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1 JOHDANTO+

 

Atopian ja muiden allergioiden merkitys pieneläinpraktiikassa on kasvanut hui-

masti viime aikoina. Niiden luotettava diagnosointi on usein hankalaa, ja hoita-

mattomana niillä on suuri vaikutus sekä koiran että omistajan elämänlaatuun. 

Koiran atopialla on paljon yhtäläisyyksiä ihmisillä esiintyvän atopian kanssa, 

mikä on osasyynä sille, että koiran atopiasta tehdään tällä hetkellä niin paljon 

tutkimustyötä. Koiralla atopia ilmenee pääasiassa atooppisena dermatiittina, 

jolle tyypillisiä oireita ovat kutinan lisäksi monet sekundaariset ihomuutokset. 

 

Kirjallisuuskatsauksessa perehdytään aluksi koiran atopiaan ja vertailun vuoksi 

myös ruoka-aineallergiaan, joka on atopian jälkeen yleisin ihon yliherkkyyssai-

raus suomalaisilla koirilla. Tämän jälkeen käsitellään erilaisia tapoja ruokkia koi-

raa ja kerrotaan hieman pennun ruokinnan erityispiirteistä. Kirjallisuuskatsauk-

sen lopussa kurkistetaan vielä tämän työn varsinaiseen aiheeseen eli minkälai-

sia yhteyksiä ruokinnan ja elinympäristön sekä atopian väliltä on löydetty tähän 

mennessä. 

 

Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena. Aineisto on peräisin epidemiologises-

ta DOGRISK-kyselytutkimuksesta, jonka kyselylomake on liitteenä työn lopus-

sa. Tutkimuksen päätavoite oli selvittää pentuvaiheen (alle 6 kk) ruokinnan ja 

elinympäristön vaikutusta atopian kehittymiseen koiralla. Aiemmissa tutkimuk-

sissa on saatu hieman ristiriitaisia tuloksia. Näyttäisi kuitenkin siltä, että muun 

muassa suurissa kaupungeissa eläminen (Nodtvedt ym. 2006; Nodtvedt ym. 

2007b), koiran valkoinen väri (Nodtvedt ym. 2007a) sekä koiran emän ruokkimi-

nen ainoastaan teollisella ruualla imetyksen aikana (Nodtvedt ym. 2007a) lisäisi 

koiran riskiä sairastua atopiaan. Atopialta suojaavia tekijöitä voisivat tutkimusten 

mukaan olla muun muassa maalla eläminen ja metsissä liikkuminen (Meury ym. 

2011). Näitä tutkimustuloksia käsitellään tarkemmin kirjallisuuskatsauksessa. 

Tämän työn työhypoteesina oli, että koiran ruokkiminen raakaruualla vähentää 

atopiaan sairastumisen riskiä. Työhypoteesin taustalla on ihmispuolella paljon 

puhuttu hygieniahypoteesi, jonka mukaan liian hygieeninen ympäristö lapsilla 

altistaa erilaisille allergisille sairauksille.  
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Tämän tutkimuksen tulokset keskittyvät atopian syntyyn vaikuttaviin tekijöihin, 

mutta samalla ne kuvaavat myös sitä, minkälaista ruokaa suomalaiset koiran-

omistajat nykyään syöttävät koiranpennulle sekä tiineelle ja imettävälle emälle. 

Tutkimusosiossa selvitetään lisäksi lähinnä mielenkiinnon vuoksi, onko atopias-

ta kärsivien koirien ruokavalion muutoksella ollut vaikutusta koiran iho-oireisiin. 

 

Kyselylomakkeessa ei ole eritelty atooppisia koiria muista iholla oireilevista al-

lergisista koirista, minkä vuoksi tutkimuksessa mukana oleva sairaiden ryhmä 

saattaa sisältää muitakin iholla oireilevia allergisia koiria. Työssä puhutaan kui-

tenkin selkeyden vuoksi lähinnä atopiasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

2 KIRJALLISUUSKATSAUS+

 

2.1 Atopia+koiralla+

 

Atopia tarkoittaa geneettistä alttiutta kehittää immunoglobuliini E (IgE) -vasta-

ainevälitteinen allergia ympäristön antigeenejä vastaan (Olivry ym. 2001). Koi-

ralla atopia ilmenee yleensä atooppisena dermatiittina, mutta silloin tällöin tava-

taan myös atooppista konjunktiviittia sekä atooppista riniittiä (Olivry ym. 2001). 

Atooppinen dermatiitti on tulehduksellinen ja usein voimakkaasti kutiseva aller-

ginen ihosairaus, joka aiheutuu IgE-vasta-aineista ympäristön allergeeneja vas-

taan (Halliwell 2006). Atooppinen dermatiitti on useimmiten krooninen ja etene-

vä sairaus, jota sairastaa arviolta jopa 15 % koirista (Hillier & Griffin 2001). Se 

on kirppuallergian jälkeen yleisin ihon yliherkkyyssairaus koirilla (Hand ym. 

2000). Suomessa kirppuallergia on paljon harvinaisempaa kuin maailmalla, jo-

ten suomalaisilla koirilla atooppinen dermatiitti on todennäköisesti yleisin ihon 

yliherkkyyssairaus.  

 

2.1.1 Etiopatogeneesi+
 

Atopiaan tiedetään liittyvän voimakas perinnöllinen alttius, mutta periytymistapa 

ja taustalla piilevät geneettiset mutaatiot ovat yhä hämärän peitossa (Sousa & 

Marsella 2001). Noutajilla tehdyn tutkimuksen mukaan atopian periytyvyysaste 

on 0,47 eli hyvin korkea (Shaw ym. 2004). Uskotaan, että atopian kannalta kes-

keistä on geenien ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutus (Hillier & Griffin 2001). 

Ympäristötekijöistä mielenkiintoa herättävät erityisesti lisääntyneet ilmansaas-

teet, lisääntynyt altistuminen huonepölylle, virusinfektiot sekä rokottaminen elä-

villä virusrokotteilla (Hillier & Griffin 2001). Myös vähentynyt mikrobialtistus eli 

niin kutsuttu hygieniahypoteesi voi tutkijoiden mielestä olla osasyynä sairastu-

miseen (Strachan 1989). Kappaleessa 2.4. kerrotaan lisää atopian syntyyn vai-

kuttavista ympäristötekijöistä. 

 

Sukupuolen vaikutusta atopian kehittymiseen on tutkittu paljon, mutta tulokset 

ovat ristiriitaisia (Griffin & DeBoer 2001). Tutkimuksesta riippuen joko urokset tai 

naaraat ovat alttiimpia, kun taas toiset tutkimukset eivät löydä lainkaan eroja 
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sukupuolten väliltä (Griffin & DeBoer 2001). Myös eri rotujen sairastumisalttiutta 

on tutkittu, ja tutkimusten mukaan moni rotu kuuluu atopian riskiryhmään. Esiin 

nousseita rotuja ovat valkoinen saksanpaimenkoira, labradorinnoutaja, kul-

tainennoutaja, länsiylämäänterrieri, bokseri, cairnterrieri, villakoira, chow chow, 

cockerspanieli, ranskanbulldoggi, kettuterrieri, irlanninsetteri, rhodesiankoira, 

shar pei, unkarinvizla ja bullterrieri (Picco ym. 2008; Saridomichelakis ym. 1999; 

Sture ym. 1995; Willemse & van den Brom 1983; Koch & Peters 1994; Zur ym. 

2002; Nodtvedt ym. 2007b). Useimmissa tutkimuksissa tuloksia ei ole kuiten-

kaan suhteutettu paikalliseen koirapopulaatioon, minkä vuoksi monet suosi-

tuimmat rodut näyttäisivät olevan myös atopiatilastojen kärjessä (Sousa & Mar-

sella 2001; Jaeger ym. 2010). 

 

Atooppista dermatiittia aiheuttavista ympäristön allergeeneista yleisimpiä ovat 

pöly- ja varastopunkki, huonepöly, siitepöly ja homeitiöt (Hill & DeBoer 2001). 

Myös ruoka-aineet voivat toimia allergeenina, ja on mahdollista, että ruoka-

aineallergia oireilee joillakin potilailla atooppisena dermatiittina (Olivry ym. 

2007). Atooppisen dermatiitin patogeneesi on monimutkainen. Sitä on tutkittu 

paljon, mutta tutkijat eivät vieläkään osaa selittää sitä (DeBoer 2004). Aiemmin 

ajateltiin, että atooppista dermatiittia aiheuttavat allergeenit kulkeutuvat elimis-

töön hengitysteiden kautta, mutta viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet 

ihon olevan näiden allergeenien tärkein kulkeutumisreitti elimistöön (Olivry & Hill 

2001a). Muun muassa leesioiden sijainti vähäkarvaisemmilla alueilla sekä his-

topatologisissa tutkimuksissa tehdyt havainnot tukevat tätä teoriaa (Olivry & Hill 

2001a). Allergeenien uskotaan kuitenkin kulkeutuvan osittain myös hengitystei-

den ja ruuansulatuskanavan kautta (Marsella ym. 2006).  

 

Epidermaalisilla dendriittisoluilla, kuten Langerhansin soluilla, uskotaan olevan 

keskeinen rooli atopiassa (Olivry ym. 1996). Ne osallistuvat antigeenin proses-

sointiin ja esittelyyn (Olivry ym. 1996). Atooppisten ja terveiden koirien iholta 

otetuista koepaloista tehtyjen tutkimusten mukaan näiden solujen määrä on 

suurentunut atooppisilla koirilla ja erityisesti leesioiden alueella (Olivry ym. 

1996). Dendriittisolujen hyperplasian lisäksi atooppisten koirien iholla on myös 

lisääntynyt määrä IgE-vasta-aineita (Olivry ym. 1996). Ne voivat esimerkiksi 

sitoutua dendriittisoluihin, mikä johtaa T-lymfosyyttien aktivoitumiseen ja sitä 
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kautta tulehduksen ylläpitoon (Leung 1993). Vaikka IgE-vasta-aineita pidetään 

tärkeänä tekijänä atooppisessa dermatiitissa, niiden seerumista mitatut pitoi-

suudet eivät kuitenkaan aina poikkea terveen ja sairaan koiran välillä (Hill ym. 

1995). Ihmisillä tavataan myös niin kutsuttua sisäsyntyistä, ei-allergista atopiaa, 

ja nämä tutkimustulokset saattaisivat viitata sen esiintymiseen myös koirilla 

(DeBoer 2004; Wuthrich 1989).  

 

Ihmispuolella on jo pitkään tiedetty, että ihon puutteellisen suojamuurin ja atopi-

an välillä on yhteys (Inman ym. 2001). Ihon epänormaali lipidikerros johtaa ihol-

ta haihtuvan veden määrän lisääntymiseen ja ihon kuivumiseen (Inman ym. 

2001). Koirilla tästä ei kuitenkaan ole todisteita (Reiter ym. 2009). 

 

2.1.2 Kliiniset+oireet+
 

Oireet alkavat tavallisesti koiran ollessa 0,5–3 vuoden ikäinen (Griffin & DeBoer 

2001). Joissakin harvoissa tapauksissa oireet saattavat alkaa alle kuuden kuu-

kauden tai jopa yli seitsemän vuoden iässä (Griffin & DeBoer 2001). Atopiassa 

on tyypillistä kroonisesti tulehtunut ja kutiseva iho (Gross ym. 2005). Kutina voi 

olla paikallista tai yleistynyttä, ja sitä esiintyy pääasiassa naamassa, tassuissa, 

kyynärpäissä tai vatsan alueella (Gross ym. 2005). Se voi olla kausiluonteista 

tai jatkuvaa aiheuttajasta riippuen (Gross ym. 2005). Primaariset leesiot, joihin 

kuuluvat hennosti erytematoottiset makulat tai diffuusimpi eryteema, ovat harvi-

naisia (Scott ym. 2001). Yleensä leesiot ovat sekundaarisia, jotka ovat synty-

neet koiran raapiessa tai nuollessa kutisevaa ihoa (Scott ym. 2001). Näihin lee-

sioihin kuuluvat täydellinen tai osittainen alopesia eli karvattomuus, papulat, 

pustulat, ekskoriaatiot (verinahan paljastavat ihovauriot) sekä syljen aiheuttama 

turkin värjäytyminen, joka on nähtävissä vaaleaturkkisilla koirilla (Gross ym. 

2005). Taudin kroonistuessa iholla saattaa esiintyä lisäksi jäkälöitymistä ja hy-

perpigmentaatiota (Gross ym. 2005). 

 

Noin puolet atooppisista koirista sairastaa ulkokorvantulehdusta (Tizard 2009). 

Myös sekundaariset bakteeri- ja sienitulehdukset ovat tavallisia ja pahentavat 

usein oireita (DeBoer 2004; Scott ym. 2001). Staphylococcus aureus -bakteeri 

on tyypillinen patogeeni, jonka osuudesta atooppisen dermatiitin pahenemiseen 
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ja tulehduksen ylläpitoon on kirjoitettu useita julkaisuja (Bunikowski ym. 2000; 

Leung 1999). Bakteerin erittämät toksiinit toimivat superantigeeneinä, joita vas-

taan elimistö tuottaa IgE-vasta-aineita (Leung 1999). Näiden vasta-aineiden 

määrän on osoitettu korreloivan atopian vakavuuden kanssa (Bunikowski ym. 

2000; Leung 1999). Atooppisilla koirilla on todettu keskimääräistä enemmän 

myös Malassezia-hiivaa iholla (Scott ym. 2001). Malazzesia saa aikaan atoppi-

sille koirille tyypillisen epämiellyttävän hajun, ja sitä esiintyy tavallisesti korvissa, 

tassuissa, kynsivalleissa ja kaulan ventraalipinnalla (Scott ym. 2001). Hiiva voi 

toimia myös itse allergeenina, jolloin jo vähäinen määrä hiivaa pahentaa kutinaa 

huomattavasti (Scott ym. 2001). 

 

2.1.3 Diagnoosi+ja+hoito+
 

Atopian diagnosointi on hankalaa, sillä kutinaa aiheuttavia sairauksia on paljon, 

eikä varsinaisia patognomisia oireita ole olemassa (DeBoer & Hillier 2001). 

Huolellinen esitietojen kerääminen on tärkeää, jotta saadaan selville muun mu-

assa oireiden alkamisikä, muutokset oireissa ja vuodenaikaisvaihtelut (Griffin & 

DeBoer 2001). Verikokeiden ja raapenäytteiden avulla suljetaan pois mahdolli-

sia muita syitä (Scott ym. 2001). Myös bakteeri- ja sieniviljelmiä käytetään usein 

apuna (Scott ym. 2001). Atooppisen dermatiiitin tärkeimpiä differentiaalidiag-

nooseja ovat ruoka-aineallergia, ulkoloiset, infektiot ja kontaktidermatiitti (Scott 

ym. 2001). Etenkin pennuilla myös sisäloiset voivat aiheuttaa samankaltaisia 

oireita (Scott ym. 2001). Kuva 1 esittää, kuinka kutisevan koiran diagnosointi 

tyypillisesti etenee.  

 

Kun muut kutinan aiheuttajat on poissuljettu ja kliininen diagnoosi atopiasta on 

tehty, voidaan erilaisilla allergiatesteillä selvittää mahdolliset allergeenit (DeBoer 

& Hillier 2001). Näitä ovat niin kutsuttu ihotesti, jolla tutkitaan atopiaa aiheutta-

van allergeenin aikaansaamaa reaktiota iholla, sekä veren vasta-ainetesti, jolla 

mitataan seerumin IgE-vasta-aineiden määrää allergeenikohtaisesti (DeBoer & 

Hillier 2001). Testit eivät kuitenkaan ole täysin spesifisiä tai sensitiivisiä, joten 

ilman kliinistä diagnoosia niiden tuloksilla ei katsota olevan merkitystä (DeBoer 

& Hillier 2001). Testejä voidaan kuitenkin käyttää apuna, kun potilaalle suunni-

tellaan siedätyshoitoa (Griffin & Hillier 2001).  
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Oireiden alettua atopia pahenee yleensä vähitellen, ellei sitä hoideta (DeBoer 

2004). Myös sekundaariset tulehdukset on hoidettava tarvittaessa antibiooteilla 

ja sienilääkkeillä (Olivry & Sousa 2001). Atopian hoidossa käytetään laajakirjoi-

sia, tulehdusta lievittäviä lääkeaineita, kuten glukokortikoideja ja siklosporiinia 

(Olivry & Sousa 2001). Lisäksi käytetään antihistamiineja, kutinaa lievittäviä 

shampoita, voiteita ja suihkeita sekä rasvahappovalmisteita (Olivry ym. 2010). 

Parhaat tulokset saadaan yhdistämällä laajakirjoinen lääkeaine paikallishoitoon. 

(Olivry ym. 2010) Atooppisille koirille suunnatut ruokavaliot ovat erään tutkimuk-

sen mukaan toimineet hyvin muun hoidon tukena vähentäen kutinaa ja paran-

taen ihon kuntoa (Glos ym. 2008). Jos allergian aiheuttajaa ei voida poistaa ko-

konaan, siedätyshoito voi olla hyvä vaihtoehto (Griffin & Hillier 2001). Pistosten 
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avulla suoritettavalla siedätyshoidolla saadaan usein hyviä tuloksia atopian hoi-

dossa, ja sitä suositellaan etenkin nuorille koirille silloin, kun allergeenin poista-

minen ympäristöstä on mahdotonta (Griffin & Hillier 2001). Hoidossa käytettävät 

allergeenit valitaan yksilökohtaisesti kullekin koiralle (Griffin & Hillier 2001). 

 

2.2 RuokaEaineallergia+koiralla+

 

Ruoka-aineallergiasta kärsivällä koiralla ravinnon mukana imeytyvä, antigeeni-

nä toimiva peptidi aiheuttaa yliherkkyysreaktion (Tizard 2009). Ruoka-

aineallergian yleisyydestä ei ole tarkkaa tietoa, mutta eläinlääkärit arvioivat, että 

10―20 % koirien allergioista kohdistuu ruoka-aineisiin (Hand ym. 2000). Maa-

ilmalla ruoka-aineallergia on kolmanneksi yleisin ihon yliherkkyyssairaus koiralla 

(Hand ym. 2000). 

 

Ruoka-aineallergioista puhuttaessa terminologian kanssa on oltava tarkkana, 

sillä koira voi saada sopimattomasta ravinnosta monenlaisia reaktioita. Näistä 

osa ei ole immunologisesti säädeltyjä, eli niitä ei voida kutsua varsinaisiksi al-

lergioiksi (Verlinden ym. 2006). Tällöin koiralla sanotaan olevan intoleranssi jol-

lekin ruualle (Verlinden ym. 2006). Tällaisia reaktioita ovat muun muassa luon-

tainen yliherkkyys sekä metaboliset reaktiot kuten laktoosi-intoleranssi (Verlin-

den ym. 2006). Myös ruokamyrkytykset ovat voimakkaita ei-allergisia reaktioita 

(Verlinden ym. 2006). 

 

2.2.1 Etiopatogeneesi+
 

Ruoka-aineallergian patomekanismi on huonosti tunnettu koirilla (Scott ym. 

2001). Ihmispuolella asiaa on tutkittu enemmän, ja tyypin I yliherkkyysreaktion 

on todettu olevan yleisin reaktiotyyppi vastaavassa tilassa, minkä uskotaan pä-

tevän myös koiralla (Scott ym. 2001). Myös tyypit III ja IV, jotka eivät kuulu IgE-

välitteisiin reaktioihin, ovat mahdollisia (Scott ym. 2001). Ruoka-aineallergian 

aiheuttajia ovat yleensä korkean proteiinipitoisuuden sisältävät ruoka-aineet, 

kuten maitotuotteet, kala, kana, kananmuna, naudanliha sekä vehnä (Tizard 

2009). Jos proteiini jää pilkkoutumisensa jälkeen vielä tarpeeksi suureksi, se voi 

toimia antigeeninä ja aiheuttaa oireita (Tizard 2009). Iho-oireet syntyvät, kun 
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tämä antigeeni kulkeutuu verenkierron mukana ihon syöttösolujen ulottuville 

(Tizard 2009). Ruoka-aineallergialle altistavia tekijöitä ovat ruuansulatuskana-

van limakalvoesteen toimintahäiriö, joka lisää suolen permeabiliteettia ja vähen-

tää proteiinien pilkkoutumista, sekä immuunivasteen häiriintynyt säätely, joka 

johtaa puolustusreaktioon myös vaarattomia antigeenejä vastaan (Verlinden 

ym. 2006). 

 

Tietyllä sukupuolella ei ole todistettu olevan suurempaa alttiutta sairastua ruo-

ka-aineallergiaan (Harvey 1993), mutta muutamia rotuja voidaan tutkimusten 

mukaan pitää riskiryhmässä. Näitä ovat valkoinen länsiylämaanterrieri, bokseri, 

noutajat, cockerspanieli, springerspanieli, vehnäterrieri, kääpiösnautseri, sak-

sanpaimenkoira, mäyräkoira, collie, dalmatiankoira, lhasa apso ja shar pei (Pic-

co ym. 2008; Harvey 1993; Vaden ym. 2000; White 1986; Rosser 1993). 

 

Ruoka-aineallergia vaatii kehittyäkseen aina ensin herkistymisen, jolloin elimistö 

muodostaa antigeenille spesifisiä IgE-vasta-aineita, jotka myöhemmin johtavat 

allergiseen reaktioon (Verlinden ym. 2006). Usein oireiden alkaessa ensikoske-

tus ruoka-aineelle on saatu jo kuukausia aiemmin (Verlinden ym. 2006). Sen 

sijaan ruokaintoleranssi ei vaadi herkistymistä lainkaan, ja se voi oireilla heti 

ensimmäisestä altistuksesta (Verlinden ym. 2006). 

 

2.2.2 Kliiniset+oireet+
 

Ruoka-aineallergia alkaa oireilla yleensä melko nuorella iällä. Eräiden tutkimus-

ten mukaan oireilu alkaa 33–52 %:lla koirista ennen vuoden ikää (Scott ym. 

