
SUOMEN SHIBA RY:N TERVEYSKYSELYN 2014 YHTEENVETO 
 
Vastauksia: 184 
Uroksia: 80, narttuja: 104 
 
Säkäkorkeus:  
49 cm (1) 
47 cm (1) 
46 cm (1) 
45 cm (3) 
44 cm (5) 
43 cm (2) 
42 cm (6)  
41 cm (7) 
40 cm (22) 
38 cm (11) 
37 cm (13) 
36 cm (7) 
35 cm (2) 
32 cm (1) 
*Jos koiran korkeus ei ole kokonaisluku, se on pyöristetty 
alaspäin 

 
Paino: 
5 kg (1) 
7-8 kg (21) 
9-10 kg (61) 
11-12 kg (50)   
13-14 kg (20) 
15-17 kg (13) 
18 kg (1) 
22 kg (1) 
 
Syökö koirasi hyvin? 
Kyllä (130) 71% 
Joskus (50) 27%  
Ei koskaan (4) 2% 

 
Koira on kuollut: 14 kpl 
Syyt: vanhuus (6), huonot lonkat (1), katoaminen (1), aggressiivisuus (1), märkäkohtu (1), histiosytäärinen 
sarkooma (1), pikkuaivoperäinen rappeuma (1), 
 
Koiralla on ollut satunnaisia vaivoja ja sairauksia 
Kyllä (85) 46% 
 
 
LÄÄKITYS JA YLIHERKKYYDET 
 
Koira saa lääkitystä sairauden hoitoon 
Kyllä (12) 7% 
- Kortisoni kutinaan (Prednison, Medrol) (5) 
- Forthyron kilpirauhasen vajaatoimintaan (1) 
- Rimadyl, Cartrophen nivelrikkoon (3) 
- Dufalac ummetukseen (1) 
- Omestad Gastriitin hoitoon 
 
Koirallani on esiintynyt sivuvaikutuksia loishäätöön käytetyistä valmisteista. 
Kyllä (6) 3% 
- Drontal (3) 
- Exspot (1) 
- Stronghold (1) 
- Bayvantic (1) 
 
Koirallani on esiintynyt rokotusten jälkeen sivuvaikutuksia 
Kyllä (5) 3% 
- Rabdomun (1) 
 
Onko koiraa koskaan rauhoitettu? 
Kyllä (143) 82% 
Ei    (31)  18% 
 
 
 

Esiintyikö rauhoituksen yhteydessä 
sivuvaikutuksia? 
Ei (136) 95% 
Kyllä (7) 5% 
- hidas herääminen (3) 
- akuutti munuaisten vajaatoiminta (1) 
- sydämen toiminta hidastui huolestuttavasti (1) 

 
 



PURENTA 
 
Normaali purenta (174)  95% 
Tasapurenta    (4)  2% 
Alapurenta   (6)   3% 
 
Koiralla on 
Kaikki hampaat (135)  76% 
Hampaita puuttunut alun perin (43)  24% 
- 1 x välihammas (19) 
- 2 x välihammas (9) 
- 3 x välihammas (4) 
- 4 x tai enemmän välihampaita (2)  
- 1 x välihammas ja yksi poskihammas (1) 
- 2 x poskihammas (1) 
- 1 x etuhammas (3) 
- 2 x etuhammasta (1) 
- hampaita tippunut (3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esiintyykö hammaskiveä? 
ei ollenkaan (51) 28% 
vähän (109)  59% 
melko paljon (23) 12% 
runsaasti (1) 1% 

 
 
ALLERGIAT JA IHO-ONGELMAT 
 
Onko ollut kerran tai useammin 
hot spot (4) 2% 
demodex (4) 2% 
kutiava iho (26) 14% 
ihottumaa (17) 9% 
syyliä (2) 1% 
ihokasvain (3)  
laikuttaista karvanlähtöä (8) 
 
Onko koirallasi ollut allergisia oireita? 
Kyllä (33) 18% 
Ei (147)  82& 

 
 
 
 
 
Allergia ilmenee 
-vatsaoireina (8) 
-iho-oireina (24)  
-korvissa (7) 
-silmissä (6) 
-tassuissa (13) 

 
 
POLVET 
 
Onko koiran polvet tarkastettu? 
Kyllä (127) 70%  
Ei (54) 30%  
Epävirallisesti tarkastettu (8), sisältyvät edellisiin vastauksiin.  
 
