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1. JOHDANTO 

Työn tavoitteena on kartoittaa australiankelpieiden synnytysvaikeuksia ja pentujen 

kehityshäiriöitä ja näiden ongelmien laajuutta rodussa. Australiankelpie on rotuna 

valikoitunut tutkimukseen, koska rotuyhdistyksessä (Suomen bordercolliet ja 

australiankelpiet ry) on haluttu selvittää synnytysvaikeuksien ja pentujen kehityshäiriöiden 

esiintyvyys rodussa. Australiankelpieillä ei ole aikaisemmin raportoitu huolestuttavaa määrää 

synnytysvaikeuksia, eikä se ole anatomisilta piirteiltään tyypillinen synnytysvaikeuksista 

kärsivä rotu. Australiankelpieiden jalostuksen tavoiteohjelmassa 2020 on kuitenkin kiinnitetty 

huomiota siihen, että rodussa esiintyy jonkun verran synnytysongelmia normaalirakenteisesta 

anatomiasta huolimatta. Kehityshäiriöitä tai pentukuolleisuutta ei ole esiintynyt rodussa 

merkittävästi. Tutkimus sisältää kyselytutkimuksen, johon rodun kasvattajat ovat vastanneet. 

Kyselylomake on osa laajempaa lisääntymisongelmia ja pentujen kehityshäiriöitä kartoittavaa 

tutkimusta. Kasvattajat ovat vastannet kyselyyn erikseen eri vuosikymmeniltä, jotta 

synnytysvaikeuksien ja pentujen kehityshäiriöiden esiintymisen muutoksia voidaan 

havainnoida eri vuosikymmenillä.  

Kirjallisuuskatsauksessa käsitellään yleisesti koirien synnytysvaikeuksia, niihin liittyviä syitä, 

tekijöitä ja hoitoa. Lisäksi käsitellään pentujen perinataaliajan kuolemia ja pentujen yleisimpiä 

kehityshäiriöitä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää dystokioiden ja pentujen 

kehityshäiriöiden esiintyvyyttä suomalaisessa australiankelpieiden populaatiossa. 
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2. KIRJALLISUUSKATSAUS 

2.1. Koiran normaali synnytys 

Normaali tiineyden kesto koiralla on astutuksesta laskettuna 58 - 72 päivää. Tarkkaa kestoa 

on vaikea arvioida, jos veren progesteronia (P4) ei ole määritetty. Uroksen siittiöt voivat säilyä 

hedelmöittymiskykyisinä useita päiviä nartun lisääntymiselimissä. Lisäksi tiineyden kestoon 

voivat vaikuttaa esimerkiksi pentueen koko, nartun aikaisemmat synnytykset ja rotu.  

Luteinisoivan hormonin (LH) pitoisuuden nousu tarkoittaa, että ovulaatio tapahtuu 1 - 2 

vuorokauden kuluttua. Ovulaatiosta laskettuna tiineys kestää yleensä 64 - 66 päivää (Davidson 

2016). Ovulaation tarkka ajankohta voidaan määrittää P4:n avulla, jolloin seerumin P4-

pitoisuus nousee arvoon 4 - 10 ng/ml (Romagnoli ja Lopate 2016).  Synnytys käynnistyy noin 

65 vuorokauden kuluttua LH-piikin jälkeen (O’Neill ym. 2017).  

Koiran normaali synnytys voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen. Tyypillisesti vaihe I alkaa 

vuorokauden sisällä siitä, kun prostaglandiinin vapautuminen aikaansaa seerumin 

progesteroniarvon laskun alle 2 ng/ml, ja nartun kehon lämpötila laskee alle 37,2 astetta. 

(Davidson 2016). Vaiheessa I kohtu ja kohdunkaula valmistautuvat synnytykseen (O’Neill ym. 

2017). Ensimmäisessä vaiheessa kohtu supistelee kiihtyvällä tahdilla ja kohdunkaula laajenee. 

