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Koiran silmätarkastus
Koonnut: Katri Piilola  Grafiikka: Aada Teittinen

Koiran virallinen silmätarkastus tehdään, jotta voidaan ennaltaehkäistä perinnöllisten 
silmäsairauksien esiintymistä, sekä tutkittaessa mahdollista silmäsairautta.

R oduissa, joissa on ilmen-
nyt perinnölliseksi oletet-
tuja silmäsairauksia, tulisi 
vähintään jalostukseen 

käytettävät koirat tutkia ennen aiottua 
astutusta.

Virallisia silmätarkastuksia saa Suo-
messa tehdä ja virallisia lausuntoja an-
taa vain ECVO:n (European College of 
Veterinary Ophthalmologists) hyväksymät 
silmätarkastuseläinlääkärit. Eläinklinikoi-
den sivuilta löytyy usein tietoa, onko siellä 
toimivilla eläinlääkärille pätevyys tehdä 
virallisia silmätarkastuksia tai pidetään-
kö siellä mahdollisesti muutaman kerran 
vuodessa vierailevan lääkärin toimesta 
joukkosilmätarkastuspäiviä.

Tutkittavan koiran tulee olla tunnis-
tusmerkitty, jotta tulos on virallinen. Yli 
1-vuoden ikäisen koiran silmätarkastus-
lausunto on voimassa 2 vuotta.

Miten silmätarkastus 
tehdään?
Silmätarkastuksessa koiran silmäterät 
laajennetaan silmätipoilla, jotka anne-
taan noin puoli tuntia ennen tutkimusta. 
Potilasta ei tarvitse rauhoittaa tutkimus-
ta varten. Laajentavien tippojen vaikutus 
kestää koiralla 4–6 tunnin ajan, jolloin 
silmät voivat olla valonarat. Tutkimus 
on koiralle kivuton, eikä tiineyskään ole 
esteenä tutkimukselle. Laajentavat tipat 
eivät ole dopinglääkkeitä eivätkä siis estä 
esim. kilpailemista.

Virallisessa silmätarkastuksessa eläi-
men silmät tutkitaan silmänpohjan, la-
siaisen, linssin, värikalvon, etukammion, 
sarveiskalvon, sidekalvon ja luomen 
rakenteiden poikkeavuuksien varalta. 
Vähimmäisvaatimuksena on, että tutki-

muksessa käytetään silmäterää laajen-
tavaa lääkitystä, silmänpohja tutkitaan 
epäsuoran oftalmoskoopin (valolähde + 
linssi) avulla ja että muut silmän osat 
tarkastetaan biomikroskoopin (>10 x 
suurennos) avulla. Lisätutkimukset mer-
kitään erikseen. Osa näistä, mm. kam-
miokulman tähystys (gonioskopia), tulisi 
suorittaa ennen silmäterää laajentavaa 
lääkitystä.

Löydökset kirjataan viralliselle EVCO:n 
silmätarkastuskaavakkeelle, josta koi-
ranomistaja saa yhden osan mukaansa. 
Lähettäkää saamanne tulos (kaavakkee-
seen rajattu, hyvässä valossa otettu selvä 
valokuva liitteeksi) rekisterinpitäjän säh-
köpostiin, että se tallennettaisiin koiranne 
tietoihin. Tulokset ovat julkisia perinnöllis-
ten silmäsairauksien osalta.

Mikäli koira on myös SKL:n rekisteris-
sä, Kennelliiton Omakoira palvelussa (ei 
edellytä jäsenyyttä) tehdään ennakkolä-
hete silmäpeilaukseen ennen eläinlääkä-
riin menoa.

Silmän rakenteen 
terminologiaa:
iris = värikalvo
kornea = sarveiskalvo 
sclera = kovakalvo
korioidea = suonikalvo
retina = verkkokalvo
nervus opticus = näköhermo
corpus vitreum = lasiainen
makula =  on soikea alue verkkokal-
von keskellä silmän takaosassa. Suu-
rin osa tappisoluista on makulassa, 
joten sen alueella syntyvät selkeim-
mät ja terävimmät kuvat. Makulan 
keskiosassa sijaitsee fovea centralis, 
jonka erikoistuneet solut mahdollista-
vat erittäin tarkan näkemisen.

Lähteet: Kennelliiton ja 
Evidensian nettisivut


