
TULE MUKAAN maailman ensimmäiseen koirien hännän pituuden 
merkitystä tutkivaan tutkimusprojektiin! 
 

Helsingin yliopiston Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto suorittaa selkätutkimusta 
australianpaimenkoirien häntien pituuden vaikutuksesta koiran liikkeisiin ja terveyteen. 
 
Haussa on 15 luonnontöpöä ja 15 pitkähäntäistä, tervettä koiraa koirien liikkeitä analysoivaan 
tutkimukseen. Tutkimukseen osallistuvien koirien omistajat saavat ensiluokkaista tietoa koiransa liikkeistä 
ja vartalon hallinnasta sekä samalla antavat SUUREN panoksen rodun terveyden tutkimisen eteen!  

TAUSTAA: Australianpaimenkoirien terveyskyselyssä nousi kevään 2015 aikana esille suhteellisen suuret 
määrät selkämuutostuloksia. Sama trendi on nähtävissä myös Koiranetin virallisten kuvaustulosten 
jakaumissa. Yhdistys on tuloksista erityisen huolissaan, koska kyseessä on käyttökoirarotu ja mahdollisten 
suurilukuisten selkämuutosten merkitys tulevaisuudessa voi olla merkittävä rodun käyttötarkoitusta 
aktiiviharrastuskoirana ajatellen.  

Australianpaimenkoirat ry:n jalostustoimikunta toimitti terveyskyselyn selkäosion tulokset Kennelliiton 
jalostusasiantuntijalle, ja tämä toimitti ne eteenpäin Helsingin yliopiston Kliinisen hevos- ja 
pieneläinlääketieteen osaston tutkijaryhmälle mahdollisia lisätutkimuksia varten. Kyseessä on maailman 
ensimmäinen tätä laatua oleva tutkimus, jossa pyritään selvittämään häntien pituuden vaikutusta koiran 
liikkeisiin ja vartalon hallintaan. Rotua harrastavalle yhdistykselle, kasvattajille ja harrastajille tämä on 
ainutlaatuinen mahdollisuus päästä selvittämään asiaa, ja saada parempaa tietoa tulevaisuuden jalostuksen 
ohjeistuksia varten.  

Käytännön toteutus  
Tutkitaan koirien liikkeitä ja vartalonhallintaa useilla eri menetelmillä; 1. stance analyzer: painonjakauma, 
heilunta, 2. askelanalyysimatto: temporospatialiset arvot, 3. askelvoimalevy: GRF (PVF ja IMP) sekä 
mahdollisesti 4. selänliikkuvuusmittaus. Tutkimukset suoritetaan yliopistollisella eläinsairaalalla, 
Helsingissä, talven 2016 aikana.  

Tutkimukseen tarvitaan 15 luonnontöpöhäntäistä ja 15 pitkähäntäistä australianpaimenkoiraa. 
Liikeanalyysitutkimukset ovat omistajalle ilmaisia. Tutkimuspäivät sijoittuvat viikonlopuille, jotka päätetään 
osallistuvien koirien selvittyä. Tutkimustulokset julkaistaan tieteellisessä artikkelissa. 

***************************************************************************************
*Koirille on seuraavat vaatimukset: 

 Koirien oltava terveitä lonkiltaan ja kyynärpäiltään (viralliset tulokset A tai B ja 0/0). 
 Tutkimukseen osallistuvilla koirilla tulee olla virallinen selkätutkimustulos ja selän tulee olla 

terve. Viralliset kennelliiton selkäkuvat voidaan tarvittaessa ottaa tutkimuksen aikana hintaan 
50e (koiran omistaja maksaa, sisältää rauhoituksen, viralliset kuvat). Mahdollista voi olla myös 
käyttää ns. epävirallisia selkäkuvia (ei lausuttu kennelliitossa), joten ota rohkeasti yhteyttä, niin 
selvitetään asia tutkijoiden kanssa. 

 Koirien tulee olla 1–4-vuotiaita. 
 Luonnontöpöillä koirilla tulee olla t-box-geenitesti (tai se tulee tutkimuksen aikana otattaa). 

