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V-P. Kallberg 
 

Leonberginkoirien sairaudet 
 
Agrian tilastot kertovat 
 
Ruotsalainen vakuutusyhtiö Agria on koonnut ja antanut mm. rotujärjestöjen käyttöön lukumääräiset tiedot vuo-
sina 1995–2002 koirien vakuutuksesta korvatuista eläinlääkärikäynneistä ja kuolemista. Tässä artikkelissa kerro-
taan, mitä Agrian tilastot kertovat leonberginkoirien käynneistä eläinlääkärillä. 
 
Tilastot kattavat ne eläinlääkärikäynnit, joista on maksettu korvausta vakuutuksesta. Lisäksi on otettava huomi-
oon, että koiran käynnit eläinlääkärillä saman vuoden aikana samasta syystä näkyvät tilastoissa vain yhtenä 
käyntinä.  
 
Agriassa vakuutettuja koiria oli tarkasteluaikana vuosittain noin 200 000. Rotukohtaisia tilastoja on laadittu niistä 
roduista, joissa vuosittain vakuutettujen koirien määrä oli ainakin 250. Tällaisia rotuja oli kaikkiaan 80, mukaan 
lukien leonberginkoira, joita aineistossa oli vuosittain keskimäärin 848. 
 
Leonberginkoirien sairastuvuus 
 
Leonberginkoira oli Agrian tilastoissa 56. yleisin niistä koiraroduista, joista laadittiin rotukohtaiset tilastot. Rotujen 
sairastuvuustilastoissa leonberginkoira oli sijalla 21, eli leonberginkoirat sairastivat selvästi yleisemmin kuin koi-
rat keskimäärin. 
 
Vuosittain keskimäärin 20,2 % leonberginkoirista käytettiin eläinlääkärillä, eikä urosten ja narttujen välillä ollut 
merkittävää eroa. Osuus oli reilun neljänneksen suurempi kuin kaikilla roduilla keskimäärin (15,9 %). 
 
Vuosina 1995–1998 käyntejä oli 18,9 %:lla leonberginkoirista ja vuosina 1999–2002 21,4 %:lla.  
 
Alle 3-vuotiaista leonberginkoirista uroksia käytettiin eläinlääkärillä jonkin verran useammin kuin narttuja. Kun 
koirien ikä ylitti neljä vuotta, eläinlääkärikäyntien määrä lisääntyi iän myötä niin, että yli 7-vuotiaat tarvitsivat hoi-
toa likimain kaksi kertaa niin usein kuin alle 3-vuotiaat (kuva 1). 
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Kuva 1. Eläinlääkärissä käytettyjen leonberginkoirien vuotuinen osuus koirien iän mukaan. 
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Sairaudet pääluokittain  
 
Tavallisimmat syyt eläinlääkärillä käyntiin liittyivät liikuntaelinten, ihon, ruoansulatuselinten, lisääntymiselinten 
sekä erittelemättömiin (koko koira) vaivoihin. Nartuilla korostuivat lisääntymiselinten ja uroksilla liikuntaelinten 
vaivat. (kuva 2) 
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Kuva 2. Eri syistä eläinlääkärissä käytettyjen osuus kaikista leonberginkoirista (vuotuisten osuuksien keskiarvo). 
 
Leonberginkoirat tarvitsivat muita rotuja useammin hoitoa erityisesti hengitys- ja liikuntaelinten vaivojen sekä 
sydän- ja verisuonivaivojen takia. Muita rotuja harvemmin tarvittiin apua hermostollisiin sekä virtsatiehyeisiin ja 
urosten sukuelimiin liittyviin vaivoihin.  
 
Eri syistä tehtyjen leonberginkoirien eläinlääkärikäyntien yleisyys riippui koiran iästä seuraavasti: 
− Sydän- ja verisuonisairaudet yleistyivät voimakkaasti yli 6-vuotiailla leonberginkoirilla ja jyrkemmin uroksilla 

kuin nartuilla. 
− Ruoansulatuselinten vaivoista kärsivät tavallisimmin yli 7-vuotiaat koirat. 
− Korvasairauksia oli melko tasaisesti kaiken ikäisillä. 
− Silmäsairaudet näyttivät lisääntyvän iän myötä erityisesti uroksilla. 
− Liikuntaelinten vaivat olivat tavallisimpia alle vuoden ikäisillä uroksilla sekä yli 5-vuotiailla uroksilla ja yli 7-

vuotiailla nartuilla. 
− Lisääntymiselinten vaivoista kärsivät etenkin yli 3-vuotiaat nartut.  
− Hengityselinten sairaudet olivat tavallisimpia alle 2-vuotiailla ja yli 8-vuotiailla koirilla. 
− Ihosairaudet yleistyivät lievästi iän myötä. 
− Virstatiehyeiden sairaudet olivat tavallisimpia yli 7-vuotiailla uroksilla ja yli 9-vuotiailla nartuilla. 
 
