
Yhteenveto palautetuista 
pentuetiedustelukaavakkeis
ta 2020

SKL 
tietokannassa

Väri M MH PS V Väririst. YHT.
Astutuksia 43 25% 59 34% 40 23% 15 9% 15 9% 172
Tyhjiä 2 1% 1 1% 5 3% 1 1% 0 0% 9
Syntyneet pentueet 41 58 35 14 15 163 193 84,46%
Käytetty keinosiemennystä 4 5 0 0 1 10
Avustettu astutus 1 1 0 0 0 0

Elävänä syntyneitä pentuja 200 27% 260 35% 157 21% 68 9% 66 9% 751 884 84,95%
Uroksia 98 129 72 35 33 367 47%
Narttuja 102 131 85 29 33 380 49%
Kuolleena synt. 7 7 8 4 2 28 4%
Syntyneet yht. 207 267 165 68 68 775
Pentuekoon keskiarvo 5,0 4,6 4,7 4,9 4,5 4,8
Lopetetut* 1 6 2 0 0 9 6%
Itsestään kuolleet* 4 4 6 1 0 15 9%

keisarinleikkaus 3 8 3 2 2 18 11%
ell avustamana 2 3 2 0 0 7 4%
luonnollisesti 36 45 29 11 11 132 81%
Synnytyksessä kuollut narttu 0 1 0 0 0 1 1%
Ei tietoa synnytyksestä 0 1 1 1 2 5 3%

KITALAKIHALKIO 0 1 2 0 0 3 2%
RUOKATORVENLAAJENTUMA 0 0 0 0 0 0 0%
PURENTAVIKA 2 1 1 1 0 5 3%
KOUKKU/MUTKAHÄNTÄ 7 9 1 2 1 20 12%
NAPATYRÄ 8 11 1 2 1 23 14%
TULEHDUKSET 1 2 1 0 1 5 3%
KIVESVIKA 3 5 0 1 0 9 6%
MUUT SAIRAUDET 1 1 1 0 1 4 2%

KEINOSIEMENNYKSEN SYYT:
Iäkäs uros (yli 12 v) ja sperman laatu jo huono
Uros oli kokematon, mutta intoa kyllä riitti. Uroksen haltijalla aikatauluongelmia.
Pikkasen huono ajoitus matkalla, progesteroni 6 perjantaina ja kotimatka sunnuntaina.
uroksen korkea ikä
Narttu jäänyt x2 tyhjäksi niin haluttiin kokeilla siemennystäMolemmat olivat halukkaita ja innokkaita, narttu seisoi hyvin ja myös progesteroni kertoi ajankohdan olevan oikea - uros ei vain ensikertaisena ”osannut”.
Eläinlääkärin suositus
Vaikea narttu
urokselle sattuneen trauman vuoksi
Eläinlääkärin suosituksesta siemennys, ensimmäinen uros ei astunut ja päivät alkoivat olla lopuillaan
Ensikertalainen uros ja ei vaan saatu osumaan (narttu vuokrattu aiemmin toiselle kasvattajalle ja epäillään että on pakkoastutettu)
Korkea progesteroniarvo, nartun korkea ikä

Avustutetun astutuksen syy:
Uros haluton astumaan
Koska uros ei saanut tähdättyä ja meni koko ajan ohi.

Keisarinleikkauksen syyt:
Hyvät voimakkaat supistukset loppuivat, lievä kohdunrepeämä
Ensimmäistä pentua ei saatu syntymään tuntien työn jälkeen. Ilmeisesti pentu oli virheasennossa ja sitä ei saatu korjattua kotikonstein. Tuli lähtö lääkäriin, joka sisätutkimuksen jälkeen päätyi sektioon.



