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1 JOHDANTO 

 

Aiemmin tieto ilvesten (Lynx lynx) sairauksista ja kuolinsyistä on ollut niukkaa, mutta 2000-

luvulla kiinnostus lajin terveydentilaa kohtaan on lisääntynyt Euroopassa (Ryser-Degiorgis 

2009). Seurantaa on tehty pääosin post mortem -tutkimuksin eli ruumiinavauksin ja uloste-

näytteistä tehdyillä loistutkimuksilla (Ryser-Degiorgis 2009). Huolta ovat herättäneet sveit-

siläisilveksillä havaitut yksittäiset synnynnäiset epämuodostumat (Ryser-Degiorgis ym. 

2004) sekä sydänten sidekudostuminen ja sydämen sepelsuonten arterioskleroosi (Ryser-De-

giorgis & Robert 2006). Arterioskleroosilla tarkoitetaan suonten kovettumista, johon liittyy 

kimmoisuuden vähenemistä ja suonen ontelon kaventumista (teoksessa Robinson & Robin-

son 2016). Sveitsiläisilvesten sydänten patologiset muutokset ovat lisänneet tarvetta lisätut-

kimuksille (Ryser-Degiorgis 2009). 

Tämän työn tavoitteena on tutustua kirjallisuuskatsauksessa sydämen anatomiaan ja 

patologiaan sekä selvittää, millaisia patologisia leesioita eli muutoksia suomalaisten ilvesten 

sydämissä on. Aineiston sydämiä (n = 63) tarkastellaan sekä makroskooppisesti että histolo-

gisesti. Vertailukohteena on kesykissa (Felis catus) ja osin myös muut kissaeläimet. Aiempia 

tutkimuksia ilvesten sydämistä ei juuri ole lukuun ottamatta tutkimuksia, joissa sydämen si-

dekudostumista ja arterioskleroosia havaittiin erityisesti Sveitsissä mutta hieman myös Ruot-

sissa (Ryser-Degiorgis ym. 2004, Ryser-Degiorgis & Robert 2006). Ryser-Degiorgis kump-

paneineen (2004) arvelee, että sveitsiläisilvesten sydänleesiot sekä muut epämuodostumat 

voisivat olla seurausta populaation pienuudesta ja kapeasta geneettisestä monimuotoisuu-

desta, joskin tämän varmistaminen vaatisi lisätutkimuksia. Suomen ilveskanta on tällä het-

kellä elinvoimainen ja kasvanut lähes sukupuuttoon kuolemisen jälkeen taas 1880-luvun ta-

solle (Maa- ja metsätalousministeriö 2007). Tähän peilaten tämän työn hypoteesina on, että 

suomalaisilvesten sydämet ovat pääosin terveitä. Olisi epätodennäköistä, että sydänvikaiset 

ilvekset pystyisivät luonnossa lisääntymään ja kasvattamaan populaatiotaan merkittävästi. 

Työn pohjimmaiset tavoitteet kytkeytyvät poikkitieteelliseen ”luonnonsuojelulääke-

tieteeseen” (englanniksi ”conservation medicine”), jolle ei ole vakiintunutta suomenkielistä 

termiä. Sen ensisijaisena päämääränä ekologinen terveys eli ekosysteemien ja niiden asuk-
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kaiden terveys (Else & Pokras 2002). Ympäristön muutos vaikuttaa sairauksien esiintymi-

seen ja sitä kautta sekä ihmisten että eläinpopulaatioiden terveyteen. Kirjoittajien mukaan 

ekologinen terveys on laskemassa sekä globaalisti että paikallisesti (Else & Pokras 2002). 

Esimerkiksi maanpäällisten ekosysteemien oloja ovat viimeisen vuosisadan aikana muokan-

neet niin uudet patogeenit ja toksiinit, maankäytön ja ihmisen toiminnan aiheuttama stressi 

kuin perinteisten ravinnonlähteiden menettäminen (teoksessa Munson & Karesh 2002). Mo-

nien lajien geneettinen pohja on muuttunut, kun ihmistoiminnan myötä populaatiokoot ovat 

pienentyneet ja geenien vaihto populaatioiden välillä on vähentynyt. Näiden muutosten vai-

kutusta villieläinten terveyteen on kuitenkin vaikea todentaa, jos tietoa terveydentilasta en-

nen ihmisen vaikutusta ei juuri ole (Munson & Karesh 2002). Luonnonsuojelulääketieteen 

periaatteiden mukaisesti tässä tutkimuksessa selvitetään ilveksen terveydentilaa, millä voi 

olla merkitystä maailmassa, jossa populaatiot pirstoutuvat ja elinympäristöt muuttuvat. 

 

 

2 SYDÄMEN NORMAALI ANATOMIA 

 

Sydän sijaitsee mediastinumissa eli välikarsinassa, joka on tila vasemman ja oikean keuhko-

puoliskon välissä (teoksessa Dyce ym. 2010). Sydämen tehtävänä on kierrättää verta veren-

kiertoon rytmisellä supistusliikkeellä. Elin koostuu kahdesta lihaspumpusta, joista oikean-

puoleinen toimittaa hiilidioksidipitoista verta elimistöstä keuhkoihin ja vasemmanpuoleinen 

vie keuhkoissa hapettuneen veren elimistöön (Dyce ym. 2010). Tässä luvussa esitellään sy-

dämen makroskooppinen ja histologinen anatomia sillä tasolla, joka tarvitaan patologisten 

muutosten arvioimiseksi. Erityistä huomiota kiinnitetään vasemmassa ja oikeassa kammiossa 

esiintyviin läppiin kiinnittymättömiin rihmoihin, koska niiden esiintyminen ja vaikutus sy-

dänsairauksiin on herättänyt viime aikoina kiinnostusta. 
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2.1 Makroskooppinen anatomia 

Sydäntä ympäröi kahdesta lehdestä koostuva nestetäytteinen perikardium eli sydänpussi 

(Dyce ym. 2010). Sydämessä on kaksi paksuseinäistä kammiota ja kaksi ohutseinäistä eteistä 

Vasemman- ja oikeanpuoleista eteistä ja kammiota erottaa septum eli väliseinä. Dorsaali-

sessa basis-osassa eli tyvessä sijaitsevien eteisten ja ventraalisten apexiin eli kärkeen ulottu-

vien kammioiden välillä on sepeluurre, jossa sydäntä ravitsevien oikean ja vasemman sepel-

valtimon päähaarat kulkevat (kuva 1). Kraniaalinen ja kaudaalinen vena cava -laskimot tuo-

vat verta elimistöstä oikeaan eteiseen. Oikeasta kammiosta veri etenee keuhkovaltimorun-

koon (truncus pulmonalis). Vasempaan eteiseen veri saapuu keuhkolaskimoita pitkin. Va-

semmasta kammiosta veri lähtee aortan kautta elimistöön (Dyce ym. 2010). Vasemman kam-

mion vapaa seinämä ja septum ovat normaalisti 2–4 kertaa paksumpia kuin oikean kammion 

vapaa seinämä, joskin paksuus vaihtelee paljon (Robinson & Robinson 2016). Kammioiden 

sisäpinnalla on nystylihaksia eli papillalihaksia (musculus papillaris) (Dyce ym. 2010). 

Neljän sydänläpän tehtävänä on mahdollistaa esteetön ja yksisuuntainen verenvirtaus, 

estää takaisinvirtausta sekä kestää painetta (Robinson & Robinson 2016). Eteis-kammioläpät 

eli AV-läpät ovat purjeläppiä, joiden liuskat kiinnittyvät eteisen ja kammion välistä aukkoa 

Kuva 1. 3-vuotiaan urosilveksen sydän. Kuvassa on päällimmäisenä 
vasen kammio, jonka yläpuolella dorsaalisesti on vaaleana näkyvä se-
peluurre. Viivoitin kuvaa sydämen leveyttä senttimetreinä. 
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ympäröivään sidekudoksiseen renkaaseen. Kissalla vasemmalla puolella liuskoja on kaksi 

(bikuspidaali- tai mitraaliläppä) ja oikealla kolme (trikuspidaaliläppä) (Robinson & Robin-

son 2016). Molemmissa kammioissa liuskat yhdistyvät sidekudoksisiin jännerihmoihin 

(chordae tendineae), jotka kiinnittävät liuskat seinämän papillalihaksiin (Dyce ym. 2010). 

Sydämestä lähtevien valtimoiden suulla olevat läpät eli aortta- ja keuhkovaltimoläppä ovat 

puolikuuläppiä, joissa on kummassakin kolme liuskaa (Robinson & Robinson 2016). Nor-

maalisti läpät ovat ohuita ja läpikuultavia, joskin puolikuuläppien vapaan reunan keskellä 

olevat pienet kyhmyt (Arantiuksen nodulat) ovat normaaleja rakenteita. Niiden tehtävänä on 

nopeuttaa läppien sulkeutumista (teoksessa König & Liebich 2009). 

Johtoratajärjestelmä vastaa sydänlihassolujen supistumista ohjaavan sähköisen im-

pulssin aloittamisesta ja johtamisesta sydämen läpi (Robinson & Robinson 2016). Se koostuu 

erityisen tyyppisistä sydänlihassoluista. Impulssi lähtee oikean eteisen tahdistimesta eli si-

nussolmukkeesta, josta se kulkee eteiskammiosolmukkeeseen eteisten väliseen septumiin. 

Sieltä impulssi kulkee Hisin kimpun läpi septumissa kohti apexia edeten Purkinjen säikeisiin. 

Oikeassa kammiossa luumenia halkovat ohuet rihmat tai trabekkelit (trabecula sep-

tomarginalis, englanniksi ”moderator bands”), jotka kulkevat septumista vapaaseen seinä-

mään (Dyce ym. 2010). Nämä lihaskudosrihmat toimivat oikoteinä, joiden tehtävänä on var-

mistaa kammion kaikkien osien mahdollisimman samanaikainen supistuminen. Ihmisellä ne 

koostuvat pääosin lihaskudoksesta, jonka joukossa on myös sidekudosta, johtoradan soluja 

ja verisuonia (Kosiński ym. 2012). Rihman sisällä Hisin kimpun oikeanpuoleiset haarat kul-

kevat oikean kammion läpi kohti papillalihasta (Kosiński ym. 2012).  

Myös vasemmassa kammiossa havaitaan yleisesti oikean kammion rihmojen tapaisia 

rakenteita, joita kutsutaan vasemman kammion ”valerihmoiksi” (englanniksi ”left ventricular 

false tendons”) (katsausartikkelissa Silbiger 2013, Kimura ym. 2015) tai vain vasemman 

kammion rihmoiksi (englanniksi ”ventricular bands”) (Cope 2017). Sekä oikeassa että va-

semmassa kammiossa nämä rihmat eivät kiinnity läppiin (Cope 2017), kuten jännerihmat 

(Dyce ym. 2010). Molempien kammioiden rihmojen englanninkielisessä terminologiassa on 

epäselvyyttä, eikä vakiintuneita suomenkielisiä nimiä muille kuin jännerihmoille ole. Esi-

merkiksi Kosiński kumppaneineen (2012) kutsuu oikean kammion läppiin kiinnittymättömiä 

rihmoja termillä ”false chordae tendinae” jännerihmoihin viitaten, kun taas Dyce ym. (2010) 
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kirjoittavat ”moderator band”-nimisistä rihmoista. Cope (2017) kutsuu sekä oikean että va-

semman kammion rihmoja ”valerihmoiksi” (”false tendon”) tai kammioiden rihmoiksi 

(”ventricular band”). Hänen mukaansa neutraali ilmaus ”ventricular band” olisi parempi kuin 

”false tendon”, koska molemmissa kammioissa näitä rakenteita esiintyy yleisesti, eivätkä ne 

ole epänormaaleita ja lisäksi ne eivät liity histologisesti jänteisiin. Kosińskin ym. (2012) mu-

kaan oikean kammion rihmoista käytetään ”moderator band”-termiä erityisesti eläinten sy-

dänten osalta, koska eläimillä rihmat eivät ole selkeästi septumin ja vapaan seinämän välillä 

kulkevia rakenteita, vaan lumenta halkovat pikemminkin useat lihaskimput. Tässä lisensiaa-

tin tutkielmassa kammioiden rihmoista, jotka eivät kiinnity läppiin, käytetään kammiosta 

riippuen nimitystä oikean kammion rihma tai vasemman kammion rihma. 

Vasemman kammion rihmoja on noin puolessa ihmissydämistä (katsausartikkelissa 

Silbiger 2013), mutta eläimillä niitä tavataan huomattavasti useammin (Deniz ym. 2004). 

Kissoja tarkastelleessa tutkimuksessa rihmoja havaittiin kaikilla (Kimura ym. 2015), ja eri 

lajeja käsittäneessä tutkimuksessa (Deniz ym. 2004) niitä nähtiin koirista 77 prosentilla, lam-

paista 92 prosentilla ja vuohista 88 prosentilla. Yleisyydestään huolimatta vasemman kam-

mion rihmojen morfologinen tutkimus on ollut vähäistä, eikä niitä mainita useinkaan anato-

mian tai sydänpatologian oppikirjoissa (Deniz ym. 2004). Kiinnostus on kuitenkin lisäänty-

nyt sydämen ultraäänitutkimuksen yleistymisen myötä (Deniz ym. 2004, Kimura ym. 2015). 

Silbiger tiivistää katsausartikkelissaan tiedon, joka vasemman kammion rihmoista tiedetään 

erityisesti ihmisen sydämen osalta (2013). Ne kiinnittyvät vasemman kammion vapaaseen 

seinämään, septumiin tai papillalihaksiin. Eläinten ja ihmisten sydämiä vertailleessa tutki-

muksessa havaittiin, että ihmisillä suurin osa rihmoista kulkee septumin ja vapaan seinämän 

välissä, kun taas eläimillä ne kiinnittyvät septumin ja papillaarilihasten välille (Deniz ym. 

2004). Histologisesti ihmisen vasemman kammion rihmojen on havaittu koostuvan sideku-

doksesta, sydänlihaskudoksesta, säikeen suuntaisesti kulkevista koronaarisuonista sekä Pur-

kinjen säikeistä, jotka ovat osa sydämen johtorataa (Silbiger 2013). Silbiger (2013) kuvailee 

katsausartikkelissaan, että vaikka ihmisen sydämen vasemman kammion rihmoja kuvailtiin 

kirjallisuudessa jo 1800-luvun lopulla, niiden toiminnallinen ja toisaalta patologinen merki-

tys on edelleen epäselvä. 
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Sydämen koko vaihtelee paljon riippuen yksilöstä (Dyce ym. 2010), lajista, iästä, su-

kupuolesta, ravitsemustasosta ja fyysisestä kunnosta (Robinson & Robinson 2016). Keski-

määräinen paino on Dycen ja muiden (2010) mukaan karkeasti 0,75 prosenttia eläimen ruu-

miin painosta. Robinson ja Robinson (2016) esittävät, että vaihteluväli on nuorilla ja aikui-

silla 0,3–0,8 prosenttia, kun taas vastasyntyneen sydän on suhteessa suurempi suhdeluvun 

ollessa noin yhden prosentin. Yleisesti ottaen, sydän on suhteellisesti suurempi pienillä kuin 

suurilla eläimillä (Dyce ym. 2010). Se on suurempi uroksilla kuin naarailla ja lisäksi atleet-

tisuus kasvattaa kokoa (Robinson & Robinson 2016). Kissalla sydämen painon osuus ruu-

miinpainosta on keskimäärin 0,58 prosenttia ja kahden keskihajonnan skaalalla 0,28–0,88 

prosenttia (Robinson & Robinson 2016). 

