
ELÄINLÄÄKÄRIN OPAS:

lyhytkuonoiset 
rodut
Terveysongelmat
Neuvonta
Ennaltaehkäisevä hoito
Hoitokeinot 



Eläinlääkärien kannanotto: Miksi olemme 
tehneet tämän esitteen? – Sivu 3

Johdanto: Taustaa lyhytkuonoisista roduista – Sivu 4

Lyhytkuonoiset rodut: Tiivistelmä – Sivu 5

Hengitystieongelmat – Sivu 8

Silmäongelmat – Sivu 12

Iho- ja korvaongelmat – Sivu 14

Hammasongelmat –Sivu 15

Ortopediset ongelmat – Sivu 17

Selkäongelmat – Sivu 18

Ruuansulatuskanavan ongelmat - Sivu 19

Sydänongelmat - Sivu 20

Lisääntymisongelmat – Sivu 22

Anestesiaongelmat – Sivu 23

Yhteenveto: Onko olemassa terveitä lyhytkuonoisia 
koiria? – Sivu 25

Tämä esite on kannanottomme lyhytkuonoisten 
lemmikkien elämänlaadun parantamiseen 
pitkällä tähtäimellä. Kannustamme vastuulliseen 
kasvatukseen vuoropuhelun ja osallistamisen avulla.

Sisällys



ELÄINLÄÄKÄRIEN KANNANOTTO: 

Miksi olemme tehneet tämän esitteen?
Suomen eläinsuojelulakia uudistetaan parhaillaan. Eläin-
lääkärikunnan ja Suomen eläinlääkäriliiton tavoitteena on, 
että kärsimystä aiheuttavaan jalostamiseen puututaan 
lainsäädännön keinoin entistä tehokkaammin. Tälläkin het-
kellä Suomen eläinsuojelulaki kieltää kärsimystä aiheutta-
van jalostuksen. Tämä esite on kannanottomme lyhytkuo-
noisten lemmikkien elämänlaadun parantamiseen pitkällä 
tähtäimellä. Kannustamme vastuulliseen kasvatukseen 
vuoropuhelun ja osallistamisen avulla.

Ulkomuodon sijaan lemmikkien terveys on asetettava etu-
sijalle ja monet tahot ovat ryhtyneetkin edistämään asiaa. 
Muun muassa Suomen Kennelliitto on alkanut 2017 järjes-
tämään kävelytestejä lyhytkuonoisille koirille. Normaalira-
kenteinen koira selviää testistä erittäin helposti, mutta bra-
kykefaaliselle testi voi olla haastava. Kävelytestin kaltaisia 
keinoja tarvitaan oikeiden jalostusvalintojen tueksi.

Lyhytkuonoisten lemmikkien terveysongelmat ovat tunnis-
tettu tosiasia, tietoa on helposti saatavilla ja aihe on ollut 
esillä myös julkisessa keskustelussa. Kuitenkin lyhytkuo-
noisten koirarotujen suosio on lisääntynyt viimevuosina 
maailmanlaajuisesti. Me eläinlääkärit näemme arjessam-
me vastaanotolla omistajien huolen ja terveysongelmien 
aiheuttaman kärsimyksen lemmikille. Oireita voidaan 
helpottaa eläinlääkärin hoidolla, mutta laajempaa ongel-
maa pelkkä oireiden hoito ei paranna.

Kohtaamme tunteella, 
hoidamme tieteellä

Jokainen lemmikki omistajineen on tervetullut vastaanotol-
lemme. Haluamme tarjota tukea ja tietoa brakykefaalisen 
lemmikin omistajalle. Tämä esite käsittelee yleisimpiä 
lyhytkuonoisiin rotuihin liittyviä kysymyksiä. Sen tarkoituk-
sena on auttaa ymmärtämään brakykefaalisia rotuja, niihin 
liittyviä ongelmia ja miten estää tai korjata ne.

Aiheesta tietoiset omistajat voivat havaita ongelmat 
aikaisemmin ja tietävät miten niihin liittyen toimia. Näin 
omistajalla on paremmat valmiudet parantaa rakastetun 
lemmikin elämänlaatua. 

Eläinlääkäreinä kohtaamme jokaisen potilaan yksilöinä 
ja ehkäisemme eläimen kärsimystä ottamalla huomioon 
kaikki hoitovaihtoehdot. Kunnioitamme potilaitamme, 
huolehdimme niistä lempeästi ja empaattisesti, ja teemme 
ainoastaan lääketieteellisesti ja eettisesti perusteltuja tut-
kimuksia ja hoitotoimia. Pyrimme siihen, että hoitoennus-
teemme ovat vilpittömiä ja realistisia, ja suositustemme 
tavoitteena on aina parantaa tai suojella elämänlaatua.
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JOHDANTO: 

Taustaa lyhytkuonoisista roduista

Brakykefaaliset koirat ovat valikoidusti jalostettu siten, 
että niiden kuono on lyhyempi ja naama litteä. Koska 
brakykefaalisilla koirilla kallo on lyhyempi, naama 
ovat ikäänkuin “rutussa”. Tämä voi aiheuttaa etenkin 
hengitysongelmia, mutta myös:

Miksi näillä koirilla on rotuun liittyviä 
terveysongelmia?

Iho- ja korvaongelmiaSilmäongelmia

Hammasongelmia Ortopedisiä ongelmia

RuuansulatusongelmiaSelkäongelmia

SydänongelmiaLisääntymisongelmia

Joidenkin koira- ja kissarotujen jalostuksessa on suosittu lyhyttä 
kuonoa ja kalloa. Tällaista pään muotoa kutsutaan brakykefaali-
seksi. Liian lyhyt kuono vaarantaa hengitys-ja lämmönsäätelyjär-
jestelmän normaalin toiminnan ja altistaa siksi eläimet vakaville 
terveysongelmille. Tilaa kutsutaan brakykefaaliseksi oireyhty-
mäksi (brachycephalic obstructive airway syndrome, BOAS).” 

