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Viime aikoina brakykefaaliset eli lyhytkuonoiset ja -kalloiset rodut ovat olleet esillä mediassa 

terveysongelmiensa takia. Lyhytkalloisuutta aiheuttava DVL2-mutaatio vaikuttaa kallon lisäksi 

selkänikamiin aiheuttaen niin kutsutun korkkiruuvihännän, joka on normaalia häntää lyhyempi 

ja kehittymätön. Korkkiruuvihäntäisillä koirilla epämuodostuneita nikamia esiintyy 

tyypillisesti myös muualla selkärangassa kuin häntänikamissa (Mansour ym. 2018).  

 

Lyhythäntäisen ja hännättömän fenotyypin eli ilmiasun taustalla on useita geneettisiä tekijöitä, 

ja myös ympäristötekijät voivat vaikuttaa hännänpituuteen. Toistaiseksi fenotyyppiin on 

yhdistetty geenivirheet  T-, DISHEVELLED 2 (DVL2), hes family bHLH transcription factor 7 

(HES7), Ankyrin Repeat Domain 11 (ANKRD11) ja Activin A Receptor Type 2B (ACVR2B) -

geeneissä sekä CpG-toistojakson variaatio Secreted Frizzled Related Protein 2 (SFRP2) -

geenissä (Haworth ym. 2001, Indrebø ym. 2007, Hytönen ym. 2009, Gruszczynska ja Czapla 

2011, Buckingham ym. 2013, Pollard ym. 2015, Lyons ym. 2016, Xu ym. 2016, Yoo ym. 2017, 

Mansour ym. 2018, Silva ym. 2018, Dreger ym. 2019, Niskanen ym. 2021). Nämä geenivirheet 

eivät kuitenkaan selitä kaikkien yksilöiden lyhythäntäisyyttä tai hännättömyyttä (Zhigachev ja 

Vladimirova 2001, Hytönen ym. 2009, Lyons ym. 2016, Xu ym. 2016). Tässä 

kirjallisuuskatsauksessa on tarkoituksena luoda yleiskatsaus koirien ja kissojen 

lyhythäntäisyyteen ja hännättömyyteen sekä niihin yhdistyviin geneettisiin tekijöihin ja muihin 

fenotyyppeihin. Lisäksi tutkielmassa on tarkoitus perehtyä syvällisemmin lyhythäntäisyyden ja 

hännättömyyden terveysvaikutuksiin kissoilla ja koirilla. Koska jalostuksen avulla on 

mahdollista vaikuttaa koirien ja kissojen terveyteen, myös jalostusnäkökulma otetaan esille 

tutkielmassa lyhyesti. 

 

Koiran ja kissan selkäranka jatkuu pääkallosta hännänpäähän saakka, ja hännällä on suuri 

merkitys eläimelle. Hännän avulla eläimet kommunikoivat sekä säätelevät lämpötilaa, ja häntä 

vaikuttaa liikkeisiin sekä tasapainoon (Hickman 1979). Hännänpituus vaihtelee riippuen 

häntänikamien määrästä. Koirilla on keskimäärin 20 häntänikamaa (vaihtelee 6–23) (Evans 

1993), ja kissoilla häntänikamia on 20–24 (Skerritt 2017).  Lyhythäntäisyyden synonyymina 

voidaan käyttää töpöhäntäisyyttä. Töpöhännällä tarkoitetaan yleensä kuitenkin lyhyttä, 

muutaman nikaman mittaista häntää, kun taas lyhyt häntä voi olla jopa 2/3 täyspitkästä hännästä 

(Buckingham 2013). 
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2.1 Koirien perinnöllinen lyhythäntäisyys ja hännättömyys 

 

Osan koirarotujen rotumääritelmissä linjataan, että kyseisen rodun edustajalla tulee olla lyhyt 

häntä. Esimerkiksi espanjanvesikoiran rotumääritelmän mukaan hännän tulee olla typistetty 2.–

4. häntänikaman välistä (Federation Cynologique Internationale 2019). Useissa maissa – Suomi 

mukaan lukien – typistäminen on kielletty eläinsuojelullisin perustein (Eläinsuojelulaki 

247/1996). Kuitenkin osan normaalia lyhythäntäisempien yksilöiden hännänpituuden taustalla 

ei ole kirurginen typistäminen, vaan ne ovat luonnontöpöhäntäisiä (kuva 1.) (Haworth ym. 

2001, Indrebø ym. 2007, Hytönen ym. 2009, Gruszczynska ja Czapla 2011, Yoo ym. 2017, 

Mansour ym. 2018, Silva ym. 2018, Dreger ym. 2019, Niskanen ym. 2021). Typistettyjen 

koirien osallistuminen kilpailuihin, näyttelyihin ja testeihin on kielletty Suomessa (MMMa 

2000). Siksi on tärkeää pystyä erottamaan syntyjään normaalia lyhythäntäisemmät yksilöt 

kirurgisesti typistetyistä yksilöistä. Tämä on mahdollista esimerkiksi lyhythäntäisyyttä 

testaavien geenitestien avulla (Fulgent 2021, Movet Oy 2021, Suomen Kennelliitto 2020).  

 

 

Kuva 1. Lanneranka-röntgenkuva luonnontöpöhäntäisestä espanjanvesikoirasta. © Tuulia 

Aherikko 
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2.1.1 T-box-mutaatio 

 

T-box-mutaatio on T-geenin tuottamaa T-proteiinia muuttava mutaatio (Haworth ym. 2001). T-

proteiinista voidaan puhua myös T-box-transkriptiotekijä T:nä tai brachyury-proteiinina. 

Mutaation seurauksena muuttunut T-proteiini sitoutuu kohde-DNA:han huonommin kuin 

normaali T-proteiini, minkä seurauksena koiralle kehittyy normaalia lyhyempi häntä (Haworth 

ym. 2001). T-box-mutaation penetranssi on täydellinen, mikä tarkoittaa, että kaikki T-box-

mutaatiota kantavat yksilöt ovat normaalia lyhythäntäisempiä (Hytönen ym. 2009). 

 

Brachyury-proteiini on yksi T-geenin koodaamista T-box-transkriptiotekijäperheen 

proteiineista, jota ilmennetään varsinkin selkäjänteessä sekä varhaisen mesodermin eli 

keskimmäisen alkiokerroksen soluissa (Beddington ym. 1992).  T-box-transkriptiotekijä T 

mahdollistaa RNA-polymeraasi II:ta aktivoivan transkriptiotekijän sitoutumisen kohteeseensa 

(The National Center for Biotechnology Information 2021).  Brachyury-proteiinin rooli 

mesodermin muodostuksessa ja selkäjänteen erilaistumisessa on välttämätön, ja se vaikuttaa 

moneen tapahtumasarjaan (taulukko 1) (Beddington ym. 1992, Wilson ym. 1995, Smith 1999). 

Mesodermin soluista syntyvät muun muassa lihakset, sydän ja selkäranka (Partanen ym. 2015). 

Brachyury-proteiinin on todettu osallistuvan merkittävästi hiirien mesodermin kehitykseen 

(Beddington ym. 1992, Wilson ym. 1995), ja T-geenin mutaatioiden on todettu aiheuttavan 

hiirien häntien kehityshäiriöitä, esimerkiksi lyhythäntäisyyttä (Wilson ym. 1995). T-geeni on 

hyvin samanlainen koiralla ja hiirellä: yhtäläisyys koodaavissa sekvensseissä on 84 % ja 

aminohappotasolla 91 % (Haworth ym. 2001). Suurin yhtäläisyys (99 %) on juuri T-boxin 

alueella, minkä takia Haworth ym. (2001) olettivat T-geenin olevan määräävä tekijä welsh corgi 

pembroke -rotuisten koirien lyhythäntäisyyden taustalla. 
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Taulukko 1. Tapahtumasarjat, joihin brachyury-proteiini vaikuttaa yksilönkehityksen aikana 

(The National Center for Biotechnology Information 2021). 

 

Tapahtumasarjat 

alkion luuston kehittyminen 

DNA:ta sitovan transkriptiotekijän aktiivisuus 

geenien ilmenemisen säätelyn signalointi 

hermostolevyn muodostuminen ja sulkeminen 

hännän muodostuminen 

luiden muodostuminen 

mesodermin migraatio gastrulaatiossa 

RNA-polymeraasi II:n transkriptio 

selkäjänteen muodostus 

SMAD-proteiinisignalointi 

solupopulaation lisääntyminen 

sydämen vasemman ja oikean puolen asymmetrian muodostuminen 

sydänlihaksen esiasteen solujen erilaistumisen transkription RNA-polymeraasi II -promoottorin transkriptio 

verisuonten muodostuminen 

zona pellucidaan eli munasolun kettoon tunkeutuminen 

 

Koirien T-geenin lokus sijaitsee kromosomissa 1q23 (Haworth ym. 2001). T-geenin eksoni 

1:stä on löydetty perimän sekvensoinnin avulla aminohappoa muuttava missense-mutaatio 

(Haworth ym. 2001). Mutaatiota kutsutaan nykyään C189G-mutaatioksi eli T-box-mutaatioksi 

(Hytönen ym. 2009). T-box-mutaatio aikaansaa ATC-kodonin muuttumisen ATG-kodoniksi, 

minkä seurauksena kodonin koodaama aminohappo vaihtuu isoleusiinista (Ile) metioniiniksi 

(Met) aminohappoketjun kohdassa 63. Muutosta kutsutaan Ile63Met-muutokseksi (Haworth 

ym. 2001). Ile63 on evolutiivisesti säilynyt, minkä takia Haworth ym. (2001) olettivat 

Ile63Met-muutoksen vaikuttavan syntyvän proteiinin kykyyn sitoutua DNA:han. In vitro -

testeissä havaittiin, että normaali ja muuttunut proteiini syntetisoidaan yhtä hyvin, mutta 

muuttunut proteiini ei sitoudu kohde-DNA:han yhtä hyvin. Heikentynyt kyky on 

todennäköisesti syynä lyhythäntäisyyteen koirilla, joilla on T-box-mutaatio (Haworth ym. 

2001).  

 

Lyhythäntäisyys on T-proteiinin haploinsuffisienssin aikaansaamaa: koiralle, joka on T-box-

mutaation suhteen heterotsygootti, kehittyy normaalia lyhyempi häntä, kun vain yksi 

toiminnaltaan normaali alleeli ei riitä ylläpitämään normaalia yksilönkehitystä eli täyspitkän 
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hännän syntyä (Haworth ym. 2001). Ei tiedetä, miksi joillekin koirille kehittyy jopa 2/3 

täyspitkän hännän pituudesta, kun toiset ovat jopa täysin hännättömiä (Hytönen ym. 2009, Silva 

ym. 2018). Hännänpituuteen vaikuttanevat myös muut geneettiset tekijät (Hytönen ym. 2009). 

Muista roduista poiketen gyeongjunkoirat voidaan jakaa kolmeen luokkaan hännänpituuden 

mukaan: hännätön (2–3 häntänikamaa), lyhythäntäinen (5–7 häntänikamaa) ja pitkähäntäinen 

(~20 häntänikamaa) (Yoo ym. 2017). Yoon ym. (2017) toimesta gyeongjunkoiralta löydetty T-

geenin variaatio on sama kuin Hytösen ym. (2009) ja Haworthin ym. (2001) tunnistama 

lyhythäntäisyyttä aiheuttava variaatio. Polveutumishistoriaan ja evoluutiopuuhun perustuen 

gyeongjunkoira on kuitenkin kaukana esimerkiksi australianpaimenkoirista ja welsh corgi 

pembrokeista, joiden lyhythäntäisyyden ja hännättömyyden taustalla on T-box-mutaatio (Yoo 

ym. 2017). Gyeongjunkoirien lyhythäntäisyys on voinut syntyä kahden vaihtoehtoisen tavan 

kautta: risteyttämällä lyhythäntäisistä koirista tai uutena mutaationa konvergenttisen evoluution 

ja lyhythäntäisinä syntyneiden koirien suosimisen ja valinnan kautta (Yoo ym. 2017). 

