Jaden SLE-päiväkirja
whippet Softouch Moccachino, s. 19.1.2006
•

13.12.2007 juoksuaika

•

tammi-helmikuussa 2008 Jade syödä hieman huonommin, ajattelin tämän
liittyvän valeraskauteen

•

viikolla 8/2008 syöminen oli yhä huonompaa

•

viikolla 9/2008 lopetti syömisen

KE 27.2.2008 alkoi ripuli ja kuume nousi 39 asteeseen
TO 28.2.2008 Paino 12,5 kg. Kuume nousi 40 asteeseen ja menimme lääkäriin. Epäilin
kohtutulehdusta. Jadesta otettiin verikokeet, virtsakoe, röntgenkuvat ja ultrattiin
vatsaontelo. Verikokeiden tulokset olivat normaalit, ultrassa toisen munuaisaltaan
ympärillä näkyi tiivistymää, mikä voisi viitata munuaistulehdukseen. Virtsassa proteiinia
(+4). Virtsasta tehtiin viljely, joka oli puhdas. Aloitettiin Synolyx-kuuri (200 mg, ¾
tablettia 2 kertaa vrk) sekä kipulääke tarvittaessa (Rimadyl 50 mg, 1 tabl päivässä
muutaman päivän ajan). Jade sai klinikalla kipulääke ja antibiootti-injektiot (Synolux &
Metacam) sekä nestettä suonensisäisesti (Antisedan).
PE 29.2.2008 Jadella nousi aamulla taas kuume 40 asteeseen, eikä syö tai juo
edelleenkään. Annoin kipulääkkeen ja kuume laski. Menimme taas lääkäriin. Jade sai
nestettä (Ringer-steril 500 ml) nahan alle ja otettiin samalla uudet veri- ja virtsakokeet.
Pissassa oli vähän vähemmän proteiinia kuin eilen, muuten veriarvot olivat jokseenkin
samat. Jatkettiin samalla lääkityksellä ja varattiin maanantaiksi uusi aika.
Perjantai-iltana ja lauantai-aamuna Jade söi itse ja oli hieman parempi. Lauantaina
suuhun & korviin alkoi kuitenkin ilmestyä pahoja haavaumia, jotka vuotivat. Jade
maiskutteli suutaan ja kuolasi runsaasti. Suu ja nielu olivat selvästi kipeitä, eikä Jade
pystynyt syömään. Ei myöskään juonut itse. Kaulan imusolmukkeet turposivat.
Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä kuume taas nousi.
MA 3.3.2008 Paino 11,9 kg. Taas lääkäriin. Jade sai nestehoitoa nahan alle (Ringer-steril
500 ml) ja siltä otettiin taas verikoe ja pissanäyte tutkittiin. Ei muutoksia. Aloitettiin
kortisoni immunosupressiivisella annoksella kunnes oireet vähenisivät, sitten annosta
alettaisiin hitaasti pienentää (Medrol 4 mg, 3 tablettia kaksi kertaa päivässä kunnes oireet
häviävät, minkä jälkeen annosta vähennetään 1 tablettia joka päivä). Korviin Fucidermvoidetta rauhoittamaan ihoa. Eläinlääkäri epäili Glomerulonefriittiä
(munuaiskerätulehdus). Synoluxia jatkettiin.
TI 4.3.2008 Oireet hävinneet suurimmaksi osaksi. Suu on jo paljon parempi, Jade syö
itse. Korvatkin ovat hieman paremmat. Jade sai vielä 6 tablettia kortisonia.