2001). Ruoka-aineallergian aiheuttama reaktio voi olla joko välitön tai viivästynyt 

(Scott ym. 2001). Välittömässä reaktiossa oireet ilmenevät minuuttien tai tuntien 

sisällä altistuksesta, kun taas viivästyneessä reaktiossa oireilun alkaminen voi 

kestää jopa päiviä (Scott ym. 2001). Ruoka-aineallergia oireilee sekä iholla että 

ruuansulatuskanavassa (Tizard 2009). Iho-oireet ovat huomattavasti yleisem-

piä, ja arviolta vain 10–15 % tapauksista kärsii ruuansulatuskanavan oireista 

(Tizard 2009). Oireet ilmenevät ympäri vuoden, mikäli koira syö allergisoivaa 

ruoka-ainetta jatkuvasti (Scott ym. 2001). Tyypillisin oire on kutina, joka voi olla 

joko yleistynyttä tai rajoittunut ainoastaan naamaan, korviin, tassuihin, kainaloi-
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hin sekä inguinaali- tai perineaalialueille (Verlinden ym. 2006). Kutina on jatku-

vaa, mutta sen voimakkuus vaihtelee (Verlinden ym. 2006). Iholeesiot voivat 

olla primaarisia tai sekundaarisia (Tizard 2009). Ne ovat usein itse aiheutettuja 

kutinan seurauksena, ja mukana on usein myös sekundaarisia bakteeri- ja hii-

vatulehduksia (Tizard 2009). Tyypillisiä iholeesioita ovat papulat, eryteema, 

naarmut, epidermaaliset collarettet, hyperpigmentaatio, pododermatiitti, sebor-

rea ja ulkokorvan tulehdus (Verlinden ym. 2006). Ruoka-aineallergia esiintyy 

usein yhdessä muiden ihosairauksien, kuten atopian ja kirppuallergian kanssa 

(Verlinden ym. 2006). 

 

Ruuansulatuskanavan oireet ovat epäspesifisiä, ja niistä yleisimpiä ovat oksen-

telu, vetisestä limaiseen ja veriseen vaihteleva ripuli sekä ajoittaiset vatsakivut 

(Verlinden ym. 2006). Ruoka-aineallergia saattaa johtaa myös kroonisiin ruuan-

sulatuskanavan sairauksiin, ja se saattaa olla usein perimmäisenä syynä esi-

merkiksi IBD:ssä (inflammatory bowel disease) (Verlinden ym. 2006). 

 

2.2.3 Diagnoosi+ja+hoito+
 

Ruoka-aineallergian oireet muistuttavat joskus hyvinkin paljon atopian oireita, 

joten diagnosoinnissa on omat haasteensa (Olivry ym. 2007). Muita differentiaa-

lidiagnooseja, joihin ruoka-aineallergia iho-oireiden perusteella usein sekoite-

taan, ovat ulkoloiset, pyoderma, kontaktidermatiitti ja follikuliitti (Gross ym. 

2005; Scott ym. 2001; Verlinden ym. 2006). Luotettavin tapa varmistaa ruoka-

aineallergian olemassaolo on huolellisesti toteutettu eliminaatiodieetti, jonka voi 

toteuttaa joko hypoallergeenisella valmisruualla tai esimerkiksi kotiruualla (Ti-

zard 2009). Ideana on, että ruokavalio koostuu ainoastaan sellaisista ainesosis-

ta, joita koira ei ole aiemmin syönyt, eikä näin ollen ole voinut herkistyä niille 

(Tizard 2009). Toinen vaihtoehto on hydrolysoida ruuan sisältämät proteiinit niin 

pieneksi, ettei elimistö tunnista niitä allergeeneiksi (Tizard 2009). Noin kahden 

kuukauden pituisen eliminaatiodieetin aikana oireilu loppuu, jos kyseessä on 

ruoka-aineallergia (Tizard 2009). Oireiden kadottua ruokavalioon otetaan mu-

kaan koiralle tuttuja ruoka-aineita yksi kerrallaan, ja seurataan oireiden kehitty-

mistä (Tizard 2009). Näin saadaan selville oireita aiheuttavat ruoka-aineet. 

Ruoka-aineallergioita voidaan yrittää tutkia myös verinäytteestä (ELISA-



11 
 

menetelmä) tai ihotestillä, mutta tulokset ovat harvoin luotettavia (Tizard 2009). 

Hoidossa tärkeintä on allergisoivien ruoka-aineiden välttäminen (Tizard 2009). 

Glukokortikoidit eivät yleensä lievitä kutinaa kovin merkittävästi (Tizard 2009). 

 

2.3 Koiran+ruokinta+

 

Oikeanlainen ravinto on hyvän terveyden perusta. Nykyään on tarjolla paljon 

erilaisia vaihtoehtoja koiran ruokkimiseen. Ruuan valintaan vaikuttavat koiran 

yksilökohtaisten tarpeiden lisäksi omistajan mieltymykset. Tässä kappaleessa 

perehdytään lyhyesti jokaisen koiran tarvitsemiin ravintoaineisiin sekä kolmeen 

erilaiseen tapaan ruokkia koiraa: teollinen ruoka, kotiruoka ja raakaruoka. Lo-

puksi kerrotaan vielä lyhyesti koiranpennun ruokinnan erityispiirteistä. 

 

2.3.1 Mistä+ruoka+koostuu?+
 

Koiralle annettava ruoka koostuu ravintoaineista, joita tarvitaan energiantuot-

toon, kasvuun, elintoimintojen ylläpitoon ja elimistön rakennusaineiksi. Näitä 

ravintoaineita ovat proteiinit, hiilihydraatit, rasvat, kivennäisaineet, vitamiinit ja 

vesi (Saastamoinen & Teräväinen 2010). Sekä teollisen ruuan että kotiruuan on 

sisällettävä tarpeeksi kutakin ravintoainetta vastaamaan koiran yksilöllistä tar-

vetta (Saastamoinen & Teräväinen 2010). 

 

Koira saa tarvitsemansa proteiinin joko eläin- tai kasviperäisestä proteiiniläh-

teestä. Eläinperäinen proteiini sulaa koiran suolistossa luonnostaan paremmin, 

mutta kehittyneen rehuteknologian ansiosta myös kasviproteiinin sulavuus saa-

daan nykyään jo samalle tasolle (Saastamoinen & Teräväinen 2010). Suositel-

tavaa olisi tarjota koiralle sekä eläin- että kasviperäistä proteiinia (Hand ym. 

2000). Eläinperäisistä lähteistä tyypillisimpiä ovat erilaiset lihat sekä sisäelimet, 

ja kasviperäisistä maissi- ja vehnägluteiini sekä soija ja palkokasvit (Saastamoi-

nen & Teräväinen 2010). 

 

Hiilihydraatit toimivat ruuassa energianlähteenä. Hermosto ja aivot, sekä kanta-

valla nartulla sikiöt tarvitsevat glukoosia muodostaakseen energiaa (Saasta-

moinen & Teräväinen 2010). Ainoastaan tiineelle ja imettävälle nartulle on kui-
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tenkin määrätty ravinnon hiilihydraattien vähimmäistarve, sillä muuten koira pys-

tyy itse muodostamaan maksassaan tarvitsemansa määrän glukoosia (Saasta-

moinen & Teräväinen 2010). Viljat ovat tyypillisin hiilihydraatinlähde koirien ruu-

issa. Esimerkiksi riisi ja maissi ovat hyvin yleisesti käytettyjä raaka-aineita 

(Saastamoinen & Teräväinen 2010). Hiilihydraatteihin kuuluu myös suoliston 

hyvinvointia edistävä kuitu. Liukoinen ravintokuitu pitää paksusuolen limakalvon 

kunnossa ja ylläpitää suoliston hyvää mikrobikantaa, mikä on edellytyksenä ra-

vintoaineiden tehokkaalle imeytymiselle (Saastamoinen & Teräväinen 2010). 

Sulamaton kuitu saa aikaan ulosteen sopivan rakenteen (Saastamoinen & Te-

räväinen 2010). Lisäksi kuitu laskee ruuan energiapitoisuutta ja ravintoaineiden 

sulavuuksia, joten se toimii hyvin ylipainoon taipuvaisten lemmikkien ruuassa 

mahantäytteenä (Saastamoinen & Teräväinen 2010). Liian suuri kuitumäärä 

saattaa kuitenkin sitoa muita ravintoaineita ja nopeuttaa ruokasulan kulkua suo-

listossa heikentäen samalla ravintoaineiden imeytymistä (Saastamoinen & Te-

räväinen 2010). 

 

Rasvat ovat ravinnon paras energianlähde (Saastamoinen & Teräväinen 2010). 

Ne voidaan jakaa eläin- ja kasviperäisiin rasvoihin. Eläinperäisiä rasvoja ovat 

muun muassa ihra ja tali, ja kasvirasvoista yleisesti käytettyjä ovat auringonku-

kan ja rypsin sisältämät öljyt (Saastamoinen & Teräväinen 2010). Ravinnossa 

on oltava riittävästi rasvoja, jotta rasvaliukoiset vitamiinit (A-, D-, E- ja K-

vitamiini) imeytyisivät (Saastamoinen & Teräväinen 2010). Lisäksi koiran on 

saatava ravinnosta riittävä määrä välttämättömiä rasvahappoja, joita ovat ome-

ga-6-rasvahappoihin kuuluva linolihappo sekä omega-3-rasvahappoihin kuuluva 

alfalinoleenihappo (Saastamoinen & Teräväinen 2010). Hyviä linolihapon lähtei-

tä ovat muun muassa auringonkukkaöljy ja kananrasva, ja alfalinoleenihappoa 

saadaan muun muassa pellavansiemenöljystä (Saastamoinen & Teräväinen 

2010). Jälkimmäisestä elimistö muodostaa itselleen muita tärkeitä rasvahappo-

ja: eikosapentaanihappoa (EPA) ja dokosaheksaeenihappoa (DHA) (Saasta-

moinen & Teräväinen 2010). EPA- ja DHA-rasvahappoja saadaan myös suo-

raan kalaöljyistä (Saastamoinen & Teräväinen 2010). Jos omega-6-

rasvahappojen määrä nousee liian suureksi verrattuna omega-3-rasvahappojen 

määrään, ja se saattaa näkyä muun muassa ihon ja karvapeitteen huonokuntoi-

suutena (Saastamoinen & Teräväinen 2010). 
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Kivennäisaineilla, kuten kalsiumilla ja fosforilla, on useita tärkeitä tehtäviä eli-

mistössä. Ne osallistuvat muun muassa lihasten ja hermojen toimintaan sekä 

nestetasapainon säätelyyn (Saastamoinen & Teräväinen 2010). Vitamiinit sen 

sijaan toimivat koentsyymeinä, antioksidantteina ja hormonien esiasteina, ja ne 

ovatkin välttämättömiä normaalille kasvulle ja elintoiminnoille (Saastamoinen & 

Teräväinen 2010). 

+

2.3.2 Teollinen+ruoka+
 

Nykyään koiria ruokitaan pääasiassa teollisella ruualla. Teollisia ruokia ovat kui-

vamuona, kostea ruoka (säilykeruuat, makkarat) ja puolikostea ruoka, joiden 

erona on vaihteleva vesipitoisuus (Hand ym. 2000). Eri-ikäisille ja erirotuisille 

koirille on tarjolla omia ruokia, joissa otetaan huomioon tietyn ikäkauden tai ro-

dun erityistarpeet (Hand ym. 2000). Tarjolla on myös paljon erikoisruokia erilais-

ten sairauksien, kuten allergian tai virtsakivien, hoitoon. Teollisen ruuan etuja 

ovat sen helppous, säilyvyys, valmiiksi lasketut ravintoaineiden oikeat suhteet 

sekä usein myös edullisempi hinta. (Saastamoinen & Teräväinen 2010)  

 

2.3.3 Kotiruoka+
 

Teollisen ruuan helppoudesta huolimatta moni koiranomistaja haluaa syöttää 

lemmikilleen kotiruokaa. Syynä voivat olla esimerkiksi teollisen ruuan lisäaineet, 

koiran ruoka-aineallergia, itse tehdyn ruuan raaka-aineiden tuoreus tai vain yk-

sinkertaisesti halu kokata omalle koiralle. Kotiruoka voi olla kotona koiraa varten 

valmistettua ruokaa, mutta se sisältää usein myös ihmisruokien tähteitä. Koti-

ruualla ruokkiminen vaatii tietoa ja huolellisuutta, jotta koira saa varmasti tasa-

painoista ravintoa. Raaka-aineiden laadun ja koostumuksen tunteminen on vält-

tämätöntä ruokinnan onnistuneen suunnittelun kannalta (Hand ym. 2000). Ta-

vallisimpia virheitä ovat väärä kalsiumin ja fosforin suhde liiallisen lihan antami-

sen seurauksena tai jonkin vitamiini- tai mineraalilähteen poisjättäminen esi-

merkiksi tietämättömyyden tai hinnan vuoksi (Hand ym. 2000). Ruoka-aineiden 

korvaaminen jollakin toisella ilman harkintaa saattaa myös helposti johtaa tasa-

painottomaan ruokavalioon (Hand ym. 2000). 
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2.3.4 Raakaruoka+
 

Raakaruokinnasta on tullut viime vuosien aikana yhä suositumpi ruokintamuoto 

koiranomistajien keskuudessa. Sitä voidaan pitää yhtenä kotiruokinnan muoto-

na. Siinä ruokavalio koostuu raa’asta ja monipuolisesta ravinnosta, jolla jäljitel-

lään koiran luonnonmukaista ravintoa (Saastamoinen & Teräväinen 2010). Kir-

jallisuudesta löytyy useita raakaruokaan perustuvia ruokavalioita, joista yksi 

suosituimmista on australialaisen eläinlääkärin, Ian Billinghurstin, tunnetuksi 

tekemä BARF-ruokavalio (”Bones And Raw Food” tai ”Biologically Appropriate 

Raw Food) (Billinghurst 1993). Ruokavaliota noudatettaessa ravinnosta 60 % 

tulisi koostua lihaisista luista, 30 % raaoista kasviksista ja 5–10 % sisäelimistä. 

Ravinnon on oltava monipuolista, mutta jokaisen aterian ei tarvitse olla erikseen 

tasapainotettu (Billinghurst 1993). On kuitenkin tärkeää, että ravinto on pidem-

mällä aikavälillä tarkasteltuna oikein tasapainotettua ja ravitsemuksellisesti so-

pivaa koiralle (Billinghurst 1993).  

 

Ruuan tarjoamista raakana voidaan puolustella monilla ravitsemuksilla seikoilla. 

Billinghurstin (1993) mukaan ravinnon kuumentaminen tuhoaa sen sisältämiä 

vitamiineja, entsyymejä ja antioksidantteja. Lisäksi se voi laskea proteiinien ra-

vintoarvoa sekä synnyttää uusia, vieraita aineita, jotka saattavat tehdä ruuasta 

huonommin sulavaa, sekä aiheuttaa allergioita ja jopa syöpää (Billinghurst 

1993).  

 

Freeman ja Michel (2001) pitävät raakaruokaa kuitenkin riskinä. Heidän mu-

kaansa ruokavalion tasapainottaminen on sen verran vaikeaa, että etenkin nuo-

ret ja kasvavat koirat altistuvat kasvuhäiriöille, anemialle ja muille terveyson-

gelmille. Raakojen luiden syöttäminen saattaa johtaa suolistotukokseen ja suo-

liston puhkeamiseen, gastroenteriittiin sekä hampaiden lohkeamisiin (Freeman 

& Michel 2001). Lisäksi raa’an lihan käsittely on terveysriski omistajille, etenkin 

jos talouteen kuuluu lapsia, vanhuksia tai immuunipuutoksista kärsiviä henkilöi-

tä (Freeman & Michel 2001). Kaupallisten raakaruokatuotteiden sisältämiä bak-

teereita ja alkueläimiä on tutkittu jonkin verran. Eräässä tutkimuksessa (Stroh-

meyer ym. 2006) kaupallisista raakaruokatuotteista otetuissa näytteissä todettiin 
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Escherichia coli ja Salmonella enterica –bakteereita sekä Cryptosporidium spp 

–alkueläimen DNA:ta. Campylobacter spp –bakteeria tai muita alkueläimiä 

(Neospora spp ja Toxoplasma spp) näytteissä ei havaittu. Eräässä toisessa tut-

kimuksessa (Finley ym. 2007) koirille syötettiin Salmonella–bakteerilla kontami-

noitua lihaa. Koirilla ei havaittu kliinisiä oireita, mutta ne saivat kuitenkin tartun-

nan ja erittivät bakteeria ulosteessaan, mikä mahdollistaa taudin siirtymisen 

myös ihmisiin. 

 

2.3.5 Koiranpennun+ruokinnan+erityispiirteet+
 

Koiranpennut kasvavat ja kehittyvät nopeasti, mikä tuo omat haasteensa ruokin-

taan. Liian suuri energiapitoisuus ruuassa johtaa liian nopeaan kasvuun, mikä 

kuormittaa pennun luustoa ja niveliä (Saastamoinen & Teräväinen 2010). Eten-

kin suurten rotujen pennut ovat alttiita vääränlaisesta ruokinnasta johtuville kas-

vuhäiriöille (Saastamoinen & Teräväinen 2010). Energiansaantia rajoittamalla 

aikuispaino saavutetaan hieman hitaammin, mutta pentu pysyy hoikkana ja 

kasvukin on tasaisempaa (Saastamoinen & Teräväinen 2010).  

 

Pentu tarvitsee kasvuunsa riittävästi korkealaatuista proteiinia. Liian vähäinen 

proteiinin saanti voi vaikeuttaa insuliinin kaltaisten kasvutekijöiden muodostusta, 

minkä seurauksena pentu voi jäädä normaalia pienikokoisemmaksi (Saasta-

moinen & Teräväinen 2010). Proteiinin yliruokinnalla ei sen sijaan ole todettu 

olevan yhteyttä kasvuhäiriöihin (Saastamoinen & Teräväinen 2010). 

 

Pentu on aikuista koiraa herkempi myös muunlaisille ravintoaineiden puutoksille 

ja yliannostuksille (Saastamoinen & Teräväinen 2010). Se ei pysty säätelemään 

kivennäisten imeytymistä samalla tavalla kuin aikuinen koira, minkä vuoksi esi-

merkiksi kalsiumin saannin pitäisi vastata mahdollisimman hyvin pennun oikeaa 

tarvetta (Saastamoinen & Teräväinen 2010). Etenkin kotiruokaa syövät pennut 

saattavat saada joskus liian vähän kalsiumia, jos niiden ruokavalio on liian liha- 

ja viljapainotteinen ilman helposti sulavia luita tai kivennäisvalmisteita (Saasta-

moinen & Teräväinen 2010). Valmisruuat sisältävät oikeat määrät ravintoainei-

ta, minkä vuoksi niiden käyttöä yleensä suositellaan pennun ruokinnassa. Toi-

saalta pennusta voi kasvaa täysin terve koira myös koti- tai raakaruualla, jos 
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omistaja on valmis näkemään hieman vaivaa suunnitellessaan pennun ruokava-

liota (Saastamoinen & Teräväinen 2010). 

 

2.4 Ruokinnan+ja+elinympäristön+vaikutus+atopian+kehittymiseen+

 

Erilaisia tutkimuksia koiran rodun ja sukupuolen vaikutuksesta atopian kehitty-

miseen on tehty paljon, mutta ruokinnan ja elinympäristön osuutta atopian kehit-

tymiseen on tutkittu vähemmän. Humaanipuolella elintavoilla ja ympäristöllä on 

todettu olevan merkitystä taudin synnyn kannalta (Sengler ym. 2002), mikä on 

saanut tutkijat pohtimaan niiden osuutta myös koirilla tavattavassa atopiassa. 

Tutkimukset on toteutettu pääasiassa kyselytutkimuksina, ja saadut tulokset 

ovat melko ristiriitaisia keskenään. Ruotsissa tehtyjen tutkimusten (Nodtvedt 

ym. 2006; Nodtvedt ym. 2007b) mukaan suurissa kaupungeissa elävillä koirilla 

esiintyy enemmän atopiaa, ja ihmistiheyden kasvaessa riski sairastua atopiaan 

suurenee. Lisäksi syksyllä syntyneillä pennuilla esiintyy enemmän atopiaa, mikä 

saattaa johtua siitä, että ne viettävät ensimmäisen puolen vuoden aikana 

enemmän aikaa sisätiloissa altistuen näin huonepölylle muita pentuja enemmän 

(Nodtvedt ym. 2006). Toisaalta yksi saman tutkimusryhmän tutkimuksista viittai-

si siihen, ettei syntymävuodenajalla ole merkitystä (Nodtvedt ym. 2007a).  

 

Ruotsalaisessa tutkimuksessa (Nodtvedt ym. 2007a) saatujen tulosten mukaan 

emän ruokinnalla imetyksen aikana olisi vaikutusta pentujen atopian kehittymi-

seen. Kotiruuan syöttäminen emälle imetyksen aikana vähensi pentujen atopian 

riskiä. Samassa tutkimuksessa havaittiin, että bullterriereillä oli atopiaa huomat-

tavasti enemmän, jos ne olivat väriltään valkoisia. Sen sijaan emän ruokinnalla 

tiineyden aikana, koiran syntymävuodenajalla, rokotuksilla, matohäädöllä tai 

sukupuolella ei tämän tutkimuksen mukaan ole vaikutusta. Samoin pennun ruo-

kinta ennen luovutusta sekä koiran asuinpaikka ovat tämän tutkimuksen mu-

kaan merkityksettömiä (Nodtvedt ym. 2007a). 

 

Saksalaisista ja sveitsiläisistä koirista koostunut tutkimus väittää, että pentujen 

pitäminen kodin ulkopuolella olevissa kenneltiloissa ennen luovutusta lisää sai-

rastumisriskiä (Meury ym. 2011). Myös pennun luovutuksella 8–12 viikon iässä 

sekä koiran säännöllisellä pesemisellä näyttäisi olevan sama vaikutus (Meury 
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ym. 2011). Sen sijaan maalla eläminen, metsissä liikkuminen ja muiden eläinten 

pitäminen samassa taloudessa pienentävät sairastumisen todennäköisyyttä 

tämän tutkimuksen mukaan (Meury ym. 2011).  

 

Välttämättömien rasvahappojen tehoa atopian hoidossa on tutkittu paljon koiril-

la, mutta niiden mahdollisesta ennaltaehkäisevästä vaikutuksesta ei ole tehty 

tutkimuksia. Ihmispuolelta löytyy kuitenkin tutkimus, jonka mukaan välttämättö-

mien rasvahappojen nauttiminen raskauden aikana saattaisi pienentää lapsen 

riskiä sairastua atopiaan (Linnamaa ym. 2010). 

 

Ihmislääketieteen puolella puhutaan paljon hygieniahypoteesista, jonka mukaan 

liian puhdas elinympäristö nuorella iällä edesauttaa allergian ja atopian kehitty-

mistä (Strachan 1989). Vähäisempi mikrobialtistus johtaa immuunijärjestelmän 

vääristyneeseen kehittymiseen aiheuttaen epänormaaleja allergisia reaktioita 

vaarattomia ympäristön allergeeneja vastaan (Strachan 1989). Suomessa teh-

dyssä kaksoissokko- ja lumekontrolloidussa tutkimuksessa (Kalliomäki ym. 

