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Uutta tutkimustietoa leonberginkoirien perinnöllisestä äkkikuolemasta ja kammioperäisestä 
rytmihäiriöstä 
 
Nuorilla leonberginkoirilla esiintyviä äkkikuolemia ja rytmihäiriötä sekä niiden perinnöllisyyttä on tutkittu 
ensimmäistä kertaa Helsingin yliopistossa ja Yliopistollisessa eläinsairaalassa yhteistyössä Ruokaviraston 
(Evira) kanssa. Tutkimuksen tuloksena on selvinnyt, että alle 3-vuotiailla leonberginkoirilla saattaa esiintyä 
pahanlaatuisia kammiorytmihäiriöitä, joista vakavimmat voivat johtaa koiran äkilliseen menehtymiseen. 
Monesta tutkitusta pentueesta löytyi useita sairastuneita pentuesisaruksia. Tutkimustulokset vahvistavat 
käsitystä sairauden perinnöllisyydestä, vaikka tarkkaa periytymismekanismia ei saatukaan vielä selville. 
Geenitutkimukset jatkuvat. Tutkimus on hyväksytty julkaistavaksi Journal of Veterinary Cardiology –lehdessä. 
 
Tutkimuksen tuloksista 
 
Tutkimuksessamme kuvataan äkillisesti kuolleiden leonberginkoirien ruumiinavaustuloksia, nuorten 
leonberginkoirien kliinisen sydäntutkimuksen löydöksiä sekä sukutauluihin perustuvan 
perinnöllisyystutkimuksen tuloksia. Tutkimuksessa oli mukana vuosina 2008-2018 äkillisesti menehtyneiden 
kahdenkymmenen alle 3-vuotiaan leonberginkoiran ruumiinavauksen tulokset. Suurin osa näistä koirista oli 
kuollessaan 10-24 kk ikäisiä.  Koirat olivat yleensä menehtyneet ilman mitään ennakoivia oireita, levossa tai 
rasituksen jälkeen levossa. Ruumiinavauksissa ei löydetty mitään muihin kuolinsyihin viittaavia muutoksia 
eikä sydämessä todettu sydänlihasairauteen viittavia muutoksia. Syyksi äkkikuolemaan oli ruumiinavauksen 
perusteella epäilty sydämen rytmihäiriöitä. 
 
Kliinisessä tutkimusosuudessa pyrittiin selvittämään, esiintyykö nuorilla leonberginkoirilla alttiutta  
rytmihäiriöihin, jotka voisivat selittää äkkikuolemat. Kliiniseen tutkimukseen osallistuneille koirille tehtiin 
kattava sydäntutkimus: sydämen ultraääni, lyhyen ajan sydänfilmi (5 minuuttia) ja pitkän ajan 
sydänfilmitutkimus (24 tunnin Holter-tutkimus) sekä yleisterveyden tarkastus verinäyttein. Tutkimukseen 
osallistui koiria, joilla tiedettiin täyssisaruksen menehtyneen äkisti sekä koiria, joiden lähisukulaisissa ei ollut 
tiedossa äkkikuolemia. Tutkimus sisälsi kaikkiaan 46 leonberginkoiran sydäntutkimustulokset, iältään koirat 
olivat 10-42 kuukautta. Tutkimukseen osallistuneista koirista 14:llä todettiin kammioperäisiä rytmihäiriöitä. 
Sydämen ultraäänitutkimuksessa ei todettu muutoksia. Rytmihäiriöiden vakavuusaste vaihteli vakavasta 
lieviin muutoksiin; 7 koiralla rytmihäiriöt luokiteltiin pahanlaatuiseksi. Kammiolisälyöntisyyden 
vakavuusastetta arvioitaessa huomioitiin sekä yksittäisten kammiolisälyöntien määrä että 
kammiolisälyöntien esiintyminen ryhmissä. Ryhmät voivat olla kaksois- ja kolmoiskammiolisälyöntejä tai 
kammiotakykardiajaksoja (useita kammiolisälyöntejä peräkkäin). Kammioperäinen rytmihäiriö ei välttämättä 
aiheuta mitään ulkoisia oireita koirassa. Kuitenkin mitä enemmän kammiolisälyöntisyyttä on ja mitä 
enemmän rytmihäiriö esiintyy nopeissa ryhmissä ja kammiotakykardiana, sitä suurempi riski yksilöllä on 
saada oireita rytmihäiriöstä. Kammiotakykardia saattaa pitkittyessään johtaa verenkiertohäiriöön ja 
pyörtymisoireisiin, tai pahimmillaan kammiovärinään ja äkilliseen menehtymiseen ilman edeltäviä oireita. 
Tutkimuksessamme vakavat muutokset näkyivät monimuotoisena kammiotakykardiana, lukuisina kaksois- ja 
kolmoislisälyönteinä tai lisääntyneenä yksittäisten kammiolisälyöntien määränä. Kaksi tutkimukseen 
osallistuneista koirista, joilla oli todettu hyvin pahanlaatuisia kammiotakykardiamuutoksia, menehtyi. 
 