KE 5.3.2008 Vielä eilistä parempi. Käytiin jo pienellä lenkillä. 5 tablettia kortisonia.
TO 6.3.2008 Koko ajan parempi. Taas pientä lenkkiä. 4 tablettia kortisonia.
PE 7.3.2008 Parempaan päin. 3 tablettia kortisonia.
LA 8.3.2008 Vieläkin parempi ja taas lenkkeiltiin. 2 tablettia kortisonia.
SU 9.3.2008 1 tabletti kortisonia, Jade hieman vaisu, syö kuitenkin. Tärisee hieman
välillä nukkuessaan. Lämpö ok (n. 38,5).
MA 10.3.2008 1 tabletti kortisonia. Entistä vaisumpi ja hieman tärisee. Lämpö ok.
TI 11.3.2008 Paino 11,2 kg. 1 tabletti kortisonia. Jade ei noussut aamulla sohvalta.
Etujalkojen nivelet turvonneet, ontuu voimakkaasti. Kuumetta taas 40 astetta. Ja ei kun
taas lääkäriin. Tällä kertaa lääkäri vaihtui. Jadella mahdollisesti Systeminen Lupus
Erytematosus (SLE, autoimmuunitauti). Otettiin verta ANA-testiä ja erlichia-testiä
varten. Aloitettiin kortisoni uudestaan isommalla annoksella: 4 tablettia 2 kertaa päivässä
viikon ajan, sen jälkeen 3 tablettia 2 kertaa vuorokaudessa viikon ajan, sitten
suunnitelmissa 3 tablettia kerran vuorokaudessa aamuisin toistaiseksi. Kontrollikäynti 2
viikon kuluttua. Synolux keskeytettiin ja tilalle vaihdettiin antibiootiksi Doximed (1/2
tablettia kaksi kertaa vuorokaudessa). Tällä hoituisi myös mahdollinen erlichia.
KE 12.3. – MA 17.3.2008 kortisoniannos 2 x 4 tablettia/vrk. Ontuminen ja kuume
loppuivat heti kuurin taas alettua. Jade kaikin puolin pirteämpi ja syö hyvin. Aloin
syöttämään säännöllisesti NEU:ta jotta saisi lihaa luiden ympärille (myös kuivamuonaa
mukana toisella aterialla). Alettiin myös pikkuhiljaa varovasti lenkkeillä. Kevyttä kävelyä
ja toisinaan hetki irtijuoksua. Korvat alkoivat kuivua ja arpeutua. Juominen ja
virtsaaminen lisääntyy, jaksaa kuitenkin normaalisti pidättää. Mittailtu satunnaisesti
lämpöä, joka kerta ok.
TI 18.3. – MA 24.3.2008 kortisoniannos 2 x 3 tablettia/vrk. Jade yhä parempi. Ainoat
näkyvät oireet korvissa. Näyttävät kuitenkin olevan paranemaan päin. Ovat kuivat ja
ruvella. Aukeavat helposti, joten tummaa kuivunutta verta paakkuuntuu korvanlehtien
päihin. Edelleen lenkkeillään varovasti, Jade on kuitenkin aika väsynyt lääkityksestä,
yleiskunto heikentynyt pitkän sairastamisen ja vahvan lääkityksen myötä. Lihakset
surkastuneet totaalisesti. Juominen ja virtsaaminen edelleen runsasta, mutta pidättää
normaalisti. Mittailtu satunnaisesti lämpöä, joka kerta ok. ANA-testin tulos tullut
Vetlabista ja se on negatiivinen.
TI 25.3.2008 Paino 11 kg. Kontrollikäynti lääkärissä. Lämpö 39,5 astetta (kotona illalla
mitattuna 38,6 astetta). Korvissa vielä haavaumia (kuivamassa olevia), muuten fyysinen
tutkimus ok. Virtsan proteiinit +/- eli hyvä juttu. Jatketaan kortisoniannosta 3 tablettia 2
kertaa päivässä vielä viikon verran. Samoin antibioottia jatketaan. Kontrollikäynti ennen