2001) kokeiltiin, voisivatko suun kautta annettavat probiootit korvata vähenty-

neen mikrobialtistuksen ja estää atopian kehittymistä. Probiootit ovat viljeltyjä 

bakteereja, joita voidaan lisätä ruokaan tarkoituksena parantaa suoliston mikro-

bikantaa (Kalliomäki ym. 2001). Tutkimuksessa probiooteilla yritettiin kompen-

soida vähentynyttä suoliston kautta tapahtuvaa immuunijärjestelmän toimintaa, 

jolloin immuunivaste siirtyisi ei-allergiseen suuntaan. Tutkimukseen osallistu-

neessa probiootteja saaneessa ryhmässä atopiaa oli puolet vähemmän kuin 

lumevalmistetta saaneessa ryhmässä, eli tulokset olivat lupaavia (Kalliomäki 

ym. 2001). Vastaavia tutkimuksia on tehty myös muualla maailmalla, ja tulokset 

ovat olleet samansuuntaisia (Pelucchi ym. 2012). Koirapuolelta löytyy ainakin 

yksi beagleilla tehty tutkimus, jossa probiootteja annettiin emälle ja pennuille 

(Marsella & Creary 2007). Myös sen tulokset tukevat tätä teoriaa.  

 

Ihmispuolella on tutkittu myös lapsuusajan ylipainon yhteyttä atopiaan. Erään 

tutkimuksen mukaan pitkäaikainen ylipaino varhaisessa lapsuudessa lisää riskiä 

sairastua atooppiseen dermatiittiin (Silverberg ym. 2011). Koirilla vastaavia tut-

kimuksia ei ole tehty. 
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3 AINEISTO+JA+MENETELMÄT+

 

3.1 Tutkimusmateriaali+

 

Tutkimuksessa käytetty materiaali on peräisin internetissä täytettävästä epide-

miologisesta DOGRISK-kyselytutkimuksesta. Kysely on ollut avoinna joulukuus-

ta 2009 lähtien osoitteessa www.ruokintakysely.fi, ja kuka tahansa koiranomis-

taja on voinut täyttää sen. Tietoa kyselystä on levitetty muun muassa koira-

aiheisissa lehdissä ja keskustelufoorumeilla. Tässä työssä hyödynnetyt vasta-

ukset kerättiin ajalla joulukuu 2009 – kesäkuu 2010, jolloin vastauksia oli saatu 

yhteensä 3 475 koirasta.  

 

3.2 Kyselylomake+

 

Kyselylomake sisältää kysymyksiä koiran ruokinnasta, elinympäristöstä ja sai-

rauksista. Kyselyn kautta saatujen tietojen avulla on tarkoitus selvittää ympäris-

tötekijöiden vaikutusta koirien sairauksiin. Samalla kerätään yleistä tietoa suo-

malaisesta koirapopulaatiosta, muun muassa koirien ruokinnasta, liikunnasta ja 

rokotuskäytännöistä. Kyselylomake on kokonaisuudessaan liitteenä tutkielman 

lopussa (Liite 1). 

 

3.2.1 Yleiset+kysymykset+
 

Kyselylomakkeen yleiset kysymykset koskevat koiran ikää, rotua, sukupuolta, 

väritystä, kastrointia ja sterilointia, käyttöä, aktiivisuutta, luonnetta, painoa sekä 

ravitsemustilaa. Myös rokotuksia ja matohäätöjä tiedustellaan, kuten myös koi-

ran syntymävuodenaikaa sekä koiran ikää sen muuttaessa nykyisen omistajan-

sa luokse. 

 

3.2.2 Kysymykset+elinympäristöstä+
 

Elinympäristöön liittyvät kysymykset koskevat asuintaloa, kodin puhtautta, tupa-

kansavua, lämmitystä, ilmastointia, muita eläimiä ja koiran alustaa. Kysytään 

myös, kulkeeko koira rappusia, onko se paljon ulkona auringonvalossa, viettää-
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kö se päivät ulkona, onko se paljon vapaana, kuinka paljon se saa liikuntaa ja 

käyttääkö se pantaa vai valjaita. 

 

3.2.3 Kysymykset+ruokinnasta+
 

Koiran ruokintaa kysytään neljänä eri ikäkautena. Alle kahden kuukauden ikäi-

sen pennun ruokintaa kysytään vain hyvin yleisellä tasolla, eli onko se syönyt 

pääasiassa teollista ruokaa, kotiruokaa vai niiden sekoitusta. Lisäksi kysytään, 

arvioiko omistaja ruuan olleen gluteenitonta. Isomman pennun (2–6 kk), nuoren 

koiran (pieni rotu 6–12 kk, suuri rotu 6–18 kk) ja aikuisen koiran (yli 12 kk) ruo-

kintaa kysytään yksityiskohtaisemmin. Kaavakkeessa on listattuna eri ruoka-

aineita, joista jokaisen kohdalla on mahdollista valita erikseen, kuinka usein koi-

ra sitä syö. Vastausvaihtoehtoina ovat: 1) ei koskaan, 2) muutaman kerran vuo-

dessa, 3) muutaman kerran kuukaudessa, 4) muutaman kerran viikossa sekä 5) 

aina/miltei aina/päivittäin. Kyselyssä mukana olevat ruoka-aineet ovat: 

 
Kuivamuona Vihannekset 

Säilykeruoka tai koiranmakkara Fermentoitu vilja 

Sairauksien erikoisruuat Fermentoidut kasvikset 

Tuoreruoka (esim. BARF) Hedelmät 

Liha Marjat 

Sisäelimet Keitetty riisi 

Kala Peruna 

Luut tai rustot Pasta tai kuskus 

Naudan maha Leipä 

Kananmuna Gluteeniton leipä 

Nakki, lenkkimakkara ym. Yrjölän puuro 

Verilätyt Muut viljatuotteet 

Maksalaatikko Kuivamuona makupaloina 

Ruuantähteet / muu ihmisille tarkoitettu ruoka Koirankeksit 

Fermentoitu liha Kuivatut sisäelimet 

Kuivatut eläintenosat Kuivattu kala 

Maito Nahkaiset puruluut 

Jäätelö Kasvisöljyt 

Maitotuotteet Eläinperäiset öljyt ja rasvat 

Juustot Öljytuotteet 
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Lihasta, kalasta, sisäelimistä, naudan mahasta, luista ja rustoista, kananmunas-

ta, vihanneksista, hedelmistä ja marjoista on vaihtoehtona sekä kypsennetty 

että kypsentämätön vaihtoehto. Lisäksi suurimmassa osassa ruoka-aineista 

valintaa pystyy tarkentamaan valitsemalla vetovalikosta esimerkiksi tietyn sisä-

elimen tai vihanneksen. Tuoreruoka-vaihtoehdon alta voi valita vetovalikosta 

erilaisia Kennelrehun ja Murren Murkinan tuotteita, NEU-, Puhti- ja Oscar-

valmisteita sekä erilaisia pakasteluita ja -lihoja. Ruoka-aineiden lisäksi kysytään 

myös asioita, joita koira voi ulkona ollessaan syödä. Näitä ovat eri eläinten ulos-

teet, ruoho, multa, savi, kivet, kepit ja eri eläinten raadot sekä vesilätäköistä 

juominen. 

 

Kyselyssä tiedustellaan myös, kuinka suuri prosenttiosuus koiran ruuasta on 

kuivamuonaa, muuta teollista ruokaa, kotiruokaa ja raakaruokaa. Lisäksi kysy-

tään, kuinka monta kertaa päivässä koira ruokitaan, kostutetaanko nappulat 

ennen ruuan antamista, mitkä olivat kasvattajan ohjeet pennun ruokintaan sekä 

minkälaisia lisäravinteita koiralle annetaan. Raakaruoka-dieetistä kysytään hie-

man tarkemmin, eli miten kauan koira on ollut kyseisellä ruokavaliolla, ja mikä 

on ollut mahdollinen syy sen lopettamiseen. 

 

Ruokavalion muutoksista on myös oma osionsa kyselyssä. Vastaaja voi kertoa 

kolmesta eri ruuan vaihdoksesta seuraavat asiat: minkälainen vaihdos tehtiin 

(esimerkiksi teollisesta ruuasta kotiruokaan), koiran ikä ruokaa vaihdettaessa, 

syy ruuan vaihtamiseen (esimerkiksi sairaus, ylipaino, ruokahaluttomuus), mikä 

sairaus oli kyseessä sekä ruokavalion vaihtamisen vaikutus koiran sairauteen. 

Myös yliherkkyyttä tai suolisto-ongelmia aiheuttavia ruoka-aineita kysytään sekä 

sitä, onko omistaja huomannut ruokinnan vaikuttavan koiran terveydentilaan 

jollakin tavalla. 

 

3.2.4 Kysymykset+sairauksista+
 

Kyselylomakkeessa on listattuna useita eri sairauksia, joista tässä tutkimukses-

sa ovat kiinnostavia seuraavat: 
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! ”Allergia”, atopia (iho-oireita) 

! ”Allergia”, vatsan yliherkkyys, IBD 

! Korvatulehdus 

! Iho-tulehdukset 

! Furunkuloosi eli varvasvälintulehdus 

 

Jokaisen sairauden kohdalla erikseen on mahdollista vastata, onko koira sairas-

tanut sitä, onko sairastelua ollut usein vai harvoin, minkä ikäisenä sairaus alkoi, 

sairastaako koira edelleen sekä oliko ruokinnan vaihdoksella vaikutusta sairau-

teen. Lisäksi kysytään erikseen, onko koiralta leikattu vierasesine suolistosta, 

sairastaako se jotain muuta kroonista sairautta tai onko se jatkuvalla lääkityksel-

lä. 

 

3.2.5 Kysymykset+emästä+
 

Koiran emään liittyen kiinnostavina asioina pidetään ruokintaa tiineyden ja ime-

tyksen aikana, rokottamista ja matohäätöä tiineyden aikana tai juuri ennen sitä, 

sekä emän sairauksia. Sairauksista kysytään samalla tavalla, kuin kohdassa 

3.2.4. Ruokintaan liittyvät kysymykset sen sijaan ovat yksinkertaistettuja, eli söi-

kö emä teollista ruokaa, kotiruokaa vai niiden sekoitusta. Ruuan mahdollisesta 

gluteenittomuudesta kysytään myös emän kohdalla.  

 

3.3 Kausaalikaavio+ja+tutkittavien+tekijöiden+valitseminen+

 

Tekijöitä, joiden oletettiin olevan mahdollisia atopiariskin lisääjiä, koottiin aluksi 

kausaalikaavioon (Kuva 2). Kaaviosta käy myös ilmi, kuinka eri tekijät voivat 

vaikuttaa toinen toisiinsa. Sekä ruokintaan että elinympäristöön liittyvistä teki-

jöistä tutkimukseen valittiin ainoastaan ne, joiden tiedettiin koskevan pennun 

ensimmäisiä elinkuukausia, eli alle kuuden kuukauden ikää. Monia elinympäris-

töä koskevia kysymyksiä ei oltu kohdistettu juuri tiettyyn ikään, joten niitä ei voi-

tu ottaa sen vuoksi mukaan tutkimukseen.  
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Kuva!2.!Kausaalikaavio.!

 

3.4 Tilastotiede+

 

Kyselyaineiston perusteella tehty tilastollinen analyysi suoritettiin SPSS Statis-

tics –ohjelmistolla.  

 

3.4.1 Uudelleenluokittelu+
 

Osa kysymysten vastausvaihtoehdoista luokiteltiin uudelleen tulosten ana-

lysoinnin helpottamiseksi. Vastaaja on voinut valita kunkin ruoka-aineen kohdal-

ta viidestä vastausvaihtoehdosta sopivimman, eli kuinka usein koira syö kyseis-

tä ruoka-ainetta. Näistä vaihtoehdoista ”aina / miltei aina / päivittäin” ja ”muuta-

man kerran viikossa” yhdistettiin ”usein”-vaihtoehdoksi. Myös ”ei koskaan” ja 

”muutaman kerran vuodessa” yhdistettiin, jolloin saatiin ”harvoin tai ei koskaan” 

–vaihtoehto. ”Muutaman kerran kuukaudessa” –vaihtoehto nimettiin uudelleen 

”joskus”-vaihtoehdoksi. 
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Pennun auringossa viettämää aikaa on kysytty tunneissa, ja vastaukset luokitel-

tiin tutkimusta varten uudelleen seuraavasti: ei ollenkaan, 1–2 tuntia, 3–4 tuntia 

ja yli 4 tuntia.  

 

3.4.2 Uusien+variaabelien+muodostaminen+
 

Koiran ikää koskevat kysymykset yhdistettiin, jolloin iän vastausvaihtoehdoiksi 

saatiin 0–6 kk, 7–18 kk, 19–24 kk, 2 v, 3 v ja niin edelleen. Nämä ikäluokat pe-

rustuvat kyselylomakkeessa olleeseen jakoon. Ikäluokat alkavat aina tasakuu-

kausista tai –vuosista, jolloin esimerkiksi 6,5 kuukauden ikäinen koira kuuluu 

luokkaan 0–6 kk. 

 

Kuivamuonan syöminen makupaloina sisällytettiin varsinaiseen kuivamuona-

variaabeliin. Monen ruoka-aineen (esimerkiksi kypsennetty liha) kohdalla on 

mahdollisuus valita vetolaatikosta kaksi eri vaihtoehtoa (esimerkiksi kypsennetty 

naudanliha ja kypsennetty broilerinliha) ja valita kummankin kohdalla erikseen, 

kuinka usein koira syö sitä. Tällaisten ruoka-aineiden kohdalla nämä kaksi vari-

aabelia yhdistettiin, niin, että jäljelle jääneen päävariaabelin (kypsennetty liha) 

vastauksena on suurempi arvo kahdesta alkuperäisestä arvosta.  

 

Pennun auringonvalossa vuorokaudessa viettämää aikaa on kysytty pennun 

ollessa 3, 4, 5 ja 6 kuukauden ikäinen. Eri kuukausia koskevat vastaukset yh-

distettiin ottamalla niistä keskiarvot ja pyöristämällä tulos lähimpään tasalukuun. 

Uudeksi variaabeliksi saatiin pennun vuorokaudessa auringonvalossa viettämä 

aika 3–6 kuukauden iässä. Jos omistaja ei ollut vastannut jokaisen kuukauden 

kohdalle, jätettiin uuden variaabelin vastaus tyhjäksi kyseisen koiran kohdalta. 

 

Variaabelista, joka koskee kasvattajan ohjeistusta pentuajan ruokinnasta, muo-

dostettiin uusi ja yksinkertaisempi variaabeli. Sen vastausvaihtoehdoksi jäi kun-

kin ruokintatavan kohdalle kyllä tai ei. Nämä vaihtoehdot ruokintaan olivat 1) 

vain kuivamuonaa, 2) kuivamuonaa ja lisäksi piimää sekä 3) sekoitus kuiva-

muonasta ja kotiruuasta. 
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3.4.3 Aineiston+muokkaaminen+
 

Moni vastaaja oli jättänyt osan kyselylomakkeen kohdista tyhjäksi, koska kyse-

lylomake ei vaatinut vastausta jokaiseen kohtaan. Tästä seurasi suuri määrä 

osittain tyhjiä vastauslomakkeita. Osa vastaajista oli jättänyt tyhjäksi sairauksia 

tai ruokintaa koskevia kohtia (esimerkiksi onko koira sairastanut ihotulehduksia 

tai onko koiran syönyt raakaa lihaa), mutta oli vastannut asianmukaisesti joi-

denkin toisten sairauksien tai ruoka-aineiden kohdalla. Tällöin oletettiin, että 

vastaus oli kieltävä, mutta vastaaja oli vain jättänyt valitsematta vaihtoehdon ”ei 

koskaan”. Näissä tapauksissa tyhjä vastaus muutettiin ”ei koskaan” -

vastaukseksi. 

 

Tilastollista analyysia varten ”En tiedä” -vastaukset muutettiin tyhjiksi pennun ja 

emän rokotuksia ja madotuksia koskevissa kysymyksissä, emän ruokintaa ja 

pennun ruokintaa alle kahden kuukauden iässä koskevissa kysymyksissä sekä 

pennun ulkoilua koskevissa kysymyksissä.  

 

3.4.4 Sairaiden+ja+terveiden+koirien+valitseminen+
 

Koska moni koiranomistaja oli vastannut kyselyyn puutteellisesti, koirista vain 

pientä osaa oli järkevää käyttää tutkimuksessa. Alkuperäisessä koiramäärässä 

oli 475 atopiaa (iholla oireilevaa allergiaa) sairastavaa koiraa, joista valittiin 150 

koiraa varsinaiseen tutkimukseen. Tärkeimpänä valintakriteerinä oli vähintään 

seitsemän kuukauden ikä, jolloin ruokintaa ja elinympäristöä koskevat tiedot 

saatiin ensimmäisen puolen vuoden ajalta. Lisäksi vaadittiin huolellista vastaa-

mista kysymyksiin, jotka koskevat pentuajan ruokintaa ja emän ruokintaa. Lo-

puksi joukosta arvottiin pois muutama koira, jolloin jäljelle jäi tasan 150 koiraa. 

 

Lisäksi tarvittiin terveistä koirista koostuva kontrolliryhmä, johon valittiin samoilla 

kriteereillä 300 koiraa. Joitakin koiria karsittiin lopuksi pois arpomalla, kuten sai-

raidenkin ryhmässä. Näin kontrolliryhmän kooksi saatiin tasan 300 koiraa. Ter-

veiden ryhmään hyväksyttiin ainoastaan koiria, jotka eivät ole sairastaneet mi-

tään allergiaa tai muita iho- tai korvasairauksia: 
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! ”Allergia”, atopia (iho-oireita) 

! ”Allergia”, vatsan yliherkkyys, IBD 

! Korvatulehdus 

! Iho-tulehdukset 

! Furunkuloosi eli varvasvälintulehdus 

 

Terveiden koirien ryhmässä koirien ei kuitenkaan vaadittu olevan täysin terveitä, 

vaan niillä sai olla muita kuin yllä mainittuja allergioihin viittaavia sairauksia. 

 

3.4.5 Tilastolliset+menetelmät+
 

Tässä tutkimuksessa tutkittiin koiran ruokintaa ja elinympäristöä alle puolen 

vuoden iässä, ja niiden yhteyttä atopiaan sairastumisen kanssa. Aluksi selvitet-

tiin, onko kaikkien kyselyyn vastanneiden koirien (n=3475) ja tutkimukseen valit-

tujen koirien (n=450) ryhmien välillä merkittävää eroa. Eron katsottiin olevan 

tilastollisesti merkitsevä, jos p < 0,05 ryhmien välillä. 

 

Kausaalikaaviossa esiin nousseiden asioiden tilastollista merkittävyyttä tutkittiin 

ristiintaulukoinnilla ja khiin neliö -testin avulla. Korrelaatiokertoimena käytettiin 

Spearmanin kerrointa. Tulosten katsottiin olevan tilastollisesti merkitseviä, kun p 

< 0,05 (95 % luottamusväli). Taulukoihin on kuitenkin merkitty myös ne korre-

laatiot, joiden p < 0,2. Korrelaatio kuvaa kahden muuttujan välistä riippuvuutta. 

Korrelaatio on positiivista, kun toisen muuttujan arvon kasvaessa myös toinen 

kasvaa, tai vaihtoehtoisesti kumpikin arvo pienenee. Negatiivisessa korrelaati-

ossa toisen muuttujan arvon kasvaessa toinen arvo pienenee ja päinvastoin. 

 

 

4 TULOKSET+

 

4.1 Perustiedot+tutkimukseen+osallistuneista+koirista++

 

Perustiedot sekä koko aineistosta (n=3475) että tähän tutkimukseen valituista 

koirista (n=450) on esitettynä taulukossa 1 sekä kuvissa 3 ja 4. Taulukossa 1 on 
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nähtävissä myös p-arvot, jotka kertovat, kuinka hyvin tutkimukseen valitut koirat 

kuvaavat koko aineistoa. 

 

 

Taulukko'1.'Perustiedot'koirista.
Koko'aineisto Tutkimukseen'valitut

n=3475 koirat'n=450

Uroksia'/'narttuja'(%)'* 46,6'/'53,4 43,3'/'56,7 0.141

Kastroitu'/'steriloitu'(%)'** 67,8'/'67,3 71,7'/'77,2 0.000

Rokotettu'pentuna'suositusten'mukaan'(%) 95.0 98.7 0.988

Rokotettu'aikuisena'(%) suositusten'mukaan 95.4 96.5 0.351

harvemmin 3.5 2.3

ei'ollenkaan 1.1 1.3

Madotettu'pentuna'suositusten'mukaan'(%) 93.2 98.9 0.673

Madotettu'aikuisena'(%) 2'krt'vuodessa 74.0 74.9 0.540

kerran'vuodessa 19.7 18.7

harvemmin 5.4 5.3

' ei'ollenkaan 0.5 1.0

Koira'on'perheen'ainoa'koira'(%)'** 29.6 21.3 0.001

PKarvo

 
!!!*!p/arvo!<!0,20,!**p/arvo!<!0,05!

 

Ryhmien välillä on tilastollisesti merkitsevä ero kastraatio- ja sterilaatio-

prosentin sekä muiden samassa taloudessa elävien koirien kohdalla.  
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Kuva!3.!Ikäjakauma!(kaikki!koirat,!n=3475).!

!

 

 

 
Kuva!4.!Ikäjakauma!(tutkimukseen!valitut!koirat,!n=450).!
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Taulukossa 2 on listattuna kymmenen yleisintä rotua sekä koko aineistossa että 

tutkimukseen valituissa koirissa. Monirotuiset, saksanpaimenkoira, labradorin-

noutaja sekä suomenlapinkoira löytyvät molemmilta listoilta. 

 

Taulukko'2.'Tutkimukseen'osallistuneiden'koirien'yleisimmät'rodut.

Tutkimukseen'osallistuneet
Koko'aineisto'(n=3475) kpl % koirat'(n=450) kpl %

1. monirotuinen 396 11.4 monirotuinen 29 6.4

2. saksanpaimenkoira 157 4.5 saksanpaimenkoira 23 5.1

3. labradorinnoutaja 96 2.8 bordercollie 16 3.6

4. rottweiler 82 2.4 lapinporokoira 12 2.7

5. suomenlapinkoira 79 2.3 labradorinnoutaja 11 2.4

6. kultainennoutaja 65 1.9 kääpiöpinseri 9 2.0

7. kääpiösnautseri 61 1.8 shetlanninlammaskoira 9 2.0

8. staffordshirenbullterrieri 56 1.6 suomenlapinkoira 9 2.0

9. hovawart 55 1.6 whippet 9 2.0

 

 

Kuvassa 5 on nähtävissä kaikkien kyselyyn vastanneiden koirien (n=3475) sai-

rastamat allergiset sairaudet. Atopiaa tai muuta iholla oireilevaa allergiaa sairas-

taa yhteensä 15,2 % kyselyyn vastanneista koirista. Näistä valittiin 150 koiraa, 

jotka ovat mukana varsinaisessa tutkimuksessa. 