Brakykefalia ei ole eläimillä normaalisti esiintyvä tila, vaan seura-
usta valikoivasta jalostuksesta, jossa on haluttu korostaa tiettyjä 
ulkonäköpiirteitä. Valitettavasti tämä ulkonäköön perustuva 
jalostus on johtanut terveyshaittoihin. 

Hengitysvaikeudet, silmien, ihon, hampaiden, sydämen, tuki- ja 
liikuntaelimistön ja suoliston sairaudet sekä synnytysvaikeudet 
aiheuttavat ongelmia näiden rotujen edustajille ja omistajille. 
Tuhiseva ja suurisilmäinen lemmikki vetoaa ihmisiin ja ulkonäkö 
on hellyyttävä, mutta lyhytkuonoisuus altistaa lemmikin monille 
terveysongelmille. Eläin saattaa kärsiä erilaisista vaivoista koko 
elämänsä ajan.

4



Suosittuja lyhytkuonoisia rotuja

Vapaa
hengitystie

Ei-brakykefaalinen kallo

Brakykefaalinen kallo

Ahdas 
hengitystie

Englanninbulldoggi

Mopsi

Pekingeesi 

Bokseri

Ranskanbulldoggi

Bostoninterrieri

Shih tzu

Chow Chow

LYHYTKUONOISET RODUT: 

Tiivistelmä

Huomoitavaa: tämä esite viittaa terveysongelmiin, joille lyhytkuonoiset rodut 
ovat alttiita. Tässä esitteessä luetellut ongelmat ovat tyypillisiä lyhytkuonoisille 

roduille, mutta kaikilla yksilöillä näitä ei esiinny. Jotkut rodut ovat alttiimpia näille 
ongelmille kuin toiset.

Brakykefaalisuus on tieteellinen termi 
lyhytkalloisuudelle. Sitä käyetetään eläimistä, joilla 
on lyhyt kuono tai litteä naama. Se on lähtöisin 
muinaiskreikasta ja tarkoittaa ”lyhyttä päätä”. 

Alaleuka on usein pidempi kuin yläleuka Lyhytkuonoisilla 
koirilla on rodulle tyypillinen alapurenta, eli yläleuka on 
liian lyhyt suhteessa alaleukaan. 



Iho-
ongelmat

Lisääntymis-
ongelmat

Neurologiset
ongelmat

Silmä-
ongelmat

Hammas-
ongelmat

Selkärangan 
ongelmat

Sydänongelmat

Hengitystie-
ongelmat
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Kova kitalaki

Pehmeä kitalaki

Hengitystie

SUUN JA NIELUN ANATOMIA

Kieli

suuontelo

Kurkunpää

Nenäontelo

Nenänielu

Ruokatorvi

Henkitorvi
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Brachycephalic obstructive airways –syndrooma (BOAS) eli 
brakykefaalinen oireyhtymä viittaa hengitysteiden anatomisista 
ja toiminnallisista muutoksista johtuviin lyhytkalloisten rotujen 
hengitystiesairauksiin. Brakykefaalisen oireyhtymän sairaudet 
voidaan jakaa kahteen tyypiin. 

Primaarisiin vikoihin: Näillä tarkoitetaan  synnynnäisiä, 
lyhytkuonoisuuteen liittyviä anatomisia poikkeavuuksia. Nämä 
johtuvat suoraan selektiivisestä jalostuksesta, kun lyhyempää kalloa 
on arvostettu jalostuseläimessä enemmän kuin normaalianatomista 
kalloa.

Sekundaarisiin vikoihin: Viat, jotka kehittyvät pikkuhiljaa johtuen 
anatomisista poikkeavuuksista eli lyhytkuonoisten eläinten 
primaareista vioista.

Yksikin primaarinen vika voi aiheuttaa hengitysongelmia. 
Lyhytkuonoisilla eläimillä on kuitenkin yleensä useampi tai jopa 
kaikki vioista. Tämä johtaa siihen, että näiden eläinten voi olla vaikea 
hengittää jopa levossa.  

Hengitysongelmat
Mitkä ovat oireet?

Hengitysvaikeus on yleisin oire. Tutkimusten mukaan 
yli puolet lyhytkuonoisten koirien omistajista ei 
tunnista koiransa hengitysvaikeutta. Hengitysvaikeus 
voi ilmetä esimerkiksi outoina kuorsausmaisina 
ääninä. Pahimmillaan eläin saattaa jopa nukkua lelu 
suussa, jotta se voi hengittää myös nukkuessaan suu 
auki. Lemmikillä voi olla rasituksen siedon alenemista 
sekä suun vaahtoutumista hengitysvaikeudesta 
johtuen, varsinkin heti syönnin jälkeen tai innostuessa. 
Brakykefaalista oireyhtymää sairastavat potilaat ovat 
myös herkempiä lämpöhalvauksen kehittymiselle. 

Oireet pahenevat yleensä potilaan innostuessa tai 
liikkuessa. Myös lämmin sää voi pahentaa oireita. 
Viime vuosina brakykefaalisen oireyhtymän on todettu 
huonontavan koirilla elämänlaatua ja lyhentävän 
odotettua elinikää. 

Mitä voin omistajana tehdä?
Vie lemmikki eläinlääkärintarkastukseen. Eläinlääkärit voivat 
diagnosoida potilaan mahdollisen sairauden ja kertoa kuinka 
vakava-asteinen se on sekä mitä sille on tehtävissä. 

Liikuta lemmikkiä hellästi. Kävelytä lemmikkiä kuumalla säällä 
vain välttämätön määrä. 

Eläinlääkäri kyselee potilaan esitietoja ja käy läpi mahdollisen 
aikaisemman hoitohistorian. Potilaalle suoritetaan kliininen 
yleistutkimus, jonka jälkeen suositellaan tarvittavia jatkotutki-
muksia. Nämä saattavat olla esimerkiksi verinäytteitä, standar-
doitu kävelytesti, röntgen- tai tietokonetomografiatutkimuksia 
sekä tähystystutkimuksia. 

