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Tiivistelmä Referat – Abstract 
Idiopaattinen epilepsia (IE) pidetään yhtenä yleisimmistä neurologisista ongelmista koirilla. On 
arvioitu että 1-2 % koirapopulaatiosta kärsii sairaudesta. Tämän työn kirjallisuuskatsauksessa 
tarkastellaan eri koiraroduilla esiintyvän IE:n periytymismalleja, vallitsevuutta, sairauden 
puhkeamisikää, sukupuolijakaumaa ja kohtauksiin vaikuttavia tekijöitä.  
 
Sairauden vallitsevuus suomenpystykorvilla on jo aikaisemmin todettu olevan keskimääräistä 
korkeampi. Tutkimuksemme tarkoituksena oli selvittää sairauden tämänhetkinen vallitsevuus 
rodussa. Lisäksi selvitettiin mm. sairauden puhkeamisikää, sukupuolijakaumaa ja ulkoisten 
tekijöiden merkitystä kohtausten puhkeamisiin.  
 
Tutkimus tehtiin kirjallisena kyselytutkimuksena suomenpystykorvien omistajille, jota 
täydennettiin puhelinhaastatteluin. Kyselylomakkeita lähetettiin kaikille Suomen kennelliiton 
rekisterissä oleville vuoden 1993 jälkeen syntyneiden suomenpystykorvien omistajille vuosina 
2003 ja 2004. Kirjallisia vastauksia saatiin 2299 kpl ja vastausprosentti oli 38,6 %. 
Lomakkeiden perusteella sairaiksi luokiteltujen koirien omistajille soitettiin. Myös mikäli 
lomakkeet olivat epätäydellisesti täytetyt, vastaajille soitettiin. Sairaaksi luokiteltiin yhteensä 
141 koiraa. Tutkimukseen osallistuneet koirat edustivat populaation normaalijakaumaa. 
 
Suomenpystykorvien IE:n vallitsevuudeksi saatiin 6 %. Koirat olivat keskimäärin kolmen 
vuoden ikäisiä saadessaan ensimmäisen kohtauksensa (vaihteluväli 6-120 kuukautta). Urokset 
olivat hieman narttuja sairaampia (suhteessa 1,6:1). 
 
Ulkoisista kohtauksiin vaikuttavista tekijöistä työllä, rasituksella tai muulla vastaavalla 
ärsykkeellä uskottiin olevan eniten vaikutusta. Jopa 35 % sairaiden koirien omistajista arvioi 
kohtausten liittyvän johonkin näistä. Suurin osa (45 % sairaiden koirien omistajista) eivät 
kuitenkaan olleet havainneet kohtausten puhkeavan missään tietyssä tilanteessa. 
 
Tutkimuksessa saatu vallitsevuus on yhtenäinen aikaisemmin saatujen tulosten kanssa. 
Sairauden keskimääräinen puhkeamisikä on suomenpystykorvilla sama kun usealla muulla 
rodulla. Sukupuolten välistä eroa sairastuvuudessa ei Suomessa ole suomenpystykorvilla 
aikaisemmin todettu. Taustatekijöiden merkitystä on muilla roduilla tutkittu hyvin vähän, ja 
myös suomenpystykorvien osalta lisätutkimuksille on tarvetta. 
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