
 
 

Karjalankarhukoirien EPI ohje 

Epilepsiaindeksi eli EPI-luku 

EPI-luku on ollut käytössä suomenpystykorvilla, karjalankarhukoirilla, suomenlapinkoirilla, 

pohjanpystykorvilla sekä lapinporokoirilla, joille niitä lasketaan rotujärjestön voimin. Tietoa kerätään 

koiranomistajien ilmoitusten perusteella. Epilepsiadiagnoosit ja taustatiedot käydään läpi neurologiaan 

erikoistuneen eläinlääkärin toimesta. Vähänkään epäselvissä tapauksissa koiran diagnoosi varmennetaan 

haastattelemalla koiran omistajaa. Koirille tehdään poissulkevat testit ja otetaan DNA-näyte. Koirat, joiden 

ei ole ilmoitettu virallisesti sairastavan epilepsiaa, oletetaan terveiksi. Näillä toimilla suomenpystykorvan 

epilepsian esiintyminen on saatu kymmenen vuoden kuluessa vähenemään n. kahteen prosenttiin. 

Tällainen omistajien ilmoituksiin pohjautuva perinnöllisen sairauden vastustaminen perustuu rotujärjestön 

ja koiranomistajien yhteistyöhön, valveutuneisuuteen sekä yhteiseen haluun auttaa rotua eteenpäin. 

Tiedon saanti sairastuneista koirista riippuu täysin omistajista, mutta jalostusohjelman 

(metsästyspystykorvat.com) pyörittäminen vaatii aktiivisuutta myös rotujärjestöltä. 

Epilepsian ilmoituslomake 

Koiranomistajat ilmoittavat koiransa epilepsiaoireet ja epidiagnoosit sähköisellä lomakkeella. Lomake löytyy 

täältä. 

Ohjeet verinäytteen lähettämisestä epilepsian geenitutkimusta varten 

Koiran saadessa epileptistyyppisen kohtauksen, niin omistaja täyttää epilepsia ilmoituksen sähköisenä tai 

paperiversiona. Virallinen ilmoitus kuitenkin vaaditaan aina viimeistään toisen kohtauksen jälkeen. 

Jos koira on saanut vain yhden kohtauksen, niin omistajaan ollaan yhteydessä ja tilannetta seurataan. Tässä 

yhteydessä mainitaan järjestön tarjoamista verikokeista toisen kohtauksen jälkeen.  

Koiran saadessa toisen kohtauksen vaaditaan virallinen epilepsia-ilmoitus, jotta koirasta otatetaan 

verikokeet. Lähetteen verikokeisiin tekee jalostusneuvonta, terveysvastaava tai joku muu henkilö, jolla on 

kennelnimi, jotta hinnasta saa kasvattaja-alennuksena -10% hinnasta pois. Verikokeiden tulokset 

lähetetään myös omistajalle, sekä mahdollisuuksien mukaan myös suoraan eläinlääkärille. Koiran omistajaa 

ohjeistetaan olemaan tulosten saamisen jälkeen olemaan yhteydessä eläinlääkäriin, jos arvoissa on 

poikkeavia tuloksia. Jos arvoissa on poikkeavia tuloksia, mutta eläinlääkäri diagnosoi koiran edelleen 

epileptiseksi, niin koira lähetetään luokiteltavaksi.  

Jos koiran omistaja tekee ilmoituksen huomattavasti jälkikäteen kohtauksen saamisesta, niin koirasta ei 

otateta verikokeita. Jos kohtauksista on kulunut huomattava aika, niin tulokset eivät välttämättä ole enää 

luotettavia.  

Ohjeet epilepsiaa sairastaville koirille verinäytteen ottamiseksi geenitutkimusta varten 

Verinäytteiden mukaan liitettävä näytelomake.  

Sähköinen epilepsiakysely-lomake koirille, joista on otettu verinäytteet geenitutkimukseen. 

Lue lisää epilepsia tutkimuksesta... 

 

 

https://spj.fi/rodut/karjalankarhukoira/terveys/epilepsia/
https://spj.fi/rodut/karjalankarhukoira/terveys/epilepsia/
https://drive.google.com/file/d/1JSAC4jC5aS4ozIFeC2ebUzmOITEy7Jzw/view?usp=share_link
https://www.koirangeenit.fi/osallistuminen/naytelomake-verinaytteen-mukaan/
https://redcap.helsinki.fi/redcap/surveys/?s=8EWLTYPT4F3EJFEM
https://www.koirangeenit.fi/projektit/tutkimusprojektit/neurologiset-sairaudet/epilepsia/