Synnytys käynnistyi normaalisti mutta kaksi ensimmäistä pentua menehtyi synnytyksessä. Kolme tuli sitten keisarilla.
Sikiöt yhtä aikaa kanavassa, juuttuivat kiinni
Kohtu oli kovin täynnä, eikä synnytys edennyt
Synnytys ei käynnistynyt. Käytiin ultrassa päivä 67 ja eläinlääkäri suositteli että leikataan. Odotin vielä päivää, mutta ei mitään muutoksia. Lämpö oli laskenut jo pari päivää aikaisemmin. Pentujen koko 133 & 236 g.
Ensimmäinen ja suurin hartioistaan kiinni, eikä saatu edes eläinlääkärin avustamana ulos luonnollista tietä, Joten takaisin ja leikkuu.
Liian iso narttupentu tukki kanavan, se ja perässä ollut urospentu menehtyivät. 3 saatiin elossa leikkauksella ulos
Synnytys ei käynnistynyt lämmönlaskusta huolimatta, keskeytynyt avautumisvaihe, keisarinleikkaus vrk 67.
Vain kaksi pentua, eivät mahtuneet itekseen tulemaan, isoja
Pitkä avautumisvaihe, emä väsynyt supistusten alkaessa ja synnytys ei edennyt. Lopulta alkoi tulla vihreää vuotoa, eläinlääkärissä todettiin pentujen sykkeiden laskeneen ja päädyttiin sektioon. Kohtu oli suuri ja nesteinen, lisäksi yksi istukka osittain irti.
Kaksi pentua syntyi normaalisti, kolmas oli tulossa väärässä asennossa. Eläinlääkärin avustuksella ja hyvillä poltoilla pentua ei saatu ulos, joten päädyttiin keisarileikkaukseen. Tuloksena kolme elävää pentua myös tämä vääräasentoinen oli vielä elossa ja hyvinvoiva.
Synnytys alkoi normaalisti mutta ponnistukset eivät tuottaneet tulosta eikä kanavaan tulossa ollut pentu liikkunut eteenpäin. Koira sai eläinlääkärillä oksitosiinia josta hyvät supistukset mutta ei etenemistä kanavaan. Keisarinleikkauksessa kanavan suulta poistettu kuollut iso pentu, joka ilman ulkoisia vaurioita, kuollut hapenpuutteeseen, istukka irti. Kohtu siisti ja supistui normaalisti.
Useampi pussi näkyvissä ja vihreää vuotoa jonka vuoksi lähdimme lääkäriin, ensimmäinen pentu perätilassa ja toinen jo koitti tulla myöskin ulos joten leikkaus oli tarpeen.
Ensimmäinen pentu tulossa pää edellä, jumissa. Useiden tuntien voimakkaiden supistusten jälkeen päädyimme pentujen pelastamiseksi ja emän voinnin turvaamiseksi sektioon.
Eläinlääkärin suorittama keisarileikkaus polttoheikkouden takia.
Kolme ensimmäistä tuli luonnollisesti ja vaivatta. Neljäs oli kuollut ja juuttunut lantioon. Tuli leikkaus ja viidestä hengissä 2.
Synnytys ei käynnistynyt, lämmöt alhaalla useamman päivän ja eläinlääkäri suositteli leikkausta, kun pennun sydänäänet heikkenivät välillä. Sektio vrk 64