Tutkimuksen perusteella totesimme, että kammioperäisen rytmihäiriön diagnoosi nuorilla leonberginkoirilla 
tulee aina perustua 24 tunnin Holter-tutkimukseen. Lyhyt 5 minuutin sydänfilmi ei ole riittävä rytmihäiriön 
toteamiseen. Sydämen ultraäänitutkimus on suositeltava Holterin yhteydessä piilevien sydänsairauksien 
varalta. Joillakin roduilla kammiorytmihäiriöt liittyvät dilatoivaan kardiomyopatiaan, mutta leonbergeillä 
sydänlihasrappeumamuutoksia ei todettu. Tällä hetkellä ei ole myöskään yksittäistä verinäytetestiä 
rytmihäiriön toteamiseen.   
 



Huomioitavaa on, että Holter-tulosten kliinisen merkityksen arviointi ei aina ole yksiselitteistä, kuten 
julkaisussakin pohditaan. Rytmihäiriöt voivat ilmetä hyvin eriasteisina. Diagnoosi kammioperäisestä 
rytmihäiriöstä ei välttämättä aina tarkoita, että koira tulee menehtymään rytmihäiriöön. 
Saksanpaimenkoirilla aiemmin tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että nuoruusiän rytmihäiriöt voivat myös 
vähentyä iän myötä. Emme vielä tiedä, tuleeko näin tapahtumaan leonberginkoirilla. Tiedetään myös, että 
kaikki rytmihäiriöt eivät välttämättä tule esiin yhden vuorokauden Holterissa, sillä rytmihäiriöiden 
vakavuusasteessa saattaa esiintyä päivittäistä vaihtelua. Tämä vaikeuttaa osaltaan diagnoosiin pääsyä. 
Tutkimuksessa totesimme, että koirilla, joilla oli lievät löydökset, ei enää seurantatutkimuksessa todettu 
rytmihäiriötä. Holter-tuloksia arvioitaessa tulee myös erityisesti huomioida, että kammiolisälyöntien 
esiintyminen ryhmissä (kaksois-, kolmois- ja kammiotakykardiana) on terveillä ihmisillä tai koirilla harvinaista, 
vaikka yksittäisiä kammiolisälyöntejä saattaakin jonkin verran kaikilla esiintyä. Koska leonberginkoirilla 
vakavissa rytmihäiriössä todettiin nimenomaisesti kammiolisälyöntien ryhmiä, suositellaan että arvioissa 
suhtaudutaan tiukasti yksittäisiinkin kammiolisälyöntiryhmiin, potentiaalisesti pahanlaatuisena muutoksena.  
 
Perinnöllinen alttius rytmihäiriöiden taustalla 
 
Tutkimuksessa arvioitiin myös äkkikuolemien ja rytmihäiriöiden perinnöllisyyttä. Tutkimuksessa oli mukana 
yhteensä 39 pentuetta, joissa oli yhteensä 65 kliinisessä tutkimuksessa tai ruumiinavauksessa ollutta koiraa. 
Näistä pentueista 17:ssa todettiin äkkikuolemia, neljässä rytmihäiriöitä, ja kahdessa sekä äkkikuolemia että 
rytmihäiriöitä. Yhdessä pentueessa oli kaksi ja yhdessä kolme äkkikuollutta pentuesisarusta. Äkkikuolleista 
koirista kahdella oli pentuesisarus, jolla todettiin kliinisissä tutkimuksissa rytmihäiriöitä. 
 