Onko tutkimuksen yhteydessä havaittu polvista muuta? 
- patellaluksaation vaikea aste (1) 
- polvilumpiot lähtevät paikoiltaan (1) 
- lievä luksaatio (1) 
- nivelrikko (1) 
Polvi/ polvet leikattu polvivian vuoksi (2) 
Polven/ polvien nivelsiteet leikattu (1) 
Koiralla on ollut oireita polvien vuoksi (3) 
 
LONKAT 
 
Onko koiran lonkat kuvattu? 
Kyllä (123) 68% 
Ei (58) 32% 
Epävirallisesti kuvattuja (3), sisältyvät edellisiin 
vastauksiin. 

 
Onko kuvien yhteydessä havaittu lonkista 
muuta? 
- Nivelrikkoa (5) 4% 
- Luupiikkejä (1) 1% 

 



Koiralla on ollut oireita lonkkien vuoksi 
Kyllä  (9) 5% 
Ei (159) 95% 
 
KYYNÄRNIVELET 
 
Onko koiran kyynärnivelet kuvattu? 
Kyllä (111) 61%  
Ei (71) 39%  
Epävirallisesti kuvattu (3), sisältyvät edellisiin 
vastauksiin. 

 
Kuvien yhteydessä havaittu muita muutoksia 
- murtuma kyynärässä, lievää nivelrikkoa (1) 1% 
- mol kyynärissä vakavat nivelrikkomuutokset (1) 
1% 

 
Koiralla on ollut oireita eturaajojen vuoksi 
Kyllä (7) 4% 
Ei (169) 96% 
 
 
MUU LUUSTO 
 
Onko koirallasi todettu koukkuhäntä? 
Kyllä (0) 0% 
Ei (182) 100% 
 

Onko koirallasi todettu varvasanomalia? 
Kyllä (1) 1% 
Ei (179)  99% 

 
Koirallasi havaitut muut luustomuutokset 
- spondyloosi (1) 
- rintarangan kahden nikamavälin kaventuma ja kalkkeutunut välilevy (1) 
- välimuotoinen lanne-ristinikama, epäsymmetrinen (1) 
 
 
SILMÄT JA KORVAT 
 
Onko koirasi silmät tarkastettu epävirallisesti? 
Kyllä (32) 17% 
 
Onko koirasi silmät tarkastettu virallisesti? 
Kyllä (119) 65% 
 
Löydökset: 
- PPM (4) 3%  
- distichiasis (6) 4% 
- kortikaalinen katarakta (1) 1% 
 
Vuotavatko silmät? 
eivät koskaan (121) 65% 
joskus (58)  32% 
usein (4) 2% 
jatkuvasti (1) 1% 
 

Onko silmien alla karvat värjäytyneet 
ruskeiksi? 
ei (169) 92% 
hiukan (15)  8% 
runsaasti (0) 
 
Onko koirallasi ollut silmätulehduksia? 
ei (134)  74% 
kyllä (48) 26% 
- yhden kerran (29)  
- kaksi-kolme kertaa (7)  
- yli neljä kertaa (3) 
 
Korvatulehduksia? Kuinka usein? 
- yhden kerran (11)  
- kaksi-kolme kertaa (3) 
- yli neljä kertaa (5) 

 
MUUT SAIRAUDET 
 
Onko koirallasi todettu 
sivuääni sydämessä (5) 3% 
sydämen vajaatoiminta (1) 1% 
muu sydänvika (1) 1% 
napatyrä (1) 1%   
suolistosairaus (1) 1% 
kilpirauhasen vajaatoiminta (2) 1% 
kasvaimia (5) 3% 



herkkä vatsa (5) 3% 
suolistotulehdus (5) 3% 
virtsakiviä (11) 6% 
tulehtuneet anaalirauhaset (8) 4% 
 
Muu todettu sairaus 
pikkuaivoperäinen rappeuma (1) 1%  
 
 
Onko koirallasi todettu epilepsia? 
Kyllä (0) 0% 
Ei (179) 100% 
 
Muita epämääräisiä kohtauksia, kuvaile. 
-kaksi kertaa saanut epileptistyyppisen kohtauksen, ei tutkittu (1) 
-kerran saanut kohtauksen. Vaati eläinlääkärin vastaanoton (1) 
-voimakkaita vapinakohtauksia, epäily että reagoi punkkipannan myrkkyihin (1) 
 
 
KYSYMYKSET UROKSEN OMISTALLE 
  
Valitse kaikki vaihtoehdot, jotka sopivat 
koiraasi. 
toinen kives ei ole laskeutunut (2) 3% 
kumpikaan kives ei ole laskeutunut (2) 3% 
eturauhasvaivoja (2) 3% 
seksuaalisesti ylivilkas (4) 5% 
esinahan tulehduksia (7) 9% 
uros on kastroitu, miksi?  
-aggressiivisuus (4) 37% 
-eturauhasvaivoja (3) 27% 
-seksuaalisesti ylivilkas (2) 18% 
-piilokives/ laskeutumattomat kivekset (2) 18% 
 

