
Ulkoisesti pentujen silmät näyttivät oudoilta, 
silmämuna normaalia pienemmältä ja silmät 
ikään kuin ”katsoivat kieroon”, eli valkuaista 
näkyi toiselta reunalta enemmän kuin toisel
ta. Pentueelle tehtiin silmiin erikoistuneen 
eläinlääkärin silmätarkastus, jossa niissä to
dettiin erilaisia synnynnäisiä epämuodostu
mia, mm.  mikroftalmia, colobomia ja PPM. 
Pennut olivat lähes sokeita ja jouduttiin lopet
tamaan.  Kasvattaja toimi esimerkillisesti toi
mittamalla tiedot jalostustoimikunnalle sekä 
lähettämällä verinäytteet sairaista pennuista, 
sisaruksista ja vanhemmista Hannes Lohen 
geenitutkimuksiin. 

Huhuja vastaavanlaisista pennuista on ollut 
myös aiemmin esim. Kanadassa, Ruotsissa ja 
Hollannissa. Tämä oli ensimmäinen Suomes
sa rotujärjestön tietoon saatettu pentue.

Aiemmin v. 1995 on Hollannista tieteellises
sä julkaisussa kuvattu vastaava syndrooma 
kahdella keskenään lähisukua olevalla vehnä
pentueella.
 

JALOSTUSTOIMIKUNTA TIEDOTTAA

Silmien epämuodoStuma  
ja mikroftalmia 

vehnäterrieripennuilla

Jalostustoimikunta haluaakin nyt tuoda kas
vattajien tietoon tämänkin asian. Jos kasvatta
ja havaitsee pentujen silmien olevan jotenkin 
normaalista poikkeavat, olisi todella suositel
tavaa, että pennut käytettäisiin silmätarkas
tuseläinlääkärillä, niistä tehtäisiin virallinen 
silmätarkastustodistus tai muu dokumentti, 
sekä lähetettäisiin verinäyte niistä sekä myös 
niiden terveistä sisaruksista ja vanhemmista 

Silmiin erikoistuneen eläinlääkärin silmätarkastus,  
jossa niissä todettiin erilaisia synnynnäisiä epämuodostumia,  

mm.  mikroftalmia, colobomia ja PPM.

Suomessa on todettu ja julkistettu  
silmäepämuodostumia vehnäterrieripentueella.  
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Hannes Lohen geenitutkimuksiin. 

Todetuksi sairaudeksi lähetteeseen kirjataan 
mitä on todettu, esim. synnynnäinen sil
mäepämuodostuma ja tarkemmin mikroftal
mia tai ”multiple ocular anomalia” ym. Yhte
yshenkilö Lohen geenitutkimusryhmässä on 
Saija Ahonen. Näytteiden lähetystiedot löyty
vät internetistä  www.koirangeenit.fi.

Kerry ja vehnäterrierikerho osallistuu näyt
teenotto ja lähetyskuluihin, kun kyseessä on 
perinnöllisen sairauden epäily (ks. ohje tässä 
lehdessä). Korvausten edellytyksenä on, että 

diagnoosi ja koiran tiedot annetaan rotujär
jestön käyttöön. Lomakkeessa on rasti tietojen 
luovutusta varten. 

Vaikkei silmissä olisikaan mitään epänormaa
lia ulkoisesti, pentueita on suositeltavaa käyt
tää pentusilmätarkastuksissa ennen luovutus
ta, koska lievät muutokset eivät näy ulospäin.

Jalostuksessa silmien epämuodostuma ja 
mikroftalmia synrooman osalta sovelletaan 
samoja suosituksia kuin muissakin silmäsai
rauksissa.

Jalostuksessa silmien epämuodostuma ja mikroftalmia 
-synrooman osalta sovelletaan samoja suosituksia kuin muissakin 

silmäsairauksissa.

Marjukka Sarkanen
Pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri
Silmätarkastuseläinlääkäri
Jalostustoimikunnan asiantuntijajäsen

Kirjallisuus: Multiple ocular anomalies in two 
related litters of Soft Coated Wheaten Terriers, 
Veterinary and comparative ophthalmology 
(1995).
Van der Woerdt, A. Stades, F.C, Linde-Sipman, 
J.S., van der Boeve, M.H
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kasvatus ja jalostus

Mahdollisuus selvittää eräiden roduillamme 
esiintyvien sairauksien periytyvyys on jo rea
listinen. Sairausgeenien löytäminen mahdol
listaa geenitestien käyttöönoton jalostuksen 
apuvälineeksi. Geenitestin avulla voitaisiin te
hokkaasti ehkäistä riskiastutukset. Geenitut
kimusta varten on kuitenkin kerättävä riittävä 
määrä DNAnäytteitä nimenomaan sairailta 
koirilta. 

Koirien omistajien ja kasvattajien panosta 
tarvitaankin nyt tässä rodun tulevaisuudelle 
arvokkaassa työssä. Näytteen ottaminen sai
rauden mahdollisimman aikaisessa vaiheessa 
on tärkeää.  

