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1 JOHDANTO 

Suomessa merkittävä osa koirista, arviolta jopa kolme neljäsosaa, on Suomen Kennelliittoon 

rekisteröityjä rotukoiria (Suomen Kennelliitto b). Viralliset rotumääritelmät ohjaavat 

rotukoirien ulkomuodon jalostusta kuvaamalla ihanneyksilöille tyypillisiä piirteitä. Tiettyjen 

jalostusvalinnoilla voimakkaasti korostettujen rotutyypillisten ulkomuotopiirteiden tiedetään 

lisäävän koiran alttiutta sen hyvinvointia ja elämänlaatua heikentäville terveysongelmille 

(Asher ym. 2003). Useilla brakykefaalisilla eli lyhytkuonoisilla roduilla rodunomaiseen 

ulkomuotoon liittyviä, lisääntyneeseen terveysongelmien riskiin yhdistettyjä piirteitä ovat 

lyhytkuonoisuus, syvät ihopoimut, ulkonevat silmät ja korkkiruuvihäntä (Asher ym. 2009). 

Brakykefaalisen kallon muodon omaavilla roduilla on tiedetty jo vuosikymmenten ajan 

esiintyvän tavallista enemmän hengitysvaikeuksia aiheuttavia ylähengitysteiden rakenteellisia 

muutoksia (Hodgman 1963, Leonard 1956) ja ihopoimuihin liittyviä tulehduksia (Hodgman 

1963). 

 

Suomessa ranskanbulldoggi, mopsi, bostoninterrieri ja englanninbulldoggi ovat suosittuja 

brakykefaalisia rotuja ja ne kuuluvat rekisteröintimääriltään sadan suosituimman rodun 

joukkoon (Schoenebeck ym. 2012, Suomen Kennelliitto 2020). Brakykefaalisten rotujen 

tyypilliseen ulkomuotoon liittyvistä terveysongelmista huolimatta muun muassa 

ranskanbulldoggin rekisteröintimäärät ovat kasvaneet kaikissa Pohjoismaissa 2000-luvun 

aikana (Pohjoismainen Kennelunioni, Brakykefaalisten rotujen työryhmä 2017). Myös 

maailmalla tiettyjen brakykefaalisten rotujen rekisteröinnit ovat lisääntyneet vauhdilla; 

Britanniassa ranskanbulldoggeja rekisteröitiin vuonna 2018 24-kertainen määrä vuoteen 2010 

verrattuna (The Kennel Club). Vuonna 2018 rotu oli myös ensimmäistä kertaa maan suosituin 

rotu 36 785 uudella rekisteröinnillä (The Kennel Club 2018, The Kennel Club). Brakykefaalisten 

rotujen suosion voimakas kasvu on saanut aikaan keskustelua ja lukuisia kannanottoja 

nykyisten jalostuskäytäntöjen merkityksestä rotukoirien terveydelle ja hyvinvoinnille (FECAVA 

2018, British Veterinary Association 2018, Suomen Eläinlääkäriliitto 2017). 

 

Suomen eläinsuojelulaki kieltää sellaisen eläinjalostuksen, josta voi aiheutua merkittävää 

haittaa emän tai pentujen terveydelle tai hyvinvoinnille (eläinsuojelulaki 8 §, HE 36/1995). 

Tarkempien tulkintaohjeiden puuttuessa lain soveltamisen on katsottu jääneen käytännössä 
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vähäiseksi (Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta 2018). Suomessa 

eläinsuojelulain uudistuksen myötä uuteen eläinten hyvinvointilakiin on suunniteltu 

tarkempaa kuvausta hyvinvointihaittaa aiheuttavasta jalostuksesta, johon liittyen on käyty 

keskustelua myös äärimmäisten ulkomuotopiirteiden merkityksestä rotukoirien 

hyvinvoinnille (HE 154/2018 vp.). Syyskuussa 2020 julkaistiin Ruokaviraston, Maa- ja 

metsätalousministeriön ja Luonnonvarakeskuksen toteuttama raportti, joka kartoittaa 

eläinsuojelulainsäädännön toimeenpanon kannalta tärkeimpiä koirilla esiintyviä perinnöllisiä 

hyvinvointihaittaa aiheuttavia piirteitä keskittyen etenkin brakykefaaliseen kallonmuotoon 

liittyviin ongelmiin. Raportissa todettiin brakykefaalisen kallonmuodon ja voimakkaiden 

ihopoimujen suosimisen jalostuksessa voivan aiheuttaa koirille merkittävää 

hyvinvointihaittaa. Nykyisten jalostuskäytäntöjen voidaan siten katsoa olevan näiltä osin 

eläinsuojelulain vastaisia (Kempe ja Mäki 2020).  

 

Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on koostaa yhteen ajantasaista tutkimustietoa 

brakykefaalisten koirarotujen ilmiasuun liittyvistä terveys- ja hyvinvointiongelmista sekä 

arvioida keinoja niiden esiintyvyyden vähentämiseksi jalostusvalinnoilla. 

Kirjallisuuskatsauksessa keskitytään etenkin mopsilla, ranskanbulldoggilla ja 

englanninbulldoggilla esiintyviin ulkomuotopiirteisiin liittyviin terveysongelmiin, sillä ne ovat 

useissa maissa suosituimpia brakykefaalisia rotuja ja kyseisistä roduista on saatavilla eniten 

tutkimustietoa. Kirjallisuuskatsauksen lisäksi tähän lisensiaatin tutkielmaan kuuluu Suomen 

Kennelliiton lyhytkuonoisten rotujen kävelytestiaineiston käsittely ja tulosten yhteenveto 

testin kahden ensimmäisen käyttöönottovuoden ajalta (Suomen Kennelliitto/Tarvainen 

2019). Nämä tulokset esitetään kirjallisuuskatsauksen brakykefaalista hengitystieoireyhtymää 

käsittelevässä osiossa 2.2.4.  
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

2.1 BRAKYKEFALIA ELI LYHYTKALLOISUUS KOIRILLA 

Käsiteellä brakykefalia tarkoitetaan koirilla lyhyttä ja leveää kallon muotoa. Pitkää ja kapeaa 

kallon muotoa kutsutaan sitä vastoin dolikokefaaliseksi ja kahden edellisen ääripään 

välimuotoa mesokefaaliseksi (kuva 1). Brakykefaalisessa kallonmuodossa erityisesti koiran 

yläleuka on huomattavan lyhyt ja leveä (Hermansson ym. 2020, Selba ym. 2020a). 

Äärimmäisen braky- ja dolikokefaalisten rotujen välisen kallon muodon vaihtelun laajuus on 

merkittävästi suurempaa kuin mitä koiraeläinten heimon lajien välillä tavataan luonnossa 

(Drake ja Klingenberg 2010). Ihmisen voidaan siis katsoa aiheuttaneen rotukoirien 

ulkomuotojalostuksella merkittäviä poikkeamia koiraeläimen alkuperäisestä kallonmuodosta.  

 

Kallon suhteellinen pituus on jatkuva muuttuja ja brakykefaalisten rotujen välillä esiintyy 

vaihtelua lievästä lyhytkuonoisuudesta äärimmäisen brakykefaaliseen kallon muotoon 

(Packer ym. 2015b). Rotujen sisällä yksilöiden välinen vaihtelu kuonon pituudessa on 

tyypillisesti pientä verrattuna rotujen välisiin eroihin (Liu ym. 2017, Packer ym. 2015b). Koirilla 

kallon muodon luokitteluun ei ole määritetty yhtenäistä määrittelytapaa, minkä vuoksi 

rotujen luokittelu braky-, meso- tai dolikokefaaliseksi voi vaihdella eri lähteiden välillä. 

Kirjallisuudessa luokitteluun käytettävät mitat perustuvat pääsiassa luisista kalloista 

mitattaviin kaksiulotteisin mittasuhteisiin (Stockhard ym. 1941, Brehm ym. 1985, Evans 1993). 

Brehm ym. (1985) mukaan brakykefaalisilla koirilla kuonon pituuden suhde aivokopan 

pituuteen on yli 1,60. Evans (1993) määrittelee brakykefaaliseksi kallot, joissa kallon pituuden 

suhde kallon leveyteen ohimokaarien välillä on yli 0,81. Tuoreemmissa tutkimuksissa 

koirayksilöiden brakykefalian astetta on arvioitu määrittämällä pehmeällä mittanauhalla 

mitatun kuonon pituuden suhde aivokopan pituuteen (engl. craniofacial ratio, CFR) (Packer 

ym. 2012, 2015a, 2015b). Koirien kallon muodon vaihtelua voidaan kuvata myös 

kolmiulotteisen muodon erot paremmin huomioon ottavalla geometrisen morfometrian 

lähestymistavalla, jota on hyödynnetty etenkin koirien kallon muodon geneettistä taustaa 

selvittävissä tutkimuksissa (Marchant ym. 2017, Schoenebeck ym. 2012).  

 

Äärimmäisen brakykefaalisiksi roduiksi voidaan lukea muun muassa mopsi, 

englanninbulldoggi, ranskanbulldoggi, bostoninterrieri, kiinanpalatsikoira, griffon bruxellois, 
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shih tsu (Schoenebeck ym. 2012), japanese chin ja apinapinseri (Packer ym. 2015b). Myös 

esimerkiksi cavalier kingcharlesinspanieli, chihuahua ja bokseri luokitellaan usein 

brakykefaaliseksi (Schoenebeck ym. 2012), mutta kyseisillä roduilla kuonon suhteellinen 

pituus on tyypillisesti hieman suurempi edellä mainittuihin äärimmäisen brakykefaalisiin 

rotuihin verrattuna (Packer ym. 2015b).  

 

 

Kuva 1. Esimerkkejä koirien kallon muodon vaihtelusta CT-kuvien kolmiulotteisissa 

mallinnoksissa. Koira numero 1 voidaan luokitella dolikokefaaliseksi ja 2-6 brakykefaalisiksi. 1 

– saksanpaimenkoira, 2 – bokseri, 3 – englanninbulldoggi, 4 – ranskanbulldoggi, 5 – 

bostoninterrieri, 6 – mopsi (Mansour ym. 2018. Lisenssi: CC BY 4.0, mukautettu). 
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Brakykefaalisille koirille tyypillinen lyhyt yläleuka johtuu kallon pohjan luiden välisten 

saumojen tavallista varhaisemmasta luutumisesta, jolloin yläleuan pituuskasvu jää vajaaksi 

(Geiger ym. 2016, Hermanson ym. 2020, Schmidt ym. 2013). Tarkka mekanismi ei ole 

kuitenkaan vielä tiedossa. Koirilla lyhyt ja leveä kuono on usean geenin säätelemä ominaisuus 

(Marchant ym. 2017, Schoenebeck ym. 2012). Kaksi merkittävintä tällä hetkellä tunnettua 

lyhytkuonoisuuteen liittyvää geenivarianttia ovat SMOC2-geenin LINE 1 -insertiomutaatio ja 

BMP3-geenin missense-mutaatio (Marchant ym. 2017). Lisäksi Marchant ym. (2017) arvioivat, 

että kromosomi kolmessakymmenessä sijaitsevalla lokuksella olisi kohtalaisen suuri vaikutus 

kuonon pituuteen ja leveyteen. Muita vähämerkityksisempiä geenejä ovat muun muassa IGF1 

ja STC2. Edellä mainitut viisi lokusta selittävät kuitenkin yhdessä arviolta vain 45 % eri rotujen 

välisestä kuonon pituuden vaihtelusta (Marchant ym. 2017). SMOC2-geenin mutaatio oli 

Mansour ym. (2018) tutkimuksessa englanninbulldoggilla ja ranskanbulldoggilla fiksoitunut ja 

bostoninterrierillä lähellä fiksaatiota. Tämä tarkoittaa, että kaikilla tai lähes kaikilla rodun 

edustajilla on mutatoitunut geenimuoto homotsygoottina eli samaperintäisenä. Schoenebeck 

ym. (2012) tutkimuksessa BMP3-geenin mutaation havaittiin olevan lähes fiksoitunut pienillä 

äärimmäisen brakykefaalisilla roduilla kuten mopsilla, englanninbulldoggilla, 

ranskanbulldoggilla, bostoninterrierillä, kiinanpalatsikoiralla ja griffon bruxelloisilla.  

 

Lisäksi englanninbulldoggeilla, ranskanbulldoggeilla ja bostoninterriereillä fiksoituneen tai 

lähes fiksoituneen (Mansour ym. 2018, Niskanen ym. 2021) DVL2-geenin mutaation on 

havaittu aiheuttavan homotsygooteille yksilöille paitsi rotutyypillisen korkkiruuvihännän, 

myös tavallista lyhyemmän kallon (Niskanen ym. 2021). DVL2-geenin mutaatiota esiintyy 

jonkin verran myös muissa bulldoggityyppisissä roduissa, kuten 

amerikanstaffordshirenterrieri, staffordshirenterrieri, dogue de bordeaux, 

vanhaenglanninbulldoggi ja amerikanbulldoggi (Niskanen ym. 2021). DVL2-geenin mutaatiota 

ei ole havaittu esiintyvän kaikilla äärimmäisen brakykefaalisilla roduilla, kuten mopsilla tai 

kiinanpalatsikoiralla (Mansour ym. 2018, Niskanen ym. 2021). Vastaavan mutaation tiedetään 

aiheuttavan ihmisellä niin kutsutun Robinowin syndrooman, johon voi liittyä muun muassa 

selkärangan nikamaepämuodostumia, litteät ja leveät kasvot sekä lyhyet raajat (Mansour ym. 

2018).  
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Suhteellisen lyhyen ja leveän yläleuan lisäksi brakykefaalisten rotujen pään alueella voidaan 

havaita myös monia muita poikkeavia piirteitä. Useilla äärimmäisen brakykefaalisilla koirilla 

yläleuka kääntyy ylöspäin suhteessa kallon pohjaan (engl. airorhychny) (Drake 2011, Geiger ja 

Haussman 2016, Wagner ja Ruf 2020). Lisäksi alapurenta on usealla brakykefaalisella rodulla 

toivottu piirre (Suomen Kennelliitto 2011, Suomen Kennelliitto 2012, Suomen Kennelliitto 

2015). Brakykefaalisilla koirilla otsaontelot ovat tyypillisesti pienet tai kokonaan puuttuvat 

(Hermanson ym. 2020). Poikkeava kallon rakenne aiheuttaa äärimmäisen brakykefaalisilla 

koirilla myös aivojen etuosan hajukäämin siirtymisen kaudaali- ja lateraalisuuntaan eli taakse- 

ja sivullepäin (Selba ym. 2020b).  