 

2.2 Histologinen anatomia 

Sydämen seinämä koostuu kolmesta kerroksesta, joita ovat epikardium, myokardium ja en-

dokardium (Robinson & Robinson 2016). Epikardium on sydämen uloin kerros, joka on sa-

maa rakennetta sydämeen tiukasti kiinnittyvän perikardiumin eli sydänpussin viskeraalisen 

lehden kanssa (Dyce ym. 2010, Robinson & Robinson 2016). Epikardium koostuu ohuesta 

mesoteelikerroksesta, jonka sisäpuolella on elastista, säikeistä sidekudosta (Robinson & Ro-

binson 2016). Tämä sidekudos yhtyy myokardiumin sidekudokseen. Sydäntä ravitsevat suo-

net sekä hermot kulkevat epikardiumissa rasvan ympäröiminä (teoksessa Ross & Pawlina 

2011). 

Keskimmäinen kerros eli myokardium on paksuin kerros ja koostuu sydänlihasso-

luista eli kardiomyosyyteistä, joita ympäröi hyvin verisuonitettu sidekudos (Robinson & Ro-

binson 2016). Paine-erojen takia myokardium on paksumpi kammioiden kuin eteisten koh-

dalla (Ross & Pawlina 2011). Sydänlihassolut muodostavat noin 2/3 myokardiumista (Ro-

binson & Robinson 2016). Ne voidaan jakaa supistuviin kardiomyosyytteihin ja johtoratajär-

jestelmän osana toimiviin erikoistuneisiin kardiomyosyytteihin (teoksessa Miller ym. 2012). 

Supistuvat sydänlihassolut ovat poikkijuovaisia ja haaroittuvia. Venyneen muotoinen tuma 

sijaitsee solun keskellä. Solun päässä sijaitsevat kytkylevyt yhdistävät peräkkäisiä soluja 

(Miller ym. 2012). Näin kardiomyosyytit asettuvat jonoihin muodostaen lineaarisia lihassyitä 

(Ross & Pawlina 2011). Osa kardiomyosyyteistä voi haaroittua ja yhtyä kytkylevyjen avulla 
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myös vierekkäisiin soluihin (Ross & Pawlina 2011). Joillakin lajeilla kardiomyosyyteissä on 

yleisesti kaksi tumaa, kuten kissalla ja koiralla (Korecky ym. 1979), tai useita tumia, kuten 

sialla (Robinson & Robinson 2016). Soluvälitilassa on muun muassa sidekudossoluja eli fib-

roblasteja, histiosyyttejä, syöttösoluja, kollageenia, elastisia säikeitä, verisuonia, imusuonia 

ja hermoja (Miller ym. 2012). Kollageeniverkosto tunkeutuu erillisten sydänlihassolujen ym-

pärille (endomysium), sydänlihassolukimppujen ympärille (perimysiym) sekä koko sydänli-

haksen ympärille (epimysium) (Robinson & Robinson 2016). Tämän verkon tehtävänä on 

muun muassa estää sydänlihassolujen liikaa venymistä. 

Sisin kerros eli endokardium verhoaa sydämen onteloita ja se muodostaa sydänläpät 

(Robinson & Robinson 2016). Endokardiumissa on sisimpänä yksikerroksinen endoteeli, 

joka peittää tyvikalvoa. Näiden alla on tiivis kollageenikerros ja sen alla ulompana kollagee-

nia, elastiinia sekä veri- ja imusuonia. Läpät ovat verisuonettomia ja koostuvat kolmesta ker-

roksesta (Ross & Pawlina 2011). Sisimpänä on tiivis, epäsäännöllinen sidekudoskerros (fib-

rosa). Läppien dorsaalipinnoilla, eteisten tai suurten verisuonten puolella, on löyhää, järjes-

täytynyttä kollageenia ja elastisia säikeitä sekä paljon proteoglykaaneja (spongiosa). Toisella 

puolella läppiä on tiivistä sidekudosta, jossa on monta kerrosta elastisia säikeitä sekä päällä 

endoteeli (ventricularis). Eteiskammioläpissä tämä kerros sulautuu jännerihmoihin. Jänne-

rihmat koostuvat sidekudoksesta, jota päällystää endoteeli. Rihman toisessa päässä ne yhty-

vät kammioiden seinämien papillalihaksiin. 

 

 

3 SAIRAS SYDÄN 

 

Tässä luvussa esitellään lyhyesti, millaisia patologisia muutoksia sydämessä voi olla, ja seu-

raavassa luvussa paneudutaan tarkemmin nimenomaan kissalle tyypillisiin sairauksiin. Jaot-

telu ja esille tuotujen muutosten valinta perustuvat karkeasti kahden eri yleisesti käytössä 

olevan kotieläinten patologian oppikirjan sisältöön (Miller ym. 2012, Robinson & Robinson 

2016). Päähuomio on Robinsoneita (2016) mukaillen sairauksissa, jotka häiritsevät sydämen 

sykettä ja rytmiä, supistumisvoimaa ja veren virtausta sydämen läpi. Robinsonit kuvaavat, 
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että perikardiumilla, myokardiumilla ja endokardiumilla on kullakin erilaisia piirteitä sai-

rauksissa. Monet sydänsairaudet vaikuttavat kuitenkin koko sydämeen, kuten perinnölliset 

sydänviat, tarttuvat taudit, toksiinit, ravitsemukselliset puutokset ja kasvaimet. Lisäksi, sy-

dämessä voi olla leesioita, jotka liittyvät toisen elimen sairauteen tai systeemiseen sairauteen 

(Robinson & Robinson 2016). 

 Sairaan sydämen toiminta voi olla häiriintynyttä usean eri syyn takia (Robinson & 

Robinson 2016). Supistumisimpulssin synty tai johtuminen voi olla puutteellista, supistumis-

voima voi olla heikentynyt, verenvirtaus hankaloitunut tai diastolen eli sydämen lepovaiheen 

aikainen täyttyminen voi olla riittämätöntä. Kompensaatiomekanismit yrittävät ylläpitää riit-

tävää minuuttitilavuutta laajentamalla sydäntä, nostamalla sykettä, lisäämällä ääreisveren-

kierron vastusta, kasvattamalla veren tilavuutta ja jakamalla verenvirtausta uudelleen (Miller 

ym. 2012). Sydänviasta puhutaan, kun kompensaatiomekanismit eivät enää riitä, eikä sydän 

pysty ylläpitämään riittävää verenvirtausta (Robinson & Robinson 2016). Sydänvika johtaa 

sydänleesioiden lisäksi systeemisiin muutoksiin, kuten nesteen kertymiseen ja kudosten is-

kemiaan eli hapenpuutteeseen. 

 

3.1 Synnynnäiset anomaliat 

Synnynnäisissä anomalioissa eli epämuodostumissa leesion vakavuusaste vaihtelee paljon 

oireettomasta vakavaan (Robinson & Robinson 2016). Tyypillisesti kuitenkin tunnistetaan 

vain ne puutteet, jotka eivät ole niin pahoja, että ne estäisivät sikiön kehittymistä ja syntymän 

jälkeistä elämää. Etiologiasta tiedetään kotieläimillä vähän, mutta osa synnynnäisistä leesi-

oista on periytyviä, mikä on huomattu erityisesti puhdasrotuisilla koirilla (Robinson & Ro-

binson 2016). Koeoloissa puutoksia on saatu aikaan, kun tiine emo on altistunut erilaisille 

kemikaaleille, lääkkeille, toksiineille ja ravitsemuspuutoksille (Miller ym. 2012). On mah-

dollista, että kotieläimillä taustalla on ihmisten tapaan myös muita tekijöitä, kuten kromo-

somipoikkeavuuksia tai virusinfektioita (Robinson & Robinson 2016). 
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Taulukko 1. Yleisimpien synnynnäisten anomalioiden ryhmittely, päälöydökset ja esiintyvyydet kotieläimillä 

(Miller ym. 2012, Schrope 2015, Robinson & Robinson 2016). 

Ryhmä Anomalia Päälöydös Esiintyvyys 

Oikovirtaus-

anomaliat 

 

 

ASD  

(atrial septal  

defect) 

Persistoiva eteisväliseinäaukko, johon kuuluu mm. 

sulkeutumaton foramen ovale 

Koirat, kissat, 

märehtijät, siat 

VSD  

(ventricular  

septal defect) 

Persistoiva kammioväliseinäaukko Koirat, kissat, 

märehtijät, 

siat, hevoset 

PDA  

(patent ductus  

arteriosus) 

Avoin valtimotiehyt eli persistoiva oikovirtaussuoni 

aortasta keuhkovaltimoon. 

Koirat, kissat, 

märehtijät, 

siat, hevoset 

Sydänläppien 

anomaliat 

 

 

 

 

 

Pulmonaari-

stenoosi 

Keuhkovaltimoläpän ahtauma valvulaarisesti (läpän 

kohdalla), subvalvulaarisesti (läpän alla) tai supraval-

vulaarisesti (läpän yläpuolella) 

Koirat, kissat 

Aorttastenoosi Aorttaläpän ahtauma yleensä subvalvulaarisesti ja 

harvinaisemmin valvulaarisesti 

Koirat, siat, 

kissat 

Fallot´n  

tetralogia 

Keuhkovaltimoläpän ahtauma, VSD, ratsastava aortta 

ja oikean kammion hypertrofia samanaikaisesti 

Koirat 

Mitraaliläpän 

dysplasia 

Vasemman AV-läpän kehityshäiriö ja vajaatoiminta 

tai ahtauma 

Kissat, koirat 

Trikuspidaali- 

läpän dysplasia 

Oikean AV-läpän kehityshäiriö ja vajaatoiminta Kissat, koirat 

Suurten  

suonten  

transpositiot 

eli virhesijain-

nit 

 

 

 

Ratsastava 

aortta 

Aortan sijainti normaalia oikeammalla niin, että se 

saa verta molemmista kammioista 

Märehtijät 

 

 

 

Osittainen  

transpositio 

Sekä aortta että keuhkovaltimo lähtevät oikeasta 

kammiosta 

Ratsastava  

keuhkovaltimo 

Keuhkovaltimo saa verta molemmista kammioista ja 

aortta lähtee oikeasta kammiosta 

Täydellinen  

transpositio 

Aortta lähtee oikeasta ja keuhkovaltimo vasemmasta 

kammiosta 

Muut anoma-

liat 

 

 

Valvulaariset  

hematoomat 

Synnynnäiset verenpurkaumat AV-läpän reunalla Märehtijät 

Primääri  

endokardiumin  

fibroelastoosi 

Diffuusi endokardiumin paksuuntuminen kollagee-

nilla ja elastisilla säikeillä sekä vasemman kammion 

hypertrofia ja dilataatio 

Kissat, koirat 
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Sydämen synnynnäiset anomaliat voidaan ryhmitellä eri luokkiin, vaikkakin muutok-

sissa on päällekkäisyyksiä (Robinson & Robinson). Anomaliat voidaan jakaa oikovirtausano-

malioihin, sydänläppien anomalioihin, suurten suonten transpositioihin sekä muihin anoma-

lioihin (taulukko 1). Sikiöaikaisten sydämen oikovirtauksien pitäisi sulkeutua kohdussa tai 

aikaisin vastasyntyneellä. Jos näin ei tapahdu, seurauksena on oikovirtausanomalia, jossa 

veri kulkee paine-erojen mukaisesti systeemisestä verenkierrosta keuhkoverenkiertoon. Sy-

dänläppien anomaliassa voi olla kyse stenoosista eli ahtaumasta tai läppien kehityshäiriöstä. 

Suurten suonten transpositiosta on kyse, kun aortta ja keuhkovaltimorunko lähtevät toisiinsa 

nähden vääristä kohdista (Robinson & Robinson 2016). 

Robinson ja Robinson (2016) luokittelevat vasemman kammion rihmat synnynnäisiin 

malformaatioihin, kun taas Ferasin ym. (2003) rinnastavat ne kardiomyopatioiden joukkoon 

ja käyttävät normaalia huomattavammista vasemman kammion rihmoista nimitystä ”mode-

rator band cardiomyopathy”. Vasemman kammion rihmojen merkityksestä ja patologisuu-

desta on epäselvyyttä (Silbiger 2013, Robinson & Robinson 2016). Silbiger (2013) kertoo 

katsausartikkelissa, että niiden on esitetty hidastavan vasemman kammion suurenemista ja 

stabiloivan papillalihaksia kammion liikkuessa. Niillä saattaisi olla myös patologista merki-

tystä. On arveltu, että ne voisivat olla osallisena viattomiin sivuääniin tai rytmihäiriöihin 

(Robinson & Robinson 2016).  Toisaalta rihmojen yleisyys viittaa siihen, että ne olisivat vain 

normaalia fysiologista variaatiota, vaikkakin lisätutkimusta yhteydestä sydämen patologiaan 

tarvittaisiin (Deniz ym. 2004). 

 

3.2 Perikardiumin sairaudet 

Perikardiumin sairaudet ovat useimmiten seurausta ympäröivien rakenteiden, kuten sydämen 

tai keuhkojen, sairaustiloista tai systeemisistä infektioista primäärien muutosten ollessa har-

vinaisia (Robinson & Robinson 2016). Effuusio voi kehittyä, jos sydänpussiin kertyy liikaa 

kirkasta nestettä esimerkiksi yleistyneen ödeeman seurauksena (hydroperikardium) tai verta 

esimerkiksi hemangiosarkooman eli verisuoniperäisen pahanlaatuisen kasvaimen puhkeami-

sen seurauksena (hemoperikardium). Nesteen tai veren kertyminen estää kammioiden täyt-

tymistä, jolloin sydämen iskutilavuus pienenee. Seroosista atrofiasta puhutaan, kun nälkiin-

tymisen seurauksena epikardiumin alainen rasva korvautuu hyytelömäisellä, läpikuultavalla 
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nesteellä. Perikardiitti eli sydänpussintulehdus voi kehittyä hematogeenisesti eli veren kautta 

tai leviämällä viereisestä kudoksesta. 

 

3.3 Myokardiumin sairaudet 

Kardiomyosyytit eivät juurikaan kykene regeneroitumaan eli uudistumaan (Robinson & Ro-

binson 2016). Apoptoottisten tai nekroottisten solujen tilalle kehittyy tyypillisesti fibroosia 

eli sidekudosta. Uusiutumisen sijaan myosyyteillä on suuri kyky kasvaa kokoa, jolloin puhu-

taan hypertrofiasta. Hypertrofia on yleisimmin kompensatorista eli se kehittyy vasteena li-

sääntyneeseen työmäärään, jolloin normaalitila voi palautua (Miller ym. 2012). Se voi olla 

myös primääriä, kuten kissoillakin yleisissä kardiomyopatioissa. Myokardiumin vaurio voi 

ilmetä impulssin muodostumisen ja johtumisen häiriöinä tai supistumisvoiman pienenemi-

senä (Robinson & Robinson 2016). 

 

3.3.1 Nekroosi ja degeneraatio 

Myokardiumin nekroosi voi olla seurausta muun muassa ravitsemuksellisista puutteista, ke-

miallisista tai kasviperäisistä toksiineista, iskemiasta, metabolisista sairauksista, perinnölli-

sistä sairauksista tai fyysisistä vaurioista (Miller ym. 2012). Kissalla nekroosia aiheuttaa eri-

tyisesti tauriinin puute (Robinson & Robinson 2016). Nekroottiset alueet ovat makroskoop-

pisesti vaaleita, laajuudeltaan fokaalista diffuusiin, ja histologisesti näkyy leesion iästä riip-

puen eritavoin nekroottisia sydänlihassoluja sekä 1–2 vuorokauden kuluttua myös tulehdus-

soluja (Miller ym. 2012). Tässä vaiheessa nekroosia voi olla vaikea erottaa tulehduksesta. 

