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Ihosairaudet ovat edelleen kessujen tavallisin vaiva
Kessujen terveysvaivat liikkuvat edelleen kovin rodulle perinteisillä linjoilla myös
vuonna 2004 rekisteröityjen tai maahantuotujen koirien osalta. Erilaiset ihosairaudet
ovat ylivoimaisesti yleisin keeshondien vaiva. Lisäksi ilmoitettiin yksittäistapauksia
kahdesta muusta sairaudesta (epilepsia ja kilpirauhasen vajaatoiminta), joihin
keeshondeilla epäillään olevan geneettistä alttiutta. Ahkerasti tehtyjen PHPT
geenitestien perusteella PHPT:n esiintyvyys suomalaisilla kessuilla on karkeasti noin 10
% luokkaa kaikista testatuista koirista.
Ihosairauksien esiintyvyys noin 10 prosenttia
Kuluvan vuoden terveyskyselyssä erilaisista ihovaivoista ilmoitettiin kärsivän seitsemän
eri koiraa kaikkiaan 31 vastauksen joukosta. Terveyskyselymme nelivuotisen historian
aikana meillä on nyt koossa 19 ihostaan oireilevaa kessua. Tämä on noin 12 prosenttia
kaikista kyselyyn vastanneista koirista. Ihosairauksien yhteenlasketut kappalemäärät
sekä prosenttiosuudet kaikista vastauksen palauttaneista koirista on esitetty kuvassa 1.
Seitsemästä ihollaan oireilevista koirista yksi koira ilmoitettiin atooppiseksi, yksi ruokaaineyliherkäksi, kaksi kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavaksi sekä kolme muuta
muuta ihosairautta sairastavaksi. Muiden ihosairauksien tapauksessa omistajien
kirjoittamat kuvaukset sairaudesta viittaavat atooppisuuteen tai ruokaaineyliherkkytteen, mutta tarkempia tutkimuksia ei näille koirille ole suoritettu.
Molemmat kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavat koirat ovat samasta pentueesta.
Muut ihostaan oireilevat koirat ovat kaikki eri pentueista, jotka ovat lisäksi varsin
erilinjaisia.
Muita sairauksia yksittäistapauksia
Vuonna 2004 rekisteröityjen kessujen joukosta löytyi yksi koira, jonka omistaja kertoi
koiran polven ristisiteen vammasta tapaturman seurauksena. Muina sairaustapauksina
ilmoitettiin yksi epilepsiaa sairastava koira.
Terveyskyselylomaketta pyritään päivittämään työn edetessä tehtyjen havaintojen ja
saadun palautteen pohjalta. Vuonna 2004 rekisteröityjen koirien osalta kysyttiin
ensimmäistä kertaa, kuinka useasti koira on tähän astisen elämänsä aikana käynyt
eläinlääkärillä pois lukien säännölliset terveydenhuoltoon liittyvät käynnit kuten
rokotukset ja vastaavat. Tämä tieto antaa meille tärkeää tietoa arkipäivän elämän
helppoudesta kessun kanssa. Nyt saatujen, vielä vähäisten, tietojen perusteella kolme
vuotta täyttänyt peruskessu on ehtinyt käymään eläinlääkärillä hoidettava jonkin vaivan
vuoksi hieman reilut kolme kertaa. Käyntien määrässä on kuitenkin huomattavaa
koirakohtaista vaihtelua.
Kyselyn palautusprosentti liki 70!

Kuluvana vuonna terveyskyselyn palautti 31 koiranomistajaa kaikkiaan 45 kyselyn
saaneesta. Kaikkiaan vuonna 2004 rekisteröitiin 59 kessun pentua. Terveyskysely
pyritään lähettämään kaikkien pentujen omistajille, mutta valitettavasti kaikkien
yhteystietoja emme onnistu löytämään. Yhtä kaikki, postitse tehtävälle kyselylle liki 70
prosentin vastausprosentti on hatunnoston arvoinen suoritus. Suurkiitos kaikille kyselyn
palauttaneille! Tulosten luotettavuus riippuu paljolti saatujen vastausten määrästä. Näin
ahkeralla palautustahdilla meillä on käsissämme kohtuullisen luotettavaa tietoa ☺
Yhdistyksemme jalostustoimikunta toteuttaa terveyskyselyn vuosittain. Jokaisena
vuonna lähetetään kysely kolme vuotta täyttäneille (eli neljättä ikävuottaan eläville)
kessuille. Kysely uusitaan samoille koirille niiden täytettyä kahdeksan vuotta. Vuoden
2009 kuluessa terveyskysely postitetaan vuoden 2005 rekisteröidyille ja
maahantuoduille koirille. Vuonna 2010 on jo vuorossa ensimmäinen ”uusintakysely”
koko urakan aloittaneiden koirien osalta.
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Kuva 1. Erilaisten ihosairauksien esiintyvyys suomalaisessa keeshond kannassa vuosina
2001 – 2004 rekisteröityjen pentujen osalta Suomen Keeshond ry:n terveyskyselyn
tietojen perusteella.
Mustalla yhtenäisellä viivalla on kuvattuna ihosairaiden koirien kappalemäärä kunkin
rekisteröintivuoden osalta. Harmalla katkoviivalla on esitettynä ihosairaiden koirien
prosenttiosuus kaikista terveyskyselyn palauttaneista koirista rekisteröintivuosittain.