 

2.2 BRAKYKEFAALINEN HENGITYSTIEOIREYHTYMÄ 

Brakykefaalisella hengitystieoireyhtymällä (BOAS) käsitetään koirilla lyhytkalloisuuteen 

liittyvästä ylähengitysteiden rakenteellisesta ahtaudesta johtuvia pääasiassa kroonisia oireita, 

joihin lukeutuvat hengitysvaikeudet, ruuansulatuskanavan oireet sekä rasituksensietokyvyn ja 

lämmönsäätelykyvyn heikkeneminen (Aron ja Crowe 1985, Koch ym. 2003). Brakykefaalista 

hengitystieoireyhtymää on raportoitu useilla lyhytkalloisilla roduilla. Englanninbulldoggi, 

mopsi ja ranskanbulldoggi ovat tyypillisesti yliedustettuina leikkaushoitoa vaativasta 

brakykefaalisesta hengitystieoireyhtymästä kärsiviä koiria käsittelevissä tapausselostuksissa 

(Fasanella ym. 2010, Lindsay ym. 2020, Lorinson ym. 1997, Packer ym. 2015b, Poncet ym. 

2005, Poncet ym. 2006, Riecks ym. 2007, Torrez ja Hunt 2006). Muita lyhytkuonoisia rotuja, 

joilla oireyhtymää on raportoitu esiintyvän, ovat muun muassa bostoninterrieri, cavalier 

kingcharlesinspanieli, kiinanpalatsikoira, japanese chin, bordeauxindoggi, griffon bruxellois, 

bokseri, shih tsu, chihuahua, apinapinseri ja staffordshirenbullterrieri (Aron ja Crowe 1985, 

Fasanella ym. 2010, Lindsay ym. 2020, Lorinson ym. 1997, Packer ym. 2015b, Poncet ym. 2006, 

Riecks ym. 2007, Torrez ja Hunt 2006).   

 

Tapausselostuksiin pohjautuvissa tutkimuksissa tiettyjen rotujen suurella suosiolla on 

todennäköisesti vaikutusta muun muassa siihen, että mopsi, englanninbulldoggi ja 

ranskanbulldoggi ovat yliedustettuina. Rotujen yleisyys voi vaikuttaa myös eri maissa tehtyjen 

tutkimusten tuloksiin: australialaisissa aineistoissa cavalier kincharlesinspanieli on yksi 

yleisimmistä brakykefaalisesta hengitystieoireyhtymästä kärsivistä roduista (Torrez ja Hunt 
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2006, Lindsay ym. 2020), mutta Yhdysvalloista peräisin olevissa aineistoissa ei esiinny lainkaan 

rodun edustajia (Fasanella ym. 2010, Riecks ym. 2007). Edellä mainituista syistä 

tapausselostusten perusteella ei tule tehdä suoraan johtopäätöksiä BOAS-riskiroduista. Ei-

brakykefaalisilla koirilla saattaa esiintyä vastaavia ylähengitysteiden ahtaudesta johtuvia 

oireita, mutta tapaukset ovat huomattavan harvinaisia brakykefaalisiin rotuihin verrattuna 

(Riecks ym. 2007, Torrez ja Hunt 2006). Poikkeuksena voidaan mainita norwichinterrierillä 

esiintyvä nielun alueen turvotusta aiheuttavasta ADAMTS3-geenin mutaatiosta johtuva 

ylähengitystieoireyhtymä, joka vastaa oirekuvaltaan brakykefaalista hengitystieoireyhtymää 

(Marchant ym. 2019). 

 

2.2.1 ANATOMISET MUUTOKSET 

Brakykefaalisen hengitystieoireyhtymän taustalla on tyypillisesti useita ylähengitysteiden 

anatomisia poikkeavuuksia (De Lorenzi ym. 2009, Fasanella ym. 2010, Haimel ja Dupré 2015). 

Anatomiset poikkeavuudet voidaan jakaa synnynnäisiin primaarisiin ja myöhemmin 

kehittyviin sekundaarisiin muutoksiin. Primaariset muutokset lisäävät ilmanvastusta ja ilman 

turbulenssia ylähengitysteissä. Riittävän hapensaannin takaamiseksi hengityslihasten liike 

aiheuttaa hengitysteiden sisäosiin tavallista suuremman negatiivisen paineen, joka voi 

aiheuttaa ylähengitysteiden rakenteisiin sekundaarisia muutoksia kuten turvotusta, 

hyperplasiaa eli liikakasvua ja rakenteiden työntymistä ilmateihin. Nämä muutokset voivat 

voimistaa ylähengitysteiden ahtaumaa entisestään (Koch ym. 2003, Robinson 1992). 

Sierainten ahtaumaa lukuun ottamatta brakykefaalisen hengitystieoireyhtymän anatomisten 

muutosten toteaminen suoritetaan tyypillisesti yleisanestesiassa. Nielun ja kurkunpään 

alueen muutoksia voidaan arvioida subjektiivisesti pharyngoskoopin avullla. Nenänielun, 

nenäontelon, henkitorven ja keuhkoputkien muutosten visualisoinnissa voidaan käyttää 

taipuisaa tähystyslaitetta (Fossum 2019). Lisäksi henkitorven läpimittaa voidaan arvioida 

röntgenkuvista (Fossum 2019) ja etenkin nenänielun ja nenäontelon sisäisten muutosten 

toteamiseen voidaan käyttää tietokonetomografiaa (Auger ym. 2016, Oechtering ym. 2016, 

Packer ym. 2019). Koiran elämänlaatua heikentäviä kliinisiä oireita pyritään tyypillisesti 

lievittämään ylähengitysteitä ahtauttavien rakenteiden kirurgisella korjauksella (Fossum 

2019). 
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Brakykefaalisilla koirilla sierainten ulkosivuja rajaavat nenän siivekkeet voivat painua 

mediaalisesti kohti nenän väliseinää sulkien sierainaukot osittain tai lähes kokonaan (Fossum 

2019). Myös sierainten sisäpuolella sijaitsevan nenän eteisen on kuvattu olevan tavallista 

ahtaampi brakykefaalisesta hengitystieoireyhtymästä kärsivillä koirilla (Oechtering ym. 2007). 

Sierainten ahtauman vakavuusaste vaihtelee yksilöiden välillä brakykefaalisten rotujen 

keskuudessa (Liu ym. 2016, Liu ym. 2017, Ravn-Mølby ym. 2019, Suomen 

Kennelliitto/Tarvainen 2019). Liu ym. (2016) ovat kehittäneet sierainten ahtauman 

subjektiiviselle arvioinnille neliportaisen arviointiasteikon (kuva 2). Lievästi ahtautuneet 

sieraimet ovat tavallista kapeammat, mutta koira pystyy avartamaan sieraimiaan fyysisen 

rasituksen jälkeen. Kohtalaisesti ahtautuneissa sieraimissa nenän siivekkeen dorsaali- eli 

yläosa koskettaa nenän väliseinää jättäen sieraimet auki vain ventraali- eli alaosasta, eikä koira 

kykene avartamaan sieraimia. Voimakkaan ahtautuneet sieraimet ovat lähes täysin 

sulkeutuneet ja koira alkaa herkästi hengittämään suun kautta jo lievän rasituksen 

seurauksena (Liu ym. 2016). Koiran riski vakavammille brakykefaalisen 

hengitystieoireyhtymän oireille kasvaa merkittävästi, jos sieraimet ovat kohtalaisesti tai 

voimakkaasti ahtautuneet (Liu ym. 2016, Liu ym. 2017, Ravn-Mølby ym. 2019). 

 

Nenäontelo muodostaa kaksi nenäkuorikoiden täyttämää tilaa, joita erottaa 

pitkittäissuunnassa nenän väliseinä. Nenäkuorikot ovat luisia ja rustoisia limakalvon peittämiä 

rakenteita, jotka muodostavat nenäonteloon järjestäytyneen sokkelikon (Hermanson ym. 

2020). Brakykefaalisilla koirilla nenäontelon tilavuus on tavallista pienempi suhteessa koiran 

kokoon. Lisäksi brakykefaalisilla koirilla on kuvattu esiintyvän tavallista enemmän 

nenäontelon sisäisten rakenteiden poikkeavuuksia, kuten nenäontelon rakenteiden välisiä 

limakalvokontakteja (Auger ym. 2016, Schuenemann ja Oechtering 2014), epätyypillisen 

rakenteen omaavia (Oechtering ym. 2007), rostraalisesti rostraalisesti nenän eteiseen 

(Oechtering ym. 2016) tai kaudaalisesti kohti nenänieluaukkoja (Ginn ym. 2008, Oechtering 

ym. 2016, Vilaplana Grosso ym. 2015) työntyviä nenäkuorikoita ja nenän väliseinän vinoutta 

(Liu ym. 2019, Oechtering ym. 2016, Schuenemann ja Oechtering 2014). 
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Kuva 2. Esimerkkikuvia sierainten ahtauman eri vakavuusasteista Liu ym. (2016) mukaisesti 

subjektiivisesti arvioituna mopsilla, ranskanbulldoggilla ja englanninbulldoggilla (Liu ym. 2017. 

Lisenssi: CC BY 4.0, mukautettu). 

 

Koiran pehmeä kitalaki ulottuu tyypillisesti kurkunkannen kärjen tasolle (Fossum 2019). 

Tavallista pidemmän pehmeän kitalaen on tiedetty jo pitkään olevan yksi brakykefaalisen 

hengitystieoireyhtymän anatomisista komponenteista (Aron ja Crowe 1985, Hodgman 1963) 

ja sitä pidetään primaarisena muutoksena (Meola ym. 2013). Pehmeän kitalaen on havaittu 

olevan myös tavallista paksumpi vakavista BOAS-oireista kärsivillä koirilla (Barker ym. 2018, 

Grand ja Bureau 2011, Kim ym. 2019). Pehmeän kitalaen katsotaan olevan tavallista pidempi, 

jos sen kaudaalireuna ylettyy yhdestä kolmeen millimetriin kurkunkannen kärjen yli (Fossum 
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2019). Leikkaushoitoa vaativasta brakykefaalisesta hengitystieoireyhtymästä kärsivillä koirilla 

tavallista pidemmän pehmeän kitalaen esiintyvyyden on raportoitu olevan 86-100 % (De 

Lorenzi ym. 2009, Lindsay ym. 2020, Pohl ym. 2016, Poncet ym. 2006, Riecks ym. 2007, Torrez 

ja Hunt 2006).  

 

Kurkunpäässä äänihuulten rostraali- eli etupuolella sijaitsevat kurkunpään umpipusseiksi 

kutsutut limakalvon peittämät syvennykset (Hermanson ym. 2020). Umpipussien limakalvo 

voi sekundaarisena muutoksena evertoitua eli työntyä ilmateiden sisäosiin ahtauttaen 

ilmateitä kurkunpään alueella. Muutos voidaan luokitella kurkunpään kollapsin lievimmäksi 

asteeksi. Vakavamman asteisessa kurkunpään kollapsissa kurkunpään rakennetta ylläpitävien 

rustojen muoto on muuttunut tehden kurkunpäästä tavallista ahtaamman (Fossum 2019). 

Sekä evertoituneet kurkunpään umpipussit (Lindsay ym. 2020, Pohl ym. 2016) että 

pidemmälle edennyt, II tai III asteen kurkunpään kollapsi ovat kohtalaisen yleisiä löydöksiä 

brakykefaalisen hengitystieoireyhtymän kirurgista hoitoa vaativilla koirilla (Haimel ja Dupré 

2015, Liu ym. 2016, Liu ym. 2019, Pohl ym. 2016, Torrez ja Hunt 2006).  

 

Henkitorven normaalia rakennetta ylläpitävät poikittaiset C-kirjaimen malliset rustorenkaat, 

joiden vapaita päitä yhdistää dorsaalisesti henkitorvilihas (Hermanson ym. 2020). 

Vajaakehittynyt eli hypoplastinen henkitorvi on primaarinen muutos, jossa henkitorven 

poikkipinta-ala on pienentynyt, henkitorvilihas poikittaissuunnassa lyhentynyt ja 

rustorenkaiden päät voivat olla lähellä toisiaan tai kiertyä sisäkkäin (Kaye ym. 2015). 

Henkitorven hypoplasian kliininen merkitys on epäselvä, sillä sen ei ole todettu heikentävän 

brakykefaalisen hengitystieoireyhtymän korjausleikkauksen ennustetta (Riecks ym. 2007). 

Lisäksi etenkin lievää tai kohtalaista henkitorven hypoplasiaa esiintyy suurella osalla 

oireettomista tai lievistä brakykefaalisen hengitystieoireyhtymän oireista kärsivistä 

englanninbulldoggeista (Kaye ym. 2015). Henkitorven hypoplasiaan voi kuitenkin liittyä 

kroonisia hengitystieoireita, eikä muutosta ole mahdollista korjata kirurgisesti (Fossum 2019). 

Komsta ym. (2019) tutkimuksessa englanninbulldoggin lisäksi ranskanbulldoggi ja mopsi olivat 

riskirotuja henkitorven hypoplasialle cavalier kingcharlesinspanieliin, maltankoiraan, 

kiinanpalatsikoiraan ja shih tsuun verrattuna. Henkitorven hypoplasia voidaan diagnosoida 

lateraalisesta röntgenkuvasta arvioimalla henkitorven suhteellista läpimittaa jakamalla 

henkitorven läpimitta rintaontelon etuaukeaman läpimitalla (TD/TI). Toinen arviointitapa on 



 11 

rintaontelon etuaukeaman ja keuhkoputkien haarautumiskohdan keskikohdasta mitatun 

henkitorven läpimitan suhde kolmannen kylkiluun leveyteen (TT/3R) (Fossum 2019). Edellä 

mainittujen mittaustapojen välinen tulosten yhtäpitävyys sekä mittaajien välinen yhtäpitävyys 

ja mittausten toistettavuus olivat Ingman ym. (2014) tutkimuksessa englanninbulldoggeilla 

kuitenkin kohtalaisen heikkoja, minkä vuoksi henkitorven röntgenkuvat eivät tarjoa kovin 

luotettavaa tietoa jalostuskoirien seulontatutkimuksiin. 

 

Muita brakykefaalisesta hengitystieoireyhtymästä kärsivillä koirilla raportoituja primaarisia 

muutoksia ovat suhteellisen suuri kielen tyvi (Jones ym. 2019) ja liiallinen nielun alueen 

pehmytkudos (Koch ym. 2003). Muita sekundaarisia muutoksia ovat vasemman 

keuhkoputken painuminen kasaan (Bernaerts ym. 2010), kitarisojen hyperplasia (Lindsay ym. 

2020) ja kitarisojen tulehdus (Koch ym. 2003, Riecks ym. 2007). Oireyhtymään voi liittyä myös 

nenänielun kudosten osittainen tai täydellinen kasaan painuminen sisäänhengityksen aikana 

(Pollard ym. 2018).  