annoksen laskemista. Kotona hyvä seurata lämpöä. (Jade laitettiin liikuntakieltoon siksi
aikaa, kunnes kortisoniannos on nykyistä pienempi)
KE 26.3.2008 Erlichia-tulokset (anaplasma spp.) valmistuneet Vetlabissa ja tulos
negatiivinen. Soitto eläinlääkäriltä, että diagnoosina SLE oireiden perusteella. Lämpö
38,6 astetta.
TO 27.3.2008 Lämpö 38,4 astetta.
PE 28.3.2008 Pientä hetkellistä lihasten nykimistä ja sydän lyö kovempaa. Meni
kuitenkin onneksi puolessa tunnissa kokonaan ohi. Lämpö 38,4 – 38,9 astetta. Syö
normaalisti.
SU 30.3.2008 Viimeinen annos antibioottia illalla.
MA 31.3.2008 Lämpö illalla 39 astetta, muuten ok
TI 1.4.2008 Paino 10,8 kg. Kontrollikäynti lääkärissä. ”Lämpö 39,0 astetta. Ausk. ok,
korvien iho parempi. Aloitetaan kortisonin vähentäminen. Uusi annos on 3 tablettia
kerran päivässä. Pissanäyte tuodaan kahden viikon kuluttua, ennen kuin lasketaan annosta
lisää. Pyydettiin ottamaan yhteyttä aikaisemmin, jos tulee mitä tahansa oireita.”
Virtsastix: Glu -, Bil +, Ket -, Omp 1,019, Eryt -, pH 8, Prot. +/-, Urob -, Nitr -.
Lähetettiin verinäyte Hannes Lohen geenitutkimusta varten Helsingin Yliopistolle.
KE 2.4. – LA 5.4.2008 Ei oireita.
SU 6.4.2008 Lämpö ok (38,6). Jade on kaiken kaikkiaan hieman jäykkä ja apaattinen.
Syö edelleen hyvin
MA 7.4.2008 Lämpö 38,5 – 39. Jadella oli aamulla todellisia vaikeuksia päästä ylös
makuulta. Kovasti kipeän oloinen. Jäykkyys on pahempaa kuin eilen. Soitto
eläinlääkärille ja käytiin antamassa virtsanäyte, joka oli ok. Lääkäri sanoi miettivänsä
uutta lääkitystä ja soittavansa huomenna. Iltaa kohti kuitenkin hieman parempi.
TI 8.4.2008 Lämpö 39,1. Jade ei suostu nyt lainkaan syömään ja kakoo välillä
kurkkuaan. On edelleen jäykkä. Tärisee hieman ja on hyvin poissaoleva. Selvästi kipuja.
Nostetaan Medrol takaisin 2 x 3 tablettiin päivässä ja lisäksi aloitetaan Imurel. Imurel 25
mg, 1 tabletti kerran päivässä viikon ajan ja sitten 1 tabletti joka toinen päivä toistaiseksi.
Kontrollikäynti kahden viikon kuluttua (pissanäyte ja verikoe).
KE 9.4. – MA 21.4.2008 Ei oireita. Kortisonin sivuoireina lisääntynyt juominen ja
virtsaaminen ja lihaskato.
TI 22.4.2008 Paino 11,6 kg. Kontrollikäynti lääkärissä. Autoimmuunitauti (SLE) –
kontrollikäynti. Nyt oireeton. Lasketaan kortisoniannos puoleen viikon kuluttua ja uusi
kontrollikäynti 2 viikon kuluttua (pissa ja verinäyte). Pissanäytettä ei tarvitse tuoda jos

