
TERVEYSKYSELY
Suomen Kaukasiankoirat ry. 

Kaukasianpaimenkoirista on käynnistetty terveyskysely jalostuksen
tavoiteohjelmaa ja PEVISA:a varten tarkoituksena kartoittaa
rotumme terveydentila Suomessa. 

Omistajan tiedot (Jos koiralla useampia omistajia, kirjoita ensin sen omistajan
nimi, jota osoitetiedot koskevat) 
Nimi: ______________________________________________________________________
Osoite: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Puhelinnumero: ______________________ sähköpostiosoite: _____________________________________________

Koiran perustiedot
Nimi: __________________________________________________________________________________________
Rekisterinumero: _______________________________________
Isän nimi: _______________________________________________________________________________________
Emän nimi: ______________________________________________________________________________________

1. YLEISET TIEDOT 
 o Täydennän aiemmin antamaani kyselyä

 o Uros  o Narttu       
Koiran ikä vastaushetkellä : __________________
Minkä ikäisenä koira tuli? ___________________
Mikäli koira on jo kuollut, minkä ikäisenä ja kuolinsyy: 
_________________________________________________________________________________________

Onko koira virallisesti mitattu? 
o Kyllä, säkäkorkeus ___________      o Ei

Onko koira epävirallisesti mitattu? 
o Kyllä, säkäkorkeus ___________       o Ei

Koiran paino: __________________

Onko koiralla hammaspuutoksia? 
o Ei   o Kyllä, mitä? ______________________________________________________________________________

Miten kuvailisit koiran yleistä terveydentilaa? ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Millaista ravintoa koira söi kasvuaikana? _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Millaista ravintoa koira syö nyt? _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Millaista liikuntaa koira sai kasvuaikana? ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Millaista liikuntaa koira saa nyt? _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Onko koiralla typistetyt korvat? _____________________________________________________________________

2. LONKAT
Onko koira virallisesti lonkkakuvattu? 
o Kyllä:  OIKEA  A / B / C / D       VASEN A / B / C / D 
o  Ei 
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Muuta mainittavaa lonkista, esim. nivelrikko? ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Oirehtiiko koira ja kuinka? __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Jos koira on kuvattu ulkomailla,  millainen tulos? ________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

3.  KYYNÄRÄT
Onko koira virallisesti kyynärkuvattu? 
o Kyllä:  OIKEA  0 /1 / 2 / 3       VASEN 0 / 1 / 2 / 3 
o  Ei 
Muuta mainittavaa kyynärnivelistä, esim. nivelrikko?_____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Oirehtiiko koira ja kuinka? __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Jos koira on kuvattu ulkomailla,  millainen tulos? ________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

4.  POLVET 
Onko koira virallisesti polvitarkastettu? 
o Kyllä:  OIKEA  1 /2 /3 / 4       VASEN 1 / 2 / 3 / 4 
o  Ei 
Muuta mainittavaa polvista, esim. katkenneet ristisiteet? __________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Oirehtiiko koira ja kuinka? __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

5. SILMÄT 
Onko koira virallisesti silmätarkastettu?
o Kyllä, missä maassa? ________________________________       o  Ei 
Onko koiralla todettu: 
o   pienisilmäisyyttä / microftalmia / tähtisilmäisyyttä
o   entropium / ektropium / luomien sisään- tai ulospäin kiertyminen / hankaavat silmäripset
o   jatkuvia silmätulehduksia
o   kaihi
o   ylimääräisiä ripsiä
o joku muu silmäsairaus, mikä? ____________________________________________________________________

 Jos koiralla tai sen sukulaisilla on silmien kanssa ollut ongelmia tai tiedossasi on sukulaisten silmätarkastustuloksia, 
tarkenna tähän (millaisia oireita, diagnoosit jne): 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

6. TUKI- JA LIIKUNTAELINSAIRAUDET JA VAMMAT: 

Onko koiralla todettu tuki- tai liikuntaelinsairauksia, esim. HOD, osteokondroosi/ /OC/OCD, välilevytyrä? 
o Kyllä       o  Ei 
Diagnoosi? ______________________________________________________________________________________

Onko koiralla todettu irtopaloja nivelissä? 
o Kyllä       o  Ei 
Diagnoosi? _________________________________________________________________

Oirehtiiko koira ja kuinka? __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Onko koiralla ollut diagnosoimatonta vaivaa, kuten ontumista? (mahdolliset revähtymät, kynsivammat ym.):  ________
________________________________________________________________________________________________
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7. MUUT SAIRAUDET
Onko koiralla todettu jotain seuraavista: 
o    Epilepsia tai jokin muu neurologinen sairaus (Kerro 
lisätiedoissa missä iässä koiran oireet alkoivat ja kuvaile 
oireita   mahdollisimman tarkoin)
o    Allergia ____________________________________
o    Atopia
o    Kilpirauhasen vajaatoiminta
o    Haiman vajaatoiminta
o    Toistuvia tulehduksia (esim. korvissa) 
o    Syöpä, mikä? ________________________________ 
o    Diabetes eli sokeritauti

o    Demodex eli sikaripunkkitartunta
o    Sydänvika, mikä?_____________________________
o    Maksan toimintahäiriö
o Munuaisten toimintahäiriö 
o   Purentavika, mikä_____________________________
o   Iho-ongelmia, mitä_____________________________ 
o Muu sairaus, mikä? 
________________________________________________
________________________________________________

