
Suomenpystykorvat 17.5.2014 



 Koira 
 Kehitys ennen syntymää 
 Vastasyntynyt pentu 
 Ensimmäiset elinviikot – fyysinen 

kehitys 
 Terveys  
 Emän  merkitys - ravinto 
 Pentuesisaret - kilpailu 

 Fyysinen kasvu ja kehitys 
 Rakenne ja väri 
 Perinnölliset sairaudet 

 
 



 Koira – tieteelliseltä 
nimeltään Canis lupus 
familiaris kesyyntyi villistä 
harmaasudesta 

 Päinvastoin kuin 
aikaisemmin on otaksuttu, 
kesyyntymisessä saattoi olla 
välivaihe, ns. Altain koira, 
jonka varhaisimmat 
jäännökset ovat  n. 33.000 
vuoden takaa 



 Koira on ihmisen ensimmäinen kotieläin 
 Ihmisen kulttuurievoluution kannalta 

merkittävä tapahtuma:  

 Miksi ja miten koira kesyyntyi? 

 Miten kesyyntyminen muutti koiraa? 

 Miten kesyyntyminen muutti ihmistä? 

 







 Toisin sanoen vaikka koira on maailman 
eniten muunneltu eliölaji = geneettisesti 
monimuotoisin, on populaatiotasolla = 
roduissa geneettinen monimuotoisuus 
vähentynyt ja joissain roduissa hävinnyt lähes 
kokonaan! 

 Ihmisen vaikutus koiraan lajina on ollut 
merkittävää – ihminen muovaa koiraa 
enemmän kuin luonto! 







 Koiralla on n. 19 300 geeniä, joista jokainen koodaa 
yhden tai useampia proteiineja tai proteiinin osia 

 Toisin sanoen elimistön työkalupakki on kirjoitettu 
geeneihin 

 Työkalupakista otetaan kulloinkin käyttöön ne 
työkalut joita tarvitaan – eniten työkalupakin 
tarvikkeita on käytössä sikiökehityksen aikana 

 Monet niistä työkaluista, joita tarvitaan koiranpennun 
kehityksen aikana, sammutetaan aikuisella 

 Aikuisella otetaan tarvittaessa käyttöön uusia 
työkaluja – esimerkiksi 
immuunipuolustusjärjestelmän aktivoituessa, 
stressitilanteissa, kiimakierron aikana jne. 



 Elimistön perusaine 
 Solut ja soluväliaine koostuvat tuhansista 

erilaisista proteiineista 
 Proteiinit toimivat mm. entsyymeinä, 

signaalinvälittäjinä, vastaanottajina, 
rakennusaineina jne. 

 Proteiinien puuttuminen tai muuttuminen voi 
muuttaa elimistön toimintaa tai rakennetta 

 Muutokset näkyvät joskus – mutta ei aina - 
koiran ilmiasussa eli fenotyypissä 





Koiran alkio kohdussa 

n. 20 vrk 
hedelmöityksestä 
kaikki keskeiset 
rakenteet ovat 
kehittyneet. 
Kehitys tästä 
eteenpäin 
muotoutumista, 
kypsymistä ja kasvua 



 



 



 Koira kuuluu eläimenä lihansyöjiin 
 Lihansyöjien pennuille on tyypillistä, että ne 

syntyvät melko avuttomina, sokeina ja 
heikosti kehittyneinä 

 Pennun ensimmäisen kahden elinviikon 
aikana ainoat merkittävät asiat ovat riittävän 
ruumiinlämmön ylläpitäminen ja riittävä 
ravinto/neste  



 Monet vaikeat synnynnäiset kehityshäiriöt näkyvissä usein  
jo syntyessä: 
 Kitalakihalkiot 
 Tyräytymät  (lukuun ottamatta pientä napatyrää) 
 Keuhkojen ja sydämen vajaakehitys - hengitysvaikeudet 
 Selvät rakenteelliset poikkeamat 
 

 Muita kehityshäiriöitä, jotka voivat näkyä myöhemmin: 
 Häntämutkat 
 Luuston kehityshäiriöt 
 Vesipäisyys 
 Ns. uimaripennut 
 



SYNNYNNÄINEN 
HERMOSTOPUTKIHALKIO 

SYNNYNNÄINEN 
VATSANPUOLEINEN TYRÄYTYMÄ 
- OMFALOCEELE 



HUULI/KITALAKIHALKIOT 



SYNNYNNÄINEN 
HÄNTÄMUTKA 

LIIKAVARPAISUUS -
POLYDAKTYLIA 



 Aivojen kehitys on kesken, toiminnat 
perustuvat vaistoihin 

 Hajuaistin avulla opitaan tunnistamaan emä, 
pentuesisaret sekä totutaan ihmisen hajuun 
ja ääniin 

 ”Nisänvaltaajat” – edistää liikuntakyvyn ja 
”taistelutahdon” kehittymistä  

 Tämä käyttäytyminen on periytyvää 



 Ravinto: ainoastaan emän maito 
 Jos joudutaan käyttämään korviketta, on 

riittävä nesteytys tärkeintä – parempi usein ja 
vähän 

 Lämpö ja pentuesisarusten läheisyys tärkeää! 
 