pystyy määrittämään valkuaisen itse virtsastixeilla. Soittoaika eläinlääkärille pe 25.4. klo
14.30.
KE 23.4. – TO 24.4.2008 Ei oireita.
PE 25.4.2008 Soittoaika. Verikokeet ok. Tulehdusarvot hieman koholla kortisonin
vuoksi.
LA 26.4.-TO 8.5.2008 Ei oireita. Kortisonin määrä tiputettiin puoleen annetun ohjeen
mukaan tiistaina 6.5.2008. Jade muuttui annoksen tippumisen myötä huomattavasti
pirteämmäksi.
PE 9.5.2008 Paino 11,8 kg. Kontrollikäynti lääkärissä. ”Jade näyttää voivan nyt hyvin.
Jatketaan seuraavat 3 viikkoa entisellä ohjeella ja sitten pudotetaan kortisonia niin, että
annetaan 3 tablettia vain joka 2. aamu ja reilun viikon kuluttua annoksen harventamisesta
kontrollikäynti. Soittoaika eläinlääkärille tiistaina 13.5. klo 14.15.”
SU 11.5.2008 Lappeenrannassa äidin luona käymässä. Jadella vaikeuksia nousta ylös
aamulla ja jäykkyyttä, iltaa kohti parempi
MA 12.5.2008 Ei oireita.
TI 13.5.2008 Jadella taas vaikeuksia nousta ylös aamulla ja on kokolailla jäykkä,
iltapäivällä taas ok. Soittoaika eläinlääkärille. Verikokeet ok ja tulokset paremmat kuin
kaksi viikkoa sitten. Tulehdusarvot laskeneet ja punasolujen määrä kasvanut. Käski
tarkkailemaan Jaden jäykkyyttä ja soittamaan jos pahenee tai muita oireita ilmenee.
Lämpöä seuraillaan.
KE 14.5.2008 Jade ei meinannut aamulla päästä millään sängystä ylös. Jade ontuu
pahasti oikeaa etujalkaa ja nivelet ovat kauttaaltaan turvoksissa. Ei muuta kuin lääkäriin.
Lämpö 39,6 astetta (aamulla kotona mitattuna 38,5 astetta). ”Jaden niveltulehdusoireet
ovat uusineet. Aloitetaan hoito vielä kerran alusta. Nostetaan Imurelin annosta ja
muutetaan Medrol Prednisoloniin. Kontrolliverinäyte 2 viikon kuluttua.” Prednisolon 5
mg, kortisoni. 3 tablettia 2 kertaa vuorokaudessa 3 viikon ajan, sitten 3 tablettia aamuisin
ja 1 ½ tablettia iltaisin toistaiseksi. Imurel 50 mg, ¾ tablettia kerran vuorokaudessa
viikon ajan ja sitten ¾ tablettia joka toinen päivä. Keskusteltiin vakavasti eläinlääkärin
kanssa Jaden vaihtoehdoista. Sanoi yhtenä vaihtoehtona olevan sytostaatit, joihin
yhteistuumin emme halunneet ryhtyä niiden vaarallisuuden vuoksi. Jade on taudista
huolimatta edelleen kovin elämäniloinen, joten päätimme kokeilla vielä yhden kerran
lääkityksen muuttamista. Jos tämä ei tepsi, on aika päästää irti ja saattaa Jade koirien
taivaaseen. Järkevät keinot on tällöin käyty läpi. Toivottavasti kuitenkin vielä ihme voisi
tapahtua, vaikka odotukset eivät ole enää kovinkaan suuret. Tärkeintä on, että pikku Putin
on hyvä olla, kävi miten kävi.
TO 15.5. – KE 21.5.2008 Ei oireita.

TO 22.5.2008 Jadella alkoi raju vesiripuli, soitto lääkärille, joka määräsi Jadelle
antibioottikuurin (Amoxival 200 mg, 1 tabletti 2 kertaa vuorokaudessa kuuri loppuun).
Muutamassa päivässä ripuli oli poissa.
Tästä eteenpäin en ole pystynyt päiväkirjaa kirjoittamaan päivittäin. Jaden oireet alkoivat
puskea läpi, vaikka lääkeannosta ei ollut edes pienennetty. Korviin alkoi tulla uusia
haavaumia ja jäykkyys lisääntyä.
Viimeinen käynti eläinlääkärillä oli 29.5.2008. Kyseessä oli kontrollikäynti, mutta
pelkäsin (ja tiesin) mielessäni, mitä edessä olisi. Raskas päätös. Heti Jaden nähdessään
eläinlääkäri sanoi, että kaikki järkevä on nyt kokeiltu. Ennuste, jonka hän Jaden elämälle
pystyi enää tässä vaiheessa antamaan, oli huono. Jatkuva kortisonin ja muiden lääkkeiden
syöttäminen jättiannoksina tietäisi Jaden elimistön tuhoa ennemmin tai myöhemmin.
Jaden elämä tulisi olemaan jatkuvaa lääkitystä, sairastelua (immuniteetin ollessa poissa
kaikki mahdollinen tarttuisi Jadelle) ja ainoastaan kevyt remmilenkkeily sallittaisiin. Sitä
en pienelle ystävälleni halunnut. Jade ansaitsi vain ja ainoastaan laadukkaan elämän,
jolloin saisi juosta vapaana tuulen lailla, vailla kipuja. Sitä ei pystyttäisi enää tarjoamaan
ilman ihmettä. Ja sitä ihmettä oli nyt jo odotettu. Olin luvannut itselleni, että en anna enää
ikinä koirani kärsiä liian pitkään kivuista, kuten Janis-afgaanin kanssa kävi. Se ei ole
koiran elämää. Oli aika päästää irti. Niin teimme eläinlääkärin kanssa ratkaisun, joka
mielestämme oli oikeudenmukaisin Jaden kannalta. Ja niin Jade nukahti eläinlääkärin
pöydälle kyynelten kastelemana. Hei hei pikkuinen. Ikävä on suunnaton.