 

Brakykefaalisesta hengitystieoireyhtymästä kärsivillä koirilla havaitaan myös usein 

ruuansulatuskanavan muutoksia, kuten refluksiesofagiittia, mahalaukun ja ohutsuolen 

tulehdusmuutoksia ja palleatyrää eli hiatusherniaa, joiden kehittymiselle kroonisesti 

lisääntynyt rintaontelon alipaine saattaa altistaa (Lecoindre ja Richard 2004, Ponchet ym. 

2005, Reeve ym. 2017). Inspiratorisen dyspnean on todettu lisäävän riskiä muun muassa 

krooniselle lymfosytääriselle follikulaariselle gastriitille eli mahalaukun seinämän 

tulehdukselle (Faucher ym. 2020). 

 

Useiden anatomisten muutosten merkitys brakykefaalisen hengitystieoireyhtymän 

vakavuusasteelle on epäselvä, sillä yksittäisellä koiralla voidaan tyypillisesti havaita 

samanaikaisesti useita ylähengitysteitä ahtauttavia muutoksia, mikä voi vaikeuttaa yksittäisen 

muutoksen merkityksen arvioimista (De Lorenzi ym. 2009, Fasanella ym. 2010, Haimel ja 

Dupré 2015). Lisäksi samoja poikkeavuuksia, kuten henkitorven hypoplasia, tavallista pidempi 

pehmeä kitalaki tai kurkunpään umpipussien eversio, on havaittu esiintyvän myös kliinisesti 

oireettomilla tai vähäoireisilla brakykefaalisilla koirilla (Kaye ym. 2015, Vilaplana Grosso ym. 

2015). Lilja-Maula ym. (2017) havaitsivat tutkimuksessaan englanninbulldoggeilla kuitenkin 

yhteyden vakavampiasteisen sierainten ahtauman ja nielun alueen muutosten ja kliinisesti 
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merkittävien BOAS-oireiden välillä. Olisi mielenkiintoista saada lisää siitä, missä määrin 

ylähengitysteitä ahtauttavia anatomisia muutoksia esiintyy kliinisesti oireettomilla tai 

vähäoireisilla brakykefaalisilla koirilla. Liu ym. (2016) ovat havainneet kehoplethysmografiaa 

hyödyntäneessä tutkimuksessa, että myös kliinisesti oireettomilla englanninbulldoggeilla oli 

havaittavissa tilastollisesti merkittäviä eroja normokefaalisiin kontrollikoiriin verrattuna 

arvoissa, jotka viittaavat ylähengitysteiden ahtaumaan ja dynaamiseen kollapsiin. 

 

2.2.2 RISKITEKIJÄT 

Äärimmäinen lyhytkuonoisuus on merkittävin riskitekijä brakykefaaliselle 

hengitystieoireyhtymälle, kun tarkastellaan koko koirapopulaatiota (Packer ym. 2015b). 

Packer ym. (2015b) ovat arvioineet brakykefalian astetta kuonon pituuden suhteella 

aivokopan pituuteen (CFR, eng. craniofacial ratio) pehmeällä mittanauhalla otetuista mitoista. 

CFR lasketaan jakamalla kuonon pituus kirsun päästä silmien sisäkulmien väliseen linjaan asti 

aivokopan pituudella samasta linjasta kallon takaosan okkipitaalikyhmyyn asti (kuva 3). 

Tutkimuksen aineistossa brakykefaalista hengitystieoireyhtymää esiintyi vain koirilla, joilla 

CFR oli alle 0,5, eli kuonon pituus oli alle puolet kallon pituudesta. Tämä vastaa tyypillisen 

staffordshirenbullterrierin kuonon pituutta. Mitä lyhyempi kuonon suhteellinen pituus oli, sitä 

suuremmalla osalla koirista esiintyi kliinisesti merkittäviä brakykefaalisen 

hengitystieoireyhtymän oireita (Packer ym. 2015b). 

 

Äärimmäisen lyhyestä kuonosta huolimatta osalla brakykefaalisten rotujen edustajista ei 

havaita kliinisiä brakykefaalisen hengitystieoireyhtymän oireita (Packer ym. 2015b). 

Tutkimuksissa on havaittu, ettei CFR ennakoi hyvin brakykefaalisen hengitystieoireyhtymän 

riskiä brakykefaalisten rotujen sisällä (Liu ym. 2017, Ravn-Mølby ym. 2019). Lisäksi pehmeällä 

mittanauhalla tehtyjen mittausten mittaajien välinen yhtäpitävyys voi olla heikkoa (Liu ym. 

2017). Kuonon pituuden vaihtelu on usein hyvin vähäistä saman rodun yksilöiden välillä, mikä 

voi osaltaan selittää, miksi tiettyjä rotuja tarkastelevissa tutkimuksissa ei ole havaittu 

merkittävää yhteyttä kuonon pituuden ja BOAS-oireiden vakavuuden välillä. Esimerkiksi 

ranskanbulldoggeilla keskimääräinen CFR on noin 0,18 (Ravn-Mølby ym. 2019) ja CFR on 

suurimmillaankin tyypillisesti alle 0,3 (Packer ym. 2015b, Ravn-Mølby ym. 2019).  
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Muita merkittäviä brakykefaalisilla roduilla esiintyviä brakykefaaliselle 

hengitystieoireyhtymälle altistavia ulkoisesti arvioitavia tekijöitä ovat suuri kaulanympärys 

kaulan keskiosasta mitattuna sekä ylipaino (Liu ym. 2016, Liu ym. 2017, Packer ym. 2015b, 

Ravn-Mølby ym. 2019). Liu ym. (2017) tutkimuksessa rotukohtaiset ulkoisesti arvioitavissa 

olevat riskitekijät ja sierainten ahtauma selittivät mopseilla, ranskanbulldoggeilla ja 

englanninbulldoggeilla kuitenkin vain alle puolet brakykefaalisen hengitystieoireyhtymän 

vakavuuden vaihtelusta rodun sisällä. Ulkomuodon altistavien piirteiden arviointi on silti 

verrattain nopeaa ja ei-invasiivista suorittaa, eikä siihen vaadita erityistä välineistöä. 

 

ADAMTS3-geenin mutaation on havaittu aiheuttavan mesokefaalisella rodulla, 

norwichinterrierillä nielun alueen kudosturvotusta ja braykefaalista hengitystieoireyhtymää 

vastaavia oireita. Mutaation alleelifrekvenssi oli Marchant ym. (2019) tutkimuksen aineistossa 

norwichinterriereillä 0,57, englanninbulldoggeilla 0,85, ranskanbulldoggeilla ja 

staffordshirenbullterrierillä noin 0,12, sekä mittelspitzillä ja pomeranianilla 0,06. Kyseistä 

alleelia ei havaittu muun muassa mopsilla tai bostoninterrierillä, mutta kyseisten rotujen 

yksilömäärät olivat tutkimuksen aineistossa pieniä (Marchant ym. 2019). Geenin merkitystä 

brakykefaalisen hengitystieoireyhtymän riskille ei ole toistaiseksi selvitetty. 

 

Kuva 3. Kuonon suhteellisen pituuden (CFR) arviointi: okkipitaalikyhmy (A), silmien 

sisänurkkien välinen linja (B) ja kirsun pää (C). Kuvassa vasemmalta oikealle: mopsi (CFR = 

0,08), englanninbulldoggi (CFR = 0,23) ja bokseri (CFR = 0,35) (Packer ym. 2015b. Lisenssi: CC 

BY 4.0, mukautettu). 
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2.2.3 BRAKYKEFAALISEN HENGITYSTIEOIREYHTYMÄN OIREET  

Oireyhtymää sairastavilla koirilla on vakavuusasteeltaan vaihtelevia kroonisia oireita (Asher 

ym. 2009), joihin kuuluvat vaikeutunut ja äänekäs hengitys, hengitysvaikeudet unen aikana, 

alentunut rasituksensieto- ja lämmönsietokyky, ruuansulatuskanavan oireet kuten krooninen 

oksentelu. Vakavimmillaan koiralla voi esiintyä akuuttiin hapenpuutteeseen liittyviä oireita 

kuten limakalvojen sinerrystä ja koira voi pyörtyä (Fasanella ym. 2010, Lorinson ym. 1997, Pohl 

ym. 2016, Poncet ym. 2005, Riecks ym. 2007, Roedler ym. 2013, Torrez ja Hunt 2006). Korkea 

ympäristön lämpötila, fyysinen rasitus ja koiraa stressaavat tai kiihdyttävät tilanteet 

tyypillisesti voimistavat oireita (Aron ja Crowe 1985). Koska kyseessä on synnynnäisestä 

hengitysteiden ahtaudesta johtuva oireyhtymä, alkavat oireet tyypillisesti jo nuorella iällä, 

jopa alle kuuden kuukauden iässä (Pink ym. 2006, Riecks ym. 2007). Oireet voivat 

myöhemmällä iällä voimistua esimerkiksi sekundaaristen muutosten tai ylipainon 

kehittymisen myötä (Roedler ym. 2013). Englanninbulldoggien on raportoitu olevan 

tyypillisesti keskimäärin nuorempia oireiden alkaessa muihin rotuihin verrattuna (Lindsay ym. 

2020, Lorinson ym. 1997, Torrez ja Hunt 2006). Cavalier kincharlesinspanieleilla oireiden on 

kuvattu alkavan keskimääräistä myöhemmällä iällä (Lindsay ym. 2020, Torrez ja Hunt 2006). 

 

Koirilla, jotka kärsivät brakykefaalisesta hengitystieoireyhtymästä voidaan usein havaita 

kuuluvat ylähengitysteistä peräisin olevat hengitysäänet fyysisessä rasituksessa sekä unen 

aikana. Osalla koirista on myös levossa voimistuneet hengitysäänet (Pohl ym. 2016, Roedler 

ym. 2013). Terveellä normokefaalisilla koirilla ei tavallisesti havaita korostuneita 

ylähengitysääniä levossa tai rasituksen aikana ja vain pienellä osalla on kuuluvat hengitysäänet 

unen aikana (Packer ym. 2012, Roedler ym. 2013).  

 

Brakykefaalisesta hengitystieoireyhtymästä kärsivillä koirilla esiintyy usein unen aikaisia 

hengitysvaikeuksia hengitysteitä laajentavien lihasten rentoutuessa (Hendricks 1992). Tämän 

seurauksena hengitys on unen aikana katkonaista ja koira voi saada tukehtumiskohtauksia 

sekä heräillä kesken unen (Pohl ym. 2016, Roedler ym. 2013). Brakykefaalisten koirien 

rauhoittaminen on samasta syystä riskialtista, sillä myös rauhoiteaineet aiheuttavat 

hengitysteitä laajentavien lihasten rentoutumisen ja siten ylähengitysteiden ahtauman 

voimistumisen (Fossum 2019). Osa koirista oppii nukkumaan tietyssä asennossa välttääkseen 
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tukalaa oloa aiheuttavia hengitysvaikeuksia. Tällaisten koirien on kuvattu nukkuvan usein 

leuka koholla, suu auki, lelu suussa tai istualtaan (Pohl ym. 2016, Roedler ym. 2013). 

Ylähengitysteiden ahtauman kirurgisen korjauksen on havaittu vähentävän unen aikaisia 

hengitysvaikeuksia brakykefaalisesta hengitystieoireyhtymästä kärsivillä koirilla (Hinchliffe 

ym. 2019, Pohl ym. 2016).  

 

Läähättäminen on koirilla tärkeä tapa estää ruumiinlämmön liiallista nousua (Hemmelgarn ja 

Gannon 2013). Läähättäessä suurin osa koiran sisään hengittämästä ilmasta kulkee 

nenäontelon kautta, jossa siihen haihtuu kosteutta ja lämpöä nenäkuorikoiden limakalvoilta. 

Lämmin ilma hengitetään ulos suun kautta (Schmidt-Nielsen 1970). Lyhytkuonoisilla koirilla 

nenäontelon pienen tilavuuden seurauksena nenäkuorikoiden limakalvojen suhteellinen 

pinta-ala on pienempi kuin normokefaalisilla koirilla ja lisäksi nenäontelon rakenteellinen 

ahtaus lisää ilmanvastusta (Oechtering ym. 2016, Schuenemann ja Oechtering 2014). 

Brakykefaalisten koirien omistajille suunnatuissa kyselytutkimuksissa on havaittu, että 

merkittävä osa brakykefaalisista koirista voi kärsiä arkielämässä heikentyneestä 

lämmönsäätelykyvystä (Aromaa ym. 2019, Packer ym. 2019, Pohl ym. 2016, Roedler ym. 

2013). Britanniassa brakykefaalisilla roduilla on havaittu esiintyvän useammin 

lämpöhalvauksia ei-brakykefaalisiin rotuihin verrattuna (Hall ym. 2020). Lisäksi kliinisesti 

merkittävien BOAS-oireiden on todettu olevan englanninbulldoggeilla yhteydessä 

suurempaan ruumiinlämmön nousuun submaksimaalisessa rasituksessa (Lilja-Maula ym. 

2017).  

 

Brakykefaalinen hengitystieoireyhtymä heikentää koiran rasituksensietokykyä (Aromaa ym. 

2019, Lilja-Maula ym. 2017). Kävelyvauhtia suoritettavassa rasitustestissä kliinisesti 

merkittävistä BOAS-oireista kärsivät englanninbulldoggit, ranskanbulldoggit ja mopsit 

kävelevät hitaammin kuin oireettomat tai lieväoireiset yksilöt tai terveet ei-brakykefaaliset 

verrokit. Myös rasituksesta palautuminen sykkeen, hengitystiheyden, ruumiinlämmön ja 

yleisolemuksen osalta on hitaampaa kliinisesti merkittävästä brakykefaalisesta 

hengitystieoireyhtymästä kärsivillä koirilla (Aromaa ym. 2019, Lilja-Maula ym. 2017). 

Brakykefaalisen hengitystieoireyhtymän kirurgisen hoidon on todettu parantavan koiran 

rasituksensietokykyä, mutta leikkaushoidon suotuisa vaikutus koiran lämmönsäätelykyvylle 

on vähäinen (Pohl ym. 2016).  
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Brakykefaaliseen hengitystieoireyhtymään liittyy usein kroonisia ruuansulatuskanavan oireita, 

joita voi ilmetä jopa päivittäin (Pohl ym. 2016, Roedler ym. 2013). Näihin lukeutuvat 

lisääntynyt kuolaaminen, regurgitaatio, oksentelu ja mahanesteen nouseminen ruokatorveen 

(Poncet ym. 2005). Ylähengitysteiden kirurgian on havaittu vähentävän brakykefaalisesta 

hengitystieoireyhtymästä kärsivien koirien ruuansulatuskanavan oireita (Pohl ym. 2016, 

Poncet ym. 2006). 