Australianpaimenkoirat ry tukee testiä 50 eurolla, jonka omistaja voi käyttää joko pelkkään T-
Box-geenitestiin tai MyDogDNA-pakettiin, joka sisältää T-Box-geenitestin. 

 
Vapaaehtoiset voivat ilmoittautua Sanna Niiraselle: sniiranen@gmail.com. Paikat jaetaan kriteerit 
täyttävien koirien kesken vuoden vaihteessa. Lisätietoa saa samasta osoitteesta. 

mailto:sniiranen@gmail.com


*************************************************************************************** 

 

Tutkimuksen osapuolet 
Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto, Helsingin yliopisto 

 
 Huolehtii tutkimuksen käytännön osioiden suorittamisesta ja testien tekemisestä oman 

aikataulunsa mukaan talven 2016 aikana.  
 Ottaa tutkimukseen osallistuvilta koirilta T-box-mutaatiotestiä varten verinäytteen ilman 

kustannuksia tutkimuksen yhteydessä.  
 Ottaa tutkimukseen osallistuvista koirista viralliset selkäkuvat hintaan 50€, jos koiralla ei ole 

kuvaustulosta ennestään.  

 
Australianpaimenkoirat ry 

 Australianpaimenkoirat ry antaa terveyskyselyn tulokset tutkimusryhmän käyttöön. 
 Australianpaimenkoirat ry toteuttaa rekrytointikampanjan tutkimukseen tarvittavien koirien 

löytämiseksi. 
 Australianpaimenkoirat ry tukee t-box-mutaatiotestiä tutkimukseen osallistuville 

luonnontöpöhäntäisille koirille. Yhdistys tukee testausta 50 €:n summalla, jonka omistaja voi 
käyttää joko pelkkään T-box-testiin tai MyDogDNA-pakettiin. Tukisumma annetaan kaikille 
tutkimukseen osallistuville testiä tarvitseville töpöhäntäisille koirille, riippumatta siitä onko 
omistaja yhdistyksen jäsen vai ei. 

 
Omistajat 

 Koirien tuominen paikan päälle sovittuna ajankohtana. 
 Tarvittavien vaatimusten täyttäminen (terveystutkimustulokset ja töpöillä geenitesti) 

➔ hyöty: rodun hyväksi toimiminen, omasta koirasta kiinnostavaa tietoa ja edulliset selkäkuvat, 
edullinen geenitestaus. 

 

Mahdollisuuksia T-box-geenitestauksen ottoon: 
Genoscoper: http://www.genoscoper.com/  MyDogDNA-testi paketti 99€ (sis. t-box-testin) 

Genomia:  http://www.genomia.cz/en/breed/australian-shepherd/ 
Yksittäin t-box testi 63,20$ ja jos yli kolme testiä hinta 56,88$ per testi 

Laboklin (testin hintaa ei saatu selville) 

Movet  http://www.movet.fi/tutkimusvalikoima-hinnasto.html t-box testi 92,55€ 

MyDogDNA on siis todennäköisesti taloudellisin, koska sieltä saa samalla myös monta muuta testiä.  Lisäksi 
yhdistys tukee MyDogDNA:ta palauttamalla 20 € saatuaan vastaukset käyttöönsä. 

 
Lisätietoja itse tutkimuksesta saa Tiiu Seddikiltä, joka tekee tutkimuksen pohjalta eläinlääketieteen 
lisensiaattityön tiiu.seddiki@helsinki.fi  

Muut tutkimusryhmän jäsenet: 

Anu Lappalainen 

ELT, pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri, kliininen opettaja 

Diagnostisen kuvantamisen yksikkö 

Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta 

http://www.genoscoper.com/
http://www.movet.fi/tutkimusvalikoima-hinnasto.html


 
Tri Heli Hyytiäinen 

fysioterapeutti (AMK) 

eläinfysioterapiaan erikoistunut 

MSc in Veterinary Physiotherapy, Royal Veterinary College, Lontoo 

 
Vilma Reunanen, ELL 

Diagnostisen kuvantaminen yksikkö 

Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto, ELTDK 

 

Sanna Niiranen 

Australianpaimenkoirat ry:n hallitus ja jalostustoimikunta 

 
Satu Tuomi-Storm 

Australianpaimenkoirat ry:n hallitus 

 

 

 

 

 