Kuinka eläinlääkäri diagnosoi sairauden?
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Sekundaariset viat: 

Ilmapallomaisesti 
henkitorven eteen 
pullistuvat kudosrakenteet 
nielun seinämästä, 
jotka muodostuvat, 
kun brakykefaalinen 
eläin joutuu jatkuvasti 
hengittämään liian ahtaiden 
hengitysteiden kautta. 
Eläinlääkärisi voi kutsua näitä 
evertoiviksi laryngeaalisiksi 
ventrikkeleiksi.  

Henkitorven rustorenkaan 
rakenne heikkenee ja 
menettää muotonsa 
aiheuttaen henkitorven 
kasaanpainumisen 
joko osittain tai koko 
henkitorven pituudelta. 
Tämä johtaa usein akuuttiin 
hengitysvaikeuteen. 
Eläinlääkärisi voi kutsua 
tilaa trakeakollapsiksi. 

Normaali
 henkitorven

rakenne

Kasaanpainunut 
henkitorven

rakenne

Primaariset viat:

Ahtaat sieraimet, joiden läpi 
ei pääse virtaamaan riittävästi 
ilmaa. Eläinlääkärisi saattaa 
kutsua tällaisia sieraimia 
stenoottisiksi. 

Ylipitkä pehmeä kitalaki 
(ympäröitynä kuvassa), joka 
voi tukkia nielun. Eläinlääkärisi 
voi kutsua tätä myös 
hyperplastiseksi pehmeäksi 
kitalaeksi.

Kapea nenänielu. Nenänielu 
sijaitsee nenän ja suuontelon 
takaosan välissä.

Kapea henkitorvi. Eläinlääkärisi 
voi kutsua tätä myös 
hypoplastiseksi trakeaksi 
(trakea = henkitorvi). 

Normaali
nenänielun

leveys

Brakykefaalisen
nenänielun

leveys

Nielu

Kurkun-
pää



Brakykefaalinen oireyhtymä diagnosoidaan yleensä nuorilla tai 
keski-ikäisillä koirilla. Suurin osa potilaista hoidetaan niiden 
ollessa 5kk-2 vuotta. 

Suurentuneessa riskissä ovat
• vanhemmat koirat
• ylipainoiset koirat
• koirat, joilla on diagnosoitu muu sairaus  

(esim. sydänsairaus, keuhkosairaus tai endokrinologinen 
sairaus) 
 

Brakykefaalista oireyhtymää tavataan myös kissoilla, mutta sen 
löydökset ovat kissoilla hieman erilaiset kuin koirilla. Kissojen 
omistajat raportoivat kissoillaan rodusta riippumatta yleisesti 
vähän hengitysvaikeutta. Kuitenkin brakykefaalisten kissojen 
omistajat raportoivat hengitysvaikeutta merkittävästi enem-
män.

Kissojen brakykefaalisen oireyhtymän löydöksinä ovat tyypilli-
sesti:  
• ahtautuneet sieraimet 
• liian syvällä ja ylhäällä sijaitseva nenä: tähän voi liittyä 

nenäkuorikoiden sijainnin muutos eli nenäkuorikot 
sijaitsevat nenänielussa (nenänielukuorikot)  

• aktiivisuuden lasku

Mitkä koirat ovat suurimmassa riskissä?

10



Hoito riippuu siitä mitä primaareita vikoja potilaalla on ja kuinka 
vakavia ne ovat. Nuorilta eläimiltä avarretaan yleensä sieraimet 
ja koirilta lyhennetään pehmeää kitalakea (Ylipitkää pehmeää 
kitalakea ei brakykefaalisilla kissoilla juurikaan kirjallisuuden 
mukaan havaita). 

Mikäli potilaalla on evertoivat laryngeaaliset ventrikkelit 
(ilmapallomaiset kudospullistumat nielussa) poistetaan 
ne samalla. Henkitorven kasaanpainumista voidaan hoitaa 
tähystyksellisesti asennettavalla stentillä. 

Kirurginen hoito ei ole mahdollista, jos hengitystiet ovat 
kauttaaltaan liian ahtaat. Nämä potilaat yleensä menetetään jo 
nuorina aikuisina. 

Mitkä ovat suositellut hoitomuodot?

Ennen leikkausta Leikkauksen jälkeen

Sieranten avarrusleikkaukseen liittyy komplikaatioita harvoin. 
Leikkauksen jälkeen on lievä lisääntynyt riski kudosturvotuksel-
le tai verenvuodolle, joka voi ahtauttaa potilaan hengitysteitä. 
Osalle potilaista saatetaan suositella sairaalaseurantaa leikkauk-
sen jälkeiseksi yöksi. 

Hankalissa potilastapauksissa hengitysvaikeutta saatetaan väli-
aikaisesti hoitaa henkitorviavanteella. 

Suurimalla osalla potilaista leikkauksen hyöty näkyy vasta noin 
2-4 viikkoa toimenpiteen jälkeen. Potilas saattaa jatkaa kuorsaa-
mista sekä kakomista tämän ajan. 

Mitä komplikaatioita leikkaukseen voi liittyä?

Leikkaus hyödyttää merkittävästi suurinta osaa koirista. 
Leikkauksen jälkeen koirien hengittämiseen liittyvät äänet 
vähenevät ja koirat alkavat yleensä liikkumaan enemmän. 
Suurten rotujen (esim. englanninbulldoggi) omistajat 
havaitsevat leikkauksen tuoman parannuksen tilanteeseen 
heti, kun koira on hereillä operaation jälkeen. Pienemmillä 
koirilla hoitovaste saattaa näkyvä vasta muutamien viikkojen 
päästä. Mikäli hengitysvaikeus jää pysyväksi, ei elämänlaatu ole 
todennäköisesti enää riittävän hyvä. 

Mikä on leikkauksen jälkeinen ennuste?

11



Lyhytkuonoisilla koiraroduilla näyttää olevan suuremmat silmät 
kuin muilla koirilla. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Silmät 
näyttävät suurilta, koska silmäkuoppa on matala ja silmämuna pul-
listuu ulospäin. Tällainen suurisilmäinen ulkonäkö on hellyttävän 
näköinen mutta altistaa koiran silmävaurioille ja silmätulehduksille.