Supistukset aiheuttavat painetta kohdunkaulaan. Paine laukaisee Fergusonin refleksin, jonka 

seurauksena oksitosiinia vapautuu hypofyysitä (Senger 2012). Vaginan erite on kirkasta ja 

juoksevaa. Synnyttävän nartun käytös muuttuu ja se saattaa eristäytyä tai käyttäytyy 

levottomasti ja läähättää (Davidson 2016). Varsinainen synnytys tapahtuu vaiheessa II (O’Neill 

2017). Tässä vaiheessa voidaan nähdä ulospäin vatsalihasten voimakkaita työntöjä, jolloin 

pennut siirtyvät lantio-onteloon ja syntyvät. Pennun työntyminen lantio-onteloon käynnistää 

lumbaalirefleksin, josta seuraa lantio-ontelon paineen nousu ja vatsalihaksien supistuminen 

(Senger 2012). Koirien välillä esiintyy yksilöllistä vaihtelua, kuinka nopeasti pennut syntyvät ja 

kahden peräkkäin syntyvän pennun välissä voi kulua jopa 1-2 tuntia (Davidson 2016). Van der 

Weydenin (1989) mukaan 60,0 % pennuista syntyy etuperin ja 40,0 % syntyy takaperin.  

Vaiheessa III istukka tulee ulos (Davidson 2016).    
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2.2 Dystokia eli synnytysvaikeus 

Dystokia eli synnytysvaikeus on koirilla yleinen ongelma (Münnich ja Küchenmeister 2009). 

Dystokian takia synnytys on vaikea, epänormaali, kivulias tai häiriintynyt (Pretzer 2008) ja 

pentujen kulku synnytyskanavan läpi on vaikeutunut (Münnich ja Küchenmeister 2009). 

Synnytysvaikeudet ovat suurimmalla osalla roduista narttujen kolmanneksi yleisin 

lisääntymiselimiin liittyvä ongelma märkäkohdun ja valeraskauden jälkeen (Evans ja Adams 

2010). Synnytysvaikeus havaitaan usein synnytyksen toisen vaiheen aikana tai synnytyksen 

toinen vaihe ei käynnisty ollenkaan (Darvelid ja Linde-Forsberg 1994). Pidentynyt tiineysaika 

tai synnytyksen käynnistymättömyys voivat olla myös merkkejä dystokiasta (Davidson 2016). 

Synnytysvaikeuksien syyt voivat olla, joko maternaalisia eli emästä johtuvia tekijöitä tai 

fetaalisia eli sikiöstä johtuvia tai yhdistelmä molempia (Münnich ja Küchenmeister 2009). 

Kohdun inertia eli polttoheikkous on yleisin dystokian syy (Runcan ja Countinho da Silva 2018). 

Vaikeudet synnytyksessä ilmenevät usein ensimmäisenä syntyvien pentujen kohdalla. Pienet 

pentuekoot lisäävät riskiä synnytysvaikeuksiin (Gaudet 1985). 

Dystokian yleisyys vaihtelee. O’Neillin ym. (2017) Iso-Britanniassa tehdyssä tutkimuksessa oli 

mukana 18758 koiraa ja dystokian esiintyvyys oli 3,7 %. Bergströmin ym. (2006a) Ruotsissa 

tehdyssä laajassa tutkimuksessa (24000 koiraa) dystokian prevalenssi oli 16,0 %. Evansin ja 

Adamsin (2010) tutkimuksessa selvitettiin rotukohtaisesti keisarileikkauksien yleisyyttä. 

Tutkimuksessa oli mukana 151 eri rotua ja yhteensä 13141 koiraa. Keisarileikkausten yleisyys 

eri roduissa vaihteli 0 % - 92,3 % välillä. Dystokiaan altistavia riskitekijöitä ovat rotu, 

pentuekoko ja synnyttävän nartun ikä (Cornelius ym. 2019). Ensimmäinen synnytys saattaa 

lisätä riskiä synnytysvaikeuksiin, verrattuna toiseen tai kolmanteen synnytykseen (Oluwatoyin 

ym. 2011), koska usein ensisynnyttäjät ovat nuorempia ja niillä on pienempi lantio kuin 

vanhemmilla nartuilla (Olson ja Nett 1986). Toisaalta Darvelidin ja Linde-Forsbergin (1994) 

tutkimuksessa vain 28,0 % synnytysvaikeuksista kärsivistä nartuista olivat ensisynnyttäjiä.  
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2.2.2 Maternaaliset tekijät 

Maternaaliset eli emästä johtuvat dystokian syyt voivat olla anatomisia tai fysiologisia (Gaudet 

1985). Darvelidin ja Linde-Forsbergin (1994) tutkimuksen mukaan emästä johtuvat syyt 

aiheuttivat 75,3 % synnytysvaikeuksista. Yleisin maternaalinen syy on kohdun inertia eli 

kohdun supistelemattomuus eli polttoheikkous, joka voidaan jakaa primaariin ja 

sekundaariseen inertiaan. Primaari kohdun polttoheikkous voi olla täydellistä tai osittaista. 