Onko urosta käytetty jalostukseen? 
Kyllä (26) 32% 
Ei (54) 68% 
 
Uros astuu itsenäisesti 
Kyllä (9)  
Tarvitsee apua (1) 
 
Astutus on onnistunut 
aina (13) 50%   
melkein aina (7) 27%  
ei koskaan (6) 23% 

 
KYSYMYKSET NARTUN OMISTAJALLE 
 
Juoksut ovat olleet säännöllisin väliajoin (78) 78% 
Juoksut ovat olleet epäsäännöllisin väliajoin (20) 20% 
Juoksuja ei ole ollut ollenkaan (2), molemmat koirat alle vuoden ikäisiä 2% 
 
Milloin oli narttusi ensimmäinen juoksu? 
5-6 kk (33) 44% 
7-9 kk (33) 44% 
10-12 kk (6) 8%  
yli 1 v. ikäisenä (3) 4%  
 

Kuinka monen kuukauden välein juoksut ovat 
olleet? 
3-5 kk (4) 5% 
6-10 kk (70) 85% 
yli 11 kk (8) 10% 

 
Nartulla ollut 
valeraskauksia (31) 22% 
kohtutulehdus (6) 6% 
pitkittynyt kiima (7) 7% 
narttu on steriloitu (22), miksi? 21% 
-kohtutulehdus (5)  
-valeraskausoireita (7)  
-pitkittynyt kiima (4)   
-epäsäännöllinen kiimankierto, epäonnistuneet 
astutukset (3)  
-ei jalostuskäyttöä (6)  

 
narttu on synnyttänyt (47) 45% 
narttu on keisarinleikattu (3) 
synnytykset ovat tapahtuneet luonnollisesti (40) 
on ollut polttoheikkoutta (2) 4% 
narttu on hoitanut aina pentunsa itse (41) 87% 
narttu on jäänyt tyhjäksi astutuksen/ 
siemennyksen jälkeen (12) 
narttua on ollut vaikea astuttaa (5) 
kuolleina syntyneitä pentuja (4)  
ennen luovutusta kuolleita pentuja (5) 

 



Kysymykset sekä urokset että nartun omistajille. Onko jälkeläisillä esiintynyt seuraavia vikoja: 
kitalakihalkio (2) 
napatyrä (1)  
kivesvika (5) 
purentavirhe (13) 
 
 
LUONNE 
 
koira on ystävällinen omaa perhettään kohtaan 
aina (176) 96% 
joskus (7) 4% 
 

murisee tai puree oman perheen jäseniä 
joskus (27)  15% 
ei koskaan (154) 85% 

 
suhtautuu ystävällisesti vieraita ihmisiä 
kohtaan 
aina (136)  74% 
joskus (43)  23% 
ei koskaan (5) 3% 

suhtautuu aristellen vieraita ihmisiä kohtaan 
aina (12)  7% 
joskus (72) 40% 
ei koskaan (97) 53% 

 
suhtautuu vihaisesti vieraita ihmisiä kohtaan 
aina (1) 1% 
joskus (18)  10% 
ei koskaan (161) 89% 
 

sosiaalinen muiden koirien kanssa 
aina (71)  39% 
joskus (100)  55% 
ei koskaan (11)  6% 

 
aggressiivinen oman sukupuolen edustajia 
kohtaan 
aina (24) 13% 
joskus (101) 55% 
ei koskaan (59) 32% 

aggressiivinen toisia koiria kohtaan 
sukupuolta katsomatta 
aina (6) 3% 
joskus (84)  47% 

ei koskaan (89) 50% 
 
pelkää kuullessaan äkillisiä tai kovia ääniä 
aina (7) 4% 
joskus (77)  42% 
ei koskaan (100) 54%  
 

pelkää vieraissa paikoissa ja uusissa 
tilanteissa 
aina (4) 2% 
joskus (59) 32% 
ei koskaan (121) 66%  
 

vahtii omia esineitään, ruokakuppiaan tms. 
aina (16)  9% 
joskus (57)  31% 
ei koskaan (111) 60%  
 

luotettava pienten lasten kanssa 
aina (130)  76% 
joskus (31)  18% 
ei koskaan (11) 6% 

 
sallii kynsien leikkauksen yms. hoitotoimenpiteet 
aina (161)  87% 
joskus (20)  11%  
ei koskaan (3) 2% 