Kuten ihmisten, myös koirien täytyy pystyä sulkemaan silmänsä 
ja räpyttelemään. Räpyttelyn avulla silmien pinta pysyy kaut-
taaltaan kosteana ja puhdistuu vierasesineistä. Lyhytkuonoiset 
koirat eivät pysty sulkemaan silmiään kokonaan, mikä on jo 
itsessään epämukavaa mutta  aiheuttaa lisäksi terveysriskejä. 
Tämä ongelma tunnetaan nimellä brakykefaalinen silmäsyndro-
ma.

Silmäongelmat

Saksanpaimenkoiran kallo

Ranskanbulldoggi 
(brakykefaalinen) kallo

Greyhoundin kallo

Brakykefaalinen silmäkuoppa

Nämä esimerkit osoittavat, kuinka matala 
brakykefaalisen kallon silmäkuoppa todella on.

Matala silmäkuoppa -  
pullistuvat silmät

Normaali silmäkuoppa
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Jos havaitset ongelmia koirasi silmissä tai näkökyvyssä, ota 
yhteyttä eläinlääkäriisi.
Silmäongelmat voivat pahentua nopeasti, joten hoitoon ha-
keutumisessa ei kannata viivytellä. Eläinlääkärisi tutkii silmät 
ja osaa määritellä tarvittavan hoidon.

Tarkkaile koirasi silmiä päivittäin ja pidä ne puhtaina.
Käytä pehmeää vanua ja silmän puhdistukseen 
soveltuvaa tuotetta (esim. keittosuolaliuos) 
tai tarkoitukseen valmistettuja kertakäyttöisiä 
silmäpyyhkeitä eritteiden puhdistukseen.  Muista käyttää 
erillisiä puhdistuspyyhkeitä kumpaankin silmään.
Pyyhi eritteet ulkonurkasta sisänurkkaan päin.

Mitä voin omistajana tehdä?

Kuinka eläinlääkäri voi auttaa?

Silmähaavaumiin: Silmän pinta on 
kuiva ja altis haavaumille ja infektioille.  
Silmähaavaumat voivat pahimmillaan 
johtaa sokeuteen ja/tai silmän 
menetykseen.

Infektioille: silmäluomet kiertyvät 
joskus sisäänpäin ja hankaavat silmän 
pintaa. silmäluomien reunoissa voi olla 
ylimääräisiä karvoja, jotka hankaavat 
silmää. Nenäpoimun karvat voivat 
hangata silmää. Kaikki nämä voivat 
aiheuttaa haavaumia silmän pintaan ja 
silmän tulehtumisen.

Silmän luiskahdukseen pois 
silmäkuopasta: Silmäkuoppa voi olla 
niin matala että pienikin trauma voi 
johtaa silmämunan esiinluiskahdukseen 
silmäluomien ulkopuolelle. Tämä voi 
johtaa silmän sokeutumiseen tai silmän 
poistoon.

Kirsikkasilmään: Kyynelrauhanen voi 
luiskahtaa esiin. Tila vaatii eläinlääkärin 
hoitoa.

Lyhytkuonoisilla koirilla on suurempi riski:
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Lyhytkuonoisilla roduilla on usein ylimääräisiä ihopoimuja erityisesti 
kuonossa sekä hännän tyvessä. Nämä syvät ihopoimut aiheuttavat 
hankausta ja keräävät kosteutta, mikä voi vaurioittaa ihoa ja johtaa 
ihotulehdukseen. Lyhytkuonoisilla roduilla kuten englanninbuldogil-
la on usein hyvin ahdas korvakäytävä, mikä voi altistaa korvatuleh-
duksille. Lisäksi lyhytkuonoisten rotujen välikorvaontelo on ahtaam-
pi ja paksuseinäisempi kuin pitkäkuonoisilla koirilla ja välikorvan 
“tuuletus” nieluun kulkevan korvatorven kautta voi olla heikentynyt. 
Lyhytkuonoisilla koiraroduilla kuten cavalierkingcharlesinspanielilla 
tavataan muita rotuja useammin ns. liimakorvaa eli tulehduserit-
teen kertymistä välikorvaan.

Iho- ja korvaongelmat

Paha haju voi olla ainoa merkki iho-tai korvaongelmista. Tarkasta 
lemmikkisi iho ja korvat säännöllisesti. Ihotulehdusmuutokset ja 
hankaumat ovat usein piilossa syvällä ihopoimussa. Kun tutkit 
koirasi, mahdollisia ihotulehdusoireita ovat mm.: ihon punoitus 
ja turvotus, märkäinen erite, karvojen kostumiseen tai värjäy-
tyminen eritteistä sekä paha haju. Korvatulehduksen oireita 
ovat mm. korvan raapiminen ja pään ravistelu sekä paha haju ja 
eritteiden kertyminen korvaan. Koirasi saattaa olla rauhaton ja 
yrittää raapia tai hangata tiettyä ihoaluetta tai korvaansa. Se voi 
pitää myös päätä kallellaan ja sen kuulo voi heikentyä.

Mitä oireita iho- ja korvaongelmat 
aiheuttavat?

Puhdista ja kuivaa lemmikkisi ihopoimut säänöllisesti liasta ja 
eritteistä. Yritä pitää lemmikkisi iho kuivana ja puhtaana. Huo-
lehdi ihon hyvästä hygieniasta jatkuvasti ennaltaehkäistäksesi 
ihotulehduksia. Tutki korvat säännöllisesti. Terveissä korvissa 
ei ole eritteitä, punoitusta tai pahaa hajua, eikä niitä tarvitse 
puhdistaa.

Mitä voin omistajana tehdä?

Jos havaitset iho- tai korvatulehduksen oireita, ota yhteys eläinlää-
käriisi. Eläinlääkärisi arvioi lemmikkisi tilan ja määrää tarvittavan 
hoidon.