Täydellisessä inertiassa synnytys on käynnistynyt, mutta työntövaihe ei ala. Osittaisessa 

kohdun inertiassa narttu ei kykene ylläpitämään sopivaa supistusrytmiä, vaikka 

synnytyskanava on avoinna (Gaudet 1985). Primaarissa kohdun polttoheikkoudessa 

synnytyskanava on auki, mutta kohdun supistelu on puutteellista, eikä pentu pääse 

etenemään. Sekundaarinen inertia on seurausta kohdun myometriumin eli kohdun 

lihaskerroksen väsymisestä, joka on aiheutunut esimerkiksi pitkittyneestä synnytysyrityksestä, 

pennun asentovirheestä tai pennun liian suuresta koosta (Darvelid ja Linde-Forsberg 1994).  

Kohdun inertia voi johtua useasta eri tekijästä, joita ovat esimerkiksi infektio, sairaus, sepsis, 

nartun ikään liittyvät tekijät, perinnölliset tekijät ja myometriumin riittämätön supistumiskyky 

(Runcan ja Countinho da Silva 2018). Primaari kohdun inertia voi olla myös seurausta 

oksitosiinin alhaisesta pitoisuudesta veressä, mutta Bergströmin ym. (2006b) tutkimuksessa 

30,0 % polttoheikkoudesta kärsivistä koirista ei kuitenkaan reagoinut oksitosiinipitoisuuden 

lääkkeelliseen nostamiseen. Tämä saattaa johtua oksitosiinireseptorien heikosta toiminnasta 

(Bergström ym. 2006b). Pyörälä (2003) toteaa, että kohdun polttoheikkous voi johtua myös 

nartun kokemasta stressistä, jolloin sympaattinen hermosto aktivoituu ja synnytys pysähtyy.  

Runcanin ja Countinho da Silvan (2018) mukaan 21,5 % tapauksista, joihin liittyy kohdun 

inertiaa, on seurausta hyvin pienistä pentueista, jolloin sikiöitä on vain yksi tai kaksi. Ulkoisena 

muutoksena kohdun inertiassa voidaan joissain tapauksissa huomata mustavihertävää 

eritettä vulvasta. Mustavihreä erite on peräisin istukan pienistä hematoomista eli 

verenvuodoista, jotka syntyvät, kun istukka irtoaa kohdun seinämästä (Runcan ja Countinho 

da Silva 2018). Isot pentueet voivat myös olla syy dystokiaan, koska suuri pentue voi aiheuttaa 

kohdun liiallisen venymisen, jolloin kohtu ei kykene supistumaan riittävästi (Bennett 1974).  

Emästä johtuvia ongelmia ovat myös liian kapea lantio tai kapea synnytyskanava (Gaudet 

1985), joka on erityisesti tyypillistä skotlanninterrierille (Bergström 2006a) ja lyhytkuonoisille 
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ja -kalloisille koirille (Evans ja Adams 2010). Liian kapea synnytyskanava aiheuttaa helposti 

obstruktion eli tukoksen, eivätkä sikiöt pääse etenemään normaalisti synnytyskanavassa. 

Synnytyskanavan tukoksille voivat altistaa myös lantion murtumat, luuston vajaakehitys ja 

muut kehityshäiriöt (Romagnoli ym. 2004).  Obstruktiot ovat mahdollisia myös alempana 

synnytyskanavassa, jolloin ne voivat olla seurausta vaginan tai vulvan pehmytkudoksen 

epänormaalista rakenteesta (Runcan ja Countinho da Silva 2018), pehmytkudoksen 

hyperplasiasta eli liikakasvusta, kasvaimesta (Gaudet 1985) tai vaginan tulehdustilasta 

(Pyörälä 2003). Virheet Müllerin tiehyiden yhtymisessä urogenitaalisiin onkaloihin voivat 

aiheuttaa vaginaan epänormaaleja rakenteita ja kiinnikkeitä, jotka hankaloittavat pennun 

kulkemista synnytyskanavan läpi (Bennett 1974, Gaudet 1985).  

Kohdun torsiot eli kiertymät ovat harvinaisia dystokian aiheuttajia, koska koko kohtu kiertyy 

harvoin koiralla. Kohdun sarvien kiertymät ovat mahdollisia, mutta myös ne ovat melko 

harvinaisia. Joissain tapauksissa kohtu voi tyräytyä nivusaukkoon aiheuttaen nivustyrän 

(Pyörälä 2003). Darvelidin ja Linde-Forsbergin (1994) 184 koiran kattavassa tutkimuksessa 

havaittiin kaksi tapausta, joissa kohdun kiertymä oli aiheuttanut dystokian. Kohdun kiertymät 

ja liiallinen oksitosiinin käyttö kohdunkaulan ollessa kiinni altistavat kohdun repeämille. 

