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EPILEPSIA 

 
 
Tarkoitetaan aivojen sähköisen toiminnan häiriötä, joka ilmenee säännöllisesti toistuvina kouristuskohtauksina. 
Yleisin koirien neurologinen sairaus. 
 
Epilepsiaa on todettu monilla roduilla ja joillakin se on osoittautunut autosomisesti, resessiivisesti periytyväksi. Sitä 
on pidettävä perinnöllisenä myös muilla roduilla, joissa sairautta esiintyy tietyissä ”linjoissa”.  
Epilepsiaa sairastavia koiria, eikä koiria, joilla on epilepsiaa sairastavia jälkeläisiä tule käyttää jalostukseen, niin 
kauan kun rodulle ei ole olemassa geenitestiä, jonka avulla sairauden kantajuus voidaan todeta. 
 
Epilepsiassa ei pystytä toteamaan mitään elimellisen sairauden merkkejä hermostossa tai muissa sisäelimissä. 
Epilepsiadiagnoosi pohjautuu muiden sairauksien poissulkemiseen. 
 
Koiran epilepsia/epileptiset oireet voivat olla, joko idiopaattisia eli sisäsyntyisiä tai seurausta, jostain muusta 
sairaudesta tai vammasta.  
 
Ensimmäinen kohtaus ilmenee yleensä ensimmäisen kerran yhden ja viiden ikävuoden välillä. Ennen 6kk tai yli 7v 
alkaviin kouristuskohtauksiin yleensä etsitään muita syitä. Kuitenkin perinnöllinen epilepsia voi puhjeta missä 
iässä tahansa. 
 
Kohtauksien luonne vaihtelee ja koiralla voi olla tajunnan, motoriikan, sensorisen toiminnan, autonomisen 
hermoston ja/tai käyttäytymisen häiriöitä. Kohtauksen aikana koira voi olla tajuissaan tai tajuton. Jos koko koira 
kouristelee, puhutaan yleistyneestä kohtauksesta. Kohtaus voi esiintyä myös paikallisena yhdessä raajassa. 
Kohtauksen luonne riippuu purkauksen lähtöpaikasta aivoissa ja sen leviämisestä. 
 
Kohtaukset kestävät kokonaisuudessaan yleensä vain pari minuuttia. Kohtauksen jälkeen koira ei näytä tietävän, 
missä se on ja mitä on tapahtunut. Yleensä kestää hetken ennen kuin se tunnistaa omistajansa.  
Kohtausten välillä koira voi olla täysin terve. Kohtausten uusinta väli sekä kohtauksen laatu ja oireet ovat 
yksilöllisiä.  
 
Joskus kohtaukset voivat uusia lyhyin välein tai liittyvät yhteen, niin ettei koira ehdi toipua välillä. Tämä 
epileptinen sarjakohtaus voi olla hengenvaarallinen, koska aivot kärsivät silloin hapenpuutteesta, 
verenkiertohäiriöistä ja aivot voivat ”ylikuumentua”.  
 
Kohtauksen saanut koira tulee viedä heti eläinlääkäriin, jotta kohtaukset voidaan pysäyttää oikeilla lääkkeillä. 
 
Epilepsiaa sairastava koira selviää yleensä erittäin hyvin jokapäiväisessä elämässä. On kuitenkin vältettävä kovin 
suurta stressiä, ja annettava sen elää melko säännöllistä elämää, ilman rasittavia harjoituksia. 
 
Kohtaukselle on tyypillistä, että ne tulevat, kun jännitys loppuu eli rentoutumisvaiheen aikana, kun koira ei ole 
niihin valmistautunut esim. koiran levätessä. 
 
Koiran epilepsiaa ei tarvitse aina hoitaa lääkityksellä. Lääkityksen aloituspäätökseen vaikuttavat kohtauksien 
esiintymistiheys ja vakavuus. Yksittäisiä kohtauksia kerran pari vuodessa saavaa koiraa kannattaa tuskin lääkitä. 
Jos kohtauksia tulee tiheämmin, ne ovat vaikeampia tai vammauttavat koiraa, on syytä harkita lääkitystä tai muita 
vaihtoehtoja. Aina on kuitenkin ensin suljettava muut sairaudet pois. Diagnoosin epilepsiasta tekee eläinlääkäri.  
 
Epilepsiaa ei voida parantaa, yleensä koira tarvitsee mahdollisesti lääkitystä koko loppuelämänsä ajan. Joskus 
kohtaukset saadaan lääkityksellä kokonaan loppumaan. 
 
Suomessa tsekinpaimenkoirilla on tavattu muutamalla yksilöllä epilepsiaa tai siihen viittaavia oireita, jonka vuoksi 
ne on lääkityksellä tai lopetettu. Ulkomailta on myös tiedossa useita epilepsiaa/epileptistyyppisiä kohtauksia 
saaneita yksilöitä. Laajemmin rodun tilanteesta ei ole tutkimus- tai muuta tietoa. 
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