Kooste American curlien terveyskyselystä

Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa Suomessa asuvien, rekisteröityjen American Curl-rodun
terveystilannetta. Tuloksia hyödynnetään rotuyhdistyksen kasvatuksen tavoiteohjelmassa, sekä
tulevaisuudessa mahdollisesti kasvatuksessa esiintyvien ongelmien ehkäisemiseksi. Kysely oli
avoinna 27.5.2021-15.6.2021 välisenä aikana. Anonyymejä vastauksia saatiin kerättyä yhteensä
148, joista jokainen vastaus vastasi yhtä kissaa.
Kyselyn kissoilla sukupuolijako meni melkein tasan. Naaraita oli muutama yksilö enemmän kuin
uroksia. Kastroituja kissoja oli 77 % kyselyn kissoista. 86 % kissoista oli syntynyt Suomessa.
Kysymys:
“Onko kissa mielestäsi terve?” -Vastaajista 84 % piti kissaansa terveenä, 10 %
ei pitänyt terveenä ja loput ei osanneet sanoa. Tähän kysymykseen olisi pitänyt tarkentaa sana
'pääsääntöisesti', sillä kysymys aiheutti vastaajille hieman hämmennystä. Valitettavasti
kysymystä ei pystytty enää jälkeenpäin muotoilemaan, kun kysely oli jo julkaistu.

Tämän kyselyn koosteeseen on kerätty vain selkeästi esiin nousseet ongelmat kustakin
kysymysryhmästä vastaavanlaisesti:

*Silmät:

Silmätulehdus 6 % ja runsas silmien vuotaminen 3 %.

*Korvaongelmat: Runsas korvaerite 13 % ja korvatulehdus 7 %.
*Suu- tai hammasongelmat: TR/FORL 25 %. Hammaskiven muodostuminen 8 %. Ientulehdus 7
% sekä parodontiitti 5 %.
*Virtsateiden ongelmat: Idiopaattinen kystiitti 2 %.
*Suolisto, vastustuskyky sekä herkkyydet: Ruoka-aine yliherkkyys 5 %. Toistuva oksentelua 4 %,
johon moni vastaaja tarkensi liittyvän ruokailuun kuuluvaa ahmimista. Suolistotulehdus tai
ripulointia 2 %.
*Onko kissaltasi löytynyt kasvain/kasvaimia? - Kysymykseen saatiin muutamia vastauksia mm.
korvakasvain, aivokasvain, lipooma sekä kasvain vatsaontelossa.
*Sairaudet: Kyselyn kissoista 11 %:lla todettiin jokin sairaus. Munuaisten vajaatoiminta 2 %,
syöpäsairaus 2 % ja astma 2 %. Yksittäisissä sairauksissa mainittu epilepsia, kilpirauhasen

liikatoiminta, feline hyperesthesia syndrome, hyperlipemia sekä FIP.

*Virusten aiheuttamat sairaudet: Kissaflunssa 4 %. Yksittäisissä mainittu myös parvovirus sekä
kalikivirus.
*Sukupuolielimiin liittyvät ongelmat: Märkäkohtua 10 %:lla naaraista.
*Luusto- ja kehityshäiriöt: Yksittäisiä kehityshäiriöitä 3 %.
*Käytöshäiriöt:

Kysymykseen saatiin muutamia vastauksia, joissa mainittiin muovin

pureskelu, arkuus sekä hutipissailu.
*Onko kissasi jo edesmennyt?

Kysymykseen saatiin 20 vastausta, joiden kissat olivat

edesmenneitä. Suurimmaksi menehtymisen syyksi nousi vanhuus/luonnollinen kuolema sekä
kasvaimet. Tämän jälkeen mainittiin munuaissairaus tai että menehtymisen syy ei ole tiedossa.

Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille!

