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TSEKINPAIMENKOIRIEN MUITA SAIRAUKSIA 
 

 
Yleisesti ottaen voidaan olettaa, että tutkimusten myötä tsekinpaimenkoirilla esiintyy samoja sairauksia kuin 
monilla muillakin koiraroduilla. Populaation pienen koon vuoksi tutkittua tietoa ei ole riittävästi kattavan 
yhteenvedon tekemiseen. Yhdistyksellä on käytössä terveyskyselylomake. Toivomme kaikkien avoimesti täyttävän 
kyselyn, jotta pääsemme keräämään tietoa hyvin laajalti sellaisista sairauksista, jotka on monilla roduilla yleisesti 
todettu perinnöllisiksi. 
 
Tsekinpaimenkoirilla on todettu jonkin verran purentavikoja sekä kivespuutoksia niin rodun kotimaassa kuin 
täällä Suomessakin. Suomessa on tavattu muutamia yksilöitä, joilla on ollut ns. herkkävatsaisuutta, lisääntynyttä 
rapsuttelua/kuivaa ihoa (varsinkin talvisin), närästystä sekä hotspotteja. Nämä kaikki ovat omistajien omia 
havaintoja eikä sen tarkempia tutkimuksia ole tehty, eikä näin ollen voi sanoa, että nämä olisivat yleisiä rodussa. 
Rodun suuret sukusiitosprosentit vaikuttavat varmasti rodun terveystilanteeseen vielä kauan, ja omalta osaltaan 
voi vaikuttaa yleiseen herkkyyteen sairauksien suhteen.  
 
 
 

ATOPIA (Atooppinen dermatiitti) 

 
 
Tsekinpaimenkoirilla ei ole tämän hetkisten tietojen mukaan Suomessa tavattu atopiaa. Atopian yleisyyden vuoksi 
on hyvin mahdollista, että tsekinpaimenkoirillakin atopiaa voi esiintyä, siksi tilannetta on seurattava. Rodun 
kotimaan tilanteesta ei ole tarkkaa tietoa. 
 
Atopia on geneettisestä taipumuksesta aiheutuva tulehduksellinen ja kutiseva allerginen ihosairaus, jonka synnylle 
on perimän lisäksi olemassa useita altistavia tekijöitä, kuten koiran elinympäristö ja olosuhteet. Atopia on yleisin 
koirilla esiintyvä ihosairaus. Ruoka-aineallergiat ovat huomattavasti harvinaisempia koirilla kuin atopia. 
 
On todettu, että kahden atooppisen vanhemman kaikista jälkeläisitä tulee atooppisia ennen 2v ikää. 
Koiran atopia ilmenee kutinana, ihon raapimisena ja punoituksena. Atoopikko koiralla on yleensä jatkuvia hiiva- ja 
bakteeritulehduksia iholla ja/tai korvissa. 
 
Atopia voi olla seurausta monista tekijöistä, kuten ihon suojakerroksen toiminnan heikkenemisestä sekä häiriöstä 
luonnollisessa ja opitussa immuunivasteessa sekä perimästä, jota pidetään yhtenä tärkeimpänä syynä.  
 
Tyypillisiä atopian allergeeneja ovat huonepöly- ja varastopunkit, siitepöly, homeet sekä ihmisen- ja eläinten hilse. 
 
Atopia on elinikäinen vaiva, jota ei voida parantaa, mutta oireita voidaan lievittää ja kontrolloida. Yleensä oireet 
puhkeavat jo nuorena n. 6 kk - 3 vuoden iässä.  
 
Koiran atopia ja siihen liittyvä ihottuma helpottuu ja pahenee kausittain etenkin atopian puhkeamisen 
alkuvaiheessa. Jos oireet ovat heti alussa jatkuvia, voidaan tämän perusteella epäillä myös ruoka-aineallergiaa 
koiran ihottuman aiheuttajaksi.  
 
Diagnoosin tekee aina eläinlääkäri. 
 