 

Kaikki Haworthin ym. (2001) genotyypittämät lyhythäntäiset welsh corgi pembroket olivat T-

box-mutaatio-heterotsygootteja, kuten myös Hytösen ym. (2009) tutkimuksen lyhythäntäiset 

koirat, joiden roduissa esiintyy T-box-mutaatiota. Mutaatiota ei esiinny pitkähäntäisillä koirilla, 

mikä vahvistaa lyhythäntäisyyden ja T-box-mutaation välisen yhteyden (Haworth ym. 2001, 

Hytönen ym. 2009) ja ettei kyseinen variantti ole merkityksetön (Hytönen ym. 2009).  

 

T-box-mutaatio aiheuttaa lyhythäntäisyyttä ja hännättömyyttä 57 rodulla (taulukko 2) (Haworth 

ym.  2001, Yoo ym. 2017, Hytönen ym.  2009, Gruszczynska ja Czapla 2011, Silva ym. 2018, 

Dreger ym. 2019). Kuitenkin useissa Dregerin ym. (2019) tutkimissa roduissa T-box-mutaation 

esiintyvyystiheys on hyvin alhainen, ja on mahdollista, että kyseessä on väärä positiivinen tulos 

eikä kyseisissä roduissa todellisuudessa ole T-box-mutaatiota. Mutaatio on 1 %:lla kaikista 

maailman koirista. Suurimmassa osassa roduista mutaatioalleelin esiintyvyys on alhaista, alle 

10 %. Joissakin roduissa esiintyvyys on suhteellisen korkeaa: tenterfieldinterriereillä 30 %, 

ruotsinlapinkoirilla 18 %, espanjanvesikoirilla 14 % ja australianpaimenkoirilla 13 %. Eri 

populaatioiden välillä ei ole havaittu eroja mutaation esiintymistiheyksissä (Dreger ym. 2019). 
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Taulukko 2. Koirarodut, joilta on löydetty T-box-mutaatio (Haworth ym. 2001, Hytönen ym. 

2009, Yoo ym. 2017, Silva 2018, Dreger ym. 2019). 

 

Haworth ym. (2001) Hytönen ym. (2009) Yoo ym. (2017) Silva ym. (2018)           Dreger ym. (2019) 

welsh corgi pembroke australianpaimenkoira 

autraliankarjakoira 

bourbonnaisinseisoja 

brasilianterrieri 

bretoni 

espanjanvesikoira 

itävallanpinseri 

jackrusselinterrieri 

karjalankarhukoira 

kroatianpaimenkoira 

länsigöötanmaanpystykorva 

mudi 

polski owczarek nizinny 

pyreneittenpaimenkoira 

savoijinpaimenkoira 

schipperke 

tanskalais-ruotsalainen pihakoira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gyeongjunkoira labradorinnoutaja airedalenterrieri 

australianpaimenkoira 

autraliankarjakoira 

bedlingtoninterrieri 

bichon frise 

bordercollie 

borderterrieri 

bretoni 

bullterrieri 

cairninterrieri 

chihuahua 

cotton de tulear 

espanjanvesikoira 

isomünsterinseisoja 

italianvinttikoira 

kiinanpalatsikoira 

kääpiöbullterrieri 

kääpiömanchesterinterrieri 

kääpiöpinseri 

kääpiövillakoira 

lhasa apso 

länsigöötanmaanpystykorva 

maltankoira 

manchesterinterrieri 

Mcnabinpaimenkoira 

mudi 

mäyräkoira 

newfounlandinkoira 

polski owczarek nizinny 

pomeranian 

punavalkoinen irlanninsetteri 

pyreneittenpaimenkoira 

russellinterrieri 

saksanpystykorva 

schipperke 

shetlanninlammaskoira 

shih tzu 

skotlanninterrieri 

staffordshiren bullterrieri 

tenterfieldinterrieri 

vanhaenglanninlammaskoira 

viszla 

walesinterrieri 

walkerinpesukarhukoira 

welsh corgi pembroke 
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Rodut, joissa T-box-mutaatiota esiintyy, kuuluvat useita Dregerin ym. (2019) rotuja lukuun 

ottamatta metsästys- ja paimenkoirarotuihin. On esitetty eriäviä mielipiteitä rotujen yhteisestä 

esi-isästä: Hytönen ym. (2009) pitävät todennäköisenä, että T-geenin lyhythäntäisyyttä 

aiheuttava variantti on saanut alkunsa aineistonsa rotujen yhteisellä esi-isällä. Yoon ym. (2017) 

sen sijaan ovat eri mieltä, sillä heidän luomassaan rotujen sukupuussa welsh corgi pembroke ja 

australianpaimenkoira asettuvat samaan sukupuun haaraan, mutta eri haaraan 

kultaisennoutajan, rottweilerin ja jackrusselinterrierin kanssa. Myöskin rodut, joissa T-box-

mutaatiota esiintyy runsaasti – mukaan luettuna australianpaimenkoira, gyeongjunkoira, welsh 

corgi pembroke, bretoni ja jackrusselinterrieri – sijoittuvat sukupuussa eri haaroihin. Rodut, 

joiden lyhythäntäisyys on vielä tuntemattoman tekijät aiheuttamaa, eivät sijoitu samaan haaraan 

keskenään (Yoo ym. 2017). Siksi Yoon ym. (2007) mukaan on epätodennäköistä, että roduilla 

olisi yhteinen esi-isä, josta rotujen lyhythäntäisyys olisi lähtenyt leviämään. 

 

Dregerin ym. (2019) tutkimuksen T-box-mutaation omaavat 48 rotua edustavat 14:ää 

monofyleettistä ryhmää. Kymmeneltä näistä roduista T-box-mutaatio on raportoitu aiemmin 

(Haworth ym. 2001, Hytönen ym. 2009) ja 38 on uusia rotuja. Dreger ym. (2019) tekivät näistä 

48:sta rodusta IBD (identity by descent) -tietokannan, jossa kyseiset rodut on yhdistetty yhdeksi 

suhdematriisiksi. IBD-haplotyyppien jakamistasojen ja harvinaisten alleelien, kuten T-box-

mutaation avulla on mahdollista esittää polkuja, joiden kautta alleelien siirtyminen on voinut 

tapahtua rodusta toiseen. Kun sama harvinainen alleeli esiintyy eri roduissa, voidaan sen avulla 

havainnollistaa rotujen historiallisia yhteyksiä (Dreger ym. 2019). Koska osassa roduissa – 

esimerkiksi newfoundlandinkoirissa ja bretoneissa – T-box-mutaation esiintymistiheys on 

hyvin alhainen, IBD-sukulaisuussuhteiden yhdistäminen mahdolliseen hännättömyyden 

lähteeseen ei ole onnistunut. Newfoundlandinkoiralla ja bretonilla on kuitenkin yhteys esi-isien 

kautta kultaiseennoutajaan, joka taas on esi-isien kautta yhteydessä suuremmalla 

esiintymistiheydellä hännättömyyttä omaavaan airedalenterrieriin. Myös islanninlammaskoira, 

keeshond, mastiffi ja mopsi ovat mahdollisia vastaavanlaisia hännättömyyden historiallisia 

lähteitä, joilla ei kuitenkaan esiinny T-box-mutaatiota (Dreger ym. 2019). Näissä roduissa 

mutaation esiintymistiheys voi olla hyvin pientä, jolloin mutaatiota ei havaittu, tai se voi olla 

hävinnyt rodusta ajan kuluessa (Dreger ym. 2019). Heidän tutkimuksensa näytemäärät olivat 

osassa roduissa pieniä ja tulevaisuudessa voitaisiin isommilla näytemäärillä varmistua 

mutaation esiintyvyydestä kyseisissä roduissa. Lisäksi Dregerin ym. (2019) tutkimusaineisto 

oli suhteellisen vanhaa (2005–2016), joten typistyskieltojen vaikutukset eivät välttämättä ole 

vielä havaittavissa rotujen T-box-mutaation esiintymistiheyksissä. Ajan saatossa 
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esiintymisfrekvenssi voi kasvaa typistyskiellon ja jalostusvalintojen kautta töpöhäntäisiä 

yksilöitä tavoiteltaessa (Dreger ym. 2019). 

 

2.1.2 DVL2-mutaatio 

 

Bulldoggien ja bostoninterriereiden lyhythäntäisyys ei ole T-box-mutaation aikaansaamaa 

(Hytönen ym. 2009). Englanninbulldoggit, ranskanbulldoggit ja bostoninterrierit eroavat 

muista brakykefaalisista eli lyhytkuonoisista ja -kalloisista roduista näille kolmelle rodulle 

tunnusomaisella korkkiruuvihännällä, joka on vähäisemmän nikamamäärän, 

nikamaepämuodostumien sekä yhteenliittyneiden niin kutsuttujen blokkinikamien aiheuttama. 

Korkkiruuvihäntä on mutkalla ja normaalia lyhyempi – siinä on keskimäärin 8–15 

häntänikamaa vähemmän. Korkkiruuvihännän taustalla on englanninbulldoggeilla, 

ranskanbulldoggeilla ja bostoninterriereillä DVL2-mutaatio (Mansour ym. 2018). Kyseessä on 

lukukehystä muuttava deleetiomutaatio WNT-signalointireitin DVL2 -geenissä (Chr5: 

32195043_32195044del). DVL2-geeni kuuluu evolutiivisesti säilyneeseen sytoplasman 

proteiineihin liittyvään geeniperheeseen. DVL2c.2044delC-mutaation seurauksena suurin osa 

tuotetusta DVL2-proteiinista säilyy ennallaan, mutta C-pään viimeisen eksonin 49 

aminohappoa korvautuvat 26:lla aminohapolla ja ennenaikaisella lopetuskodonilla (Mansour 

ym. 2018). 

 

DVL2-mutaation seurauksena muuttuneella proteiinilla on ratkaiseva vaikutus 

yksilönkehityksen aikana (Mansour ym. 2018). Muuttunut proteiini vaikuttaa kudosten 

kehityksen kannalta kriittiseen soluviestintäjärjestelmään. Normaalia proteiinia ja muuttunutta 

proteiinia ilmennetään yhtä hyvin, minkä perusteella mutaatioproteiinin lyhyemmällä C-päällä 

ei ole vaikutusta DVL2-proteiinin stabiilisuuteen. Sen sijaan muuttunut proteiini ei pysty 

käymään läpi WNT-riippuvaista fosforylaatiota yhtä hyvin kuin normaali proteiini. Näin 

vaikuttaa siltä, että WNT-signalointi vähenee, ja muuttuneen WNT-signaloinnin vaikutuksesta 

korkkiruuvihäntäisille koirille tulee Robinow-tyyppinen oireyhtymä (Mansour ym. 2018). 

Robinow-oireyhtymälle tyypillisiä piirteitä ovat hypertelorismi eli esimerkiksi silmien kauempi 

etäisyys toisistaan, lyhytkasvuisuus ja -raajaisuus, sukuelinten vajaakehitys sekä epänormaalit 

kylkiluut ja selkänikamat (van Bokhoven ym. 2000). DVL2-mutaatioproteiinin vaikutusta 

yksilönkehityksen aikaiseen WNT-signalointiaktiivisuuteen on tarpeen tutkia vielä lisää 

tarkempien vaikutusten selvittämiseksi (Mansour ym. 2018). 
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Englannin- ja ranskanbulldoggeilla DVL2-mutaatio on fiksoitunut eli niissä ei esiinny 

normaalia DVL2-geeniä enää ollenkaan, vaan kaikki rotujen edustajat ovat mutaation suhteen 

homotsygootteja (Mansour ym. 2018, Niskanen ym. 2021). Myös bostoninterriereissä DVL2-

mutaatio on lähes fiksoitunut esiintymisfrekvenssin ollessa 0.94 (Mansour ym. 2018). Niskanen 

ym. (2021) sen sijaan eivät löytäneet bostoninterriereistä DVL2-geenin normaalia alleelia 

kantavia yksilöitä. Myös shihtzuissa, pitbulleissa (Mansour ym. 2018), 

staffordshirenbullterriereissä (Mansour ym. 2018, Niskanen ym. 2021) ja 

amerikanstaffordshirenterriereissä tavataan DVL2-mutaation suhteen hetero- ja 

homotsygootteja yksilöitä (Niskanen ym. 2021). Niskanen ym. (2021) eivät Mansourin ym. 

