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Tiedote leonberginkoirien geenitutkimuksesta 

 

Leonberginkoirilla esiintyviä rytmihäiriöitä ja äkkikuolemia on tutkittu vuodesta 2016 lähtien 

Helsingin yliopistossa professori Hannes Lohen tutkimusryhmässä sekä Yliopistollisessa 

eläinsairaalassa yhteistyössä Ruokaviraston (Evira) kanssa. Vuosina 2016-2019 tehtyjen 

sydäntutkimusten pohjalta selvisi, että alle 3-vuotiaissa leonberginkoirissa esiintyy yleisesti 

pahanlaatuisia kammiorytmihäiriöitä, joista vakavimmat voivat johtaa koiran äkilliseen 

menehtymiseen. Geenitutkimus rytmihäiriöiden syyn selvittämiseksi jatkuu edelleen. 

 

Rytmihäiriöiden periytymismalli toistaiseksi epäselvä 

 

Koska rytmihäiriöitä esiintyy leonberginkoirilla hyvin yleisesti ja tyypillisesti pentueittain, ne 

johtuvat hyvin todennäköisesti perinnöllisistä tekijöistä. Tähän mennessä ei kuitenkaan ole ollut 

mahdollista selvittää rytmihäiriöiden tarkkaa periytymismallia, koska sairastuneiden koirien 

vanhempia ei ole 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 vaihtelee päivittäin. Koska periytymismalli ei ole tiedossa, ei voi myöskään poissulkea 

mahdollisuutta, että täysin terve koira (mutta alttiuden kantaja) saisi jälkeläisiä, joilla esiintyy 

rytmihäiriöitä. 

 

Lisänäytteitä tarvitaan 

 

Geenitutkimuksella on tällä hetkellä käytettävissä näytteitä noin 620 leonberginkoirasta. Mitä 

enemmän näytteitä on sydäntutkituista koirista, sitä tehokkaammin periytymismallin selvittäminen ja 

geenitutkimus etenevät. Geenitutkimuksen tueksi tarvitaan kuitenkin verinäytteitä kaikista 

leonberginkoirista. Kunkin koiran näyte talletetaan tutkimusryhmän biopankkiin, jolloin se on 

käytettävissä tutkimukseen silloinkin, jos koira kuolee äkillisesti. Verinäyte on mahdollista ottaa 

esimerkiksi eläinlääkärin vastaanotolla tai rokotusten yhteydessä, ja toivoisimme erityisesti 

kasvattajia lähettämään näytteitä pentueistaan. Tarkat ohjeet osallistumiseen ja näytteiden 

lähettämiseen löytyvät tutkimusryhmämme nettisivuilta osoitteesta: 

https://www.koirangeenit.fi/osallistuminen/miten-osallistun/ 

 

Valitettavasti kliininen sydäntutkimusprojekti Yliopistollisessa Eläinsairaalassa on koronatilanteen 

vuoksi toistaiseksi keskeytetty, eikä uusia leonberginkoiria ole voitu ottaa tutkimuspotilaiksi. 

Koronatilanteen helpottaessa kuitenkin suositellemme sydäntutkimusten tekemistä etenkin niissä 

pentueissa, joissa esiintyy rytmihäiriöitä tai äkkikuolemia. Sairastuneen koiran lähisukulaisilla voi 

myös olla perinnöllinen alttius rytmihäiriöille, jotka eivät usein aiheuta näkyviä oireita ennen äkillistä 

menehtymistä. Mikäli leonberginkoirasi kuolee äkillisesti ja haluat lahjoittaa koiran ruumiin 

https://www.koirangeenit.fi/osallistuminen/miten-osallistun/


tutkimukselle, ota viipymättä yhteys vastuututkija Julia Niskaseen (02941 25679), niin ruumiinavaus 

pyritään järjestämään. Tutkimusryhmä voi tapauskohtaisesti korvata yhdessä sovitun 

ruumiinavauksen kustannukset. 

 

Pyydämme kaikkia omistajia myös päivittämään koiransa terveystiedot meille, etenkin jos koiralla 

diagnosoidaan rytmihäiriöitä tai se kuolee äkillisesti. Näin pystymme hyödyntämään biopankkiin 

talletettuja näytteitä parhaalla mahdollisella tavalla. Toivomme, että rytmihäiriöihin tai 

äkkikuolemiin liittyvät kiireettömät terveystiedot lähetetään sähköpostitse vastuututkija Julia 

Niskaselle (julia.niskanen@helsinki.fi). 

 

Kansainvälinen yhteistyö käynnissä 

 

Geenitutkimuksen edistämiseksi olemme vahvistaneet myös kansainvälistä yhteistyötä. Leonberger 

Health Foundation International (LHFI), Leonberger Club of Great Britain ja UK Kennel Club 

Charitable Trust tukevat leonberginkoirien rytmihäiriöiden geenitutkimusta apurahalla. Olemme 

saaneet yhteistyökumppaneita myös Minnesotan ja Bernin yliopistoista, jotka ylläpitävät LHFI:n 

kanssa kansainvälistä leonberginkoirien biopankkia. Pyrimme näin tavoittamaan suuremman määrän 

omistajia, joiden koira on sairastunut rytmihäiriöihin tai kuollut äkisti. Tutkimusaineiston 

laajentaminen parantaa aina mahdollisuuksia läpimurtoon ja sairautta aiheuttavan geenin 

tunnistamiseen. 

 

Haluamme kiittää kaikkia omistajia, jotka ovat osallistuneet tutkimukseen - teidän panoksenne 

leonberginkoirien terveydelle on korvaamaton! 

 

 

Lisätietoja: 

 

Geenitutkimus: 

Julia Niskanen, FM, geneetikko 

julia.niskanen@helsinki.fi 

Kiireellisissä tapauksissa esimerkiksi äkkikuoleman yhteydessä soita numeroon 02941 25679, 

muutoin yhteydenotot sähköpostitse. 
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