 

Brakykefaalinen hengitystieoireyhtymä vaikuttaa useisiin koiran peruselintoimintoihin ja 

perustarpeisiin (Roedler ym. 2013). Krooniset hengitysvaikeudet ja hengenahdistus 

aiheuttavat vakavasta brakykefaalisesta hengitystieoireyhtymästä kärsiville koirille 

huomattavaa hyvinvointihaittaa ja kärsimystä. Ihmisillä hengenahdistukseen liittyvän 

hapenpuutteen on todettu aiheuttavan äärimmäisen epämiellyttävää tunnetta, kun 

hapenpuute lisää tarvetta hengittää, mutta kertahengitystilavuus ei kasva (Beausoleil ja 

Mellor 2015). Lyhytkuonoiset koirat pyrkivät välttelemään tilanteita, joissa niille aiheutuu 

hengitysvaikeuksia, mikä viittaa tilanteiden aiheuttamaan epämiellyttävään tunteeseen myös 

koirilla (Packer ym. 2012). Heikentynyt lämmönsäätely- ja rasituksensietokyky rajoittavat 

koiran kykyä toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistä, kuten liikkumista ja leikkimistä. Myös 

krooniset, usein toistuvat unen aikaiset hengityskatkokset ja ruuansulatuskanavan oireet 

aiheuttavat koiralle epämukavaa tunnetta ja heikentävät siten koiran hyvinvointia.  

 

Useissa tutkimuksissa on tullut esille, että osa brakykefaalisten koirien omistajista ei kiinnitä 

huomiota koiran BOAS-oireisiin (Aromaa ym. 2019, Liu ym. 2015, Packer ym. 2012, Packer ym. 

2019). Omistajat voivat pitää koiran äänekästä hengitystä jopa normaalina rodunomaisena 

piirteenä (Packer ym. 2012, Packer ym. 2019). Britanniassa suoritetussa Liu ym. (2015) 

tutkimuksessa kliinisistä BOAS-oireista kärsivien ranskanbulldoggien omistajista noin 60 % 

ilmoitti diagnoosia edeltävässä kyselyssä, ettei koira kärsinyt koskaan tai vain harvoin 

korostuneista hengitysäänistä tai hengitysvaikeuksista rasituksen aikana. Oireiden pitäminen 

normaalina voi pitkittää koiran hoitoon pääsyä. On myös mahdollista, että oireilevia koiria 

käytetään jalostukseen, koska sairaus jää ilman diagnoosia. 
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2.2.4 BRAKYKEFAALISEN HENGITYSTIEOIREYHTYMÄN SEULONTAMENETELMÄT 

JALOSTUSYKSILÖILLÄ 

Rasituksensiedon aleneminen on olennainen osa kliinisesti merkittävän brakykefaalisen 

hengitystieoireyhtymän oirekuvaa. Lisäksi hengitystieoireet ja heikentynyt 

lämmönsäätelykyky tulevat selvemmin esiin rasituksen yhteydessä (Aron ja Crowe 1985, Liu 

ym. 2015, Riggs ym. 2019). Kävelytestin on todettu olevan käytännöllinen ja luotettava tapa 

arvioida koiran rasituksensietokykyä muun muassa sydänsairaudesta (Boddy ym. 2004) tai 

hengitysteiden sairaudesta (Swimmer ym. 2011, Lilja-Maula ym. 2014) kärsivillä koirilla. 

Brakykefaalista hengitystieoireyhtymää käsittelevissä tutkimuksissa on käytetty kuuden 

minuutin kävelytestiä, jossa mitataan koiran kulkemaa matkaa tai 1000 metrin kävelytestiä, 

jossa mitataan matkan kävelyyn kuluvaa aikaa (Aromaa ym. 2019, Bartels ym. 2015, Lilja-

Maula ym. 2017). 

 

1000 metrin kävelytestin on havaittu erottelevan rotukohtaisesti määritellyillä aikarajoilla 

suhteellisen hyvin kliinisesti merkittävästi oireilevat englanninbulldoggit (Lilja-Maula ym. 

2017), ranskanbulldoggit ja mopsit (Aromaa ym. 2019) oireettomista tai vähäoireisista 

koirista. Aromaa ym. (2019) tutkimuksessa 1000 metrin kävelytestin erottelukyky eri asteisista 

BOAS-oireista kärsivien koirien välillä oli hieman parempi kuuden minuutin kävelytestiin 

verrattuna. 1000 metrin kävelytestissä koiran tulee pystyä kävelemään tai ravaamaan 1000 

metrin matka tasaista vauhtia rotukohtaisen aikarajan sisällä. Mopsilla ja ranskanbulldoggilla 

11 minuutin aikarajan on todettu erottelevan parhaiten kliinisesti merkittävistä 

brakykefaalisen hengitystieoireyhtymästä kärsivät koirat oireettomista tai lieväoireisista 

(Aromaa ym. 2019). Vastaavasti englanninbulldoggeilla 12 minuutin on todettu olevan riittävä 

(Lilja-Maula ym. 2017). Myös koiran palautumisen seuranta 15 minuutin sisällä kävelyosuuden 

jälkeen on olennainen osa kävelytestiä (Aromaa ym. 2019, Bartels ym. 2015, Lilja-Maula ym. 

2017). Terveet normokefaaliset koirat palautuvat kävelytestistä kymmenen minuutin sisällä, 

usein jo alle viidessä minuutissa (Aromaa ym. 2019).  
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1000 metrin kävelytesti on hyväksytty vuonna 2016 Suomen Kennelliiton viralliseksi 

terveystarkastukseksi seuraavilla roduilla (Suomen Kennelliitto 2019a):   

 

Muilla roduilla kuin mopsilla, ranskanbulldoggilla ja bostoninterrierillä, joilla aikaraja on 11 

minuuttia, kävelytestin aikaraja on toistaiseksi 12 minuuttia. Kävelyosuuden jälkeen koiran 

sykkeen, hengitystiheyden, ruumiinlämmön ja yleistilan tulee palautua riittävästi viidentoista 

minuutin palautumisajan sisällä. Koiran suoritus hylätään, jos sen ruumiinlämpö nousee liikaa 

tai koiralla on havaittavissa akuuttiin hengitysvaikeuteen viittaavia oireita, kuten korostuneet 

hengitysliikkeet tai limakalvojen sinerrystä (Suomen Kennelliitto 2019a).  

 

Brakykefaalisen hengitystieoireyhtymän kliinisten oireiden vakavuusasteen arviointiin on 

kehitetty arviointiasteikkoja (Lilja-Maula ym. 2017, Liu ym. 2015, Riggs ym. 2019). Liu ym. 

(2015) perustuva Lilja-Maula ym. (2017) mukainen arviointiasteikko on otettu käyttöön 

Suomen Kennelliiton virallisen kävelytestin yhteyteen (Suomen Kennelliitto a). Eläinlääkäri 

arvioi koiralta sen hengitystyypin, limakalvojen värin ja mahdolliset viitteet 

hengenahdistuksesta ennen rasitusta. Ylähengitysäänten voimakkuus arvioidaan sekä ennen 

että jälkeen kävelyosuuden (Lilja-Maula ym. 2017). Kliinisen tutkimuksen toistaminen 

rasituksen jälkeen nostaa arvion luotettavuutta, sillä hengitysäänet tyypillisesti voimistuvat 

brakykefaalisesta hengitystieoireyhtymästä kärsivällä koiralla fyysisen rasituksen seurauksena 

(Liu ym. 2015, Riggs ym. 2019).  

 

Kliinisen tutkimuksen perusteella määritetään koiran oireiden vakavuutta kuvaava BOAS-aste 

(taulukko 1), jossa BOAS 0 vastaa oireetonta ja BOAS 3 vakavia oireita. BOAS 1 -asteen kliinisen 

merkityksen katsotaan olevan vähäinen, joten BOAS 0 ja BOAS 1 -asteisiin voidaan viitata myös 

BOAS- ja kliinisesti merkittäviin BOAS 2 ja BOAS 3 -asteisiin BOAS+ -merkinnällä (Lilja-Maula 

ym. 2017). Kliiniseen tutkimukseen voidaan yhdistää ulkoisesti arvioitavien riskitekijöiden, 

- apinapinseri  

- bostoninterrieri  

- englanninbulldoggi  

- griffonit  

- japanese chin  

- kiinanpalatsikoira   

- kingcharlesinspanieli 

- mopsi  

- norwichinterrieri  

- ranskanbulldoggi 

- shih tsu  
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kuten sierainten ahtauman ja CFR:n arviointi.  Suomen Kennelliiton virallisessa kävelytestissä 

määritettävät BOAS-aste, sierainten ahtauman aste tai CFR eivät vaikuta itse kävelytestin 

tulokseen (Suomen Kennelliitto 2019a), eivätkä toistaiseksi rajoita koiran jalostuskäyttöä 

(Suomen Kennelliitto 2021a).  

 

Taulukko 1: Eläinlääkärin suorittamaan kliiniseen tutkimukseen perustuva BOAS-asteen 

luokittelu Lilja-Maula ym. (2017) mukaan perustuen Liu ym. (2015) (Suomen Kennelliitto a). 

 BOAS-astea 

 BOAS- BOAS+ 

 0 1b 2b 3 

Ylähengitysäänetc levossa 

0 = ei kuuluvissa 

1 = lievät 

2 = kohtalaiset 

3 = selvästi äänekkäät 

0 0-1 1-2 2-3 

Ylähengitysäänetc liikunnan jälkeen 

0 = ei kuuluvissa 

1 = lievät 

2 = kohtalaiset 

3 = selvästi äänekkäät 

0 1-2 1-2 2-3 

Hengitystyyppi levossa 

0 = normaali 

1 = käyttää hengityksen apulihaksiad 

0 0 0-1 1 

Hengenahdistusta tai limakalvojen 

sinerrystä levossa 

0 = ei havaittavissa 

1 = havaittavissa 

0 0 0 0-1 

aBOAS-oireiden aste: 0 = ei oireita, 1 = lievät, 2 = kohtalaiset, 3 = vakavat oireet. 

bKoira saa kokonaisarvioksi seuraavan BOAS-luokan, jos kaikki sen oireet ovat ylärajoilla. 

cIlman auskultaatiota kuuluvat hengitysäänet. 

dApulihasten käyttö ilmeistä: voimistuneet sierainten, rintakehän ja vatsan liikkeet. 

 

Suomen Kennelliiton viralliseen kävelytestiin ennen vuoden 2019 puoliväliä osallistuneista 

englanninbulldoggeista 89 % ja ranskanbulldoggeista sekä mopseista 99 % läpäisi kävelytestin 

hyväksytysti 12 minuutin aikarajalla (Suomen Kennelliitto/Tarvainen 2019). Mopsilla, 

ranskanbulldoggilla ja bostoninterrierillä kävelytestin aikarajaa lyhennettiin 11 minuuttiin 
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vuoden 2020 alusta lähtien Aromaa ym. (2019) tulosten ja bostoninterriereiden osalta kahden 

ensimmäisen käyttöönottovuoden kävelytestitulosten perusteella (Suomen 

Kennelliitto/Tarvainen 2019). Kävelytestiaineistossa arvioiduista mopseista 32 %, 

englanninbulldoggeista 29 % ja ranskanbulldoggeista 22 % kärsi kliinisesti merkittävistä BOAS-

oireista (BOAS 2 tai BOAS 3). Vain pienellä osalla testatuista koirista havaittiin vakavia BOAS-

oireita (Suomen Kennelliitto/Tarvainen 2019). Kävelytestin yhteydessä Liu ym. (2016) 

kehittämän asteikon mukaisesti arvioituna kohtalaisesti tai vakavasti ahtautuneiden 

sierainten esiintyvyys oli englanninbulldoggeilla 40 %, ranskanbulldoggeilla 67 % ja mopseilla 

79 % (Suomen Kennelliitto/Tarvainen 2019). Vaikka kävelytestillä voidaan karsia valtaosa 

kliinisesti oireilevista koirista jalostuksen ulkopuolelle (Aromaa ym. 2019, Lilja-Maula ym. 

2017), tulisi mahdollisimman pieneen jälkeläisten BOAS-riskiin pyrittäessä huomioida myös 

jalostusyksilöiden BOAS-oireiden ja sierainten ahtauman asteet.  

 

Vastaavasti Britanniassa mopsien, ranskanbulldoggien ja englanninbulldoggien BOAS-oireiden 

vakavuusasteesta on kerätty tietoa Cambridgen yliopiston tutkimuksen avulla perustuen Liu 

ym. (2015) mukaiseen eläinlääkärin suorittamaan kliiniseen tutkimukseen. Aineistossa 51,4 

prosentilla mopseista, 49,2 prosentilla ranskanbulldoggeista ja 47,4 prosentilla 

englanninbulldoggeista on havaittu kliinisesti merkittäviä BOAS-oireita (Cambridge BOAS 

Research Group 2018). Cambridgen yliopistossa suoritetussa Liu ym. (2017) tutkimuksessa 

kohtalaisen tai voimakaan sierainten ahtauman esiintyvyys oli englanninbulldoggeilla 44 %, 

ranskanbulldoggeilla 74 % ja mopseilla 58 %. 

 

On otettava huomioon, että kohtalaisen suurista yksilömääristä huolimatta edellä kuvatut 

Suomen Kennelliiton ja Cambridgen yliopiston otannat eivät todennäköisesti kuvaa tutkittujen 

rotujen todellista tilannetta. Esimerkiksi Suomen Kennelliiton virallinen kävelytesti on 

kehitetty jalostuskoirien, eli tyypillisesti rodun keskiarvoa parempien yksilöiden 

seulontatutkimukseksi ja testin ollessa vapaaehtoinen on mahdollista, että testiin on 

valikoitunut lievempioireisia yksilöitä. Brakykefaalisen hengitystieoireyhtymän esiintyvyyttä 

olisi hyvä selvittää laajemmin eri brakykefaalisissa roduissa. 
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Keuhkojen toimintakoetta eli kehopletysmografiaa on ehdotettu mahdolliseksi tavaksi 

määrittää objektiivisesti koiran brakykefaalisen hengitystieoireyhtymän vakavuusaste ennen 

jalostuskäyttöä (Liu ym. 2015). Koe voidaan suorittaa ei-invasiivisesti ilman koiran rauhoitusta 

ilmatiiviin kammion avulla, joka mittaa hengityksen aikaansaamia painevaihteluita. 

Kehopletysmografia on antaa kvantitatiivisen arvion koiran hengityksen toiminnallisuudesta 

ja mahdollisten hengitysvaikeuksien asteesta. Laitteiston rajoitettu saatavuus ja testaukseen 

kuluva aika rajoittavat menetelmän laaja-alaista käyttöä jalostusyksilöiden testauksessa (Riggs 

ym. 2019). 

 

2.3 SILMIIN LIITTYVÄT ONGELMAT  

Brakykefaalisilla koirilla matalat silmäkuopat voivat johtaa ulkoneviin silmiin ja suhteellisen 

suureen luomirakoon (Gould ja McLellan 2014). Tämä voi kuulua rodussa tavoiteltaviin 

ulkomuotopiirteisiin; muun muassa mopsin ihanteellisia silmiä kuvataan Yhdysvaltojen 

kennelliiton rotumääritelmässä suuriksi, prominenteiksi ja pyöreiksi (American Kennel Club 

2008). Ulkonevat silmät ovat alttiita sarveiskalvon vaurioille ja krooniselle ärsytykselle. 

