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Sisällöstä

• Tämä rottweilerin terveys yhteenveto jakaantuu kahteen osaan
1. Elävälle koiralle tehdyt Kennelliiton julkaisemat ja 

standardoimat tutkimukset
• Nämä tulokset tulevat KoiraNettiin joko eläinlääkäreiltä, laboratorioilta

taikka Kennelliiton asiantuntijoiden lausumana
• Esimerkkejä: lonkkakuvaus, silmälausunto

2. Kuolinsyyt
• Nämä tulokset tulevat KoiraNettiin koiran omistajan kirjaamana
• Esimerkkejä: kuollut 27.3.2018, Syy Luusto- ja nivelsairaus / Polven 

ristisidevaurio, Hermostollinen sairaus / Epilepsia



Elävälle koiralle tehdyt
Kennelliiton standardoimat ja 
julkaisemat tutkimustulokset

Yhteenveto KoiraNetin Terveys datasta 2000-2018
(datapohja KoiraNetistä)

03/2018



Lukuohjeita

Prosenttijakauma tutkimustuloksista

Tutkimustulosten kappalemäärä

Tutkittujen koirien lukumäärä

Huomaa lukiessa seuraavaa:
• Osa käppyröistä on syntymävuosittain – ja osa lausuntovuosittain



Datasta

Tutkimustulosta

Yksittäistä koiraa

Erillistä tutkimustyyppiä



Yhteenveto tutkimustuloksista



Luusto - yhteenveto



Luusto - yhteenveto



Luusto – lonkat - oikea



Luusto – lonkat - oikea



Luusto – lonkat - vasen



Luusto – lonkat - vasen



Luusto – kyynärät - oikea



Luusto – kyynärät - oikea



Luusto – kyynärät - vasen



Luusto – kyynärät - vasen



Luusto – polvilumpio - oikea



Luusto – polvilumpio - oikea



Luusto – polvilumpio - vasen



Luusto – polvilumpio - vasen



Luusto - Ulkomainen lonkka lausunto



Luusto - Ulkomainen lonkka lausunto



Luusto - Ulkomainen kyynärnivel lausunto



Luusto - Ulkomainen kyynärnivel lausunto



Sydän - yhteenveto



Sydän - yhteenveto



Sydän – kuuntelu & sivuääni



Sydän – kuuntelu & sivuääni



Sydän – stenoosit & kardiomyopatia



Sydän – stenoosit & kardiomyopatia



Sydän - loput



Sydän - loput



Selkä - yhteenveto



Selkä - yhteenveto



Selkä – tutkimukset 1



Selkä – tutkimukset 1



Selkä - –tutkimukset 2



Selkä - –tutkimukset 2



Silmät - yhteenveto



Silmät - yhteenveto



Silmät – PHVTL/PHPV, kiertyminen, Distishiasis



Silmät – PHVTL/PHPV, kiertyminen, Distishiasis



Silmä – kaihit, RD, PRA



Silmä – kaihit, RD, PRA



Silmä - jatkoa



Silmä - jatkoa



Perus – yhteenvetoa muista tuloksista



Perus – yhteenvetoa muista tuloksista



Perus - osiot



Perus - osiot



Jalostustoimikunnan yhteenvetoa
• Rottweilerin terveystutkimukset on vuosien saatossa laajentunueet
• Luusto

• Terveiden lonkkien kohdalla lausuntovuonna 2017 notkahdus – ja terveiden lonkkien hyvä kehitys on pysähtynyt
• Terveiden kyynärien hyvä kehitys jatkuu -> Jalostustoimikunta näkee tilanteen hyväksi
• Polvilumpion luksaatiota on tutkittu vuodesta 2010 enemmässä määrin – tuloksena terveitä polvia -> Jalostustoimikunta ei näe tarvetta tälle

tutkimukselle

• Selkä
• Selän tutkimusaktiivisuus nousussa -> Jalostustoimikunta kannustaa tämän alueen lisätutkimuksiin