Koska rytmihäiriöitä esiintyy leonberginkoirilla hyvin yleisesti ja tyypillisesti pentueittain, ne johtuvat hyvin 
todennäköisesti perinnöllisistä tekijöistä. Tutkimuksessa ei kuitenkaan pystytty selvittämään rytmihäiriöiden 
tarkkaa periytymismallia, koska sairastuneiden koirien vanhempia ei pystytty sydäntutkimaan alle 3 vuoden 
iässä. Tätä vanhempana sydäntutkitun koiran tulokset eivät välttämättä kuvasta sitä, onko niillä nuorempana 
ollut rytmihäiriöitä. Periytymismallin arvioimiseksi parhaalla mahdollisella tavalla tarvitaan perheitä, joiden 
molemmille vanhemmille ja pennuille on tehty 24 tunnin Holter-seurannan sisältävä sydäntutkimus alle 3-
vuotiaana. 
 
Rytmihäiriöistä kärsivä koira voi periyttää rytmihäiriöriskiä jälkeläisilleen. Vanhemmat, joiden jälkeläisillä on 
todettu rytmihäiriöitä, saattavat periyttää niitä myös seuraaville pentueilleen. Rytmihäiriöistä kärsivien 
koirien pentuesisarusten riskiä periyttää rytmihäiriöalttiutta jälkeläisilleen ei pystytä tällä hetkellä 
arvioimaan luotettavasti. On kuitenkin olemassa riski, että sairastuneen koiran pentuesisaruksella voi olla 
rytmihäiriöitä, vaikka sen Holter-tulos olisi normaali, sillä rytmihäiriöiden määrä voi vaihdella päivittäin, 
etenkin jos kyseessä on lieväasteinen rytmihäiriö. Koska periytymismalli ei ole tiedossa, ei voi myöskään 
poissulkea mahdollisuutta, että täysin terve koira (mutta alttiuden kantaja) saisi jälkeläisiä, joilla esiintyy 
rytmihäiriöitä. 
 
Tutkimustuloksemme osoittavat, että leonberginkoirilla esiintyy eriasteisia kammioperäisiä rytmihäiriöitä, 
jotka vakavimmillaan voivat johtaa koiran kuolemaan. Suositeltavaa olisi, että koirat, joiden jalostuskäyttöä 
harkitaan, tutkittaisiin rytmihäiriöiden osalta mieluiten alle 3-vuotiaana. Etenkin koirat, joilla on vakava-
asteisia rytmihäiriöitä, tulisi jättää jalostuskäytön ulkopuolelle. Myös koirien, joilla on lievempiasteisia 
rytmihäiriöitä, jalostuskäyttöä tulisi harkita tarkoin ja valita niille vain terveeksi tutkittuja kumppaneita. 
 
Geenivirheen tunnistaminen jatkuu 
 
Tutkimukset jatkuvat ja tavoitteena on tunnistaa sairauteen liittyvä geeni periytymismallin varmistamiseksi 
ja tautimekanismien selvittämiseksi. Useiden kliinisesti tutkittujen koirien perimää on jo alettu kartoittaa eri 
tavoin geenivirheen tunnistamiseksi. Tarkkaa aikataulua mahdolliselle läpimurrolle on mahdotonta antaa. 
Geenitutkimuksella on tällä hetkellä käytettävissä näytteitä 600 leonberginkoirasta. Mitä enemmän näytteitä 
on sydäntutkituista koirista, sitä tehokkaammin periytymismallin selvittäminen ja geenitutkimus etenevät. 



Kunkin koiran näyte talletetaan tutkimusryhmän biopankkiin, jolloin se on käytettävissä tutkimukseen 
silloinkin, jos koira kuolee äkillisesti.  
 
Haluamme kiittää niitä omistajia, jotka ovat osallistuneet tutkimukseen - teidän panoksenne on ollut arvokas! 
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Miten kammioperäinen rytmihäiriö voidaan diagnostisoida? 
 
Leonbergien nuoruusiän kammioperäinen rytmihäiriö voidaan diagnostisoida vain 24 tunnin Holter- 
tutkimuksella. Ultraäänitutkimus Holterin yhteydessä on suositeltavaa (ei välttämätön), jotta voidaan 
diagnostisoida tai poissulkea mahdolliset piilevät sydänsairaudet. 
 