Paranemisvaiheessa lihassolukko korvautuu sidekudoksella. Iskemia ja sydäntoksiinit voivat 

johtaa myös apoptoosiin, jolloin sydänlihassolujen kuolemaan ei liity tulehdusta eikä side-

kudostumista (Miller ym. 2012). 

 Myokardiumin degeneraatio voi liittyä moniin systeemisairauksiin, erityisesti tartun-

nallisiin kuumesairauksiin, anemiaan ja myrkytykseen (Robinson & Robinson 2016).  Ro-

binsoneiden (2016) mukaan degeneraatio on sydänlihassolulle tyypillisempi vaste kuin luus-

tolihassolulle luultavasti siksi, että sydänlihas on jatkuvasti toiminnassa. Degeneraatio voi 
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näkyä myokardiumissa muun muassa hydrooppisena degeneraationa eli sarkoplastisen kal-

voston vakuolisaationa tai rasvadegeneraationa eli rasvan kertymisenä solulimaan (Robinson 

& Robinson 2016). Rasvaa voi kertyä myös sydänlihassolujen väliin, jolloin on kyse rasvain-

filtraatiosta (Miller ym. 2012). Tämä liittyy usein ikään ja lihavuuteen. Lisäksi, degeneraatio 

voi johtua esimerkiksi mineralisaatiosta ja aliravitsemuksen aiheuttamasta atrofiasta (Robin-

son & Robinson 2016). 

 

3.3.2 Kardiomyopatiat 

Kardiomyopatiat ovat joukko sydänlihaksen sairauksia, joihin liittyy sydänlihaksen suurene-

minen joko hypertrofian tai dilataation myötä (Robinson & Robinson 2016). Hypertrofialla 

tarkoitetaan sydänlihassolujen koon kasvamista, kun taas dilataatiossa on kyse kammioiden 

tilavuuden kasvusta. Molemmat voivat kehittyä myös sekundäärisesti toisen sydänvian seu-

rauksena tai fysiologisesti vasteena lisääntyneeseen työmäärään. Kotieläimillä kardiomyopa-

tian diagnoosi perustuu toisen tai molempien kammioiden tai kaikkien sydämen onteloiden 

hypertrofiaan tai dilataatioon. Joskus havaitaan diffuusia fibroosia. Samalla poissuljetaan, 

ettei taustalla ole merkittävää joko synnynnäistä tai hankittua läppien tai suonten poik-

keavuutta. Kardiomyopatiat voidaan jakaa primääreihin ja sekundääreihin. Primäärit eli 

idiopaattiset kardiomyopatiat ovat perinnöllisiä tai ainakin niiden epäillään olevan perinnöl-

lisiä. Niihin kuuluvat tärkeimpinä hypertrofinen, dilatoiva ja restriktiivinen kardiomyopatia. 

Sekundääristen kardiomyopatioiden taustalla on jokin toinen, esimerkiksi ravitsemukseen, 

endokrinopatiaan tai tartuntatautiin liittyvä syy.  Kardiomyopatiat, sekä primääriset että se-

kundääriset, ovat kissoilla tärkeä sairausryhmä (Robinson & Robinson 2016), minkä takia 

sairausryhmään paneudutaan tarkemmin vielä seuraavassa luvussa. 

 

3.3.3 Myokardiitti 

Myokardiitti eli sydänlihaksen tulehdus on harvoin primääri sairaus, vaan se liittyy moniin 

systeemisiin sairauksiin (Robinson & Robinson 2016). Tulehdus voi levitä sydänlihakseen 
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hematogeenisesti tai suoraan endokardiumista tai perikardiumista. Tulehdusprosessin seu-

rauksena sydänlihakseen voi kehittyä nekroosia ja fibroosia ja supistuminen voi häiriintyä. 

Aiheuttajana voi olla bakteeri, virus tai parasiitti (Robinson & Robinson 2016). 

 

3.4 Endokardiumin sairaudet  

Endokardiumin ongelmat sijoittuvat yleisimmin läppiin, eivätkä niinkään muraaliseen eli sei-

nämän endokardiumiin (Robinson & Robinson 2016). Kaikki läppien poikkeavuudet voivat 

häiritä veren virtausta sydämen läpi. Rappeumamuutoksia ovat muun muassa endokardoosi, 

fibroosi ja mineralisaatio. Endokardoosi on koirien yleisin kardiovaskulaarinen muutos ja 

tärkeä vajaatoiminnan syy. Se esiintyy vasemmassa AV-läpässä ja johtaa läpän paksuuntu-

miseen ja lyhenemiseen, mikä edelleen johtaa läpän vuotoon. Diffuusi subendokardiaalinen 

fibroosi voi olla synnynnäisen lisäksi hankittua, jolloin se on seurausta eteisen tai kammion 

pitkittyneestä dilataatiosta. Fokaalia subendokardiaalista fibroosia tavataan eteisissä ja sen 

syynä on läppävuotoon liittyvä epänormaali virtaus. Endokardium voi myös mineralisoitua. 

Rappeumien lisäksi endokardiumissa voi olla tulehdusta, jolloin on kyse endokardiitista. Tu-

lehdus on tyypillisesti läpissä, josta se voi levitä ympäröivään seinämän endokardiumiin. 

Yleisimmin taustalla on hematogeeninen bakteeri-infektio, mutta syynä voi olla myös para-

siitti tai sieni (Robinson & Robinson 2016). 

 

3.5 Johtoradan sairaudet 

Johtoradan sairaudet tunnetaan kotieläimistä parhaiten koirilla ja hevosilla luultavasti muita 

lajeja suurempien tutkimusmäärien takia (Miller ym. 2012). EKG eli sydänsähkökäyrä voi 

paljastaa johtorataan liittyviä poikkeavuuksia (Robinson & Robinson 2016). On olemassa 

sairauksia, jotka häiritsevät nimenomaan johtoratajärjestelmää aiheuttaen rytmihäiriöitä, 

mutta suurin osa rytmihäiriöistä johtuu ensisijaisesti myosyyttien vauriosta (Robinson & Ro-

binson 2016). 
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3.6 Sydämen neoplasiat 

Primäärit sydänkasvaimet eli neoplasiat ovat kotieläimillä harvinaisia lukuun ottamatta koi-

ran hemangiosarkoomaa (Robinson & Robinson 2016). Metastaattiset kasvaimet myokar-

diumissa ovat melko yleisiä. Yleisin sydämen metastaattinen kasvaintyyppi on lymfooma. 

 

 

4 KISSAN SYDÄMEN PATOLOGIAA 

 

Sydänsairaudet ovat kissoilla niin yleisiä, että jopa yli puolella odottamattomasti kuolleista 

kissoista on taustalla sydänsairaus (Wilkie ym. 2015). Tässä luvussa palataan tarkemmin sy-

dämen sairauksiin, jotka ovat tärkeitä nimenomaan kissalla, ja esitellään niihin liittyviä mak-

roskooppisia ja histologisia löydöksiä. Kardiomyopatiat ovat kissojen yleisimpiä sydänsai-

rauksia (Riesen ym. 2007, Payne ym. 2015, Wilkie ym. 2015). Wilkien ja muiden (2015) 

tutkimuksessa odottamattomasti kuolleista 158 kissasta yli puolella havaittiin post mortem -

tutkimuksessa sydänsairaus. Niistä hypertrofinen kardiomyopatia diagnosoitiin jopa 79 pro-

sentilla. Lisäksi, seitsemällä prosentilla havaittiin muita kardiomyopatian muotoja. Riesenin 

ja kumppaneiden (2007) tutkimuksessa oireilevista sydänsairaista kissoista 62 prosentilla to-

dettiin primääri kardiomyopatia. Kardiomyopatioita esiintyy myös prekliinisesti eli ennen 

sairauden oireiden puhkeamista. Terveistä, oireettomista kissoista kardiomyopatian preva-

lenssi on eräiden tutkimusten mukaan noin 15 prosenttia (Paige ym. 2009, Payne ym. 2015). 

 Synnynnäiset anomaliat ovat kissojen toiseksi yleisempiä sydänsairauksia, mutta pal-

jon harvinaisempia kuin kardiomyopatiat (Riesen ym. 2007, Payne ym. 2015, Wilkie ym. 

2015). Oireellisista, sydänsairaista kissoista synnynnäinen sydänvika havaittiin 11,8 prosen-

tilla (Riesen ym. 2007), kun taas oireettomien, terveeksi katsottujen kissojen esiintyvyydeksi 

on saatu 0,5 prosenttia (Payne ym. 2015). Yli 57 000 monirotuista kissaa kattaneessa tutki-

muksessa esiintyvyys oli vain 0,14 prosenttia (Schrope 2015). 

Kissojen kardiomyopatioiden ja synnynnäisten sydänsairausten yleisyyttä on kartoi-

tettu eri menetelmillä, kuten auskultaatiolla (Paige ym. 2009, Payne ym. 2015), sydämen 
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ultraäänitutkimuksella (Ferasin ym. 2003, Riesen ym. 2007, Paige ym. 2009, Payne ym. 

2015), EKG:lla (Ferasin ym. 2003, Riesen ym. 2007, Paige ym. 2009), röntgenkuvantami-

sella (Ferasin ym. 2003, Riesen ym. 2007) sekä ruumiinavausten ja kudosleikkeiden avulla 

(Wilkie ym. 2015). Usein muut primäärit syyt, kuten kilpirauhasen liikatoiminta tai muusta 

syystä johtuva korkea verenpaine, poissuljetaan ennen diagnoosia (Ferasin ym. 2003, Cesta 

ym. 2005, Biasato ym. 2015, Payne 2015). Kliinisesti sydämen ultraäänitutkimus on tärkein 

menetelmä kardiomyopatioiden diagnosoinnissa (Biasato ym. 2015, Robinson & Robinson 

2016). Tietoisuus myokardiumin sairauksista onkin lisääntynyt juuri ultraäänitutkimuksen 

kehittymisen myötä (Fox 2003). Lisäksi, kissoja tutkitaan aiempaa enemmän, koska niiden 

suosio lemmikkeinä on kasvanut (Riesen ym. 2007). Menetelmien monimuotoisuus on yksi 

syy siihen, miksi sairauksien prevalenssit vaihtelevat.  

 

4.1 Kissan kardiomyopatiat 

Hypertrofinen kardiomyopatia on kissan kardiomyopatioista ehdottomasti yleisin kattaen 

idiopaattisista kardiomyopatioista Ferasinin ja muiden (2003) mukaan 58 prosenttia. Sitä 

seuraavat restriktiivinen kardiomyopatia (21 prosenttia), dilatoiva kardiomyopatia (10 pro-

senttia) ja luokittelematon kardiomyopatia, jota ei pystytty asettamaan muihin kategorioihin 

(10 prosenttia). Harvinaisempien kardiomyopatioiden prevalenssit vaihtelevat hieman tutki-

muksesta riippuen. Esimerkiksi Riesenin ja muiden (2007) havaintojen mukaan dilatoiva 

olisi yleisempi kuin restriktiivinen kardiomyopatia. Kun terveeksi otaksutuista kissoista hy-

pertrofinen kardiomyopatia on todettu jopa 15 prosentilla, muiden kardiomyopatioiden osuu-

deksi on saatu vain 0,1 prosenttia (Payne ym. 2015). 

 Yleisesti tunnettujen hypetrofisen, restriktiivisen ja dilatoivan kardiomyopatian li-

säksi on joukko melko harvinaisia, vähemmän tunnettuja kardiomyopatioita, joiden luokit-

telu vaihtelee. Kissoilla esiintyy muun muassa oikean kammion arytmogeenistä kar-

diomyopatiaa (ARVC, arrhytmogenic right ventricular cardiomyopathy) (Riesen ym. 2007, 

Paige ym. 2009, Wilkie ym. 2015, Robinson & Robinson 2016), joka voidaan lukea osaksi 

dilatoivia kardiomyopatioita (Robinson & Robinson 2016). Riesen ym. (2007) nostavat esiin 

myös luokittelemattomat kardiomyopatiat sekä spesifiset kardiomyopatiat. Luokittelematon 
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kardiomyopatia (UCM, unclassified cardiomyopathy) diagnosoidaan poissulkumenetel-

mällä, kun sydänlihassairaus ei sovi muihin kategorioihin. Spesifinen kardiomyopatia on 

Riesenin ja kumppaneiden mukaan sydänlihassairaus, joka liittyy muuhun sydämen tai eli-

mistön sairauteen, kuten iskemiaan tai metaboliseen kardiomyopatiaan. Seuraavaksi esitel-

lään kissan olennaisimmat kardiomyopatiat, joita ovat primäärit hypetrofinen, restriktiivinen 

ja dilatoiva kardiomyopatia sekä sekundäärit kardiomyopatiat. 

 
4.1.1 Hypetrofinen kardiomyopatia  

Hypertrofisessa kardiomyopatiassa (HCM) sydämen massa on kasvanut ja vasemmassa kam-

miossa on hypetrofiaa mutta ei dilataatiota (Liu ym. 1981, Fox 2003, katsausartikkeli). Taus-

talla ei saa olla muuta primääriä syytä, kuten systeemistä korkeaa verenpainetta tai hy-

perthyroidismia eli kilpirauhasen liikatoimintaa (Fox 2003). Useimmiten etiologia on epä-

selvä (Fox 2003), joskin sairaudella on tunnistettu olevan geneettistä taustaa ainakin maine 

cooneilla (Meurs ym. 2005) ja ragdolleilla (Meurs ym. 2007). Molemmilla roduilla on ha-

vaittu toisistaan poikkeava mutaatio sarkomeeriin vaikuttavassa geenissä, joka koodaa myo-

siiniä sitovaa proteiinia C3:a (MYBPC3). Paynen ja muiden (2015) mukaan luonnonvalinta 

ei juurikaan vaikuta HCM:n prevalenssiin, koska suurimmalla osalla kissoista muutokset 

ovat lieviä, eivätkä kissat ole välittömän sydänkuoleman riskissä. Robinsonit (2016) mainit-

sevat taustalla voivan olla myös ravitsemuksellisia tekijöitä ja mahdollisesti panleukopenia-

virusinfektio. Kliinisten oireiden alkamisikä vaihtelee seitsemästä kuukaudesta 24 vuoteen 

(Robinson & Robinson 2016), mutta sairaus voi olla myös subkliininen (Payne ym. 2015). 

Keskimäärin diagnoosi tehdään 6-vuotiaana (katsausartikkelissa Abbott 2010). Riskitekijöitä 

sairauden taustalla ovat urospuolisuus, korkea ikä ja ylipaino (Payne ym. 2015). 

Makroskooppisesti HCM vaihtelee paljon (Fox 2003). Vasemman kammion hypetrofia 

on yleensä diffuusia, mutta se voi olla myös paikallista. Kammion lumen on pienentynyt ja 

papillalihakset ovat myös hypertrofioituneet. Vasen eteinen on yleensä laajentunut ja eteisen 

seinämä voi olla joko paksuuntunut, normaali tai ohut. Usein myös oikeassa kammiossa näh-

dään hypetrofiaa ja oikeassa eteisessä laajentumista (Fox 2003). Harvinaisempia löydöksiä 

ovat eteisen trombi ja vasemman kammion fibroosi (Robinson & Robinson 2016). Muualla 
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elimistössä voidaan nähdä seurauksena keuhkoödeemaa, pleuran effuusiota ja valtimoissa 

tromboembolismia (Fox 2003). 

Sydämen absoluuttinen ja suhteellinen paino ovat HCM:a sairastavilla kissoilla suuren-

tuneet (Fox 2003). Sydämen paino oli Liun ja muiden (1981) tutkimuksessa HCM:a sairas-

tavilla kissoilla keskimäärin 6,4 g/kg, mikä on enemmän kuin terveillä kissoilla (4,8 g/kg). 

Sydämen paino oli kuitenkin keskimäärin suurentunut myös muilla sydänsairailla kissoilla. 