 

 
Kuva!5.!Koirien!(n=3475)!sairastamat!allergiset!ihosairaudet.!

!
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4.2 Tulokset+ruokinnan+ja+elinympäristön+yhteydestä+atopiaan+

 

Seuraavat tulokset koskevat ainoastaan tutkimukseen valittuja koiria, eli atopiaa 

sairastavien (n=150) ja terveiden koirien (n=300) ryhmiä. Jokaiseen kuvaan ja 

taulukkoon on merkitty erikseen, kuinka monta koiranomistajaa on vastannut 

kysymykseen. Aluksi tulokset esitetään kuvaajien muodossa, ja kunkin kappa-

leen lopusta löytyvät tulokset vielä tiivistettynä taulukkomuotoon. Taulukoista 

nähdään lisäksi, mitkä tuloksista ovat tilastollisesti merkittäviä (p < 0,05). 

 

4.2.1 Perustiedot+sairaista+ja+terveistä+koirista+
 

Kuvassa 6 nähdään sairaiden koirien ja kontrolliryhmän sukupuolijakauma. Ku-

vissa 7 ja 8 nähdään ryhmien ikäjakaumat. 

 

 
Kuva!6.!Sukupuolijakauma!(n=441).!

 

Sairaista uroksista 75 % on kastroitu ja nartuista 80 % steriloitu. Terveiden ryh-

mässä vastaavat prosentit ovat 70 % ja 76 %. 

 

Sairaista koirista on rokotettu pentuna suositusten mukaan 99,3 %. Terveillä 

vastaava osuus on 98,3 %. Sairaista koirista 100 % ja terveistä koirista 98,7 % 

on madotettu pentuna suositusten mukaan. 
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Kuva!7.!Ikäjakauma,!sairaat!koirat!(n=150).!

!

!

 
Kuva!8.!Ikäjakauma,!kontrolliryhmä!(n=300).!

!
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Taulukkoon 3 on listattu rodut, joilla tässä aineistossa esiintyi atopiaa eniten 

suhteessa rodunedustajien kokonaismäärään. Mukaan on otettu vain ne rodut, 

joiden edustajia on tutkimuksessa mukana vähintään viisi. 

 

Taulukko'3.'Koirarodut,'joilla'esiintyy'eniten'atopiaa'tässä'tutkimuksessa.

Rotu Koiria'yhteensä Sairaat'koirat Sairaiden'%<osuus
englanninbulldoggi''''''''''''' 5 4 80.0'%
kääpiösnautseri'''''''''''''''' 7 5 71.4'%
jackrussellinterrieri'''''''''' 8 5 62.5'%
dobermanni''''''''''''''''''''' 7 4 57.1'%
tanskandoggi''''''''''''''''''' 7 4 57.1'%
saksanpaimenkoira'''''''''''''' 23 12 52.2'%
bokseri'''''''''''''''''''''''' 6 3 50.0'%
espanjanvesikoira'''''''''''''' 6 3 50.0'%
kultainennoutaja''''''''''''''' 6 3 50.0'%
labradorinnoutaja'''''''''''''' 11 5 45.5'%
monirotuinen''''''''''''''''''' 29 13 44.8'%
kääpiöpinseri'''''''''''''''''' 9 4 44.4'%
mäyräkoira 10 4 40.0'%
saksanseisoja' 8 3 37.5'%
lapinporokoira''''''''''''''''' 12 3 25.0'%
länsigöötanmaanpystykorva'''''' 8 2 25.0'%
saluki''''''''''''''''''''''''' 8 2 25.0'%
whippet'''''''''''''''''''''''' 9 2 22.2'%
cavalier'kingcharlesinspanieli' 5 1 20.0'%
bordercollie''''''''''''''''''' 16 3 18.8'%
australianpaimenkoira'''''''''' 6 1 16.7'%
collie 7 1 14.3'%
cockerspanieli''''''''''''''''' 8 1 12.5'%
hollanninpaimenkoira 8 1 12.5'%
welsh'corgi'''' 8 1 12.5'%
belgianpaimenkoira 9 1 11.1'%
suomenlapinkoira''''''''''''''' 9 1 11.1'%  

 

 

Kuvassa 9 nähdään, mihin aikaan vuodesta sairaat ja terveet koirat ovat synty-

neet. Kuva 10 kertoo, kuinka suuri osuus valkoisella värillä on sairaiden ja ter-

veiden koirien turkissa. Kuvassa 11 nähdään, kuinka pulleita sairaat ja terveet 

koirat ovat olleet alle kahden kuukauden iässä.  
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Taulukossa 4 nähdään koiran sukupuolta, turkin väriä, syntymävuodenaikaa, 

ruumiinrakennetta sekä rokottamista ja madottamista koskevat tulokset. Tau-

lukkoon on merkitty myös mahdollinen tilastollinen merkitsevyys.  

 

 

Sairaat Kontrollit

(yht..100.%) (yht..100.%)

Sukupuoli.(n=.441)..** 0.009

........Uros 52.1 39.0

........Narttu 47.9 61.0

Väri.(valkoisen.osuus).(n=432).** 0.033

........Hyvin.vähän.tai.ei.ollenkaan.valkoista 51.4 52.8

........Vähemmän.valkoista 22.9 31.9

........Paljon.valkoista.(>50%). 18.8 9.0

........Kokonaan.valkoinen.(>90%) 6.9 6.3

Syntymävuodenaika.(n=447). 0.524

........Keväällä 32.2 35.9

........Kesällä 23.5 24.2

........Syksyllä 22.8 17.4

........Talvella 21.5 22.5

Pennun.ruumiinrakenne.alle.2.kk.iässä.(n=442). 0.544

........Hyvin.hoikka 1.4 1.0

........Hoikka 8.8 8.8

........Normaali 70.7 76.9

........Pullea 17.0 11.2

........Hyvin.pullea 2.0 2.0

Rokotettiin.pentuna.suositusten.mukaan.(n=448). 0.385

........Kyllä 99.3 98.3

........Ei 0.7 1.7

Madotettiin.pentuna.suositusten.mukaan.(n=445).* 0.158

........Kyllä 100 98.7

........Ei 0.0 1.3

*pQarvo.<.0,20,.**pQarvo.<.0,05,.***pQarvo.<.0,001

PQarvo

Taulukko.4..Kyselyn.tulokset.tiivistettynä.koskien.riskitekijöitä.allergisten.
ihoQoireiden.kehittymisen.kannalta.

 

+

Sukupuoli ja väri aiheuttivat tilastollisesti merkitsevän eron (p < 0,05) sairaiden 

ja terveiden koirien välillä. Uroksilla on suurempi riski sairastua kuin nartuilla. 

Lisäksi koirat, joiden turkissa on paljon (>50 %) valkoista väriä, sairastuvat ato-

piaan useammin kuin muun väriset. 

+

+

+
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4.2.2 Pennun+ulkoilun+määrä+sairaiden+ja+terveiden+koirien+ryhmässä+
 

Kuvissa 9–11 nähdään, kuinka paljon sairaat ja terveet koirat ovat ulkoilleet 

pentuna, sekä kuinka suurelle määrälle auringonvaloa ne ovat altistuneet vuo-

rokaudessa. Taulukossa 5 nähdään vastaavat tulokset tiivistettynä sekä niiden 

mahdollinen tilastollinen merkitsevyys.  

 
Kuva!9.!Pennun!ulkoilu!alle!2!kk!iässä!(n=411).!

!

 
Kuva!10.!Auringonvalossa!vietetty!aika!alle!2!kk!iässä!(n=340).!
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Kuva!11.!Auringonvalossa!vietetty!aika!3/6!kk!iässä!(n=429).!

!

!

Taulukko'5.'Kyselyn'tulokset'tiivistettynä'koskien'riskitekijöitä'allergisten'iho8oireiden
kehittymisen'kannalta.

Sairaat Kontrollit Korre8
(yht.'100'%) (yht.'100'%) laatio

Pennun'ulkoilu'alle'2'kk'iässä'/'vrk'(n=411).** 0.005 8'8
''''''''Ei'ollenkaan 11.3 5.4
''''''''Muutaman'kerran'kuukaudessa 9.0 5.4
''''''''Muutaman'kerran'viikossa 19.5 10.4
''''''''Kerran'päivässä 13.5 17.3
''''''''Monta'kertaa'päivässä 46.6 61.5
Auringonvalossa'vietetty'aika'alle'2'kk'iässä'/'vrk'(n=340).* 0.127 8
''''''''Ei'ollenkaan 22.0 13.9
''''''''182'tuntia 42.2 54.1
''''''''384'tuntia 17.4 17.3
''''''''Yli'4'tuntia 18.3 14.7
Auringonvalossa'vietetty'aika'386'kk'iässä'/'vrk'(n=429).** 0.030 8'8
''''''''Ei'ollenkaan 0.8 2.4
''''''''182'tuntia 62.7 47.8
''''''''384'tuntia 23.0 26.9
''''''''Yli'4'tuntia 13.5 22.9

*p8arvo'<'0,20,'**p8arvo'<'0,05,'***p8arvo'<'0,001

P8arvo

!
 

Pennun ulkoilulla alle kahden kuukauden iässä on suhteellisen voimakas (p < 

0,05) negatiivinen korrelaation atopiaan sairastumisen kanssa, kuten myös au-

ringonvalossa vietetyllä ajalla 3–6 kuukauden iässä. 
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4.2.3 Pennun+ruokinta+alle+kahden+kuukauden+iässä+sairaiden+ja+terveiden+
koirien+ryhmässä+

 

Kuvissa 12 ja 13 nähdään, minkälaista ruokaa sairaat ja terveet koirat ovat syö-

neet alle kahden kuukauden iässä sekä se, onko ruoka ollut gluteenitonta. Tau-

lukossa 6 nähdään vastaavat tulokset tiivistettynä sekä niiden mahdollinen tilas-

tollinen merkitsevyys. 

 
Kuva!12.!Minkälaista!ruokaa!koira!söi!alle!2!kk!iässä!(n=150).!

 
Kuva!13.!Oliko!pennun!(alle!2!kk)!ruoka!gluteenitonta!(n=321).!
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Taulukko'6.'Kyselyn'tulokset'tiivistettynä'koskien'pennun'ruokintaa'alle'2'kk'

iässä'ja'sen'yhteys'allergisten'iho9oireiden'kehittymiseen.

Sairaat Kontrollit

(yht.'100'%) (yht.'100'%)

Pentu'söi'alle'2'kk'iässä'pääasiassa'(n=444).'* 0.081

''''''''Teollista'ruokaa 54.7 43.5

''''''''Teollista'+'kotiruokaa 36.7 46.6

''''''''Kotiruokaa 8.7 9.8

Pennun'(alle'2'kk)'ruoka'oli'gluteenitonta'(n=321). 0.228

''''''''Kyllä 26.4 33.0

''''''''Ei 73.6 67.0

*p9arvo'<'0,20,'**p9arvo'<'0,05,'***p9arvo'<'0,001

P9arvo

 
 

 

Pennun ruokinta alle kahden kuukauden iässä ei aiheuttanut tilastollisesti mer-

kitseviä eroja ryhmien välillä.  

 

4.2.4 Pennun+ruokinta+2E6+kuukauden+ iässä+sairaiden+ ja+ terveiden+koirien+

ryhmässä+

 

Kuvassa 14 nähdään, minkälaiset pentuajan ruokintasuositukset kasvattaja on 

antanut. Terveitä ja sairaita koiria ei ole eritelty tähän ollenkaan, vaan tulos ku-

vaa kasvattajien suosituksia yleisesti. Kasvattajat suosittelevat lisäämään kui-

vamuonan joukkoon pääasiassa maitotuotteita, lihaa ja riisiä. Maitotuotteista 

suositeltiin eniten piimää, kermaviiliä ja raejuustoa. Muita suositeltuja ruoka-

aineita olivat muun muassa kala, puurot, kasvikset, kanamuna, raa’at luut ja 

ruuantähteet.  

 

 
Kuva!14.!Kasvattajan!suosittelema!ruoka!(n=168).!
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Kuvista 15–24 nähdään, minkälaista ruokaa ja kuinka usein sairaat ja terveet 

koirat ovat syöneet luovutuksen jälkeen 2–6 kuukauden iässä. Taulukoissa 7 ja 

8 nähdään vastaavat tulokset tiivistettynä sekä niiden mahdollinen tilastollinen 

merkitsevyys atopiaan liittyen. 

 

 
Kuva!15.!Kuinka!usein!pennut!(2–6!kk)!ovat!syöneet!teollisia!ruokia!(n=450).!

 

 

 
Kuva!16.!Kuinka!usein!pennut!(2–6!kk)!ovat!syöneet!tuoreruokaa!(n=450).!
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Moni vastaaja oli tarkentanut tuoreruuan tarkoittavan oman koiransa kohdalla 

esimerkiksi jauhelihaa, broilerin siipiä tai pakastealtaassa myytävää NEU-

täysravintoa.  

 
Kuva!17.!Kuinka!usein!pennut!(2/6!kk)!ovat!syöneet!kypsennettyä!tuoreruokaa!(n=450).!

 

 

Kypsennetyistä lihoista käytetyimpiä ovat nauta, sika ja broileri, sisäelimistä 

naudan maksa, sian maksa ja broilerin sydän, ja kaloista lohi, kirjolohi ja seiti. 

Kypsennetyistä vihanneksista yleisimmät ovat porkkana, peruna ja herne. 
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Kuva!18.!Kuinka!usein!pennut!(2–6!kk)!ovat!syöneet!kypsentämätöntä!tuoreruokaa!

(n=450).!

 

 

Kypsentämättömistä lihoista käytetään eniten nautaa, sikaa ja broileria, sisäeli-

mistä naudanmaksaa, broilerin kauloja ja sian maksaa, ja kaloista lohta, kirjo-
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lohta ja ahventa. Kypsentämättömistä vihanneksista käytetään eniten porkka-

naa, kurkkua ja salaattia, hedelmistä omenaa, banaania ja appelsiinia, ja mar-

joista mustikkaa, mansikkaa ja vadelmaa.  

 

 
Kuva!19.!Kuinka!usein!pennut!(2/6!kk)ovat!syöneet!maitotuotteita!(n=450).!

 

 

Maitotuotteista käytetyimpiä ovat piimä, raejuusto ja kermaviili. 
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Kuva!20.!Kuinka!usein!pennut!(2/6!kk)!ovat!syöneet!viljatuotteita!ja!perunaa!(n=450).!

 

 

Yrjölän puuron tavallisimmat raaka-aineet ovat riisi (83,5 %), ohra (81,0 %), tat-

tari (74,4 %), hirssi (71,9 %) ja kaura (52,1 %). Muita käytettyjä raaka-aineita 

ovat ruis, tefheinä, speltti, intiaaniriisi ja durra. 
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Kuva!21.!Kuinka!usein!pennut!(2/6!kk)!ovat!syöneet!ruuantähteitä!ym!(n=450).!
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Kuva!22.!Kuinka!usein!pennut!(2/6!kk)!ovat!syöneet!puruluita!ja!kuivattuja!eläintenosia!

(n=450).!

 

 
Kuva!23.!Kuinka!usein!pennut!(2/6!kk)!ovat!syöneet!rasvoja!ja!öljyjä!(n=450).!
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Eläinperäisistä öljyistä ja rasvoista käytetyin on ylivoimaisesti lohiöljy. Myös voi-

ta ja kalanmaksaöljyä käytetään jonkin verran. Kasviöljyistä yleisimmät ovat 

rypsiöljy, oliiviöljy ja auringonkukkaöljy. Myös öljytuotteissa ovat yliedustettuna 

erilaiset lohiöljyt, ja seuraavaksi eniten käytetään turkin ja ihon kuntoa tukevia 

valmisteita, kuten Nutrolinia ja Viacutania.    

 

 
Kuva!24.!Kuinka!usein!pennut!(2–6!kk)!ovat!syöneet!ulkona!raatoja!ym!(n=450).!

 

 

Pentujen syömistä muiden eläinten ulosteista yleisimpiä ovat jäniksen ja hevo-

sen sekä toisten koirien ulosteet. 

 

Taulukoissa 7 ja 8 nähdään edellä esitettyjen ruoka-aineiden korrelaatio atopi-

aan sairastumisen kanssa. Tässä tutkimuksessa positiivinen korrelaatio tarkoit-

taa sitä, että mitä enemmän koira syö kyseistä ruoka-ainetta, sitä suurempi riski 
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sillä on sairastua atopiaan. Tai vaihtoehtoisesti mitä vähemmän koira syö ky-

seistä ruoka-ainetta, sitä pienempi riski sillä on sairastua atopiaan. Negatiivi-

sessa korrelaatiossa seuraukset ovat päinvastaiset. Korrelaatiot on merkitty 

taulukkoon vain, jos p < 0,2. Tuloksia voidaan pitää tilastollisesti merkitsevinä, 

kun p < 0,05. 

 

allergisten*iho-oireiden*kehittymisen*kanssa*(n=450).

Korre-
Usein Joskus Harvoin Usein Joskus Harvoin laatio

**Kuivamuona*** 96.7* 1.3* 2.0* 87.3* 1.7* 11.0* 0.004 ++
**Säilykeruoka*tai*koiranmakkara 8.7* 18.0* 73.3* 7.7* 19.7* 72.7* 0.871
**Koirankeksit 20.0* 26.7* 53.3* 13.7* 30.7* 55.7* 0.203
**Sairauksien*erikoisruuat 2.0* 0.7* 97.3* 1.0* 0.3* 98.7* 0.601
**Tuoreruoka*** 18.0* 8.7* 73.3* 28.7* 15.3* 56.0* 0.002 -*-
**Kypsennetty*liha 18.7* 24.0* 57.3* 19.0* 24.0* 57.0* 0.996
**Kypsennetyt*sisäelimet 3.3* 13.3* 83.3* 5.7* 15.3* 79.0* 0.445
**Kypsennetty*kala 4.7* 18.7* 76.7* 8.0* 22.0* 70.0* 0.252
**Kypsennetyt*luut*tai*rustot 4.7* 14.0* 81.3* 8.7* 14.7* 76.7* 0.288
**Kypsennetty*naudan*maha 2.0* 6.0* 92.0* 1.0* 8.0* 91.0* 0.520
**Kypsennetty*kananmuna 6.0* 16.7* 77.3* 7.3* 19.7* 73.0* 0.609
**Kypsennetyt*vihannekset 13.3* 20.7* 66.0* 16.7* 23.3* 60.0* 0.447
**Kypsentämätön*liha**** 24.7* 24.7* 50.7* 45.0* 24.7* 30.4* 0.000 -*-*-
**Kypsentämättömät*sisäelimet**** 2.7* 5.3* 92.0* 12.3* 11.0* 76.7* 0.000 -*-*-
**Kypsentämätön*kala*** 2.7* 6.0* 91.3* 8.0* 45.0* 77.0* 0.001 -*-
**Kypsentämättömät*luut*tai*rustot*** 17.3* 18.7* 64.0* 27.7* 23.7* 48.7* 0.007 -*-
**Raaka*naudanmaha*** 8.7* 10.7* 80.7* 16.7* 15.7* 67.7* 0.013 -*-
**Kypsentämätön*kananmuna**** 6.7* 16.7* 76.7* 19.0* 21.7* 59.3* 0.000 -*-*-
**Kypsentämättömät*vihannekset**** 6.7* 18.0* 75.3* 23.3* 19.3* 57.3* 0.000 -*-*-
**Kypsentämättömät*hedelmät 6.7* 12.7* 80.7* 10.7* 12.0* 77.3* 0.388
**Kypsentämättömät*marjat*** 2.7* 10.0* 87.3* 9.3* 15.0* 75.7* 0.007 -*-
**Maito** 2.0* 1.3* 96.7* 0.3* 3.7* 96.0* 0.082 +
**Juusto 13.3* 30.0* 56.7* 13.3* 31.7* 55.0* 0.933
**Jäätelö 0.7* 8.7* 90.7* 0.3* 7.3* 92.3* 0.775
**Muut*maitotuotteet 48.7* 22.0* 29.3* 49.0* 28.0* 23.0* 0.225

*p-arvo*<*0,20,****p-arvo*<*0,05,****p-arvo*<*0,001

Taulukko*7.*Koiran*ruokinta*2-6*kk:n*iässä*ja*ruoka-aineiden*korrelaatiot

Kontrollit*(%)Sairaat*(%)
P-arvoRuoka*/*ruoka-aine

 
 



46 
 

allergisten*iho-oireiden*kehittymisen*kanssa*(n=450).

