SUOMESSA TEHTY SYDÄNTUTKIMUS SAADAAN REKISTERÖITYÄ OFA:N
(THE ORTHOPEDIC FOUNDATION FOR ANIMALS),

Jo useampi vuosi sitten pentutarkistuksen yhteydessä yhdeltä kasvattamistani pennuista kuului
sivuääni sydämestä. Tällöin kiittelin päätöstäni, että kaikille pentueilleni on aina tehty ennen
luovutusta eläinlääkäriin tarkistus. Pennun sivuäänen syy selvitettiin sydämiin erikoistuneen
elinlääkärin toimesta.
Tämän pennun myötä tuli paljon ajatuksia, keskusteluita niin koti kuin ulkomailla. Tällöin kävin
tarkemmin läpi eri maissa olevia tapoja tehdä sydän tutkimuksia ja niiden rekisteröintiä eri
tietokatoihin. Useissa roduissa koirien sukutaulut ovat tänä päivänä koostuneet ympäri maailmaa
olevista koirista. Koirien jalostuskäyttö on tänä päivänä erittäin kansainvälistä touhua, pentuja
lähetellään kasvattajille pitkin maailmaa ja sekä urosten spermaa lähetellään sinne ja tänne.
Kasvattajat seuraavat useita eri tietokantoja ympäri maailmaa.
Suomessa Kennelliiton tietokannassa oleva sydäntutkimus on pelkkä kuuntelutulos ja paljon
laajempi tieto sydämen tilasta saadaan ultraäänitutkimuksella, toki se on
huomattavasti kalliimpi. Terveystulokset on tärkeää tietoa kasvattajille myös vuosien päästä.
USA:ssa OFA:a rekisteröimä sydäntutkimus on laaja ja tehdään ultraäänitutkimuksella. OFAn
tutkimus antaisi laajan tiedon jalostukseen suunnittelemistani koirien sydämien sen hetkisestä
tilanteesta. Jos saisimme tehtyä tutkimuksen OFA.n määritteillä sekä saisimme tuloksen
rekisteröitäisiin heidän tietokantaan olisi näiden korien terveystutkimustieto olisi kaikkien
kasvattajien nähtävillä tietokannassa.
Mutta miten saisimme tutkimuksen tehtyä vaaditulla tavalla ja OFAN vaatimukset täyttävän
eläinlääkärin toimesta? Olin yhteydessä useampaan sydänlääkäriin tämä asian tiimoilta. Tapanani
ei ole antaa periksi…Turun eläinlääkäriasema Vettorista Sari Granholm tarttui asiaan ja vaihtoi
kirjeenvaihtoa OFA:n kanssa koulutuksestaan ja lopulta OFA hyväksyi hänen tekemät
sydäntutkimukset.
Ensimmäiseen tutkimukseen otin mukaan kaksi koiraa. Kolmannenkin aika oli tilattuna, mutta sen
jouduimme siirtämään myöhempään ajankohtaan. Tutkimus aloitettiin mikrosirujen tarkistuksella ja
rekisterikirjasta tietojen kirjaamisella Kennelliiton ja OFA.n tutkimuslomakkeille. Sydämen ultraääni
tutkimuksessa koira seisoo tutkimuspöydällä ja ultraäänilaitteen anturilla eläinlääkäri tutkii sydämen
sekä ottaa siitä kuvia ja mittoja. Koirani ovat tottuneet seisomaan trimmauspöydällä joka helpotti
tutkimusta. Sari Granholm oli ymmärtäväinen ja onnistui tekemään koirilleni tutkimuksen ilman
turkin ajelua. Tutkimuksessa koiraa ei lääkitä mitenkään (ainoastaan geelia anturissa).
Pieneläinhoitaja kirjaa eläinlääkärin ilmoittamia lukuja tutkimuksen edetessä lomakkeille.
Sydäntutkimus maksaa 150-200 eur. OFA:n tulosten rekisteröinti maksaa joitakin kymmeniä
euroja ja hoituu näppärästi luottokortillasi (tiedot OFA:n lomakkeeseen). Vettorista postitettiin
tarvittavat dokumentit suoraan OFA.n. USA:ssa on myös huomattavasti lisääntynyt
sydäntutkimusten tekeminen parissa vuodessa.
OFA:ssa rekisteröidään myös kilpirauhastesti. Sydäntutkimus käynnillä otimme myös
kilpirauhastestit ja lähetimme ne VETLABIIN ja sen jälkeen tulokset lähetettiin OFA:n, mutta ne
eivät kelvanneet. OFA kelpuutti tässä tutkimuksessa vain määrätyt (US) laboratoriot. Olisi ollut
loistavaa saada myös nämä tulokset rekisteröityä, kun usealta koiraltani kuitenkin ne on tutkittu,
mutta tietokannoissa ne eivät näy. Verinäytteen lähettäminen US ei ole ihan yksinkertaista, joten
tämä nyt jäi noiden koirien osalta.
OFA.ssa on rekisteröitynä myös DNA pankki (CHIC). Irlanninvesispanieli pennuistani on 2007
lähtien otettu pentutarkastuksen yhteydessä verinäytteet lähetetty Hannes Lohen tutkimusryhmälle

ennen pentujen leviämistä ympäri maailmaa. Toivottavasti DNA pankit ympäri maailmaa tekevät
tulevaisuudessa tehdä entistä enemmän yhteistyötä.
Ensimmäisten sydäntutkimusten jälkeen meni hyvä tovi ennen kuin tulokset näkyivät tietokannassa.
OFA.sta tuli postissa dokumentti ko. asiasta. Seuraava tutkimus tuli todella nopeasti näkyviin
tietokantaan ja postikin tuli lentokirjeenä.
Alla on 2009 yhden OFA:ssa (http://www.offa.org/) rekisteröidyn koirani tiedot. Ko. koiran alla näet
samalla myös vanhempien tutkimukset, sisarukset, sekä puolisisarukset molempien vanhempien
puolelta. Tämän koiran emä ja puoli veli(isä) on tutkittu Suomessa ja Isä, puoliveli (isän ja emän
puolelta) ison veden takana.

Tutkimuksia on hyvä tehdä, tutkimaton koira ei ole terve! Mutta tämän tutkimuksen jälkeen
rehellisesti sanottuna mietin kyllä pitkään, missä tulee raja vastaan kaikkien tutkimusten suhteen?
Koiraltani on tutkittu niin lonkat, kyynärät, silmät, selkä, kilpirauhasarvot, sydän vaikka
rekisteröinnin vuoksi emme joudu teettämään mitään terveystutkimuksia. Kaikesta tästä
tutkimisesta huolimatta koira voi menehtyä johonkin muuhun sairauteen ja jopa periyttää sitä.
Onneksi tutkittu koira ko. koira on toistaiseksi perusterve ja tullaan astuttamaan seuraavasta
juoksusta
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