BaJaVan terveystietokannan tuloksia
Kasvatukseen liittyy olennaisena osana rotujen terveydestä huolehtiminen. Yksittäisen kasvattajan tai
lemmikinomistajan vaikutusmahdollisuudet ovat rajalliset ja BaJaVassa onkin nähty, miten tärkeä rooli
rotuyhdistyksellä asiassa on. BaJaVa on yhdistyksenä ollut edelläkävijä esimerkiksi sokeuteen johtavan PRAsilmäsairauden ehkäisyssä ja aloittanut tämän suhteen aikoinaan pohjoismaisen yhteistyön, jonka
seurauksena kasvattajat ovat ottaneet PRA-testit käyttöön ja osaavat välttää sairaiden kissojen
kasvattamista. Nykyään PRA-testauksesta on ohjeet Kissaliiton säännöissä ja testi on otettu Suomen,
Ruotsin ja Norjan lisäksi laajalti käyttöön myös muissa maissa.
PRA-kohun myötä BaJaVassa heräsi tahto seurata rotujemme terveystilannetta systemaattisesti, jotta
ongelmiin voitaisiin puuttua mahdollisimman aikaisin. Leena Boswellin johdolla BaJaVan terveystyöryhmä
aloitti työnsä vuonna 2011. Työryhmän ensimmäisenä tavoitteena oli nykytilanteen kartoitus, minkä takia
laadittiin kaikille itämaiskissojen omistajille avoin terveyskysely. Terveyskysely toteutettiin BaJaVan
verkkosivujen kautta (www.bajava.net -> KTO) ja sen teknisestä toteutuksesta on vastannut Jari Varinen.
Vuoden 2011 lopussa avatulla kyselyllä on ollut tarkoitus tavoittaa mahdollisimman laaja kissamäärä. Osa
kysymyksiä tehtiin tarkoituksella varsin yleisiksi jotta niihin vastaaminen olisi mahdollisimman helppoa. Iso
osa kissojen sairauksista on vielä varsin huonosti tunnettuja, eikä aina päästä kovin tarkkaan diagnoosiin.
Tämän takia niputettiin yhteen esimerkiksi kaikki pitkäaikaiset keuhkosairaudet, munuaisten vajaatoiminta
syystä riippumatta, sekä kilpirauhasen vajaa- ja liikatoiminta. Kissoilla on myös paljon oireita joiden syitä ei
välttämättä aina ole tarpeen selvittää tarkemmin, esimerkiksi lyhytkestoinen ripuli, oksennustauti ja
silmätulehdukset. Näiden kohdalla ei kyseltykään tarkkaa diagnoosia, vaan ainoastaan oireen esiintymistä.
Kyselyn tarkoituksena oli saada laajasta kissamäärästä suuntaa antavia terveystietoja, ja vastausten
perusteella tarvittaessa tarkentaa kysymyksiä. Kyselyn vastausten perusteella kysymysten tarkkuus oli
kaiken kaikkiaan riittävä, eikä tuloksista jäänyt avoimia kysymyksiä juuri lainkaan.

Kissojen taustat
Kyselyyn on tähän mennessä tullut tietoja 151 kissasta. Eniten vastauksia on tullut itämaisten lyhytkarvojen
osalta (40 %, sisältää variantit), toiseksi eniten balineeseista (26 %) ja kolmanneksi itämaisista
pitkäkarvoista (24 %). Siamilaisten osuus kyselyvastauksista oli vain 8 %, seychellien lyhytkarvat 2,5 % (kuva
1). Seychellien pitkäkarvojen osalta ei tullut vastauksia. Eniten vastauksia tuli leikkaamattomista naaraista,
mikä todennäköisesti kertoo siitä että osa vastaajista on kasvattajia. Leikkaamattomista uroksista tuli
vähiten vastauksia, mikä on varsin luonnollista ottaen huomioon sen, että urokset yleensä kastroidaan
varsin varhain kollittelun takia (kuva 2).
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Kuva 1. Eri rotujen edustus kyselyn vastauksissa.
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Kuva 2. Leikattujen ja leikkaamattomien urosten ja naaraiden osuus kyselyvastauksissa.

