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Vuosina 2003 ja 2005 tehtyjen omistajakyselyjen vastausten esittelyn kolmas ja viimeinen osa koskee terveyttä. Ky-

sely lähetettiin yhteensä 300:lle Suomen Leonberginkoirat ry:n jäsenelle, joista hieman alle puolet vastasi. Koska moni 

vastaaja täytti lomakkeen useammasta kuin yhdestä leosta ja vastauksia saatiin 226 koirasta. 

Kyselyn tulokset eivät välttämättä anna tarkkaa kuvaa leonberginkoirien terveystilanteesta, koska kyselyyn vastasi 

vain puolet koiranomistajista, jolle kysely lähettiin, ja koiran terveys on voinut vaikuttaa vastausaktiivisuuteen. Tulok-

set kuitenkin antanevat pääpiirteittäin oikean kuvan leonberginkoirien terveydestä.

Ajoittaiset terveysongelmat

Tavallisimpia ajoittaisia vaivoja ovat korva- ja silmätulehdukset, ruoansulatusongelmat, hotspot ja ontuminen, joita 

esiintyy 30−50 %:lla leoista, usein kasvuvaiheessa. Yleensä nämäkään vaivat eivät ole kovin usein toistuvia. Joskus ne 

kuitenkin kehittyvät kroonisiksi. (kuva 1)
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Kuva 1. Leonberginkoirien ajoittaiset terveysongelmat.

Pitkäaikaiset sairaudet ja viat 

Pitkäaikaisista vaivoista tavallisimpia ovat allergiat, suoliston tulehdukset ja nivelrikko, joita esiintyy 9−13 %:lla leoista 

(kuva 2). Kivesvikaisiksi ilmoitettiin 4,4 % koirista ja harmaakaihi oli 3,8 %:lla. Viime aikoina keskustelua aiheuttanei-

ta synnynnäisiä hammaspuutoksia ilmoitettiin olevan 5 %:lla leoista. On kuitenkin otettava huomioon, että kaikki 

hammaspuutokset eivät välttämättä tule omistajien tietoon, etenkään jos koiraa ei käytetä näyttelyissä.

Kohdassa muu pitkäaikainen vika tai sairaus mainittiin lähinnä yksittäistapauksina mm. seuraavia vaivoja: spondyloo-

si, selkärangan rappeutuma, luukato, epilepsia, aivokalvontulehdus, maksan ja munuaisten vajatoiminta, penikkatauti 

(1995), haiman vika, Addisonin tauti, AIHA (autoimmuuni hemolyyttinen anemia), eturauhasen laajentuminen sekä 

napatyrä.
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Kuva 2. Erilaisten pitkäaikaisten sairauksien tai vikojen esiintyminen leonberginkoirissa.

Enemmän tai vähemmän pysyvää lääkitystä tarvitsi noin 15 % koirista, useimmiten allergian tai hotspotin hoitoon, 

nivelvaivoihin tai muihin kipuihin. 

Tapaturmat

Jonkinlaisessa tapaturmassa oli ollut 13 % leoista. Tavallisimpia olivat toisten koirien puremat, tassujen ja kynsien 

vauriot sekä kaatumisista, liukastumisista tai hypyistä aiheutuneet erilaiset raajojen vammat. Kolme koira oli törmän-

nyt liikkuvan auton kanssa.

Eläinlääkärillä käynnit

Kun rokotuksia ei lasketa mukaan, eläinlääkärillä oli viimeisen vuoden aikana käynyt 64 % leoista. Tavallisin syy eläin-

lääkärillä käyntiin oli korvatulehdus. Sen takia eläinlääkärillä käytiin yli 50 kertaa. Hotspot ja muut iho-oireet olivat yli 

40 käynnin syynä. Silmätulehdus ja ontuminen olivat kumpikin yli 20 käynnin syynä. Saman vaivan takia saattoi olla 

useita eläinlääkärissä käyntejä. 

Vuosittain rokotettiin 37 % leoista, joka toinen vuosi 58 % ja harvemmin 6 %.

Sairauksien vaikutus koiran ja omistajan elämään

Noin 10 %:lla koirista oli sairaus, joka vaikutti pysyvästi omistajan elämään, harrastustoimintaan ja koiran omaan 

elämään. Likimain yhtä usein koiran sairaus oli vaikuttanut näihin asioihin tilapäisesti.