Korre-
Usein Joskus Harvoin Usein Joskus Harvoin P-arvo laatio

**Riisi 25.3* 30.7* 44.0* 21.7* 34.7* 43.7* 0.586
**Yrjölän*puuro** 6.0* 12.7* 81.3* 11.3* 10.0* 78.7* 0.156 -
**Leipä 7.3* 22.0* 70.7* 12.7* 21.7* 65.7* 0.224
**Gluteeniton*leipä 0.0* 1.3* 98.7* 0.3* 1.0* 98.7* 0.741
**Pasta,*kuskus** 4.0* 12.0* 84.0* 6.0* 18.7* 75.3* 0.110 -
**Fermentoitu*vilja 0.0* 3.3* 96.7* 0.0* 3.0* 97.0* 0.848
**Muut*viljatuotteet** 6.7* 12.7* 80.7* 10.0* 18.3* 71.7* 0.117 -
**Peruna 5.3* 14.0* 80.7* 5.0* 19.0* 76.0* 0.418
**Ruuantähteet 14.7* 26.7* 58.7* 18.3* 28.7* 53.0* 0.469
**Maksalaatikko 7.3* 24.0* 68.7* 6.0* 19.7* 74.3* 0.447
**Verilätyt 0.0* 5.3* 94.7* 0.3* 6.7* 93.0* 0.665
**Nakki,*lenkkimakkara*ym.** 26.7* 38.7* 34.7* 24.3* 32.3* 43.3* 0.198 +
**Fermentoitu*liha 1.3* 8.0* 90.7* 2.3* 5.3* 92.3* 0.433
**Fermentoidut*kasvikset 0.0* 0.0* 100.0* 0.7* 0.0* 99.3* 0.316
**Puruluut*** 57.3* 29.3* 13.3* 57.0* 21.0* 22.0* 0.033 ++
**Kuivatut*sisäelimet 5.3* 15.3* 79.3* 6.7* 17.0* 76.3* 0.752
**Kuivatut*eläintenosat 27.3* 42.0* 30.7* 25.0* 40.0* 35.0* 0.648
**Kuivattu*kala** 0.0* 6.0* 94.0* 2.7* 8.0* 89.3* 0.091 -
**Eläinperäiset*öljyt*ja*rasvat** 14.7* 12.0* 73.3* 18.0* 19.0* 63.0* 0.074 -
**Kasviöljyt** 23.3* 21.3* 55.3* 33.3* 19.7* 47.0* 0.088 -
**Öljytuotteet 14.0* 4.7* 81.3* 12.7* 7.3* 80.0* 0.532
**Raadot 3.3* 9.3* 87.3* 4.7* 12.0* 83.3* 0.535
**Multa 3.3* 12.7* 84.0* 7.0* 12.3* 80.7* 0.291
**Ruoho** 38.7* 31.3* 30.0* 32.3* 28.0* 39.7* 0.128 +
**Kepit 38.7* 18.7* 42.7* 31.7* 23.7* 44.7* 0.263
**Savi,*kivet** 6.0* 12.0* 82.0* 7.7* 6.3* 86.0* 0.106 +
**Ulosteet 12.0* 24.7* 63.3* 16.3* 20.7* 63.0* 0.370
**Vettä*lätäköistä*** 26.0* 32.7* 41.3* 40.7* 23.0* 36.3* 0.006 -*-

*p-arvo*<*0,20,****p-arvo*<*0,05,****p-arvo*<*0,001

Taulukko*8.*Koiran*ruokinta*2-6*kk:n*iässä*ja*ruoka-aineiden*korrelaatiot

Sairaat*(%) Kontrollit*(%)
**Ruoka*/*ruoka-aine

 
 

Ruoka-aineista kuivamuonalla ja puruluilla on suhteellisen voimakas positiivinen 

korrelaatio (p < 0,05) atopiaan sairastumisen kanssa. Tuoreruualla ja kypsen-

tämättömästä tuoreruuasta kalalla, naudan mahalla ja marjoilla on suhteellisen 

voimakas negatiivinen korrelaatio (p < 0,05) atopiaan sairastumisen kanssa, 

kuten myös vesilätäköistä juomisella. Kypsentämättömästä tuoreruuasta lihalla, 

sisäelimillä, luilla ja rustoilla, kananmunalla ja vihanneksilla negatiivinen korre-

laatio on hyvin voimakas (p < 0,001). 
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4.2.5 Emän+ruokinta,+rokottaminen+ja+madottaminen+sairaiden+ja+terveiden+

koirien+ryhmässä+

 

Kuvissa 25–28 nähdään, minkälaista ruokaa sairaiden ja terveiden koirien emät 

ovat syöneet tiineyden ja imetyksen aikana sekä se, onko kyseinen ruoka ollut 

gluteenitonta. Taulukossa 9 nähdään emän ruokintaa koskevien tulosten lisäksi 

se, kuinka suuri osuus emistä rokotettiin ja madotettiin tiineyden aikana tai juuri 

ennen tiineyttä. Taulukkoon on merkitty myös, kuinka monta prosenttia emistä 

sairastaa atopiaa sairaiden ja terveiden koirien ryhmissä.  

 

Kuva!25.!Mitä!koiran!emä!söi!tiineyden!aikana!(n=432).!

 

Kuva!26.!Oliko!emän!ruoka!gluteenitonta!tiineyden!aikana!(n=295).!
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Kuva!27.!Mitä!koiran!emä!söi!imetyksen!aikana!(n=431).!

 

 

Kuva!28.!Oliko!emän!ruoka!gluteenitonta!imetyksen!aikana!(n=229).!
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Taulukko'9.'Kyselyn'tulokset'tiivistettynä'koskien'emään'liittyviä'riskitekijöitä
allergisten'iho9oireiden'kehittymisen'kannalta.

Sairaat Kontrollit

(yht.'100'%) (yht.'100'%)

Emä'söi'tiineyden'aikana'pääasiassa'(n=432).'* 0.110

''''''''Teollista'ruokaa 62.0 53.9

''''''''Teollista'+'kotiruokaa 30.0 40.1

''''''''Kotiruokaa 8.0 6

Emän'ruoka'oli'gluteenitonta'tiineyden'aikana'(n=295). 0.448

''''''''Kyllä 28.6 32.5

''''''''Ei 71.4 67.5

Emä'söi'imetyksen'aikana'pääasiassa''(n=431). 0.448

''''''''Teollista'ruokaa 58.7 53.0

''''''''Teollista'+'kotiruokaa 34.0 40.2

''''''''Kotiruokaa 7.3 6.8

Emän'ruoka'oli'gluteenitonta'imetyksen'aikana'(n=299).* 0.174

''''''''Kyllä 26.5 34.3

''''''''Ei 73.5 65.7

Emä'rokotettiin'tiineyden'aikana'tai'juuri'ennen'(n=238). 0.779

''''''''Kyllä 46.6 44.4

''''''''Ei 53.4 55.6

Emä'madotettiin'tiineyden'aikana'tai'juuri'ennen'(n=372). 0.642

''''''''Kyllä 96.2 95.1

''''''''Ei 3.8 4.9

Emä'on'sairastanut'"allergiaa",'atopiaa'(iho9oireita)'(n=450).*** 0.000

''''''''Kyllä 9.3 1.3

''''''''Ei 90.7 98.7

*p9arvo'<'0,20,'**p9arvo'<'0,05,'***p9arvo'<'0,001

P9arvo

 
 

 

Emän atopialla todettiin hyvin voimakas (p < 0,001) positiivinen korrelaatio ato-

piaan sairastumisen kanssa.  

 

4.3 Oireiden+alkamisikä+ja+muut+allergiset+sairaudet+

 

Noin 80 % koirista alkoi oireilla 2-vuotiaana tai nuorempana (Kuva 29). Yli 40 % 

atopiaa sairastavista koirista sairastavat lisäksi joko korvatulehdusta, ihotuleh-

dusta tai niitä molempia, ja myös allergiaperäisiä ruuansulatuskanavaoireita 

esiintyy noin kolmasosalla atooppisista koirista (Kuva 30). 
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Kuva!29.!Minkä!ikäisenä!oireet!alkoivat!(n=150)?!

 
Kuva!30.!Atopiaa!sairastavien!koirien!muut!sairaudet!(n=150).!

 

 

4.4 Ruokavalion+vaihtaminen+allergisten+oireiden+vuoksi+

 

Taulukoihin 10–12 on koottu tapauskohtaisesti sairaiden koirien ruokinnan 

vaihdokset ja niiden onnistumiset sekä todennäköiset allergian aiheuttajat sai-

railla koirilla. Koska vain muutama vastaajista on muuttanut koiransa ruokava-

liota useamman kuin yhden kerran, taulukkoon otettiin mukaan vain ensimmäi-

nen vaihdos. Syy ruokinnan vaihdokseen valittiin vetovalikosta, jossa olivat 

vaihtoehtoina muun muassa allerginen reaktio, atopia, kutina sekä erilaisia ruu-

ansulatuskanavaoireita. 
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Taulukko'10.'Ruokavalion'vaihtaminen'allergisten'oireiden'vuoksi.
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1 2 1 Allerginen reaktio 2 T T Kyllä
2 3 Harvoin 2 Ruoka-aineallergia 2 T T Kyllä
3 2 Usein <1 Allerginen reaktio 6 K B Kyllä
4 6 Harvoin <1 Allerginen reaktio 1 T T Kyllä
5 4 Usein 1 Allerginen reaktio 1 T K+T Kyllä
6 5 Usein 2
7 7 Usein 6
8 12 11
9 2 Harvoin 1

10 3 Usein 3
11 4 Usein 2 Allerginen reaktio 4 T B Kyllä
12 3 Usein 1 Ihotulehdus 1 T T Ei
13 6 Usein 2
14 7 Harvoin 1 Atopia T K Kyllä
15 2 Usein 2
16 2 Usein <1 Ihotulehdus 1 T B Kyllä
17 7 6
18 7 4 Allerginen reaktio 5 T B Kyllä
19 4 Usein 1
20 4 Harvoin 2 Allerginen reaktio 2 T T Kyllä
21 5 Harvoin 1
22 3 Usein <1 Atopia 1 T T Ei
23 1 1
24 4 2
25 2 Usein <1
26 1 Harvoin
27 4 Harvoin 1
28 3 Harvoin 1
29 10 <1
30 7 Usein 4 Allerginen reaktio 4 T K Ei
31 1 Usein Allerginen reaktio 9 T T Ei
32 3 Usein 1
33 0 Usein 5
34 2 Usein <1 Allerginen reaktio 1 T K Kyllä
35 2 2 Allerginen reaktio 2 T B Kyllä
36 0 Harvoin 1
37 3 Usein 2
38 1 Usein <1
39 3 Harvoin 2
40 2 Harvoin 1 Allerginen reaktio 1 T T Kyllä
41 0 Usein 4
42 14 Usein 1
43 10 Usein 5
44 1 1
45 2 Usein 1
46 4 Harvoin 1 Allerginen reaktio 1 T K Kyllä
47 4 Usein 1 Ihotulehdus 2 T K Ei
48 4 Harvoin 4
49 10 Harvoin 1
50 2 Usein 2

T'='teollinen'ruoka'''''K'='kotiruoka'''''B'='BARF'eli'raakaruoka
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Taulukko'11.'Ruokavalion'vaihtaminen'allergisten'oireiden'vuoksi.
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51 1 <1
52 5 Usein 4
53 8 2
54 4 Usein <1 Ihotulehdus 1 K T Kyllä
55 4 Harvoin 2
56 1 <1
57 5 Usein 4 Allerginen reaktio 2 T K Kyllä
58 2 Harvoin 1 Furunkuloosi 1 T T Kyllä
59 5 Harvoin 1 Korvatulehdus 1 T K+T Kyllä
60 3 Usein <1
61 11 1
62 2 Harvoin 2
63 2 Usein 1 Atopia 1 T K+T Kyllä
64 6 Usein 1
65 1 Harvoin <1
66 2 Harvoin 2
67 7 Usein 1 Alopesia 2 T T Kyllä
68 8 Usein 1
69 0 Harvoin 1
70 3 1 Allerginen reaktio 2 T K+T Kyllä
71 3 1
72 3 Usein 1
73 1 Harvoin 1
74 3 1
75 1 Usein <1
76 15 Usein 11 Dermatitis 10 T K+T Kyllä
77 7 Harvoin 1 Allerginen reaktio 5 T K+T Kyllä
78 3 Harvoin 3 Korvatulehdus 1 T T Ei
79 9 Usein 7 Kutina 8 T B Ei
80 1 Usein <1
81 4 Usein 2 1 T B
82 2 Harvoin 1 Kutina 1 T T Ei osaa sanoa
83 3 Usein 2
84 7 Harvoin 5 Ripuli, krooninen 4 T B Kyllä
85 10 Usein <1 Gastriitti 2 T T Ei osaa sanoa
86 1 Harvoin <1 Allerginen reaktio T T Kyllä
87 2 Harvoin 1
88 5 Usein 3 Atopia 3 T T Kyllä
89 8 Usein 3 Allerginen reaktio 3 T K+T Ei osaa sanoa
90 2 Usein <1
91 2 Usein <1 Allerginen reaktio 2 T B Ei osaa sanoa
92 10 Usein 2 Allerginen reaktio 3 T K+T Kyllä
93 4 Usein 2 Korvatulehdus 2 T T Kyllä
94 2 Harvoin <1
95 2 Usein 1
96 1 Harvoin 1
97 6 Harvoin 1 Allerginen reaktio 1 T B Kyllä
98 10 Harvoin 5 Allerginen reaktio 6 T T Kyllä
99 2 Harvoin 1
100 2 Usein <1 Korvatulehdus 1 T B Kyllä

T'='teollinen'ruoka'''''K'='kotiruoka'''''B'='BARF'eli'raakaruoka
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Taulukko'12.'Ruokavalion'vaihtaminen'allergisten'oireiden'vuoksi.
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101 5 Harvoin 4
102 2 Usein 1 Allerginen reaktio 1 T K Kyllä
103 1 Harvoin 0
104 2 Harvoin 1 Allerginen reaktio 1 T K+T Kyllä
105 3 Usein 1 Allerginen reaktio 2 T K Kyllä
106 7 Harvoin 1
107 2 Usein 1
108 1 0 Allerginen reaktio 1 T B Kyllä
109 3 Usein 1
110 1 2
111 6 Harvoin 0 Allerginen reaktio 1 T B Kyllä
112 4 Harvoin 1 Ihotulehdus 2 T K Kyllä
113 3 Usein 2 Korvatulehdus 2 T T Kyllä
114 1 Usein 0 Allerginen reaktio T T Kyllä
115 10 Harvoin 2
116 4 Usein 0 Ihotulehdus 2 T K+T Kyllä
117 1 Harvoin 0
118 6 Harvoin 1 18 T K
119 3 Usein 1
120 4 Harvoin 3
121 6 Usein 4 Allerginen reaktio 5 Kyllä
122 6 Harvoin 3 Ihotulehdus 1 T B Kyllä
123 6 Usein 1
124 4 Harvoin 0 Korvatulehdus 1 T T Kyllä
125 1 Usein 0
126 7 Usein 3
127 1 Harvoin 1 Allerginen reaktio 1 T T Kyllä
128 5 Usein 2 Ihotulehdus 4 K T Kyllä
129 1 Harvoin 0
130 1 5 Ruoka-aineallergia 8 T T Ei
131 4 Harvoin 2
132 4 Harvoin 2
133 4 Usein 0 Ripuli, akuutti 1 T T Ei
134 2 Usein 1
135 2 Usein 0 Allerginen reaktio 2 K B Kyllä
136 7 Usein 2
137 5 2 Allerginen reaktio 2 T B Kyllä
138 1 0
139 4 Harvoin 0
140 2 Usein 1 Allerginen reaktio 1 T K Ei
141 8 Usein 2
142 4 Usein 3
143 2 2
144 1 Harvoin 0 Allerginen reaktio 1 T T Kyllä
145 4 Usein 2 Atopia 3 T B Kyllä
146 6 Harvoin 5
147 2 Usein 0 Atopia 1 T T Ei
148 5 Usein 3 Atopia 3 T T Kyllä
149 9 Harvoin 7 Allerginen reaktio 4 Kyllä
150 3 Usein 1 Allerginen reaktio 3 T T Kyllä

T'='teollinen'ruoka'''''K'='kotiruoka'''''B'='BARF'eli'raakaruoka
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Yleisimmät asiat, joiden omistaja epäilee aiheuttavan koiralleen allergiaa, on 

listattu taulukkoon 13. 

 

Taulukko'13.'Yleisimmät'allergiaa'aiheuttavat'asiat.

Ruoka7aine'/' Allergisten'
muu'allergisoiva'asia lukumäärä
'Vehnä 26
'Nauta 17
'Varastopunkki 13
'Lisäaineet 12
'Viljat 12
'Sika 7
'Kala 6
'Maissi 5
'Riisi 5  

 

Kuvassa 31 nähdään, minkälaiseen ruokaan on siirrytty, kun ruokavaliota muu-

tettiin allergiaoireiden vuoksi. Teollisista ruuista käytetyimpiä ruokavalion vaih-

tamisen jälkeen olivat Royal Canin Hypoallergenic –ruoka (n=12) ja Virbac 

Adult Hypoallergenic –ruoka (n=6). Kuvassa 32 nähdään, kuinka monen koiran 

oireet vähenivät ruuan vaihtamisen seurauksena. 

 

 
Kuva!31.!Minkälaiseen!ruokaan!vaihdettiin!(n=67).!
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Kuva!32.!Oliko!ruuan!vaihtamisesta!apua!(n=67).!

 

 

5 TULOSTEN+POHDINTA+

 

5.1 Yleinen+pohdinta+

 

Tutkimukseen valittujen koirien (n=450) ryhmä ei poikkea tilastollisesti kovin-

kaan merkittävästi koko aineistosta (n=3475). Ainoat eroavaisuudet liittyvät 

kastroitujen ja steriloitujen koirien osuuteen sekä useamman kuin yhden koiran 

taloudessa elävien koirien osuuteen. Kastroitujen ja steriloitujen koirien osuus 

on melko suuri (67,8 % uroksista ja 67,3 % nartuista) kaikkien kyselyyn osallis-

tuneiden koirien joukossa. Tutkimukseen valittujen 450 koiran joukossa osuudet 

ovat vielä hieman suurempia, ja ero on myös tilastollisesti merkitsevä näiden 

kahden ryhmän välillä. Leikattujen koirien määrä tuntuu melko suurelta, joten 

herää kysymys, kuinka hyvin nämä luvut kuvaavat suomalaista koirapopulaatio-

ta yleisesti. Ehkä leikattujen koirien omistajat ovat jostain syystä valikoituneet 

vastaajien joukkoon. Kyselystä innostuneet ja siihen vastanneet omistajat saat-

tavat myös olla keskivertoa enemmän kiinnostuneita koiransa terveydestä tai 

ruokinnasta, mikä vääristää tutkimuksen tuloksia jonkin verran. Ehkä se voisi 

selittää jollain tavalla myös leikattujen koirien suurta osuutta. Tutkimukseen vali-

0%! 20%! 40%! 60%! 80%! 100%!
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tuista koirista suurempi osa elää monen koiran taloudessa verrattuna koko ai-

neistoon. Eron saattaisi selittää se, että monen koiran taloudetta pyörittävä 

omistaja on ehkä aktiivisempi koiraharrastaja ja sitä kautta motivoituneempi 

vastaamaan kyselyyn huolellisemmin. 

 

Listat yleisimmistä koiraroduista poikkesivat hieman toisistaan koko aineiston ja 

tutkimukseen valittujen koirien välillä. Tutkimukseen valituissa koirissa oli yllät-

tävän paljon esimerkiksi bordercollieita ja lapinporokoiria siihen nähden, kuinka 

yleisiä nämä rodut ovat Suomessa. Asiaa saattaa selittää se, että rodun harras-

tajat ovat keskivertoa aktiivisempia toisissa roduissa, ja halu osallistua tämän-

kaltaiseen tutkimukseen saattaa olla suurempi. Omistajat ovat sitä kautta vas-

tanneet kyselyyn huolellisemmin, jolloin nämä koirat ovat päätyneet osaksi tut-

kimusta. Tietoa kyselystä on saatettu myös levittää enemmän tiettyjen rotujen 

keskustelufoorumeilla tai esimerkiksi rodun harrastajien omilla internet-sivuilla. 

 

5.2 Pohdinta+pennun+ja+emän+ruokinnasta+

 

Kuivamuonan osuus pentuajan ruokinnassa on todella suuri, etenkin 2–6 kuu-

kauden ikäisillä pennuilla. Sekä eläinlääkärit että kasvattajat suosittelevat 

yleensä ruokkimaan pennut teollisella ruualla, koska he pitävät sitä parhaana 

vaihtoehtona turvallisen kasvun takaamiseksi. Eläinlääkäreillä on harvoin tar-

peeksi tietoa kotiruuan tai raakaruuan syöttämisestä, joten valmisruuan suosit-

teleminen koiranomistajille on myös helpompaa.  

 

Ennen luovutusikää eli alle kahden kuukauden iässä iso osa pennuista on syö-

nyt teollisen ruuan ohella myös kotiruokaa. Olisi ollut mielenkiintoista tietää, 

kuinka suuri osuus näiden pentujen ruokavaliosta on ollut varsinaista kotiruo-

kaa, vai tarkoittaako kotiruoka tässä yhteydessä lähinnä piimää ja muita ha-

panmaitotuotteita. 

 

Vaikka kasvattajat suosittelevat pääasiassa teollisen ruuan käyttöä etenkin pen-

tuvaiheen ruokinnassa, yllättävän moni neuvoo lisäämään kuivamuonan jouk-

koon myös muuta kuin pelkkiä maitotuotteita. Moni suosittelee antamaan muun 

muassa jauhelihaa. Kyselyssä ei kysytty pentuajan lisäravinteista ollenkaan, 
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mutta olisi mielenkiintoista tietää, suositellaanko näille pennuille annettavaksi 

esimerkiksi kalkkilisää tasapainottamaan kalsium-fosfori-suhdetta. Kasvattajan 

suositteleman ruuan vastausvaihtoehdoista puuttui myös kokonaan raakaruoka, 

ja moni vastaaja olikin tarkentanut kotiruoka-vaihtoehdon raakaruuaksi kom-

menttikentässä. Osa oli jättänyt vastaamatta kysymykseen kokonaan, koska 

raakaruuan valitseminen ei ollut mahdollista. 

 

Sairauksien erikoisruokia on syönyt ensimmäisen puolen vuoden aikana vain 

hyvin harva, mikä selittyy suurimmaksi osaksi koirien nuorella iällä. Koirankek-

sien osuus on ruokavaliossa melko pieni. Sitä saattaa selittää nykyään tarjolla 

oleva suuri valikoima muita makupaloja. Koirankeksejä korvataan usein muun 

muassa kuivatuilla eläintenosilla kuten sisäelimillä. Nakkien ja makkaroiden se-

kä juuston määrä ruokavaliossa näyttäisi olevan myös melko suuri, mikä voisi 

selittyä sillä, että niiden käyttö makupalana on melko suosittua. Myös leivän 

syöttämisellä saattaa olla sama tarkoitus. 

 

Raakaa lihaa syövien pentujen määrä on melko suuri. Yli kolmasosa koirista on 

syönyt raakaa lihaa vähintään muutaman kerran viikossa ollessaan 2–6 kuu-

kauden ikäinen. Tämä saattaa liittyä siihen, että melko moni kasvattaja on neu-

vonut lisäämään jauhelihaa kuivamuonan joukkoon. Myös riisin lisääminen ruu-

an joukkoon monen kasvattajan mukaan suositeltavaa, ja sitä onkin syönyt noin 

joka viides pennuista. Kolmas kasvattajien suosittelema lisä ruuan joukkoon 

olivat maitotuotteet. Niiden käyttäminen osana ruokavaliota onkin erittäin yleistä 

etenkin nuorilla koirilla. Kyselyyn vastanneista jopa joka toinen on antanut pen-

nulle ”muita maitotuotteita” eli pääasiassa piimää, raejuustoa ja kermaviiliä. 

Näiden suosion voi selittää joko positiivinen vaikutus ruuansulatuskanavan hy-

vinvoinnille tai vaihtoehtoisesti ruuan maistuvuuden parantaminen. Sen sijaan 

pelkkää maitoa on annettu hyvin harvalle pennulle. 

 

Raakoja luita ja rustoluita vähintään muutaman kerran viikossa syöneiden pen-

tujen osuus on myös melko korkea. Todennäköisesti niillä yritetään tyydyttää 

pennun pureskelutarvetta. Aitojen luiden lisäksi myös nahkaisia puruluita anne-

taan paljon pennuille, mutta ne eivät ole kuitenkaan yhtä suosittuja. Muita paljon 
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käytettyjä pureskeltavia herkkuja ovat muun muassa siankorvat, jotka oli tässä 

kyselyssä listattu kuivatut eläintenosat –otsikon alle.  