Kershawin ja muiden (2012) tulokset ovat samansuuntaiset, joskin arvot ovat pienemmät. 

Heidän tutkimuksessaan sydämen suhteellinen paino oli keskimäärin 5,7 g/kg HCM:a sairas-

tavilla kissoilla ja 3,6 g/kg terveillä kontrolleilla. Myös ulkoiset mitat, kuten sydämen pituus 

ja maksimihalkaisija olivat sairailla suuremmat kuin kontrolleilla. Prekliinistä, eli ennen oi-

reiden alkua havaittua, hypertrofista kardiomyopatiaa tarkastelleessa tutkimuksessa sydämen 

absoluuttisessa ja suhteellisessa painossa ei ollut eroa prekliinisesti sairailla ja terveillä kis-

soilla (Khor ym. 2015), joten sydämen painon lisääntyminen liittynee pidemmälle edennee-

seen HCM:an. 

Biasaton ym. (2015) tutkimuksessa vasemman kammion vapaa seinämä oli HCM:a sai-

rastavilla kissoilla keskimäärin 7,37 mm paksuinen, kun taas kontrolleilla paksuus oli 6,10 

mm. Kammioiden välisen septumin paksuus oli sairailla 7,34 millimetriä ja kontrolleilla vä-

hemmän: 5,82 millimetriä. Vapaa seinämä ja septum olivat lähes yhtä paksuuntuneita. Sen 

sijaan toisessa tutkimuksessa septumin paksuuden ja vasemman kammion vapaan seinämän 

paksuuden suhde oli eräässä tutkimuksessa suurempi HCM:a sairastavilla kissoilla (1,02) 

kuin kontrolleilla (0,85) (Liu ym. 1981). HCM:a sairastavilla kissoilla septum on siis Liun ja 

muiden (1981) mukaan yleensä voimakkaammin suurentunut kuin vasemman kammion va-

paa seinämä. Seinämien paksuuksissa on eroja tutkimuksesta riippuen, mikä selittynee osin 

sillä, että toisessa tutkimuksista mittavälineenä on käytetty viivoitinta (Liu ym. 1981), kun 

taas Biasato ja muut (2015) tarkastelivat sydämiä morfometrian avulla. Morfometria, jossa 

elimen rakenteita on mitattu tietokoneohjelmalla valokuvista, on Biasaton ja muiden (2015) 

mukaan viivoitinta tarkempi menetelmä. Lisäksi, sydämen koko vaihtelee luontaisestikin 

paljon (Robinson & Robinson 2016), mikä voi tuoda vaihtelua tutkimustuloksiin.  
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Histopatologisesti HCM:n tyypillisin piirre on sydänlihassolujen epäjärjestys (Fox 2003). 

Fox kuvailee, että epäjärjestys toimii HCM:n histopatologisen diagnoosin ”kultaisena stan-

dardina”. Normaalisti sydänlihassolut ovat pääosin rinnakkain, kun taas HCM:ssa ne asettu-

vat toisiinsa nähden vinosti tai suoraan kulmaan (Fox 2003). Liu kumppaneineen (1981) 

määrittelee epäjärjestyksen merkittäväksi, kun se käsittää vähintään 5 prosenttia tarkastelta-

vasta kudosalueesta. Epäjärjestäytyneisyys on normaalia tietyissä kohdissa sydäntä, joita 

ovat septumin ja kammion vapaan seinämän liitoskohta, rihmat, sidekudoksen sisäosat ja 

viereiset alueet, verisuonten ympärys ja suurten lihaskimppujen kohtaamispaikat (Liu ym. 

1981). Biasaton ja muiden (2015) tutkimuksessa epäjärjestystä havaittiin 95 prosentilla sai-

raista kissoista, kun taas Liun ja muiden (1981) mukaan se on huomattavasti harvinaisempaa. 

Liu ym. (1981) havaitsivat epäjärjestäytyneisyyttä erityisesti kammioiden välisessä septu-

missa, eivätkä niinkään vasemman kammion vapaassa seinämässä. Septumissakaan epäjär-

jestäytyneisyyttä ei ollut läheskään kaikilla kissoilla, vaan vain 30 prosentilla 51 kissasta. Se 

oli kuitenkin huomattavasti yleisempää HCM:a sairastavilla kissoilla kuin terveillä tai muu-

toin sydänsairailla kontrolleilla. Niinpä, septumin myosyyttien epäjärjestäytyneisyys on hy-

vin spesifinen, mutta Liun ja muiden mukaan epäsensitiivinen löydös.  Eroja herkkyydessä 

voi selittää se, ettei eläinlääketieteellisessä patologiassa ole vakiintunutta näytteenottokohtaa 

(Biasato ym. 2015). Kaiken kaikkiaan, useiden lähteiden mukaan (Biasato ym. 2015, Robin-

son & Robinson 2016) myosyyttien epäjärjestäytyneisyys sekä vasemman kammion va-

paassa seinämässä että septumissa on tyypillinen piirre HCM:ssa. Toisaalta, Wilkie kump-

paneineen (2015) ei ottanut tutkimuksessaan tarkasteluun ollenkaan koko septumia, koska 

oikean puoleisen kammion rihmat voivat aiheuttaa septumiin täysin normaalia myosyyttien 

epäjärjestystä. 

Toinen HCM:n histologinen piirre sydänlihassolujen epäjärjestyksen lisäksi on, että sy-

dänlihassolut ovat tyypillisesti hypertrofioituneet (Fox 2003). Tällöin ne ovat suuria ja niiden 

tumat ovat isoja, hyperkromisia, suorakulmaisen muotoisia (Fox 2003) ja toisiinsa nähden 

erikokoisia ja erimuotoisia (Hughes 2004). Muita yleisiä löydöksiä ovat arterioskleroosi sekä 

fibroosi (Fox 2003), joista arterioskleroosia on havaittu 81 prosentilla ja fibroosia 67 prosen-

tilla HCM:a sairastavista kissoista (Biasato ym. 2015). Arterioskleroosi näkyy sydänlihaksen 

sepelvaltimoiden seinämän paksuuntumisena ja lumenin kaventumisena ympäröivän fibroo-

sin ja lihassolujen proliferaation myötä (Fox 2003). Fibroosi eli sidekudostuminen voi näkyä 
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interstitiellinä fibroosina, eli soluvälitilan sidekudoksen määrän lisääntymisenä, tai sydänli-

hassolujen korvautumisena sidekudoksella (Fox 2003), joista edellä mainittu on yleisempää 

(Robinson & Robinson 2016). HCM:an voi liittyä myös lymfosyyttien ja monosyyttien esiin-

tymistä perivaskulaarisesti eli verisuonten ympärillä (Robinson & Robinson 2016). Eräässä 

tutkimuksessa havaittiin tulehdussoluinfiltraation liittyvän erityisesti prekliiniseen HCM:an 

(Khor ym. 2015). Prekliinisesti sairaiden kissojen sydämissä nähtiin erityisesti lymfosyyttejä 

sekä vasemman kammion vapaassa seinämässä että septumissa. 

Pitkälle edenneessä, niin sanotussa loppuvaiheen HCM:ssa, kissojen vasemman kam-

mion on havaittu dilatoituvan sekä vasemman kammion ja septumin seinämien ohenevan 

(Cesta ym. 2005). Histologisesti nähdään myosyyttien korvautumista fibroosilla sekä laajaa 

endokardiumin fibroosia (Cesta ym. 2005). Edetessään HCM aiheuttaa diastolista eli sydä-

men lepovaiheen toimintahäiriötä (katsauksessa Abbott 2010). Kun kammiot eivät pysty 

täyttymään kunnolla, sydämen täyttöpaine kasvaa ja kehittyy ödeemaa ja keuhkokongestiota 

(Abbott 2010). Keuhkokongestion merkkinä keuhkoalveoleissa voidaan nähdä post mortem 

niin sanottuja sydänvikasoluja eli makrofageja, jotka ovat syöneet keuhkokudokseen konges-

tion seurauksena tihkuneita punasoluja (Robinson & Robinson 2016). HCM johtaa yleisesti 

kongestiiviseen sydänvikaan ja sen tyypillinen komplikaatio on tromboembolismi (Rush ym. 

2002). 

 

4.1.2 Restriktiivinen kardiomyopatia 

Kardiomyopatioiden toiseksi yleisimmässä muodossa, restriktiivisessä kardiomyopatiassa 

(RCM), kammioiden täyttyminen heikkenee voimakkaan fibroosin takia (Robinson & Ro-

binson 2016). Tämä johtaa vasemman eteisen suurenemiseen. Kissan RCM ei ole yhtä hyvin 

määritelty kuin HCM (Robinson & Robinson 2016). Ferasin (2009) esittelee katsausartikke-

lissaan RCM:n kaksi muotoa, myokardiaalisen ja endomyokardiaalisen, joihin RCM voidaan 

jakaa sekä ihmisillä että kissoilla. Kissoilla endomyokardiaalinen muoto on yleisin (Kimura 

ym. 2016 a). Endomyokardiaalisessa RCM:ssa esiintyy laajasti fibroosia endokardiumissa ja 

sen alla erityisesti vasemmassa kammiossa (Ferasin 2009). Kimura ja muut (2016 b) havait-

sivat, että fibroosia esiintyi makroskooppisesti erityisesti vasemman kammion rihmoissa ja 
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harvemmin vasemman kammion seinämässä. Tämän seurauksena vasemman kammion lu-

men ahtautui ja kammion muoto muuttui. Toinen RCM:n muoto, myokardiaalinen fibroosi, 

näkyi valkeana tai harmaana, sileänä ja lujana leesiona (Kimura ym. 2016 b). Laaja fibroosi 

johti vasemman kammion pienenemiseen (Kimura ym. 2016 b). 

Molemmissa makroskooppisesti havaittavissa fibroosin muodoissa näkyi histologi-

sesti vasemman kammion endokardiumin paksuuntumista hyaliinin tai fibroosin tai molem-

pien takia (Kimura ym. 2016 b). Useimmiten fibroosi rajoittui endokardiumiin, mutta joissa-

kin tapauksissa leesio ulottui jonkin verran myokardiumin puolelle, jolloin myokardiumissa 

nähtiin myosyyttien atrofiaa. Kissan RCM:n etiologia on epäselvä (Kimura ym. 2016 b). 

Erään teorian mukaan sitä voisi edeltää endomyokardiitti (Robinson & Robinson 2016), 

mutta Kimura ym. (2016 b) eivät havainneet histologiassa ollenkaan tulehdussoluja, eikä 

PCR-tutkimuksessa löydetty virusgenomia. Cesta ym. (2005) muistuttavat, että RCM muis-

tuttaa sekä makroskooppisesti että histologisesti loppuvaiheen HCM:a. Heidän mukaansa on-

kin mahdollista, että osa RCM-diagnooseista on virheellisiä siten, että oikeasti kyseessä on 

loppuvaiheen HCM. 

 

4.1.3 Dilatoiva kardiomyopatia 

 Dilatoivassa kardiomyopatiassa (DCM) vasen kammio (Ferasin 2009) tai kaikki kammiot 

(Robinson & Robinson 2016) ovat laajentuneet voimakkaasti, eikä myokardium kykene su-

pistumaan tehokkaasti (Ferasin 2009). Kammioiden seinämät ovat löysät ja ohuet (Robinson 

& Robinson 2016). Endokardium voi olla vaalea ja hieman paksuuntunut fibroosin seurauk-

sena. Histologisesti voidaan nähdä kohtalaista myosyyttien hypertrofiaa sekä lievää, diffuu-

sia interstitielliä fibroosia, mutta leesiot ovat usein histologisesti vaatimattomia (Robinson & 

Robinson 2016). Tauriinin puute altistaa DCM:lle, minkä takia sairaus oli kissoilla aiemmin 

yleisempi kuin tänä päivänä (Ferasin 2009). Nykyisiin kissanruokiin on lisätty riittävästi tau-

riinia. Tauriinin puute ei selitä kuitenkaan koko etiologiaa, vaan taustalla saattaisi olla myös 

kaliumin puute yhdistettynä tauriinin puutteeseen sekä geneettisiä tekijöitä. Lisäksi, osa 

DCM-tapauksista voi olla Ferasinin (2009) mukaan seurausta diagnosoimattomista läppäsai-

rauksista tai iskeemisestä myokardiumin sairaudesta. 
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Yksi DCM:n muoto on arytmogeeninen oikean kammion kardiomyopatia (ARVC, 

”arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy”), joskin sitä pidetään yleisesti myös 

omana kardiomyopatian luokkanaan (katsausartikkelissa Ferasin 2009). Siinä sydänlihasso-

luja korvautuu rasvasolujen infiltraatiolla ja sidekudoksella (Robinson & Robinson 2016). 

Makroskooppisesti nähdään oikean kammion sekä eteisen lumenin suurentuminen, seinämän 

oheneminen sekä pullistumia oikean kammion seinämässä (Fox ym. 2000). Foxin ja muiden 

tutkimuksessa histologisista leesioista tärkein on myosyyttien atrofia ja korvautuminen ras-

vasoluilla ja sidekudoksella. Myös myokardiittia eli tulehdussoluja nähtiin yleisesti. 

 

4.1.4 Sekundääriset kardiomyopatiat 

Edellä esiteltyjen primäärien kardiomyopatioiden lisäksi kardiomyopatia voi esiintyä myös 

sekundäärisenä. Sekundäärinen hypertrofinen kardiomyopatia on seurausta kammioiden pai-

neylikuormituksesta esimerkiksi korkean verenpaineen, kasvuhormonin liikatuotannon tai 

hyperthyroidismin takia (katsausartikkelissa Ferasin 2009).   Erään tutkimuksen mukaan se-

kundääristen sydänmuutosten tärkeimmät syyt kissalla ovat hyperthyroidismi, korkea veren-

paine, krooninen munuaisten vajaatoiminta ja krooninen keuhkosairaus (Riesen ym. 2007). 

Hyperthyroidismin ja sekundäärisen HCM:n yhteys on niin vahva, että Liun ym. (1984) mu-

kaan suurimmalle osalle hyperthyroidismia sairastaville kissoille kehittyy HCM ja jopa sy-

dämen vajaatoiminta. Patogeneesi ei ole selvä, vaan taustalla saattaa olla useita tekijöitä. 

Teorioita ovat muun muuassa, että kilpirauhashormonit saattavat vaikuttaa suoraan myokar-

diumiin tai sydämen työmäärä on voinut lisääntyä vasteena kudosten lisääntyneelle hapen-

tarpeelle sekä lämmön haihtumiselle, mistä on kehittynyt kompensatorista hypertrofiaa. 

 

4.2 Kissan synnynnäiset sydänsairaudet 

Kissan eri synnynnäisten sydänsairauksien esiintyvyydet vaihtelevat jonkin verran tutkimuk-

sesta toiseen. VSD on useiden tutkimusten mukaan synnynnäisistä anomalioista yleisin (Rie-

sen ym. 2007, Schrope 2015).  Se käsittää synnynnäisistä anomalioista tutkimuksesta riip-

puen 56 prosenttia (Riesen ym. 2007) tai 21 prosenttia (Schrope 2015). Suurella aineistolla 

(n = 57 025 kissaa) tehdyssä tutkimuksessa VSD:tä seurasivat erilaiset stenoosit (Schrope 
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2015). Subvalvulaarinen aortan stenoosi kattoi anomalioista 9 prosenttia, valvulaarinen aor-

tan stenoosi 8 prosenttia ja valvulaarinen pulmonaaristenoosi 8 prosenttia.  Kissoilla tavattiin 

myös muun muassa synnynnäistä HCM:a, jolla tarkoitettiin tutkimuksessa alle 10 viikon 

ikäisellä kissanpennulla olevaa HCM:a. Riesenin ja muiden (2007) tutkimuksessa VSD:n 

jälkeen yleisimpiä malformaatioita olivat sen sijaan AV-läppien anomaliat, jotka kattoivat 

anomalioista neljänneksen. Robinsonien (2016) mukaan endokardiumin sulkeutumishäiriöt 

sekä synnynnäinen mitraaliläpän vajaatoiminta ovat kissojen yleisimpiä synnynnäisiä sydä-

men malformaatioita. Millerin ym. (2012) mukaan kissojen yleisimpiä synnynnäisiä sydän-

vikoja ovat edellä mainittujen VSD:n, endokardiumin sulkeutumishäiriöiden ja mitraaliläpän 

vajaatoiminnan lisäksi PDA ja endokardiumin fibroelastoosi. 