Suurin osa kyselyvastauksista koski kohtalaisen nuoria kissoja, suurin osa kissoista oli syntynyt vuosina
2008-2011. Toki vanhempiakin kissoja oli mukana ja jopa yksi vuonna 1993 syntynyt kissa (kuva 3).
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Kuva 3. Kyselyyn osallistuneiden kissojen syntymävuodet (kissojen määrä/vuosi).

Kissojen painot vastasivat pitkälti yleistä käsitystä itämaistyyppisten kissojen koosta ja suurin osa kissoista
asettui painoluokkaan 3-5 kg (kuva 4).
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Kuva 4. Kyselyyn osallistuneiden kissojen painojakauma (kg).

Käytösoireet
Itämaistyyppisten kissojen tavallisin käytösongelma on kyselyn vastausten perusteella narujen,
kumilenkkien yms. syöminen (16 %). Villan syömistä esiintyi 5,5 %:lla kissoista. Kasvattajien onkin hyvä

muistuttaa ensimmäistä itämaiskissaa ottavaa siitä, että narut, kumilenkit ja villa täytyy suolitukosriskin
takia pitää poissa kissan saatavilta.
Ruuan ahmimista ja oksentamista esiintyi 13,5 %:lla kissoista. Itämaiset ovatkin tunnettuja ahneudestaan ja
markkinoilla on rodulle tarkoitettua erikoisruokaa, jonka väitetään vähentävän ahmimista. Väärään paikkaa
pissaamista esiintyi 6,5 %:lla ja yöhuutelua 6 %:lla kissoista, osittain tämä voi tietysti liittyä siihen, että iso
osa kyselyn kissoista oli leikkaamattomia ja virtsalla merkkailu ja huutelu on leikkaamattomilla kissoilla
lajityypillinen ominaisuus. Stressiin tai sairauksiin usein liitettyä turkin nyppimistä esiintyi 5,5 %:lla kissoista,
varsinaisia ihosairauksia kyselyssä ei kuitenkaan tullut esille. Ihmisiin kohdistuva aggressiivisuus oli todella
harvinaista, tätä oli esiintynyt vain 1,5 %:lla kissoista (kuva 5).
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Kuva 5. Käytösoireiden esiintyminen (%).

Sairaudet
Hammassairaudet ovat kissoilla yleisimpiä ongelmia ja niin myös selvästi itämaistyyppisillä kissoilla (kuva 6).
Ientulehdusta oli 17 %:lla ja hammassyöpymää 4,5 %:lla kissoista, mikä on vähemmän mitä yleensä kissoilla
raportoidaan. Itämaistyyppisten kissojen hyvä ruokahalu näkyi myös tässä osassa kyselyä, 16 %:lla kissoista
oli taipumusta ylipainoon. Astmaa tai muuta kroonista hengityselinsairautta oli esiintynyt 5 %:lla.
Anaalirauhasongelmia oli ollut 4,5 %:lla. Harvinaisempia ongelmia olivat virtsatiekivet (1,5 %), munuaisten
vajaatoiminta (2,5 %) ja tulehdukselliset suolistosairaudet (1,5 %).

Sokeuteen johtavaa, etenevää verkkokalven rappeumaa (PRA) esiintyi 2 %:lla kissoista. Sairauteen on
muutamia vuosia sitten kehitetty geenitesti, jonka avulla kasvattajat voivat välttää kasvattamasta sairaita
kissoja.
Lymfoomaan oli kyselyn perusteella sairastunut vain yksi kissa, mikä on erikoista koska tautiin oli toisen
kysymyksen perusteella menehtynyt kaksi kissaa. Näin laajassa kyselytutkimuksessa on toki aina
epätarkkuutta ja osa vastaajista on voinut rastittaa väärän kohdan.
Kyselyssä ei tullut ilmi ainuttakaan kissaa, joka olisi sairastanut silmänpainetautia, epilepsiaa, kilpirauhasen
toimintahäiriötä, nisäsyöpää, suolistosyöpää tai HCM-sydänsairautta. Erityisesti nisäsyöpä ja
kilpirauhasongelmat ovat todella yleisiä erityisesti ikääntyvillä kissoilla, joten on todennäköistä että osa
kyselyn kissoista sairastuu näihin, vaikka ovat kyselyhetkellä olleet niin nuoria, etteivät nämä yleiset taudit
ole tulleet vielä esille.
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Kuva 6. Eri sairauksien tai tilojen esiintyvyys (%).