Koirien tulisi olla tutkimushetkellä alle 3-vuotiaita, varsinaista alaikärajaa ei ole määritelty (6-10 kk). 
Vanhempien (> 3 vuotiaiden) koirien tutkiminen ei välttämättä kerro, onko koiralla ollut nuoruusajan 
rytmihäiriö, sillä ajan kanssa lievemmät rytmihäiriöt saattavat poistua. 
 
Holter-tutkimuksia tekevät useimmat virallisia sydäntutkimuksia tekevät eläinlääkärit. Suositeltavaa on, että 
kaikki tutkimukset tehdään Kennelliiton virallisena tutkimuksena, ja julkaistaan jalostustietokannassa. 
Kennelliitto julkaisee myös < 12 kk ikäisten Holter-tulokset virallisena. Holterin kiinnitystä varten koirasta 
joudutaan ajamaan jonkin verran karvaa alhaalta molemmista kyljistä. Laitteisto kiinnitetään koiran rinnan 
ympärille, ja koira pääsee laitteen kanssa kotiin, jossa tallennuksen aikana pyritään normaaliin päivärytmiin 
(lenkit ja lepohetket). Tallennuksen loputtua laite irrotetaan ja tallennus analysoidaan. Omistaja pitää 
tallennuksen ajan päiväkirjaan, ja päiväkirjan merkintöjä verrataan tallennuksen löydöksiin.  
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Diagnoosikriteerit  (Kennelliiton virallinen sydäntutkimus) 

 osoittaa kammioperäistä rytmihäiriötä 
o yksittäisiä kammiolisälyöntejä > 300 kpl/24t  

 ja/tai  
o yksi tai useita (1 ≥)  kaksois ja- kolmoiskammiolisälyöntiä   

 ja/tai  
o  ≥ 1 kammiotakykardiajakso 

 ei osoita kammioperäistä rytmihäiriötä 
o yksittäisiä kammiolisälyöntejä < 100kpl/24t  
o ei todettuja kaksois-ja kolmoiskammiolisälyöntejä 
o ei todettuja kammiotakykardiajaksoja 

 avoin kammioperäisten rytmihäiriöiden suhteen 
o avoin tulos tarkoittaa, että tallennuspäivän tuloksen perusteella ei voida päätellä, onko 

kyseessä merkittävä rytmihäiriölöydös vai onko kyseessä normaalivaihtelua 
o avoin tulos: yksittäisiä kammiolisälyöntejä 100-300 kpl/24t 

 
 

 
Huomioita diagnoosikriteereistä.  
Tämänhetkiset Holter-kriteerit voivat muuttua, kun koiria tutkitaan enemmän ja koiria, joilla on todettu 
rytmihäiriötä, seurataan pidempään. Huomioidaan, että rytmihäiriö saattaa ilmetä hyvin eriasteisina. 
Kennelliiton sydäntutkimuslausunnossa tulos ”osoittaa rytmihäiriön” tarkoittaa, että Holterissa on todettu 
kammioperäinen rytmihäiriö, jota ei voida pitää normaalina. Tulos ei kuitenkaan kerro suoraan, kuinka 
voimakkaat muutokset ovat olleet. Näin ollen tulos ”osoittaa rytmihäiriön” tulee koirille, joilla hyvinkin 
vakavat muutokset sekä niille, joilla saattaa olla kyse vain yksittäisistä kaksois- tai 
kolmoiskammiolisälyönnistä.  Vastaavasti yksittäisiä kammiolisälyöntejä saatetaan todeta jonkin verran 
terveilläkin, minkä takia yksittäisiä kammiolisälyöntejä sallitaan jatkossa < 100 kpl/24t ilman että se vaikuttaa 
tulokseen. Huomioitava on myös, että Kennelliiton jalostustietokannassa viimeisin Holter-tulos on aina 
voimassa oleva. On tärkeää, että Holter-tutkimus uusitaan, mikäli muutoksia on todettu ja että myös nämä 
kontrollitulokset julkaistaan. Mikäli koiralla on aikaisemmin todettu rytmihäiriötä, ja kontrolli-Holterissa 
muutoksia ei todeta, tulee ottaa huomioon, että koiralla saattaa kuitenkin olla alttius rytmihäiriöille.  
Tulosten arviointiin jalostuskäytössä tulee vaikuttaa myös tieto todetuista rytmihäiriöstä tai äkkikuolemista 
täyssisarruksissa tai lähisukulaisissa.  

 

 

 