Kuinka eläinlääkäri voi auttaa?
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Lyhytkuonoisilla koirilla on rodulle tyypillinen alapurenta, eli 
yläleuka on liian lyhyt suhteessa alaleukaan. Alapurenta voi 
aiheuttaa mm. kudosvaurioita yläetuhampaiden painautuessa 
alaleukaan tai hammasvaurioita hampaiden osuessa toisiinsa. 
Vaikka lyhytkuonoisen koiran kuono on lyhyempi ,  on sillä yhtä 
monta hammasta kuin pitkäkuonoisella koiralla (yhteensä 42 
kpl),  mutta vain noin puolet siitä tilasta jonka hampaat tarvit-
sisivat. Hampaiden ahtaus aiheuttaa useita ongelmia, kuten 
esimerkiksi:   

• Ahtauden ja pään rakenteen vuoksi hampaiden harjaus 
ja puhtaana pito on vaikeaa, usein jopa mahdotonta. 
Lisäksi hengitysvaikeuksien vuoksi lyhytkuonoiset 
koirat sietävät usein hampaiden harjausta huonommin 
kuin muut rodut. Hampaiden pinnalle kertyvä plakki 
aiheuttaa ientulehdusta joka hoitamattomana johtaa 
usein parodontiittiin eli hampaan kiinnityskudoksen 
tulehdukseen.   

• Ahtauden vuoksi on yleistä, että osa hampaista jää 
puhkeamatta tai puhkeaa vai osittain. Puhkeamaton 
hammas voi aiheuttaa hammaskystan leukaluun sisälle.  

• Ahtaus aiheuttaa usein pysyvien hampaiden 
virheasentoja

Hammassairaudet

On tärkeää totuttaa koira jo nuorena suun ja hampaiden 
käsittelyyn sekä päivittäiseen hampaiden harjaukseen. 
Päivittäinen hampaiden harjaus on tehokkain tapa 
ennaltaehkäistä iensairauksien muodostumista.
Mikäli huomaat koirallasi purentavirheen, irtoamattomia 
maitohampaita, punoittavat ikenet, pahanhajuisen 
hengityksen, puuttuvan hampaan tai hampaan 
virheasennon, on tärkeää ottaa yhteyttä hammassairauksiin 
perehtyneeseen eläinlääkäriin. 

Mitä voin omistajana tehdä?



Purentavirhe joka aiheuttaa trauman pehmytkudoksiin tai 
toiseen hampaaseen vaatii hoitoa. Irtoamattomat maitoham-
paat tulee poistaa jotta pysyvä hammas pääsee puhkeamaan 
kunnolla oikeaan asentoon.  

Säännöllinen hammaskiven puhdistus sekä hampaiden huolelli-
nen tarkastus ja röntgenkuvaus on tärkeää. Ahtauden aiheutta-
mien ongelmien välttämiseksi voi olla tarpeellista poistaa joitain 
pysyviä hampaita. Näin voidaan ennaltaehkäistä mm. iensaira-
uksien muodostumista. Pitkälle edenneen parodontiitin vuoksi 
hammas joudutaan poistamaan. Virheasentojen sekä kallon 
rakenteen vuoksi lyhytkuonoisten koirien hampaiden poistot 
voivat olla haastavia. 

Puuttuva hammas tulee aina röntgenkuvata jotta löydetään 
mahdollisesti puhkeamatta jäänyt hammas. Hampaiden ahtau-
den vuoksi puuttuva hammas voi olla vaikea havaita. Puhkeama-
ton hammas tulee poistaa kirurgisesti. 

Kuinka eläinlääkäri voi auttaa?
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Polvilumpion luksaation paras hoito on kirurginen korjaus, jolla 
syvennetään kulku-uraa tai siirretään polvilumpion suoran 
siteen kiinnityskohtaa, tai tehdään molemmat näistä. Tarvit-
taessa tehdään asennonkorjausleikkaus, mikäli jalan luissa on 
vakavampaa kiertymistä tai kääntymistä. Ortopedi tutkii koiran, 
tarkastaa tilanteen ja antaa suosituksen jatkotoimenpiteistä 
tapauskohtaisesti.

Polvilumpion sijoiltaanmenot eli luksaatiot ovat yleisiä lyhytkuo-
noisilla roduilla. Polvilumpiot eivät pysy kulku-urassaan polven 
koukistuessa tai ojentuessa, ja tämä voi estää polven normaalia 
liikettä. Koira voi itse yrittää korjata polvilumpion paikoilleen 
potkaisemalla ilmaa, ojentamalla jalkaa taaksepäin tai jättämäl-
lä askeleen väliin jalkaa hypäyttämällä. Polvilumpion ja kul-
ku-uran rustopinta kuluu ajan kanssa ja voi johtaa hoitamatto-
mana nivelrikon kehittymiseen tai ristisidevaurion syntymiseen.

Yksi lyhytkuonoisten rotujen ominaispiirre on lyhyet, vantterat 
jalat, jotka ovat usein kiertyneet tai vääntyneet. Lyhytjalkaisuut-
ta esiintyy myös joillain roduilla, joilla on normaali kuono esim. 
mäyräkoirat, corgit ja bassetit. Lyhyillä jaloilla liikkuminen on 
hankalampaa kuin pitkillä jaloilla ja lyhyet jalat joutuvat kannat-
telemaan suhteellisesti isomman määrän painoa. Rodut ovat 
alttiita mm. jalkojen asentovirheille, lonkkavialle ja polvilumpion 
sijoiltaanmenolle. Juokseminen, leikkiminen ja hyppiminen ovat 
osa koiran luonnollista käyttäytymistä, ja jos tämä ei onnistu 
normaalisti tai kivuttomasti, koiran elämänlaatu heikkenee.

Ortopediset ongelmat

Kuinka eläinlääkäri voi auttaa?

Tarkkaile koiraasi. Jos huomaat liikkumisvaikeuksia, jalkojen 
epänormaalin asennon tai muutoksia käyttäytymisessä tai liik-
kumistavassa, ota pikaisesti yhteyttä eläinlääkäriisi.

