BULLTERRIERI
PEVISA-ohjelma 2022-2025

LAD-geenitestitulos: toisella vanhemmalla täytyy olla ennen astutusta saatu geenitestitulos: terve.

Koiralla tulee olla ennen astutusta vähintään 12 kk iässä annettu sydäntutkimuslausunto.
Koiralle voidaan tehdä vähintään 12 kk iässä sydämen auskultaatiotutkimus.
Mikäli sivuääntä ei kuulu, on auskultaatio voimassa 24 kk.
Mikäli sivuääni kuuluu, on koiralle tehtävä ultraäänitutkimus.
Sydämen ultraäänitutkimus, joka ei osoita sairauden merkkejä (tulos A) on koiran lopullinen tulos,
eikä auskultaatiotakaan tarvitse uusia.
Tutkimustulos B on voimassa 12kk, jonka jälkeen sydämen ultraäänitutkimus tulee uusia. Mikäli uusintatulos on A tai B,
on se koiran lopullinen tulos, eikä auskultaatiotakaan tarvitse uusia. Tuloksen C saaneen koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.

Ulkomainen sydämen auskultaatiotutkimuslausunto, josta ilmenee,
ettei sivuääntä kuulu, kelpaa tai ulkomainen sydämen ultraäänitutkimuslausunto,
josta ilmenee, ettei koiralla ole sydänsairauksia, kelpaa.
Vaatimukset ulkomaiselle sydäntutkimukselle:
⁃
⁃
⁃

tutkimus on eläinlääkärin suorittama
koiran tunnistusmerkintä on näkyvissä
koiralla ei ole todettu sydänsairautta

ROTUKOHTAINEN ERITYISEHTO:
LAD: ulkomaisista jalostusuroksista ja tuontisperman osalta hyväksytään sellaiset ulkomaiset tulokset, jotka koskevat samoja
mutaatioita kuin rodulle tallennettavaksi hyväksytyt tulokset, vaikka testejä ei ole tehty Kennelliiton erikseen hyväksymässä laboratoriossa.
Lausunnon mukana on kuitenkin oltava eläinlääkärin antama todistus näytteenotosta sekä tunnistusmerkinnän tarkastamisesta
näytteenoton yhteydessä.
Ulkomaisia tutkimattomia uroksia koskeva toistaiseksi voimassa oleva poikkeuslupa: Ei vaadita sydäntutkimuslausuntoa.

•

Bullterriereiden sydämen ultraäänitukimuksien
tuloksien koonnit. Vuodet 2012-2021.

•

69 yksilöityä tulosta, joka on suomalaisen
populaation kokoon nähden merkittävä otanta.

•

Koirien iät tutkimushetkellä 12kk-11v.

Hankitut sydänsairaudet (ei synnynnäiset)
1. Myksomatoottinen läppärappeuma (MMVD)
•

•
•

Tarkastelujakson aikana 88,5% (61/69) tutkituista koirista
lausuttiin terveeksi myksomatoottisen
läppärappeuman osalta.
Viiden yksilön (5/69) tulos oli avoin (B).
Kolme yksilöä, eli 4,3% lausuttiin sairaaksi
myksomatoottisen läppärappeuman osalta.
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2. Dilatoiva kardiomyopatia (DCM)
•
•
•

Tarkastelujakson aikana yhdelle koiralle lausuttiin tulos B
(avoin).
68 kirjatusta 69 yksilöstä lausuttiin terveeksi
dilatoivan kardiomyopatian osalta.
Sairas-diagnoosia ei saanut yksikään koira.

Synnynnäiset sydänsairaudet
1. Aortan ahtauma eli subaorttastenoosi (SAS)
•

•

Tarkastelujaksolla tutkituista bullterriereistä 87% saivat
tuloksen terve tai avoin (A 58%, aortta VoMax <2,0 m/
s tai B 29% aortta VoMax 2,0- alle 2,4 m/s). Sairas (C
>2,4 m/s) tulos oli 13% koiria.
Tulosten yhteenlaskettujen virtausarvojen keskiarvo oli
2,13 m/s ja mediaani 1,95 m/s.

“SAS aiheuttaa systolisen sivuäänen, joka voimistuu ahtauman voimakkuuden
mukaisesti. Varsinainen diagnostisointi tehdään ultraäänitutkimuksella.
Tutkimuksessa mitataan aortanvirtaus käyttäen doppler-mittausta. Normaalia
virtausnopeutta nopeampi ja pyörteinen virtaus sekä aortan tyvessä todettavat
sidekudosmuutokset viittaavat aortanahtaumaan. SAS voidaan luokitella
erilaisiin vakavuusasteisiin: mitä ahtaampi aortta, sitä nopeampi virtaus.
SAS on todettavissa yleensä jo pentuna, mutta saattaa kehittyä vuoden ikään
asti. Siksi yhden kerran tehty seulontatutkimus vähintään vuoden ikäiselle
koiralle riittää, eikä tutkimusta tarvitse uusia.”
Löhde: ELT Maria Wiberg 2016
https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-terveys/perinnollisetsairaudet-ja-koiran-hyvinvointi/koirien-sydansairaudet-ja-niiden-diagnostiikka
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2. Keuhkovaltimon ahtauma eli pulmonaalistenoosi (PS)
•

69 tutkitusta yksilöstä neljä lausuttiin
keuhkovaltimon ahtauman osalta avoimeksi (B,
<2,25 m/s). Kaikki muut tutkitut koirat lausuttiin
terveiksi (A <1,7 m/s).

•

Tutkittujen koirien arvojen keskiarvo oli 1,38 m/s.
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3. Muut synnynnäiset sydänsairaudet
•
•
•
•

Mitraaliläppävuoto todettu kolmella yksilöllä,
kaksi lievää sekä yksi keskitasoinen.
Yksi mitraaliläpän kehityshäiriö
Yksi trikuspidaaliläppävuoto 30-40%, keskitaso
Yksi SAM ja kissing lesion kammioväliseinässä
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