Kuolleiden pentujen lisätietoja
1 kuollut uros. Todennäköisesti liian hidas syntymä aiheutti kuoleman.
1 pieni narttu kuoli parin tunnin iässä.
1 uros, 71g, liian pieni selviämään.
2 liian kauan kanavassa, 1 selkäranka-aukile
Comma Defect
ei elinkelpoisia
Ei tiedossa, epäily istukan irtoamisesta. Ei epämuodostuneisuutta.
Ei tietoa, mahd. pitkittynyt synnytys? Ulkoisesti normaali pentu
Eivät mahtuneet syntymään.
Huulihalkiopentu lopetettu, muut menehtyivät; Fading puppy syndrome. Viimeisenä menehtynyt lähetetty eviraan, kuolinsyy bakteeritulehduksen aiheuttama rasitus.
Ilmeisesti tukehtuneita, keuhkot tyhjät ja limakalvot valkoiset, eivät vironneet elvyttämisellä.
Istukan irtoaminen, jumiutuminen kanavan suulle.
Itsestään kuolleet: Syytä ei tiedetä, lopetettu pentu: paha murtuma jalassa
Kuollut pentu tuli viimeisenä, noin 4,5 tuntia edellisestä, ei mitään liikkeitä joita olisi voinut tuntea matkalla. Luulin kaiken olevan ohi koska narttu söi ja kävi ulkona, mutta alkoi sitten vähitellen taas ponnistaa. Se oli melko hidasta koska pentu oli varmuudella jo kuollut. Se syntyi kuitenkin hyvin, elvytystä tehtiin, tuloksetta. Pentu oli samankokoinen ja -näköinen kuin muut, 220g, vahva.
Röntgenissä oli näkynyt yksi pentu joka oli hyvin korkealla sarvessa, ehkä tämä oli se
Liian iso narttupentu jäi kanavaan jumiin ja tukki reitin muille >sektio, perässä ollut urospentu menehtyi myös
Liian pitkä matka.
maksan sisäisten verisuonien epänormaali rakenne, epätyypillinen löydös kääpiösnautserilla
osallistuimme maksashunttien pilottitutkimukseen, tutkijan mukaan ei ole kyseessä perinnöllinen vika
narttupentu syntyi kuolleena, ei tietoa syystä
Nenän sieraimet tukossa urospennulla
Pennulla (narttu) oli vakava-asteisia epämuodostumia/kehityshäiriöitä: pennun vatsaontelo ja kallo eivät olleet sulkeutuneet ja pennulla oli rintarangan alueella selkärangassa mutka. Pentu oli syntyessään elossa ja sille tehtiin eutanasia.
Pentu oli syntyessään vaisu (liikkui hyvin odotusaikana). Ei lähtenyt itse imemään nisälle. Yritetty antaa pullomaitoa ja lisäravinnetahnaa, mutta pentu hiipui noin 8h kuluttua. Todennäköisesti saanut synnytyksessä sikiönestettä keuhkoihin.
Pentu syntynyt reilusti lasketun ajan jälkeen kuolleena. Eläinlääkäri todennut pennun pään epämuodostuneeksi. Ei tietoa sukupuolesta tai väristä.
Sikiöt yhtä aikaa kanavassa, juuttuivat kiinni, toinen ei elvytyksestä huolimatta vironnut
Sokea narttu pentu 7 viikon iässä. Pennulla oli jo tulehdusmuutoksia silmässä ja isot operaatiot olisivat olleet edessä.
Sydämen rakennevika, pennut avautettu ruokavirastossa. Kaksi urospentua menehtyi äkillisesti. Toinen 3 vrk:n ikäisenä, toinen 13 vrk:n ikäisenä.
Synnynnäinen sydänvika 1 narttupentu
Syntyessä kuolleet: Pennut pienikokoisia 45g ja 95g, kuolleet jo aikaisemmin. Ei ulkoisia epämuodostumia. Lopetettu pentu: Pentu syntyi epämuodostuneena, eläinlääkärillä pennun eutanasia. Samalla kaksi muuta kuolleena syntynyttä pentua tuhkaukseen.
toinen narttupennuista kuoli muutaman tunnin ikäisenä, mahdollisesti sydänpysähdys, ulkoisesti normaali ja tasaisen kokoinen pentu muiden kanssa
Toinen, isokokoinen jumiutui. Ulossaanti kesti pitkään ja pentu syntyi kuolleena.. Kolmas pentu syntyi hyvin mutta oli kärsinyt jo ilmeisesti hapenpuutteesta eikä lähtenyt kunnolla kehittymään, kuoli 4 vrk:n kuluttua.
tukehtui kanavaan kun jäi jumiin, iso
Viimeisenä syntynyt uros jouduttiin eläinlääkärissä lopettamaan, sillä oli epätäydellinen vatsaontelon sulkeutuminen ja voimakas kitalakihalkio.
Virtsatien epämuodostuma
Yhdellä narttupennulla oli kitalakihalkio ja se jouduttiin lopettamaan.
Yksi uros syntyi kuolleena, ilmeisesti syynä hapen puute, liian kauan kanavassa. Aluksi kaksi pentua tuntui yrittävän kanavaan yhtä aikaa.