Mitä voin omistajana tehdä?
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Lyhytkuonoisilla roduilla esiintyy selkärangan nikamien epämuo-
dostumia, jotka voivat johtaa kipuun tai hermostollisiin sai-
rauksiin selkäytimen alueella. Epämuodostumat ovat yleisimpiä 
roduilla, joilla on korkkiruuvimainen häntä tai ei häntää lainkaan. 
Normaalisti kehittyneet nikamat ovat suorassa linjassa toisiinsa 
nähden ja yhteydessä toisiinsa välilevyjen välityksellä. Nikamien 
epämuodostumisesta aiheutuva selkärangan virheasento voi 
johtaa välilevyn pullistumaan tai nikamien painautumiseen 
selkäydintä kohti. Koiran oireena voi olla selkäkipu, hermoston 
häiriöt tai halvaantuminen. Korkkiruuvimainen häntä voi aiheut-
taa ulostamisvaikeuksia tai hännän alueen ihotulehduksia.

Kiinnitä huomiota koirasi kävelytyyliin. Jos koirasi kävelee huoju-
vasti tai takajalat vaikuttavat heikoilta, koiralla saattaa olla sel-
käsairaus. Takajalkojen heikko lihaksisto voi olla myös merkkinä 
hermoston ongelmasta. Oireet voivat vaihdella koirayksilöiden 
välillä, joten tarkkaile omaa koiraasi. Jos epäilet ongelmaa, älä 
epäröi ottaa yhteyttä eläinlääkäriisi.

 Selkäsairauksien hoito riippuu sairauden laadusta 
ja oireiden vakavuudesta. Koirasi saattaa tarvita 
selkäsairauden diagnosoimiseksi röntgenkuvauksen 
tai jopa magneettitutkimuksen. Osa selkäsairauksista 
vaatii leikkaushoitoa, osa paranee konservatiivisella 
hoidolla. Parhaassa tapauksessa lemmikkisi ei tarvitse 
jatkotutkimuksia tai -hoitoa, mutta saatat saada 
ohjeeksi tarkkailla koiraa ja sen kävelytyyliä, sekä välttää 
tilanteita joissa selkään kohdistuu rasitusta. Jos koiran 
liikkeissä tai mielialassa tapahtuu muutoksia jotka 
huolestuttavat sinua, ota yhteyttä eläinlääkäriisi. Muita 
hoitovaihtoehtoja ovat mm. fysioterapia ja akupunktio, ja 
eläinlääkärisi keskustelee näistä kanssasi tarvittaessa.

Selkärangan ongelmat
Mistä tiedän, onko koirallani selkäsairaus?

Onko selkäsairauksiin hoitokeinoa?

Epämuodostunut selkäranka

Normaali selkäranka18



Tutkimusten mukaan lyhytkuonoiset rodut ovat muita alttiimpia 
ruoansulatuskanavan ongelmille ja niillä tavataan nimenomaan 
näille roduille tyypillisiä ruoansulatuskanavaoireita. Tämän 
oletetaan johtuvan ahtaiden hengitysteiden aiheuttamasta 
epänormaalista hengittämisestä. 

Ruoansulatuskanavaoireet voivat johtua joko ruoansulatuseli-
mistön toiminnan häiriöstä tai epänormaalista ruoansulatuk-
sesta. Ne aiheuttavat usein huonoa oloa ja vatsakipuja. Koiralla 
voi olla myös ongelmia ravinnon imeytymisessä suolistossa. 
Ruoka ei myöskään aina kulkeudu ruoansulatuskanavassa kuten 
pitäisi. 

Jos koiran hengitystiet ovat ahtaat, se joutuu ponnistelemaan 
tavallista enemmän saadakseen riittävästi hengitysilmaa. Tästä 
seuraa rintaonteloon liiallista alipainetta, mikä puolestaan 
altistaa oksentelulle ja mahan happaman sisällön nousemiselle 
ruokatorveen (”närästys”) ja jopa suuhun asti. Jatkuessaan liialli-
nen alipaine aiheuttaa lopulta pysyviä rakenteellisia muutoksia, 
jolloin oireet pahenevat entisestään ja voivat jäädä pysyviksi. 

Syömiseen liittyvät ongelmat ovat yleisiä lyhytkuonoisilla koirilla. 
Nämä voivat ilmetä huonona ruokahaluna, närästysoireina, ok-
senteluna, pulautteluna tai syömiseen liittyvänä kipuna. Näräs-

Ruoansulatuskanavan tai ruoansulatuksen ongelmat

Mitä ovat ruoansulatuskanavan toimintaan 
tai ruoansulatukseen liittyvät oireet?

On hyvä estää koiraa saamasta sellaista syötävää, joka voi 
aiheuttaa ruuansulatusongelmia.  Tarkkaile koiraasi mahdol-
listen ruoansulatuskanavaoireiden varalta ja ole tarvittaessa 
yhteydessä eläinlääkäriin.  Mitä nopeammin oireet tutkitaan 
ja niiden syihin puututaan, sen helpompaa koiralla on olla ja 
mahdolliset vakavat tai pysyvät ongelmat saadaan vältettyä. 

Mitä voin omistajana tehdä?

Millaisia oireita koiralla voi olla?

Eläinlääkäri tutkii koiran ja tarvittaessa sen ruokavalio muu-
tetaan. Useimmiten akuutit vatsavaivat helpottavat nopeasti. 
Jos vatsavaivat ovat jatkuvia tai uusiutuvat toistuvasti,  koira 
tutkitaan tarkemmin ja tutkimusten perusteella tehdään hoi-
tosuunnitelma. 
Ylempien hengitysteiden avarrusleikkaus helpottaa koiran hen-
gittämistä ja vähentää ylikorostunutta sisäänhengitystä. Näin 
rintaontelon liiallinen alipaine helpottaa ja alttius oksentelulle, 
”närästykselle” ja pulauttelulle sekä haitallisten rakenteellisten 
muutosten syntymiselle vähenee.