Atopiaa sairastavaa yksilöä ei tule käyttää jalostukseen.  
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RUOKA-AINEALLERGIAT 

 
 
Suomessa ei ole vielä todettu virallisesti tämän hetkisen tiedon mukaan ruoka-aineallergioita tsekinpaimenkoirilla. 
Ruoka-aineallergioiden yleisyyden vuoksi muissa roduissa on hyvä tilannetta seurata. 

 
On immunologisten mekanismien käynnistämä yliherkkyysreaktio.  
 
Elimistö tuottaa tällöin vasta-aineita ja aktivoi soluja puolustautumaan niiden kohdatessa allergiaa aiheuttavia 
aineita. 
 
Alkaa monesti jo nuorella iällä, yleensä alle 1-vuotiaana. 
Oireina voi olla mm. ihon kutina, näppylät, punoitus, nokkosihottuma, toistuvat bakteeri- ja hiivatulehdukset, 
korvatulehdukset sekä vatsa- ja ruuansulatuskanavan oireilu. 
 
Mikä tahansa ruoka-aine voi aiheuttaa ruoka-aineallergiaa, mutta joidenkin ruoka-aineiden on todettu aiheuttavan 
useammin allergiaa kuin toisten. Tällaisia aineita koirien ruuissa ovat esim. naudanliha, maitotuotteet, kana, 
lammas, kala, kananmunat, maissi, vehnä ja soija.  
 
Ruoka-aineallergiaa on vaikea diagnosoida. On kuitenkin aina suljettava ensin kaikki muut mahdolliset 
taudinaiheuttajat pois, ennen kuin voidaan epäillä ruoka-aineallergiaa. 
 
Hoitona on allergisen reaktion aiheuttajan välttäminen. Eliminaatiodieetti on yksi hyvä keino saada selville ruoka-
aine, joka aiheuttaa allergiaa. 
 
Oikealla hoidolla ja ruokavaliolla koiran ruoka-aineallergia saadaan yleensä kuriin, ja koira voi elää pitkän ja 
terveen elämän.  
 
 
 
 

SILMÄSAIRAUDET KUTEN PRA, RD tai HC 

 

Rodulla ei ole Suomessa todettu yllä olevia silmäsairauksia. Ko. sairauksien yleisyyden vuoksi tilannetta on hyvä 

seurata tsekinpaimenkoirillakin.  

 

PRA eli etenevä verkkokalvon surkastuma tuhoaa silmän valoa aistivia soluja. Kyseessä on ryhmä sairauksia, 

jotka ovat eri geenien aiheuttamia.  

 

RD eli verkkokalvon synnynnäinen kehityshäiriö jaetaan kolmeen eri muotoon. 

 

HC eli perinnöllinen harmaakaihi samentaa silmän linssin osittain tai kokonaan. 

 
Suomessa tsekinpaimenkoirilla on virallisia ECVO-silmälausuntoja 35 kpl.  

Niistä 33 kpl on terveitä ja 2 koiralla todettu jokin muutos. 

Muita silmäsairauksia, joita Suomessa olevilla tsekinpaimenkoirilla on todettu: 

 

1 koiralla - PHTVL/PHPV: aste 2 – 6  

1 koiralla – Distichiasis 

1 koiralla – MOA (epävirallinen lausunto) 
 
 

Ylimääräiset ripset (distichiasis ja ektooppinen cilia) 
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Ylimääräisten ripsien (distichiasis ja ektooppinen cilia) karvatuppi sijaitsee luomirauhasessa tai sen vieressä. 
 
Distichiasiksessa, joka on näistä lievempi, karva kasvaa ulos luomen vapaasta reunasta. Oireet riippuvat karvan 
paksuudesta ja kasvusuunnasta. Ohuet, ulospäin suuntautuvat karvat aiheuttavat tuskin lainkaan oireita, 
paksummat ja silmän pintaan osuvat karvat sitä vastoin voivat aiheuttaa eriasteisia ärsytysoireita: lievää 
vuotamista ja räpyttelyä tai voimakkaampia kipuoireita ja jopa sarveiskalvovaurioita. Ripsiä voi irrota ja kasvaa 
takaisin karvan vaihtumisen yhteydessä.  
 