 Liian varhainen pentujen ja emän erottaminen 
voi vaikuttaa pentujen henkiseen, mutta ei 
niinkään fyysiseen kehitykseen 
 Nykyiset pikkupentujen teolliset ruoat mahdollistavat 

varhaisemman vieroituksen 
 Narttujen ruokavalioon kannattaa kiinnittää 

myös vieroitusvaiheessakin huomiota, koska 
emä usein oksentaa omaa ruokaansa pennuille 

 Tämä on täysin luonnollista käytöstä 
petoeläimille! 



 Hampaiden ja leukojen kehitys alkaa tästä – 
mitä kovempi eines, sen paremmin leuat ja 
hampaat kehittyvät… 

 Luuston kehityksen kannalta tärkeää aikaa 
 Liikunta edistää luuston kehitystä ja 

vahvistumista 
 Synnynnäiset luuston kehityshäiriöt, kuten 

dysplasiat tai polvivika eivät tässä vaiheessa 
vielä näy, mutta ne ovat jo olemassa! 



 



 Ensimmäisen kahden viikon jälkeen 
suurimmat karikot ohitettu 

 Vesipäisyys tulee usein näkyviin 4-5 viikon 
ikään mennessä 

 Kuurous: jos pentu ei reagoi normaalisti 
ääniin, voi sen kuuloa ”testata” kotikonstein: 
yllättävät äänet ja niihin reagoiminen 

 Koirilla äärimmäisen harvoin synnynnäistä 
sokeutta, silmäsairaudet yleensä eteneviä 



 Purentaviat tai leukojen virheasennot eivät 
vielä näy 

 Joskus synnynnäiset häntämutkat voivat tulla 
näkyviin vasta luuston kehittyessä 

 Ruokahalu kertoo yleensä myös terveydestä: 
huonosti syövä pentu saattaa olla sairas 

 Takaraajojen kannukset voidaan 
metsästyskoirilla poistaa alle 10 vrk iässä 



VESIPÄÄ VESIPÄÄ 



 Hajuaistia opitaan käyttämään 
tehokkaammin 

 Riistaviettisen pennun hajuaistia voidaan 
vahvistaa halutun saaliseläimen hajulla ja sen 
etsimisellä 

 Pennun on annettava itse tehdä työt – liika 
avustaminen ei opeta käyttämään luontaisia 
aisteja 

 Purentaviat ja hammaspuutokset tulevat 
näkyviin viimeistään hampaiden vaihtuessa  







 Molaarit puhkeavat vasta 
hampaiden vaihtuessa 

 Maitohampaita siis aina 
vähemmän kuin pysyviä 

 Maitohampaiden paikalle ei ei 
ei aina puhkea pysyvää 
hammasta! 



Hammaspuutokset 

 Koirien hammaspuutosten toissijaisia 
vaikutuksia tunnetaan huonosti (lukuun 
ottamatta ns. nakurodut) 

 Hypodontia/oligodontia lähes aina perinnöllistä 
 Joillakin roduilla hammaspuutoksia on lähes 

joka koiralla 
 Vain harvalla rodulla hammaspuutokset 

sallitaan rotumääritelmissä  
 Järki käteen: virheasennot leuoissa ja kitalakeen 

painuvat kulmahampaat vakavampi ongelma 



Riitta Aho: Koiran rakenne ja liikunta 





 Eumelaniini: musta tai ruskea 

 Feomelaniini: punainen ja keltainen 

 Kaikki muut värit näiden värien muokattuja 
versioita 



 Väri: Selkäpuolelta 
kellan- tai 
ruskeanpunainen, väri 
mieluiten kirkas. Korvien 
sisustan, poskien, 
leuanaluksen, rinnan, 
vatsan, raajojen 
sisäpuolien samoin kuin 
reisien takaosan karvat 
ja häntäkarvat ovat 
vaaleampia. Valkea piirto 
rinnassa ja hieman 
valkeaa väriä käpälissä 
sallitaan 
 





