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Jalostuksen tavoiteohjelman 2020–2024 mukaan cavalierin keskeisimmät ongelmat ovat sydämen 
läppävika (Mitral Valve Disease, MVD), syringomyelia (SM) ja Chiarin malformaatio (CM), jotka voivat 
ilmetessään aiheuttaa koiralle vaivoja ja kipua, ja pahimmillaan johtaa ennenaikaiseen kuolemaan. Näiden 
sairauksien ilmenemiseen on Suomessa jo jonkin aikaa pyritty vaikuttamaan jalostuskoirille pakollisilla 
sydäntutkimusvaatimuksilla sekä jalostustoimikunnan suosittelemalla magneettikuvauslausunnolla, sillä 
ongelmien periytyvyys on tunnistettu jo pitkään. Mutta mitä näiden sairauksien perinnöllisyydestä ja 
esiintyvyydestä nykypäivänä oikeastaan tiedetäänkään tutkitun tiedon perusteella ja onko jotain mitä 
voisimme vielä tehdä cavaliereiden terveyden parantamiseksi? 

Rodun perinnöllisen vaihtelun tutkimukset vielä alussa 

Jo pitkään on tiedetty, että perinnöllinen monimuotoisuus eli useiden erilaisten geenimuotojen 
esiintyminen eläinpopulaatiossa tai laumassa, on hyödyksi lajin tai rodun selviytymiselle ja 
elinvoimaisuudelle. Monipuolinen geenivalikoima on eduksi esimerkiksi immuunijärjestelmälle, mutta se 
suojaa myös monelta perinnölliseltä vialta ja sairaudelta. Koska cavalier rotuna on lähtöisin pienestä 
määrästä perustajayksilöitä ja kaikkien cavaliereiden sukutaulun alkuvaiheessa esiintyvät samat yksilöt 1, on 
rodun perinnöllisen vaihtelun arveltu olevan pientä.  

Cavaliereiden perinnöllistä samankaltaisuutta ei kuitenkaan ole toistaiseksi tutkittu 
järjestelmällisesti, mutta useita rotuja käsittävien monimuotoisuustutkimusten tulokset cavaliereista 
antavat vahvoja viitteitä vain pienestä geenimuotovaihtelusta yksilöiden välillä 2–5. Tämä tarkoittaa, että 
rodun kyky puolustautua esimerkiksi perinnöllisiltä sairauksilta voi olla heikentynyt. Tämän vuoksi 
koiriemme välisen perinnöllisen vaihtelun tutkiminen olisikin todella tarpeen, sillä perinteinen 
puhdasrotujalostus ja perinnöllinen edistyminen voi olla mahdollista ainoastaan, kun koirien välillä on 
todellista geneettistä vaihtelua. 

Sydänsairauden taustalla  

Cavalierien suurimman kuolinsyyn, MVD:n, taustalla ovat nykytiedon mukaan ennenkaikkea perityt 
ominaisuudet, jotka vaikuttavat sydänläppien rakenteeseen ja läppien rakenteen heikkenemiseen. 
Suomessa cavalier on keskimäärin 6,4 v ikäinen, kun sivuääni kuullaan ensimmäisen kerran eikä tilanne ole 
juurikaan muuttunut viimeisen kymmenen vuoden aikana (Jalostustietojärjestelmä, tilastot 2009–2021).  

Tautiin on yhdistetty useita mahdollisia altistajageenejä ja juuri näiden eri geenien ja niiden 
erilaisten yhdistelmien on arvioitu aiheuttavan läppäsairauden suuresti vaihtelevan ilmenemisiän ja 
etenemisnopeuden 6–8.Koska sairauden tarkka geneettinen pohja on vielä osittain tuntematon, ei 
jalostuskäytössä avuksi olevan geenitestin kehittäminen ole vielä mahdollista eikä yksilöiden 
sairastumisriskiä voida täten vielä tarkemmin arvioida.  