Ektooppinen cilia kasvaa luomen sisäpinnan sidekalvon läpi ja aiheuttaa lähes aina voimakkaat kipuoireet 
(siristys, hankaaminen ja vetistys) ja sarveiskalvovaurioita. 
 
Hoitona on tarvittaessa ripsien nyppiminen (ripset kasvavat takaisin) tai karvatuppien tuhoaminen joko 
polttamalla tai jäädyttämällä (distichiasis) tai ripsen ja karvatupen poistaminen kirurgisesti (ektooppinen cilia).  
 
Ylimääräisten ripsien merkitys koiralle on usein melko vähäinen, jolloin koiria voi perustellusta syystä käyttää 
jalostukseen, mutta mieluiten terveen kumppanin kanssa. Vakavia tapauksia (ektooppinen cilia ja selkeitä oireita 
aiheuttavat distichiat) ei kuitenkaan pidä käyttää jalostukseen. 
 
 
PHTVL/PHPV (persistent hyperplastic tunica vasculosa lentis/persistent hyperplastic primary vitreous) 
 
 
PHTVL/PHPV (persistent hyperplastic tunica vasculosa lentis/persistent hyperplastic primary vitreous) tarkoittaa 
linssiä ympäröivän verisuonituksen ja/tai alkulasiaisen liiallista kasvua sikiönkehityksen alussa ja vajavaista 
surkastumista syntymän aikoihin/sen jälkeen. Seurauksena on eriasteisia samentumia linssin takana sekä 
mahdollisesti myös linssin epämuotoisuutta. 
 
Muutokset on jaettu kuuteen vakavuusasteeseen, joista lievin (aste 1) on onneksi yleisin. Siinä linssin takapinnalla 
on pieniä pistemäisiä (ei paljain silmin nähtäviä) pigmenttipisteitä / sidekudosplakkeja, joista ei koiralle ole haittaa. 
Vakavammissa muodoissa (2-6) sidekudosplakki on laajempi (aste 2) ja siihen voi liittyä aktiivista verisuonitusta 
(aste 3) sekä linssin epämuotoisuutta (asteet 4-6). Vakavampiin asteisiin saattaa liittyä toissijaisia kaihimuutoksia 
ja nämä yhdessä voivat aiheuttaa merkittävää näköhaittaa ja silmän tulehdusta ja kipua. 
 
Sairaus on selkeästi perinnöllinen dobermannilla ja staffordshirenbullterrierillä, joilla se yleensä ilmenee 
molemmissa silmissä. 
 
Koiria joilla on 1. asteen muutoksia, voidaan käyttää jalostukseen, mutta kumppanilla ei pidä olla samaa 
diagnoosia. Vakavampia muotoja (aste 2-6) ei pidä käyttää jalostukseen. 
 
 
M + MOA (mikro-ophthalmia + multiple ocular anomalies) 
 
 
Mikro-oftalmia eli pienisilmäisyys on perinnölliseksi oletettu silmäsairaus, jossa silmä on puutteellisesti kehittynyt. 
Silmä on kooltaan normaalia pienempi. 
 
Sairauteen voi liittyä silmän muiden osien kehityshäiriöitä (multiple ocular anomalies), minkä takia silmä voi olla 
sokea tai huonosti näkevä. 
 
Mikro-oftalmia ja / tai moa -diagnoosin saanutta koiraa ei pidä käyttää jalostukseen. 
 
 
 
 
 
 

 

KIVESPUUTOKSET 
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Tsekinpaimenkoirilla on Suomessa todettu kivespuutoksia melko paljon. Kivespuutokset pentueissa ja 
vanhempien sisaruksilla, on otettava myös huomioon suunniteltaessa yhdistelmiä tai harkittaessa uusinta 
yhdistelmää. Rodun kotimaassa on myös todettu kivesvikaisia uroksia. 

 
Kivespuutokset ovat hyvin yleisiä, esiintyy kaikissa koiraroduissa. 
 