Varmistaakseen mahdollisimman monen 
näytteen saamisen tutkimuskäyttöön, Kerry 
ja vehnäterrierikerho on päättänyt korvata 
geeniverinäytteet vakavaa perinnöllistä sai
rautta sairastavilta rotujemme edustajilta (ks. 
ohje alla). Sairaiden koirien lähisukulaisten 
sekä myös täysin terveiden koirien kohdalla 
ja muissa sairastapauksissa (esim. atopia, al
lergia, kasvaimet, nivelsairaudet jne.) näytteet 
ovat arvokkaita ja toivottavia. 

Näytteen voi käydä antamassa esim. erilaisten 
koiratapahtumien yhteydessä järjestettävissä 
näytteenottotilaisuuksissa, jotka myös usein 
ovat maksuttomia. Oman koiransa verinäyt
teen voi lahjoittaa hyvään tarkoitukseen myös 
suhteellisen pienellä panoksella esim. roko
tuskäynnin yhteydessä. Myös K&Vkerho jär
jestää näytteenottotilaisuuksia, joista ilmoite
taan lehdessä ja kotisivuilla.

Kerry- ja vehnäterrierikerho ry:n korvaamat 
geeniverinäytteet:

Kerryjen ja vehnien perinnölliSet 
SilMäSairaudet

Perinnöllistä silmäsairautta (PRA, kaihi, 
silmien epämuodostuma ja mikroftalmia
syndrooma) sairastavilta kerryn tai vehnä
terriereiltä tulisi ottaa geeniverinäyte. Ker
ry ja vehnäterrieri korvaa geeniverinäytteen 
kulut edellyttäen, että koiran tiedot annetaan 
rotujärjestön käyttöön. 

vehnien proteiiniKato (ple/pln) ja 
perinnöllinen MunuaiSviKa (pnp/Fn)
Epäiltäessä vehnäterrierillä PLE/PLNproteii
nikatosairautta tai perinnöllistä munuaisvikaa 
(PNP/FN) Kerry ja vehnäterrierikerho suosit
telee geeniverinäytteen ottamista välittömäs
ti: mikäli eläinlääkäri epäilee vehnäterrierillä 
mahdollista proteiinikatoa tai perinnöllistä 
munuaisvikaa, otetaan muiden tutkimusten 
ohella geeniverinäyte toimitettavaksi Hannes 
Lohen DNApankkiin. Verinäytteen lähet
teessä on oltava maininta sairausepäilystä/sai
raudesta. Kerry ja vehnäterrieri kerho korvaa 
geeniverinäytteen kulut edellyttäen, että koi
ran tiedot annetaan rotujärjestön käyttöön. 

HUOM. Koiralla ei tarvitse olla varmistettua 
PLE/PLNdiagnoosia, eläinlääkärin epäilys 
on riittävä peruste DNAnäytteen ottoon. 
Näin ollaan ajoissa liikkeellä, mutta kuitenkin 
vasta varmennetun diagnoosin kautta geeni
näytettä voidaan hyödyntää. On siis tärkeää, 
että kaikki epäilyt saadaan lopullisesti var
mennettua jalostustoimikunnalta saatavien 
ohjeiden mukaisesti. Tällöin myös tarvittavat 

tutkimus ja avauskulut (ruumiinavaus ja pa
tologin lausunto) korvataan. 

Kerryjen perinnöllinen 
piKKuaivoataKSia (pna)
Epäiltäessä kerrynterrierillä pikkuaivoataksi
aa (PNA) Kerry ja vehnäterrierikerho suosit
telee geeniverinäytteen ottamista välittömästi: 
mikäli eläinlääkäri epäilee mahdollista pik
kuaivoataksiaa, otetaan muiden tutkimusten 
ohella geeniverinäyte toimitettavaksi Hannes 
Lohen DNApankkiin. Verinäytteen lähet
teessä on oltava maininta sairausepäilystä/sai
raudesta. Kerry ja vehnäterrieri kerho korvaa 
geeniverinäytteen kulut edellyttäen, että koi
ran tiedot annetaan rotujärjestön käyttöön.

HUOM. Koiralla ei tarvitse olla varmistettua 
PNAdiagnoosia, eläinlääkärin epäilys on 
riittävä peruste DNAnäytteen ottoon. Näin 
ollaan ajoissa liikkeellä, mutta kuitenkin vasta 
varmennetun diagnoosin kautta geeninäytettä 
voidaan hyödyntää. On siis tärkeää, että kaik
ki epäilyt saadaan lopullisesti varmennettua 
jalostustoimikunnalta saatavien ohjeiden mu
kaisesti. Tällöin myös tarvittavat tutkimus ja 
avauskulut (ruumiinavaus ja patologin lau
sunto) korvataan. 

tulevaisuuden geenitestit 
avuksi taistelussa perinnöllisiä 

sairauksia vastaan

Kerry- ja vehnäterrierikerho korvaa geeniverinäytteen kulut 
edellyttäen, että koiran tiedot annetaan rotujärjestön käyttöön.

Korvauksen hakeminen

Korvaushakemus toimitetaan jalostustoimikun-
nan sihteerille. Hakemukseen liitetään kopio 
virallisesta silmätutkimuslomakkeesta, lasku 
ja kuitti maksetusta geeninäytteestä korvausta 
hakevan yhteys- ja tilitietoineen.
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