
Terveyskysely 

 

Jalostustoimikunta päätti vuonna 2005 suorittaa jäsenistölleen kyselyn koskien tiibetinmastiffien  

luonnetta ja terveydentilaa. Jalostustoimikunta ei odottanut asialle valtavaa suosiota jäsenistöltä, mutta 

jäsenistö kuitenkin yllätti toimikunnan aktiivisuudellaan ja vastauksia kyselyyn saatiinkin 70 

kappaletta.Kyselyn avulla kerätään tietoa eri sairauksista ja vioista. Kun nartulle sitten etsitään sopivaa 

astutusurosta, kasvattajan pyynnöstä, jalostustoimikunnalla on käytössään terveystietoja ja näin pyritään 

välttämään mahdolliset terveysriskit sopivaa kumppania valittaessa.  

Suurin pettymys oli se, että kasvattajista vain kolme yhdestätoista vastasi kyselyyn. 

Allekirjoittanut olisi toivonut kasvattajilta ehdottomasti suurempaan kiinnostusta asiaan, tässä kun kuitenkin 

ollaan ”samassa veneessä”. Kasvattajien pitäisi näyttää esimerkkiä yksittäisten koirien omistajille siinä, että 

koirien terveys on tärkeä asia ja että sitä halutaan edelleenkin parantaa, mutta tässä kävikin niin, että yksittäiset  

tiibetinmastiffi omistajat olivat paljon kiinnostuneempia terveyskyselystä kuin kasvattajat. Ohessa yhteenveto 

vastauksista. Laajempi yhteenveto tulee jalostuksen tavoiteohjelmaan. Terveysasioista voi jatkuvasti 

informoida jalostustoimikuntaa. Kaavakkeen saa jalostustoimikunnalta tai tietoja voi ilmoittaa 

vapaamuotoisesti vaikkapa sähköpostitse. 

 

Tarja Anttonen, jalostustoimikunnan jäsen 

 

 Koiran luonne 

-Kolmen koiran kohdalla oli ollut aggressiivisuutta, joista kaksi koiraa olivat aggressiivisia vieraita ihmisiä 

kohtaan ja yksi oli vihainen vieraille koirille.   

-Yksi koira oli arka. 

 

 Silmät ja korvat 

- Kahdella koiralla oli ollut toistuvia silmätulehduksia ja yhdellä oli rakkulainen sidekalvotulehdus. 

-Entropiaa oli ollut kolmella koiralla. 

-Yhdellä koiralla oli ollut cherry eye, kirsikkasilmä. 

-Yhdellä koiralla oli ollut lievää löysäluomisuutta. 

-Yhdellä koiralla oli syntymän jälkeinen sinisyys jäänyt toiseen silmään. 

-Kahdella koiralla oli omistajan mukaan ollut korvatulehduksia, jotka olivat olleet toistuvia. 

 

Suu / purenta 

-Kahdella koiralla oli alapurenta.   

-Yhdellä koiralla oli yläpurenta. 

-Yhdellä koiralla oli alaetuhampaiden rivi epäsäännöllinen. 

 

Epilepsia / kouristukset 

-Kahdella  koiralla oli epilepsia. 

-Yksi omistaja ilmoitti koiransa kuolleen kouristuskohtausten takia. 

 

Demodikoosi (sikaripunkki) 

-Kolme koiraa oli jouduttu lopettamaan yleistyneen demodikoosin takia. 

-Neljällä koiralla oli paikallinen demodikoosi. 

 

Syöpä / kasvaimet 

-Yhdellä koirakka oli ollut sidekudos- ja luusyöpä ja toisella munuaissyöpä. 

-Yhdellä koiralla oli ollut rasvakasvain. 

 

Allergia 

-Kolmella koiralla oli ollut erityyppisiä allergioita, lähinnä korvien kutiamista ja ihottumia. 

 

Raajat, lonkat, niska, selkä 

-Neljällä koiralla oli ollut ongelmia tuki- ja liikuntaelimissä.  

  

 Kilpirauhasen vajaatoiminta  



-Neljällä koiralla on omistajiensa mukaan kilpirauhasen vajaatoiminta.  

 

Maksasairaudet 

-Kahdella koiralla oli ollut maksasairaus, krooninen aktiivinen hepatiitti ja maksakirroosi. 

 

Ristisidevaurio 

-Kuudella koiralla oli ollut ristisidevaurioita. 

 

Muut esille tulleet sairaudet 

-Yhdellä koiralla oli polven sivuside rispaantunut. 

-Yhdellä uroksella oli kivespuutteisuus, toinen kives ei ollut laskeutunut ollenkaan. 

-Yhdellä uroksella oli ollut toistuvia eturauhastulehduksia. 

-Yhdellä nartulla oli valeraskaus vuosittain. 

-Yhdellä nartulla oli ollut kohtutulehdus pentujen jälkeen. 

-Yhdellä koiralla oli Von Willebrandtin-tauti (perinnöllinen verenvuotosairaus). 

-Yhdellä koiralla oli sydänvika, ruumiinavauksessa kerrottu sydämen olleen rättimäinen. 

-Yhdellä koiralla oli jonkinasteinen neliraajahalvaus. 

-Yhdellä koiralla oli murtumia ranteessa ja luupiikki muodostusta. 

 