Perimällä oletetaan olevan vaikutusta kivesvian syntyyn, joskin periytymismekanismiin ei ole saatu varmuutta. 
Uskotaan kuitenkin, että perinnöllinen taipumus vikaan tulee molemmilta vanhemmilta. Todennäköisesti mukana 
on myös useita resessiivisiä geenejä. 
 

Kivesvika ilmenee luonnollisesti vain uroksella, mutta myös narttu voi kantaa sitä perimässään ja jättää vikaa 
jälkeläisilleen. 
 
Kivesvika/piilokiveksisyys tarkoittaa sitä, että täysikasvuisen uroksen toinen tai molemmat kivekset eivät ole 
normaalilla paikallaan kivespussissa, vaan joko vatsaontelossa tai nivusessa. 

 

Koirilla kivekset laskeutuvat niiden synnyinsijoiltaan vatsaontelon takaseinämän vierestä nivuskanavan kautta 

kivespusseihin syntymän jälkeen. Normaalisti kivesten tulisi olla lopullisilla paikoillaan hyvissä ajoin ennen 

pennun luovutusikää, noin. 6 viikkoisena. Kivekset voivat laskeutua kuitenkin myöhemminkin. 

 

Piilokives/piilokivekset ja mahdollinen toinen normaali kives, tulisi poistaa kirurgisesti mahdollisimman nuorena 

kasvainten ennaltaehkäisemiseksi.  

 

Vian perinnöllisyyden vuoksi näyttely- ja jalostuskoirilta edellytetään, että molemmat kivekset ovat normaalit ja 

laskeutuneet kivespusseihin. 

 

PURENTAVIAT JA HAMMASPUUTOKSET 

 

Suomessa muutamalla tsekinpaimenkoirilla on todettu hampaissa purentavikoja/asentovirheitä sekä 

hammaspuutoksia. Purentaviat ja -puutokset tulee huomioida jalostuksessa ja tilannetta on seurattava. 

Monissa roduissa esiintyy purentavikoja. 

Tällä hetkellä hammasmuutosten katsotaan olevan polygeneettisesti periytyviä, eli niiden periytymiseen vaikuttaa 

suuri määrä geenejä, jotka todennäkäisesti vaikuttavat toistensa toimintaan. 

Yleisintä normaalia purentaa, joka tsekinpaimenkoirallakin kuuluu olla, kutsutaan leikkaavaksi purennaksi. 

Purentavikoja ovat; ylä-, ala-, ja tasapurenta (joissain roduissa nämä ovat suotavia). 

Purentavikoja voivat aiheuttaa hampaiden asentovirheet tai leukaluiden epäsuhtainen pituus toisiinsa nähden. 

Leukaluuperäiset purentaviat (ylä- ja alapurenta) ovat yleensä perinnöllisiä, mutta niiden periytymiskaavaa ei 

tunneta. 

Yhden hampaan asentovirhe ja toisaalta vakavat, epäsymmetriset leukojen pituuserot voivat syntyä myös trauman 

seurauksena. 

Muita hammasmuutoksia ovat mm. etuhampaissa esiintyvät pituuserot ja hampaiden virheasennot.  

Yksittäiset välihammaspuutokset eivät ole välttämättä merkittäviä yksilön kannalta, mutta jalostuksen kannalta ne 

kannattaa ottaa aina huomioon.  

 

Lähteet: ”Koiran nivelvaivat ja niiden hoitaminen” Sanna Karppinen, ”Koiran sairaudet” Birgitta Wikström ja Josefine Oberg, 
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”Eläinten lääkintä ja hoito” Heikki Sirkkola ja Susanna Tauriainen, Kennelliitto.fi, koirajakissaklinikka.fi ja tsekinpaimenkoiran 

JTO ja PEVISA. Lisäksi Mirja Konnun tekemä terveystaulukko. 

http://www.nutrolin.fi/koirat/wp-content/uploads/2012/04/Nutrolin-Nivel-Moniteho.pdf 

http://spc.nam.fi/indox/english/html/nam/vetspc/1/226551.pdf 

 