Muun muassa Tanskassa 9 ja Isossa-Britanniassa 10 tehtyjen pitkäaikaistutkimusten perusteella on 
kuitenkin selvää, että suosimalla jalostuksessa yksilöitä, joilla tauti on mahdollisimman myöhään alkava, voi 
sairauden ilmenemiseen vaikuttaa. Taudin maailmanlaajuisesta yleisyydestä voidaan päätellä, että 
valtaosalla cavaliereista esiintyy ainakin joitain varhaiselle sydänsairaudelle altistavia geenimuotoja. Näin 
ollen cavalierien sydänterveyttä ei ehkä ole mahdollista parantaa merkittävästi pelkällä cavalierin ja 



cavalierin risteytyksellä. MVD:n periytymisasteeksi, eli perimän osuudeksi taudin kulussa on tutkimuksissa 
arvioitu olevan 33–67% 10. Minkään erityisten ympäristötekijöiden merkitystä sydänsairaudelle ei 
kuitenkaan vielä tunneta.   

Syringomyelia ja Chiari-tyyppinen epämuodostuma cavalierilla 

Syringomyeliaa, eli selkäytimen rakkulatautia aiheuttava merkittävin rakennemuutos cavaliereilla on Chiari-
tyyppinen epämuodostuma, jonka katsotaan johtuvan koiran kasvun ja kehityksen aikana tapahtuvasta 
kallon kehityshäiriöstä ja jonka seurauksena pikkuaivojen nähdään magneettikuvauksessa tyräytyvän niska-
aukkoon tai selkäydinkanavaan. Chiarin lisäksi syringomyeliaa voivat aiheuttaa myös muut aivo-
selkäydinnesteen normaalia kiertoa häiritsevät tekijät, kuten kallo-kaularankaliitoksen ahtaumat.  

Cavalierin brakykefaaliset, eli lyhyt-, leveä- ja korkeakalloiset piirteet ovat yhteydessä 
hermostollisiin oireisiin ja syringomyeliaan sekä altistavat yksilöitä hengitysvaikeuksille (BOAS, 
brachycephalic obstructive airway syndrome), aivokammioiden laajentumalle sekä erityisesti cavaliereille 
tyypilliselle erittävälle välikorvien tulehdukselle (PSOM, primary secretory otitis media) 11–14. Kaikki 
edellämainitut sairaudet voivat olla oireettomia, mutta oireellisina ne vaikuttavat koiran elämänlaatuun 
pahimmillaan merkittävästi. Tällä hetkellä syringomyelian, Chiarin, erittävän välikorvien tulehduksen ja 
aivokammioiden laajentuman esiintymistä tutkitaan ensisijaisesti magneettikuvauksilla. 

Suomessa 2014–2021 magneettikuvatuista cavaliereista 98%:lla todettiin Chiari-tyyppisen 
epämuodostuman aste 2 (CM2), joka kuvaa siis epämuodostuman vaikeinta muotoa ja keskuskanavan 
laajentumaa tai syringomyeliaa (SM1–2) esiintyi 58%:lla kuvatuista koirista. Vuosittain kuvattiin keskimäärin 
kuusi koiraa oireellisena (Jalostustietojärjestelmä, tilastot 2014–2021).  

Kuolinsyytilastoissa erilaiset hermostolliset sairaudet, joihin myös SM ja CM lasketaan, kattavat 
viimeisen 11 vuoden ajalta noin 4%, keskimääräisen kuoliniän ollessa 6,6v (Jalostustietojärjestelmä, tilastot 
2011–2021). Viimeisen kahdeksan vuoden aikana Suomen syringomyeliatuloksissa on havaittu pientä SM0-
tulosten osuuden nousua, mutta chiarituloksissa muutosta parempaan ei ole tapahtunut 
(Jalostustietojärjestelmä, tilastot 2014–2021).  

Useissa tutkimuksissa syringomyelialla ja Chiari-tyyppisellä epämuodostumalla on havaittu olevan 
selvää perinnöllistä taustaa 15–17, mutta sairauksien tarkka periytymismalli tai siihen liittyvien geenien ja 
geenimuotojen selvittely on vielä kesken 18,19. Kuten sydämen läppäsairaus, myös syringomyeliaa ja Chiari-
tyyppistä epämuodostumaa vaikuttaa aiheuttavan useampi geeni, mikä monimutkaistaa ominaisuuksien 
siirtymiskaavaa sukupolvelta toiselle. Näin ollen kahden magneettikuvatun ja oireettoman yksilön 
jälkeläisille osalle voikin tulla sairauden oireellinen versio, jos vanhempien periyttämät geenimuodot 
sattuvat yhteen epäonnekkaasti. Todennäköisyys terveiden yksilöiden saamiseksi vaikuttaa kuitenkin 
kasvavan varsinkin useamman tutkitun sukupolven myötä 17,19.  

