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Pentuiän ontuminen;  kasvukipujahan 
ne vain.  Vai onko sittenkään?

Lyhytraajaisilla koiraroduilla on perin-
nöllinen kasvuhäiriö, joka aiheuttaa 
jalkojen luiden pituuskasvun häiriin-
tymisen. Koiran luut ovat lyhyemmät 
ja paksummat ja myös normaalia 
käyremmät. Toisinaan kyynärluun 
kasvulinja sulkeutuu liian aikaisin, 
ja värttinäluun jatkaessa kasvuaan 
luiden mittasuhteet muuttuvat 
epänormaaleiksi. Seurauksena voi olla 
kyynärluun epäyhdenmukaisuus eli 
inkongruenssi (INC),  joka on yksi kyy-
närnivelen kehityshäiriön eli kyynärni-
veldysplasian muoto
   Inkongruenssia tutkitaan röntgen-
kuvauksilla. Koirien kyynärnivelet 
luokitellaan INC-asteikolla 0-3. Ken-

nelliiton rekistereissä olevien koirien 
INC- ja olkanivelen OC-lausunnot 
siirtyvät 1.1.2021 lähtien Kennelliiton 
tallennettaviksi.

Tällä hetkellä INC lausuntoja on vain 
muutamilla basset houndeilla. Jotta 
voidaan tehdä päätelmiä rodun ti-
lanteesta ja/tai mahdollisia jalostus-
suosituksia tarvitaan  riittävä määrä 
kuvattuja koiria. 

INC tutkimus antaa rodullemme arvo-
kasta tietoa ja se voidaan tehdä mui-
den luustokuvien oton yhteydessä tai 
erikseen. Kysy lisää eläinlääkäriltäsi.
Myös yhdistyksen puoleen saa kään-
tyä jos asiassa kysyttävää. Autamme 
parhaamme mukaan.

Inkongruenssin tutkiminen tuo tietoa



Tiesitkö että Suomen Basset Hound
Yhdistys Ry tukee jäsenien virallisia

terveystutkimuksia! 

Seuraavalla sivulla olevassa graafissa esitetään lonkkien ja kyynärien osalta 
terveystilannetta basset houndeilla. Graafissa on mukana vuodelta 2000 
tähän päivään asti virallisesti kuvatut.  Kahdessakymmenessä vuodessa on 
lonkkia kuvattu virallisesti 26 ja kyynäriä 21. Rotumme ei ole iso mutta ku-
vausmäärät ovat suhteutettuna silti todella pieniä. Pystyisimmekö parem-
paan? Jokainen yksittäinenkin tutkimus on tärkeä ja auttaa kartoittamaan 
rodun tilannetta. 



2000-2021 lonkka- ja kyynärlausunnot
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• Joukkotarkki
Rajoitettu osallistuminen, etusijalla Suomen Basset Hound Yhdistyksen jäsenet. 

• Bassetpäiviä eripuolella Suomea. Mukavaa yhdessäoloa ulkona, kävelyitä ym. 

• Kasvattajahaastatteluja jotka julkaistaan verkossa.

• Terveystietolomakkeen luominen, tiedon keruu ja niihin liittyvien tilastojen 
julkaiseminen.

• Rotuesittely verkossa

• Leiriä ei luultavasti tulla järjestämään.

Suunnitteilla vuodelle 2021

Mukavaa ja turvallista vuoden alkua kaikille!
–Pidetään toisistamme ja koirista huolta–
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MAKSAESSANNE JÄSENMAKSUN TÄYTÄTHÄN VIESTIKENTTÄÄN JÄSENEN NIMEN JOTA MAKSU KOSKEE.