On esitetty, että vasemman kammion rihmat voisivat olla osallisina sydämen rytmi-

häiriöihin ja sivuääniin (Robinson & Robinson 2016). Vasemman kammion rihmoja tarkas-

telleessa tutkimuksessa (Kimura ym. 2015) rihmoja havaittiin kaikilla kissoilla (n = 82). Niitä 

oli kissasta riippuen 1–5 kappaletta ja ne olivat usein haarautuvia tai verkkomaisia. Rihmat 

sijaitsivat useimmiten kammion keski- tai yläosissa. Histologisesti ne koostuivat Purkinjen 

säikeistä, joita ympäröi tiiviisti kollageenisäikeitä ja päällä oli endoteeliä. Joukossa oli myös 

sydänlihassoluja ja verisuonia.  Rihmojen esiintyvyydessä, jakautumisessa ja morfologiassa 

ei ollut eroja terveiden ja sairaiden sydänten välillä. Tämä viittaisi siihen, että vasemman 

kammion rihmat ovat kissoilla normaaleja anatomisia rakenteita. Kuitenkin, rihmojen pak-

suuntuminen eli niin sanottu ”moderator band cardiomyopathy” voi olla patologista (Liu ym. 

1982, Ferasin ym. 2002). Liu kumppaneineen (1982) havaitsi 21 sydänsairaalla kissalla run-

saasti vasemman kammion rihmoja. Muita löydöksiä sydämessä olivat vasemman kammion 

hypertrofia tai dilataatio sekä vasemman eteisen suurentuminen ja hypertrofia. Ferasin ym. 

(2002) diagnosoivat sydämen ultraäänitutkimuksella yhdellä kissalla ”moderator band car-

diomyopathy”-sairauden eli vasemmassa kammiossa paksuuntuneita rihmoja. Tällä kissalla 

oli oireena dyspneaa eli hengenahdistusta, matala systolinen verenpaine, takykardiaa ja sy-

dämen kuuntelussa laukkarytmi. Sittemmin vasemman kammion rihmojen fibroosia on ha-

vaittu RCM:ssä (Kimura ym. 2016 b). Ferasinin (2009) mukaan on todennäköistä, että tämä 

”excessive moderator band cardiomyopathy” on RCM:n liittyvä leesio. 
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4.3 Kissan muut sydänsairaudet 

Kardiomyopatioiden lisäksi kissan myokardiumissa on tavattu myokardiittia eli sydänlihak-

sen tulehdusta (katsausartikkelissa Ferasin 2009). Se esiintyy usein kardiomyopatian kanssa 

samanaikaisesti (Ferasin 2009). Myokardiitti voi liittyä myös systeemiseen sairauteen, kun 

taudinaiheuttaja, kuten loinen tai bakteeri, leviää sydämeen verenkierron kautta (Ferasin 

2009, Robinson & Robinson 2016). Seurauksena voi olla sydänlihaksen nekroosia ja fibroo-

sia (Robinson & Robinson 2016). Muut sydämen tulehdustilat, endokardiitti ja perikardiitti, 

ovat kissalla harvinaisia (Robinson & Robinson 2016). 

 

 

5 ILVES 

 

Suomessa tavattava ilves on lajiltaan Euraasian ilves (Lynx lynx) (Maa- ja metsätalousminis-

teriö 2007).  Urokset ovat naaraita suurempia ja ne voivat painaa jopa 30 kiloa keskipainon 

ollessa kuitenkin alle 20 kiloa (Pulliainen 1999). Suomessa ilves on riistaeläin, jonka met-

sästystä rajoitetaan voimakkaan suojeluvelvoitteen takia (Maa- ja metsätalousministeriö 

2007). Ilvesten keski-ikä on noin 4–5 vuotta, mutta ne voivat elää luonnossa jopa 17-vuo-

tiaiksi (von Arx ym. 2004). Kuolleisuus on suurinta nuorilla yksilöillä, ja vähintään puolet 

ilveksistä menehtyy ennen aikuisikää. Euroopassa kuolemaan johtavista tekijöistä merkittä-

vimmät ovat ihmisen aiheuttamia, kuten liikenneonnettomuudet, metsästys ja salakaato. Il-

vekset voivat kärsiä maasta riippuen erilaisista parasiiteistä ja taudeista, kuten rabieksesta, 

kapista tai parvosta. Luonnollisia vihollisia ilveksellä ei ole, joskin sudet voivat tappaa niitä 

satunnaisesti (von Arx ym. 2004). 

 

5.1 Suomen ilveskanta 

1900-luvun alussa ilves lähes hävisi Suomesta vainon takia (Maa- ja metsätalousministeriö 

2007). Tapporahojen maksu lopetettiin vuonna 1962 ja kanta alkoi vahvistumaan. Ilveksiä 

levisi Suomeen sekä Ruotsista että silloisesta Neuvostoliitosta (Pulliainen 1999). Suomen 
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ilveskanta on kehittynyt 1970-luvulta lähtien suotuisasti ja kanta on jälleen elpynyt 1800-

luvun tasolle (Maa- ja metsätalousministeriö 2007) ollen vuonna 2017 arviolta 2355–2495 

aikuista yksilöä (Luonnonvarakeskus eli Luke 2017). Myös pentuemäärät ovat Luken mu-

kaan kehittyneet suotuisasti. Ilveskannan kasvun ja ilvesten levittäytymisen myötä kannan 

kasvuun on alettu suhtautua rajoittavammin (MMM). Kannan hoidosta vastaa maa- ja met-

sätalousministeriö (Maa- ja metsätalousministeriö 2007). Aivan viime vuosina, vuodesta 

2014, kannan kasvu on taittunut (Luke 2017). Kannan koko oli vuonna 2017 arviolta viisi 

prosenttia pienempi kuin edellisenä vuonna. Syynä kannan pienenemiseen on Luken mukaan 

todennäköisesti viimeisen kahdeksan vuoden suuremmaksi mitoitettu metsästyskuolleisuus, 

jonka vaikutus näkyy viiveellä. Mikäli ilveksiä ei metsästettäisi, Suomen ilvespopulaatio kas-

vaisi Luken ennusteen mukaan noin 19 prosenttia vuodessa. 

 

5.2 Ilvesten terveystilanne 

Maa- ja metsätalousministeriö (2007) arvioi, että Suomen ilveskanta on elinvoimainen, 

eikä nähtävissä ole välitöntä uhkaa sen häviämisestä.  Elinvoimaisuuden puolesta puhuvat 

suotuisa yksilömäärien kehitys, kannan rakenne, tuottavuus ja geneettinen rakenne sekä teh-

tyjen hoitotoimenpiteiden onnistuminen. Mahdollisia uhkia ovat metsästys, taudit, liikenne-

onnettomuudet ja laiton tappaminen. Metsästystä on rajoitettu tarkasti, eikä se ole haitannut 

kannan kasvua (Maa- ja metsätalousministeriö 2007) lukuun ottamatta aivan viime vuosia, 

jolloin kasvu on kääntynyt (Luke 2017). Taudeista ilveksillä tavataan ulko- ja sisäloisia sekä 

virus- ja bakteeritartuntoja, mutta tauteihin menehtyneitä ilveksiä nähdään harvoin (Maa- ja 

metsätalousministeriö 2007) ja monet yleiset loiset eivät ole ilvekselle patogeenisiä (Ryser-

Degiorgis 2009). Tästä on esimerkkinä Toxoplasma gondii –loinen, jonka esiintymistä suo-

malaisilveksillä on tutkittu (Jokelainen ym. 2013). Tutkimuksessa ilveksillä esiintyi yleisesti 

loisen vasta-aineita, mutta kliinistä tautia tai kuolemantapauksia ei havaittu. Kansainvälisesti 

taudit aiheuttavat vain 3,5–25 prosenttia ilvesten kuolemista (Ryser-Degiorgis 2009). Liiken-

neonnettomuudet olivat yleisin kuolinsyy Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan suurpetojen 

kuolinsyy- ja tautiseurantaan toimitetuilla ilveksillä vuonna 2016 (n = 43). Ilveksistä 35 oli 

jäänyt auton alle ja yksi junan alle. Lisäksi kahdella havaittiin kapia. Neljä pentua oli löytynyt 
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nälkiintyneenä ja yksi pentu oli lopetettu raajojen murtumien takia (Evira 2017). Ryser-De-

giorgis muistuttaa, että liikenneonnettomuuksien merkitys kuolinsyynä voi ylikorostua, 

koska liikenteen tappamat ilvekset yleensä löydetään, toisin kuin sairauksiin kuolleet. Kissa-

eläimenä ilves on alttiina todennäköisesti useimmille kesykissojen sairauksista ja lisäksi se 

voi saada saalistaessaan tartuntoja (Ryser-Degiorgis 2009). 

Sydämeen liittyvistä muutoksista ei ole Suomessa raportoitu. Sen sijaan Sveitsissä, jossa 

ilvespopulaatio on peräisin 1970-luvun siirtoistutuksista, ilveksillä on epäilty joitakin syn-

nynnäisiä anomalioita, mahdollisesti myös sydämessä (Ryser-Degiorgis ym. 2004). Vuosilta 

1992–2004 peräisin olevissa case-raporteissa kerrotaan, että yksittäisillä ilveksillä on tavattu 

tuona aikana luuston epämuodostumia, palleatyrä, alapurenta, monorkismia eli yksikivek-

sisyyttä, ruokatorven aukile ja mahdollisesti yhdellä lisääntymiskyvyttömyyttä.  Yhdellä ai-

kuisella uroksella havaittiin sydämessä sivuääni, joka ei radioseurannan mukaan haitannut 

ilvestä kahteen vuoteen. Myöhemmin sama yksilö kuitenkin lopetti liikkumisen lähes koko-

naan ja sillä todettiin raadonavauksessa nesteen kertymistä ruumiinonteloihin ja ihonalaisku-

dokseen ja hyvin sidekudoksinen maksa verenkiertohäiriön seurauksena. Sydämessä todet-

tiin subvalvulaarinen aortan ahtauma, arterioskleroosia ja vakava fibroosi. Stenoosi on ylei-

nen synnynnäinen sydänvika koirilla, mutta harvinainen kissoilla (Ryser-Degiorgis ym. 

2004, Robinson & Robinson 2016). Sittemmin on havaittu, että arterioskleroosi ja fibroosi 

ovat yleisiä leesioita sveitsiläisilvesten sydämissä (Ryser-Degiorgis & Robert 2006). Vähin-

tään lievää fibroosia tai arterioskleroosia tai näitä molempia oli 65,8 prosentilla tutkituista 

ilveksistä (n = 38). Vertailuaineistona oli 21 ruotsalaisilveksen sydäntä, joista kyseisiä leesi-

oita havaittiin vain 23,8 prosentilla ja leesiot olivat lievempiä kuin sveitsiläisillä lajikumppa-

neilla. Molemmissa maissa muutoksia todettiin selvästi enemmän aikuisilla kuin nuorilla yk-

silöillä, mutta tutkijat eivät tuo esiin, minkä ikäisiä ilvekset olivat. Tutkituille ilveksille las-

kettiin myös sydämen painon suhde ruhon painoon. Suhde näytti kasvavan leesioiden vaka-

vuuden mukaisesti, mutta riippuvuus ei ollut tilastollisesti merkittävä (Ryser-Degiorgis & 

Robert 2006). Havaittujen leesioiden etiologia on vielä epäselvä, eikä niiden merkityksestä 

ilvesten kannalta ole varmuutta (Ryser-Degiorgis 2009). Toisilla lajeilla vastaavat leesiot 

voivat kuitenkin johtaa joko krooniseen sydänvikaan tai yhtäkkiseen kuolemaan (Ryser-De-

giorgis 2009). 



26 
 

Ryser-Degiorgis kumppaneineen (2004) arvelevat, että sveitsiläisilvesten epämuodostu-

mat ja sydänleesiot voisivat olla seurausta pullonkaulailmiöstä, jonka sveitsiläisilvekset ovat 

kokeneet, kun kokonaan kadonnut kanta elvytettiin siirtoistutuksilla. Sukusiitoksen myötä 

pienten populaatioiden geneettinen monimuotoisuus heikkenee helposti, jolloin haitalliset re-

sessiiviset alleelit voivat päästä ilmentymään (Ryser-Degiorgis ym. 2004). Populaation pe-

rustajayksilöillä voi myös sattumalta olla perinnöllisiä sairauksia. Tutkimuksen mukaan 

Sveitsin molempien siirtoistutettujen ilvespopulaatioiden geneettinen monimuotoisuus on 

selvästi vähentynyt, mikä on odotettavaa, koska populaatiot ovat peräisin vain harvoista yk-

silöistä ja eristäytyneitä. Kahdesta populaatioista toisen geneettinen monimuotoisuus oli eri-

tyisen kapea ja kaikki anomaliat havaittiin juuri siinä populaatiossa. Ryser-Degiorgis ym. 

(2004) tuovat esiin, että yksittäiset anomaliat voivat toki olla vain sattumaa ilman perinnöl-

lisiä tekijöitä, mutta löydökset ovat kuitenkin huolestuttavia. Huolta lisää myokardiumin fib-

roosin ja arterioskleroosin yleisyys. 

 

 

6 AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

6.1 Aineisto 

Tutkimusaineisto koostui suomalaisten Euraasian ilvesten (Lynx lynx) sydämistä (n = 63). 

Ilvekset pyydettiin vuosien 2013–2016 aikana kannanhoidollisesti tai vahinkoperusteisesti. 

Metsästys tapahtui metsästyskauden aikana joulukuusta helmikuuhun tai poronhoitoalueella 

lokakuusta helmikuuhun (Suomen riistakeskus 2017), paitsi kaksi vahinkoperusteisesti lope-

tettua yksilöä oli kaadettu tämän ajan ulkopuolella. Sydämet oli säilytetty pakastettuina 

Luonnonvarakeskuksen kenttäasemalla Taivalkoskella. Luonnonvarakeskus ottaa rutiinisti 

kudosnäytteitä ilveksistä terveydentilan seuraamiseksi. Samalla he mittaavat kallot, punnit-

sevat raadot ja määrittävät iän. Aineiston ilvekset ovat iältään 0–13-vuotiaita ja painoltaan 

7,8–25,5-kiloisia. Muut ilvesten taustatiedot on esitelty tuloksissa taulukossa 2 ja kuvissa 2–

3. 
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6.2 Makroskooppinen arvio 

Sydänten anatomiaa ja makroskooppisia muutoksia tarkasteltiin dissektoimalla ja mittaa-

malla tietyt yleisesti mitatut kohdat. Sydänten kunto ja suurten suonien katkaisukohta vaih-

telivat, minkä takia kaikista sydämistä ei voitu tarkastella kaikkia kohtia. Pakastetut sydämet 

sulatettiin ja ylimääräiset rakenteet ja sydänpussit poistettiin. Kaikissa näytteissä ei ollut tal-

lella sydänpussia. Tämän jälkeen osasta sydämiä otettiin valokuva lateraalisuunnassa. Ym-

pärys mitattiin narun avulla sydämen leveimmältä kohdalta. Ylimääräiset suonten osat pois-

tettiin niin, että vain suonten tyvet jäivät jäljelle. Aortan ja keuhkovaltimorungon läpimitta 

mitattiin suonten tyvestä viivoittimen avulla. Sydämet punnittiin tässä vaiheessa. 