Osan perinnöllisestä epävarmuudesta erityisesti syringomyeliaan liittyen tuo jalostuskoirien 
varhainen kuvaus- ja käyttöikä, sillä syringomyelian on todettu yleistyvän iän myötä suomalaisilla koirilla 
15,20, mutta myös kansainvälisissä tutkimuksissa, joissa samat yksilöt on kuvattu useampaan kertaan 19,21. 
Tämän tiedon soisikin toimivan vahvana suosituksena käyttää jalostuksessa ennenkaikkea vanhemmalla 
iällä magneettikuvattuja yksilöitä vakavimpien tautimuotojen vähentämiseksi.  

Syringomyelian periytymisasteeksi, on tutkimuksesta riippuen saatu vaihtelevia arvoja 30–81%n 
välillä 20. Minkään tiettyjen ympäristön ja nk. epigeneettisten tekijöiden merkitystä syringomyelian ja Chiari-
tyyppisen epämuodostuman syntyyn ei kuitenkaan vielä ole tunneta. 

 
 

 



Roturisteytys ratkaisuna terveyden lisäämiseksi? 

Cavaliereilla esiintyvien sairauksien yhdeksi ratkaisuksi on ehdotettu rotujärjeston osaltakin roturisteytystä. 
Roturisteytyksessä rodun epätoivottuihin geenimuotoihin tuodaan lisää vaihtelua toisesta rodusta, jolla 
samoja ei-toivottuja sairauksia ei esiinny. Tämä lisää siis rodun monimuotoisuutta ja parhaimmassa 
tapauksessa myös terveyttä.  

Hyviä kokemuksia roturisteytyksistä on saatu jo esimerkiksi dalmatialaisilla, joilla alun perin hyvin 
yleisen perinnöllisen virtsakivisairauden esiintyvyyttä saatiin pienennettyä merkittävästi 
pointteriristeytysten avulla. Samanlaisia tuloksia on saatu myös esimerkiksi pinsereillä, joilla 
snautseriristeytyksillä on saatu apua kaihin vähentämiseen (Kennelliitto, Roturisteytykset).  

Myös syringomyelian esiintymiseen on jo vaikutettu roturisteytyksen keinoin. Knowler ym. 2016 
tutkimuksessa risteytettiin griffoneita, joilla SM/CM on myös yleinen, australianterrierin kanssa ja 
huomattiin, että risteytyksen jälkeläisillä SM/CM:n riski oli alentunut puhdasrotuisiin verrattaessa 16. Tässä 
ja muissakin tutkimuksissa 22,23, cavaliereille tyypillisen kallonmuodon on havaittu olevan yhteydessä 
hermostollisiin oireisiin, Chiari-tyyppiseen epämuodostumaan ja syringomyeliaan, joten tutkimustulosten 
kertyessä kallonmuodon ulkoinen arviointi voi olla potentiaalinen työkalu cavaliereiden terveyden 
parantamiseen. Tämän vuoksi kallonmuoto myös asia, joka tulee ehdottomasti ottaa huomioon 
roturisteytystä suunnitellessa.  

Vaikka cavalierin sydämeen ja kallonmuotoon liittyvien vakavien sairauksien taustalta ei vielä 
olekaan löydetty yksiselitteistä, helposti ymmärrettävää periytymiskaavaa, puhuvat useat jo olemassa 
olevat, geenitutkimukseen ja sukutauluihin pohjautuvat tutkimukset sairauksien selkeän perinnöllisyyden 
puolesta. Perinnöllisille ominaisuuksille tyypillistä on se, että jälkeläiset muistuttavat usein paljon 
vanhempiaan sekä hyviltä että ei-niin-hyviltä-ominaisuuksiltaan. Tämän vuoksi tarkkaan harkittu ja 
suunniteltu roturisteytys vaikuttaa olevan ainoa tapa saada cavalierien perimään sen kipeästi tarvitsemia 
terveyttä ja hyvinvointia lisääviä geenimuotoja. Roturisteytyksen avulla cavalierilla on aito mahdollisuus 
kehittyä terveemmäksi roduksi ja jatkaa sohvien ja sydämiemme valloittamista jatkossakin. 
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