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Tiedote leonberginkoirien rytmihäiriöiden tutkimuksesta 

 

Leonbergien rytmihäiriöisestä äkkikuolemasta saadaan lisätietoa vain tutkimuksen ja koirien 

seurannan avulla. Tutkimuksen tässä vaiheessa kaikkiin kysymyksiin ei olemassa vastauksia, mikä 

ymmärrettävästi aiheuttaa epätietoisuutta koirien omistajien ja kasvattajien keskuudessa.  Julkaistu 

tieto on kaikkein paras menetelmä sairauden vastustamiseen. Kyseessä on perinnöllinen 

pahanlaatuinen kammiorytmihäiriö, joka johtaa nuorten koirien äkilliseen menehtymiseen.  

 

Sydäntutkimustulosten arviointi perustuu tähän mennessä saatuihin tutkimustuloksiin noin 40 

leonberginkoirasta, sekä myös aikaisempaan tutkimustietoon muilla koiraroduilla todetuista 

rytmihäiriösairauksista. Tutkimusprojektiin osallistuvien koirien tulokset julkaistaan omistajan 

luvalla Kennelliiton jalostustietokannassa, ja Kennelliitto julkaisee nyt myös alle 1-vuotiaiden 

Holter-tulokset. Leonberginkoirilla suositeltava tutkimusikä rytmihäiriöiden varalta on alle 2 vuotta, 

sillä suurin osa äkillisesti menehtyneistä koirista on ollut nuoria.  

 

Holtertutkimusta arvioidaan seuraavasti: 

 

A: ei osoita rytmihäiriötä. Mikäli koiralla yksittäisten kammiolisälyöntien määrä on < 50 kpl / 24 

tuntia eikä tallennuksessa todeta kammiolisälyöntien nopeita ryhmittymiä: kaksois- tai 

kolmoiskammiolisälyöntejä tai kammiotakykardiaa (monta lisälyöntiä peräkkäin).  Tämä arvio 

perustuu yleisiin arviontikriteereihin koirilla (ja ihmisillä), todeten, että vähäinen määrä yksittäisiä 

kammiolisälyöntejä saattaa olla normaalilöydös.  

 

B: avoin tulos tarkoittaa, että tallennuspäivän tuloksen perusteella ei voida päätellä, onko kyseessä 

merkittävä rytmihäiriölöydös vai onko kyseessä normaalivaihtelua.  

 

C: osoittaa rytmihäiriön. Koiralla todetaan tallennuspäivänä lisääntynyt määrä yksittäisiä 

kammiolisälyöntejä (> 300 kpl / 24 tuntia) TAI tallennuksessa todetaan nopeana yksikin kaksois- tai 

kolmoiskammiolisälyönti tai kammiotakykardiajakso. Tulee huomioida, että nopeaa 

kammiolisälyöntien ryhmää ei voida pitää normaalilöydöksenä, ja niihin tulee suhtautua 

potentiaalisesti pahanlaatuisena muutoksena. Leonberginkoirilla vakavissa rytmihäiriössä todetaan 

nimenomaisesti kammiolisälyöntien ryhmiä, minkä takia arvioissa suhtaudutaan tiukasti 

yksittäisiinkin kammiolisälyöntiryhmiin. Näin ollen on päädytty, että yksittäinenkin 

kammiolisälyöntiryhmä leonberginkoirilla tekee tuloksen C. 

 

Huomioitavaa on, että rytmihäiriöitä ilmenee hyvin eriasteisina niin leonberginkoirilla kuin muillakin 

roduilla. Kennelliiton sydäntutkimuslausunnossa tulos C (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 C tulee koirille, joilla 

hyvinkin vakavat muutokset sekä niille, joilla saattaa olla kyse vain yksittäisestä nopeasta kaksois- 

tai kolmoiskammiolisälyönnistä. Diagnoosi kammioperäisestä rytmihäiriöstä ei kuitenkaan 

välttämättä tarkoita, että koira tulee menehtymään rytmihäiriöön. Kuitenkin mitä enemmän 

rytmihäiriöitä tallennuksen aikana todetaan, sen suurempi riski koiralla on menehtyä rytmihäiriöön. 

Tulee myös huomioida, että rytmihäiriöiden vakavuusasteessa voi olla päivittäistä vaihtelua.  

 



On hyvin tärkeää, että koiria, joilla on Holter-tutkimuksessa todettu löydöksiä, seurataan jatkossa 

Holterilla ja että myös nämä tulokset julkaistaan.  Tutkimusprojektin osallistuneet koirat, joilla on 

ollut löydöksiä, voivat tulla ilmaiseen kontrollitutkimukseen. Kennelliiton jalostustietokannassa 

viimeisin Holter-tulos on aina voimassa oleva. 

 

Geenitutkimuksella on tällä hetkellä käytettävissä näytteitä 530 koirasta, joista 40 on sydäntutkittu. 

Äkkikuolleita tai rytmihäiriödiagnoosin saaneita koiria on noin 30. Mitä enemmän näytteitä on 

sydäntutkituista koirista, sitä tehokkaammin geenitutkimus etenee. Geenitutkimuksen tueksi tarvitaan 

kuitenkin verinäytteitä kaikista leonberginkoirista. Kunkin koiran näyte talletetaan tutkimusryhmän 

biopankkiin, jolloin se on käytettävissä tutkimukseen silloinkin, jos koira kuolee äkillisesti. 

 

Leonberginkoirien rytmihäiriöt johtuvat perinnöllisistä tekijöistä. Tutkimuksen tämänhetkisessä 

vaiheessa periytymismalli on vielä epäselvä. Rytmihäiriöistä kärsivä koira voi periyttää 

rytmihäiriöriskiä jälkeläisilleen. Vanhemmat, joiden jälkeläisillä on todettu rytmihäiriöitä, saattavat 

periyttää niitä myös seuraaville pentueilleen. Rytmihäiriöistä kärsivien koirien pentuesisarusten riskiä 

sairastua tai periyttää rytmihäiriöitä jälkeläisilleen ei pystytä tällä hetkellä arvioimaan luotettavasti. 

 

Haluamme kiittää niitä omistajia, jotka ovat jo osallistuneet - teidän panoksenne on arvokas! 
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