Eteisiä tarkasteltiin silmämääräisesti ja huomioitiin, oliko foramen ovale eteisten vä-

lillä sulkeutunut. Tämän jälkeen eteisten seinämät poistettiin. Sitten kammioiden tilavuutta 

yritettiin arvioida upottamalla sydämet veteen eteiskammioläppiin asti ja mittaamalla sitten 

kammioihin kertynyt vesimäärä. Tämä menetelmä osoittautui kuitenkin epätarkaksi, joten 

siitä luovuttiin. Molemmat kammiot avattiin apexista basista kohti ja vasemman kammion 

pituus mitattiin apexista septum atrioventricularikseen asti. Vasemman ja oikean kammion 

paksuus mitattiin työntömitalla eteiskammioläppien ventraalipuolelta kohdalta, jossa ei ollut 

papillalihaksia, koska niiden mukanaolo voi johtaa liian isoihin mittatuloksiin (Hughes 

2004). Kammioiden osalta huomiota kiinnitettiin kammioiden kokoon sekä vasemman kam-

mion rihmojen esiintymiseen. Kaikki läpät arvioitiin makroskooppisesti ja niistä otettiin his-

tologiset näytteet, jos ne näyttivät poikkeavilta. 

Erityisesti sydämen suurten suonien synnynnäisten kehityshäiriöiden havaitsemiseksi 

olisi tärkeää tutkia sydän ja suuret suonet ensin irrottamatta sydäntä sydänkehkopaketista 

(Robinson & Robinson 2016), mikä ei aineiston puitteissa ollut mahdollista. Tämän takia 

synnynnäisiä muutoksia tarkasteltiin mahdollisuuksien mukaan ja erityisesti eteisväliseinä-

aukon osalta. 

 

6.3 Histologinen arvio 
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Sydämistä otettiin näytteet histologista tutkimusta varten vasemman ja oikean kammion va-

paan seinämän keskeltä sekä septumista. Lisäksi näytteitä otettiin vasemman kammion rih-

moista (n = 8). Läpistä otettiin näytteet, jos ne olivat makroskooppisesti poikkeavia. Sydän-

lihasnäytteet olivat noin 1 x 1 senttimetrin kokoisia ja ne pyrittiin leikkaamaan niin, että mu-

kana olisi myös papillalihasta. Biasaton ja muiden (2015) mukaan eläinlääketieteellisessä 

patologiassa ei ole olemassa yleistä ohjetta siihen, mikä on optimaalisin näytteen leikkaus-

kohta histopatologista arviota varten. Eläinpatologian oppikirjassa kuitenkin kerrotaan, että 

yleinen näytekohta on vasen kammio papillalihaksen kohdalta (Robinson & Robinson 2016). 

Näytteet kiinnitettiin 10-prosenttisessa puskuroidussa formaliinissa. Laskevan konsentraa-

tion etanolisarjan jälkeen ja ksyleenipuhdistuksen jälkeen kudospalat valettiin parafiiniin. 

Parafiiniblokeista leikattiin 5 mikrometrin paksuisia leikkeitä mikrotomilla. Leikkeet kiinni-

tettiin objektilasille ja värjättiin. Yleisimmät värjäykset kissojen sydänten histopatologiaa 

tarkastelleissa tutkimuksissa ovat olleet hematosykliini-eosinofiili (HE) (mm. Khor ym. 

2015) sekä hematosykliini-eosinofiili yhdistettynä Masson’s trikromeen (MT) (mm. Biasato 

ym. 2015, Wilkie ym. 2015). Tässä työssä kaikki näytteet värjättiin sekä HE:lla että MT:lla. 

 Histopatologinen arviointi tehtiin valomikroskoopilla sokkoutettuna niin, ettei arvioi-

jalla ollut tietoa yksilön taustatiedoista tai sydämen makroskooppisista havainnoista. Käy-

tössä oli Olympus CH-2 -mikroskooppi, joskin osa näytteistä katsottiin tarpeen mukaan uu-

delleen vielä toisella, tarkemmalla mikroskoopilla. Leikkeet katsottiin läpi ensin 10-kertai-

sella suurennuksella. Tämän jälkeen edustavia alueita tarkasteltiin 20- ja 40-kertaisilla suu-

rennuksilla. Histopatologisia muutoksia, joihin kiinnitettiin huomiota, olivat Wilkietä ja 

muita (2015) mukaillen kardiomyosyyttien hypertrofia, lihassäikeiden epäjärjestäytyneisyys, 

fibroosi, tulehdussolujen infiltraatio, intramuraalinen arterioskleroosi, myosyyttien de-

generaatio tai nekroosi ja rasvasolujen infiltraatio. Myosyyttien hypertrofiasta kertovia merk-

kejä ovat suuret myosyytit, joilla on suuri, suorakulmainen ja hyperkrominen tuma (Fox 

2003). Lihassäikeiden epäjärjestyksestä on kyse, kun kardiomyosyytit ovat järjestäytyneet 

toisiinsa nähden pystysuoraan tai vinoon (Fox 2003). Epäjärjestystä arvioitiin ainoastaan va-

semmasta seinämästä, koska se on yleistä normaalissa oikean kammion seinämässä, josta 

lähtee trabekkeleita (Wilkie ym. 2015). Epäjärjestys on fysiologista myös septumin ja kam-

mion vapaan seinämän liitoksessa, sidekudoksen sisällä ja vieressä, verisuonten ympärillä 
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sekä suurten lihassolukimppujen kohtaamiskohdissa (Liu ym. 1981), minkä takia näitä alu-

eita ei huomioitu. Havainnot luokiteltiin semikvantitatiivista pisteytysjärjestelmää käyttäen 

Wilkietä ym. (2015) mukaillen ja kaikista havainnoista kirjoitettiin tarvittaessa sanallisesti 

lisäselvityksiä. 

 Tarkastelu aloitettiin luomalla yleissilmäys HE-värjättyyn näytteeseen 10-kertaisella 

suurennuksella. Samalla kiinnitettiin huomiota siihen, näkyikö näytteessä poikkeavan paljon 

tulehdussoluja tai rasvakudosinfiltraatiota. Tarvittaessa näytettä katsottiin isommalla suuren-

nuksella tulehdussoluja arvioitaessa. Tulehdussolu- ja rasvakudoshavainnot koodattiin 0:ksi 

(ei ole) tai 1:ksi (on). Khorin ja muiden (2015) havaintojen mukaan kaikissa terveissä kissan 

sydämessä näkyy yksittäisiä, harvoja lymfosyyttejä, minkä takia yksittäisiä lymfosyyttejä ei 

huomioitu, ellei niitä esiintynyt enemmän kuin muissa näytteissä. Tulehdussolujen määrää 

tarkasteltiin vertailun vuoksi myös muiden kissaeläinten sydänten vasemmanpuoleisista 

kammioista. Tarkasteltavat eläimet olivat kesykissa (n = 3, kaksi kotikissaa, yksi siamilainen 

kissa), tarhattu amurintiikeri (n = 1) ja tarhattu ilves (n = 1), joiden sydämissä ei todettu 

patologisia muutoksia ruumiinavauksessa tai histologisessa tutkimuksessa Helsingin yliopis-

ton Eläinlääketieteelliseen tiedekunnan patologian osastolla. Näistä kudosleikkeistä otettiin 

kuvat tulehdussolujen määrän havainnollistamiseksi. 

 Myosyyttien epäjärjestystä arvioitiin valitsemalla 20-kertaisella suurennuksella va-

semman kammion seinämästä sattumanvaraisesti viisi kohtaa, joissa sydänlihassolut olivat 

leikkautuneet pitkittäin. Havainnot pisteytettiin 0:ksi (ei ole) tai 1:ksi (on). Kaikissa näyt-

teissä ei ollut näin montaa edustavaa kohtaa, joten tällöin havainto jäi tyhjäksi. Myosyyttien 

hypertrofiaa sekä degeneraatiota katsottiin 40-kertaisella suurennuksella viidestä sattuman-

varaisesti poimitusta kohdasta, joissa näkyi kardiomyosyyttejä ja ainakin osassa kohdista 

myös niiden tumia. Hypertrofia pisteytettiin 0:ksi (ei ole), 1:ksi (fokaalisti) tai 2:ksi (diffuu-

sisti) ja degeneraatio 0:ksi (ei ole) tai 1:ksi (on). 

 MT-värjäyksestä tarkasteltiin fibroosia sekä arterioskleroosia. Fibroosi arvioitiin kat-

somalla näyte läpi 10-kertaisella suurennuksella ja pisteyttämällä havainnot 0:ksi (ei ole), 

1:ksi (interstitielli fibroosi), 2:ksi (perivaskulaarinen fibroosi) tai 3:ksi (korvautumisfib-

roosi). Interstitiellissä fibroosissa sidekudosjuosteita kulkee myosyyttien väleissä, perivas-
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kulaarisessa fibroosissa sidekudosta on poikkeavan runsaasti verisuonten ympärillä ja kor-

vautumisfibroosissa sidekudosalue korvaa myosyyttejä (Wilkie ym. 2015). Näyte saattoi 

saada useamman eri numeron, mikäli siinä oli useita fibroosin tyyppejä. Arterioskleroosia 

tarkasteltiin valtimon koosta riippuen 10–20-kertaisella suurennuksella kolmen valtimon 

poikkileikkauksesta. Havainnot pistettiin 0:ksi (ei ole) tai 1:ksi, mikäli suonten lumen oli 

kaventunut suonen seinämän lisääntyneen sidekudoksen takia (Liu ym. 1993).  

 

6.4 Tilastollinen analyysi 

Makroskooppiset ja histologiset havainnot koottiin yhteen Excel-taulukkoon. Tilastollinen 

analyysi tehtiin osin Excel- ja osin SPSS-ohjelmalla. Tulokset raportoitiin esittelemällä ai-

neiston eri muuttujien diagrammeja sekä keskiarvoja, keskihajontoja ja vaihteluvälejä. Urok-

sia ja naaraita vertaillessa käytettiin riippumattomien otosten t-testiä. Makroskooppisten ja 

histologisten löydösten vertailussa käytettiin normaalijakautuneissa otoksissa t-testiä ja 

muissa Mann Whitney U -testiä. Alle 0,05:n suuruisia P-arvoja pidettiin tilastollisesti mer-

kitsevinä. 

 

 

7 TULOKSET 

 

Tutkimusaineiston ilvesten sukupuolet jakautuivat lähes tasan siten, että uroksia oli 33 ja 

naaraita 30 yksilöä. Tutkimuksen ilvekset olivat pääosin nuoria. 74 prosenttia ilveksistä oli 

iältään 0–2-vuotiaita. Ilvesten iät vaihtelivat 0-vuotiaasta 13-vuotiaaseen (kuva 2). Ruhojen 

keskipaino oli uroksilla 17,2 kg ja naarailla 14,5 kg (taulukko 2). Suurin osa ilveksistä oli 

pyydetty eteläisessä Suomessa: Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Etelä-Hämeessä 

(kuva 3)  
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Taulukko 2. Urosten ja naaraiden ruhojen painot.  
  

 
Keskiarvo  
(keskihajonta) 

Pienin  
paino 

Suurin  
paino N 

Uroksen paino 
(kg) 17,2 (5,1) 7,8 25,5 33 
Naaraan paino 
(kg) 14,5 (2,3) 7,9 19,2 30 

Kuva 2. Uros- ja naarasilveisten iät. N = 62 (yhden yksilön 
ikää ei ollut ilmoitettu.) 
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Kuva 3. Ilvesten pyyntimaakunnat. 
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7.1. Makroskooppiset mittaukset 

Sydän painoi uroksilla keskimäärin 70,7 g ja naarailla 62,9 g, joskin vaihtelua oli runsaasti 

(taulukko 3). Ero urosten ja naaraiden sydänten painoissa osoittautui riippumattomien otos-

ten t-testillä merkitseväksi (p = 0,036). Uroksilla sydän painoi keskimäärin 0,42 (keskiha-

jonta 0,057) ja naarailla 0,44 (keskihajonta 0,050) prosenttia ruhon painosta. Sydämen paino 

oli vahvasti yhteydessä ruhon painoon korrelaatiokertoimen ollessa 0,85 (p-arvo alle 0,01, n 

= 63). Yksilöiden painot ja sydänten painot esitellään kuvassa 4. Kaikki yksilöt sijoittuvat 

kaaviokuvassa melko lähekkäin, joten minkään yksilön sydän ei ollut tämän perusteella eri-

tyisen suuri tai pieni ilveksen kokoon nähden. Kuten kuvasta 4 nähdään, urokset olivat pää-

sääntöisesti naaraita suurempia ja myös niiden sydämet olivat isompia. Kuitenkin, myös 

uroksista löytyi pieniä yksilöitä, jotka tosin olivat myös nuoria. Kuvaajan pienten urosten 

joukko, joiden painot ovat alle 11 kilogrammaa, koostuu vain 0–1-vuotiaista yksilöistä.  

 

  

Taulukko 3. Ilvesten sydänten makroskooppiset mittaustulokset. 

 Urokset Naaraat N 

  
Keskiarvo 
(keskihajonta) Vaihteluväli 

Keskiarvo 
(keskihajonta) Vaihteluväli Urokset 

Naa-
raat 

Sydämen paino (g) 70,7 (17,5) 38,3–100,5 62,9 (10,6) 39,3–78,8 33 30 
 
Ympärysmitta (cm) 13,8 (1,3) 10,9–15,7 13,4 (1,1) 10,9–15,2 31 29 
 
Vasemman kammion pituus (cm) 4,9 (0,6) 3,5–6,1 5,0 (0,5) 3,9–6,1 33 30 
 
Vasemman kammion seinämän 
paksuus (mm) 11,1 (2,3) 7,4–17 10,4 (1,3) 7,0–13,0 33 30 
 
Oikean kammion seinämän pak-
suus (mm) 2,8 (1,0) 1,2–5,9 3,0 (1,9) 1,2–12 33 30 
 
Aortan leveys (mm) 9,7 (1,1) 8,0–12,5 9,0 (1,0) 7,0–11,0 33 30 
 
Keuhkovaltimon leveys (mm) 10,3 (1,4) 6,0–13,0 9,7 (0,8) 8,0–11,0 32 28 
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Painoa lukuun ottamatta muut sydämestä mitatut arvot eivät juuri poikenneet naarai-

den ja urosten välillä (taulukko 3). Tilastollisesti merkitsevää eroa ei havaittu urosten ja naa-

raiden välillä sydämen ympärysmitassa, vasemman kammion pituudessa eikä kammioiden 

seinämien paksuuksissa. Myöskään aortan ja keuhkovaltimon tyven leveyksissä ei ollut ti-

lastollista eroa. 

 

7.2 Silmämääräiset makroskooppiset havainnot 

Dissektioissa osassa sydämistä oli sydänpussi tallella ja osasta se puuttui. Kaikki sydänpussit 

olivat varsin rasvaisia. Rasvaa oli nähtävillä runsaasti myös sydänten vasemmanpuoleisissa 

sydänkorvakkeissa. Merkkejä synnynnäisistä, rakenteellisista sydänsairauksista ei näkynyt. 

Esimerkiksi kaikkien sydänten foramen ovale -rakenteet olivat ehjiä, mutta yhdestä sydä-

mestä tätä ei voitu arvioida, koska väliseinämää puuttui ammuksen aiheuttaman vamman 

johdosta. 