Ulkonevat silmät ja suuri luomirako voivat myös johtaa luomien epätäydelliseen 

sulkeutumiseen, mikä estää kyynelnesteen levittymistä tasaisesti koko sarveiskalvolle. Tämän 

seurauksena sarveiskalvon keskiosa voi kuivua ja kehittää haavauman (Gould ja McLellan 

2014). Lisäksi traumaattista proptoosia eli silmän työntymistä ulos silmäkuopasta on kuvattu 

esiintyvän tyypillisesti etenkin pienillä brakykefaalisilla suurisilmäisillä roduilla kuten 

kiinanpalatsikoiralla (Ali ja Mostafa 2019, Pe’er ym. 2020).  

 

Sarveiskalvon tunnon on havaittu olevan brakykefaalisilla koirilla alentunut verrattuna ei-

brakykefaalisiin koiriin. Tutkimukset aiheesta perustuvat kuitenkin toistaiseksi vain pieniin 

aineistoihin (Bolzanni ym. 2020, Kafarnik ym. 2008). Alentunut sarveiskalvon tunto voi 

mahdollisesti johtaa esimerkiksi sarveiskalvon haavauman kivuttomuuteen ja hidastaa siten 

ongelman havaitsemista ja hoitoon pääsyä. Hoitamattomana sarveiskalvon haavauman 

vakavuusaste voi edetä nopeasti, mikä voi johtaa näön menettämiseen silmästä (Gould ja 

McLellan 2014).  
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Prominentti kuonon päällä sijaitseva nenäpoimu voi johtaa trikiaasiin, jossa ihopoimun karvat 

hankautuvat silmää vasten (Gould ja McLellan 2014). Tämä voi johtaa kroonisen ärsytyksen 

seurauksena sarveiskalvotulehdukseen, sarveiskalvon haavaumaan, lisääntyneeseen 

kyynelvuotoon, kipuun ja silmän siristelyyn (Fossum 2019). Prominentti nenäpoimu saattaa 

altistaa myös mediaaliselle eli silmän sisänurkan ylä- tai alaluomen sisäänpäin kääntymiselle, 

entropiumille (Gould ja McLellan 2014). Krecny ym. (2015) tutkimuksessa kaikilla 

silmäsairauksien erikoisklinikalla tutkituista 130 mopsista havaittiin silmän sisänurkan 

entropium. Yhdysvalloissa American College of Veterinary Ophthalmologists mukaan vuosien 

2014 ja 2018 välillä silmätutkimuksessa käyneistä englanninbulldoggeista 14,4 prosentilla ja 

mopseista 10,5 prosentilla havaittiin entropium (American College of Veterinary 

Ophthalmologists 2018).   

 

Sarveiskalvon haavaumat ovat keskimääräistä yleisempiä brakykefaalisilla koirilla (O'Neill ym. 

2017b, Packer ym. 2015a, Tolar ym. 2006). Packer ym. (2015a) tutkimuksessa havaittiin, että 

brakykefaalisen kallonmuodon lisäksi suuri luomiraon suhteellinen koko ja nenäpoimu lisäävät 

sarveiskalvon haavauman riskiä. Kuonon suhteellisen pituuden ollessa lyhyempi, on koiran 

luomirako tyypillisesti suurempi (Packer ym. 2015a). Luomiraon leveys mitattiin pehmeällä 

mittanauhalla sisemmästä silmänurkasta ulompaan silmänurkkaan. Suhteellinen luomiraon 

leveys saadaan kaavalla, jossa kallon pituus määritellään etäisyydeksi silmien sisänurkkien 

välisen linjan keskipisteestä okkipitaalikyhmyyn: 

 

Luomiraon suhteellinen leveys = 
Luomiraon leveys (mm)

Kallon pituus (cm) × 10
 × 100 

 

Luomiraon suhteellisen leveyden kasvaessa myös valkoista kovakalvoa on näkyvissä 

useammalla silmän sivulla koiran katsoessa suoraan eteenpäin (Packer ym. 2015a). Tämä 

mahdollistaa luomiraon suhteellisen leveyden epäsuoran arvioinnin ilman mittanauhalla 

tehtäviä mittauksia (kuva 4). Suurin luomiraon suhteellinen leveys havaittiin Packer ym. 

(2015a) aineistossa pienillä brakykefaalisilla roduilla kuten mopsilla, kiinanpalatsikoiralla, 

griffon bruxelloisilla ja shih tsulla. Tutkimukseen osallistuneilla kiinanpalatsikoirilla 

suhteellinen luomiraon leveys oli keskimäärin noin 34. Labradorinnoutajilla luomiraon 

suhteellinen leveys oli keskimäärin 19 ja staffordshirenbullterriereillä 23 (Packer ym. 2015a). 
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Myös Krecny ym. (2015) tutkimuksen potilasaineistossa kaikilla mopseilla todettiin 

subjektiivisesti arvioituna molemmissa silmissä tavallista suurempi luomirako. Iwashita ym. 

(2020) havaitsivat mopsilla ja kiinanpalatsikoiralla muita rotuja useammin vakava-asteisia kuin 

lieväasteisia sarveiskalvon haavaumia, mutta ranskanbulldoggilla useammin lieväasteisia kuin 

vakava-asteisia sarveiskalvon haavaumia. Ero voi mahdollisesti liittyä mopsin ja 

kiinanpalatsikoiran ranskanbulldoggiin verrattuna tyypillisesti suurempaan luomiraon 

suhteelliseen kokoon (Packer ym. 2015a). 

 

Sarveiskalvon haavaumat heikentävät koiran hyvinvointia aiheuttamalla usein kipua ja ne 

voivat johtaa hoitamattomana näön menetykseen kyseisestä silmästä (Gould ja McLellan 

2014). Tarvittaessa luomirakoa voidaan pienentää kirurgisesti. Myös muut rakenteelliset 

poikkeavuudet, kuten trikiaasi tai luomen sisäänpäin kääntyminen aiheuttavat usein toistuvia 

ongelmia ja vaativat siksi usein kirurgista korjausta (Fossum 2019). Muun muassa Packer ym. 

(2019) kyselytutkimuksessa 18 prosentille englanninbulldoggeista oli suoritettu silmäluomien 

korjaavaa kirurgiaa. Brakykefaalisten rotujen silmien terveyttä voidaan todennäköisesti 

edistää valitsemalla jalostukseen koiria, joilla luomiraon suhteellinen koko on pienempi ja 

joilla ei ole todettu silmätutkimuksessa luomien rakennevirheitä kuten entropiumia tai 

nenäpoimun aiheuttamaa trikiaasia. Pidemmän kuonon ja nenäpoimuttomien koirien 

suosiminen jalostuksessa voi edelleen vähentää rotujen alttiutta silmän vaurioille (Packer ym. 

2015a).  

 

Muun muassa mopsin, ranskanbulldoggin ja englanninbulldoggin FCI:n rotumääritelmissä on 

pyritty ehkäisemään ulkonevien silmien esiintyvyyttä lisäämällä tekstiin tarkennus, ettei 

silmän kovakalvoa tulisi näkyä koiran katsoessa suoraan eteenpäin (Suomen Kennelliitto 2011, 

Suomen Kennelliitto 2012, Suomen Kennelliitto 2015). Alankomaiden kennelliittoon 

rekisteröitävien pentueiden vanhemmilta arvioidaan Packer ym. (2015a) mukaisesti silmän 

sivuilla näkyvän kovakalvon määrä osana äärimmäisen brakykefaalisten rotujen pakollista 

jalostustarkastusta (Raad van Beheer). Britanniassa rekisteröityjen koirien silmäluomien tai 

ihopoimujen synnynnäisten vikojen vuoksi suoritetut kirurgiset toimenpiteet ilmoitetaan 

maan kennelliittoon (The Kennel Club).  
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Kuva 4. Kuvan A mopsilla valkoinen kovakalvo on näkyvissä koiran silmien kaikilla reunoilla 

koiran katsoessa suoraan eteenpäin. Kuvan B mopsilla kovakalvoa ei näy lainkaan. Kuvan A 

koiralla voidaan arvioida olevan suhteellisen suuri luomirako ja se on suuremmassa riskissä 

sarveiskalvon haavaumille (Packer ym. 2015a). Molemmilla koirilla on selkeästi erottuva 

nenäpoimu (Packer ym. 2015a. Lisenssi: CC BY 4.0, muokattu). 

 

2.4 IHOPOIMUTULEHDUS  

Selkeät ihopoimut pään alueella ovat toivottavia rotutyypillisiä piirteitä usealla 

brakykefaalisella rodulla, kuten englanninbulldoggilla, mopsilla ja ranskanbulldoggilla 

(Suomen Kennelliitto 2011, Suomen Kennelliitto 2012, Suomen Kennelliitto 2015). Lisäksi 

englanninbulldoggille, ranskanbulldoggille ja bostoninterrierille tyypillinen tiukasti kiertyvä 

korkkiruuvihäntä voi painua tiiviisti peräaukon dorsaalipuolen ihoa vasten muodostaen syvän 

ihopoimun (Roses ym. 2018). Ihopoimuihin kertyvien eritteiden, kosteuden ja lämmön 

seurauksena voi syntyä mikrobien liikakasvua ja hankautumisesta syntyvät ihorikot edistävät 

ihotulehduksen kehittymistä (Fossum 2019). Nenäpoimu eli kuonon ylittävä tai kuonon sivuilla 

sijaitseva selkeä poimu ja korkkiruuvihäntäisillä roduilla mahdollinen häntäpoimu ovat 

tyypillisiä ihopoimutulehdukselle alttiita paikkoja (Fossum 2019). Packer ym. (2019) 

kyselytutkimuksessa 22,4 % mopseista, englanninbulldoggeista ja ranskanbulldoggeista oli 

kärsinyt omistajan mukaan ihopoimutulehduksesta. O’Neill ym. (2016, 2018, 2019a) 

eläinlääkäriasemien potilastietoaineistoihin perustuvissa tutkimuksissa eläinlääkärin 

diagnosoiman ihopoimutulehduksen esiintyvyys oli englanninbulldoggeilla 7,8 %, mopseilla 

3,17 % ja ranskanbulldoggeilla 3 %. 
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Ihotulehdus vaikuttaa negatiivisesti koiran hyvinvointiin aiheuttamalla kipua ja epämukavaa 

oloa (Fossum 2019, Roses ym. 2018). Vaikka ihopoimutulehdus heikentää koiran 

elämänlaatua usein vain kohtalaisen vähän, voivat ihopoimutulehdukset muuttua kroonisiksi 

tai toistuviksi altistavan rakenteen seurauksena (Asher ym. 2009). Pinnallisen 

ihopoimutulehduksen hoito vaatii alueen säännöllistä paikallishoitoa. Syvää ihotulehdusta 

hoidetaan systeemisillä antibioottikuureilla (Fossum 2019). Vaikeissa tai toistuvissa 

tulehduksissa ihopoimun tai korkkiruuvihännän poistaminen kirurgisesti voi ratkaista 

ongelman (Fossum 2019, Knight ym. 2013, Roses ym. 2018). Antibioottien pitkäaikainen tai 

toistuva käyttö lisää riskiä antibioottiresistenttien bakteerikantojen kehittymiselle. Seppänen 

ym. (2019) tutkimuksessa suomalaisista rekisteröidyistä nuorista aikuisista 

englanninbulldoggeista 19 prosentilla esiintyi MRSP-bakteeria. Tämä on huomattavan suuri 

luku verrattuna MRSP:n keskimääräiseen esiintyvyyteen suomalaisissa koirissa, jonka on 

arvioitu olevan noin 2,5 % (Grönthal ym. 2017). 

 

Ulkomuotoon liittyvien ihopoimutulehdusten ehkäisemiseksi koiran jälkeläisillä olisi 

jalostuksessa hyvä suosia koiria, joilla ei ole syviä ihopoimuja ja jolla ei ole esiintynyt toistuvia 

ihopoimutulehduksia. Yhtenäisiä kriteerejä ihopoimuihin liittyvien ongelmien riskin 

arvioimiseksi ei toistaiseksi ole. Britannian kennelliitto kerää rekisteröityjen koirien omistajilta 

ja eläinlääkäreiltä tietoa myös ihopoimujen tai korkkiruuvihännän korjausleikkauksista (The 

Kennel Club). Korkkiruuvihäntäisissä roduissa häntään liittyvien iho-ongelmien yleisyyttä 

voidaan mahdollisesti pyrkiä vähentämään valitsemalla jalostukseen koiria, joilla on suorempi 

ja pidempi häntä. Korkkiruuvihännän aiheuttavan DVL2-geenin mutaation osalta 

homotsygooteilla koirilla esiintyy vaihtelua häntänikamien kokonaismäärässä ja 

epämuodostuneiden häntänikamien lukumäärässä (Mansour ym. 2018, Niskanen ym. 2021). 

Varmin tapa ehkäistä korkkiruuvihäntään liittyvien iho-ongelmien syntymistä olisi kuitenkin 

sellaisten yhdistelmien välttäminen, josta voi syntyä DVL2-geenin mutaation osalta 

homotsygootteja eli korkkiruuvihäntäisiä yksilöitä. 
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2.5 SUUN RAKENTEIDEN ONGELMAT 

Usealla äärimmäisen brakykefaalisella rodulla rodunomainen alapurenta luokitellaan koirilla 

purentavirheeksi (Fulton ym. 2014). Alapurenta voi johtaa yläetuhampaiden pureutumiseen 

alaleuan pehmytkudoksiin tai hampaisiin aiheuttaen kipua tai hampaiden epänormaalia 

kulumista (Fulton ym. 2014, Niemiec ym. 2020, Stockard ym. 1941). Brakykefaalisilla koirilla 

leukojen kasvun vajaaksi jääminen johtaa usein hammasvälien ahtautumiseen ja hampaiden 

virheasentoihin, kuten hampaiden kiertymiseen. Brakykefaalisilla koirilla etenkin yläleuan 

toinen, kolmas ja neljäs premolaari ovat yleisimmin kiertyneitä hampaita (Döring ym. 2018, 

Selba ym. 2020a). Ahtaat hammasvälit ja hampaiden virheasennot voivat johtaa ruoan 

pakkautumiseen hammasväleihin, mikä edistää hampaan kiinnityskudoksen sairauden, 

parodontiitin kehittymistä (Hale 2005). Brakykefaalisilla koirilla paradonttimuutoksia onkin 

havaittu esiintyvän etenkin alueilla, joissa hammasvälit ovat eniten ahtautuneet (Döring ym. 