Kuolinsyyt
Tarttuva vatsakalvontulehdus, eli FIP, on yleisimpiä etenkin nuorten kissojen kuolinsyitä. FIP ei nimestään
huolimatta ole tarttuva sairaus. Tavallinen coronavirus, jota suurin osa kissoista kantaa, muuntautuu osassa
kissoja muotoon josta kehittyy FIP. Syy muuten varsin harmittoman koronaviruksen muuntautumiseen
yksittäisessä kissassa ei täysin tunneta, stressillä ja perintötekijöillä on todennäköisesti tässä vaikutusta. FIP
johtaa väistämättä kissan menehtymiseen. FIP nousi esille kuolinsyynä myös itämaisissa roduissa, mutta
sairastuneita kissoja oli vain viisi, eli taudin esiintyvyys oli tässä aineistossa vain 3 % mikä on varsin hyvä
tulos (kuva 7).
Itämaisissa roduissa esiintyvää amyloidoosia tuli esille vain yhdessä kissassa. Amyloidoosissa kissan eri
elimiin, tyypillisesti maksaan ja munuaisiin, kertyy amyloidoosi-valkuaista, joka asteittain tuhoaa kyseisen
elimen. Amyloidoosiin ei FIP:n tapaan ole parannuskeinoa ja tauti johtaa kuolemaan.
Lymfooma on kissojen yleisimpiä syöpiä. Usein lymfooma johtuu ulkokissoilla varsin usein tavattavasta
FeLV-viruksesta, mutta tätä on säännöllisen testauksen takia äärimmäisen harvoin sisäkissoina olevilla
rotuissoilla. FeLV-viruksesta johtuvan lymfooman ennuste on hyvin huono ja kissa joudutaan useimmiten
lopettamaan. Itämaisissa roduissa tavataan muita kissoja enemmän lymfoomatyyppiä, joka ei johdu FeLVviruksesta. Lymfoomaan sairastuu tyypillisesti varsin nuori kissa. Kasvain sijaitsee rintaontelossa ja on usein
diagnoosihetkellä jo ehtinyt kasvaa varsin suureksi ja se voi painaa keuhkoja hyvin voimakkaasti. Vaikka
lymfooma vaikuttaa löydettäessä aggressiiviselta, reagoi se yleensä erittäin hyvin solunsalpaajahoitoon ja
hoidettuna kissan ennuste voi olla yllättävän hyvä. Myös täydellinen parantuminen on mahdollista. Tässä
kyselyssä lymfoomaa tuli esille vain kahdella kissalla, eli reilulla prosentilla, tauti on siis kuitenkin varsin
harvinainen.
Muut kuolinsyyt olivat varsin yksittäisiä tapauksia, osassa oli varsin yleisesti vain kuvattu, että kissa oli
lopetettu tai että kuolinsyynä oli vanhuus eikä tarkempia taustatietoja kirjattu.
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Kuva 7. Eri syistä kuolleiden kissojen lukumäärät.