Kohdun repeämä voi aiheuttaa metriitin eli kohtutulehduksen ja myöhemmin peritoniitin eli 

vatsakalvontulehduksen, mikäli kohdun nesteitä pääsee valumaan vatsaonteloon (Pyörälä 

2003).  

 

2.2.3 Fetaaliset tekijät 

Fetaaliset tekijät eli sikiöstä johtuvat tekijät ovat hieman vähäisempiä synnytysvaikeuksien 

aiheuttajia kuin maternaaliset tekijät. (Münnich ja Küchenmeister 2009). Darvelidin ja Linde-

Forsbergin tutkimuksessa (1994) fetaaliset tekijät aiheuttivat 24,7 % dystokioista. Fetaaliset 

tekijät voidaan myös jaotella anatomisiin ja fysiologisiin tekijöihin (Gaudet 1985). Darvelidin 

ja Linde-Forsbergin (1994) mukaan yleisin sikiöstä johtuva dystokian syy on sikiöiden 

virheasento. Gaudet’n (1985) mukaan sikiöiden liian suuri koko on yleinen syy 

penikointivaikeuksiin. Nartun tiineysajan diabetes voi johtaa sikiöiden suureen kokoon. Lisäksi 

syntyvän pennun kehityshäiriöt, kuten anasarka voivat aiheuttaa fetaalisia dystokioita, koska 

pentu ei mahdu kunnolla tulemaan synnytyskanavan läpi (Runcan ja Countinho da Silva 2018).  
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Terve pentu voi kulkea synnytyskanavan läpi etuperin tai takaperin. Etutarjonnassa pennun 

jalat ja pää ovat ojentuneina eteenpäin. Takatarjonnassa on olemassa riski, että pennun 

takajalat jäävät kiinni synnytyskanavaan eikä Fergusonin refleksi käynnisty (Linde Forsberg 

2015), koska takaperin syntyvä pentu ei aiheuta yhtä paljon venytystä kohdunkaulaan, 

verrattuna etuperin syntyvään pentuun (Jones ja Joshua 1982). Kuitenkin 40,0 % pennuista 

syntyy normaalitilanteessa häntätarjonnalla, ilman dystokiaa (Jones ja Joshua 1982, Darvelid 

ja Linde-Forsberg 1994). Etuperin syntyvä pentu voi jäädä synnytyskanavaan kiinni olkapäistä, 

pentu voi olla synnytyskanavassa poikittain (Runcan ja Countinho da Silva 2018) tai kaksi 

pentua voi yrittää yhtäaikaisesti synnytyskanavaan. Edellä mainitut tilanteet voivat aiheuttaa 

synnytyskanavan obstruktion eli tukoksen (Darvelid ja Linde-Forsberg 1994). Pennun kuolema 

ennen synnytystä aiheuttaa pennulle fysiologisia muutoksia, kuten ödeemaa ja maseraatiota 

eli kudosten pehmenemistä, jotka voivat hankaloittaa synnytystä ja aiheuttavat myös nartulle 

infektioriskin (Jones ja Joshua 1982).  

 

2.2.4 Rodun vaikutus  

Dystokiaa esiintyy eniten pienten- ja kääpiökokoisten koirien keskuudessa (Münnich ja 

Küchenmeister 2009). Korkea esiintyvyys pienissä -ja kääpiöroduissa selittyy usein sillä, että 

sikiöitä on vain yksi, joka kasvaa synnytyskanavan kokoon nähden liian suureksi. On myös 

todettu, että vain yksi kohdussa oleva sikiö tuottaa liian vähän synnytyksen käynnistymiseen 

tarvittavia hormoneita (Gaudet 1985). O’Neillin ym. (2017) tutkimuksen mukaan dystokiasta 

kärsineiden koirien keskiarvopaino oli kymmenen kiloa. Toinen suuri riskiryhmä on 

brakykefaaliset eli lyhytkuonoiset- ja kalloiset koiranrodut (Bergström ym. 2006a), koska niillä 

nartun lantion koko on usein epäsuhtainen verrattuna pennun pään kokoon. Ison 

dystokiariskin takia brakykefaalisille koirille suoritetaan usein elektiivinen eli suunniteltu 

sektio. Evansin ja Adamin tutkimuksessa (2010) kymmenestä eniten sektioon päätyneistä 

roduista viisi oli brakykefaalisia rotuja (Evans ja Adams 2010).  

