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LEONBERGINKOIRIEN SILMÄNPAINETAUDISTA 
 
MIKÄ ON GLAUKOOMA 
Silmänpainetaudista eli glaukoomasta puhutaan, kun silmän sisäinen nestepaine nousee niin korkeaksi, että se vaurioittaa näköhermoa. 
Kammiokulman vajaakehityksessä (goniodysgeneesi) kammiokulman rakenteet ovat poikkeavat. Tämä huonontaa nesteen poistumista, 
ja näin altistaa paineennousulle. (Leot-lehdessä oli aihetta käsittelevä kirjoitus vuonna –96. Siinä esiteltiin tarkemmin sairauden syntyä. 
Kirjoituksesta voi saada kopion myös lähettämällä sähköpostitse tai postitse yhteystietonsa yllä olevaan osoitteeseeni.) 
 
Leonberginkoirilla esiintyy silmänpainetautia (glaukoomaa) selvästi yleisemmin kuin koirilla keskimäärin. Onkin perustelua olettaa 
sairauden olevan rodussa perinnöllinen. Periytymismallia ei ole selvitetty. 
 
MIKÄ ON GONIODYSGENEESI 
Silmänpainetautiin leonberginkoiralla liittyy yleensä silmän kammiokulman rakenteiden vajaakehitys (goniodysgeneesi). Osa näistä 
rakenteista, pektinaattiligamentit, ovat nähtävissä kun kammiokulmaan tähystetään erityisen linssin avulla. Nämä rakenteet ovat tärkeitä 
silmän normaalille nestekierrolle. 
 
Leonbergien silmän kammiokulman tähystyksissä meillä Suomessa kulman näkyvien rakenteiden vajaakehitystä esiintyi noin 80 %:lla. 
Belgiassa tehdyssä kammiokulman tähystysseulonnoissa yli 80 %:lla koirista oli eriasteinen vajaakehitys kulman rakenteissa. 
 
Vajaakehitys altistaa siis glaukoomataudin syntymiselle. Suinkaan kaikki koirat, joilla on kulman vajaakehittyneisyys, eivät silti sairastu 
glaukoomaan. Sairastuneilla koirilla kulma on kuitenkin ollut selvästi vajaakehittynyt. 
 
ONKO TAUTIA MUILLAKIN KOIRILLA 
Glaukoomasairautta perinnöllisenä esiintyy mm. walesinspringerspanielilla, sileäkarvaisella noutajalla, norjan harmaallahirvikoiralla, 
amerikancockerspanielilla, beaglella, samojedilla, tanskandogilla, bouvierilla ja kultaisellanoutajalla. Kullakin rodulla sairaus on hieman 
erilainen. Leonbergeilla selvästi muita useammin ovat sairauden ensimmäiset merkit olleet tulehdusoireita silmän sisällä. Tässä rotu 
poikkeaa muista tähän asti tutkituista roduista. 
 
MITEN SE ILMENEE 
Sairaus leonberginkoiralla alkaa yleensä tavalliseksi tulkitulla silmätulehduksella. Silmä on äkisti kipeä, vuotaa kyyneleritettä tai rähmää, 
ja punottaa. Koira voi olla kivuliaan oloinen ja siristää silmää etenkin valossa. Silmä voi myös ”muurautua umpeen” eli sidekalvo turvota 
kovin. Oireet ovat niin äkillisiä, että potilas useimmiten ohjautuu päivystävän eläinlääkärin vastaanotolle. 
 
Tavallisilla silmätulehduslääkkeillä oireet helpottavat joksikin aikaan. 
 
Vaiva uusii kuitenkin helposti. Toistuvien lievempien tulehdusten jälkeen glaukooma ilmenee yhtä äkillisesti. Oireet ovat kipu, 
valonarkuus, voimakas punotus silmänvalkuaisissa, suuri pupilli ja silmän sameus. Paineennousu on joskus niin raju, että koko silmä 
paisuu. Tila on erittäin kivulias. Nopea paineennousu tuhoaa näköhermon ja silmä voi sokeutua jopa muutamassa tunnissa. 
Näönmenetys on tällöin palautumaton. 
 
MITEN SILMÄ HOIDETAAN 
Mikäli koiralla ilmenee toistuvia silmätulehduksia, on koiran silmät syytä tutkia tavallista perusteellisemmin. Kammiokulman tähystys on 
ehdottoman tärkeää. Silmien tutkiminen vaatii erityisosaamista. Tulehdusten huolellinen hoito voi ehkäistä glaukooman kehittymisen. 
 
Mikäli silmässä on paine kohonnut, on paineenalennuslääkitys aloitettava välittömästä. Jo kohonnutta silmänpainetta ei yleensä saada 
pitkään pysymään kurissa lääkehoidolla, ja kirurginen hoito astuu kuvaan. Vielä näkevään silmään voidaan tehdä leikkaus, jossa 
ylimääräinen neste ohjataan silmästä ulos. Sokeasta silmästä nestettä tuottava osa voidaan tuhota nukutuksessa tehtävällä 
silmänsisäisellä lääkehoidolla. Sokea ja sen lisäksi kivulias silmä poistetaan kokonaan. 
 
Jos toinen silmä on sairastunut, täytyy toista silmää seurata hyvin tarkasti, koska perusvika silmissä on molemminpuolinen. 
 
GLAUKOOMA JA SILMÄTARKASTUKSET 
Tavallisessa silmäpeilauksessa, ns. ”virallisessa silmätarkastuksessa”, ei tähystetä kammiokulmaa. Mahdollinen taipumus ei siis tule 
silmätarkastuksessa esille. 
 
Kammiokulman tähystyksen perusteella voidaan karkeasti arvioida, onko koiralla alttius sairastua.  
Tutkimus on kuitenkin vain suuntaa antava. 
 
Sanastoa: 
Goniodysgeneesi = kammiokulman vajaakehitys 
Pektinaattiligamentti = kammiokulman säiemäinen rakenne, joka nähdään tähystyksessä 
Gonioskopia  = kammiokulman tähystys. Ei kuulu tavanomaiseen silmätarkastukseen. 
Dysplasia  = kehityshäiriö 
Glaukooma  = kohonneen silmänpaineen aiheuttama silmäsairaus. Eroaa ihmisen  
                                                  vastaavasta taudista paljon. 

 
 