2018). Lisäksi brakykefaalisista koirista etenkin boksereilla ja englanninbulldoggeilla kovan 

kitalaen poikittaispoimut (lat. rugae palatina) voivat olla tavallista syvempiä. Syvien kovan 

kitalaen poimujen välisiin taskuihin voi kertyä materiaalia, mikä aiheuttaa poimujen välien 

kroonista haavautumista ja kipua. Muutos voi vaatia poimujen kirurgista korjausta (Regalado 

Ibarra ym. 2019).  

 

Brakykefaalisilla koirilla vaikuttaa olevan lisääntynyt riski puhkeamattomien hampaiden 

aiheuttamille hammaskystille. Hammaskysta on puhkeamattoman hampaan ympärille 

muodostuva ontelo, joka voi heikentää ympäröivää leukaluuta ja johtaa viereisten hampaiden 

vaurioitumiseen (Babbitt ym. 2016). Useat brakykefaaliset rodut, kuten bokseri, shih tsu, 

mopsi, bostoninterrieri ja japanese chin ovat tyypillisiä hammaskystan vuoksi 

potilasaineistoissa esiintyviä rotuja. Tutkimusten otoskoot etenkin yksittäisten rotujen 

yksilömäärien osalta ovat kuitenkin hyvin pieniä (Babbitt ym. 2016, Verstraete ym. 2011), eikä 

laajempaa selvitystä brakykefalian ja puhkeamattomien hampaiden yhteydestä ole 

toistaiseksi tehty. Puhkeamattoman hampaan takana voi olla esimerkiksi geneettinen alttius 

tai fyysinen este hampaan puhkeamiselle, kuten ahtaat hammasvälit (Verstraete ym. 2011). 

Tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella ei voida vielä tehdä luotettavia johtopäätöksiä 

siitä, onko puhkeamattomien hampaiden taustasyynä itsessään brakykefaalinen kallonmuoto 

vai tiettyjen brakykefaalisten rotujen geneettinen alttius. 
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Parodontiitti (Niemiec ym. 2020) tai kitalaen poimujen tulehdus (Regalado Ibarra ym. 2019) 

voivat aiheuttaa koiralle merkittävää kipua ja parodontiitti lisää riskiä myös systeemisille 

infektioille (Niemiec ym. 2020). Suun muutosten esiintyvyydestä ei ole toistaiseksi luotettavia 

rotukohtaisia arvioita. Brakykefaalisten rotujen jalostuksessa tulisi pyrkiä suosimaan koiria, 

joilla ei ole puhkeamattomia hampaita, suun rakenteet ovat terveet ja joilla hampaat 

sijoittuvat normaalisti leukoihin mahdollistaen toimivan purennan. Yhtenäiset 

arvostelukriteerit voisivat helpottaa purennan ja hampaiden muutosten vakavuusasteen 

arviointia. 

 

2.6 VÄLIKORVAN MUUTOKSET 

Välikorva on normaalitilanteessa ilman täyttämä tila, jossa sijaitsevat kuuloluut yhdistävät 

tärykalvon sisäkorvan rakenteisiin. Tärykalvo erottaa välikorvan ulkoisesta korvakäytävästä ja 

välikorvasta on yhteys nieluun korvatorven kautta (Hermanson ym. 2020). Mopseilla, 

englanninbulldoggeilla ja ranskanbulldoggeilla välikorvan ontelon seinämän on havaittu 

olevan paksumpi ja ontelon tilavuuden pienempi mesokefaalisiin koiriin verrattuna (Salgüero 

ym. 2016). Myös ulkoisen korvakäytävän on kuvattu olevan englanninbulldoggeilla 

subjektiivisesti arvioituna tavallista ahtaampi (Seppänen ym. 2019). Lisäksi etenkin cavalier 

kingcharlesinspanieleilla (Hayes ym. 2010, Milne ym. 2020, Owen ym. 2004, Stern-Bertholz 

ym. 2003, Wijnrocx ym. 2017), mutta myös useilla muilla brakykefaalisilla roduilla kuten 

boksereilla, mopseilla, englanninbulldoggeilla ja ranskanbulldoggeilla (Hayes ym. 2010, Mielke 

ym. 2017, Milne ym. 2020, Owen ym. 2004, Salgüero ym. 2016) on kuvattu olevan 

lisääntynyttä alttiutta primaarille välikorvan täyttymiselle. Alankomaissa chiari-tyyppisen 

malformaation ja syringomyelian seulontatutkimuksen yhteydessä magneettikuvatuista yli 

kolmivuotiaista cavalier kingcharlesinspanieleista 32 prosentissa vasemmanpuolisista ja 38 

prosentissa oikeanpuolisista välikorvan onteloista havaittiin epänormaalia sisältöä (Wijnrocx 

ym. 2017), joten ongelma voi olla hyvinkin yleinen. 

 

Primaarin välikorvan täyttymisen taustasyytä koirilla ei tunneta, mutta taustalla voi olla useita 

altistavia tekijöitä. Yhtenä mahdollisena taustasyynä pidetään korvatorven toiminnan 

häiriötä, jolle brakykefaalinen kallon muoto ja nielun pehmytkudosten rakenne mahdollisesti 
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altistavat (Salgüero ym. 2016, Hayes ym. 2010). Salgüero ym. (2016) havaitsivat pehmeän 

kitalaen olevan paksumpi brakykefaalisilla koirilla, joilla oli nestesisältöä välikorvassa 

verrattuna brakykefaalisiin tai normokefaalisiin koiriin, joilla nestesisältöä ei ollut. Myös Hayes 

ym. (2010) tutkimuksessa paksun pehmeän kitalaen ja bilateraalisen välikorvan täyttymisen 

välillä havaittiin yhteys cavalier kingcharlesinspanieleilla, mutta ei kuitenkaan boksereilla. 

 

Primaari välikorvan täyttyminen on usein oireeton (Salgüero ym. 2016, Milne ym. 2020). 

Cavalier kincharlesinspanieleilla, joilla on todettu primaaria välikorvan täyttymistä, on 

raportoitu pään ja kaulan alueen kipua ja neurologisia oireita, jotka ovat poistuneet välikorvan 

huuhteluilla (Stern-Bertholz ym. 2003). Myös kuulon heikkenemistä pidetään mahdollisena 

oireena (Hayes ym. 2010, Stern-Bertholz ym. 2003). Muut sairaudet, kuten atooppinen 

dermatiitti tai cavalier kincharlesinspanielilla yleinen syringomyelia voivat kuitenkin aiheuttaa 

vastaavia oireita (Milne ym. 2020). Stern-Bertholz ym. (2003) tutkimuksessa ei suljettu pois 

muita mahdollisia sairauksia, vaan tutkimuksen tulokset perustuvat hoitokokeiluun. Primaarin 

välikorvan täyttymisen kliinisestä merkityksestä ja taustasyistä brakykefaalisilla koirilla 

vaaditaan vielä lisää tutkimusta. 

 

2.7 SYNNYTYSHÄIRIÖT BRAKYKEFAALISILLA RODUILLA 

Koirilla synnytyshäiriöiden esiintyvyydessä on merkittävää rotukohtaista vaihtelua. 

Synnytyshäiriöiden ja keisarileikkausten on havaittu olevan huomattavan yleisiä muun muassa 

englanninbulldoggilla, ranskanbulldoggilla ja bostoninterrierillä (Evans ja Adams 2010, O’Neill 

ym. 2017a). Mopsi oli Bergström ym. (2006) ja O’Neill ym. (2017a) tutkimuksissa keskivertoa 

suuremmassa riskissä synnytyshäiriölle, mutta sen ei ole havaittu olevan erityisen riskialtis 

rotu keisarileikkausten yleisyyttä kartoittavissa tutkimuksissa (Evans ja Adams 2010, Moon 

ym. 1998). Synnytyshäiriöt voivat heikentää merkittävästi sekä emän että pentujen 

hyvinvointia ja johtaa emän tai pentujen menehtymiseen. Perinnöllisistä syistä, kuten emän 

rakenteellisesta piirteestä aiheutuvat synnytyshäiriöt lisäävät myös tulevien sukupolvien 

riskiä kärsiä synnytyshäiriöistä (Noakes ym. 2019). Suomessa eläinsuojelulain eläinjalostusta 

käsittelevän pykälän (Eläinsuojelulaki 8 §:n 2 momentti) tavoitteena on muun muassa 

jalostuksesta johtuvien vaikeiden synnytysten lisääntymisen estäminen (HE 36/1995). 
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Keisarileikkaus on mahdollista tehdä suunniteltuna toimenpiteenä ennen synnytyksen 

käynnistymistä, jos synnytyshäiriön riskin voidaan olettaa olevan suuri vaarantaen emän ja 

pentujen hyvinvoinnin. Suunniteltujen keisarileikkausten on raportoitu olevan muun muassa 

englanninbulldoggeilla huomattavan yleisiä. Vuosien 1994-1997 aikana yhdysvaltalaisilta ja 

kanadalaisilta klinikoilta kerätyssä aineistossa englanninbulldoggi oli yleisin keisarileikattu 

rotu. Aineistossa 92 pentuetta syntyi suunnitellulla keisarileikkauksella ja 36 hätäsektiolla 

(Moon ym. 1998). Wydooghe ym. (2013) hollantilaisille, tšekkiläisille ja belgialaisille 

englanninbulldoggien kasvattajille suunnatussa kyselyssä lähes kaikki pentueet syntyivät 

keisarileikkauksella, joista suurin osa oli suunniteltuja keisarileikkauksia.  

 

Evans ja Adams (2010) laajassa Britanniassa koiranomistajille suunnatussa 

kyselytutkimuksessa keisarileikkauksella syntyneiden pentueiden osuus syntyneistä 

pentueista oli bostoninterrierillä 92,3 %, englanninbulldoggilla 86,1 %, ranskanbulldoggilla 

81,3 %, kiinanpalatsikoiralla 43,8 % ja mopsilla 27,4 %. Mopsin ei tässä tai Moon ym. (1998) 

tutkimuksessa havaittu olevan merkittävässä riskissä keisarileikkausta vaativalle 

synnytyshäiriölle. Keisarileikkauksen syyksi ilmoitettiin ranskanbulldoggeilla useammin 

synnytyskanavan fyysinen este kuin polttoheikkous. Bostoninterriereillä polttoheikkous oli 

yleisempi syy keisarileikkaukselle, englanninbulldoggeilla ja kiinanpalatsikoirilla molemmat 

syyt olivat yhtä yleisiä (Evans ja Adams 2010). Tutkimuksessa ei eroteltu suunniteltua 

keisarileikkausta ja hätäsektiota toisistaan.  

 

Tuoreemmassa O’Neill ym. (2019b) tutkimuksessa tarkasteltiin Britanniassa sijaitsevien 

klinikoiden päivystyksen aikaisia potilasaineistoja vuosien 2012 ja 2014 väliltä. Tutkimuksessa 

vain synnytyshäiriöstä kärsivillä englanninbulldoggeilla havaittiin olevan merkittävästi 

sekarotuisia koiria suurempi todennäköisyys sille, että tilanne johtaa keisarileikkaukseen. Sen 

sijaan esimerkiksi bostoninterriereillä synnytyshäiriö ei johtanut sekarotuisia koiria useammin 

keisarileikkaukseen, vaikka keisarileikkausten määrä rodussa oli hyvin suuri Evans ja Adams 

(2010) tutkimuksessa. 

 

Myös Packer ym. (2019) kyselytutkimuksessa ranskanbulldoggeilla 43,0 prosentille ja 

englanninbulldoggeilla 42,5 prosentille ja mopseilla 14,7 prosentille jalostukseen käytetyistä 

nartuista oli tehty vähintään yksi keisarileikkaus. Tutkimukseen osallistuneet koiranomistajat 
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olivat pääosin Britanniasta, Yhdysvalloista ja Kanadasta (Packer ym. 2019). Britanniassa maan 

kennelliitto otti vuonna 2010 käyttöön rajoituksen rekisteröityjen narttujen keisarileikkausten 

määrälle (O’Neill ym. 2019b). Muutoksen myötä myös eläinlääkärit voivat ilmoittaa 

rekisteröidylle nartulle tehdystä keisarileikkauksesta maan kennelliittoon ja kahden 

keisarileikkauksen jälkeen keisarileikkauksella syntyneitä pentueita ei rekisteröidä muuta kuin 

poikkeustilanteissa (O’Neill ym. 2019b, The Kennel Club). Muutos on saattanut vähentää 

suunniteltujen keisarileikkausten määrää Britanniassa. 

 

Synnytyshäiriöiden tyypillisiä syitä ovat koirilla emän kohdun supistusheikkous, pennun 

virheasento tai pennun kokoon ja synnytyskanavan tilavuuden epäsuhta. Kirjallisuudessa 

brakykefaalisissa roduissa yleisille obstruktiiviselle synnytyshäiriölle altistavaksi tekijäksi 

esitetään pennun pään suurta kokoa suhteessa emän lantiokanavan tilavuuteen (Noakes ym. 

2019). Englanninbulldoggin lantion on voitu todeta olevan merkitsevästi lyhyempi ja lantion 

ala-aukeaman pienempi mesokefaalisiin koiriin verrattuna CT-kuvantamista hyödyntäneessä 

tutkimuksessa (Dobak ym. 2018). Myös bostoninterriereillä tehdyssä tutkimuksessa on saatu 

viitteitä siitä, että synnytyshäiriöstä kärsineiden narttujen lantio olisi tässä rodussa 

röntgenkuvista arvioituna dorsoventraali- eli pystysuunnassuunnassa ahtaampi kuin 

luonnollisesti synnyttäneillä. Lisäksi tutkimuksessa bostoninterrierillä pennun suurempi koko 

kasvatti voimakkaammin myös pään ympärysmittaa skotlanninterripentuihin verrattuna 

(Eneroth ym. 1999). Tutkimusten otoskoot olivat kuitenkin hyvin pienet, eikä tuloksia voi 

yleistää muihin rotuihin. Lantion ahtauden merkitystä synnytysvaikeuksien esiintyvyydestä 

brakykefaalisissa roduista tulisi saada lisää tutkimustietoa. Lantion mittasuhteiden lisäksi 

pennun kokoon vaikuttavilla rotukohtaisilla tekijöillä (Eneroth ym. 1999) saattaa olla 

merkitystä synnytysvaikeuksien riskiin ja myös tämä on aihe, jonka merkitystä 

brakykefaalisten rotujen synnytyshäiriöille voisi tutkia lisää. 

 

Yksittäisen vaikeutuneen synnytyksen taustalla voi olla esimerkiksi pennun virheasento 

(Noakes ym. 2019), mikä ei vaikuta nartun kykyyn synnyttää seuraavalla kerralla normaalisti. 