 

Erilaisia rasvoja ja öljyjä lisätään ruokavalioon melko paljon. Sekä rypsiöljy että 

lohiöljy ovat erittäin yleisiä lisiä ruokavaliossa. Öljyjen yleistä käyttöä selittävät 

todennäköisesti niiden positiiviset vaikutukset ihon ja turkin hyvinvointiin. Pen-

nuista noin joka kolmas syö ulkona ollessaan ruohoa ja keppejä sekä juo vettä 

vesilätäköistä. Ulosteiden syöminen ei ole sekään kovin harvinaista. Etenkin 

pennuilla on usein tapana laittaa suuhunsa kaikenlaista, mitä ne löytävät ulkoil-

lessaan. Olisi mielenkiintoista tietää, tapahtuuko tässä asiassa muutosta koiran 

kasvettua vanhemmaksi.  

 

Tutkimuksessa käytetty aineisto kerättiin jo vuonna 2010, ja olisi mielenkiintois-

ta tietää, miten ruokintatottumukset ovat muuttuneet sen jälkeen. Esimerkiksi 

raakaruuan syöttäminen on todennäköisesti yleistynyt vielä kahden edellisenkin 

vuoden aikana, mihin meneillään oleva ”luonnonmukaisuus-buumi” on todennä-

köisesti vaikuttanut omalta osaltaan. Nykyään raakaruokinnan toteuttaminen on 

lisäksi paljon helpompi kuin aiemmin. Erilaisten raaka-aineiden saatavuus on 

parantunut huomattavasti, tietoa löytyy helpommin, ja ruokia on myös mahdol-

lista tilata suoraan kotiovelle. Moni koiranomistaja valitsee raakaruokinnan sen 

lisäaineettomuuden ja luonnonmukaisuuden vuoksi, ja osa on myös kääntynyt 

raakaruuan puoleen etsiessään apua koiransa allergiaoireisiin.  

 

Ruokavalion gluteenittomuudesta kysyttiin sekä emän että pennun ruokinnan 

kohdalla. Melko pieni osa vastaajista oli kommentoinut ruuan gluteenipitoisuut-

ta, mutta tuloksista nähdään kuitenkin, että suurin osa emän ja pennun ruoka-

valiosta on sisältänyt gluteenia. Ruokinnassa on siis käytetty vehnää, ohraa tai 

ruista. Näistä erityisesti vehnä on melko yleinen raaka-aine teollisissa koiran-

ruuissa.  
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5.3 Atopiaan+liittyvä+pohdinta++

 

Kyselyyn vastanneista koirista 15,2 % sairastaa atopiaa (tai muuta iholla oireile-

vaa allergiaa). Luku on hyvin samankaltainen kuin kirjallisuudessa mainitut arvi-

ot atopian yleisyydestä (Hillier & Griffin 2001). Tämän tutkimuksen tulosta saat-

taa vääristää osittain se, että atopia oli mainittu kyselyä mainostettaessa, mikä 

on saattanut houkutella atooppisten koirien omistajia täyttämään kyselykaavak-

keen. Atooppisia koiria saattaa siis olla aineistossa hieman keskivertoa enem-

män. 

 

Tämän tutkimuksen mukaan atopiaa olisi enemmän uroskoirilla. Kirjallisuudesta 

löytyy sukupuolen osalta hieman ristiriitaisia tuloksia, mutta osa niistä tukee 

myös tämän tutkimuksen tulosta (Griffin & DeBoer 2001). Sairaiden koirien 

ryhmässä hieman suurempi osa koirista on leikattuja verrattuna terveiden ryh-

mään, mikä saattaa johtua esimerkiksi siitä, että oireita on pyritty lievittämään 

tasapainottamalla hormonitoimintaa. Iän osalta merkittävin ero sairaiden ja ter-

veiden koirien välillä on se, että sairaista koirista vain 15 % on alle 18 kuukau-

den ikäisiä, kun vastaava luku terveillä koirilla on 27 %. Tämä viittaisi siihen, 

että oireilu alkaa usein vasta hieman myöhemmin. Oireiden alkamisiäksi 80 % 

vastaajista kertoi 0–2 vuoden iän. Näistä vajaalla puolella oireilu oli alkanut jo 

ennen vuoden ikää. Kirjallisuuden mukaan oireet alkavat atopiassa yleensä 

0,5–3 vuoden iässä ja ruoka-aineallergiassa usein alle yhden vuoden iässä 

(Griffin & DeBoer 2001; Scott ym. 2001). Olisi voinut olla mielenkiintoista toteut-

taa tutkimus niin, että terveiden ja sairaiden ryhmien koirat olisivat olleet saman-

ikäisiä.  

 

Tutkimuksessa nousi esiin muutamia kirjallisuudessa mainittuja atopian tyyppi-

rotuja. Roduista, joiden sairastuvuusprosentti on tässä tutkimuksessa vähintään 

30 %, on mainittu atopiaa käsittelevässä kirjallisuudessa bokseri, kultainen-

noutaja ja labradorinnoutaja. Ruoka-aineallergiaa käsittelevässä kirjallisuudessa 

mainituista roduista nousivat tässä tutkimuksessa esiin erityisesti kääpiösnaut-

seri, saksanpaimenkoira ja mäyräkoira sekä jo äsken mainitut bokseri, kul-

tainennoutaja ja labradorinnoutaja. Esimerkiksi kirjallisuudessa usein esiin 



60 
 

noussut valkoinen länsiylämaanterrieri ei päätynyt tässä tutkimuksessa yleisim-

pien rotujen listalle. Kyselyyn oli vastannut kaikkiaan 29 kyseisen rodun edusta-

jaa, joista pikaisen selvityksen perusteella 9 koiraa sairastavat atopiaa. Rodun 

edustajista ei kuitenkaan valikoitunut varsinaiseen tutkimukseen enempää kuin 

3 koiraa, mikä voi selittyä esimerkiksi puutteellisesti täytetyillä lomakkeilla. Kos-

ka tässä tutkimuksessa käytetty aineisto oli hyvin pieni suhteessa olemassa 

olevien koirarotujen lukumäärään, ei eri rotujen yhteyksiä atopiaan ryhdytty sel-

vittämään sen enempää.  

 

Sukupuolen lisäksi myös turkin väri sai aikaan tilastollisesti merkitsevän eron 

sairaiden ja terveiden koirien välillä. Yleinen käsitys värin ja allergioiden yhtey-

destä on, että valkoisilla koirilla olisi enemmän allergioita, mitä myös tämä tut-

kimus tukee osittain. Tulosten mukaan koirat, joiden turkissa on paljon valkoista 

(>50 %), ovat alttiimpia sairastumaan atopiaan. Kokonaan valkoisten (>90 % 

valkoista) koirien kohdalla sairastuvuudessa ei ollut kuitenkaan tilastollisesti 

merkitsevää eroa. Myös Ruotsissa tehty tutkimus tukee teoriaa valkoisten koiri-

en suuremmasta sairastumisriskistä (Nodtvedt ym. 2007a).  

 

Pennun ulkoilun suuri määrä alle kahden kuukauden iässä korreloi negatiivisesti 

atopian kanssa, kuten myös auringonvalossa vietetty aika 3–6 kuukauden iäs-

sä. Tätä saattaa selittää osaksi auringosta saatava D-vitamiini ja sen positiiviset 

vaikutukset ihon kuntoon. Toinen selitys voisi olla ihmispuolelta tuttu hy-

gieniahypoteesi. Koirat elävät nykyään keskimäärin hygieenisemmässä ympä-

ristössä kuin aiemmin, ja ympäristön sekä ravinnon liiasta hygieniasta johtuen 

koiran on todennäköisesti vaikeampi saada oikeanlaista bakteerikantaa suolis-

toonsa.  Paljon ulkoilleet pennut ovat mahdollisesti altistuneet enemmän erilai-

sille mikrobeille, mikä saattaisi muuttaa suoliston mikrobistoa paremmaksi ja 

suojata sitä kautta allergisilta reaktioilta ympäristön allergeenejä vastaan. Ulkoil-

lessaan ja maata tonkiessaan pennut voivat myös saada erilaisia mineraaleja ja 

hivenaineita ruuansulatuskanavaansa, mikä saattaa suojata sairastumiselta. 

Tässä tutkimuksessa myös vesilätäköistä juomisella oli vahva negatiivinen kor-

relaatio atopian kanssa eli sairaudelta suojaava vaikutus. 
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Mahdollisesti hygieniahypoteesiin liittyviä korrelaatioita löytyi myös muusta ruo-

kavaliosta. Koirat, jotka ovat syöneet 3–6 kuukauden iässä paljon tuoreruokaa, 

sairastavat atopiaa harvemmin. Tuoreruuasta etenkin raaka liha, raa’at sisäeli-

met, raaka kala, raa’at luut ja rustoluut, raaka naudan maha sekä kypsentämä-

tön kananmuna, kypsentämättömät vihannekset ja marjat näyttäisivät suojaa-

van atopialta. Voisiko kypsentämätön ravinto olla myös eduksi suoliston mikro-

bikannalle? Naudan mahasta saatavat probiootit voisivat ainakin toimia sitä 

kautta. Kypsentämättömistä vihanneksista ja marjoista saatavat vitamiinit ja an-

tioksidantit edistävät myös varmasti omalta osaltaan koiran terveyttä. Toinen 

mielenkiintoinen ravintoon liittyvä tulos oli vahva positiivinen korrelaatio kuiva-

muonan syöttämisen ja atopian välillä. Taustalla voisi olla ravinnon liika hygiee-

nisyys tai mahdollisesti esimerkiksi ruuan sisältämät lisäaineet. Myös nahkais-

ten puruluiden syömisen ja atopian väillä oli melko vahva positiivinen korrelaa-

tio. Puruluut valmistetaan useimmiten naudan nahasta, ja nauta on hyvin ylei-

nen allergian aiheuttaja. Voisiko näillä asioilla olla jonkinlainen yhteys? Toinen 

selitys voisi olla se, että nahkaisia puruluita syövät koirat syövät ehkä muita vä-

hemmän raakoja luita, jotka tässä tutkimuksessa näyttäisivät suojaavan atopial-

ta. 

 

Ravinnon sisältämän gluteenin mahdollista yhteyttä atopiaan olisi ollut mielen-

kiintoista selvittää enemmän. Valitettavasti vain melko pieni osa vastaajista oli 

vastannut ruokavalion gluteenittomuutta koskeviin kysymyksiin, joten mitään 

suurempaa selvitystä asiasta ei alettu tekemään. Ainoa asia, jota tähän liittyen 

tutkittiin, oli alle luovutusikäisen pennun sekä emän ruokavalion gluteenitto-

muuden mahdollista yhteyttä atopiaan. Ainakaan ne eivät saaneet aikaan tilas-

tollisesti merkitseviä eroja ryhmien välillä.  

 

Emän sairastamalla atopialla oli erittäin voimakas positiivinen korrelaatio jälke-

läisten atopian kanssa. Tulosta tukee esimerkiksi noutajilla tehty tutkimus atopi-

an periytyvyydestä (Shaw ym. 2004). Tässä tutkimuksessa saatua tulosta saat-

taa kuitenkin vääristää se, etteivät omistajat ole välttämättä tietoisia koiransa 

emän sairauksista, mikäli heidän oma koiransa on terve. Todellisuudessa myös 

terveiden koirien emät saattavat sairastaa atopiaa enemmän kuin tämän tutki-

muksen tulokset antavat ymmärtää. 
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Kirjallisuudessa havaittuja yhteyksiä koiran syntymävuodenajan ja emän ime-

tyksen aikaisen ruokavalion sekä atopian välillä ei havaittu tässä tutkimuksessa. 

Syksyllä syntyneillä koirilla esiintyy hieman enemmän atopiaa, mutta ero ei ole 

tilastollisesti merkitsevä. Tutkimus, jossa yhteys atopian ja syntymävuodenajan 

välillä todettiin (Nodtvedt ym. 2006), on tehty naapurimaassamme Ruotsissa, 

joten ainakaan ilmastolliset eroavaisuudet eivät ole syynä eriävään tulokseen. 

Toisaalta toinen Ruotsissa tehty, saman tutkimusryhmän tutkimus (Nodtvedt 

2007a) ei sekään viitannut syntymävuodenajan ja atopian väliseen yhteyteen ja 

tukee siten tämän tutkimuksen tuloksia. Ihmispuolella tutkittu nuoruuden ylipai-

non ja atopian yhteys ei käynyt myöskään ilmi tässä tutkimuksessa. Pennun 

rokotuksilla ja madotuksilla sekä emän ruokinnalla tiineyden aikana ei myös-

kään todettu korrelaatioita atopian kanssa, mitä myös aiemmat tutkimukset tu-

kevat. Asuinpaikkaa, pennun luovutusikää ja emän syömiä välttämättömiä ras-

vahappoja ei tutkittu tässä tutkimuksessa ollenkaan, mutta koska kirjallisuudes-

sa niillä on todettu yhteys atopiaan sairastumisen kanssa, olisi ollut mielenkiin-

toista ottaa ne mukaan myös tähän tutkimukseen. 

 

Tutkimukseen valituista atooppisista koirista lähes puolet kärsii lisäksi korvatu-

lehduksesta ja suunnilleen yhtä suuri osa ihotulehduksesta. Kirjallisuuden mu-

kaan noin puolet atooppisista koirista sairastaa korvatulehdusta, mikä tukee 

tämän tutkimuksen tuloksia (Tizard 2009). Ihotulehdukset saattavat olla osittain 

atopian aiheuttamia sekundaarisia tulehduksia. Vatsan yliherkkyyttä esiintyy 

myös monella koiralla ja furunkuloosiakin noin joka viidennellä. Osa vastaajista 

on saattanut vastata koiran sairastavan furunkuloosia eli varvasvälintulehdusta, 

vaikka todellisuudessa tassunpohjasta löytyisikin hiivatulehdus, joka on kirjalli-

suuden mukaan melko tyypillinen vaiva atooppisilla koirille (Scott ym. 2001). 

Muiden allergisten sairauksien yhteyttä atopiaan ei voitu tutkia tämän enempää, 

koska terveiden ryhmä koostui vain koirista, jotka ovat kaikkien edellä mainittu-

jen sairauksien osalta terveitä. 

  

5.3.1 Pohdinta+liittyen+atopiasta+johtuvaan+ruokavalion+vaihtamiseen+
 

Atopiaa sairastavien koirien omistajista 67 kertoo vaihtaneensa koiransa ruoka-

valiota allergisten oireiden vuoksi. Taulukosta ei käy kuitenkaan ilmi jokaisen 
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koiran kohdalla, onko syynä ruokavalion muutokseen juuri atopia vai jokin muu 

allerginen sairaus. Moni vastaaja on kertonut syyksi allergisen reaktion, joka voi 

tarkoittaa esimerkiksi atopiaa, ruoka-aineallergiaa tai ruokaintoleranssia. Yllät-

tävän moni vanhemman koiran omistaja ei ole kokeillut ruokavalion muutosta, 

vaikka koiran oireet olisivat alkaneet jo vuosia sitten. Ehkä näiden koirien oireet 

ovat helpottaneet jonkin muun hoitokeinon seurauksena.  

 

Suurin osa vastaajista on valinnut uudeksi ruuaksi teollisen koiranruuan, jota 

myös eläinlääkärit usein suosittelevat. Raakaruoka on ollut toiseksi suosituin 

vaihtoehto. Jopa kolme neljästä koirasta on saanut helpotusta oireisiinsa ruoka-

valion vaihtamisen seurauksena. Parhaat tulokset on saatu siirtymällä teollisen 

ruuan ja kotiruuan yhdistelmään, mutta moni on saanut avun myös raakaruuas-

ta. Raakaruokaa suositellaan usein kokeiltavaksi etenkin niille koirille, jotka kär-

sivät varastopunkki- tai lisäaineallergioista. Lisäksi sen etuja ovat viljattomuus ja 

soijattomuus. 

 

5.4 Tämän+tutkimuksen+rajoitukset+

 

Tutkimustulosten tulkinta on hieman hankalaa, koska sairaiden ryhmään valitut 

koirat saattavat kärsiä atopian sijaan myös jostakin muusta iholla oireilevasta 

allergiasta. Tulokset olisivat paljon luotettavampia, jos sairaiden ryhmään vali-

tuilla koirilla olisi ollut eläinlääkärin tekemä diagnoosi atopiasta. Ruoka-

aineallergia olisi ollut hyvä sulkea pois eliminaatiodieetin avulla, kuten eräässä 

toisessa tutkimuksessa oli tehty (Meury ym. 2011). Joskus myös muut asiat, 

kuten kipu tai stressi, voivat aiheuttaa koiralla rapsuttelua ja sitä kautta sekun-

daarisia ihotulehduksia, mikä saatetaan myös sekoittaa allergiaan. 

 

Kyselykaavakkeen laatiminen niin, että siitä saatava hyöty olisi mahdollisimman 

suuri, on erittäin vaikeaa. Aineiston käyttökelpoisuutta heikensi huomattavasti 

se, ettei kyselykaavake vaatinut vastausta jokaiseen kohtaan. Siitä seurasi suuri 

määrä puutteellisesti täytettyjä kyselykaavakkeita. Moni vastaaja oli myös anta-

nut palautetta siitä, että kyselyyn vastaaminen on liian työlästä, mikä saattaa 

myös selittää puutteellisesti täytettyjen lomakkeiden suurta määrää. Moni van-

hemman koiran omistaja on myös saattanut jättää vastaamatta pentuikää kos-
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keviin kysymyksiin yksinkertaisesti sen vuoksi, ettei enää muista vastauksia 

kysymyksiin. Lisäksi koiran elämää kasvattajalla ennen luovutusikää sekä koi-

ran emää koskeviin kysymyksiin vastaaminen olisi saattanut vaatia yhteyden-

oton koiran kasvattajaan, minkä vuoksi niihin kysymyksiin ei ehkä ole vastattu. 

 

Koska puutteellisesti täytettyjä lomakkeita oli niin paljon, aineistoa jouduttiin 

muokkaamaan jonkin verran täydentämällä esimerkiksi ruoka-aineiden kohdalla 

tyhjäksi jätetyt vastaukset harvoin tai ei koskaan -vastauksiksi. Näin toimittiin 

kuitenkin vain siinä tapauksessa, että kyseisen vastaajan muun vastaustyylin 

perusteella voitiin melko varmasti olettaa, ettei koira syö kyseisiä ruoka-aineita. 

Vaikka vastausten luotettavuus kärsiikin hieman muokkaamisen seurauksena, 

katsottiin sen olevan parempi vaihtoehto kuin hyvin suppeaksi jäävä aineisto. 

Muokkaamisesta huolimattakin atopiaa sairastavien koirien määrä väheni noin 

kolmasosaan alkuperäisestä. Sairauksien kohdalla toimittiin samalla tavalla. Jos 

vastaus puuttui, mutta omistaja oli vastannut muihin kohtiin tunnollisesti, oletet-

tiin koiran olevan terve kyseisen sairauden osalta. 

 

Elinympäristöä koskevat tekijät, kuten tupakointi, kodin siisteys, asumismuoto 

sekä perheen muut koirat ja lemmikit olisi ollut hyvä kysyä eri ikävaiheittain, jol-

loin myös niitä olisi voinut hyödyntää tutkimuksessa. Nyt ne jäivät kokonaan 

käyttämättä. 

 

Tuoreruoka-otsikon alta löytyi muun muassa NEU- ja Puhti-valmisteita, raakoja 

lihoja, sisäelimiä ja luita sekä muun muassa puuroja ja risottoja. Jos vastaaja on 

kertonut koiran syövän tuoreruokaa, se ei vielä kerro, onko kyse esimerkiksi 

liha- vai viljatuotteista. Tuoreruoka-vaihtoehto olisi ehkä kannattanut jättää ko-

konaan pois, sillä suurinta osaa sen alta löytyvistä ruoka-aineista kysyttiin myös 

erikseen omina ryhminään.  

 

Kyselyssä oli myös mielenkiintoinen kohta koskien erityyppisten ruokien pro-

senttiosuuksia koiran ruokavaliossa. Tätä kohtaa olisi ollut hyvä käyttää osana 

tutkimusta, mutta vastaukset eivät valitettavasti olleet käyttökelpoisia. Moni vas-

taaja oli valinnut prosenttiosuudet niin, että niiden yhteenlaskettu summa oli 
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kaukana sadasta prosentista. Tämä kohta olisi vaatinut ehkä parempaa ohjeis-

tusta. 

 

Alun perin tutkimukseen oli tarkoitus sisällyttää korrelaatioiden lisäksi logistinen 

regressioanalyysi. Se päätettiin jättää tässä työssä tekemättä, koska työmäärä 

oli todella suuri jo ilman sitä. Logistinen regressioanalyysin kautta tulokset olisi-

vat kuitenkin olleet luotettavampia verrattuna menetelmiin, joita työssä nyt käy-

tettiin. 

 

5.5 Tulevat+tutkimukset+

 

Tässä tutkimuksessa nousi esiin mielenkiintoisia pentuajan ruokintaan ja 

elinympäristöön liittyviä yhteyksiä atopian kanssa. Nämä tulokset saatiin yksin-

kertaisia tilastollisia menetelmiä käyttäen, mutta aineistosta olisi ollut mielenkiin-

toista tehdä myös logistinen regressioanalyysi, joka jäi nyt puuttumaan. 

 

Näitä tuloksia voidaan mahdollisesti käyttää pohjana, kun suunnitellaan tulevia 

tutkimuksia. Jos samankaltaisia tuloksia saadaan myös tulevissa tutkimuksissa, 

voitaisiin niiden perusteella alkaa suunnitella myös kliinisiä kaksoissokkotutki-

muksia. Kliinisten kokeiden toteuttaminen tämäntyyppisessä tutkimuksessa 

vaatii kuitenkin tutkimukseen osallistuvien koirien omistajilta sitoutumista ja pit-

käjänteisyyttä, jotta tuloksista saataisiin luotettavia. 

 

 

6 YHTEENVETO+

 

Tutkimuksen päälöydös oli pentuna syödyn kypsentämättömän tuoreruuan suo-

jaava vaikutus atopialta. Myös pennun ulkoilun ja auringonvalossa olemisen 

suuri määrä pienensivät sairastumisriskiä, kuten myös vesilätäköistä juominen. 

