LEONBERGIEN TERVEYSKYSELYN TULOKSET
Kyselyyn tuli vastauksia 354 kappaletta. Kysymyksiä oli kaksikymmentä kappaletta. Kyselyyn
osallistuneet koirat olivat syntyneet vuosien 1989-2016 välillä.
Ensimmäinen kysymys käsitteli silmäsairauksia. Eniten silmäsairauksista esiintyi entropiumia, 9
kappaletta vastanneista sairasti tai oli sairastanut kyseistä sairautta. Kaikista vastanneista sairaiden
osuus oli 2 %. Toiseksi eniten esiintyi persistoivaa pupillaarimembraania, jota oli 7 kappaletta, 1%
vastanneista oli sairaita. Posterior polaarista kataraktraa oli 5 yksilöllä. Prosenttiosuus vastanneista oli
1,4.
Tuki- ja liikuntaelimistön sairauksista esiintyi eniten spondyloosia (34 sairasta yksilöä) prosenttiosuus
oli 9% kaikista vastanneista. Nivelrikkoa oli 23:lla koiralla ja niiden osuus prosentteina oli 6. Muiden
kasvuhäiriöiden osuus oli 3 prosenttiyksikköä kyselyyn osallistuneista koirista (12 yksilöä).
Sydänsairauksista dilatoivaa kardiomyopatiaa esiintyi 4 yksilöllä ja sairaiden osuus kyselyyn
osallistuneista koirista oli 1%.
Kahdeksan prosenttiyksikköä (31 kappaletta) kasvaimista ja syövistä kuului kategoriaan muut
kasvaimet ilman erittelyitä kasvaimen laadusta. Maitorauhaskasvaimia oli 6 prosentilla (22 yksilöä).
Hyvänlaatuisia ihokasvaimia oli 15 koiralla (4%).
Autoimmuunisairauksista kohtutulehduksen oli sairastanut 15 koiraa, joiden prosenttiosuus koko
kyselyyn osallistuneista oli 4%. Allergiaa ja atopiaa oli sairastanut 3%, 13 yksilöä.
Ihosairauksista eniten oli hot spottia, yhteensä 74 koiraa (20% kyselyyn vastanneista) oli sairastanut
sitä.
Furunkuloosia oli 3 koiralla (0.8%).
Muista tulehdussairauksista eniten oli korvatulehduksia 24.8% (88 koiralla). Silmätulehduksia oli
13.5% 48 koiralla. Virtsatietulehdusta oli sairastanut 39 koiraa (11% kyselyyn osallistuneista).
Hermoston sairauksista kurkunpäänhalvausta sairasti 4.5%, 16 kappaletta.

Napatyrä oli ollut 9.8% kyselyyn vastanneista, sairastuneiden lukumäärä kappaleittain oli 35.
Tuntemattomia lihaksiston sairauksia oli ollut 4 yksilöllä, 1.1%. LPN2 oli kahdella koiralla (0.5%
kyselyyn vastanneista).
Kivesvikaa oli eniten virtsa- ja sukupuolielinten sairauksista 5.3% (19 yksilöllä) kaikista kyselyyn
vastanneista. Steriliteettiä esiintyi vain kahdella koiralla (0.5% kaikista koirista).
Ruoansulatuselimistön sairauksista hammaspuutoksia tai purentavikoja oli 5.9% (19 koiralla).
Mahalaukun kiertymään oli sairastunut 7 koiraa (1.9%).
Muita kyselyssä mainitsemattomia sairauksia oli sairastanut 33 koiraa, 9.3% vastanneista. Yllä
mainitsemattomia sairauksia oli muun muassa munuaisviat, herkkävatsaisuus, välilevyn pullistuma ja
hormonaaliset ongelmat.
Kuolinsyyn todentaminen oli tehty 11 koiralle (3.1%). Ruumiinavaus Evirassa tai Yliopistollisessa
Eläinsairaalassa oli tehty kymmenelle koiralle, 2.8%. Kyselyssä oli mukana elävät ja kuolleet koirat,
josta johtuen vastausprosentti tämän kysymyksen osalta jää pieneksi.
Kyselyyn vastanneista 36.7 % (130 vastanneista) piti koiraansa terveenä ja hyvinvoivana. Vastanneista
109 (30.7%) oli sitä mieltä, että koiralla ei ole ollut merkittäviä sairauksia. Vastanneista 70 (19.7%)
ilmoitti koiransa sairastaneen jonkin verran.
Vastanneita 70% (248 vastaajaa) oli sitä mieltä, että koiran terveys oli ollut odotusten mukainen.
Vastaajista 99 (27.9%) mielestä koira oli ollut odotettua sairaampi tai terveempi. Ohitettuja vastauksia
oli seitsemän kappaletta.
Päivittäinen hoito vastasi odotuksia 303 vastaajan mielestä (87.3% vastanneista). Hoito oli 44:n
(12.6%) vastaajan mielestä työläämpää tai helpompaa kuin mitä oli odottanut. Ohitettuja vastauksia oli
seitsemän.
Vakuutuksen koiralleen oli ottanut 235 vastanneista, 66.4%. Vakuutusta ei ollut 104 (29.3%) koiralla
vastanneista. Ohitettuja vastauksia oli neljä.
Rotutietoa hankittiin pääasiassa kasvattajilta 34.5% (122 vastaajaa). Rotuyhdistykseltä tai järjestöltä
tietoa oli hankkinut 65 vastaajaa (18.4%). Internetistä tietoa rodusta oli saanut 13.3% (47) vastaajista.