Yleisimmät sairaudet 
 
Kuvassa 3 on esitetty 20 tavallisinta eläinlääkärien tekemää leonberginkoirien sairauksien diagnoosia sekä vas-
taavien diagnoosien yleisyys kaikilla roduilla yhteensä. Listan kärjessä on kohtutulehdus, vaikka se on vain nart-
tujen vaiva, kuten myös neljännellä sijalla oleva nisäkasvain. Huomionarvoista on myös se, että kaikki hoidetta-
vaksi tuodut vammat ja sairaudet ihon vammaa lukuun ottamatta olivat leonberginkoirilla yleisempiä kuin kaikilla 
roduilla yhteensä.  
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Kuvaan 3 liittyen huomionarvoisia asioita olivat myös seuraavat: 
− Urokset kärsivät ontumisesta ja ulkokorvan tulehduksista kaksi kertaa ja kurkkutulehduksista puolitoista ker-

taa niin usein kuin nartut. 
− Kohtutulehdus, nisäkasvaimet ja väsymys vaivasivat erityisesti yli 5-vuotiaita koiria. 
− Kurkkutulehduksia oli etenkin alle 2-vuotiailla koirilla. 
− Ihokasvaimet, verikorva ja sydänsairaudet olivat harvinaisia alle 5-vuotiailla. 
− Anaalikasvaimet ja valtimonrasvoittuma yleistyivät selvästi yli 7-vuoden iässä. 
− Oksentelu oli tavallisinta alle 2-vuotiailla ja yli 7-vuotiailla. 
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Kuva 3. Tavallisimmat diagnoosit. 
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Pohdintoja 
 
Ruotsissa noin 60 % koirista on vakuutettu ja Agrian osuus vakuutuksista on noin puolet. Tilasto siis kattaa noin 
30 % Ruotsin koirista. Myös leonberginkoirista, joita aineistossa oli vuosittain keskimäärin 829, aineisto kattaa 
likimain yhtä suuren osan. Aineiston kattavuus on tämänkaltaiseen tarkasteluun tyydyttävä, etenkin kun ei ole 
erityistä syytä epäillä, että vakuutut koirat olisivat selvästi terveempiä tai sairaampia kuin vakuuttamattomat.  
 
Leonberginkoirien sairauksia korvattiin vakuutuksesta reilut 25 % useammin kuin kaikilla roduilla keskimäärin. 
Periaatteessa ero voi johtua ainakin osaksi siitä, että leonberginkoirat viedään eläinlääkärille herkemmin kuin 
muut vakuutetut koirat keskimäärin tai siitä että niiden hoito on kalliimpaa (ja hinta ylittää omavastuun useam-
min). Tähän voisi viitata se, että lähes kaikki sairaudet olivat vakuutustilastoissa leonberginkoirilla yleisempiä 
kuin kaikilla roduilla yhteensä. Toisaalta on mahdollista, että leonberginkoirat ovat useimmille sairauksille alttiim-
pia kuin muut rodut. Asiaa ei voi käytettävissä olevien tietojen perusteella tarkemmin selvittää.  
 
Agrian tilastot ovat vuosilta 1995–2002, eli keskimäärin yli 10 vuoden takaa. Koirien terveydessä ja siitä huoleh-
timisessa on sen jälkeen voinut tapahtua sellaisia muutoksia, etteivät esitetyt luvut kaikilta osin täysin vastaa 
tämän päivän tilannetta. Suuria muutoksia tuskin kuitenkaan on reilussa kymmenessä vuodessa tapahtunut.  
 
Leonberginkoirien terveydessä ei liene Ruotsin ja Suomen välillä suuria eroja. Siksi tulosten voidaan olettaa ku-
vaavan pääpiirteittäin myös Suomen tilannetta. 
 
 
Lähde: Agria Breed Profile CD (Agrian luvalla). 
 
 