(2018) tuloksesta poiketen löytäneet mutaatiota shihtzuilta. Myöskään 46:lta muulta rodulta ei 

löydetty mutaatiota (taulukko 3) (Mansour ym. 2018, Niskanen ym. 2021). Toisinaan 

korkkiruuvihäntäiseksi luokiteltavalta, mutta normaalin pituisen hännän omaavalta mopsi-

koirarodulta ei ole löydetty DVL2-mutaatiota (Mansour ym. 2018). 
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Taulukko 3. Rodut, joilta ei ole löydetty DVL2-mutaatiota (Mansour ym. 2018, Niskanen ym. 

2021). 

 

  Mansour ym. (2018) Niskanen ym. (2021) 

  amerikanbulldoggi 

australian paimenkoira 

bichon frise 

bokseri 

bordercollie 

borderterrieri 

bretoni 

bullmastiffi 

bullterrieri 

cavalierkingcharlesinspanieli 

chihuahua 

coton de tulear 

dalmatialainen 

dobermanni 

englannin cockerspanieli 

englanninspringerspanieli 

greyhound 

irlanninsusikoira 

jackrusselinterrieri 

kiinanpalatsikoira 

kultainennoutaja 

kääpiösnautseri 

labradorinnoutaja 

lhasa apso 

lyhytkarvainen saksanseisoja 

maltankoira 

mastiffi 

mopsi 

mäyräkoira 

newfoundlandinkoira 

novascotiannoutaja 

pomeranian 

pyreneittenkoira 

rhodesiankoira 

saksanpaimenkoira 

saluki 

siperianhusky 

tanskandoggi 

villakoira 

vizsla 

weimarinseisoja 

welsh corgi pembroke 

whippet 

bullterrieri 

cavalierkingcharlesinspanieli 

kiinanpalatsikoira 

kääpiöbullterrieri 

lhasa apso 

shihtzu a 

tiibetinspanieli 

a rotu, jonka on aiemmin todettu kantavan DVL2-alleelia (Mansour ym. 2018) 
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2.1.3 Muut tekijät 

 

Kaikilta normaalia lyhythäntäisemmiltä koirilta ei löydetty C189G-mutaatiota Hytösen ym. 

(2009) tutkimuksessa.  On siis olemassa todennäköisesti myös muita synnynnäistä 

töpöhäntäisyyttä aiheuttavia tekijöitä (Hytönen ym. 2009). Yoo ym. (2017) raportoivat Hytösen 

ym. (2009) ja Haworthin ym. (2001) löytämän T-box-mutaatiolle identtisen variaation lisäksi 

korealaisen gyeongjunkoiran lyhythäntäisyyden taustalta kolme muuta mahdollista aiheuttajaa. 

Lyhyemmän hännänpituuden taustalla voivat olla luurangon kehitykseen osallistuvat 

ANKRD11- ja ACVR2B-geenit sekä CpG-toistojakson variaatio SFRP2-geenissä. SFRP2-

geenin alentuneeseen ilmentymiseen johtava CpG-toistojakson variaatio tulee vielä validoida 

koirilla, mutta se vaikuttaa johtavan alkionkehityksen aikaisen solujen migraation 

vähenemiseen ja lyhyempään hännänpituuteen (Yoo ym. 2017).  

 

Paritettaessa kaksi lyhythäntäistä gyeongjunkoiraa jälkeläisissä esiintyy myös pitkähäntäisiä 

yksilöitä. Näin ollen lyhythäntäisyys vaikuttaa olevan dominoiva ominaisuus myös 

gyeongjunkoirilla (Yoo ym. 2017). Choin ym. (2015) kloonaamalla lyhythäntäisellä 

gyeongjunkoiralla oli seitsemän häntänikamaa, kun luovuttajakoiralla häntänikamien määrä oli 

kuusi. Lyhythäntäinen fenotyyppi eli ilmiasu säilyi, muttei ollut identtinen. On tarpeen tutkia 

asiaa lisää, mutta eron taustalla voivat olla epigeneettiset tekijät, jotka vaikuttavat 

häntänikamien määrään (Choi ym. 2015).  

 

2.2 Kissojen perinnöllinen lyhythäntäisyys ja hännättömyys 

 

Koirien tapaan myös kissoilla esiintyy synnynnäistä lyhythäntäisyyttä ja hännättömyyttä (Todd 

1961, Haworth ym. 2001, Zhigachev ja Vladimirova 2001, Indrebø ym. 2007, Hytönen ym. 

2009, Gruszczynska ja Czapla 2011, Buckingham ym. 2013, Pollard ym. 2015, Lyons ym. 

2016, Xu ym. 2016, Yoo ym. 2017, Mansour ym. 2018, Silva ym. 2018, Dreger ym. 2019, 

Niskanen ym. 2021). Ensimmäiset lyhythäntäiset ja häntämutkaiset kissat raportoitiin Darwinin 

toimesta vuonna 1868 Malesiasta (Darwin 1868). Nykyisin lyhythäntäiset ja häntämutkaiset 

kissat ovat yleisiä erityisesti Itä- ja Etelä-Aasiassa (Xu ym. 2016). Normaalia lyhythäntäisempiä 

yksilöitä tavataan viidessä kissarodussa: amerikan bobtail, japanin bobtail, kuriilien bobtail, 

manx ja pixiebob (Vella ym. 1999, Buckingham ym. 2013). 
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2.2.1 T-geenin mutaatiot 

 

Manx-kissarodun yksilöt voidaan jakaa hännänpituuden perusteella neljään luokkaan: 

1. hännätön (rumpy); täysin hännätön, ei yhtään häntänikamaa 

2. hännätön/töpöhäntä (rumpy-riser); 1–7 häntänikamaa, häntä voi liikkua vertikaalisesti ja 

on tunnettavissa palpoiden. 

3. töpö-/lyhythäntäinen (stumpy); 2–14 häntänikamaa, häntä voi liikkua vertikaalisesti ja 

horisontaalisesti ja hännässä on usein eriasteisia häntämutkia 

4. pitkähäntäinen (longy/longie) (Howell ja Siegel 1963, Buckingham ym. 2013). 

Minkään manxeilta löydetyistä lyhythäntäisyyttä aiheuttavista mutaatioista ei ole todettu 

aiheuttavan tietyn pituista häntää, vaan pituus vaihtelee (Buckingham ym. 2013).  

 

T-geenin mutaatiot aiheuttavat myös kissoilla lyhythäntäisyyttä, kuten on todettu myös koirilla 

(Haworth ym.  2001, Hytönen ym.  2009, Gruszczynska ja Czapla 2011, Buckingham ym. 2013, 

Silva ym. 2018, Dreger ym. 2019). Normaalia lyhyempi häntä johtuu brachyury-proteiinin 

heikentyneestä transkription aktivointikyvystä (Buckingham ym. 2013), mikä on todettu myös 

koirilla (Haworth ym. 2001). Buckingham ym. (2013) löysivät kolme yhden emäksen muutosta 

ja yhden duplikaatio-deleetiomutaation. Jokainen näistä johtanee sekvenssin lukukehyksen 

muuttumiseen, minkä seurauksena transkriptio lakkaa ennenaikaisesti johtaen joko normaalia 

lyhyempään häntään tai hännättömyyteen (Buckingham ym. 2013). 

 

Normaalia lyhyempää häntää aiheuttavat T-geenin kolme deleetiota: c.998delT ja c.1169delC 

ja c.1199delC (Buckingham ym. 2013). Lisäksi Buckingham ym. (2013) löysivät yhdeltä 

manxilta pienen duplikaatio-deleetion T-geenin eksonissa 8 (c.998_1014dup17delGCC). 

Duplikaatio-deleetiomutaatiossa jokin osa kromosomia on kahdentunut ja toinen osa hävinnyt. 

Deleetio c.1199delC on löydetty yhdeltä amerikan bobtaililta ja useilta manxeilta, ja c.998delT-

mutaatio amerikan bobtaileilta, manxeilta sekä pixiebobeilta (Buckingham ym. 2013). 

Buckinghamin ym. (2013) tutkimista normaalia lyhythäntäisemmistä manxeista 95 % (78/82) 

oli heterotsygootteja jonkin T-geenin mutanttialleelin suhteen, mutta yhdeltäkään yksilöltä ei 

löydetty useampaa mutanttialleelia. Deleetio c.1199delC löydettiin myös yhdeltä 

pitkähäntäiseltä manxilta. Muita T-geenin mutaatioita ei löydetty pitkähäntäisiltä kissoilta 

(Buckingham ym. 2013), samaan tapaan kuin T-box-mutaatiota ei ole löydetty pitkähäntäisiltä 

koirilta (Haworth ym. 2001, Hytönen ym. 2009). 
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Brachyury-proteiinia ilmennetään yhtä hyvin kuin normaalia proteiinia c.998delT, c.1169delC 

ja c.1199delC-mutaatioista riippumatta (Buckingham ym. 2013). Näin ollen mutaatioproteiinit 

eivät heikennä transkriptiopotentiaalia alhaisemman ilmentymistasonsa tai epävakautensa 

takia. Todetut mutaatiot vaikuttavat johtavan proteiinin transkription ennenaikaiseen 

loppumiseen, minkä seurauksena proteiini ei kykene aktivoimaan kohteitaan. Tämän 

perusteella lyhythäntäisyys ja hännättömyys vaikuttavat olevan brachyury-proteiinin 

haploinsuffisienssin aikaansaamaa (Buckingham ym. 2013), mikä on todettu myös T-box-

mutaation suhteen koirilla (Haworth ym. 2001).  Mutaatioproteiineilla ei ole merkittävää eroa 

aktiivisuuksissa, mikä on linjassa sen kanssa, ettei tietty mutaatio korreloi tietyn mittaisen 

hännän kanssa (Buckingham ym. 2013). Jo Howell ja Siegel (1966) arvelivat useiden 

modifioivien geenien vaikuttavan manxien hännänpituuteen. Myös myöhemmin on todettu 

muiden geneettisten tekijöiden, ympäristötekijöiden tai näiden yhdistelmien vaikuttavan 

hännänpituuteen (Buckingham ym. 2013).  

 

2.2.2 HES7-mutaatio 

 

HES7-mutaatio löydettiin kissojen lyhythäntäisyyden taustalta samoihin aikoihin kahden 

toisistaan riippumattoman tutkijaryhmän toimesta (Lyons ym. 2016, Xu ym. 2016). Kyseessä 

on autosomaalisesti periytyvä mutaatio (Pollard ym. 2015, Lyons ym. 2016, Xu ym. 2016), joka 

aiheuttaa normaalia lyhyempää hännänpituutta sekä häntämutkia japanin bobtaileilla ja 

kiinalaisilla katukissoilla (Pollard ym. 2015, Lyons ym. 2016, Xu ym. 2016). Etelä-Kiinan ja 

Etelä-Aasian lyhythäntäiset kissat voidaan kategorisoida kolmeen luokkaan: 

pieni häntämutka; hieman lyhyempi häntä (pituus noin 25 cm) ja hännän loppuosassa mutka, 

keskitason häntämutka; selkeästi lyhyt häntä (pituus noin 10–20 cm) ja hännän alku- ja/tai 

loppuosassa mutka ja 

äärimmäinen häntämutka; töpöhäntä (pituus alle 10 cm) ja useita häntämutkia.  

Äärimmäiset häntämutkat ovat harvinaisempia kuin pienet ja keskitason häntämutkat (Xu ym. 

2016).  

 

On todennäköistä, että kiinalaisten lyhythäntäisten katukissojen ja japanin bobtailien 

geneettinen perusta on sama (Xu ym. 2016). Euroopan ja Aasian lyhythäntäisten kissojen 

geneettinen tausta vaikuttaa olevan eri, sillä Xu ym. (2016) eivät havainneet yhdelläkään Aasian 

lyhythäntäisellä kissalla manxeilla olevia T-geenin mutaatiota (c.998delT, 
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c.998_1014dup17delGCC, c.1169delC ja c.1199delC). Pitkähäntäisillä japanin bobtaileilla eikä 

muilla pitkähäntäisillä kissoilla esiinny HES7-mutaatiota (Lyons ym. 2016, Xu ym. 2016).  

