
Mikä ihmeen gangliosidoosi? 
 
Koratkasvatus oli parikymmentä vuotta sitten uhattuna perinnöllisten 
gangliosidoosisairauksien vuoksi. Geenitestit kehitettiin kuitenkin 
nopeasti, ja suomalaiskasvattajilla oli myös onnea matkassaan. 
Nykyään jokaisen koratin rekisterikirjassa on merkintä GM-geeneistä. 
 
Teksti: Outi Niemi 
 
GM1 ja GM2 ovat niin sanottuja kertymäsairauksia, jotka periytyvät piilevästi. Tämä tarkoittaa, että 
pennun pitää saada geeni molemmilta vanhemmiltaan, jotta se voi sairastua. Geeni voi levitä 
populaatiossa hyvinkin laajalle, vaikka sairaustapauksia esiintyy harvoin.  
 
Molemmat sairaudet johtavat väistämättä pennun kuolemaan yleensä jo paljon ennen aikuisikää. 
Diagnoosi kuitenkin edellyttää erityisosaamista ja patologin tutkimusta, joten on vaikea sanoa, 
miten yleinen sairaus on ollut esimerkiksi korateilla niiden pitkän historian aikana. GM1-
gangliosidoosia oli tutkittu ainakin siamilaisilla kissoilla, ennen kuin se löydettiin korateilta. 
Sairautta on voinut toki esiintyä muissakin roduissa.  

 
GM2-gangliosidoosi löydettiin koratilta jo 1970-luvulla Yhdysvalloissa. Ilmeisesti joku tai jotkin 
1960- ja 70-luvuilla Thaimaasta tuoduista kissoista olivat tämän geenivirheen kantajia. Oregonissa 
sijaitseva tutkimuslaitoksessa etsittiin keinoja ihmisen vastaavien sairauksien voittamiseen ja 
tutkimuksessa käytettiin apuna koratkissoja, joiden tiedettiin pentueidensa perusteella olevan 
geenivirheen kantajia. Syynä tutkimukseen oli se, että koratin GM2-gangliosidoosi muistuttaa 
ihmislapsilla tavattua Tay Sachsin sairautta.  
 
Paikalliset kasvattajat tekivät yhteistyötä tutkijoiden kanssa, jotka kehittivät 
entsyymitasomittaukseen perustuvan testin. Testillä pyrittiin selvittämään, mitkä kissat olivat 
geenivirheen kantajia. Tämä testi oli kuitenkin vain harvojen paikallisten kasvattajien käytössä, 
koska tutkimuslaitoksella ei ollut rahoitusta eläimille suunnattuun tutkimukseen. Testin 
luotettavuudestakaan ei ollut varmuutta.  
 
Niinpä useimmat kasvattajat joutuivat tyytymään sukutaulujen tutkimiseen ja riskien minimointiin 
sitä kautta. Ongelmasta tiedettiin Yhdysvalloissa, mutta ei juurikaan muualla maailmassa. 
Jälkeenpäin on käynyt ilmi, että koratpentuja oli kuollut epämääräisiin oireisiin muuallakin, myös 
Ruotsissa ja Norjassa. 

 

 
Kaksi eri sairautta 
 
Vuonna 1994 Donatella Mastrangelo toi kaksi korattia Norjasta Italiaan ja aloitti kasvatuksen 
ensimmäisenä maassaan. Heti ensimmäisissä pentueissa kuoli kaksi kissaa tuntemattomaan 
hermostolliseen sairauteen. Torinon yliopiston eläinpatologian laitoksen professorin Dr. 
Castagnaron tutkimukset varmistivat, että kysymyksessä oli gangliosidoosi.  
 
Vaikka kissat sairastuivat hieman tavallista myöhemmin, pentujen oletettiin aluksi sairastuneen 
GM2-gangliosidoosiin – tiedettiinhän sen esiintymisestä korateilla. Castagnaro olikin yhteydessä 
amerikkalaisiin tutkijoihin ja alkoi kehitellä DNA-testiä GM2-gangliosidoosin kantajien 
selvittämiseksi.  

 
Donatella jatkoi kasvatustaan yhdellä omalla jälkeläisellään ja uusilla tuontilinjoilla välttäen 
sukusiitosta. Kaikki sujui hyvin, kunnes jouluna 1997 Donatella vieraili erään kasvattinsa kotona ja 
huomasi, ettei pentu ollut normaali. Tutkimusten jälkeen ei ollut epäilystäkään siitä, että kissalla oli 
gangliosidoosi. Kyseessä ei kuitenkaan voinut olla GM2-gangliosidoosi, sillä kissan olisi pitänyt 
sairastua jo paljon nuorempana.  
 



Tarkemmissa tutkimuksissa ilmeni, että italialaiset kissat olivat sairastuneet GM1-gangliosidoosiin, 
joka oli nyt ensimmäistä kertaa diagnosoitu koratilla. Samalla selvisi, että pennun emo, Tanskasta 
tuotu vierassukuinen naaras, oli GM1-kantaja. Koska koratkissoilta löytyivät siis molemmat 
gangliosidoosin muodot, tarvittaisiin myös kaksi erillistä geenitestiä. 