Oireet
Erilaisia oireita esiintyi monella kissalla, mutta useammin vain kerran-pari (kuva 8). Oksennustautia oli
esiintynyt joka viidennellä kissalla, ripulia 17 %:lla, silmätulehdusta 12 %:lla, ummetusta 10 %:lla,
hengitystietulehduksia 5,3 %:lla, virtsatietulehdusta 3 %:lla ja korvatulehdusta vain 2 %:lla. Samalla kissalla
oireita oli useammin kuin kolmasti vain äärimmäisen harvoin. Naaraista 9,5 % oli kokenut
kohtutulehduksen ja monella kasvattajalla yleinen tuntuma onkin, että itämaiset kissat saavat
kohtuongelmia herkemmin mitä kissat keskimäärin.
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Kuva 8. Yleisoireiden esiintyvyys (%).

Tarttuvat taudit
Hengitystietulehduksista yleisimmin esiintyi kalikia (15 %), mykoplasmaa (4 %), klamydiaa (0,5 %) ja
herpestä (0,5 %) (kuva 9). Luvut ovat todennäköisesti todellisuudessa suuremmat. Suurin osa
monikissatalouksissa asuvista kissoista on kohdannut jonkin kissaflunssan aiheuttajista, mutta usein oireet
ovat niin lieviä, ettei omistaja niitä välttämättä huomaa eikä testeihin ole aihetta. Ripulia aiheuttavaa
giardiaa oli todettu 4 %:lla kissoista, kirppuja, puutiaisia tai täitä 4 %:lla, korvapunkkeja 0,5 %:lla ja sieniinfektiota 2,5 %:lla. Toksoplasman esiintyvyys oli 0 %. Todella vakavia tartuntatauteja, kissaruttoa, FeLV:iä
ja FIV:iä ei ollut esiintynyt yhdelläkään kissalla.
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Kuva 9. Tarttuvien tautien esiintyvyys.

Rakenneviat
Rakenteellisia vikoja esiintyi yllättävän vähän (kuva 10). Tavallisin rakennepoikkeama oli häntämutka (4%)
ja napatyrä (2,5%). Tämän kyselyn perusteella varsin harvinaisia vikoja olivat lonkkavika (1,5%),
rintalastakoukku (0,5%), lattarinta (0,5%) ja purentaviat (0,5%). Synnynnäisiä sydänvikoja ja polvilumpion
sijoiltaanmenoa (patellaluksaatio) ei ollut esiintynyt yhdelläkään kissalla.
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Kuva 10. Rakennevikojen esiintyminen roduissa (%).

Kyselyn lopussa vastaajilta kysyttiin tyytyväisyyttä rotuvalintaan, joka oli ilahduttavasti täydet 100% (kuva
11).
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Kuva 11. Kaikki vastaajat olivat tyytyväisiä rotuvalintaansa.

Tulevaisuus
Kyselyn perusteella rotujen terveystilanne vaikuttaa hyvältä. Käytösongelmista nousee esille narujen,
kumilenkkien ja muiden esineiden syönti, mikä on hyvä tiedostaa ja kasvattajien informoida etenkin
ensimmäistä itämaiskissaa ottavaa. Itämaiset ovat yleisesti varsin ahneita ja taipumus ylipainoon on
tiedossa. Ylipaino taas on kissoilla merkittävä terveysriski, joten kissojen ruokavalioon olisi hyvä kiinnittää
huomiota. Kyselyvastausten perusteella omistajat olivat kuitenkin onnistuneet varsin hyvin pitämään
kissansa kohtuullisissa mitoissa ja vain harva kissa painoi yli 5 kg.
Terveysongelmista yleisimpiä olivat hammassairaudet. Näitä voidaan ehkäistä hampaiden säännöllisellä
puhdistuksella (hampaiden harjaus, kissoille tarkoitetun hammastahnan käyttö, hampaiden puhdistukseen
tarkoitetut ruuat). Yleisesti hammasongelmia oli kyselyn kissoilla varsin vähän, tosin moni oli
vastaushetkellä vielä nuoria kissoja ja hammasongelmat tulevat esille tyypillisesti kissan ikääntyessä.
Kohtutulehduksia näyttää esiintyvän itämaisilla paljon. Kyselyssä ei eritelty siitoskissoja ja lemmikkikissoja
ja silti kohtutulehdusta oli esiintynyt joka kymmenennellä naaraalla. Terveystyöryhmä tulee seuraamaan
kohtutulehdusten esiintyvyyttä ja jos se kasvaa, hankkia eläinlääketieteellinen arvio tilanteesta ja laatia sen
pohjalta tarvittavat suositukset kasvattajille. Yleisesti voidaan suositella, että naaraat joita ei ole tarkoitus
käyttää kasvatukseen, steriloitaisiin mahdollisimman aikaisin, mieluiten jo ennen ensimmäistä kiimaa.
Sterilisaatiossa kohtu poistetaan, eikä se siten voi enää tulehtua.
Kroonisia keuhkosairauksia esiintyi yhdellä itämaisella kahdestakymmenestä. Luku on samaa luokkaa mitä
yleisesti on raportoitu kissoilla. Vatsakalvontulehdus FIP oli yleisin kuolinsyy, mutta sen esiintyvyys ei
kyselyn eikä myöskään kirjallisuuden perusteella myöskään ole itämaisissa roduissa erityisen korkea.