 

HES7-mutaatio on aminohappoa (p.V2A) muuttava missense-mutaatio. Valiini korvautuu 

alaniinilla c.5T > C emäsmuutoksen takia (Lyons ym. 2016, Xu ym. 2016). Mutaatio sijoittuu 

kromosomiin E1 somiittien segmentaatioon vaikuttavaan hes family bHLH transcription factor 

7 (HES7) -geeniin (Xu ym. 2016). HES7-geeni liittyy olennaisesti notch-signalointireittiin 

(Bessho ym. 2001). Sillä on merkittävä rooli selkärankaisten somiittien muodostumisessa. 

HES7:ää ilmennetään notch-signalointireitin ohjaamana varsinkin mesodermissä, josta somiitit 

muodostuvat (Bessho ym. 2001). Evolutiivisesti säilyneelle alueelle sijoittuva HES7-mutaatio 

voi vaikuttaa HES7:n kykyyn säädellä kohdegeeninsä transkriptiota, vaikka mutaatio ei 

paikallistu proteiinin DNA:han sitoutuvaan bHLH-domeeniin. Mutatoituneen proteiinin 

puoliintumisaika voi olla myös muuttunut.  Kuitenkin, jotta HES7-mutaation vaikutus HES7-

proteiiniin saadaan selville, on asiaa tutkittava lisää (Xu ym. 2016). 

 

HES7-geenin c.5A > G variantti aiheuttaa japanin bobtailien lyhythäntäisyyttä (Lyons ym. 

2016, Xu ym. 2016). Kaikilla HES7-mutaation omaavilla yksilöillä on normaalia lyhyempi 

häntä, mikä kertoo mutaation penetranssin olevan täydellinen (Xu ym. 2016). Mutaation 

dominanssi on kuitenkin epätäydellinen, sillä hännän rakenne vaihtelee (Xu ym. 2016, Pollard 

ym. 2015). HES7-homotsygooteilla kissoilla hännät kategorisoituvat äärimmäisiksi 

häntämutkiksi (Xu ym. 2016). Sen sijaan HES7-heterotsygooteilla hännät kuuluvat pienen ja 

keskitason häntämutka -luokkiin. Täten voi olla, että HES7-mutaatiolla on annosvaikutus 

hännän rakenteeseen (Xu ym. 2016). Tätä tukee myös se, että Lyons ym. (2016) raportoivat 

HES7-homotsygoottien häntien olevan enemmän näyttelytasoisia, mutta yksilöillä ei havaittu 

muita epänormaalisuuksia. Mutaatio on havaittu heterotsygoottisena katukissoilla yhtä 

homotsygoottista katukissaa lukuun ottamatta, kun taas kaikki rekisteröidyt japanin bobtailit 

ovat homotsygoottisia HES7-mutaation suhteen (Lyons ym. 2016, Xu ym. 2016). Näin ollen 

HES7-mutaatio vaikuttaa olevan fiksoitunut japanin bobtaileilla (Xu ym. 2016) eikä ole letaali. 

 

2.2.3 Muut tekijät 

 

Kuten jo Howell ja Siegel (1966) epäilivät, manxien useiden fenotyyppien taustalla on useita 

geenejä, jotka vaikuttavat hännättömyyteen. Kuitenkaan HES7-mutaatio eivätkä T-geenin 

mutaatiot ole kaikkien kissojen lyhythäntäisyyden taustalla (Buckingham ym. 2013, Lyons ym. 
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2016, Xu ym. 2016). Tämä antaa viitteitä siitä, että evoluution aikana on tapahtunut ainakin 

kolme toisistaan riippumatonta tapahtumaa, joiden seurauksena kissoille on tullut lyhyempi 

häntä (Xu ym. 2016). Osalla amerikan bobtaileilla ja pixiebobeilla lyhythäntäisyyttä aiheuttaa 

manxeilla tavatut T-geenin mutaatiot, mutta ei kaikilla (Buckingham ym. 2013). Myöskään 

kuriilien bobtailien lyhythäntäisyyden aiheuttajaa ei tiedetä, eikä kaikilta lyhythäntäisiltä 

manxeiltakaan löydy Buckinghamin ym. (2013) tunnistamia T-geenin mutaatioita. Näiden 

yksilöiden lyhythäntäisyyttä voivat aiheuttaa muut geneettiset tekijät, ympäristötekijät tai 

niiden yhdistelmät tai ulkoiset tekijät kuten onnettomuus tai typistäminen. (Buckingham ym. 

2013). Asiaa tarvitsee tutkia vielä lisää (Lyons ym. 2016).  

 

Venäläisessä eristäytyneessä baikunizo-kissapopulaatiossa on tavattu hännättömyyttä ja 

lyhythäntäisyyttä (Zhigachev ja Vladimirova 2001). Tutkimuksessa raportoitiin suurimman 

osan populaation kissoista olevan hännättömiä, pyöreärunkoisiä, lyhytkarvaisia ja omaavan 

erityisen pitkät takajalat. Zhigachevin ja Vladimirovan (2001) tekemän geneettisen analyysin 

mukaan taustalla on autosomaalinen dominoiva alleeli, joka voi olla letaali ja johtaa kuolemaan 

alkionkehityksen aikana. Kyseessä on eri mutaatio kuin manxeilta löydetty mutaatio 

(Zhigachev ja Vladimirova 2001). 
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3.1 Koirien lyhythäntäisyyden ja hännättömyyden terveysvaikutukset 

 

Koirien nikamat eivät ole täysin luutuneita vielä pennun syntyessä, ja kaikki kolme 

pääluutumiskeskusta ovat havaittavissa. Nikamat luutuvat yleensä 7.–9. elinkuukauteen 

mennessä (Wright 1979). Niinpä pennuista ei vielä nähdä, millaisia niiden nikamat ovat 

aikuisiällä. Kuitenkin nikamaepämuodostumien on havaittu aiheuttavan neurologisia oireita jo 

kolmen kuukauden ikäisillä pennuilla (Volta ym. 2005). Vastasyntyneen pennun häntänikamien 

määrä on kuitenkin mahdollista todeta esimerkiksi röntgenkuvantamalla. 

 

T-box-mutaatiolla ja DVL2-mutaatiolla on havaittu terveysvaikutuksia (taulukko 4). Kun 

Mansour ym. (2018) tunnistivat DVL2-mutaation, tutkimusryhmät kuten Niskanen ym. (2021) 

ovat voineet etsiä genotyypin ja fenotyypin välistä yhteyttä ja selvittää DVL2-mutaation 

aiheuttamia terveysvaikutuksia. Aiemmissa tutkimuksissa (Wright 1979, Volta ym. 2005, 

Moissonier ym. 2011, Schlensher ja Dislt 2013, Gutierrez-Quintana ym. 2014, Palmu 2016) 

tehdyt havainnot korkkiruuvihäntäisten rotujen terveydestä voivat liittyä myös muihin 

tekijöihin kuin DVL2-mutaatioon. 

 

Taulukko 4. Koirien lyhythäntäisyyttä ja hännättömyyttä aiheuttavien mutaatioiden 

vaikutukset terveyteen. 

 

Mutaatio Terveysvaikutus 

T-box-mutaatio Homotsygoottisena letaali tai vakavia kehityshäiriöitä ja elinkelvottomuus 

DVL2-mutaatio Kaudaalisen selkärangan epämuodostumat (korkkiruuvihäntä, häntämutkat) 

Nikamaepämuodostumat selkärangassa ja niiden aiheuttamat neurologiset oireet 

Lyhyempi kova kitalaki ja kallonpohja, pienempi kovan kitalaen ja kallonpohjan suhde sekä 

korkeampi kasvojen indeksi 

Robinow-tyyppinen oireyhtymä 

Kasvanut BOAS-riski** 

**BOAS (brachycephalic obstructive airway syndrome, brakykefaalinen oireyhtymä) eli riski liian lyhyen kuonon 

aiheuttamille hengitys- ja lämmönsäätelyjärjestelmien toimintahäiriöille 

 

 

3 HÄNNÄTTÖMYYS, LYHYTHÄNTÄISYYS JA TERVEYS 
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3.1.1 T-box-mutaatio 

 

T-box-mutaatio on homotsygoottisena letaali (Haworth ym. 2001, Indrebø ym. 2007, Hytönen 

ym. 2009). Koiranpennun periessä mutaation sekä isältään että emältään se kuolee varhaisen 

yksilönkehityksen aikana kohdussa (Haworth ym. 2001, Indrebø ym. 2007, Hytönen ym. 2009) 

tai syntyy elinkelvottomana vakavien kehityshäiriöiden takia (Indrebø ym. 2007). T-geenin 

mutaatiot aiheuttavat sikiöaikaisia kuolemia ja epänormaalia mesodermaalisten kudosten 

kehitystä myös hiirillä ja kissoilla (Wilson ym. 1995, katsauksessa Smith 1999, Buckingham 

ym. 2013). Indrebør ym. (2007) raportoivat T-box-mutaatio-homotsygooteilla hännättöminä 

syntyneillä pennuilla muun muassa luustollisia kehityshäiriöitä lannerangan alueella sekä 

peräaukkojen puuttumista. Pennut eivät olleet elinkelpoisia (Indrebø ym. 2007). Otos oli 

kuitenkin niin pieni (2 pentua), ettei sen perusteella tule tehdä yleistyksiä T-box-mutaation 

suhteen homotsygoottisten koirien kehityshäiriöiden laadusta tai vakavuudesta. T-box-

mutaation heterotsygotian ei ole todettu aiheuttavan epänormaalisuuksia, kuten synnynnäisiä 

selkävikoja. Ainoa havaittu vaikutus on normaalia lyhyempi häntä (Indrebør ym. 2007). 

 

3.1.2 DVL2-mutaatio 

 

Toisin kuin T-box-mutaation, DVL2-mutaation on havaittu aiheuttavan jo heterotsygoottisena 

muutakin kuin normaalia lyhyempää häntää (Indrebør ym. 2007, Mansour ym. 2018, Niskanen 

ym. 2021). Sekä Mansour ym. (2018) että Niskanen ym. (2021) totesivat DVL2-mutaation 

aiheuttavan kaudaalisen eli hännänpuoleisen selkärangan epämuodostumia sekä 

korkkiruuvihännän, joka on normaalia lyhyempi ja mutkainen. DVL2-mutaatio ei kuitenkaan 

ole ainoa koirien häntämutkia aiheuttava variantti (Niskanen ym. 2021). Lisäksi mutaatio 

aiheuttaa rintanikamien epämuodostumia vaihtelevalla ja epätäydellisellä penetranssilla 

(Mansour ym. 2018).  Jo aiemmin korkkiruuvihäntäisillä roduilla on raportoitu esiintyvän 

korkealla frekvenssillä nikamaepämuodostumia, jotka sijoittuvat häntänikamien lisäksi usein 

rintanikamiin (Wright 1979, Volta ym. 2005, Moissonier ym. 2011, Schlensher ja Dislt 2013, 

Palmu 2016). 

 

DVL2-alleelin ollessa fiksoitunut tai lähes fiksoitunut englanninbulldoggeilla, 

ranskanbulldoggeilla ja bostoninterriereillä mutaation vaikutukset morfologisiin piirteisiin ovat 

epäselvät eikä tiedetä, aiheuttaako DVL2-heterotsygotia tietynlaista fenotyyppiä (Mansour ym. 
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2018, Niskanen ym. 2021). Tiettyjen piirteiden on kuitenkin havaittu liittyvän DVL2-

mutaatioon. Mutaatiolle on ominaista lyhyempi kova kitalaki ja kallonpohja, pienempi kovan 

kitalaen ja kallonpohjan suhde sekä korkeampi kasvojen indeksi (Niskanen ym. 2021). On 

viitteitä siitä, että bulldoggi-tyyppinen ulkonäkö johtuu DVL2-mutaatiosta, joka aiheuttaa myös 

Robinow-tyyppistä oireyhtymää koirilla (Mansour ym. 2018, Niskanen ym. 2021). Lisäksi 

DVL2-mutaatio vaikuttaa lisäävän BOAS-riskiä. Tämä on havaittu Niskasen ym. (2021) 

tekemässä pienen otannan kohorttitutkimuksessa, ja asia tulisi varmistaa isomman otannan 

tutkimuksella.  