Miten eläinlääkäri voi auttaa?

telyn seurauksena ruokatorven limakalvolle kehittyy tulehdusta 
ja jopa haavaumia, jotka aiheuttavat kipua. Monella koiralla on 
sekä hengitystie- että ruuansulatuskanavaoireilua. Pulautteluun, 
närästykseen tai oksenteluun liittyy usein mahan sisällön pääty-
mistä keuhkoihin, mikä puolestaan altistaa keuhkotulehdukselle. 
Keuhkotulehdus voi kehittyä vakavaksi, jopa hengenvaaralliseksi, 
keuhkokuumeeksi.
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Eläinlääkärit näkevät kohtalaisen runsaasti sydänsairauksia lyhyt-
kuonoisilla roduilla.  Osa sairauksista on synnynnäisiä, osa ilmenee 
myöhemmässä elämänvaiheessa ja pahenee ikääntymisen myötä. 
Yleisiä sydänsairauksia lyhytkuonoisilla koirilla ovat:

Sydänongelmat

Keuhkovaltimon ahtauma (pulmonaalistenoosi)
• Rotualttius: ranskanbulldoggi
• Synnynnäinen sydänsairaus, jossa keuhkovaltimoläppien 

muutokset kaventavat keuhkovaltimon aukkoa. Tämä 
rajoittaa verenvirtausta sydämen oikeasta kammiosta 
keuhkovaltimoon. Oireena voi tulla pyörtyilyä ja jopa 
äkkikuolema. Vakavaa keuhkovaltimon ahtaumaa voidaan 
hoitaa pallolaajennuksella, jossa avataan ahtaumaa 
aiheuttava läppämuutos.

Aortan ahtauma (aorttastenoosi)
• Rotualttius: bokseri
• Aortan ahtauma on myös synnynnäinen sydänsairaus. 

Aorttaläppien edessä on kaventuma, mikä rajoittaa 
verenvirtausta vasemmasta kammiosta ulos aorttaan.

Sydänlihasrappeuma (kardiomyopatia)
• Rotualttius: bokseri
• Kardiomyopatia tarkoittaa sydänlihaksen sairautta. Sairaus 

ilmenee usein myöhäisemmällä iällä ja voi aiheuttaa oireena 
heikotusta ja pyörtyilyä, myös äkkikuoleman. Sairautta 
voidaan hoitaa lääkityksellä.

Mitraaliläppäsairaus (vasemman eteiskammioläpän rappeuma)
• Rotualttius: cavalierkingcharlesinspanieli
• Läppärappeumassa eteiskammioläpät vuotavat, mikä 

johtaa usein sydämen vajaatoimintaan. Sairautta esiintyy 
vanhemmilla pienirotuisilla koirilla. Lääkityksellä sitä voidaan 
hoitaa jo oireettomassa vaiheessa.

Mitä voin omistajana tehdä?

Sydänsairaus voi olla oireeton, tai koiralla voi olla seuraavia oireita:

• hengästyminen
• huonontunut rasituksen sieto tai haluttomuus liikkua
• pyörtyminen

Nämä oireet voivat johtua myös muusta kuin sydänsairaudesta. On 
tärkeää seurata koiraa oireilun varalta ja ottaa yhteyttä eläinlääkä-
riin oireiden syyn selvittämistä varten. 

Kuinka eläinlääkärini voi auttaa? 

Eläinlääkäri voi kuulla sydämen sivuäänen tai epänormaalin rytmin 
tutkiessaan koiraa rutiinitarkastuksen yhteydessä. Riskiroduille 
suositellaan sydäntutkimusta sairauden varalta myös oireettomille 
koirille. Sydänsairautta voidaan hoitaa lääkkeillä.
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Tässä esimerkissä 
pallolaajennuskatetri 
on asetettu avaamaan 
keuhkovaltimon ahtaumaa. 
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Miksi lyhytkuonoisilla roduilla on vaikeuksia 
lisääntyä?

Ruumiinrakenne, jossa yhdistyvät iso ja raskas rintakehä sekä 
suhteessa pieni lantio, vaikeuttaa normaalia astumista. Lisäksi 
mahdollinen lonkkaniveldysplasia ja nikamamuutokset selässä 
aiheuttavat kipua, joka voi estää normaalin astumisen. Kuumal-
la kelillä astuminen ei välttämättä onnistu, koska uros väsyy no-
peasti heikon jäähdytysjärjestelmän vuoksi. Keinosiemennykset 
ovatkin yleisiä englanninbulldogeilla ja ranskanbulldogeilla.

Normaali synnytys vaikeutuu siksi, että pentujen pää ja rin-
takehä ovat suhteellisesti liian isot verrattuna emän kapeaan 
lantioon. Synnytys pitkittyy, mikä aiheuttaa emälle kohtuutonta 
kipua. Myös pentukuolleisuus on suuri. Näillä roduilla keisari-
leikkausten määrä on hyvin korkea: esimerkiksi englantilaisessa 
aineistossa englannibulldogeista 86,1 %, ranskanbulldogeista 
81,3 % ja bostoninterriereistä 92,3 % keisarileikattiin.

Mitä voidaan tehdä?

Jokainen näiden rotujen edustaja hoidetaan vastaanotolla 
yksilönä kuten ennenkin ja kuten kaikki muutkin. Myös 
jalostuksen tuomia ongelmia hoidetaan edelleen, jotta jokaisella 
yksilöllä olisi mahdollisuus hyvinvointiin.

Lisääntyminen

Eläinlääkärit suosittelevat kuitenkin jalostuksen viemistä 
terveenpään suuntaan. Lyhytkuonoisia rotuja ei siksi enää 
suositella kasvatettavan ilman roturisteytyksiä ja vakavien 
vikojen huomioimista (kuonon pituus, sierainten laajuus, 
ilmanvirtaus hengitysteissä, rasituksen sieto, ruumiinrakenne 
jne.) Kuonon pituuteen pystytään vaikuttamaan nopeasti 
jalostusvalinnoilla, mutta mm. selkänikamien viat voivat vaatia 
pidemmän ajan, jotta tilanne saadaan paremmaksi. Tavoitteena 
on normaali ja terve ruumiinrakenne, jolloin myös normaali 
astuminen ja synnyttäminen on mahdollista.

