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Koiran krooninen ripuli kirjallisuuskatsaus
Chronic diarrhoea in dogs, review
> TIIVISTELMÄ

> SUMMARY

Krooninen ripuli on yleinen vaiva koirilla. 
Chronic diarrhoea is a common problem
YDINKOHDAT
Sillä on lukuisia suolistoperäisiä- ja
in dogs and has many gastrointestinal
ei-suolistoperäisiä aiheuttajia. Kroonisen
and non-gastrointestinal causes. Finding
•	Kroonisesta ripulista puhutaan,
ripulin syyn selvittäminen ja hoito voi
out the cause of the diarrhoea can be
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peräinen ripuli on jatkunut yli 3
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viikkoa.
ko voi edetä askel askeleelta kroonista
the veterinarian when examining and
•	Hoitokokeilut ovat tärkeä osa
ripulia sairastavan koiran tutkimuksissa
treating a dog with chronic diarrhoea.
kroonisen ripulin diagnostiikja hoidossa. Periaatteena on, että diagThe principle is that the severity of signs
kaa.
nostiikassa ja hoidossa edetään oireiden
dictates the progression of diagnos•	Suolistoperäiset kroonisen ripuvakavuuden määräämässä tahdissa.
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therapeutic response is monitored. Dogs
•	Hyväkuntoisella potilaalla sulseuraten. Vakavasti oireilevan eläimen
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ulostetutkimuksella ja hoito
mukset, kuten veri- ja ulostenäytteiden
investigations, such as the biochemical
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dossa edetään seuraten hoitovastekokeilu on oleellinen osa sekä kroobiopsies, are done as soon as possible.
vastetta.
nisen ripulipotilaan diagnostiikkaa että
Monitoring the therapeutic response is
•	Vakavasti oireilevalle potilaalle
hoitoa. Hoitovasteen perusteella ohut-ja
essential for diagnosis and treatment.
suositellaan jatkotutkimuksia,
paksusuoliperäinen ripuli voidaan
Based on the treatment response,
kuten vatsaontelon ultraääjaotella ruokavalio-, antibiootti- ja kortismall and large bowel diarrhoea can be
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Käsikirjoitus tuli toimitukseen
myös mahdollista diagnosoida harvidisease and neoplasia. It is also possible
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naisempia kroonisen ripulin aiheuttajia,
to diagnose infrequent causes of chronic
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diarrhoea, such as lymphangiectasia, on
oireiden vakavuudesta. Ruokavalio- ja
the basis of intestinal biopsy results. The
antibioottiresponsiivisen ripulin pitkäaikaisennuste
prognosis depends on the severity of signs. Food resoikealla hoidolla on yleensä hyvä, mutta kortisoniresponsive and antibiotic responsive diarrhoea has a good
ponsiivisen ripulin ennuste on epävarmempi.
prognosis when treated appropriately. The prognosis of
cortisone responsive diarrhoea is more unpredictable.
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