 A-sarja = tumman pigmentin sarja (Agouti) 
 B-pari = musta/ruskea pigmentti (näkyy 

kirsussa)  
 C-sarja = pigmentin syvyys (Chinchilla) 
 D-pari = pigmentin tiheys (Density) 
 E-sarja = pigmentin laajuus (Extension) 
 S-sarja= valkoisen esiintyminen (Spotting) 

 
 



 A (agouti)= Agouti SIgnalointi Proteiini (ASIP) – 
useita dominoivia ja resessiivisiä alleeleja 

 B (Black/Brown, musta/ruskea)= TYRosiinaasiin 
liittyvä Proteiini-1 (TYRP1) – neljä alleelia: B, 
tuottaa mustaa eumelaniinia, b (s,d,c) tuottavat 
ruskeaa eumelaniinia 

 E (extension) = Melanokortiinireseptori-1 
(MC1R) – dominoiva alleeli  E = mahdollistaa 
eumelaniinin ja feomelaniinin tuotannon 
karvassa, resessiivinen alleeli e = vain 
feomelaniinia tuotetaan (koira ei voi olla 
musta tai ruskea) 



 ”valkoinen” ei ole itse asiassa väri, vaan 
pigmentin puutos 

 Valkoisuus ongelmallinen aistien kannalta 
 Resessiivinen geeni sw voi olla haitallinen, kun 

valkoisen värin määrä kasvaa 





 Melanosyytit, ovat peräisin 
HERMOSTOPIENASTA 

 Monet niistä molekyyleistä, jotka vaikuttavat 
värien tuottoon, ovat sellaisia, joilla on jokin 
muu tehtävä muissa hermostopienasta 
peräisin olevissa soluissa, mm. 
ääreishermostossa 



 Koirilla valkoisuus on peittyvästi periytyvä  
 White spotting-sarjan geenit sp ja sw 

 Nimi tulee englanninkielen sanasta harakka 
“magpie” ja valkopäämerikotka “bald eagle”  

 Melanosyyttien eli ihonpigmenttisolujen 
puuttuminen aiheuttaa pigmentin 
läiskittäisen puuttumisen (valkoläiskäisyys) 
 



 S-geeni koirilla (White Spotting – S) 
 Neljä alleelia (järjestyksessä dominoivimmasta 

resessiivisimpään) S, si, sp ja  sw.  
 Valkoisuuden määrä riippuu myös 

modifikaattoreista, jos Merle-geenin vaikutus on 
mukana (Mm), seuraa äärimmäinen piebaldismi 
eli valkoisuus 

 sp, 'piebald”, jossa valkoisuus ylittää selän 
 sw,  'extreme white piebald‘ 
 'colour headed' (spsp, swsw)  
 Koirat, jotka ovat äärimmäisen valkoisia, voivat 

olla myös kuuroja 



Sp 

Sw 



 Ovatko pennut vanhempiensa summa? 
 Saadaanko keskimäärin hyviä pentuja jos 

uros on huippu ja narttu huono? 
 Ei saada! 
 Yleensä saadaan pentueeseen joku 

huippuyksilö ja toisaalta useampi rimanalitus 
 Tasainen pentue on laadun merkki, joka 

edellyttää hyviä ominaisuuksia sekä urokselta 
että nartulta – ja etenkin nartulta… 



 Suomenpystykorvalla esiintyy synnynnäisiä 
(perimän säätelemiä), mutta vasta koiran 
kehityksen myötä tunnistettavia sairauksia 

 Silmät: etenevät silmäsairaudet 
 Luusto:  
 Polvivika eli patellaluksaatio 
 Lonkkaniveldysplasia, synnynnäinen, ilmenee 

kasvuiässä ja sen päätyttyä 
 Muut sairaudet: eivät yleensä ilmaannu 

pennuilla/nuorilla koirilla lukuun ottamatta 
allergioita 

 Perinnölliset silmäsairaudet eteneviä 
 



 

 

 