Läpät olivat pääsääntöisesti terveen näköisiä. Yhdessä vasemmassa eteiskammiolä-

pässä näkyi verihyytymän tapaista paksuuntumaa, mutta histologisen näytteen perusteella 

Kuva 4. Uros- ja naarasilvesten ruhon paino suhteessa sydämen painoon. 
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läppä oli normaali. Toisen yksilön vasemmassa eteiskammioläpässä havaittiin vaalea plakin 

kaltainen paksuuntuma, mutta histologisessa tarkastelussa läppä vaikutti normaalilta, eikä 

siinä havaittu lisääntyneesti esimerkiksi valkosoluja, kalkkeumaa tai muuta, mikä voisi selit-

tää plakkimaisen muodostelman. Kolmannella yksilöllä, 5-vuotiaalla naaraalla, vasemmassa 

eteiskammioläpässä näkyi lievää, fokaalista, kiinteää tummaa paksuuntumaa. Histologisesti 

läpän spongiosa-osassa oli kohtalaista paksuuntumista, fibroblastien proliferaatiota, sideku-

dossäikeiden lisääntynyttä epäjärjestäytyneisyyttä, löyhää myksomatoottista materiaalia sekä 

yksittäisiä lymfosyyttejä ja plasmasoluja. 

Makroskooppisesti yksikään sydämistä ei vaikuttanut suurentuneelta. Yhden alle 1-

vuotiaan naarasyksilön vasen kammio oli muita ahtaamman ja tiiviimmän näköinen. Sydä-

men paino ei ollut kuitenkaan suurentunut ruhon painoon nähden, eikä vasen kammio ollut 

mitattuna normaalia paksumpi. Histologisesti sydämessä ei ollut poikkeavan paljon fibroosia 

tai tulehdussoluja, eikä muitakaan merkittäviä patologisia muutoksia. Lihassolujen epäjär-

jestäytyneisyyttä ei pystytty arvioimaan, koska pitkittäin leikkautuneita lihassyitä oli näyt-

teessä liian vähän, mutta näkyviltä osin lihassolut olivat järjestäytyneet normaalisti.  Toisella 

yksilöllä, 9-vuotiaalla naaraalla, oikea kammio näytti löysältä ja hieman muodoltaan poik-

keavalta. Ympärysmitta oli tällä yksilöllä naaraista kaikkein isoin (15,2 cm) ja sydän painoi 

74,8 grammaa, mikä on yli yhden keskihajonnan verran yli naaraiden keskiarvon. Sydämen 

paino ei ollut kuitenkaan ruhon painoon nähden suurentunut. Histologisesti tämäkin sydän 

oli normaali.  

Kuva 5. Pitkittäin avattu vasen kammio, jossa nä-
kyy vasemman kammion rihmoja sekä jänne-
rihmoja (osoitettu instrumentilla). 
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Yhden 10-vuotiaan naaraan sydämessä huomiota kiinnittivät vasemman kammion pa-

pillalihakset, jotka olivat muita heikommin kehittyneen näköiset. Sydänlihas oli löysähkön 

tuntuinen, mutta näyte oli heikkolaatuinen mahdollisesti pakastuksen takia. Histologisesti 

vasemmassa kammiossa nähtiin hieman perivaskulaarista fibroosia ja fokaalisti korvautu-

misfibroosia. Muuten sydän vaikutti normaalilta, mutta autolyysin takia septumia ei pystytty 

arvioimaan, eikä paino ollut luotettava, koska osa eteistä puuttui. 

Tutkittujen sydänten vasemmanpuoleisissa kammioissa esiintyi runsaasti rihmara-

kenteita (kuva 5). Ne olivat morfologisesti vaihtelevia. Osassa kammioista rihmoja oli sel-

västi 2–3 suurempaa, kun taas toisissa oli paljon pieniä, ohuita rihmoja, jotka muodostivat 

pikemminkin verkostoja. Rihmoja kulki kammion poikki papillalihaksista septumiin sekä 

kammion reunalla vain yhteen seinämään kiinnittyneenä. Osa suuntautui kammion läpi suo-

raan poikittain ja osa taas vinosti. 

 

7.3 Histologiset havainnot 

Histologisia näytteitä otettiin kaikkiaan 60 yksilön sydämestä. Kaikista aineiston sydämistä 

ei saatu näytteitä, koska osa sydämistä käytettiin silikonimallien tekoon verisuoniston kuvai-

lemiseksi. Kaikki näytteet eivät myöskään olleet arviointikelpoisia, minkä takia n-arvot vaih-

televat. Loput puuttuvat havainnot johtuvat autolyysistä, jonka takia histologista arviointia ei 

voitu tehdä luotettavasti ja näyte hylättiin sen takia. 

Yksittäisiä tulehdussoluja esiintyi runsaasti. Lähes kaikissa sydämissä oli harvaksel-

taan tulehdussoluja ja joissakin näytteissä muutaman tulehdussolun rykelmiä. Lymfosyyttejä 

oli yleisesti satunnaisesti niin, että niitä näkyi usein lähes kaikissa näkökentissä ja tämän ei 

katsottu olevan patologisesti merkittävä muutos. Yksittäisiä tulehdussoluja on esitetty ku-

vassa 6. Huomattavasti normaalia merkittävämpi tulehdussolukeräymä oli noin 20 lymfosyy-

tin joukko (kuva 7), kun yleisimmin kasaumissa oli vain muutama lymfosyytti. Tulehdusso-

lujen osalta rajanveto normaaliin määrään oli vaikeaa, kuten johtopäätöksissä pohditaan. 

Lymfosyyttejä esiintyi melko tasaisesti sekä vasemman kammion seinämässä, oikean kam-

mion seinämässä että septumissa. Myös muiden kissaeläinten vasemman kammion seinä-

missä näkyi yleisesti harvalukuisia tulehdussoluja (kuva 8). 
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Lievästi tulehdussoluja oli 13 prosentissa sydämistä eli kaikkiaan 8 sydämessä. Täl-

löin lymfosyyttejä esiintyi joko diffuusisti lisääntyneesti siten, että lähes kaikissa näköken-

tissä niitä oli arviolta noin 1–5 prosenttia tumallisista soluista, tai niitä oli ryvästynyt multi-

fokaalisesti muutaman lymfosyytin kasaumiksi. Tulehdussoluja näkyi lisääntyneesti vaihte-

levasti joko vasemmassa kammiossa, septumissa tai oikeassa kammiossa. Sydämistä 4 oli 

naaraan ja 4 uroksen. Tulehdussolujen lisäksi muita makroskooppisia tai histologisia muu-

toksia ei ollut, paitsi kahdessa sydämessä oli myös fibroosia hieman tai kohtalaisesti. Riip-

pumattomien otosten t-testillä ei havaittu riippuvuutta tulehdussolujen lisääntyneen määrän 

ja sydämen suhteellisen koon välillä (p = 0,5). Myöskään iän ja tulehdussolujen määrän vä-

lillä ei ollut yhteyttä (Mann Whitney U -testillä p = 0,2)  

Fibroosia havaittiin lisääntyneesti kaikkiaan 57 prosentissa sydämistä jossakin sydä-

men osassa, joskin fibroosi oli useimmiten hyvin lievää. Kuten taulukossa 3 näkyy, tyypilli-

sintä oli kuitenkin, että yksittäisessä kudosleikkeessä fibroosin määrä ei ollut lisääntynyt 

merkittävästi. Vasemmassa kammiossa fibroosia nähtiin 26 prosentissa sydämistä. Näistä 7 

oli naaraita ja 8 uroksia. Fibroosityypeistä interstitielli oli yleisin (kuva 10), minkä jälkeen 

toiseksi eniten fibroosia nähtiin perivaskulaarisesti (kuvat 10, 11 ja 12). Mikäli sydämessä 

nähtiin perivaskulaarista fibroosia, sitä esiintyi lähinnä pienten suonten ympärillä, eikä suur-

ten suonien ympärillä todettu lisääntynyttä määrää fibroosia. Yleensä fibroosi oli vain lievää, 

mutta joissakin kudosleikkeissä nähtiin laajempi fibroosialue, joka mahtui yhden 10- tai 20-

kertaisella suurennuksella katsotun näkökentän sisään. Näillä sidekudosalueilla havaittiin 

Kuva 6. Yksittäisiä tulehdussoluja (merkitty 
nuolella) oikean kammion seinämässä peri-
vaskulaarisesti ja interstitiaalisesti. HE-vär-
jäys. 40x suurennus. 

Kuva 7. Näytteistä merkittävin tulehdussolu-
kertymä oikeassa kammiossa. 40-kertaisella 
suurennuksella näkyy noin 20 lymfosyyttiä. 
HE-värjäys. 40x suurennus. 
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tyypillisesti myös lymfoplasmasytäärisiä tulehdussoluja (kuva 9). Fibroosia esiintyi melko 

tasaisesti vasemman ja oikean kammion seinämässä sekä septumissa (taulukko 4). Lisäänty-

neen fibroosin ja sydämen suhteellisen koon välillä ei havaittu riippuvuutta (riippumattomien 

otosten t-testin p = 0,4). Fibroosilla ei ollut yhteyttä myöskään ilveksen ikään (Mann Whitney 

U -testillä p = 0,6).  

Taulukko 4. Fibroosin esiintyminen vasemman ja oikean kammion seinämässä sekä septumissa. 

 
Vasen 
kammio 

Oikea 
kammio Septum 

Ei fibroosia 42 32 49 
Interstitielli fibroosi 4 18 4 
Perivaskulaarinen fibroosi 7 2 1 
Korvautumisfibroosi 0 0 2 

Interstitielli ja perivaskulaarinen 0 2 0 
Interstitielli ja korvautumisfibroosi 1 0 1 
Perivaskulaarinen ja korvautumisfibroosi 2 0 0 

Kaikkia fibroosin muotoja 1 1 1 
N 57 55 58 
    

Kuva 8. Yksittäisiä tulehdussoluja (osoitettu nuolella) eri eläinlajien sydänten vasemmanpuoleisten 
kammioiden seinämissä. A) Tarhattu amurintiikeri, B) kotikissa, C) siamilainen kissa, D) tarhattu 
ilves. HE-värjäys. 40x suurennus. 

A B 

C D 
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Hypertrofiaa ei havaittu yhdessäkään sydämessä. Solut olivat muutoinkin hyvin tasa-

laatuisia niissä näytteissä, jotka olivat tarpeeksi laadukkaita solujen arvioimiseen (vasemman 

kammion n = 54, oikean kammion n = 56, septumin n = 58). Varsinaista myosyyttien rap-

peumaa ei havaittu yhdelläkään yksilöllä, mutta kahdella yksilöllä todettiin nekroosimuutok-

sia. 3-vuotiaalla uroksella (kuva 13) havaittiin oikeassa kammiossa rasvakudosnekroosia 

sekä toinen nekroosialue sydänlihaksessa. Paikallisesti ekstensiivinen, akuutti rasvakudos-

nekroosi oli epikardiumissa suuren suonen vieressä, mahdollisesti sepeluurteessa.  Sen vie-

ressä oli lievää sydänlihasnekroosia. Solut olivat epätarkkarajaisia ja niiden sytoplasmat oli-

vat haaleita, eikä tumia näkynyt. Toinen fokaalinen nekroosialue sijaitsi sydänlihaksessa ja 

tällä alueella solut olivat epätarkkarajaisia ja vaihtelevan kokoisia ja niiden sytoplasmat oli-

vat eri tavoin värjäytyneitä ja rakeisia. Tulehdussoluja ei ollut lisääntyneesti. Toisella ilvek-

sellä, 3-vuotiaalla naaraalla, todettiin vasemmassa kammiossa alue, jossa oli verisuonimaisia 

rakenteita, joiden yhteydessä oli myosyyttien nekroosia sekä tulehdussolukkoa, joka koostui 

lymfosyyteistä ja mahdollisesti granulosyyttien kappaleista. Tulehdussolujen esiintyminen 

viittaa kroonisempaan nekroosin muotoon kuin toisen ilveksen nekroosi, jossa tulehdusso-

lukkoa ei vielä ollut.  Muutoin sydän ei juuri poikennut muista aineiston sydämistä histolo-

gisesti eikä makroskooppisesti. Ainoastaan oikeassa kammiossa todettiin multifokaalisesti, 

lievästi lisääntynyt määrä interstitielliä ja perivaskulaarista fibroosia sekä korvautumisfib-

roosia. 
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Myosyyttien epäjärjestäytyneisyyttä tarkasteltiin vasemman kammion osalta, jossa sitä ei ha-

vaittu yhdelläkään yksilöllä (n = 43). Osa näytteistä hylättiin joko voimakkaan autolyysin 

takia tai siksi, että lihassolut olivat leikkautuneet pääosin poikittain. Vaikka epäjärjestäyty-

neisyyttä tarkasteltiin Wilkietä ym. (2015) mukaillen vasemmista kammioista, viitteitä siitä 

ei näkynyt myöskään oikeissa kammioissa tai septumeissa. Yhdessäkään sydämessä ei ollut 

myöskään rasvakudosinfiltraatiota (n = 56–58 sydämen osasta riippuen) eikä arterioskleroo-

sia (n = 44–48 sydämen osasta riippuen). Kaikissa näytteissä ei nähty riittävästi valtimoita 

arterioskleroosin arvioimiseksi. 

Kuva 10. Fibroosia multifokaalisesti myo-
syyttien väleissä ja perivaskulaarisesti. Oi-
kean kammion MT-värjäys. 40x suurennus. 

Kuva 11. Lievä perivaskulaarinen fibroosi. 
Vasemman kammion MT-värjäys. 40x suu-
rennus. 

Kuva 12. Lievä perivaskulaarinen fibroosi. 
Vasemman kammion MT-värjäys. 40x suu-
rennus. 

Kuva 9. Fokaalinen fibroottinen alue, jossa 
multifokaalisesti lievästi lisääntynyt määrä 
lymfosyyttejä. Oikean kammion HE-värjäys. 
40x suurennus. 
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Kaikki vasemman kammion rihmat (n = 8) koostuivat myosyyteistä, joita ympäröi 

sidekudos (kuvat 14, 15). Myosyyttien ja sidekudoksen suhteellinen määrä vaihteli, mikä voi 

johtua siitä, että näytteet eivät olleet kaikki juuri samasta kohtaa rihmarakennetta. Purkinjen 

soluja ei havaittu. 

 

  

 

 

  

Kuva 13. A) Oikean kammion epikardiumin pinnalla fokaalisesti ekstensiivinen akuutti rasvaku-
dosnekroosi. MT-värjäys, 10x suurennus. B) Suurennus saman leesion reunalta. Voimakas 
akuutti fokaalinen sydänlihasnekroosi. HE-värjäys, 40x suurennus. 

A B 

Kuva 14. Kahden vasemman kammion rih-
man lähtökohta endokardiumista. MT-vär-
jäys. 5x suurennus. 