 

Varsinkin vanhemmissa englanninkielisessä aineistossa nikamaepämuodostumasta käytetään 

usein yleisterminä ”hemivertebra” viitattaessa puoli-, kiila- ja perhosnikamiin (kuva 2). Suora 

käännös olisi puolinikama, joka on yksi epämuodostumatyypeistä. Tämän vuoksi tässä 

kirjallisuuskatsauksessa saatetaan puolinikamasta puhuttaessa viitata todellisuudessa kiila- tai 

perhosnikamaan ilman erillistä mainintaa, jos lähdeaineistosta ei ole selvinnyt tarkempi 

nikamaepämuodostuman tyyppi (taulukko 5). 

 

 

 

Kuva 2. Nikamaepämuodostumatyypit edestä, sivulta ja ylhäältäpäin esitettyinä. ©Sini 

Mannila 2021. 
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Taulukko 5. Nikamaepämuodostumien luokittelu syntytavan ja ulkomuodon mukaan 

(Gutierrez-Quintana ym. 2014, Palmu 2016). 

 

Syntytapa Nimi Määritelmä 

nikamarungon kehityshäiriö  

dorsaalinen puolinikama 

 

ventraalisen nikamarungon aplasia* 

 lateraalinen puolinikama lateraalisen nikamarungon aplasia 

 dorso-lateraalinen puolinikama ventro-lateraalisen nikamarungon aplasia 

 perhosnikama ventraalisen ja mediaalisen nikamarungon aplasia 

  lateraalinen kiilanikama 

ventraalinen kiilanikama 

lateraalisen nikamarungon hypoplasia* 

ventraalisen nikamarungon hypoplasia 

   

 lyhyt nikama symmetrinen nikamarungon hypoplasia 

segmentaatiohäiriö, nikamat 

eivät ole jakautuneet normaalisti 

 

blokkinikama 

 

vähintään kaksi nikamaa liittynyt yhteen osittain 

tai kokonaan 

* aplasia = kehittymättä jääminen 

** hypoplasia = vajaakehitys 

 

Korkkiruuvihäntä on normaalia lyhyempi ja siinä on vähemmän nikamia, mutta lisäksi 

hännässä on nikamaepämuodostumia ja -fuusioita (Mansour ym. 2018, Niskanen ym. 2021). 

Nikamaepämuodostumia luokitellaan muutosten sijainnin ja laadun mukaan (taulukko 5). 

Mansour ym. (2018) raportoivat epämuodostumia, kuten puolinikamia, perhosnikamia ja 

yhteenliittyneitä nikamia, muuallakin selkärangassa kuin pelkästään häntänikamissa 

englanninbulldoggeilla, ranskanbulldoggeilla sekä bostoninterriereillä. Sen sijaan Palmu 

(2016) havaitsi englanninbulldoggeilla kaularangassa vain blokkinikamia ja lannerangassa 

blokkinikamia sekä yhden perhosnikaman.  Wrightin (1979) mukaan kiilanikamia tavataan 

yleensä korkkiruuvihäntäisillä koirilla varsinkin rinta-lannerangassa. Palmun (2016) 

tutkimuksen koirien kaikista nikamista 12,8 % olivat epämuodostuneita, kun taas Gutierrez-

Quintanan ym. (2014) raportoima vastaava luku oli 23,5. Sukupuolten välillä ei ole havaittu 

eroa nikamaepämuodostumien esiintyvyydessä (Palmu 2016, Schlensker ja Distl 2013).  
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Blokkinikama syntyy, kun somiittien segmentaatio häiriintyy (Wright 1979). Perhosnikama 

taas syntyy persistoivan selkäjänteen tai sagittaalisen selkäjänteen lohkeamisen seurauksena. 

Välimuotoiset nikamat esiintyvät yleensä kaula- ja rintarangan rajalla, rinta- ja lannerangan 

rajalla tai lannerangan ja ristiluun rajalla. Epämuodostuneeseen nikamaan tulee molempien 

selkärangan osien nikamille tyypillisiä piirteitä (Wright 1979). 

 

Hännässä nikamaepämuodostumien penetranssi on englanninbulldoggeilla, 

ranskanbulldoggeilla ja bostoninterriereillä 100 % ja rintarangassa 45–100 %. Rintarangan 

epämuodostumien vakavuus ja olemus vaihtelevat (Mansour ym. 2018). Palmun (2016) 

englanninbulldoggien nikamaepämuodostumia tarkastelleessa tutkimuksessa 

nikamaepämuodostumia löytyi 82,1 %:lta koirista, kun taas Volta ym. (2005) totesivat 

nikamaepämuodostumia rintanikamissa aiemmin 97,3 %:lla englanninbulldoggeista. 

Vastaavasti Schlensker ja Distl (2013) raportoivat 86,7 %:lla ranskanbulldoggeista esiintyvän 

nikamaepämuodostumia ja Moissonnier ym. (2011) 78 %:lla. Suurimmalla osalla 

korkkiruuvihäntäisistä koirista on useampi epämuodostunut nikama (Gutierrez-Quintana ym. 

2014). Myös Wright (1979) totesi, että yhdellä koiralla voi olla useampia epämuodostuneita 

nikamia. Radiografinen synnynnäisten nikamaepämuodostumien luokittelu on mahdollista 

korkkiruuvihäntäisillä koirilla (Gutierrez-Quintana ym. 2014). 

 

Yleisimpiä nikamaepämuodostumia korkkiruuvihäntäisten koirarotujen rintanikamissa ovat 

nikamarungon muutokset, kuten perhosnikama (Volta ym. 2005, Gutierrez-Quintana ym. 2014, 

Palmu 2016). Ventraaliset kiilanikamat, lyhyet nikamat sekä blokkinikamat ovat myös yleisiä 

löydöksiä, kun taas dorsaaliset ja lateraaliset puolinikamat, dorsolateraaliset puolinikamat ja 

lateraaliset kiilanikamat ovat harvinaisempia (kuva 3). Volta ym. (2005) totesivat 

rintanikamissa nikamaepärungon muutoksia (blokkinikamia ja/tai puolinikamia) jokaisella 

tutkimallaan englanninbulldoggilla. Useat Gutierrez-Quintana ym. (2014) luokittelemattomista 

nikamamuutoksista olivat epämuodostumat, joissa nikamarungon pituus on normaalia 

lyhyempi. Tämä tulisi tulevaisuudessa ottaa mukaan luokitteluun symmetrisenä nikamarungon 

hypoplasiana eli lyhyenä nikamana (Gutierrez-Quintana ym. 2014). Palmun (2016) määrittämiä 

rintanikamien pituuksien keskihajontoja voidaan käyttää apuna lyhyen nikaman määrityksessä. 
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Kuva 3. Nikamaepämuodustumatyyppien prosentuaaliset määrät epämuodostuneista 

nikamista. Tiedot ovat peräisin Voltan ym. (2005), Gutierrez-Quintanan ym. (2014) ja Palmun 

(2016) tutkimuksista. Tulokset eivät ole suoraan vertailukelpoisia: Voltan aineisto koostuu vain 

englanninbulldoggien rintanikamista, Gutierrez-Quintanan aineisto englanninbulldoggien, 

ranskanbulldoggien, bostoninterriereiden ja mopsien rintanikamista, ja Palmun aineisto 

englanninbulldoggien kaula-, rinta- ja lannenikamista. 

 

Kuten Palmu (2016) ja Mansour ym. (2018), myös Gutierrez-Quintana ym. (2014), 

Moissonnier ym. (2011), Volta ym. (2005) ja Wright (1979) havaitsivat jo aiemmin useilla 

brakykefaalisilla korkkiruuvihäntäisillä koirilla synnynnäisiä nikamaepämuodostumia 

varsinkin rintarangassa. Palmun (2016) aineiston mukaan englanninbulldoggien yleisin 

muuttunut nikama on T9, ja saman totesivat vain rintarankaa tutkineet Volta ym. (2005). 

Palmun (2016) tutkimista koirista T9 oli epämuodostunut 42,9 %:lla ja Voltan tutkimista 56,4 

%:lla. Sen sijaan Gutierrez-Quintanan ym. (2014) tutkimilla ranskanbulldoggeilla, 

englanninbulldoggeilla ja bostoninterriereillä yleisimmän epämuodostuneen rintanikaman 

todettiin olevan T7, joka oli epämuodostunut 39,3 %:lla. Moissonnierin ym. (2011) aineiston 

perusteella yleisimmin epämuodostuneet nikamat ranskanbulldoggeilla ovat T5–T8.  
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Mansourin ym. (2018) tuloksista poiketen Niskasen ym. (2021) mukaan DVL2-mutaatiolla ei 

ole vaikutusta rintarangan nikamien epämuodostumiin tai mutaation penetranssi on 

vaihtelevampi kuin Mansourin ym. (2018) aiemmin arvioima 45–100 %. Niskanen ym. (2021) 

löysivät epämuodostuneita selkänikamia, spondyloosia ja välimuotoisia nikamia kaikilta 

DVL2-genotyypeiltä – eli myös villintyypin yksilöiltä. Palmun (2016) aineiston 

englanninbulldoggeista 89 %:lla todettiin spondyloosia. Palmu (2016) ei havainnut iän 

vaikuttavan spondyloosin esiintyvyyteen. Palmu (2016) ei kuitenkaan toteuttanut 

pitkäaikaisseurantaa tai määrittänyt spondyloosin kokoa ja vakavuutta, joten kyseisen 

tutkimuksen perusteella ei voida arvioida, ovatko spondyloosimuutokset vakavampia 

vanhemmilla kuin nuoremmilla koirilla. Spondyloosin ja nikamaepämuodostumien välillä on 

havaittu yhteys: todennäköisesti epämuodostuneen nikaman epävakaa rakenne aiheuttaa 

nikamaa tukevan spondyloosin syntymistä. Asiaa tulisi kuitenkin tutkia isomman otoskoon 

tutkimuksella (Palmu 2016).  

 

Nikamaepämuodostumat ovat korkkiruuvihäntäisillä koirilla yhteydessä kyfoosiin eli 

kyttyräselkäisyyteen, lordoosiin eli selkärangan notkoon sekä skolioosiin eli käyrään 

selkärankaan vaikuttaen eniten rintarangassa (Moissonnier ym. 2011, Gutierrez-Quintana ym. 

2014). Varsinkin kiilanikamat aiheuttavat eriasteista selkärangan kääntymistä (Wright 1979). 

Gutierrez-Quintana ym. (2014) eivät todenneet nikamarungon lateraalista hypoplasiaa tai 

lateraalista aplasiaa, mikä voisi viitata kyfoosin ja kyfoskolioosin eli kyttyrä-kieroselkäisyyden 

olevan skolioosia yleisempää brakykefaalisilla korkkiruuvihäntäisillä roduilla. 