Diagnoosi Esiintymiä 

Distichiasis, todettu 7 

Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 386 

Ektooppinen cilia, todettu 1 

Kaihin laajuus, kohtalainen 1 

Kaihin laajuus, lievä 5 

Kortikaalinen katarakta, todettu 7 

Lasiaisen rappeuma, todettu 1 

Linssiluksaatio, todettu 1 

Linssin etuosan saumalinjan katarakta, 
todettu 

1 

Nukleaarinen katarakta, todettu 1 

Näköhermon coloboma, todettu 2 

PHTVL/PHPV, diagnoosi avoin 2 

PHTVL/PHPV, sairauden aste 1 3 

PHTVL/PHPV, sairauden aste 2 - 6 5 

Pienisilmäisyys, todettu 1 

Posterior polaarinen katarakta, todettu 3 

RD, geograafinen, todettu 1 

RD, multifokaali, todettu 3 

Silmämuutosten vakavuus, kohtalainen 1 

Silmämuutosten vakavuus, lievä 7 

Vuosi Syntyneitä Tutkittu Tutkittu % Terveitä Terveitä % 

2009 906 173 19% 162 94% 

2010 619 109 18% 100 92% 

2011 698 70 10% 65 93% 

2012 694 58 8% 51 88% 

2013 654 8 1% 8 100% 

2014 163 0 0% 0 

http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=66&TA=626&VuosiA=2009&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=9&TA=0&VuosiA=2009&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=67&TA=628&VuosiA=2009&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=84&TA=656&VuosiA=2009&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=84&TA=655&VuosiA=2009&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=77&TA=660&VuosiA=2009&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=81&TA=666&VuosiA=2009&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=10&TA=131&VuosiA=2009&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=78&TA=661&VuosiA=2009&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=78&TA=661&VuosiA=2009&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=78&TA=661&VuosiA=2009&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=78&TA=661&VuosiA=2009&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=80&TA=663&VuosiA=2009&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=82&TA=671&VuosiA=2009&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=27&TA=681&VuosiA=2009&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=27&TA=148&VuosiA=2009&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=27&TA=165&VuosiA=2009&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=27&TA=165&VuosiA=2009&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=27&TA=165&VuosiA=2009&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=27&TA=165&VuosiA=2009&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=94&TA=696&VuosiA=2009&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=34&TA=155&VuosiA=2009&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=87&TA=704&VuosiA=2009&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=86&TA=703&VuosiA=2009&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=106&TA=979&VuosiA=2009&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=106&TA=978&VuosiA=2009&VuosiY=2014


Vuosi Pennut 0 1 2 3 4 Yhteensä 

2009 906 160 12 5 2 2 181 

2010 619 102 4 3 1 0 110 

2011 698 65 3 0 0 1 69 

2012 694 59 4 1 0 1 65 

2013 654 6 1 0 0 0 7 

2014 163 0 0 0 0 0 0 

YHT. 3734 392 24 9 3 4 432 



Kuolinsyy Keskim. elinikä Yhteensä 

Hengitystiesairaus 11 vuotta 11 kuukautta 12 

Hermostollinen sairaus 7 vuotta 2 kuukautta 14 

Iho- ja korvasairaudet 5 vuotta 0 kuukautta 4 

Immunologinen sairaus 11 vuotta 4 kuukautta 1 

Kadonnut 7 vuotta 1 kuukautta 10 

Kasvainsairaudet, syöpä 10 vuotta 7 kuukautta 56 

Kuollut ilman sairauden diagnosointia 9 vuotta 7 kuukautta 52 

Lopetus ilman sairauden diagnosointia 10 vuotta 0 kuukautta 111 

Lopetus käytös- tai 
käyttäytymishäiriöiden vuoksi 

5 vuotta 1 kuukautta 26 

Luusto- ja nivelsairaus 6 vuotta 0 kuukautta 11 

Maksan ja ruoansulatuskanavan 
sairaus 

6 vuotta 11 kuukautta 14 

Muu sairaus, jota ei ole listalla  7 vuotta 6 kuukautta 53 

Pennun synnynnäinen vika tai 
epämuodostuma 

2 vuotta 5 kuukautta 1 

Petovahinko 5 vuotta 4 kuukautta 11 

Silmäsairaus 6 vuotta 11 kuukautta 4 

Sisäeriterauhasten sairaus 9 vuotta 11 kuukautta 9 

Sydänsairaus 11 vuotta 8 kuukautta 25 

Synnytysvaikeus 5 vuotta 0 kuukautta 11 

Tapaturma tai liikennevahinko 4 vuotta 11 kuukautta 118 

Vanhuus (luonnollinen tai lopetus) 11 vuotta 9 kuukautta 392 

Virtsatie- ja lisääntymiselinten sairaus 8 vuotta 4 kuukautta 8 

Kuolinsyytä ei ole ilmoitettu 8 vuotta 5 kuukautta 203 

Kaikki yhteensä 9 vuotta 4 kuukautta 1146 

http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=668&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=67&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=572&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=572&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=572&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=572&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=571&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=580&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=573&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=660&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=575&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=576&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=576&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=576&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=576&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=576&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=65&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=65&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=65&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=65&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=70&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=70&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=574&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=579&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=579&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=581&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=68&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=69&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=64&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=667&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=578&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=582&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=570&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=570&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=570&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=570&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Kuollut=1&KSyyPT=-1&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Kuollut=1&VuosiY=2014


Kari Olli 