Toisekseen muut kuin koiran rakenteesta johtuvat syyt, kuten perinnöllinen alttius kohdun 

supistusheikkoudelle (Linde Forsberg ja Persson 2007) saattavat lisätä synnytyshäiriöiden 

määrää tietyssä rodussa. Brakykefaalisissa roduissa saattaa esiintyä rotukohtaista vaihtelua 

synnytyshäiriöiden esiintyvyydessä ja taustasyissä, kuten esimerkiksi lantion ahtaan 
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rakenteen yleisyydessä. Eri brakykefaalisten rotujen synnytyshäiriöiden ja keisarileikkausten 

yleisyyttä olisi hyvä selvittää tarkemmin siten, että myös mahdolliset suunnitellut 

keisarileikkaukset olisi otettu erikseen huomioon. Suunnitellussa keisarileikkauksessa ei ole 

mahdollista tietää, olisiko koira voinut synnyttää luonnollisesti, jos leikkausta ei olisi tehty. 

Suomessa kasvattajat voivat ilmoittaa keisarileikkauksella syntyneestä pentueesta Suomen 

Kennelliittoon rekisteröinnin yhteydessä (Suomen Kennelliitto 2018).  

 

2.8 DVL2-GEENI JA NIKAMAEPÄMUODOSTUMAT   

2.8.1 KORKKIRUUVIHÄNTÄISTEN ROTUJEN DVL2-GEENIN MUTAATIO 

Englanninbulldoggille, ranskanbulldoggille ja bostoninterrierille tyypillinen niin kutsuttu 

korkkiruuvihäntä johtuu epämuodostuneista häntänikamista (kuva 5). Korkkiruuvihännän 

taustalla on DVL2-geenin vaiheistusmutaatio, joka periytyy resessiivisesti eli aiheuttaa 

korkkiruuvihännän vain mutaation osalta homotsygooteille yksilöille (Mansour ym. 2018). 

Häntä on edellä mainituilla roduilla tyypillisesti myös tavallista lyhyempi (Mansour ym. 2018), 

mutta häntänikamien kokonaismäärässä ja epämuodostuneiden häntänikamien määrässä voi 

esiintyä vaihtelua DVL2-geenin osalta homotsygooteilla koirilla (Mansour ym. 2018, Niskanen 

ym. 2021). Lisäksi mutaation on havaittu olevan yhteydessä lyhyempään kallon muotoon 

etenkin homotsygooteilla yksilöillä (Niskanen ym. 2021).  

 

Mutaatio vaikuttaa olevan korkkiruuvihäntäisillä roduilla eli ranskanbulldoggilla, 

englanninbulldoggilla ja bostoninterrierillä täysin tai lähes täysin fiksoitunut, eli alkuperäistä 

geenimuotoa ei käytännössä tavata kyseisissä roduissa (Mansour ym. 2018, Niskanen ym. 

2021). Mopsiin viitataan usein korkkiruuvihäntäisenä rotuna sen kierteisen hännän vuoksi 

(Gutierrez‐Quintana ym. 2014, Suomen Kennelliitto c). Mopsin häntä on kuitenkin 

normaalipituinen eikä siinä tyypillisesti ole epämuodostuneita nikamia. 

Korkkiruuvihäntäisyyteen liittyvää DVL2-geenin mutaatiota ei esiinny mopseilla (Mansour ym. 

2018, Niskanen ym. 2021). DVL2-geenin esiintyvyyttä muissa roduissa on käsitelty 

kirjallisuuskatsauksen osassa 2.1.  
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Kuva 5. Lateraalinen röntgenkuva englanninbulldoggin selkärangan kaudaaliosasta, ristiluusta 

ja hännästä. Koiran häntä on rodulle tyypillisesti huomattavasti tavallista lyhyempi, tiukasti 

kiertyvä ja siinä on useita epämuodostuneita häntänikamia (Mansour ym. 2018. Lisenssi: CC 

BY 4.0, muokattu). 

 

Mansour ym. (2018) mukaan mutaatio voi aiheuttaa homotsygoottina vaihtelevalla 

penetranssilla myös muualle koiran selkärankaan epämuotoisia nikamia. Synnynnäisten 

epämuotoisten nikamien, joissa osa nikaman runko-osasta jää kokoaan kehittymättä tai 

vajaakehittyneeksi, onkin todettu olevan poikkeuksellisen yleisiä korkkiruuvihäntäisillä 

roduilla (Anttila 2016, Mansour ym. 2018, Ryan ym. 2017, Schlensker ja Distl 2016). Ryan ym. 

(2017) tutkimuksen aineistossa rintarangan epämuotoisia nikamia esiintyi 73,2 prosentilla 

englanninbulldoggeista ja 93,5 prosentilla ranskanbulldoggeista. Saksalaisessa tutkimuksessa 

epämuotoisia nikamia todettiin 84,8 prosentilla ranskanbulldoggeista (Schlensker ja Distl 

2016). Laura Anttilan lisensiaattitutkielman (2016) tutkimusosuudessa epämuotoisia nikamia 

esiintyi kaikilla 61 tutkituista suomalaisista bostoninterrieristä. Mansour ym. (2018) 

tutkimuksessa epämuodostuneiden rintanikamien esiintyvyys oli bostoninterriereillä 45,5 % 

ja ranskanbulldoggeilla 92,1 %.  

 

Korkkiruuvihäntäisille roduille tyypillisten epämuotoisten nikamien luokittelussa käytetään 

usein Gutierrez‐Quintana ym. (2014) mukaista luokittelua. Tämän luokittelun mukaisiin 

epämuodostumien tyyppeihin kuuluvat dorsaaliset, lateraaliset ja dorsolateraaliset 
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puolinikamat, ventraaliset ja lateraaliset kiilanikamat, perhosnikamat, segmentaation häiriön 

seurauksena syntyvät yhteen sulautuneet nikamat sekä tavallista lyhyemmät nikamat 

(Gutierrez‐Quintana ym. 2014). Joskus käsitettä puolinikama (engl. hemivertebra) saatetaan 

käyttää myös yhteiskäsitteenä erilaisille puoli-, kiila- ja perhosnikamille, jotka johtuvat 

nikaman runko-osan vajaakehityksestä (Ryan ym. 2017, Schlensker ja Distl 2016). Kiila-, puoli- 

ja perhosnikamia esiintyy tyypillisesti etenkin rintarangan keskiosan alueella (Faller ym. 2014, 

Moissonnier ym. 2011, Ryan ym. 2017, Schlensker ja Distl 2016, Westworth ja Sturges 2010). 

Epäsymmetriset nikaman kehityshäiriöt voivat johtaa selkärangan epänormaaliin 

kaarteeseen, eli kyfoosiin, skolioosiin tai kyfoskolioosiin (Westworth ja Sturges 2010).  

 

2.8.2 NIKAMAEPÄMUODOSTUMIEN AIHEUTTAMAT OIREET 

Epämuodostunut nikama voi aiheuttaa oireita selkäydinkanavan ahtautumisen tai nikamien 

instabiliteetin aiheuttaman selkäytimen vaurion seurauksena (Gutierrez-Quintana ym. 2014). 

Nikamaepämuodostumien kliinisestä merkityksestä ei ole toistaiseksi tarkkaa tietoa, koska 

niitä esiintyy myös oireettomilla korkkiruuvihäntäisillä koirilla (Anttila 2016, Ryan ym. 2017, 

Schlensker ja Distl 2016). Oireilevilla koirilla havaitaan tyypillisesti kroonisia ja eteneviä 

proprioseption häiriöitä ja eriasteisia halvausoireita sekä mahdollisesti virtsan ja ulosteen 

pidätyskyvyttömyyttä (Charalambous ym. 2014, Moissonnier ym. 2011). Kliinisten oireiden 

riskin on havaittu olevan yhteydessä suurempaan kyfoosin, selkärangan dorsaalisen mutkan, 

vakavuusasteeseen (Guevar ym. 2014). Epämuodostuneiden nikamien lukumäärä ei sen sijaan 

kuvaa hyvin oireiden todennäköisyyttä (De Decker ym. 2019). Aiheuttaessaan oireita 

epämuodostuneista nikamista johtuva kipu tai neurologiset oireet heikentävät merkittävästi 

koiran elämänlaatua ja voivat vaatia hoitona selkärangan kirurgiaa (Charalambous ym. 2014). 

 

Nikamien epämuodostumien on esitetty muuttavan selkärangan biomekaniikkaa ja altistavan 

siten välilevyjen tavallista suuremmalle rasitukselle (Bertram ja Decker 2019, Faller ym. 2014, 

Inglez de Souza ym. 2018, Wyatt ym. 2019). Ranskanbulldoggi on geneettisesti altis välilevyjen 

kalkkeutumiselle ja välilevyntyrälle rodussa hyvin yleisen kromosomissa 12 sijaitsevan 

ylimääräisen FGF4RG-geenin kopion vuoksi (Batcher ym. 2019) ja välilevyntyrä on siten hyvin 

yleinen selkäsairaus rodussa (Mayousse ym. 2017). Inglez de Souza ym. (2018) eivät 

havainneet välilevyntyrän ja epämuotoisten nikamien esiintymisen välillä suoraa yhteyttä, 
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mutta rinta- tai lannerangan välilevyntyrästä kärsivillä ranskanbulldoggeilla todettiin 

tutkimuksessa useammin selkärangan kyfoosi verrattuna muusta syystä tutkittuihin 

ranskanbulldoggeihin (Inglez de Souza ym. 2018). Aiheesta olisi mielenkiintoista saada lisää 

tutkimustietoa. 

 

2.8.3 NIKAMAEPÄMUODOSTUMIEN DIAGNOSOINTI JA PERIYTYVYYS  

Epämuodostuneiden nikamien määrää voidaan arvioida luotettavasti kahdesta suunnasta 

otetuista röntgenkuvista (Brocal ym. 2018). Suomen Kennelliitto antaa virallisia lausuntoja 

nikamien epämuotoisuuden (VA, engl. vertebral anomaly) osalta yli 12 kuukauden ikäisille 

koirille asteikolla VA0-VA4 epämuodostuneiden nikamien lukumäärän mukaan (taulukko 3). 

Mopsille, ranskanbulldoggille, englanninbulldoggille ja bostoninterrierille lausunto annetaan 

kolmesta selkärangan lateraalikuvasta sekä rinta- ja lannerangan ventrodorsaalikuvista 

(Suomen Kennelliitto 2019b).  

 

Taulukko 2: nikamien epämuotoisuuden arvosteluasteikko (Suomen Kennelliitto 2019b). 

VA0, normaali  Ei muutoksia  

VA1, lievä 1–2 epämuodostunutta nikamaa   

VA2, selkeä 3–4 epämuodostunutta nikamaa  

VA3, keskivaikea   5–9 epämuodostunutta nikamaa   

VA4, vaikea 10 tai useampi epämuodostunut nikama  

 

Lateraalisista, ventro-dorsaalisista tai dorsoventraalisista röntgenkuvista voidaan määrittää 

epämuodostuneille nikamille myös Cobbin kulma, jonka avulla arvioidaan 

nikamaepämuodostuman aiheuttaman selkärangan kyfoosin tai skolioosin voimakkuutta 

(kuva 6). Cobbin kulma saadaan määrittämällä epämuodostuneen nikaman kraniaalipuolella 

sijaitsevan nikaman kraniaalisen päätelevyn ja kaudaalipuolella sijaitsevan nikaman 

kaudaalisen päätelevyn läpi kulkevien suorien välinen kulma. Kyfoottisen osan Cobbin kulman 

ollessa yli 35° kyfoosin on katsottu olevan todennäköisesti kliinisesti merkittävä, jos koiralla 

on neurologisia oireita (Guevar ym. 2014). Nikamien epämuotoisuuden tyypin arviointi on 

luotettavampaa tietokonetomografialla röntgenkuvantamiseen verrattuna (Brocal ym. 2018). 
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Selkäytimen kompression diagnosoinnissa MRI on hyödyllinen kuvantamismenetelmä 

(Westworth ja Sturges 2010). 

 

 

Kuva 6. Kuvassa koiran seitsemäs rintanikama on epämuodostunut ja aiheuttaa kiilamaisen 

muotonsa vuoksi selkärankaan kyfoosia. Cobbin kulman määrittämistä varten kuudennen 

rintanikaman kraniaalisen ja kahdeksannen rintanikaman kaudaalisen päätelevyn läpi on 

piirretty suorat (Guevar ym. 2014. Lisenssi: CC BY 4.0, muokattu).  

 

Schlensker ja Distl (2016) arvioivat ranskanbulldoggeilla puolinikamien määrän 

perinnöllisyysasteen olevan 0,58 ± 0,15 (keskiarvo ± keskivirhe) ja muutoksen vakavuusasteen 

perinnöllisyysasteen 0,53 ± 0,16. Muutosten vakavuusaste arvioitiin erona nikaman dorsaali- 

ja ventraalireunan pituudessa. Häntänikamien suurempi lukumäärä oli tutkimuksessa 

yhteydessä pienempään rintarangan nikamaepämuodostumien määrään ja 

vakavuusasteeseen (Schlensker ja Distl 2016). Tutkimuksen perusteella selkärangan 

epämuodostuneiden nikamien esiintyvyyttä ja muutosten vakavuutta voi olla jossain määrin 

mahdollista vähentää korkkiruuvihäntäisillä roduilla valitsemalla jalostukseen koiria, joilla 

rintarangan nikamaepämuodostumia on vähemmän, nikamien mahdolliset epämuodostumat 

eivät aiheuta selkärankaan voimakasta kyfoosia ja joiden häntä on pidempi. Tutkimuksen 

tulokset perustuvat kuitenkin vain kohtalaisen pieneen aineistoon eikä muiden 

korkkiruuvihäntäisten rotujen osalta ole saatavilla vastaavaa tutkimustietoa. Niskanen ym. 
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(2021) tutkimuksessa neljällä tutkitulla DVL2-geenin mutaation osalta homotsygootilla 

amerikanstaffordshirenterrierillä ei havaittu rinta- tai lannerangan nikamaepämuodostumia. 

Kyseisillä koirilla oli normaalipituiset hännät (20-21 nikamaa) ja häntänikamien 

epämuodostumien määrä vaihteli yhdestä neljääntoista (Niskanen ym. 2021). Tutkimuksen 

havainnot tukevat näiltä osin Schlensker ja Distl (2016) tuloksia. Korkkiruuvihäntäisten rotujen 

rintarangan nikamien epämuodostumien esiintyvyyteen voi liittyä vielä toistaiseksi 

tuntemattomia perinnöllisiä tekijöitä ja aiheesta vaaditaan lisää tutkimustietoa.  

