaalit. 

Suoliliepeen imusolmukkeet lievästi prominentit. Keuhkot tummankirjavat, viillospinnalta tihkuu 

pieni määrä verta ja hieman vaahtoista nestettä. Sydän rakenteiltaan ja kooltaan normaali mutta 

hyvin veltto ja oikean kammion seinämä on erityisen venynyt ja roikkuva, sydän kaksiposkinen. 

Sydämen paino 439,23g. Kilpirauhasissa ja lisämunuaisissa ei silmämääräisiä muutoksia. Maksassa, 

pernassa, munuaisissa ja alemmissa virtsateissä ei silmämääräisiä muutoksia. Lisääntymiselimet 

silmämääräisesti normaalit, uros. Mahalaukussa niukasti limaista sisältöä, limakalvolla ei 

merkittävää, haima punertava. Suolistossa kohtalaisesti sisältöä, limakalvoilla ei erityistä. 

Luissa ei silmämääräisiä muutoksia, luusto konsistenssiltaan iänmukainen. 

Histologinen tutkimus: 

1. Keuhkot: viitteitä kroonisesta alveolaariödeemistä. 

2. Sydänlihas: säikeiden löyhyyttä. 

3. Maksa: keskuslaskimoalueilla viitteitä kroonisesta kongestiosta. 

4. Prostata: krooninen lymfosytäärinen ja lievästi plasmasytäärinen multifokaalinen kohtalainen 

prostatiitti. 

5. Aivot, selkäydin, lihakset, hermot, munuaiset, perna, lisämunuaiset, kilpirauhaset, kivekset, 

suolisto, mahalaukku, haima: Ei spesifisiä muutoksia, pitkälle edenneen autolyysin vuoksi 

histologinen kudostutkimus ei ole solutasolla mahdollinen kaikissa kudoksissa. 


