
Terveyskyselyn 2004 tuloksia 

Jalostustoimikunnan kesällä 2004 tekemän terveys- ja luonnekyselyn tuloksia on esitelty 
kerholehdissä 3 ja 4 /2004. Tässä numerossa on vuorossa terveysosuuden tarkemmat tulokset. 
Kyselyn tulosten perusteella tehdään vielä perusteelliset johtopäätökset, ja ne esitellään 
myöhemmin tämän vuoden aikana jalostuksen tavoiteohjelman käsittelyn yhteydessä. 

Kysely lähetettiin postitse 323 pinserin omistajalle ja lisäksi se löytyi yhdistyksen nettisivuilta. 
Vastauksia tuli kaikkiaan 168 koirasta eli vastausprosentti oli 51 %. Kysely oli suunnattu kaikille 
1989 jälkeen syntyneille ja mahdollisesti jo kuolleiden pinserien omistajille. Vastauksista 95% oli 
vähintään koiran kasvattajan kennelnimi ja pentueen alkukirjain, joten näistä voitiin laskea 
vastauksia tulleen peräti 86 eri pentueesta, suhteellisen tasaisesti eri kasvattajilta.

Koirat syntymävuosien mukaan

synt. 04-01:  67 kpl
synt. 00-96:  63 kpl, joista 2 kpl kuolleita
synt. 95-89:   38 kpl, joista 19 kpl kuolleita

Yleinen terveydentila

Vastanneista uroksia oli 74 (44%) ja narttuja 94 (56%), molempia värejä oli tasaisesti.
Uroksista kastroituja oli 11 kappaletta. Näistä kahdeksan oli leikattu 1,5-6 vuotiaina, syinä 
yliseksuaalisuus, merkkailu, vahtiminen sekä omistajantoive koiran rauhoittumisesta. Kaksi 
uroksista oli leikattu, koska samassa taloudessa asui narttuja. Yhdellä oli ollut piilokives.
Nartuista steriloituja oli 22 kpl.  Neljä narttua oli leikattu kohtutulehdusten ja kolme nisäkasvainten 
takia. Loput 15 oli steriloitu nuorehkoina siksi, ettei niillä aiottu teettää pentuja ja juoksuajat 
(erityisesti tihein väliajoin ja /tai valeraskauksin) koettiin hankaliksi.

Koiransa yleisen terveydentilan arvioi erittäin hyväksi 114 (68%) vastaajaa ja hyväksi 49 kpl (29%). 
Vain viidessä (3%) tapauksessa koiran terveydentila arvioitiin kohtuulliseksi, näistä yksi oli 
kohtuullisen ja huonon välimuoto. Eri ikäluokkien välillä ei ollut merkittäviä eroja, sillä omistajat 
olivat tehneet arvionsa koiran koko elinajalta.

Sairaudet tai vaivat nuoruusiällä

Yleisin vaiva oli halkeilevat tai verta vuotavat korvalehdet, kyseistä vaivaa oli esiintynyt 65 (38%) 
koiralla. Tyypillisesti tämä on nuoruusiän vaiva. Vain seitsemällä koiralla mainittiin erikseen 
ongelmaa esiintyneen myös yli 2-4 vuotiaana, silloinkin vähemmän kuin nuorena.

Rokotusoireita oli ollut 35 (21%) koiralla

Huonosti irtoavia maitohampaita oli 19 koiralla (11%). Hammaspuutoksia oli seitsemällä (4%) 
koiralla, yhdellä vastanneista kasvoi ylimääräinen hammas.
Napatyrä oli seitsemällä (4%)  koirallla, osalta se oli leikattu.

Seitsemällä (4%) koiralla kerrottiin esiintyvän furunkuloosia silloin tällöin. Tosin yhtä 
lukuunottamatta ongelmaa oli alkanut esiintyä kaikilla muilla yli 2 -vuotiaana.
Sikaripunkkia oli ollut 3 koiralla.

Kapea alaleuka, jossa kulmahampaat painuvat kitalakeen tai yläikeniin oli kolmella koiralla. Myös 
häntämutka/koukkuhäntä oli kolmella yksilöllä, samoin piilokives.
Purentavian mainitsi kaksi koiran omistajaa.



Ruokatorven laajentuma oli yhdellä koiralla. Muita synnynnäisiä elimellisiä vikoja tai synnynnäisiä 
sydänvikoja ei mainittu.

Aikuisiän krooniset sairaudet ja vaivat

Yleisin vaiva aikuisiällä oli vastausten mukaan erilaiset iho-ongelmat, kutinat, ihottumat 
karvattomuus, ihotulehdukset. Suurimpaan osaan ei ollut löytynyt selkeää syytä tai sitten oli 
löytynyt erilaisia allergioita. Alla taulukko mainituista iho-vaivoista ja allergioista. Tarkkaa 
ilmenemismuotoa ei kaikissa ruoka-aineallergiatapauksissa ollut kerrottu.

Ihotulehdukset (allergia)                           6 kpl 
Iho-ongelmat, karvattomat kohdat            3 kpl
Ihottumat                                                   3 kpl
Ihon autoimmuunisairaus, karvattomuus  1 kpl
Sieni-infektio                                            1 kpl 
Ruoka-allergia                                          6 kpl
Muu allergia                                              1 kpl
Furunkuloosi                                             7 kpl

Yhteensä                                                         28 kpl (16%)

Muita useamman maininnan saaneita sairauksia olivat:

Korvatulehdukset       7 kpl (4%)
Nisäkasvaimet             5 kpl (3%)
Tiheät juoksut             5 kpl (3%) 
Epileptiset kohtaukset 3 kpl (2%)  
(ei rokotusreaktioita)

1-2 mainintaa saivat herkkävatsaisuus, silmätulehdukset, virtsatietulehdukset, virtsan karkailu, 
eturauhastulehdus, lisääntymishäiriöt, sydämen vajaatoiminta ja välilevyn pullistuma.

Terveystutkitut
Lonkkakuvatut:  53 kpl (31%)
Silmätarkastetut: 63 kpl (37%)
Luonnetestatut:   25 kpl (15%)

Kuolinsyyt
Vastuksia saatiin 21 jo kuolleesta koirasta.

Vanhimpien ikäluokkien koirien jakautuminen eläviin ja kuolleisiin:
Synt.vuosi           elossa/ kuollut

1995 4 /  3
1994                   6 / 1
1993                   3 / 2
1992                   2 / 3
1991                   3 / 1
1990                   0 / 5
1989                   1 / 4
Yht.                  19 / 19



Kuoliniät ja syyt, kaikki 21 koiraa:

Syy                                              lkm         Iät

Erilaiset syöpätaudit 8             2x 9v, 10v, 2x 11v,12v, 2x 13v.
Sydäntaudit                                  4             3x 10v, 14v.
Cushingin-tauti                            1             8,5v.
Halvaus                                        1             2v.
Yhteensä                                     14            k.a. 11 vuotta

Ei-terveydelliset syyt:

Muutokset omistajan elämässä    3             2x 9v, 14v.
Tapaturma                                    2            1v, 9v.
Koiran luonne                              2            6v, 9v.
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