Kuva 15. Vasemman kammion rihman poik-
kileikkaus. Sidekudos ympäröi keskellä ole-
via myosyyttejä. MT-värjäys. 20x suurennus. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämän tutkimuksen perusteella suomalaisilvesten sydämet ovat varsin terveitä niin makro-

skooppisesti kuin histologisestikin. Makroskooppisessa ja histologisessa tutkimuksessa ei to-

dettu voimakkaita patologisia muutoksia. Tulos vastaa hypoteesia, jonka oletuksena oli suo-

malaisten ilvesten hyvä terveystilanne. Laajentuneen kannan (Maa- ja metsätalousministeriö 

2007) valossa olisi epätodennäköistä, että populaatiossa esiintyisi kliinisiä oireita aiheuttavia 

sydänsairauksia. Hyviin tuloksiin voi vaikuttaa se, että aineiston ilveksistä 2/3 oli iältään vain 

0–2-vuotiaita. Merkittävin löydös oli fibroosi, jonka määrä oli lievästi lisääntynyt 57 prosen-

tissa sydämistä joko vasemman tai oikean kammion seinämässä tai septumissa. Pelkkää va-

senta kammiota tarkasteltaessa fibroosia oli 26 prosentissa sydämistä. Fibroosilla ei ollut yh-

teyttä ikään eikä sydämen suhteelliseen kokoon. Fibroosin esiintyvyys vasemmassa kammi-

ossa vastaa Ruotsin havaintoja, jossa ilveksistä noin 24 prosentilla todettiin lievästi lisäänty-

nyttä myokardiumin fibroosia, arterioskleroosia tai näitä molempia (Ryser-Degiorgis & Ro-

bert 2006). Tässä tutkimuksessa fibroosin esiintyminen oli huomattavasti harvinaisempaa 

kuin sveitsiläisilveksillä, joilla vasemman kammion fibroosia tai arterioskleroosia tai molem-

pia havaittiin jopa 66 prosentilla (Ryser-Degiorgis & Robert 2006). Edellämainitusta tutki-

muksesta ei selvinnyt, mikä oli nimenomaan fibroosin esiintyvyys. Ruotsalaisia ja sveitsiläi-

siä ilveksiä vertailleiden tutkijoiden mukaan fibroosi oli ”vähintään lievää” ja ruotsalaisil-

veksillä lievempää kuin sveitsiläisillä lajikumppaneilla. Mitään raja-arvoja tai histologisia 

kuvia he eivät kuitenkaan esittäneet, joten vertailu suomalaisilveksiin ei ole aukotonta. Fib-

roosin lisäksi sveitsiläis- ja ruotsalaisilveksillä oli havaittu arterioskleroosia, mitä ei tässä 

tutkimuksessa todettu yhdessäkään sydämessä. Yhdellä sveitsiläisellä ilveksellä oli havaittu 

myös synnynnäinen ahtauma (Ryser-Degiorgis ym. 2004), kun taas tässä tutkimuksessa ei 

nähty viitteitä synnynnäisistä sydänsairauksista. Myöskään hypertrofiaa, myosyyttien epä-

järjestäytyneisyyttä tai rasvakudosinfiltraatiota ei havaittu. 

Yksittäisiä, harvalukuisia tulehdussoluja esiintyi ilvesten sydämissä runsaasti ja lie-

västi lisääntyneesti niitä oli 13 prosentissa sydämistä. Kuitenkin, tämä lymfosyyttien runsas-

tuminen voi olla tulehdusprosessin sijaan osa normaalia vaihtelua, sillä merkittäviä keskitty-

miä ei havaittu. Sekä tulehdussolujen että fibroosin osalta oli hankala vetää rajaa normaalin 
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ja lisääntyneen määrän välille. Objektiivista raja-arvoa lisääntyneelle tulehdussolumäärälle 

tai fibroosille ei ole. Täysin kvantitatiivista histologista menetelmää on yritetty kehittää kis-

sojen HCM:n arvioimiseksi, mutta sen avulla ei ollut mahdollista erottaa tervettä ja hypertro-

fista sydäntä (Kershaw ym. 2012). Kissojen sydämissä näkyy normaalistikin yksittäisiä lym-

fosyyttejä (Khor 2015) ja niitä havaittiin myös tässä tutkimuksessa yleisesti niin ilveksen, 

tiikerin kuin lemmikkikissojenkin sydämissä. Lisääntyneesti esiintyessään lymfosyyttejä nä-

kyy pikemminkin ryhmissä (Khor 2015). Lymfosyyttikeräymien koot olivat Khorin (2015) 

artikkelissa kuvien perusteella merkittävästi suurempia kuin tässä tutkimuksessa havaitut. 

Prekliinistä HCM:a sairastavilla kissoilla tulehdussoluinfiltraatio kattoi noin 10 prosenttia 

myokardiumista. Tässä tutkimuksessa lievästi lisääntyneiden lymfosyyttien määrä oli arvi-

olta 1–5 prosenttia myokardiumin tumallisista soluista, minkä takia tulehdussolujen esiinty-

vyyttä voidaan pitää hyvin vähäisenä.  

Kesykissaan verrattuna ilvesten sydämissä nähtiin hyvin vähän muutoksia. Merkkejä 

kardiomyopatioista, jotka ovat kissan yleisimpiä sydänsairauksia (Riesen ym. 2007, Payne 

ym. 2015, Wilkie ym. 2015), ei todettu. Kardiomyopatioista ei ollut merkkejä histologisesti, 

eikä yksikään sydän ollut kooltaan suurentunut. Silmämääräisesti havaitut yhden yksilön 

muita ahtaamman näköinen vasen kammio ja toisen väljä oikea kammio voivat selittyä nor-

maalilla vaihtelulla, koska muita muutoksia ei näillä ollut. Samoin yhden yksilön heikosti 

kehittyneen näköiset papillalihakset voivat liittyä vanhaan ikään tai autolyysiin. Mikään sy-

dämistä ei poikennut juurikaan painon osalta. Sydän painoi uroksilla keskimäärin 0,42 ja 

naarailla 0,44 prosenttia ruumiinpainosta.  Tämä vastaa hyvin kesykissan suhdelukua, joka 

on keskimäärin 0,58 prosenttia (Robinson & Robinson 2016).  Synnynnäiset kehityshäiriöt 

ovat kissojen toiseksi yleisin sydänsairaus (Riesen ym. 2007, Payne ym. 2015, Wilkie ym. 

2015), mutta myöskään niitä ei havaittu tutkituilla ilveksillä. Ilveksillä vasemman kammion 

rihmoja havaittiin kissoja tarkastelleen tutkimuksen tapaan kaikilla yksilöillä (Kimura ym. 

2015). Rihmojen yleisyys viittaisi siihen, että ne olisivat normaaleja fysiologisia rakenteita, 

kuten myös Deniz kumppaneineen (2004) arvioi. Histologisesti ilveksen vasemman kam-

mion rihmat koostuivat kardiomyosyyteistä ja sidekudoksesta, mutta Purkinjen säikeitä ei 

havaittu, kuten ihmisillä (Silbiger 2013) ja kesykissoilla (Kimura ym. 2015). 
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Muutamassa sydämessä huomio kiinnittyi histologisessa tarkastelussa yksittäisiin 

muuttuneisiin kohtiin. Fokaalista nekroosia todettiin kahdessa sydämessä. Toisessa sydä-

messä, 3-vuotialla uroksella, nekroosialuet olivat akuutteja, sillä niiden yhteydessä ei todettu 

lainkaan tulehdussoluja.  Kyseessä voisi olla erittäin akuutti niin sanottu ”stressilihasrap-

peuma” (englanniksi mm. ”capture myopathy” tai ”exertional myopathy”) metsästystilan-

teesta johtuen. Stressilihasrappeumalla tarkoitetaan voimakkaasta rasituksesta, ponnistelusta 

tai stressistä seuraavaa luusto- ja sydänlihaksen vauriota (katsausartikkelissa Williams & 

Thorne 1996). Sydänlihassoluissa voidaan nähdä degeneraation ja nekroosin merkkejä, kuten 

hemorragiaa, solujen poikkijuovaisuuden vähentymistä, turpoamista ja pirstoutumista sekä 

tumien kutistumista ja katoamista. Kun lihaksisto alkaa parantumaan päivien kuluessa, sy-

dänlihakseen kehittyy tyypillisesti fibroosia. Makroskooppiset muutokset, kuten lihasten ve-

renvuoto, ödeema ja kalpeus, kehittyvät pääsääntöisesti melko hitaasti tuntien kuluessa rasi-

tuksen jälkeen. Eriasteisia muutoksia voidaan todeta myös munuaisissa, keuhkoissa ja mak-

sassa. Tämän työn ilveksen sydämessä nähtiin myosyyttien akuutin nekroosin lisäksi paikal-

lisesti laajaa rasvakudosnekroosia. Stressilihasrappeuman perakuuttia histologiaa ei ole ku-

vattu, mutta muutokset voisivat olla tässä työssä kuvatun kaltaisia. 

Villieläimillä stressilihasrappeumaa voidaan tavata esimerkiksi vangitsemisen tai 

kuljetuksen jälkeen (Williams & Thorne 1996). Katsausartikkelissaan Williams ja Thorne 

(1996) toteavat, että stressilihasrappeumaa on havaittu tutkimuksissa niin monella lajilla, että 

sitä voidaan olettaa esiintyvän kaikilla selkärankaisilla riittävän rankoissa ja stressaavissa 

olosuhteissa. On siis hyvin mahdollista, että myös ilveksellä voisi esiintyä sitä, jos esimer-

kiksi metsästys on ollut erityisen pitkä ja stressaava koettelemus. Tutkimuksen ilveksellä 

nekroosia esiintyi septumin näytteessä kahdessa kohtaa, mutta ei muualla sydämessä. Jotta 

stressilihasrappeumasta voitaisiin varmistua, näytteitä tulisi olla kattavammin sydämen eri 

osista ja myös luustolihaksistosta sekä mahdollisesti munuaisista. Olisi myös hyvä tietää yk-

silön historiasta, kuten metsästystapahtumasta. Yleisesti myokardiumin nekroosi voi olla 

seurausta myös muun muassa ravitsemuksellisista puutteista, toksiineista, iskemiasta, meta-

bolisista sairauksista, perinnöllisistä sairauksista tai fyysisistä vaurioista (Miller ym. 2012). 
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Toinen huomion kiinnittänyt seikka oli 5-vuotiaan naaraan vasen eteiskammioläppä, 

jossa todettiin makroskooppisesti lievä, fokaalinen, tumma paksuuntuma. Histologisesti lä-

pässä todettiin kohtalaista myksomaattista rappeumaa. Tämän kaltainen muutos on tyypilli-

nen endokardoosissa, joka on yleinen perinnöllinen sydänsairaus koirilla (Robinson & Ro-

binson 2016). Endokardoosissa vasen eteiskammioläppä rappeutuu, mikä näkyy makro-

skooppisesti läpän nodulaarisena tai diffuusina paksuuntumisena. Histologisesti paksuuntu-

mista nähdään läpän spongiosa-osassa, kuten tutkimuksen ilveksen läpässä. Endokardoosiin 

voi liittyä myös jännerihmojen paksunemista (Robinson & Robinson 2016), mitä ei tutki-

muksen ilveksellä nähty. 

Sydämen patologisten muutosten arvioinnissa olisi oleellista tarkistaa, näkyykö eläi-

messä sydänviasta kertovia systeemisiä muutoksia, kuten merkkejä keuhkojen tai maksan 

kroonisesta kongestiosta tai elinten iskemiasta tai nesteen kertymistä (Robinson & Robinson 

2016). Synnynnäiset sydänviat olisi paras havainnoida, kun sydän on vielä kiinni suurissa 

suonissa (Robinson & Robinson 2016). Tämän tutkimuksen puitteissa kumpikaan ei ollut 

mahdollista, kun koko ruho ei ollut tutkittavissa. Histologisia muutoksia, joita olivat sydän-

lihassolujen epäjärjestäytyneisyys, hypertrofia, tulehdussolut, fibroosi, arterioskleroosi, de-

generaatio ja rasvakudosinfiltraatio, pystyttiin kuitenkin arvioimaan soveltaen semikvantita-

tiivista luokittelua Wilkietä ja muita (2015) mukaillen. Ongelmaksi osoittautui, että pakas-

tettujen näytteiden laatu vaihteli hyvin paljon. Säilytyksestä johtuen osassa näytteitä esimer-

kiksi sydänlihassolujen tumat eivät erottuneet kunnolla, minkä takia näytteestä ei voitu luo-

tettavasti tarkastella hypertrofiaa ja degeneraatiota. Toisinaan lymfosyyttien tumien erotta-

minen muiden hajonneiden solujen tumista oli vaikeaa. Tämä on yksi syy siihen, miksi tu-

lehdussolujen tarkka laskeminen osoittautui vaikeaksi. Myös näytteen orientaatio vaikutti tu-

lehdussolujen esiintymiseen siten, että poikittain leikkautuneiden lihassolujen välissä näytti 

olevan usein enemmän tulehdussoluja kuin pitkittäin leikkautuneissa kohdissa. Fibroosin ar-

viointia hankaloitti se, ettei laajan näköisestä fibroosialueesta pystynyt aina päättelemään, 

oliko kyse patologisesta fibroosista vai liittyikö fibroosi juuri ja juuri näytteen ulkopuolelle 

jääneeseen suureen suoneen, jonka ympärillä on normaalistikin jonkin verran sidekudosta. 
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Rajanvedon vaikeus, näytekohdan vaikutus ja näytteen orientaation vaihtelu askar-

ruttavat yleisestikin histopatologisessa tutkimuksessa. Esimerkiksi myosyyttien epäjärjestäy-

tyneisyyden arviointiin vaikuttaa se, mistä kohtaa sydänlihaskudosta näyte on otettu, mikä 

on leikkeen orientaatio ja mitä pidetään epänormaalin runsaan epäjärjestäytyneisyyden ra-

jana (katsausartikkelissa Hughes 2004). Hughes suosittelee, että arviointiin olisi hyvä ottaa 

paloja useasta kohtaa kammiota, sillä ainakin ihmisillä epäjärjestäytyneisyys on usein hyvin 

alueellista. Tässä tutkimuksessa jouduttiin vähentämään epäjärjestäytyneisyyden tarkastelu-

kohtia viidestä kolmeen per näyte, koska pitkittäin leikkautuneita kohtia olisi ollut muuten 

liian vähän. Rajanvedon subjektiivisuuden ongelma ei liity vain histologiaan, vaan sama on-

gelma koskee Ferasinin (2009) mukaan myös ultraäänen käyttöä kardiomyopatioiden diag-

nosoinnissa ja luokittelussa. Koska kissan kardiomyopatioiden fenotyyppi vaihtelee merkit-

tävästi jopa saman kardiomyopatian luokan sisällä, ultraäänikuvankin tulkinta on subjektii-

vista (Ferasin 2009).  

Histologisista haasteista huolimatta tässä tutkimuksessa saatiin paljon tietoa suoma-

laisen ilveksen sydänten tilasta laajalla aineistolla. Näin laajaa aineistoa ei ole aiemmissa 

ilvesten sydäntä koskevissa tutkimuksissa käytetty. Vaikka näytteiden laatu vaihteli ja rajan-

veto normaaliin nähden oli väistämättä osin subjektiivista, tietyt havainnot nousivat selvästi 

esiin. Suomalaisilvesten sydämissä nähtiin yleisesti lievää fibroosia. Muita merkkejä sydän-

sairauksista ei kuitenkaan havaittu. Yksittäisiä tulehdussoluja esiintyi yleisesti, mutta erityi-

seen tulehdukselliseen valkosolujen keräytymiseen ei törmätty. Yhdessä sydämessä oli mah-

dollisesti akuuttiin stressilihasrappeumaan viittaavaa nekroosia pienellä alueella ja toisessa 

sydämessä fokaalinen, kroonisempi nekroosialue. Lisäksi yhdessä sydämessä nähtiin endo-

kardoosia muistuttavaa läpän paksunemista. Näiden muutosten merkitys yksilön kannalta lie-

nee kuitenkin pieni. Suppean geenipohjan omaavien sveitsiläisilvesten sydämissä on havaittu 

tätä tutkimusta runsaammin mahdollisesti patologisia muutoksia (Ryser-Degiorgis ym. 2004, 

Ryser-Degiorgis & Robert 2009), mutta Suomessa ei tätä ongelmaa näytä tämän tutkimuksen 

perusteella olevan. Tarvetta ilvesten terveydentilan jatkuvalle seurannalle kuitenkin on esi-

merkiksi mahdollisten siirtoistutusten takia (Ryser-Degiorgis 2009). 
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