Dystokiaa esiintyy kaikissa roduissa, mutta osalla roduista synnytysvaikeudet ovat yleisempiä. 

Dystokiaa tavataan eniten puhdasrotuisilla koirilla, mutta myös sekarotuisilla on havaittu 

synnytysvaikeuksia (O’Neill ym. 2017). Tyypillisiä rotuja, joilla esiintyy paljon dystokiaa ovat 

skotlanninterrieri (Bergström ym. 2006a, Evans ja Adams 2010), ranskanbulldoggi, 
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bostoninterrieri (Evans ja Adam 2010, O’Neill ym. 2017), mopsi (Bergström ym. 2006a, Evans 

ja Adam 2010, O’Neill 2017), kääpiöbullterrieri (Darvelid ja Linde-Forsberg 1994 ja Evans ja 

Adam 2010), chihuahua, pomeranian (Gaudet 1985, Bergström ym. 2006a), 

englanninbulldoggi (Evans ja Adam 2010, O’Neill ym. 2017), yorkshirenterrieri (Gaudet 1985, 

Darvelid ja Linde-Forsberg 1994), mäyräkoira, labradorinnoutaja (Darvelid ja Linde-Forsberg 

1994, O’Neill ym. 2017), kiinanpalatsikoira (Gaudet 1985, Evans ja Adams 2010), valkoinen 

länsiylämaanterrieri (Darvelid ja Linde-Forsberg 1994, Bergström ym. 2006a) ja kääpiö- ja 

toyvillakoira (Gaudet 1985).  

 

2.2.5 Iän ja perintötekijöiden vaikutus  

Keski-ikä dystokialle on 4,7 vuotta, kun lähdeaineistona käytettiin 0,6 - 10,0 vuoden ikäisiä 

koiria (Bergström ym. 2006a). O’Neillin ym. (2017) mukaan 3,0 - 5,9 vuotiailla koirilla on yli 

kolme kertaa suurempi riski dystokiaan verrattuna alle kolmevuotiaisiin koiriin. Toisaalta on 

myös esitetty, että iällä ei ole yhteyttä synnytysvaikeuksiin (Gaudet 1985, Darvelid ja Linde-

Forsberg 1994). 

O’Neillin ym. tutkimuksessa (2017) havaittiin, että tiineyden kesto pidentyy keskimäärin 0,11 

päivää jokaista emän ikävuotta kohden. Yli kuusivuotiailla nartuilla on korkeampi riski yhden 

pennun pentueisiin, kohdun toimintahäiriöihin, pitkittyneisiin synnytyksiin ja kuolleena 

syntyneisiin pentuihin (Münnich ja Küchenmeister 2009). Penikointiin liittyvät ongelmat ovat 

yleisempiä, jos nartulla on ensimmäiset pennut yli viiden vuoden ikäisenä (Darvelid ja Linde-

Forsberg 1994). Ruotsin Kennelliitto on antanut suosituksen, ettei yli seitsemänvuotiaita koiria 

käytetä jalostukseen (Bergström ym. 2006a). Johnson (2008) mainitsee artikkelissaan, että 

riski dystokiaan on suurempi alle vuoden ikäisillä nartuilla, verrattuna vanhempiin.  

Perinnöllisillä tekijöillä on vaikutusta kaikissa roduissa erityisesti kohdun inertian aiheuttajana. 

Jos nartulla on ollut penikointiongelmia sen aikaisemmissa pentueissa, on mahdollista, että 

ongelmat toistuvat tulevissa synnytyksissä. Darvelidin ja Linde-Forsbergin (1994) 

tutkimuksessa oli 182 dystokiasta kärsivää koiraa, joista 42,0 % oli ollut synnytysvaikeuksia 

myös aikaisemmissa synnytyksissä (Darvelid ja Linde-Forsberg 1994). Lisäksi nartun ylipaino 

altistaa dystokialle, koska tällöin pentuekoot ovat tavallisesti pienempiä (Johnson 2008).  
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2.2.6 Hormonien vaikutus 