 

Vaikka nikamaepämuodostumat ovat yleisiä, ne ovat usein sivulöydöksiä ja aiheuttavat vain 

harvoin kliinisiä oireita (Volta ym. 2005, Westworth ym. 2010, Moissonnier ym. 2011 

Schlensker ja Distl 2013, Ryan ym. 2017). Palmun (2016) aineiston koirilla ei ollut neurologisia 

oireita lainkaan nikamaepämuodostumista huolimatta. Vähemmän vakavat nikamarunkojen 

muutokset, kuten perhosnikama ja ventraalinen kiilanikama, ovat yleisiä löydöksiä niin 

neurologisesti oireilevilla kuin oireettomilla korkkiruuvihäntäisillä koirilla (Gutierrez-Quintana 

ym. 2014). Vastaavasti Volta ym. (2005) totesivat, etteivät englanninbulldoggit yleensä oireile 

epämuodostuneista nikamista huolimatta hoitoa vaativasti ainakaan ensimmäisen elinvuotensa 

aikana, mutta oireet voivat alkaa jo kolmen kuukauden iässä. Myös Moissonnier ym. (2011) 

totesivat neurologisen oireilun voivan alkaa jo nuorella iällä. Voltan ym. (2005) tutkimuksen 

koirista 13,5 %:lla oli lieviä neurologisia oireita T3–L3 nikamien poikittaisen myelopatian 

takia.  
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Nikamaepämuodostumat voivat aiheuttaa oireita kuten takajalkojen etenevää heikkoutta, 

lihasten surkastumista, nikamien T3–L3 ylämotoneuronioireita sekä jalkojen halvausta (Besalti 

ym. 2005, Moissonnier ym. 2011). Mopsien, ranskanbulldoggien ja englanninbulldoggien 

neurologisesti oireilevilla yksilöillä oireiden on havaittu johtuvan selkäytimen kompressiosta, 

jota nikamaepämuodostumat aiheuttavat (Moissonnier ym. 2011, Schlensker ja Distl 2013, 

Gutierrez-Quintana ym. 2014). Vakavammat nikamarungon kehityshäiriöt, kuten dorsaalinen 

ja dorsolateraalinen puolinikama, aiheuttavat todennäköisemmin neurologisia oireita, mutta 

asiaa tulee vielä tutkia isommalla otoksella (Gutierrez-Quintana ym. 2014). Dorsaalinen ja 

dorsolateraalinen puolinikama ovat syynä selkäytimen kompressioon ja neurologisiin oireisin 

noin 40 %:lla oireilevista koirista. Oireettomilla koirilla ei ole todettu dorsaalisia tai 

dorsolateraalisia puolinikamia (Gutierrez-Quintana ym. 2014). Sen sijaan perhosnikamat ovat 

yleisempiä oireettomilla koirilla, eikä niiden ole havaittu aiheuttavan kompressiota 

selkäytimeen (Gutierrez-Quintana ym. 2014).   Niinpä perhosnikamat ovat lähinnä sivulöydös 

(Wright 1979, Gutierrez-Quintana ym. 2014). Myös blokkinikamien on todettu olevan 

stabiileita ja aiheuttavan epätodennäköisesti oireita. L7-nikaman sakralisaatio eli alimman 

lannenikaman yhteenkasvu ristiluuhun ja S1-nikaman lumbalisaatio eli ylimmän ristinikaman 

jääminen erilleen ristiluusta eivät myöskään yleensä aiheuta oireita (Wright 1979). 

 

Selkärangan kääntymisen lisäksi kiilanikamat voivat ahtauttaa selkäydinkanavaa (Wright 

1979). Kuitenkaan Moissonnier ym. (2011) eivät havainneet selkäydinkanavan korkeudessa 

eroja neurologisesti oireilevilla ja oireettomilla koirilla. Myelografian eli selkäytimen 

varjoainekuvauksen avulla voidaan selvittää, aiheuttaako puolinikama painetta selkäytimeen 

(Wright 1979). Neurologiset oireet liittyvät myös kyfoosin ja subluksaation eli osittaisen 

sijoiltaanmenon kanssa (Moissonnier ym. 2011). Gutierrez-Quintana ym. (2014) havaitsivat 

selkäytimen kompression johtuvan esimerkiksi suoraan epämuodostuneen nikaman muodosta, 

epämuodostuneen nikaman vieressä sijaitsevasta välilevytyrästä tai diskospondyliitista ja sen 

aiheuttamasta sekundäärisestä enfyseemasta. On mahdollista, että epämuodostuneen ja 

normaalin nikaman välinen epästabiilisuus johtaa tyräytymiseen tai tulehdukseen (Gutierrez-

Quintana ym. 2014). Selkärangan kulma ja nikamien välinen porras vaikuttavat olevan 

merkitseviä tekijöitä siinä, aiheuttavatko nikamaepämuodostumat oireita vai eivät. 

Selkäydinkanavan suuri kulma tai epämuodostuneiden nikamien välinen porras voivat aiheuttaa 

epävakautta tai pitkäaikaista kompressiota selkäytimeen (Moissonnier ym. 2011). Volta ym. 

(2005) kuitenkin totesivat vaikeaksi määrittää, ovatko selkärangan vauriot primaarisia vai 
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sekundaarisia. Kaikkien Gutierrez-Quintanan ym. (2014) tutkimien neurologisesti oireilevien 

koirien neurologiset oireet sopivat T3–L3-selkäydinsegmenttien myelopatiaan. 75 %:lla heidän 

tutkimistaan neurologisesti oireilevista koirista oireet olivat kroonisia ja eteneviä, ja koirilla oli 

ollut ambulatorista parapareeesia ja ataksiaa, mikä viittaa hitaasti etenevään selkäydinvaurioon 

ja/tai kompressioon. Tämä on havaittu myös aiemmin (Westworth ym. 2010, Moissonier ym. 

2011).  

 

Gutierrez-Quintanan ym. (2014) tutkimuksen heikkouksia ovat rotujakauma ryhmien välillä 

sekä pieni otos, minkä takia eri nikamaepämuodostumien esiintyvyydet eri roduilla eivät ole 

tarkkoja. Myöskään pitkäaikaisseurantaa ei tehty, joten tutkimushetkellä oireettomat koirat 

saattoivat alkaa oireilla myöhemmin (Gutierrez-Quintana ym. 2014). Mopsi-rotuiset koirat 

edustivat suurinta osaa Gutierrez-Quintanan ym. (2014) neurologisesti oireilevista koirista, 

mutta mopseilla ei ole todettu DVL2-mutaatiota (Mansour ym. 2018). Näin ollen DVL2-

mutaatio ei vaikuta olevan ainoa korkkiruuvihäntäisten koirarotujen nikamien epämuodostumia 

ja neurologisia oireita aiheuttava tekijä. 

 

3.2 Kissojen lyhythäntäisyyden ja hännättömyyden terveysvaikutukset 

 

Vuonna 2013 Buckingham ym. löysivät manxien töpöhäntäisyyden geneettisiä aiheuttajia. Sen 

jälkeen on voitu tutkia genotyyppien ja fenotyyppien välistä yhteyttä, ja selvittää mutaatioiden 

aiheuttamia terveysvaikutuksia. Vastaavasti japanin bobtailien töpöhäntäisyyden perinnöllinen 

tekijä selvisi vuonna 2016 (Lyons ym. 2016, Xu ym. 2016). Aiempien tutkimuksien (Howell ja 

Siegel 1963, Howell ja Siegel 1966, James ym. 1969, Martin 1971, Kitchen ym. 1972, Deforest 

ja Basrur 1979) havainnot töpöhäntäisten rotujen terveydestä voivat liittyä myös muihin 

geneettisiin tekijöihin kuin esimerkiksi manxeilla T-geenin mutaatioihin. 

 

3.2.1 T-geenin mutaatiot 

 

Hännättömillä (rumpy) manxeilla on kliinisiä ongelmia, jotka liittyvät keskushermoston ja 

luuston vikoihin (James ym. 1969, Deforest ja Basrur 1979). Viat ovat oletettavasti yhteydessä 

kaikista selvimmän synnynnäisen epämuodostuman – hännättömyyden – kanssa (James ym. 

1969, Kitchen ym. 1972, Deforest ja Basrur 1979). Manx-tekijän vaikutuksesta todennäköisesti 

alkion hermostolevy ei liiku normaalisti yksilönkehityksen aikana, ja tästä seuraa myöhemmin 
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esimerkiksi pidätyskyvyttömyyttä, megakoolonia ja takajalkojen tahdonalaisten liikkeiden 

heikentymistä tai puuttumista (Deforest ja Basrur 1979).  Howell ja Siegel (1963) havaitsivat 

manx-tekijäksi kutsumallaan manxien lyhythäntäisyyttä ja hännättömyyttä aiheuttavalla 

geneettisellä tekijällä olevan selkänikamamäärää vähentävä vaikutus kaudaalisessa osassa 

selkärankaa. Ainakin häntänikamien määrä on vähentynyt ja toisinaan myös lannerangassa on 

havaittavissa vähentynyt nikamamäärä (Howell ja Siegel 1963). Myöhemmässä 

tutkimuksessaan Howell ja Siegel (1966) raportoivat manx-tekijän vaikuttavan koko 

selkärankaan, mutta isoin vaikutus kohdistuu kaudaaliseen selkärankaan (Howell ja Siegel 

1966, Deforest ja Basrur 1979). Merkittävällä osalla manxeista on synnynnäisiä 

epämuodostumia, jotka liittyvät ensisijaisesti selkäydinvaurioihin (James ym. 1969, Kitchen 

ym. 1972). Hännättömyyden seurauksena selkäytimestä puuttuu osa (James ym. 1969, Kitchen 

ym. 1972, Deforest ja Basrur 1979). Selkäytimessä on myös havaittavissa muutoksia, kuten 

selkäytimen liittymistä kovakalvoon tai selkäytimen normaalia ventraalisempaa eli 

vatsanpuoleisempaa sijaintia ja selkäydintä voi dorsaalisesti peittää vain ihonalaisrasvakudos 

ja iho (James ym. 1969). 

 

Manx-kissoilla esiintyy lannerangassa fuusioituneita nikamia, joita Howell ja Siegel (1966) 

eivät havainneet kotikissoilla. Manxien ilmiasujen välillä ei esiinny merkittävää eroa 

fuusioituneiden nikamien määrässä lannerangassa, mutta häntänikamissa töpö- ja 

lyhythäntäisillä (rumpy-riser ja stumpy) kissoilla on enemmän fuusioituneita nikamia kuin 

pitkähäntäisillä manxeilla. Manxeilla tavataan myös puuttuvia lannenikamia. Puutos on 

yleisintä täysin hännättömillä manxeilla, joilla tavataan yleisesti myös ristiluun puutosta. 

Ristiluun puutoksen seurauksena selkärangassa esiintyy epämuodostumia posteriorisella 

alueella, erityisesti lantioluussa. Suuremmilla lanneluun, ristiluun ja kaularangan puutoksilla 

on suurempi yhteys epämuodostumiin sekä korkeampaan nuoren iän kuolleisuuteen (Howell ja 

Siegel 1966). Deforest ja Basrur (1979) havaitsivat esimerkiksi megakoolonin liittyvän lanne- 

tai ristinikaman puutokseen. Myös James ym. (1969) raportoivat selkäytimen vaurioiden 

liittyvän eriasteisiin ristiluun ja häntänikamien kehittymättä jäämisiin. 

 

Normaalia lyhyemmän hännän lisäksi manxeille on tyypillistä lyhyempi pää ja vartalon 

selkäranka (Howell ja Siegel 1966), ja lyhythäntäisyyteen liittyy usein häntämutka (Todd 1961, 

Deforest ja Basrur 1979). Manx-uroksilla kaulanikamat ovat lyhyempiä kuin kotikissa-

uroksilla, ja täten myös kaularanka on kokonaisuudessaan lyhyempi (Howell ja Siegel 1966). 

Manx-naaraiden ja kotikissojen välillä ero ei ole merkittävä. Rintanikamien pituus on manx-



 

26 

 

naarailla pienempi kuin kotikissa-naarailla. Myös pitkähäntäisten uros-manxien rintanikamat 

ovat lyhyempiä kuin kotikissa-uroksilla. Lannerangan nikamat ovat lyhyempiä manxeilla kuin 

kotikissoilla, ja lanneranka on huomattavasti lyhyempi kaikilla manx-fenotyypeillä kuin 

kotikissoilla. Hännättömillä manx-naarailla lannenikamat ovat lyhyempiä kuin töpö- ja 

pitkähäntäisillä manx-naarailla. Sen sijaan uroksista Howell ja Siegel (1966) raportoivat 

lyhyimmät lannenikamat töpöhäntäsillä manxeilla. Uros-manxeilla kaikki nikamat ovat 

keskimäärin pidempiä kuin manx-naarailla. Tämä voi selittyä sillä, että urokset ovat kooltaan 

keskimäärin naaraita suurempia. Häntärangan pituudet eivät ole sukupuolisidonnaisia, mutta 

häntänikamat ovat manxeilla lyhyempiä kuin kotikissoilla (Howell ja Siegel 1966). 