Jos jokin yllä olevista rastitettu, tarkenna tähän mikä diagnoosi, millaisia oireita, milloin oireet alkoivat jne: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

8. TAPATURMAT
Onko koiralle sattunut tapaturmia? 
o Kyllä       o  Ei 
Mitä, milloin, diagnoosit jne? ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

9. SUKUPUOLISIDONNAISET SAIRAUDET TAI OMINAISUUDET:
Nartut

o valeraskauksia____ ____________________________________________________________________
o kiiman kiertohäiriöitä  __________________________________________________________________
o kohtutulehduksia ______________________________________________________________________
o vaikeuksia tulla kantavaksi_______________________________________________________________
o synnytysvaikeuksia____ ________________________________________________________________
o pentukuolleisuutta______________________________________________________________________
o esiintynyt muita ongelmia synnytyksen tai pentujen kanssa____________________________________

Lisätietoja/tarkennoksia:_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Urokset
o koiralla molemmat kivekset laskeutuneet normaalisti
o    eturauhasvaivoja_______________________________________________________________________
o    uros jättänyt narttuja tyhjäksi 

Lisätietoja / tarkennoksia: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

 10. MUUTA: 
Onko koirallasi ollut jotain muita sairauksia tai oireita, joita ei ole tullut kyselyssä esiin,  tarkenna mitä 
diagnooseja, millaisia oireita, milloin oireet alkaneet jne? 
 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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Mikäli ilmoititte koiranne sairastavan jotain, onko sairaudesta eläinlääkärin diagnoosi? 
o Kyllä  ________________________________________________________________________________________
o  Ei ___________________________________________________________________________________________

Tiedossa olevat koiran sukulaisten sairaudet? Mikä koira, mitä sairauksia? (Jatka tarvittaessa erilliselle 
paperille) _______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Lisätietoja / jos haluat tarkentaa jotain kohtaa tähän: __________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Vastauksien käsittely: 
Terveyskyselyn vastaukset ovat
o vain jalostustoimikunnan käyttöön
o julkisia (voidaan julkaista netissä tai lehdessä ja voidaan kertoa saman linjan jalostusurostiedusteluiden 
yhteydessä)

Tietojen oikeellisuus:

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi: 
Paikka ja aika________________________________________________________________

Allekirjoitus: ________________________________________________________________

 KIITOS VASTAUKSESTASI!
Lähetä vastauslomake sähköisesti tai postilla: 

Päivi Jokinen
Onnelantie 6

07220 Kaarenkylä 
 sähköposti:  pzjokine@gmail.com 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alla lisätietoa myös geenitutkimuksesta, jonka avulla  tulevaisuudessa voidaan vaikuttaa myöa oman rotumme 
terveysasioihin. 

GEENITUTKIMUS: 
Professori Hannes Lohi johtaa koirien geenitutkimusta Helsingin Yliopistossa ja Folkhälsanin tutkimuskeskuksessa. 
Koirien perimä kartoitettiin muutama vuosi sitten ja sen myötä on avautunut ainutlaatuisia mahdollisuuksia eri rotujen 
perinnöllisten sairauksien, rakenteen, värin, koon ja erilaisten käyttäytymispiirteiden geenitaustojen selvittämiseen.
Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa geenivirheitä koirien erilaisiin perinnöllisiin sairauksiin ja ominaisuuksiin, 
kehittää geenitestejä jalostuksen apuvälineeksi ja soveltaa saatua tietoa ihmissairauksien selvittämiseen. 

Löydät koirangeenit- sivuilta hyödyllistä tietoa projekteista, tapahtumista, osallistumisesta ja tietenkin myös uusista 
geenilöydöistä ja koirien geenitutkimusta koskevista uutisista.

Kaukasiankoirista on kertynyt DNA-pankkiin vielä varsin vähän näytteitä, alle 50 näytettä. Kaikista roduista olisi 
kuitenkin hyvä olla ainakin viisikymmentä näytettä, sillä niitä voidaan tarvita vertailukäyttöön eri tutkimuksissa.

Kaukasiankoira on yksi vähälukuisista roduista, joten vaikkapa seuraavalla 
rokotusreissulla kannattaa pyytää eläinlääkäriä ottamaan näyte tähän tärkeään 
tutkimusprojektiin. 

Alla olevassa linkissä on tarkempia tietoja ja ohjeita.

(Lähde: © koirangeenit.fi/Helsingin yliopisto)  

http://www.koirangeenit.fi/projektit/tutkimusprojektit/harvinaisten-rotujen-naytekerays/
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