 
Samaan aikaan pinnan alla kuohui. Donatella oli ensimmäinen, joka kertoi ongelmistaan avoimesti 
muille kasvattajille sähköpostilistalla. Maailmalla monet kasvattajat syyttelivät toisiaan, ja toiset 
kieltäytyivät uskomasta koko asiaa. Näinkin pienessä rodussa kukaan ei voinut olla varma, että 
kasvatti puhtailla linjoilla. Myös niissä linjoissa, jotka Oregonissa oli todettu GM2 -vapaiksi, 
saattaisi olla GM1-kantajia. Me täällä Suomessa olimme aiemmin kuulleet näistä sairauksista 
lähinnä Norjasta Elfi Kleiveltä, joka teki parhaansa saadakseen lisätietoa Yhdysvalloista.  

 

 
Kantakissoista näytteet 
 
Aihetta huoleen Suomessa todella oli, sillä Italiassa sairastuneen pennun emon sisko oli tuotu 
tänne kasvatukseen. Tällä naaraalla oli 50 prosentin mahdollisuus olla kantaja. Jotain oli tehtävä, 
muutoin rodun kasvatus voisi tyrehtyä siihen paikkaan. Keväällä 1998 Castagnaro sai Italiassa 
GM2-geenitestin valmiiksi.  
 
Päätimme testata heti mahdollisimman hyvin sukulinjamme kattavia kissoja. Kissoja valittiin tähän 
ensimmäiseen testaukseen seitsemän kappaletta. Kissanomistajat otattivat kissoiltaan verinäytteet 
ja ne lähetettiin Turun yliopistolle, jossa niistä erotettiin DNA. Näytteet lähetettiin sitten 
kuriiripalvelun avulla Italiaan. Näiden seitsemän näytteen DNA-erotus ja lähetyskulut maksoivat 
yhteensä hieman yli tuhat markkaa. Koratrengas kustansi ensimmäisen DNA-erotuksen ja 
lähetyskulut sekä joidenkin kastraattien verikokeet. Kun testitulokset saatiin, yhtään GM2-kantajaa 
ei ollut löytynyt. Helpotuksesta oli kuitenkin turha huokaista, sillä GM1-kantajia saattaisi kuitenkin 
paljastua. 
 
Onneksi eräs kanadalainen kasvattaja oli löytänyt Internetistä tietoa Yhdysvalloissa sijaitsevasta 
Scott-Ritchey Research Centeristä. Laitoksen johtaja Henry Baker oli tutkinut jo 20 vuoden ajan 
GM1-gangliosidoosia siamilaisilla ja GM2-gangliosidoosia kotikissoilla. Hän oli valmis auttamaan 
koratkasvattajia ja ryhtyi kehittämään DNA-testiä molemmille korateilla esiintyville gangliosidoosin 
muodoille. GM1-testi valmistui kesällä 1998.  
 
DNA-näytteemme lähetettiin heti Italiasta Yhdysvaltoihin Bakerille, joka teki niille GM1-testit. 
Tutkimuslaitos on osittain yksityisin lahjoitusvaroin rahoitettu ja toimii Auburnin yliopiston 
yhteydessä Alabamassa. Testit olivat aluksi ilmaisia koratkasvattajille, sillä kysymyksessä oli 
tutkimusprojekti. Molekyylibiologian kehitys oli ollut edeltävinä vuosina huimaa, ja DNA-testit olivat 
jo luotettavia. Tällaisen testin mahdollisuus kissarodulle oli vielä tuolloin poikkeuksellista, vaikka 
nykyään geenitestit ovat jo yleisiä. 
 
 

Tulokset yllättivät 
 
Jo ennen testitulosten saamista kasvattajat keskustelivat paljon tulevaisuuden vaihtoehdoista. 
Päätimme testata linjamme vaiheittain. Ensin testattaisiin kaikki tuontikissat sekä vanhat kissat, 
joiden jälkeläisiä on yhä siitoskäytössä. Mikäli kantajia löytyisi, jatkaisimme testausta seuraavissa 
sukupolvissa. Mikäli kaikki olisivat normaaleja, lisätestauksia ei enää tarvittaisi. Kaksi geneettisesti 
normaalia kissaa ei voi saada pentua, joka olisi sairas tai edes geenivirheen kantaja. Jos 
kohtuuhintainen testi olisi edelleen saatavissa, kasvattaminen olisi turvallista myös kantajaksi 
todetuilla kissoilla.  

 
Ensimmäiset GM1-tulokset saatiin kesällä 1998, ja ne olivat yllättäviä. Tanskasta tuotu naaras, 
jonka sisko oli GM1-geenin kantaja, oli geneettisesti normaali. Sen sijaan yksi ensimmäisistä 
tuontikissoistamme olikin GM1-geenin kantaja. Lähes kaikki siitoskissamme olivat tämän kantajan 
jälkeläisiä. Onni oli ollut myötä, sillä sairaita pentuja ei ollut vielä Suomessa syntynyt.  
 