 

Kliinisesti oireilevilla hännättömillä manxeilla on histopatologisesti havaittu poikkeavuuksia 

koolonissa ja kaudaalisessa selkärangassa (Deforest ja Basrur 1979): koolonin sileän lihaksen 

kerroksissa on hyaliinirappeumaa, ja koolonin Auerbachin sekä Meissnersin hermopunoksien 

gangliosoluissa on rappeumaa. Gangliosolujen määrissä ei ole havaittu eroa normaalien ja 

megakoolonin omaavien kissojen välillä, mutta sairailla kissoilla gangliosolut ovat 

epänormaaleja: niissä on useita solunesterakkuloita sekä monissa paikoissa makrofageja, ja 

gangliosoluissa on käynnissä kromatolyysi. Kaulan-, rinnan-, ja ylemmän lannerangan 

selkäydin on normaali (Deforest ja Basrur 1979). Kuitenkin kissoilla, joilla on sekä ulosteen 

että virtsan pidätyskyvyttömyyttä ja takajalkojen kävelyongelmia, James ym. (1969) ja 

Deforest ja Basrur (1979) havaitsivat selkäytimen valkoisessa aineessa rappeuma-alueen 

ympäröimän ontelon. Ontelo on ilmeisesti yhtenäinen ja ulottuu lannealueen keskiosasta 

viimeiseen sakraalisegmenttiin, ja on huomattavinta selkäytimen takapylväässä (James 1969, 

Deforest ja Basrur 1979). Onteloa ympäröi hyaliinikalvo (James ym. 1969). Joissakin kohdissa 

ontelo on yhteydessä selkäytimen keskuskanavaan. Ontelossa on eosinofiilistä amorfista 

materiaalia, joka on todennäköisesti lähtöisin aivoselkäydinnesteestä (Deforest ja Basrur 1979). 

Demyelinoidut aksonit ja lukuisat astrosyytit ympäröivät onteloa (James 1969, Deforest ja 

Basrur 1979). Niillä kissoilla, joilla on vain megakoolon, selkäytimen histopatologiset 

muutokset ovat vähäisempiä ollen tyypillisesti kasautuneita astrosyyttejä lanne- ja ristinikamien 

alueella selkäytimessä (Deforest ja Basrur 1979). 

 

Sekä kliinisesti epämuodostuneilla että terveillä manxeilla on todettu patologisessa 

tutkimuksessa ulosteen pidätyskyvyttömyyteen viittaavia merkkejä: välilihassa 

ulostevärjäymää sekä vatsan turvotusta. Lisäksi kooloneiden on todettu olevan merkittävästi 

laajentuneita yleensä peräaukosta umpisuoleen asti. Usein kissoilla, joilla on havaittu 
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virtsanpidätyskyvyttömyyttä, on todettu merkittävästi laajentunut virtsarakko 

raadonavauksessa (Deforest ja Basrur 1979). Vakavasti viallinen ristiluu johtaa todennäköisesti 

selkäytimen kraniaalisempaan eli päänpuoleisempaan sijaintiin ja vaikuttaa kliinisiin oireisiin. 

Selkäytimen liittyminen ihonalaiskudokseen altistaa selkäytimen vaurioitumiselle jopa kissaa 

käsiteltäessä (James ym. 1969). 

 

3.2.2 HES7-mutaatio 

 

Normaali kissojen selkänikamakaava on C7, T13, L7, S3, Cd18–23 (Skerritt 2017). Useimmilla 

japanin bobtaileilla rintanikamia (T) on 13:n sijaan 12 ja häntänikamia (Cd) on keskimäärin 

15,8 (vaihtelee 11–21) (Pollard ym. 2015). Häntänikamien määrä ei täten ole vähentynyt niin 

rajusti kuin manxien, joiden häntänikamamäärä on 0–23 (Deforest ja Basrur 1979). Joidenkin 

japanin bobtailien kaularangan (C) nikamamäärä on vähäisempi (Pollard ym. 2015). 

 

Normaalista poikkeava kaudaalisen selkärangan rakenne aiheuttaa japanin bobtailien lyhyen 

hännän (Pollard ym. 2015). Sen lisäksi, että häntänikamien määrä on HES7-mutaation 

vaikutuksesta lyhythäntäisillä kissoilla vähäisempi, niillä esiintyy kaudaalisia puolinikamia, 

välimuotoisia nikamia, yhteenliittyneitä nikamia sekä epänormaali selkänikamakaava ja 

joissain tapauksissa ylimääräisiä kylkiluita (Pollard ym. 2015, Xu ym. 2016). Pollard ym. 

(2015) totesivat HES7-mutaation omaavien kissojen häntämutkan muodostuvan useammasta 

nikamasta, ja puolinikamien liittyvän usein häntämutkaan. Puolinikamia on 2–9 ja niiden 

sijainnit vaihtelevat. Yleensä häntämutka sijaitsee etäällä ristiluusta, mikä vähentää 

neurologisten puutteiden todennäköisyyttä. Noin puolella häntämutkaisista kissoista viimeinen 

ristinikama (S3) on liittynyt vaillinaisesti ristiluuhun, ja S2- ja S3-nikamien välissä on 

nähtävissä levytila. Lisäksi noin joka kolmannella häntämutkaisella kissalla on välimuotoinen 

nikama kaula- ja rintarangan alueella: C7-nikamassa on ylimääräiset kylkiluut (Pollard ym. 

2015). Pollardin ym. (2015) toimesta pitkähäntäisillä kissoilla ei todettu yhteenliittyneitä 

nikamia, puolinikamia tai välimuotoisia nikamia muualla kuin ristiluussa. HES7-mutaatiolla ei 

ole havaittu normaalia lyhyemmän hännän ja häntämutkien lisäksi muita terveysvaikutuksia 

(Lyons ym. 2016, Xu ym. 2016). Epänormaalilla selkänikamakaavalla tai häntämutkilla ei ole 

vaikutusta sairastuvuuteen, kuolleisuuteen tai lisääntymiskykyyn (Pollard ym. 2015, Xu ym. 

2016), joten näyttää siltä, että mutaatio vaikuttaa pääsääntöisesti vain selkärangan 

kaudaaliosaan eikä täysin estä HES7:n toimintaa (Xu ym. 2016). Eläinlääkärin kliinisen työn 
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kannalta on tärkeää tietää selkänikamien määrä ja kylkiluiden sijainti neurologisten ongelmien 

kirurgista lähestymistä suunniteltaessa, sillä viimeistä kylkiluuta käytetään usein 

leikkauskohdan valintaan (Pollard ym. 2015).  
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Kasvattajilla on suuri vaikutus ja vastuu kissojen ja koirien jalostuksessa. He valitsevat 

jalostukseen käytettävät eläimet. Myös Suomen Kennelliitto ja Suomen Kissaliitto sekä 

rotujärjestöt vaikuttavat jalostukseen esimerkiksi kasvatus- ja rekisteröintisääntöjen, 

rotujärjestöjen tekemien jalostuksentavoiteohjelmien (JTO) ja Kennelliiton perinnöllisten 

vikojen ja sairauksien vastustusohjelmien (PEVISA) kautta.  

 

Kennelliiton kautta on mahdollista saada koiralle selkälausunto, joka tarjoaa tietoa jalostusta 

varten (Suomen Kennelliitto 2019). Selkälausuntoon on mahdollista saada lausunnot 

spondyloosista, nikamien epämuotoisuudesta, välimuotoisesta lanne-ristinikamasta sekä 

tietyille roduille kalkkeutuneista välilevyistä. Nikamien epämuotoisuus -lausunnossa ei 

huomioida häntänikamia eikä spondyloosilausunnossa kaula- ja häntänikamia. Synnynnäisistä 

selkämuutoksista eli nikamaepämuodostumista ja välimuotoisesta lanne-ristinikamasta 

annetaan lausunto yli 12 kuukauden ikäiselle koiralle ja spondyloosista yli 24 kuukauden 

ikäiselle koiralle. Nikamien epämuotoisuutta luokitellaan asteikolla 0–4 epämuodostuneiden 

nikamien lukumäärän mukaan (taulukko 6) (Suomen Kennelliitto 2019). 

 

Taulukko 6. Nikamien epämuotoisuus -arvosteluasteikko (Suomen Kennelliitto 2019). 

 

Luokitus Kuvaus 

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 enemmän epämuodostunutta nikamaa 

VA=vertebral anomaly, nikamaepämuodostuma 

 

 

 

 

 

 

 

4 HÄNNÄTTÖMYYS, LYHYTHÄNTÄISYYS JA JALOSTUS 
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4.1 Koirat 

 

Autosomaalisesti dominoivasti periytyvä T-box-mutaatio on letaali, minkä takia kahden T-box-

mutaatiota kantavan yksilön pentueiden koko on laskennallisesti 25 % pienempi (Haworth ym. 

2001, Indrebø ym. 2007, Hytönen ym. 2009). Laskennallisesti joka neljäs pentu menehtyy 

periessään T-box-mutaation molemmilta vanhemmiltaan. Hytönen ym. (2009) havaitsivat 29 

% pienemmän pentuekoon pentueissa, joissa molemmat vanhemmat kantavat T-box-

mutaatiota, vertaillessaan Suomen Kennelliiton KoiraNet-jalostustietojärjestelmän avulla 

länsigöötanmaanpystykorvien pitkähäntäinen–pitkähäntäinen- ja lyhythäntäinen–

lyhythäntäinen-yhdistelmiä. Laskennallista eroa suurempi havaittu ero voi johtua siitä, etteivät 

kaikki kasvattajat ilmoita kuolleina syntyneitä tai ennen rekisteröimistä kuolleita pentuja, eikä 

niitä kirjata KoiraNet-jalostustietojärjestelmään. Kuolleena tai elinkelvottomina syntyneiden 

pentujen taustalla voi olla T-box-mutaation homotsygotia, joka pienentää pentuekokoa 

(Aherikko 2019, Aherikko 2021).  

 

Suomen eläinsuojelulaki kieltää eläinjalostuksen, jonka seurauksena eläimelle voi koitua 

kärsimystä tai merkittävää terveyshaittaa (Eläinsuojelulaki 1996). Vuonna 2008 Ruokavirasto 

(entinen Evira) linjasi letaalitekijöitä kantavien koirien parittamisen olevan vastoin 

eläinsuojelulain (247/1996) 8 §:ää pennuille aiheutuvan kärsimyksen tai haitan takia (Evira 

2008). Myös Suomen Kennelliitto on kieltänyt T-box-mutaatiota kantavien koirien parittamisen 

keskenään mutaation haitallisuudesta eli letaaliuudesta ja mahdollisesti vakavasti 

kehitysvammaisina syntyvistä homotsygooteista pennuista johtuen. Sääntöön ei sallita 

poikkeuksia edes poikkeusluvalla (Suomen Kennelliitto 2020). 

 

Synnynnäisen töpöhäntäisyyden todistamiseen voidaan käyttää T-box-mutaatiogeenitestiä 

niissä roduissa, joissa kyseinen mutaatio esiintyy (Hytönen ym. 2009, Movet Oy 2021, Suomen 

Kennelliitto 2020). T-box-mutaation luoma BstEII-restriktioalue voidaan tunnistaa (Haworth 

ym. 2001) ja katkaista BstEII-restriktioentsyymillä (Gruszczynska ja Czapla 2011). Tätä 

voidaan hyödyntää selvitettäessä, onko koiralla T-box-mutaatio. Polymeraasiketjureaktion 

(PCR) avulla monistetaan T-geenistä haluttua aluetta, ja sen jälkeen sitä pilkotaan aiemmin 

mainitulla BstEII-restriktioentsyymillä. Näin syntyy eri pituisia pätkiä, joiden erotteluun 

käytetään elektroforeesia. Koiralla, jolla ei ole T-box-mutaatiota, syntyy 511 nukleotidin (nt) 
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ja 191 nt:n pituisia pätkiä. T-box-mutaation seurauksena koiralla syntyy lisäksi 160 nt:n ja 31 

nt:n mittaisia pätkiä (Gruszczynska ja Czapla 2011). 