 

Toistaiseksi selän röntgenkuvaus voidaan katsoa tärkeäksi jalostusyksilöiden 

seulontatutkimukseksi, jos nikamaepämuodostumien esiintyvyyttä halutaan pyrkiä 

vähentämään korkkiruuvihäntäisillä koirilla. Korkkiruuvihäntäisillä koirilla tulisi pyrkiä 

välttämään jalostuksessa yksilöitä, joilla epämuodostuneiden nikamien määrä tai 

vakavuusaste on suuri ja mahdollisesti suosia pidempihäntäisiä koiria (Schlensker ja Distl 

2016). Jos rintarangan nikamaepämuodostumat aiheutuvat DVL2-geenin mutaatiosta 

(Mansour ym. 2018), olisi sellaisten yhdistelmien välttäminen, joista voi syntyä DVL2-geenin 

mutaation osalta homotsygootteja eli korkkiruuvihäntäisiä yksilöitä nopeampi ja varmempi 

tapa nikamaepämuodostumien esiintyvyyden vähentämiseksi. Tätä varten 

korkkiruuvihäntäisiin rotuihin pitäisi tuoda rodun ulkopuolelta DVL2-geenin alkuperäinen 

muoto roturisteytysten kautta. DVL2-geenin osalta jalostusvalintojen apuna voidaan käyttää 

myös kaupallisia geenitestejä.  

 

2.9 BRAKYKEFAALISTEN ROTUJEN JALOSTUS TULEVAISUUDESSA  

Brakykefaalisten rotujen jalostuksessa on tapahtunut jo edistysaskeleita; muun muassa 

useisiin FCI:n alaisiin rotumääritelmiin on tehty terveempää rakennetta suosivia muutoksia 

(Suomen Kennelliitto 2011, Suomen Kennelliitto 2012, Suomen Kennelliitto 2015) ja 

Pohjoismaissa äärimmäisten ulkomuotopiirteiden suosimista on pyritty estämään 

ulkomuototuomareiden koulutuksella ja rotukohtaisten ohjeiden kehittämisellä ohjenuoraksi 

riskirotujen ulkomuodon arvioinnissa (Pohjoismainen Kennelunioni, Brakykefaalisten rotujen 

työryhmä 2017). Suomessa tällä hetkellä jalostukseen käytettäviltä englanninbulldoggeilta 

vaaditaan hyväksytty kävelytestitulos ja mopseilla vähintään toisella pentueen vanhemmista 

on oltava hyväksytty tulos (Suomen Kennelliitto 2021a).  
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Epätoivottujen ominaisuuksien esiintyvyyttä voidaan pyrkiä vähentämään karsimalla 

jalostuksesta pois yksilöt, joiden voidaan arvioida periyttävän epätoivottua ominaisuutta 

keskimääräistä suuremmalla todennäköisyydellä. Mikäli liian suuri osa populaatiosta 

karsiutuu pois jalostuksesta epätoivottujen ominaisuuksien suuren esiintyvyyden vuoksi, voi 

tämä johtaa geneettiseen pullonkaulaan ja populaation geneettisen monimuotoisuuden 

vähenemiseen. Geneettisen monimuotoisuuden väheneminen voi lisätä muun muassa 

resessiivisesti periytyvien haitallisten ominaisuuksien ilmenemistä jälkeläisissä (Farrell ym. 

2015). Englanninbulldoggeilla rodun geneettisen monimuotoisuuden on todettu olevan jo 

kohtalaisen vähäistä, joten geneettisen monimuotoisuuden säilyttämiseen on kiinnitettävä 

erityistä huomiota rodussa (Pedersen ym. 2016). 

 

Terveysongelmille altistavien ulkomuotopiirteiden ja niihin liittyvien ongelmien esiintyvyys on 

suurta suosituimmissa brakykefaalisissa roduissa (Mansour ym. 2018, Packer ym. 2015a, 

Packer ym. 2015b, Packer ym. 2017, Packer ym. 2019, Suomen Kennelliitto/Tarvainen 2019). 

Äärimmäisen brakykefaalisissa roduissa ei esiinny suurta vaihtelua esimerkiksi kuonon 

pituudessa (Packer ym. 2015b) tai kuonon pituutta säätelevissä geenivarianteissa (Marchant 

ym. 2017, Schoenebeck ym. 2012, Mansour ym. 2018, Niskanen ym. 2021). Esimerkiksi Packer 

ym. (2015b) tutkimuksessa suurin mopseilla mitattu kuonon suhteellinen pituus oli 0,21. 

Tutkimuksen tulosten perusteella kuonon suhteellisen pituuden tulisi olla yli 0,5, jotta 

brakykefaalisen oireyhtymän riskiä ei olisi. Ruokaviraston koostamassa raportissa 

tavoiteltavaksi kuonon suhteelliseksi pituudeksi on ehdotettu vähintään 0,33 (Kempe ja Mäki 

2020). Kummankaan arvon saavuttaminen voi olla mahdotonta äärimmäisen brakykefaalisilla 

roduilla, kuten mopsilla, ilman suunnitelmallisia roturisteytyksiä. 

 

Lisäksi esimerkiksi sierainten ahtauman, joka on brakykefaalisen hengitystieoireyhtymän 

anatominen komponentti ja merkittävä oireyhtymälle altistava tekijä (Liu ym. 2016, Liu ym. 

2017, Ravn-Mølby ym. 2019), esiintyvyys on korkea esimerkiksi englanninbulldoggilla, 

ranskanbulldoggilla ja mopsilla (Ravn-Mølby ym. 2019, Suomen Kennelliitto/Tarvainen 2019) 

Ravn-Mølby ym. (2019) totesivat ranskanbulldoggeilla suorittamassaan tutkimuksessa, että 

jos brakykefaalisen hengitystieoireyhtymän esiintyvyyttä pyrittäisiin vähentämään karsimalla 

jalostuskäytön ulkopuolelle koirat, joilla on kohtalaisesti tai voimakkaasti ahtautuneet 
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sieraimet, koskisi rajoitus liian suurta osaa rodun edustajista. Tämä johtaisi merkittävään 

rodun geneettisen monimuotoisuuden vähenemiseen. Jos vain voimakkaan ahtautuneet 

sieraimet olisivat esteenä koiran jalostuskäytölle, olisi sierainten ahtauman esiintyvyyden 

väheneminen todennäköisesti hidasta (Ravn-Mølby ym. 2019). 

 

Rodun geneettistä monimuotoisuutta, vähemmän liioiteltujen ulkomuoto-ominaisuuden 

esiintyvyyttä tai tietyn geenimuodon esiintyvyyttä voidaan pyrkiä lisäämään tuomalla 

jalostusyksilöitä populaation ulkopuolelta roturisteytysprojektien tai rekisteröimättömien 

koirien rotuunoton kautta (Suomen Kennelliitto 2017b). Roturisteytysprojekteja, joista on 

rekisteröity koiria FCI:n alaisiin rekistereihin on tehty dalmatiankoiralla virtsakiteille altistavan 

geenin ”terveen” geenimuodon tuomiseksi rotuun sekä muun muassa kromfohrländerillä, 

pinserillä ja lunnikoiralla rotujen geneettisen monimuotoisuuden lisäämiseksi ja perinnöllisten 

terveysongelmien esiintyvyyden vähentämiseksi (Suomen Kennelliitto 2017a). 

Brakykefaalisilla koirilla roturisteytyksellä olisi mahdollista lisätä vähemmän liioiteltujen 

piirteiden esiintyvyyttä roduissa esimerkiksi kuonon pituuden, sierainten ahtauman, 

ihopoimujen, ulkonevien silmien, korkkiruuvihännän ja mahdollisesti ahtaan lantion 

rakenteen osalta. 

 

Jalostusvalinnoissa on otettava huomioon myös muut kuin ulkomuotoon liittyvät perinnölliset 

sairaudet. Esimerkiksi englanninbulldoggeilla ulkomuotoon liittyvien ongelmien lisäksi 

ortopedisten (Mölsä ym. 2020) ja dermatologisten (Seppänen ym. 2019, Webb ym. 2018) 

ongelmien on todettu olevan hyvin yleisiä. Mölsä ym. (2020) ja Seppänen ym. (2019) 

tutkimuksiin osallistuneilla suomalaisilla nuorilla aikuisilla englanninbulldoggeilla 55,4 

prosentissa lonkkanivelistä todettiin vakava lonkkanivelen kasvuhäiriö, 48,2 prosentissa 

kyynärnivelistä kyynärnivelen kasvuhäiriö ja 33 prosentissa polvinivelistä mediaalinen 

patellaluksaatio (Mölsä ym. 2020). Lisäksi kaikilla koirilla havaittiin vähintään lieviä 

dermatologisia muutoksia (Seppänen ym. 2019). Merkittävää hyvinvointihaittaa aiheuttavien 

sairauksien osalta terveeksi luokiteltavien koirien osuuden voidaan arvioida olevan 

huolestuttavan pieni kyseisessä rodussa. 
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3 POHDINTA 

Brakykefaalisilla roduilla voidaan todeta esiintyvän useita jalostuksella aikaansaatuihin 

äärimäisiin ulkomuotopiirteisiin liittyviä terveys- ja hyvinvointiongelmia. Muun muassa 

lyhytkuonoisuus, prominentit ihopoimut ja korkkiruuvihäntä ovat ihmisen aikaansaamia 

normaalista koiraeläimen rakenteesta poikkeavia piirteitä, jotka eivät ole koiralle tai koiran 

käyttötarkoitukselle välttämättömiä. Eläinsuojelun kannalta olisi perusteltua vaatia tutkittua 

näyttöä koiran terveystilasta ennen ulkomuodoltaan merkittäville hyvinvointiongelmille 

alttiin koiran jalostuskäyttöä. Kirjallisuuskatsauksen perusteella muun muassa suosituimpien 

brakykefaalisten rotujen kuten englanninbulldoggin, ranskanbulldoggin ja mopsin voidaan 

katsoa olevan tällaisia rotuja.  

 

Koiran hyvinvoinnin kannalta merkittävimmät ongelmat ovat brakykefaalinen 

hengitystieoireyhtymä, synnytysvaikeudet, lisääntynyt alttius silmien vaurioille kuten 

sarveiskalvon haavaumille, ihopoimuihin liittyvät tulehdukset sekä suun ja hampaiden 

ongelmat. Korkkiruuvihäntäisten rotujen nikamaepämuodostumien kliinisestä merkityksestä 

on kohtalaisen vähän tietoa, mutta oireileville koirille ne aiheuttavat merkittävää 

hyvinvointihaittaa (Charalambous ym. 2014, Moissonnier ym. 2011). Primaarin välikorvan 

täyttymisen kliinisestä merkityksestä ja etiologiasta brakykefaalisilla koirilla on vielä saatava 

lisää tutkimustietoa. Myös brakykefaalisten rotujen synnytyshäiriöiden taustatekijöistä sekä 

yhteydestä lantion rakenteeseen ja koiran ulkomuotoon (Dobak ym. 2018, Eneroth ym. 1999) 

on saatava lisää tutkimustietoa.  

 

Mahdollisia tapoja arvioida lyhytkuonoisten koiran terveydentilaa ja soveltuvuutta 

jalostukseen ulkomuotoon liittyvien ongelmien osalta ovat esimerkiksi 1000 metrin 

kävelytesti ja eläinlääkärin suorittama BOAS-oireiden kliininen arviointi ja silmätutkimus. 

Lisäksi koiralta voidaan arvioida terveysongelmille altistavien piirteiden voimakkuutta 

arvioimalla muun muassa kuonon suhteellinen pituus, sierainten ahtauman aste, luomiraon 

suhteellinen koko sekä subjektiivisesti arvioida purentaa ja hampaiden mahdollisten 

virheasentojen tai ihopoimujen voimakkuutta. Tutkimukset ovat osoittaneet esimerkiksi 

brakykefaalisen hengitystieoireyhtymän osalta, etteivät koiranomistajat tunnista helposti 

oireyhtymän oireita (Aromaa ym. 2019, Liu ym. 2015, Packer ym. 2012, Packer ym. 2019), mikä 
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korostaa objektiivisten koiran jalostuskäyttöä edeltävien seulontatutkimusten tärkeyttä. 

Lisäksi korkkiruuvihäntäisillä koirilla selän röntgentutkimuksen voidaan katsoa olevan 

jalostuskoirille hyödyllinen terveystutkimus. Brakykefaalisissa roduissa yleisten 

terveysongelmien esiintyvyyttä tulee seurata, jotta jalostusohjelmien toimivuutta voidaan 

arvioida. Ideaalitilanteessa terveysongelmille altistavista piirteistä tulisi pyrkiä kokonaan 

eroon, eli suosittaisiin jalostuksessa kyseisten piirteiden osalta normaalirakenteisia koiria 

hyödyntäen tarvittaessa suunnitelmallisia roturisteytyksiä. 

 

On otettava huomioon, etteivät Kennelliiton jalostusrajoitukset ulotu rekisteröimättömiin tai 

monirotuisiin koiriin. Tulevaisuudessa eläinsuojelulain eläinjalostusta koskevan osan tulkintaa 

ja käytännön soveltamista voidaan pyrkiä tarkentamaan esimerkiksi Ruokaviraston raportissa 

(Kempe ja Mäki 2020) esitettyjen jalostusyhdistelmistä syntyvän hyvinvointihaitan riskiä 

arvioivien kriteerien avulla. Vastaavaa maan eläinsuojelulain perusteella edellytettyä 

lyhytkuonoisten rotujen jalostuskoiria koskevaa kriteeristöä sovelletaan jo Alankomaissa 

(Raad van Beheer, van Hagen 2019). Lisäksi muun muassa Ruokaviraston raportissa (Kempe ja 

Mäki 2020) ehdotettu, myös muut kuin Kennelliittoon rekisteröidyt koirat kattava järjestelmä, 

johon eläinlääkärit voivat ilmoittaa perinnöllisen vian vuoksi koiralle tehdyistä toimenpiteistä, 

kuten sierainten, ylähengitysteiden, ihopoimujen, korkkiruuvihännän korjausleikkauksesta tai 

keisarileikkauksesta voisi toimia eläinsuojeluvalvonnan työkaluna.  

 

Suomen eläinsuojelulaki pätee Suomessa kasvatettuihin koiriin, mutta ulkomuodon osalta 

terveysongelmille alttiiden koirien tuontia Suomeen ei ole rajoitettu. Sekä kotimaassa että 

ulkomailla kasvatettujen äärimmäisen brakykefaalisten pentujen kysyntään voidaan kuitenkin 

pyrkiä vaikuttamaan jakamalla tietoa ulkomuotoon liittyvistä terveysongelmista helposti 

saatavilla olevassa muodossa ja herättämällä julkista keskustelua eettisestä 

koirankasvatuksesta. Suomessa aiheen saatua viime vuosina runsaasti julkisuutta esimerkiksi 

ranskanbulldoggin rekisteröintimäärät ovat kääntyneet laskuun vuonna 2020 vuoteen 2019 

verrattuna (Suomen Kennelliitto 2021b). Tämä voi viitata ihmisten lisääntyneeseen 

tietoisuuteen lyhytkuonoisissa roduissa esiintyvistä perinnöllisistä ongelmista.
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