Amyloidoosi ja lymfooma ovat harvinaisia, mutta vakavia sairauksia. Näistä on käynnissä tutkimuksia
Yhdysvalloissa, joiden tavoitteena on kehittää geenitestit kasvattajien käyttöön. BaJaVan terveystyöryhmä
seuraa näistä mahdollisesti tulevia tuloksia ja tiedottaa mikäli tutkimuksissa tapahtuu edistystä.
Kissaflunssaa, lähinnä kalikia, esiintyi paljon, mutta vähemmän mitä on raportoitu yleisesti kissoilla. Kalikia
vastaan ei ole erityisiä lääkkeitä, mutta tavanomainen rokotus suojaa taudin vaikeammilta muodoilta.
Flunssien esiintyvyys kertookin sen, että kissoilla kannattaa huolehtia säännöllisistä rokotuksista. Muut
tarttuvat taudit olivat tämän kyselyn perusteella varsin harvinaisia.
Terveyskyselyn tulosten perusteella terveystyöryhmä tulee julkaisemaan kirjallista materiaalia kasvattajille
uusille pennunomistajille edelleen jaettavaksi. Materiaalissa on tarkoitus ottaa esille yleisimmät rodussa
senhetkisen tiedon mukaan esiintyvät ongelmat. Nyt julkaistavassa materiaalissa jaetaan informaatiota
itämaisten kissojen käytösongelmista (vierasesineiden syöminen), hammasongelmien ja ylipainon
ennaltaehkäisystä, sekä tiedotetaan aikaisen sterilisaation hyödyistä. BaJaVan jäsenlehdessä on lisäksi
tarkoitus ensi vuoden aikana julkaista artikkelit sekä kissan hampaiden hoidosta että kissan ylipainosta.
BaJaVan terveyskysely on edelleen avoinna ja siihen voi täyttää uusien kissojen tietoja ja myös päivittää
kyselyssä jo olevia tietoja. Vastausten perusteella terveystyöryhmä pystyy jatkossakin seuraamaan rotujen
terveystilannetta ja nostamaan esille mahdollisia ongelmia.
Jatkossa terveystyöryhmä tulee julkaisemaan erillisen pentuekyselyn kasvattajille. Kysely täytetään
pentujen ollessa 4-viikkoisia ja kyselyn täyttäminen on ehtona sille, että pentujen tiedot voidaan lisätä
BaJaVan pentuvälitykseen. Kyselyn tulosten avulla BaJaVan terveystyöryhmä voi seurata pentuekokoja,
vastasyntyneiden kuolleisuutta ja rakennevikojen esiintyvyyttä. Näissä mahdollisesti tapahtuvista
muutoksista voidaan tiedottaa kasvattajia ja tarvittaessa reagoida esimerkiksi konsultoimalla
eläinlääketieteen asiantuntijoita ja julkaisemalla suosituksia.

BaJaVan terveystyöryhmän puolesta
Nina-Maria Tigerstedt