Sen sijaan runsas kuivamuonan ja nahkaisten puruluiden syöminen näyttäisivät 

lisäävän riskiä sairastua atopiaan. Nämä tulokset voisivat viitata siihen, että hy-

gieniahypoteesilla olisi yhteys myös koirien atopiaan. Tämän tutkimuksen mu-

kaan urokset olisivat alttiimpia sairastumaan kuten myös koirat, joiden turkissa 
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on paljon valkoista väriä. Koska tässä tutkimuksessa oli jonkin verran puutteita 

esimerkiksi sairaiden koirien valinnassa, tulokset ovat lähinnä suuntaa antavia.  
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9 LIITTEET+

 

Liite 1. Tutkimuksessa käytetty DOGRISK-kyselykaavake. 

 

 

 



Kyselylomake koiranne nuoruusiästä ja ruokinnasta

Rastittakaa sopiva(t) vaihtoehto, kiitos.

 Tallenna vastauksetTallenna vastauksetTallenna vastauksetTallenna vastaukset

Jos olette jo vastanneet kyselyyn toisen koiran osalta ja haluatte täyttää seuraavan lomakkeen
toisen koiranne tiedoilla niin painakaa ”Seuraava koira” nappia. Muistakaa kuitenkin tallentaa ja
lähettää kysely lomakkeen lopussa olevasta "Lähetä valmis kysely" -napista tai ainakin
välitallentaa edellisen koiran tiedot painamalla "Tallenna vastaukset" -napista.

Seuraava koiraSeuraava koiraSeuraava koiraSeuraava koira

Hyvä koiranomistaja!
Lukekaa tämä ensin!

Sähköpostiosoite *:

 

Kiitos osoittamastanne kiinnostuksesta koiran ruokinta- ja hyvinvointikyselyämme kohtaan. Kyselyssä kerätään tietoa ruokinnan
lisäksi koirien sairauksista ja mahdollisista sairastumiseen vaikuttavista tekijöistä. Jokainen koiranomistaja voi vastata tähän
kyselyyn, riippumatta koiran rodusta tai iästä, olipa kyseessä 6 kk vanha sekarotuinen lemmikki tai 16-vuotias rotukoira Voitte
antaa meille tiedot myös koirasta, joka on jo siirtynyt tuonpuoleiseen.

Kyselyyn voi vastata useassa erässä kunhan valinnat on tallennettu vastauskertojen välillä. Olemme kiinnostuneita koiranne
emästä ja koiranne pentuajasta kasvattajan luona (alle 8 viikkoa eli alle 2 kk) ja toivomme, että teillä on mahdollisuus kysyä
kasvattajalta pentuajan tietoja. Näin selviää mahdollisia syy-yhteyksiä koirien sairauksien ja elinolojen välillä. Olisi myös
ensiarvoisen tärkeää, että vastaatte mahdollisimman rehellisesti. Minimoimalla vastaamattomien kysymysten määrä ja
vastaamalla tunnollisesti kysymyksiin, toivomme löytäisimme sairauksien ja syiden yhteyksiä. Emme etsi syyllisiä vaan
vastauksia!

Jos koiranne on esim. löytökoira tai olette saaneet koiran sen ollessa jo aikuinen, tai ette tunne kasvattajaa tai jos ette tiedä
mitään koiranne pentu- tai nuoruusiästä, voitte rastittaa kyselyssä ”En tiedä” -kohdan ja siirtyä kyselyssä eteenpäin. Tämä ei
estä osallistumasta kyselyyn. Kyselyn kysymysten yhteydessä ohjeistetaan vastaamista.

Mikäli kysymyksessä ei ole mahdollisuutta vastata ”En tiedä”, kirjoittakaa kyselyn loppuun kysymyksen numero ja selitys. Jos
koiranne on aina syönyt samalla tavalla, voitte myös ruksata isojen ruokinta kysymysten ensimmäisissä lauseissa taulukoiden
yläpäässä ja jättää isot ruokinta osiot vastaamatta.

Koska on tärkeää saada mahdollisimman paljon vastauksia, voitte myös antaa vastauksia useammasta koirastanne eri
lomakkeille. Olemme myös iloisia, jos lähetätte tämän linkin mahdollisimman laajalle kaverijoukolle (kennel-, harraste-,
rotupiirien yms. internet listoille) ja yritätte motivoida heitäkin vastaamaan.

Kyselyssä käytetään seuraavia termejä:

Teollisella ruoalla tarkoitamme sekä koiran kuivaruokaa, koiranmakkaroita, säilykepötköjä ja säilykkeitä.
Kotiruokaa on kaikki ruoka, joka tehdään itse sekä einekset tai pötköissä myytävät pakastetut ”koiran kotiruoat”.
BARF (=Bone And Raw Food) ruoka on tuoreruoka, johon sisältyy luita tai luumassaa ja voi olla kotona tehtyä tai
pakastettua.
Gluteenia on vehnässä, ohrassa sekä rukiissa. Gluteenittomia raaka-aineita ovat esim. riisi, kaura, maissi, peruna, tattari
ja hirssi.

Kyselyssä on paljon automaattisesti aukeavia listoja (pudotusvalikoita) tai pieniä pyöreitä valintalaatikoita, joista voitte klikata
hiirellä yhden vaihtoehdon vastaukseksi. Jos vastausvaihtoehdot ovat neliön muotoisia pieniä laatikoita, voitte laittaa rastin niin
moneen kohtaan kuin tarvitsette. Jos jokin asia puutuu kysymyksenä tai valintalistoilta, palaute on tervetullutta sähköpostitse tai
voitte sitä antaa lisätietoja ruudussa lomakkeen lopussa. Jos kyselyssä on tyhjä laatikko, voitte vastata vapaamuotoisesti
annettuun tilaan. Mikäli ette löydä taulukoiden pudotusvalikoista kaikkia ruoka-aineita, joita syötätte koirallenne tai joista
haluaisitte valita useamman vaihtoehdon kuin joku kysymys antaa myöden, käyttäkää ko. taulukon lopussa olevia "Muu" - kohtia
tietojen antamiseen.

Kun olette vastanneet kysymyksiin, painakaa mitä tahansa lomakkeella olevista "Tallenna vastaukset" -nappeista (niitä on
useampia eri kohdissa lomaketta). Voitte myös keskeyttää vastaamisen ja jatkaa myöhemmin, mutta painakaa tässäkin
tapauksessa "Tallenna vastaukset" -nappia ennen kyselystä poistumista. Saatte ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen linkin,
jonka avulla pääsette palaamaan aiemmin vastattuun kyselolomakkeeseen.

Kun olette saaneet vastauksenne kokonaan valmiiksi ettekä halua enää täydentää sitä myöhemmin, painakaa aivan lomakkeen
lopussa olevaa "Tallenna vastaus valmiiksi" - nappia.

Jos haluatte lisätietoa kyselyn taustasta ja kyselyprojektista, katso lisää yliopiston sivuilta.

Olkaa ystävällinen ja vastatkaa ensin taustakysymyksiin
Tähdellä (*) merkityt ovat pakollisia tietoja

Koiran kutsumanimi *    Koiran virallinen nimi    Koiran rekisterinumero

1. Minkä ikäisenä koiranne tuli teille?

Ruokintakysely http://www.ruokintakysely.fi/
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Noin  kuukautta vanhana
Noin  vuotiaana Syntynyt meillä 

 kpl muita koiria  kpl muita eläimiä, mitä?

Pentu (0-6kk) Nuori (7-12-18kk) Aikuinen  vuotta

Talvella (kk: 12-2) Keväällä (kk: 3-5) Kesällä (kk: 6-8) Syksyllä (kk: 9-11) En tiedä 

Monirotuinen 

Jos koiranne on vain kahden rodun sekoitus

Paino nyt Odotettu aikuispaino Rodun edustajan ihannepaino 

Uros Narttu Kastroitu tai steriloitu 

Koko valk.(>90%) Paljon valk. (>50%) Vähemmän valk. Hyvin vähän/ei ollenkaan valk. 

Hyvin hoikka Hoikka Normaali Lihava Hyvin lihava 

Hyvin ylivilkas ja/tai
hyvin hermostunut 

 Vilkas ja /tai hieman
hermostunut 

Normaali Aika leppoisa Hyvin rauhallinen 

Hyvin aktiivinen Aktiivinen Normaali Laiskahko Hyvin "laiska" 

Kotikoira Metsästys Näyttely- ja siitoskoira Poliisikoira 

Rajakoira Huumekoira Pelastuskoira Agility 

Toko Palveluskoira Avustajakoira Muuta 

Metsästää  kk / vuosi Ajava Noutava Luola Jälki Haukkuva

Pentuna normaalit
perusrokotukset eli 2-4
rokotusta ennen vuoden ikää:

sai rokotukset suositusten mukaan ei saanut en tiedä 

Aikuisena: suositusten mukaan (1-3 vuoden välein
riippuen rokotteesta) 

harvemmin ei ollenkaan 

Normaalit pentu-
madotukset eli alle
vuoden ikää 2-10
madotusta:

sai ei saanut en tiedä   

Aikuisena:
joka vuosi 2 kertaa tai yli joka vuosi kerran joka toinen vuosi 

 harvemmin ei ole ikinä saanut en tiedä 

Meillä poltettiin  savuketta päivässä Harvoin sisällä Pääasiassa sisällä Vain ulkona

Meillä poltetaan  savuketta päivässä Harvoin sisällä Pääasiassa sisällä Vain ulkona

Kerrostalossa Rivitalossa Omakotitalo, puutalo Omakotitalo, ei puutalo 

erittäin puhdas hyvin puhdas normaalin puhdas ei niin puhdas ei ollenkaan puhdas 

päivittäin monta kertaa 1 kerran/vrk 1 kerran/viikko 1 kerran/kk 1 kerran/vuosi 

Kerrostalossa Rivitalossa Omakotitalo, puutalo Omakotitalo, ei puutalo 

Keskuslämmitys Puulämmitys Öljylämmitys Maalämpölämmitys 

Onko taloudessanne muita eläimiä?

2. Koiranne ikä nyt:

3. Milloin koiranne syntyi?

4. Koiranne rotu?

5. Koiranne paino

6. Koiranne sukupuoli

7. Koiranne väritys (meitä kiinnostaa tässä kysymyksessä vain valkoiset (=valk.) karva-alueet)?

8. Koiranne ravitsemustila normaalisti (normaali alla = kylkiluut tuntuu muttei selkäranka selästä)

9. Koiranne luonne normaalisti

10. Koiranne aktiivisuus normaalisti

11. Koiranne pääkäyttö

12. Jos koiranne metsästää

13. Rokotukset

14. Madotus

15. Tupakoiko joku/jotkut teidän talossa sisällä niin että koira on samoissa tiloissa?

16. Missä koirasi asuu nyt?

Onko teidän kotinne:

Koira kulkee rappusissa:

Koira on aiemmin asunut myös:

17. Onko teillä pääasiassa
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Keskusilmastointi Ilma-lämpöpumppu Painovoimailmastointi 

Ei ole tarhaa/pihaa On piha, jossa voi olla irrallaan On tarha, jossa voi olla irrallaan

Ei ole ikinä pihalla On ketjussa pihalla 
tuntia/vrk

On päivittäin pihalla tai tarhassa vapaana 
 tuntia/vrk

Ei ole ikinä vapaana On miltein aina vapaana On vapaana koirapuistossa 
On vapaana tarhassa / pihalla On vapaana metsäkävelyillä 

On vapaana mökillä On vapaana muualla, missä? 

Lomilla Mökillä Touko-lokakuun Talvella 

Viikonloppuisin Ei ole eroa lomilla tai viikonloppuisin yms. 

Kaulapantaa
leveys noin  cm
materiaali 

Valjaita 
tyyppi   
materiaali 

Kuonopantaa tarvittaessa 
Käytän flexiä 

Ei On Harvoin Usein vv kk

2 6

18. Onko koirallasi piha

19. Miten koirasi on vapaana (ilman hihnaa)

Missä koirasi on vapaana?

Milloin koirasi on enemmän vapaana?

20. Käyttääkö koirasi

21. Onko koirallanne ollut seuraavia sairauksia? Valitse 1-4 rastia per rivi + alkamisikä, jos sairastanut

 Sairastanut On sairastanut
Alkoi iässä

Sairastaa
edelleen

Loppui
ruokinnan
vaihdoksen
jälkeen

En ole huomannut,
että ruokinta olisi
auttanut

Sairauksia       

Esim. sairaus
Korvatulehdusta

Ihotulehduksia (esim. ihottumaa,
hot-spot)

Demodikoosia

Varvasvälitulehduksia (=
furunkuloosi)

”Allergiaa”, atopiaa, (iho-oireita)

Achantosis nigrificans

Seborrhea

”Allergiaa”, vatsan yliherkkyyttä,
IBD…

Muita suolisto-ongelmia tai
sairauksia

Hammaskiveä

Keuhkosairauksia

Anaalirauhastulehdusta

Rasvapatteja

Syöpä-sairauksia
Diagnoosi 

Epilepsiaa

AIHAa

Cushingin tauti

Addisonin tauti

Haiman vajaatoiminta

Kilpirauhasen vajaatoimintaa

Ruokintakysely http://www.ruokintakysely.fi/

3 / 15 14.4.2010 9:44



Onko koiraltanne leikattu
vierasesine suolistosta?

Ei On   Muu, mikä?

Sairaus Jos ei ollut luettelossa, mikä 

Alkoi  sitten. Ei sairasta 

 Tallenna vastauksetTallenna vastauksetTallenna vastauksetTallenna vastaukset

Kyllä Ei En tiedä / en muista 

Kyllä Ei En tiedä / en muista 

Silmäsairautta
Diagnoosi 

Virtsatietulehduksia

Virtsankarkailua

Virtsakivitautia
Diagnoosi 

Munuais-sairautta
Diagnoosi 

Diabetestä (sokeritauti)

Sydänsairauksia
Diagnoosi 

Luusto-ongelmia       

- Osteokondrosis dissecans (OD)

- HOD

- panostitis

- murtuma

- Luusyöpä

Nivelongelmia       
- lonkkavika, -dysplasia, -nivelrikko
Diagnoosi 

- kyynärpään dysplasia, - nivelrikko
Diagnoosi 

- ristisiteen ongelmat

- polvinivelrikko

- patella luksaatio

- Löysät ranteet

- Nivelrikko/muut nivelet

Selkä-ongelmia       

- sillottumat eli spondyloosi

- degeneratiivinen myelopatia

- mäyräkoirahalvaus/välilevysairaus

- embolus

22. Sairastaako koiranne jotain muuta kroonista sairautta?

23. Onko koiranne jatkuvalla lääkityksellä, millä?

Kysymyksiä koiranne emästä:
Joudutte ehkä ottamaan koiranne kasvattajaan yhteyttä. Jos osaatte vastata osaan kysymyksistä 24-28 niin olemme jo
kiitollisia. Jos ette millään saa tietoonne vastauksia emästä ja ette itse tiedä, rastittakaa tähän  ja siirtykää sitten
kysymykseen 29.

24. Rokotettiinko EMÄ tiineyden aikana tai juuri ennen?

25. Madotettiinko EMÄ tiineyden aikana tai juuri ennen?
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Lähinnä kotiruokaa Lähinnä teollista muonaa Sekoitus molemmista En tiedä / en muista 

Muistatko mitä 

Arvioitko että se oli gluteenitonta? Kyllä Ei En tiedä / en muista 

Lähinnä kotiruokaa Lähinnä teollista muonaa Sekoitus molemmista En tiedä / en muista 

Muistatko mitä 

Arvioitko että se oli gluteenitonta? Kyllä Ei En tiedä / en muista 

Ei On Harvoin Usein vv kk

2 6

26. Muistatko/tiedätkö mitä koirasi EMÄ söi koirasi tiineyden aikana?

27. Muistatko/tiedätkö mitä koirasi EMÄ söi koirasi imetysajan aikana?

28. Tiedättekö, onko koiranne EMÄ sairastanut seuraavia sairauksia? Valitse 1-4 rastia per rivi + alkamisikä, jos
sairastanut

 Sairastanut On sairastanut
Alkoi iässä

Sairastaa
edelleen

Loppui
ruokinnan
vaihdoksen
jälkeen

En ole huomannut,
että ruokinta olisi
auttanut

Sairauksia       

Esim. sairaus
Korvatulehdusta

Ihotulehduksia (esim. ihottumaa,
hot-spot)

Demodikoosia

Varvasvälitulehduksia (=
furunkuloosi)

”Allergiaa”, atopiaa, (iho-oireita)

Achantosis nigrificans

Seborrhea

”Allergiaa”, vatsan yliherkkyyttä,
IBD…

Muita suolisto-ongelmia tai
sairauksia

Hammaskiveä

Keuhkosairauksia

Anaalirauhastulehdusta

Rasvapatteja

Syöpä-sairauksia
Diagnoosi 

Epilepsiaa

AIHAa

Cushingin tauti

Addisonin tauti

Haiman vajaatoiminta

Kilpirauhasen vajaatoimintaa

Silmäsairautta
Diagnoosi 

Virtsatietulehduksia

Virtsankarkailua

Virtsakivitautia
Diagnoosi 

Munuais-sairautta
Diagnoosi 

Diabetestä (sokeritauti)

Sydänsairauksia
Diagnoosi 

Luusto-ongelmia       

- Osteokondrosis dissecans (OD)
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Onko koiranne emältä
leikattu vierasesine
suolistosta?

Ei On   Muu, mikä?

 Tallenna vastauksetTallenna vastauksetTallenna vastauksetTallenna vastaukset

Monta kertaa päivässä Kerran päivässä Muutaman kerran viikossa Muutaman kerran kuukaudessa 
Ei ollenkaan En tiedä 
Arvioi pennun aika auringonvalossa (ulkona, ei lasin läpi),  tuntia / päivä

Pääasiassa liukas lattia Pääasiassa ei-liukas lattia Ulkona liukas jää Maalattia/nurmikko 
Sanomapaperia Pehmeä alusta, mattoja En tiedä 

Arvioi pennun lepoaika (sisältää sekä päivä- että yöunen), tuntia / vuorokausi: En tiedä 

hyvin pullea pullea normaali hoikka hyvin hoikka 

Lähinnä kotiruokaa Lähinnä teollista muonaa Sekoitus molemmista En tiedä / en muista 

Muistatko mitä 

Arvioitko että se oli gluteenitonta? Kyllä Ei En tiedä / en muista 

 Tallenna vastauksetTallenna vastauksetTallenna vastauksetTallenna vastaukset

- HOD

- panostitis

- murtuma

- Luusyöpä

Nivelongelmia       
- lonkkavika, -dysplasia, -nivelrikko
Diagnoosi 

- kyynärpään dysplasia, - nivelrikko
Diagnoosi 

- ristisiteen ongelmat

- polvinivelrikko

- patella luksaatio

- Löysät ranteet

- Nivelrikko/muut nivelet

Selkä-ongelmia       

- sillottumat eli spondyloosi

- degeneratiivinen myelopatia

- mäyräkoirahalvaus/välilevysairaus

- embolus

Kysymyksiä koiranne alku-pentuajasta (0-2 kk):
Jos osaatte vastata osaan kysymyksistä 29-32, niin olemme jo kiitollisia. Jos ette millään saa tietoonne vastauksia pentuiästä
ja ette itse tiedä, rastittakaa tähän  ja siirtykää kysymykseen 33.

29. Tiedätkö miten usein koirasi oli ulkona PIKKU PENTUNA (alle luovutusikäisen 2 kk)?

30. Millainen koirasi alusta oli PIKKU PENTUNA (alle luovutusikäinen 2 kk)? (liukas= esim. parketti,
lakattu puu, liukas muovi, kivilaatta)

31. Tiedätkö miten usein koirasi lepäsi PIKKU PENTUNA (alle luovutusikäisen 2 kk)?

Millainen pentu hän oli:

32. Muistatko/voitko selvittää mitä koirasi söi ensimmäiset 2 kuukautta eli ennen kuin se tuli teille
(emän maidon lisäksi)?

Kysymyksiä koiranne pentuajasta (2-6 kk):
Jos osaatte vastata osaan kysymyksistä 33-39, niin olemme jo kiitollisia. Jos ette omistaneet koiraa silloin kun se oli 2-6 kk
vanha ja jos ette millään saa tietoonne vastauksia pentuiästä ja ette itse tiedä, rastittakaa tähän  ja siirtykää sitten
kysymykseen 40.

33. Minkälaiset ohjeet saitte kasvattajalta liikunnan suhteen?
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Noudatin täydellisesti Noudatin osittain En noudattanut ollenkaan En saanut tätä ohjetta 

Noudatin täydellisesti Noudatin osittain En noudattanut ollenkaan En saanut tätä ohjetta 

Noudatin täydellisesti Noudatin osittain En noudattanut ollenkaan En saanut tätä ohjetta 

Noudatin täydellisesti Noudatin osittain En noudattanut ollenkaan 

3 kk:n ikäisenä: Alle 30 min./ päivä 30-60 min./ päivä 60-120 min./ päivä 

Yli 2 tuntia päivässä  tuntia / päivä

Arvioi pennun aika auringonvalossa (ulkona, ei lasin läpi),  tuntia / päivä

4 kk:n ikäisenä: Alle 30 min./ päivä 30-60 min./ päivä 60-120 min./ päivä 

Yli 2 tuntia päivässä  tuntia / päivä

Arvioi pennun aika auringonvalossa (ulkona, ei lasin läpi),  tuntia / päivä

5 kk:n ikäisenä: Alle 30 min./ päivä 30-60 min./ päivä 60-120 min./ päivä 

Yli 2 tuntia päivässä  tuntia / päivä

Arvioi pennun aika auringonvalossa (ulkona, ei lasin läpi),  tuntia / päivä

6 kk:n ikäisenä: Alle 30 min./ päivä 30-60 min./ päivä 60-120 min./ päivä 

Yli 2 tuntia päivässä  tuntia / päivä

Arvioi pennun aika auringonvalossa (ulkona, ei lasin läpi),  tuntia / päivä

Pääasiassa liukas lattia Pääasiassa ei liukas lattia Ulkona liukas jää Maalattia/nurmikko 

Sanomapaperia Pehmeä alusta, mattoja En tiedä 

Arvioi pennun lepoaika (sisältää sekä päivä- että yöunen), tuntia / vuorokausi: En tiedä 

hyvin pullea pullea normaali hoikka hyvin hoikka 

Noudatin täydellisesti Noudatin osittain En noudattanut ollenkaan En saanut tätä ohjetta 

Noudatin täydellisesti Noudatin osittain En noudattanut ollenkaan En saanut tätä ohjetta 

Noudatin täydellisesti Noudatin osittain En noudattanut ollenkaan En saanut tätä ohjetta 

Koiraa ei saa liikuttaa vapaasti ennen  kk:n ikää

Koiraa ei saa kävelyttää rappusissa ennen  kk:n ikää

”Koiraa saa liikuttaa miten vain”

Sain tällaisen ohjeen: (kirjoita)

34. Miten paljon vuorokaudessa liikutitte/lenkititte pentua iässä 3-7 kk?

35. Millainen koirasi alusta oli ISOMPANA PENTUNA (2-6 kk)? (liukas= esim. parketti, lakattu puu,
liukas muovi, kivilaatta)

36. Tiedätkö miten usein koirasi lepäsi ISOMPANA PENTUNA (2-6 kk vanhana)?

Millainen pentu hän oli:

37. Minkälaiset ohjeet saitte kasvattajalta penturuokinnan suhteen?
”Koiralle ei saa antaa mitään kotiruokaa, ainoastaan tiettyä kuivamuonaa”

”Koiralle saa antaa vain tiettyä kuivamuonaa plus piimää”

Koiralle tehdään sekoitus kotiruuasta ja teollisesta ruuasta sisältäen esim. 