 

Normaalia lyhythäntäisemmälle pennulle tulee hankkia eläinlääkärin todistus kymmenen 

ensimmäisen elinpäivän aikana, mikäli kyseisessä rodussa esiintyy T-box-mutaation 

aiheuttamaa luonnontöpöhäntäisyyttä (Suomen Kennelliitto 2020). Kasvattaja toimittaa 

todistuksen Suomen Kennelliitolle rekisteröidessään pentua, ja näin varmistutaan pennun 

olleen lyhythäntäinen jo syntyessään. Toinen vaihtoehto on teettää koiralle T-box-

mutaatiogeenitesti, jonka avulla synnynnäinen lyhythäntäisyys voidaan todistaa myös 

aikuisella koiralla esimerkiksi tuontikoiraa rekisteröitäessä (Suomen Kennelliitto 2020). 

Hytösen ym. (2009) ehdotuksen mukaan luonnontöpöhäntäisyyden todistamiseen voitaisiin 

käyttää geenitestiä eläinlääkärin tekemien tarkastuksien sijaan roduissa, joissa esiintyy T-box-

mutaatiota. Geenitestillä todettu T-box-mutaation kantajuus ei kuitenkaan ole tae siitä, ettei 

koiran häntää olisi typistetty kirurgisesti – kuten ei ole myöskään vastasyntyneelle tehtävä 

eläinlääkärin tarkastus ja töpöhäntäisyystodistus (Aherikko 2019). T-box-mutaation 

vaikutuksesta koira voi olla täysin hännätön tai sen häntä voi olla jopa 2/3 normaalin hännän 

pituudesta. Koska esimerkiksi espanjanvesikoiran rotumääritelmä sanoo, että rodunedustajalla 

tulee olla 2.–4. häntänikaman välistä typistetty häntä (Federation Cynologique Internationale 

2019), kasvattaja voi typistää lyhyen hännän töpöksi. Ennen tätä kasvattaja on saattanut jo 

hankkia pennulle eläinlääkärin todistuksen lyhythäntäisyydestä, ja myös kyseiselle koiralle 

tehtävän geenitestin mukaan töpöhäntäisyyden taustalla olisi T-box-mutaatio. Näin geenitestin 

tuloksen perusteella ei voida varmasti todeta, ettei esimerkiksi tuontikoiran häntää olisi 

typistetty.  

 

T-box-mutaatiogeenitestiä voidaan hyödyntää jalostusvalintoja tehtäessä, kun halutaan 

selvittää, onko ilmiasultaan töpöhäntäisellä koiralla T-box-mutaatio (Aherikko 2019). 

Suomessa ei ole sallittua parittaa keskenään kahta T-box-mutaatiota kantavaa koiraa, joten 

geenitestin avulla saadaan varmuus siihen, onko ilmiasultaan töpöhäntäisellä koiralla T-box-

mutaatio (Movet Oy 2021, Suomen Kennelliitto 2020).  Tuloksen perusteella voidaan 

tarvittaessa rajata parituskumppanit pitkähäntäisiin yksilöihin, joilla ei ole T-box-mutaatiota 

(Aherikko 2021). T-box-mutaatio-yhdistelmien ollessa kiellettyjä, koirakasvattajilla on vastuu 

siitä, että myös tulevaisuudessa T-box-mutaatiota kantaville yksilöille on saatavilla sopivia 

parituskumppaneita. Ei voida pyrkiä siihen, että kaikki syntyvät pennut ovat töpöhäntäisiä, 

koska muuten tulevaisuudessa ei ole saatavilla riittävästi jalostuskelpoisia pitkähäntäisiä 
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yksilöitä töpöhäntäisten pareiksi. Näin ollen aika ajoin olisi hyvä parittaa keskenään myös 

pitkähäntäisiä yksilöitä, joiden pentueissa kaikki pennut ovat pitkähäntäisiä (Aherikko 2021).  

 

DVL2-mutaatio on fiksoitunut tai lähes fiksoitunut englanninbulldoggeilla, 

ranskanbulldoggeilla ja bostoninterriereillä (Mansour ym. 2018, Niskanen ym. 2021), joten 

näiden rotujen jalostaminen on vaikeaa. DVL2-mutaatiolle on saatavilla kaupallinen testi 

(Fulgent 2021).  Rotujen edustajia olisi hyvä geenitestata laajasti ja pyrkiä löytämään DVL2-

heterotsygootteja yksilöitä. Niiden avulla voitaisiin saada jalostettua DVL2-mutaatiota 

kantamattomia yksilöitä, jotka eivät myöskään kärsisi mutaation aiheuttamista terveyshaitoista. 

Mansour ym. (2018) löysivät ainakin bostoninterriereistä heterotsygoottisia yksilöitä, joten 

DVL2-mutaation esiintymisen vähentäminen rodussa voisi olla mahdollista. On kuitenkin 

epäselvää, kuinka paljon DVL2-mutaatiolla on vaikutusta esimerkiksi BOAS-riskiin (Mansour 

ym. 2018, Niskanen ym. 2021). Siispä BOAS-riskiä voi olla vaikea pienentää karsimalla 

mutaatiota kantavia yksilöitä pois jalostuksesta.  

 

Puolinikamien määrä ja vakavuus ovat perinnöllisiä ainakin ranskanbulldoggeilla, ja siksi 

niiden esiintyvyys on vähennettävissä jalostuksen avulla (Palmu 2016, Schlensker ja Distl 

2013, Mäki 2016). Jalostusohjelmien avulla voidaan pienentää nikamaepämuodostumien 

esiintymisfrekvenssiä, sillä nikamaepämuodostumien sijaintia ja vakavuutta selittävät 

perinnölliset poikkeavuudet vaihtelevat suuresti eri ranskanbulldoggiyksilöiden välillä 

(Schlensker ja Distl 2013). Puolinikamien vakavuuden periytymisaste on 0,24 (± 0.13) ja 

määrän periytymisaste 0,64 (± 0.12) (Schlensker ja Distl 2013). Periytymisaste määrittelee, 

kuinka suuri osa eläinten välisistä eroista johtuu geneettisistä tekijöistä. Se on 

populaatiokohtainen eikä kerro, miten geenit säätelevät kyseisen ominaisuuden periytymistä. 

Suuremman periytymisasteen ominaisuuden jalostaminen on nopeampaa kuin pienemmän. 

Periytymisaste on kohtalainen ollessaan yli 0,20 ja korkea ollessaan yli 0,35–0,40 (Mäki 2016). 

Puolinikamien vakavuuden periytymisaste on täten kohtalainen, ja puolinikamien määrän 

korkea. Puolinikamia ei tavata jokaisella ranskanbulldoggi-sukupolvella, joten resessiivinen 

periytyminen on todennäköisempää. Kyseessä ei ole X-kromosomaalinen periytyminen, koska 

nikamaepämuodostumia omaavilla nartuille syntyy urospentuja, joiden kaikki nikamat ovat 

normaaleja (Schlensker ja Distl 2013). Schlensker ja Distl (2013) havaitsivat keskimääräistä 

hieman korkeamman sukusiitoksen ja suhdekertoimen koirilla, joilla on 

nikamaepämuodostumia. Näin ollen jalostuksessa voisi olla hyödyllistä pyrkiä matalaan 

sukusiitosasteeseen.  
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4.2 Kissat 

 

Manxeilla yleisesti tavattujen T-geenin mutaatioiden periytyminen on autosomaalista 

dominoivaa (Howell ja Siegel 1963, Kitchen 1972, Deforest ja Basrur 1979, Buckingham ym. 

2013). Howell ja Siegel (1963) päättelivät manxien hännättömyyttä aiheuttavan tekijän olevan 

osittain letaalia, ja aiemmin Todd (1961) ajatteli manxien hännättömyyden olevan letaalia tai 

osittain letaalista. Manxeilla rumpy–rumpy-yhdistelmissä havaittiin yhdistelmistä pienin 

pentuekoko Howellin ja Siegelin (1963) toimesta. Yhdistelmissä, joissa toinen vanhemmista on 

kotikissa ja toinen pitkähäntäinen manx, pentuekoko on huomattavasti isompi verrattuna manx–

manx-yhdistelmiin (Howell ja Siegel 1963). Samantyyppisen havainnon on tehnyt aiemmin 

Todd (1961). Manx-paritusten pentuekoot ovat tilastollisesti merkitsevästi pienempiä kuin 

kahden pitkähäntäisen kissan pentueiden koot: 2.95 ± 0.22 vs. 3.88 ± 0.20 (Todd 1961). 

Buckingham ym. (2013) eivät löytäneet minkään manxien lyhythäntäisyyttä aiheuttavan T-

geenin mutaation suhteen homotsygootteja yksilöitä tai yksilöitä, joilla olisi ollut useampi 

mutaatioista. Niinpä täydellinen T-proteiinin puuttuminen näyttää johtavan sikiöaikaiseen 

kuolemaan kissoilla (Buckingham ym. 2013), mikä on havaittu myös koirilla (Haworth ym. 

2001, Indrebø ym. 2007, Hytönen ym. 2009).  

 

Manxeille on tyypillistä suhteettoman korkeat takajalat, lyhyt selkä, iso pyöreä pää, pyöreä 

takapuoli ja erottuva hyppelykävely (Kitchen ym. 1972). Manxien jäykkä kävely voi johtua 

pitkistä jaloista, mutta hyppelykävelyn taustalla ovat epänormaali risti- ja häntänikamien 

kehitys sekä selkäytimen vauriot lanneristiselässä (James ym. 1969). Ne voivat johtaa myös 

takajalkojen halvausoireisiin. Pidätyskyvyttömyyden taustalla voivat olla ristiluun ja cauda 

equinan eli selkäytimen pääteosan epänormaalisuudet, ja vakavan takajalkojen epätasapainon 

taustalla selkäytimen dorsaalijuuren rappeuma. Myös manxeille tyypillinen 

kiipeilykyvyttömyys johtunee takajalkojen koordinaation puutteesta eikä niinkään 

tasapainoittavan hännän puutteesta. Manxien iso, pyöreä pää voi olla seurausta vesipäästä, 

jonka taustalla voivat olla niska-aukon (foramen magnum) tai aivonesteviemärin epänormaalit 

rakenteet (James ym. 1969). Näyttelytasoiset manxit ovat hännättömiä (James ym. 1969, 

Kitchen ym. 1972). Epätavallisista piirteistään huolimatta manxeja pidetään hyvinä 

lemmikkeinä ja näyttelyeläiminä, joilla ei ole yleensä vakavia oireita. Kuitenkin merkittävä osa 

pennuista kärsii vakavista synnynnäisistä ongelmista, jotka ovat potentiaalisesti kuolemaan 
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johtavia (Kitchen ym. 1972). Tämän vuoksi tulisi arvioida, onko hännättömien manxien 

kasvattaminen mahdollisten eläimille aiheutuvien kärsimysten arvoista. Toistaiseksi 

kuitenkaan ei tiedetä, mitkä geneettiset tekijät johtavat täydelliseen hännättömyyteen ja mitkä 

vain töpöhäntäisyyteen, joten hännättömien pentujen syntymisen välttäminen ei onnistu 

jalostusvalintojen avulla. Vielä on mahdotonta pyrkiä jalostamaan kissoja, jotka ovat 

lyhythäntäisiä, mutta joilla ei esiinny hännättömyyttä ja hännättömyyden aiheuttamia 

terveysongelmia. 

 

Japanin bobtailien lyhythäntäisyyttä aiheuttavan HES7-mutaation letaaliuudesta ei saatu tietoa 

Pollardin ym. (2015) tutkimuksessa, sillä he eivät tehneet lyhythäntäinen–lyhythäntäinen-

parituksia. Xu ym. (2016) kuitenkin raportoivat HES7-homotsygootteja yksilöitä, joten HES7-

mutaatio ei näytä johtavan varhaisen kehityksen aikaiseen kuolemaan. Näin ollen HES7-

mutaatiota kantavien yksilöiden parituksissa ei ole odotettavissa tilastollisesti 25 % pienemmät 

pentuekoot.  

 

Myös kissojen synnynnäistä lyhythäntäisyyttä ja hännättömyyttä on mahdollista testata 

geenitestien avulla. HES7-mutaatio ja T-geenin kaksi varianttia kuuluvat MyCatDNA-

testipakettiin (Wisdom Panel 2021). 
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