Erityisen ongelmallisia rotuja ovat englanninbulldoggi, 
ranskanbulldoggi ja bostoninterrieri. Vaikka näissä kolmen esiin 
nostetun rodun edustajissa esiintyy terveempiäkin yksilöitä, on 
tilanne varsin vaikea, sillä näissä roduissa esiintyy useita vakavia 
ongelmia ja geneettistä vaihtelua ei ole riittävästi jalostuksen 
jatkamiseksi nykyisellään. Näillä roduilla esiintyy DVL2-mutaatio, 
joka saa aikaan lyhyen kuonon ja lyhyet jalat, suuret silmät 
ja kippuran hännän. Tämän virheellisen geenin kantaminen 
aiheuttaa bulldoggimaisen ulkonäön, mutta tarkoittaa 
samalla perinnöllistä sairautta, joka altistaa merkittäville 
terveysongelmille. Lähes kaikki englanninbulldogit (100%), 
ranskanbulldogit (100%) ja bostoninterrierit (94%) kantavat 
tätä geeniä perimässään. Geneettisen vaihtelun lisäämiseksi 
roturisteytykset ovat välttämättömiä. 
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Mitä riskejä lyhytkuonoisten koirien  
anestesiaan, eli nukutukseen liittyy?

Lyhyestä kuonosta johtuen niin kutsutuilla brakykefaalisilla koi-
raroduilla on riski sairastaa brakykefaalista oireyhtymää. Tällöin 
koiran ylähengitystiet ovat poikkeuksellisen ahtaat. Nukutustoi-
menpiteissä tämä altistaa potilaan hengitystietukokselle erityi-
sesti nukutuksen aloitus- ja heräämisvaiheessa, kun potilas ei 
ole intuboituna, eli sillä ei ole hengitysputkea henkitorvessaan. 
 
Lyhytkuonoisilla koiraroduilla esiintyy myös ruoansulatuska-
navan ongelmia, jotka oireilevat muun muassa kuolaamisena, 
pulautteluna ja oksenteluna. Nämä vaivat voivat nukutuksen 
aikana aiheuttaa ruoansulatuskanavan sisällön joutumista hen-
gitysteihin ja siten keuhkokuumeen.

Brakykefaalisilla koirilla on usein ulkonevat silmämunat, joita 
silmäluomet eivät kunnolla suojaa. Siksi silmät ovat alttiita me-
kaanisille traumoilla. Lisäksi nukutuksen aikana silmää suojaa-
van ja liukastavan kyynelnesteen eritys on normaalia vähäisem-
pään. Nämä tekijät aiheuttavat riskin silmän pinnan vaurioille 
nukutuksen aikana. 

Mitä eläinlääkärini voi tehdä riskien  
ehkäisemiseksi?

Ennen nukutustoimenpidettä eläinlääkäri pyrkii omistajalta saa-
miensa esitietojen ja potilaalle tekemänsä kliinisen yleistutkimuk-

Lyhytkuonoisten koirien anestesiaan liittyvät riskit
sen avulla selvittämään, onko koiralla esimerkiksi brakykefaaliseen 
oireyhtymään viittaavia oireita. Mikäli kyseessä todetaan olevan 
niin sanottu riskipotilas, osataan anestesian aikana nämä riskit 
myös ottaa paremmin huomioon.
 
Tärkeintä näiden potilaiden nukuttamisessa on huolellinen anes-
tesiavalvonta, joka alkaa jo mahdollisen esilääkkeen antamisesta ja 
jatkuu siihen saakka, kun potilas on täysin herännyt nukutuksesta. 
Hengitysteiden turvaaminen hengitysputken avulla on oleellista 
ylähengitystietukoksen ja mahanesteiden henkeenvedon estä-
miseksi. Potilaille annetaan aina lisähappea nukutuksen aikana. 
Pulautteluriskin vähentämiseksi potilaan tulee mahdollisuuksien 
mukaan olla paastonnut. Tarvittaessa hoitona käytetään esimerkik-
si happosalpaajalääkitystä. Silmien vaurioitumista varotaan kiinnit-
tämällä erityistä huomiota potilaan pään asetteluun nukutuksen 
aikana ja käyttämällä silmää kostuttavia tippoja.

Stressi, läähättäminen, kuumuus ja kipu pahentavat brakykefaali-
sen oireyhtymän oireita. Kaikkia näitä pyritään välttämään esimer-
kiksi käyttämällä tarvittaessa rauhoittavaa lääkitystä, pitämällä 
potilaan ruumiinlämpö normaalina sekä huolehtimalla riittävästä 
kivunhallinnasta. Rauhallinen ympäristö ja potilaan hellä käsittely 
on tärkeää, kuten kaikkien muidenkin eläinpotilaiden kanssa.

23





Niin ihania kuin nämä koirat ovatkin, useimmilla niistä on ra-
kenteesta johtuvia terveysongelmia. Tämä johtuu vuosikausien 
valikoivasta jalostamisesta, jolla on pyritty haluttuun rotustan-
dardiin. Tällainen pääsääntöisesti ulkonäköpiirteisiin liittyvä 
jalostus on nyt tullut tiensä päähän ja jalostuksen suuntaa 
täytyy muuttaa.

Terveyshuolista huolimatta lyhytkuonoisten koirarotujen edus-
tajat ovat usein luonteeltaan valloittavia. Vetoavaan ulkonäön ja 
valloittavan luonteen vuoksi nämä rodut ovat hyvin suosittuja 
lemmikkejä. Koska nämä rodut ovat niin alttiita erilaisille tervey-
songelmille, suosittelemme omistajaa valitsemaan lemmikkinsä 
tarkoin ja hankkimaan sille vakuutuksen. 

Pääviestimme

Tärkein viestimme lyhytkuonoisen koiran omistajalle on, että 
hänen on hyvä olla tietoinen lyhytkuonoisuuteen liittyvistä ter-
veysongelmista ja niiden hoidosta, jotta hän pystyy tarjoamaan 
lemmikilleen parhaan ja terveimmän mahdollisen elämän.

Eläinlääkärimme ovat aina apunasi!

www.evidensia.fi

YHTEENVETO: 

Onko olemassa terveitä lyhytkuonoisia koiria?
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