• Silmät
• Erilaisia silmätuloksia paljon, vaivat & esiintyminen marginaalista
• Kaihia löytyy vuosittain noin 20 kpl – PRAta ja RDta ei ole viime esiintynyt tutkituissa koirissa
• -> Jalostustoimikunta näkee tilanteen silmien osalta hyväksi

• Sydän
• Viime vuosina sydämen tutkimusmahdollisuudet ovat runsaasti laajentuneet -> Jalostustoimikunta ei näe tarvetta tämän alueen tutkimusten

standardointiin varsinkin kun kardiomyopatiaan kuolee äkillisesti – tärkeämpää tällä alueella on kuolinsyyn raportointi

• Tutkimustulosten kirjaaminen hieman epäloogista, esim kalkkeutuneet nivelet kirjattu vaikka ei edes lausuttu



Kuolinsyyt
Yhteenveto KoiraNetin Kuolinsyyt datasta 2000-2018

(datapohja KoiraNetistä)
03/2018



Lukuohjeet

Prosenttiosuudet
kuolinsyyn alle
kuuluviin
tarkenteisiin iän
mukaan

Kappalemäärät
kuolinsyyn alle kuuluviin
tarkenteisiin iän
mukaan

Kappalemäärät
kuolinsyyn alle kuuluviin
tarkenteisiin
syntymävuoden
mukaan

Kappalemäärät
kuolinsyyn alle kuuluviin
tarkenteisiin
kuolinvuoden mukaan



Datasta

 Yksittäistä koiraa

 Kuolinsyy
kategoriaa  Kuolinsyyn

tarkennetta

 Omistajan
antamaa
lisätietoa



Ikäjakauma + syntymä- & kuolin vuodet



Ikä kuollessa



Kuolinsyyt



Kuolinsyyt vs ikä



Hengitystiesairaus



Hermostollinen sairaus



Iho- ja korvasairaudet



Immunologinen sairaus



Kadonnut



Kasvainsairaudet, syöpä



Kasvainsairaudet, syöpä – syntymä/kuolinvuosittain



Kuollut/Lopetettu ilman sairauden diagnosointia



Lopetus käytös- tai käyttäytymishäiriöiden vuoksi 



Lopetus käytös- tai käyttäytymishäiriöiden vuoksi 



Luusto- ja nivelsairaus



Luusto- ja nivelsairaus – syntymä/kuolinvuosittain



Maksan ja ruoansulatuskanavan sairaus



Muu sairaus, jota ei ole listalla 



Pennun synnynnäinen vika tai epämuodostuma 



Selkäsairaus



Silmäsairaus



Sisäeritysrauhasten sairaus



Sydänsairaus



Tapaturma tai liikennevahinko



Vanhuus (luonnollinen tai lopetus)  



Virtsatie- ja lisääntymiselinten sairaus



Jalostustoimikunnan yhteenvetoa

• Koirien kuolinsyiden raportointi KoiraNettiin on kasvussa -> Jalostustoimikunta kiittää ja 
kannustaa 

• Suurimmat syyt alle 2 vuoden ikäisten rottweilereiden kuolemaan
• 20% luusto ja nivelsairaudet
• 15% tapaturma- ja liikennevahinko
• 13% Sydänsairaudet
• 13% ilman mainittua syytä -> Jalostustoimikunta kannustaa kirjaamaan kuolinsyyt mahdollisimman 

tarkasti kohdilleen, koska tämä on rodun etu
• Suurimmat syyt alle 7 vuoden ikäisten rottweilereiden kuolemaan

• 19% ilman mainittua syytä -> Jalostustoimikunta kannustaa kirjaamaan kuolinsyyt mahdollisimman 
tarkasti kohdilleen, koska tämä on rodun etu

• 17% kasvainsairaudet
• 10% lopetus käytös- tai käyttäytymishäiriöiden vuoksi
• 10% luusto ja nivelsairaudet

• Rottweilerit alkavat kuolla vanhuuteen 9 vuoden iässä