Sain tällaisen ohjeen: (kirjoita)
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Noudatin täydellisesti Noudatin osittain En noudattanut ollenkaan 

Tarkenna, minkä ikäinen koira oli kun se söi kuten alla: noin -  kuukautta vanha

En muista ollenkaan Koira ei ollut silloin meillä 

 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5

  

  

  

  

 

  

  

38. Mitä koiranne söi ISOMPANA PENTUNA (2-6 kk)?
Lisäohjeet: Jos ette esim. syötä jotakin alla olevaa ollenkaan, niin "Valitse"-valikosta ei tarvitse valita mikään, vaan laitatte
vain merkin ensimmäisen nappi-rivin 1-kohtaan. Jos taas syötätte esim. kuivamuonaa mutta ette muista mikä se oli nimeltään,
tai jos syötätte juustoa mutta ette muista mitä, niin ei tarvitse valita mikään ”Valitse”-valikosta mutta täytätte aina kuitenkin
nappi-rivin. Kiitos.

Rastittakaa yksi sopiva vaihtoehto per rivi: 1 = ei koskaan, 2 = muutaman kerran vuodessa, 3 = muutaman
kerran kuukaudessa, 4 = muutaman kerran viikossa, 5 = aina / miltei aina / päivittäin)

Kuivamuonaa Koirille tarkoitettua säilykeruokaa tai koiramakkaraa

Sairauksien erikoisruuat Koirille tarkoitettua tuoreruokaa

Kypsennyttyä lihaa Kypsentämätöntä lihaa

Kypsennettyjä sisäelimiä Kypsentämättömiä sisäelimiä

Kypsennettyä kalaa Kypsentämätöntä kalaa

Kypsennettyjä luita tai rustoluita Kypsentämättömiä luita tai rustoja

Kypsennettyä naudan mahaa Naudan mahaa raakana

Kypsennettyä kananmunaa Kypsentämätöntä kananmunaa

Nakki, lenkkimakkara yms. Verilätyt

Maksalaatikko Ruoantähteitä tai ihmisille tarkoitettua ruokaa (esim. kaikki
tähteet, eineksiä, laatikoita)

Fermentoitua lihaa Kuivattuja eläintenosia (esim sian tai lampaankorvia, härän
häntiä, kuivattua kanaa)

Maitoa Jäätelöä

Maitotuotteet Juustot

Kypsennettyjä vihanneksia Kypsentämättömiä vihanneksia

Fermentoitua viljaa Fermentoituja kasviksia

Kypsentämättömiä hedelmiä Kypsentämättömiä marjoja

Keitettyä riisiä Muita viljatuotteita
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Mitä? 

durra  hirssi  intiaaniriisi
italianpantaheinä  kaura  ohra

riisi  ruis  speltti
tattari  tefheinä  vehnä

Mitä? Mitä? 

Voisitteko arvioida miten iso osuus 2-8 kk ikäisen koiranne ruuasta on kuivamuonaa? %

Voisitteko arvioida miten iso osuus 2-8 kk ikäisen koiranne ruuasta oli muuta teollista ruokaa? %

Voisitteko arvioida miten iso osuus 2-8 kk ikäisen koiranne ruuasta oli kotiruokaa? %

Voisitteko arvioida miten iso osuus 2-8 kk ikäisen koiranne ruuasta oli BARFia? %

Lähinnä kotiruokaa Lähinnä teollista muonaa Sekoitus molemmista En tiedä / en muista 

Muistatko mitä 

Arvioitko että se oli gluteenitonta? Kyllä Ei En tiedä / en muista 

 Tallenna vastauksetTallenna vastauksetTallenna vastauksetTallenna vastaukset

Tarkenna, minkä ikäinen koira oli kun se söi kuten alla: noin -  vanha

Koira on aina syönyt samalla tavalla kuin kysymyksessä no. 38 En muista ollenkaan Koira ei ollut silloin meillä 

Perunaa Pastaa, couscousia

Leipää Gluteenitonta leipää

Kuivamuonaa makupaloina Koirankeksejä

Kuivattuja sisäelimiä Kuivattua kalaa

Puruluita (nahasta valmistettuja) Ulkona keppejä

Ulkona raatoja yms. Ulkona ruohoa

Multaa Savea, kiviä

Ulkona vettä lätäköistä yms.

Ulkona ulosteita

Kasvisöljyä Eläinperäiset öljyt ja rasvat

Öljytuotteet

Yrjölän puuroa, merkitse myös käytetyt viljat:

Muu Muu

Täytitkö varmasti kaikki? Tarkastathan vielä kerran? Kiitos!

39. Jos et vastannut kysymykseen 38. niin vaikka et muista kaikkea niin muistatko/tiedätkö mitä
koirasi pääasiassa söi noin 2-6 kk:n iässä?

Kysymyksiä koiranne nuoruusajasta (pieni rotu 6-12kk, iso rotu 6-18kk):
Jos osaatte vastata osaan kysymyksistä 40-41, niin olemme jo kiitollisia. Jos ette omistaneet koiraa silloin kun se oli 6-18 kk
vanha ja jos ette millään saa tietoonne vastauksia pentuiästä ja ette itse tiedä, rastittakaa tähän  ja siirtykää sitten
kysymykseen 42.

40. Mitä koiranne söi noin 6-12 (-18) kk vanhana?
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 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

Rastittakaa sopiva vaihtoehto: 1 = ei koskaan, 2 = muutaman kerran vuodessa, 3 = muutaman kerran
kuukaudessa, 4 = muutaman kerran viikossa, 5 = aina / miltei aina / päivittäin)

Kuivamuonaa Koirille tarkoitettua säilykeruokaa tai koiramakkaraa

Sairauksien erikoisruuat Koirille tarkoitettua tuoreruokaa

Kypsennyttyä lihaa Kypsentämätöntä lihaa

Kypsennettyjä sisäelimiä Kypsentämättömiä sisäelimiä

Kypsennettyä kalaa Kypsentämätöntä kalaa

Kypsennettyjä luita tai rustoluita Kypsentämättömiä luita tai rustoja

Kypsennettyä naudan mahaa Naudan mahaa raakana

Kypsennettyä kananmunaa Kypsentämätöntä kananmunaa

Nakki, lenkkimakkara yms. Verilätyt

Maksalaatikko Ruoantähteitä tai ihmisille tarkoitettua ruokaa (esim. kaikki
tähteet, eineksiä, laatikoita)

Fermentoitua lihaa Kuivattuja eläintenosia (esim sian tai lampaankorvia, härän
häntiä, kuivattua kanaa)

Maitoa Jäätelöä

Maitotuotteet Juustot

Kypsennettyjä vihanneksia Kypsentämättömiä vihanneksia

Fermentoitua viljaa Fermentoituja kasviksia

Kypsentämättömiä hedelmiä Kypsentämättömiä marjoja

Keitettyä riisiä Muita viljatuotteita

Perunaa Pastaa, couscousia

Leipää Gluteenitonta leipää

Kuivamuonaa makupaloina Koirankeksejä

Kuivattuja sisäelimiä Kuivattua kalaa

Puruluita (nahasta valmistettuja) Ulkona keppejä

Ulkona raatoja yms. Ulkona ruohoa

Ruokintakysely http://www.ruokintakysely.fi/

10 / 15 14.4.2010 9:44



  

 

Mitä? 

durra  hirssi  intiaaniriisi
italianpantaheinä  kaura  ohra

riisi  ruis  speltti
tattari  tefheinä  vehnä

Mitä? Mitä? 

Voisitteko arvioida miten iso osuus 6-18 kk ikäisen koiranne ruuasta oli kuivamuonaa? %

Voisitteko arvioida miten iso osuus 6-18 kk ikäisen koiranne ruuasta oli muuta teollista ruokaa? %

Voisitteko arvioida miten iso osuus 6-18 kk ikäisen koiranne ruuasta oli kotiruokaa? %

Voisitteko arvioida miten iso osuus 6-18 kk ikäisen koiranne ruuasta oli BARFia? %

Pääasiassa liukas lattia Pääasiassa ei liukas lattia Ulkona liukas jää Maalattia/nurmikko 

Sanomapaperia Pehmeä alusta, mattoja En tiedä 

Arvioi pennun lepoaika (sisältää sekä päivä- että yöunen), tuntia / vuorokausi: En tiedä 

Lähinnä kotiruokaa Lähinnä teollista muonaa Sekoitus molemmista En tiedä / en muista 

Muistatko mitä 

Arvioitko että se oli gluteenitonta? Kyllä Ei En tiedä / en muista 

 Tallenna vastauksetTallenna vastauksetTallenna vastauksetTallenna vastaukset

Merkitse minkä ikäinen koira oli kun se söi kuten alla: noin -  vuotta vanha

Koira on aina syönyt samalla tavalla kuin kysymyksessä no. 38  tai kuin kysymyksessä no. 40 . Tätä kohtaa ei tarvitse
täyttää, jos koira vielä pentu- tai kasvuiässä.

 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5

Multaa Savea, kiviä

Ulkona vettä lätäköistä yms.

Ulkona ulosteita

Kasvisöljyä Eläinperäiset öljyt ja rasvat

Öljytuotteet

Yrjölän puuroa, merkitse myös käytetyt viljat:

Muu Muu

Täytitkö varmasti kaikki? Tarkastathan vielä kerran? Kiitos!

Millainen koirasi alusta oli 6-18kk ikäisenä? (liukas= esim. parketti, lakattu puu, liukas muovi, kivilaatta)

Tiedätkö miten usein koirasi lepäsi 6-18 kk ikäisenä?

41. Jos et vastannut kohtaan 40 niin muistatko/tiedätkö mitä koirasi pääasiassa söi nuorena koirana?

Kysymyksiä aikuisen koiranne ruokinnasta ja terveydestä ( > 1 v):
Jos aikuinen koiranne on aikaisemmin syönyt eri lailla kun se syö nyt, täyttäkää silloin kysymys 42. Jos aikuinen koiranne on
aina syönyt suunnilleen samalla tavalla, täyttäkää silloin vain kysymys 46. Täyttäkää tämä osio ajatellen mitä teidän AIKUINEN
koiranne syö nyt. Jos aikuinen koiranne on aikaisemmin syönyt eri lailla kun se syö nyt voitte yrittää saada sen selitettyä
kysymyksissä 43-44.

42. Mitä koiranne on syönyt viimeisen vuoden aikana?

Rastittakaa sopiva vaihtoehto: 1 = ei koskaan, 2 = muutaman kerran vuodessa, 3 = muutaman kerran
kuukaudessa, 4 = muutaman kerran viikossa, 5 = aina / miltei aina / päivittäin)
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Kuivamuonaa Koirille tarkoitettua säilykeruokaa tai koiramakkaraa

Sairauksien erikoisruuat Koirille tarkoitettua tuoreruokaa

Kypsennyttyä lihaa Kypsentämätöntä lihaa

Kypsennettyjä sisäelimiä Kypsentämättömiä sisäelimiä

Kypsennettyä kalaa Kypsentämätöntä kalaa

Kypsennettyjä luita tai rustoluita Kypsentämättömiä luita tai rustoja

Kypsennettyä naudan mahaa Naudan mahaa raakana

Kypsennettyä kananmunaa Kypsentämätöntä kananmunaa

Nakki, lenkkimakkara yms. Verilätyt

Maksalaatikko Ruoantähteitä tai ihmisille tarkoitettua ruokaa (esim. kaikki
tähteet, eineksiä, laatikoita)

Fermentoitua lihaa Kuivattuja eläintenosia (esim sian tai lampaankorvia, härän
häntiä, kuivattua kanaa)

Maitoa Jäätelöä

Maitotuotteet Juustot

Kypsennettyjä vihanneksia Kypsentämättömiä vihanneksia

Fermentoitua viljaa Fermentoituja kasviksia

Kypsentämättömiä hedelmiä Kypsentämättömiä marjoja

Keitettyä riisiä Muita viljatuotteita

Perunaa Pastaa, couscousia

Leipää Gluteenitonta leipää

Kuivamuonaa makupaloina Koirankeksejä

Kuivattuja sisäelimiä Kuivattua kalaa

Puruluita (nahasta valmistettuja) Ulkona keppejä

Ulkona raatoja yms. Ulkona ruohoa

Multaa Savea, kiviä

Ulkona vettä lätäköistä yms.
Ulkona ulosteita
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Mitä? 

durra  hirssi  intiaaniriisi
italianpantaheinä  kaura  ohra

riisi  ruis  speltti
tattari  tefheinä  vehnä

Mitä? Mitä? 

Voisitteko arvioida miten iso osuus aikuisen koiranne ruuasta on kuivamuonaa? %

Voisitteko arvioida miten iso osuus aikuisen koiranne ruuasta on muuta teollista ruokaa? %

Voisitteko arvioida miten iso osuus aikuisen koiranne ruuasta on kotiruokaa? %

Voisitteko arvioida miten iso osuus aikuisen koiranne ruuasta on BARFia? %

Pääasiassa liukas lattia Pääasiassa ei liukas lattia Ulkona liukas jää Maalattia/nurmikko 

Sanomapaperia Pehmeä alusta, mattoja En tiedä 

Miten paljon aikuinen koirasi lepää, tuntia / vuorokausi: En tiedä 

a) Miltei tai täysin teollisesta vaihdoin ½ koti + ½ teolliseen ruokaan
b) Miltei tai täysin teollisesta kokonaan kotiruokaan
c) Miltei tai täysin teollisesta ruuasta BARFiin
d) Kotiruuasta täysin teolliseen
e) Kotiruuasta täysin BARFiin
f) Barfista teolliseen
g) Barfista kotiruokaan
h) Teollisesta teolliseen ruokaan
i) ½ koti + ½ teollisesta ruuasta teolliseen ruokaan

Hinta Saatavuus Jonkun suosittelema Sairaus Lihoi 
Vaihtelua koiralle Ilmavaivat Haiseva henki Ruokahaluttomuus 
Etsinyt parempaa ruuansulatuksen suhteen Luustovaivoja nuorena Nivelrikkoruokaan 
Ruuat vaihdettiin toisen koiran takia Koiralla aina eri ruuat Vaihdan ruokamerkkiä välillä 
Muu syy, mikä 

Jos syy oli sairaus, auttoiko ruokinnan muutos siihen? Kyllä Ei En tiedä / en muista 

Jos syy oli sairaus, mikä vaihto auttoi? Valitse joku vaihtoehdoista (a-i): 

a) Miltei tai täysin teollisesta vaihdoin ½ koti + ½ teolliseenruokaan
b) Miltei tai täysin teollisesta vaihdoin ½ koti + ½ teolliseenruokaan
c) Miltei tai täysin teollisesta ruuasta BARFiin

Kasvisöljyä Eläinperäiset öljyt ja rasvat

Öljytuotteet

Yrjölän puuroa, merkitse myös käytetyt viljat:

Muu Muu

Täytitkö varmasti kaikki? Tarkastathan vielä kerran? Kiitos!

Millainen aikuisen koirasi alusta on? (liukas= esim. parketti, lakattu puu, liukas muovi, kivilaatta)

Miten usein koirasi lepää?

43. Missä iässä olette vaihtaneet koiranne dieettiä?. Alla voitte kertoa kolmesta vaihdosta. Jos ette
halua vastata tähän kysymykseen, siirtykää kysymykseen 44 tai 45.

Ensimmäisen kerran kun koira oli noin  vuotta, silloin vaihdoin:

Mikä oli syy, että vaihdoitte dieettiä?

Toisen kerran kun koira oli noin  vuotta, silloin vaihdoin:
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d) Kotiruuasta täysin teolliseen
e) Kotiruuasta täysin BARFiin
f) Barfista teolliseen
g) Barfista kotiruokaan
h) Teollisesta teolliseen ruokaan
i) ½ koti + ½ teollisesta ruuasta teolliseen ruokaan

Hinta Saatavuus Jonkun suosittelema Sairaus Lihoi 
Vaihtelua koiralle Ilmavaivat Haiseva henki Ruokahaluttomuus 
Etsinyt parempaa ruuansulatuksen suhteen Luustovaivoja nuorena Nivelrikkoruokaan 
Ruuat vaihdettiin toisen koiran takia Koiralla aina eri ruuat Vaihdan ruokamerkkiä välillä 
Muu syy, mikä 

Jos syy oli sairaus, auttoiko ruokinnan muutos siihen? Kyllä Ei En tiedä / en muista 

Jos syy oli sairaus, mikä vaihto auttoi? Valitse joku vaihtoehdoista (a-i): 

a) Miltei tai täysin teollisesta vaihdoin ½ koti + ½ teolliseenruokaan
b Miltei tai täysin teollisesta kokonaan kotiruokaan
c) Miltei tai täysin teollisesta ruuasta BARFiin
d) Kotiruuasta täysin teolliseen
e) Kotiruuasta täysin BARFiin
f) Barfista teolliseen
g) Barfista kotiruokaan
h) Teollisesta teolliseen ruokaan
i) ½ koti + ½ teollisesta ruuasta teolliseen ruokaan

Hinta Saatavuus Jonkun suosittelema Sairaus Lihoi 
Vaihtelua koiralle Ilmavaivat Haiseva henki Ruokahaluttomuus 
Etsinyt parempaa ruuansulatuksen suhteen Luustovaivoja nuorena Nivelrikkoruokaan 
Ruuat vaihdettiin toisen koiran takia Koiralla aina eri ruuat Vaihdan ruokamerkkiä välillä 
Muu syy, mikä 

Jos syy oli sairaus, auttoiko ruokinnan muutos siihen? Kyllä Ei En tiedä / en muista 

Jos syy oli sairaus, mikä vaihto auttoi? Valitse joku vaihtoehdoista (a-i): 

Mille ruoka-aineelle epäilet että koira on yliherkkä tai allerginen (antaa iho-, korva, silmä, ja/tai tassuoireita)?
   Muu 

Mikä ruoka-ainetta epäilet, ettei koira pysty kunnolla sulattamaan eli aiheuttaa ilmavaivoja, ripulia tai muita suolisto-
ongelmia?    Muu 

Vaikutus Muu vaikutus 

On, ollut jo Ei ole En tiedä, mikä se on 

On ollut, lopetimme sen  sitten, koska 

1 kertaa/vrk 2-3 kertaa/vrk Ruokaa on jatkuvasti tarjolla 

Mikä oli syy, että vaihdoitte dieettiä?

Kolmannen kerran kun koira oli noin  vuotta, silloin vaihdoin:

Mikä oli syy, että vaihdoitte dieettiä?

44. Epäiletkö, että koirallasi on ruoka-allergia?

Tähän voit vielä kirjoittaa, jos edelliset kysymykset eivät selitä koko tapahtumaketjua koiran ruuan ja sairauden välillä.

45. Oletteko itse huomanneet, että ruokinta vaikuttaisi koiran terveydentilaan jollakin lailla?

46. Onko koiranne BARF dieetillä?

47. Kuinka usein annatte koirallanne ruokaa?
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Nappulat annan kuivana kostutettuna

Valitse listasta 
Valitse listasta 
Valitse listasta 
Valitse listasta 
Valitse listasta 

Muu, mitä? 

Omistajan nimi Koiran nimi 

Koiran syntymäaika Koiran rekisterinumero 

Olen jo antanut Lohen ryhmälle koirastani verinäytteen En ole En tiedä 

Nimi:

Osoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

Puhelin:

Kyllä Ei

Jos olette vastanneet kaikkiin haluamiinne kysymyksiin
ettekä aio enää täydentää vastaustanne myöhemmin,
painakaa "Lähetä valmis kysely" - nappia.

Lähetä valmis kyselyLähetä valmis kyselyLähetä valmis kyselyLähetä valmis kysely

 Jos aiotte vielä täydentää vastaustanne myöhemmin,
painakaa "Tallenna vastaukset" - nappia.

Tallenna vastauksetTallenna vastauksetTallenna vastauksetTallenna vastaukset

48. Mitä lisäravinteita (pillereitä, pulvereita, liuoksia…vitamiineja, kondroitiineja, glukosamiineja,
maitohappobakteereita yms.) koiranne syö nyt? Voit halutessasi valita viisi erilaista

49. Teemme yhteistyötä Hannes Lohen geenitutkimusryhmän kanssa. Pystymme käyttämään näitä
tietoja tässä yhteistyössä vain, jos annatte meille joko koiran koko virallisen nimen + syntymäpäivän
tai rekisterinumeron. Jos ette kuitenkaan halua, tähän kysymykseen ei tarvitse vastata mitään. Tässä
meidän tutkimuksessamme antamianne tietoja pystytään käyttämään ilman näitä tietoja.

Voitte kuitenkin pyytää eläinlääkärinne ottamaan koirastanne verta ja lähettämään sen Lohelle kun käytte eläinlääkärissä muun
toimenpiteen vuoksi.

50. Haluatteko kommentoida lisää?

Saatte tästä lomakekoodin joka on koirakohtainen eli jos täytätte tämän lomakkeen monelle eri
koirallenne saatte jokaiselle oman koodin. Tälle koiralle koodi on "12712274355092". Koodin avulla
voimme kohdentaa myöhemmin mahdollisesti esitettävät kysymykset juuri teidän koirallenne. Syksyllä
ilmoitamme teille kun seuraava kyselymme on valmis, se tulee olemaan seurantakysely jolloin viikon
aikana mittaatte kaiken mitä annatte koirallenne. Kivaa!!!

KIITOS VASTAUKSISTANNE!
Lisätietoja tutkimuksesta antaa ELT Anna Hielm-Björkman, (anna.hielmbjorkman@gmail.com). Tutkimus julkaistaan
kansainvälisissä julkaisuissa sekä Koiramme lehdessä. Omat tiedot eivät ole pakollisia, mutta saatamme ottaa teihin yhteyttä,
jos meillä on teidän tietonne. Saatamme myös pyytää teitä osallistumaan johonkin tutkimukseen.

Ja viimeiseksi, saako teihin ottaa yhteyttä mahdollisen tutkimuksen tiimoilta?
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