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Canine Epileptoid Cramping Syndrome  
Af Paul Rasmussen  

 
I 1997 konstaterede den tyske dyrlæge og 
opdrætter af border terriers (kennel Male-
partus) Diana Plange (tidligere Tillner), at 
en del af hendes opdræt led af noget, der til-
syneladende var epileptiske anfald, men 
som alligevel ikke lignende almindelige epi-
leptiske anfald. Hun besluttede at opgive sit 
opdræt for at forske nærmere i årsagerne til 
sygdommen. 
 
Hendes omfattende undersøgelser viste, at 
sygdommen var genetisk betinget, dvs. ar-
velig. Hun skrev nogle artikler om syg-
dommen, og dette resulterede i at hun fik 
tilbagemeldinger både fra en række europæ-
iske lande og fra USA om hunde med tilsva-
rende symptomer. 
 
I USA blev problemet offentligt kendt, da 
Kris Blakes border terrier Breaker fik kon-
stateret sygdommen, og hun kom i kontakt 
med Diana Plange, der bl.a. kunne oplyse at 
Breakers stamtavle omfattede andre hunde, 
som lede af sygdommen. 
 
Breaker døde i 2002, og Kris Blake, Dr. 
Leichty mfl. fortsatte med at teste border 
terriere, der led af sygdommen. Næsten 
samtidig startede Joke Miedema fra Holland 
sammen med Kris Blake og Dr. Leichty en 
e-mail liste med henblik på at hjælpe ejere 
af hunde med den pågældende sygdom, bl.a. 
med råd om ændret kost og om medicine-
ring. Listen blev kaldt Spike’s Disease efter 
Joke Miedemas hund Spike. 
 
Erica Jabroer-ter Lüün fra Holland har ko-
ordineret arbejdet med at samle stamtavler 
for berørte hunde, bl.a. støttet af Kris Blake. 
 

Der er gennem de sidste to år sket omfatten-
de undersøgelser i USA, England og Tysk-
land for at vurdere omfanget af sygdommen. 
5 – 15 % af hundene led af kram-
per/epilepsi. 
 
Forskningen fortsætter og er i fuld gang i 
dag. Det er vigtigt, at så mange hunde som 
muligt, der lider af sygdommen, bliver testet 
for at finde fælles karakteristika for syg-
dommen. 
 
Kilde til ovenstående oplysninger er: 
http://www.borderterrier-cecs.com/cecs_history.htm 
 

* * * 
 
Jeg har alene interesseret mig for dette, for-
di en borderejer kontaktede mig om sin 
hund, som havde præcis disse symptomer. 
Så jeg vil gerne opfordre til, at andre borde-
rejere, hvis hunde lider af krampe/-
epileptiske-anfald kontakter Anita Christen-
sen eller mig, så vi kan sende danske bidrag 
til databasen, og dermed bidrage til at få 
problemet klarlagt og forhåbentligt løst. 
 
Sygdommen hedder officielt Canine Epilep-
toid Cramping Syndrome (forkortet CECS), 
men er også kendt som Spike's Disease efter 
border terrieren Spike. CECS må ikke for-
veksles med epilepsi. 
 
Her er nogle gode links med information om 
sygdommen: 
 
www.borderterrier.de/ (Diana Planges site) 
www.de-border-terrier.com/ (Joke Miedemas site) 
www.borderterrier-cecs.com/ (Kris Blakes site) 
 
Denne mail-liste kan også anbefales: 
http://groups.yahoo.com/group/spikes-disease/