Testausta piti siis jatkaa seuraavaan sukupolveen ja selvittää, miten laajalle geeni oli levinnyt. 
Koska gangliosidoosia oli maailmalla löytynyt hyvin erisukuisissa kissoissa, olimme yksimielisesti 
päättäneet välttää astutuksia, joissa vanhempien geenipohja ei ollut tiedossa. Siksi helmikuun 
1998 jälkeen oli syntynyt vain yksi pentue. Kukaan ei halunnut ottaa riskiä. Monta astutusta oli 
suunnitteilla, joten odotimme malttamattomina uusia tuloksia. Vastoinkäymisiltä ei kuitenkaan 
täysin vältytty.  

 
Valitsimme siis jälleen edustavan otoksen kissoja, ja niiden verinäytteistä erotetut DNA-näytteet 
lähetettiin matkaan, tällä kertaa suoraan Yhdysvaltoihin. Odotimme tämän toisen vaiheen 
testituloksia usean kuukauden ajan, kunnes saimme vihdoin tammikuussa 1999 masentavan 
viestin: yliopistolla erotetut DNA-näytteemme eivät tällä kertaa kelvanneet, eikä tuloksia niistä 
saataisi. Meidän pitäisi lähettää verinäytteitä.  
 
Koska veren säilyvyys on heikompi, emmekä olleet sitä Yhdysvaltoihin ennen lähettäneet, 
päätimme kokeilla ensin pienempää erää. Valitsimme viisi kissaa, joiden tulokset antaisivat 
mahdollisimman hyvän kuvan geenin levinneisyydestä. Ja taas kissat eläinlääkäriin ja näytteet 
matkaan.  
 
Tälläkään kertaa kaikki ei sujunut suunnitelmien mukaan. Lennonjohtajat menivät lakkoon, ja kaikki 
lähetykset Suomesta viivästyivät. Lisäksi kuriiripalvelu hukkasi välttämättömät tullipaperit, ja 
näytteet olivat perillä vasta runsaan viikon kuluttua. Onneksi ne olivat vielä käyttökelpoisia. 
Tuloksiakin saatiin nopeasti, jo parin viikon kuluttua. 

 
Tällä kertaa tulokset olivat paremmat kuin osasimme toivoakaan. Vain yksi kantaja löytyi. 
Edellisenä vuonna löydetyn kantajan jälkeläisistä kolme eniten siitokseen käytettyä olivat 
normaaleja. Kaikkien vastoinkäymisten jälkeen saatoimme suhtautua tulevaisuuteen valoisin 
mielin.  
 
 

Testaus pakolliseksi 
 
Onneksi kaikki suomalaiset kasvattajat lähtivät mukaan testiohjelmaan, ja myös kastraattien 
omistajat suostuivat verikokeisiin. Näin suunnitellut astutukset voitiin turvallisesti toteuttaa, ja 
parissa sukupolvessa sairaus saatiin hävitettyä koratkissoistamme ilman, että pienen rodun 
geeniperimää jouduttiin supistamaan entisestään. Testausta jatkettiin tarpeen mukaan ja myös 
uudet tuontikissat testattiin. 

 
Näin jälkeenpäin voi todeta, että juuri 1990-luvun lopulla yleistyneet internet ja sähköposti 
mahdollistivat koratkasvattajien yhteydenpidon ympäri maailmaa ja tiedon leviämisen nopeasti. 
Muutaman vuoden päästä testi saatiin eurooppalaiseen kaupalliseen laboratorioon, ja testaus 
nopeutui ja helpottui. Kun geenitestaus yleistyi muillakin roduilla, testien hinnat pysyivät 
kohtuullisina.  
 
Suomen Koratrengas ajoi aktiivisesti yhdessä norjalaisten kasvattajien kanssa FIFen 
sääntömuutosta, jolla testauksesta tehtiin pakollista, mikäli kissaa ei sukutaulun perusteella voinut 
todeta vapaaksi GM-geeneistä. Esitys sai myös vastustusta, mutta hyväksyttiin FIFen 
yleiskokouksessa vuonna 2000. Säännön voimaantulon myötä kissojen testitulokset merkittiin 
myös Kissaliiton rekisteriin, mikä helpotti entisestään kissojen perimän seurantaa ja vähensi 
kissojen turhaa testausta. 
 
Suomessa syntyneitä koratteja ei enää nykyään tarvitse testata, sillä kissat voidaan todeta 
sukutaulujensa perusteella GM-negatiivisiksi. Tästä saadaan kiittää paljolti parinkymmenen 
vuoden takaista testausrupeamaa. Tuontikissalta testi tarvitaan, jos sen ei voi osoittaa olevan GM-
negatiivinen sukutaulun perusteella. Tästä tarvitaan viralliset dokumentit. Käytännössä 
kasvatukseen ei hankita kissoja, joiden perimästä ei ole varmuutta. 
 
  

 
 