Synnytykseen liittyy hormonaalisia muutoksia, joilla on fysiologisia vaikutuksia normaalissa 

synnytyksessä ja dystokiassa. Kaikkia hormonien aiheuttamia vaikutuksia synnytykseen ja 

dystokiaan ei ole pystytty vielä täysin selvittämään (Veiga ym. 2009). Hormoneilla on todettu 

olevan patofysiologinen yhteys dystokiaan ja kohdun primaariin inertiaan. Muun muassa 

seuraavien hormonien merkitystä dystokiassa on tutkittu: progesteroni, oksitosiini, 

prostaglandiini F2α (PGF2α), vasopressiini ja kortisoli (Bergström ym. 2010).  Hormonien lisäksi 

veressä tulee olla riittävä pitoisuus glukoosia ja kalsiumia. Glukoosin puute altistaa kohdun 

polttoheikkoudelle (Bergström ym 2006b). Toisaalta Frehner ym. (2018) mukaan 

hypoglykemialla ei ole yhteyttä kohdun polttoheikkouden aiheuttajana.  Kalsiumia tarvitaan 

esimerkiksi kohdun supistumiseen (Bergström ym 2006b). Tammisen ym. (2019) 

tutkimuksessa kalsiumin (iCa) konsentraatiolla ei ollut merkittävää eroa dystokia tapauksissa 

verrattuna kontrolliryhmän koiriin. Estradioli ja kortisoli evät ole koirilla merkittäviä 

indikaattoreita dystokiassa tai kohdun inertiassa.  Veren estradioli -ja kortisolipitoisuuksissa ei 

havaittu olevan eroa dystokiasta kärsivillä koirilla verrattuna normaaleihin synnytyksiin 

(Bergström ym. 2010). Plasman vasopressiinin pitoisuudet kohoavat helposti 

keisarileikkaukseen päätyvillä koirilla, koska leikkauksessa käytetyt anesteetit voivat aiheuttaa 

matalaa verenpainetta. Vatsaontelon kirurgiasta voi seurata verenvuotoa ja dehydraatiota, 

jotka stimuloivat vasopressiinin eritystä (Goldmann ym. 2008).  

Prostaglandiini (PGF2α) saa aikaan luteolyysin, jonka seurauksena progesteronin tuotanto 

loppuu (Concannon ja Hansel 1977) ja progesteronin pitoisuus plasmassa laskee ennen 

synnytystä. Lisääntynyt prostaglandiinituotanto ja vähentynyt progesteronin määrä aiheuttaa 

istukoiden irtoamisen. Keltarauhanen tuottaa progesteronia, jonka tehtävänä on ylläpitää 

tiineyttä (Johnson 2008), koska se estää kohdun supistukset (Veronesi ym. 2002). 

Prostaglandiini stimuloi oksitosiinin kanssa kohdun supistuksia (Johnson 2008). Liiallinen 

progesteronin määrä ja riittämätön PGF2α taso voivat estää riittävien kohdun supistusten 

syntymisen ja näin ollen vaikeuttaa synnytystä (Tamminen ym. 2019). Bergströmin ym. (2010) 

tutkimuksessa, dystokiatapauksissa plasman PGF2α metaboliitin (PGFM) arvot olivat 8,5 kertaa 

suuremmat verrattuna normaaliin synnytykseen. Bergströmin ym. (2010) mukaan korkeilla 
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PGFM pitoisuuksilla näytti olevan yhteys kohdun heikkoihin supistuksiin.  Myös progesteronin 

plasmapitoisuuksien on todettu olevan dystokiassa korkeampia kuin normaalissa 

synnytyksessä (Bergström ym. 2010).  

Oksitosiinia vapautuu systeemiseen verenkiertoon aivolisäkkeen takalohkosta. Pentujen 

kosketus kohtuun, kohdunkaulaan ja vaginaan käynnistää oksitosiinin erityksen (Ferguson 

1941). Oksitosiinin vaikutuksesta kohdun myometrium alkaa supistella synnytyksessä (Guyton 

ja Hall 2000).  Plasman oksitosiinitason on havaittu olevan alhaisempi koirilla, jotka kärsivät 

osittaisesta tai täydellisestä primaarista kohdun inertiasta verrattuna koiriin, joilla synnytys on 

normaali (Bergström ym. 2010). Bergströmin ym. (2006b). tutkimuksen mukaan plasman 

oksitosiinipitoisuus oli 3,3 kertaa matalampi dystokiassa, verrattuna normaaliin synnytykseen. 

Matala oksitosiinin pitoisuus saattaa olla suoraan syynä kohdun inertiaan. On myös 

mahdollista, että myometriumin oksitosiinireseptorien toiminnassa on poikkeavaa, minkä 

takia kohtu ei supistele (Bergström ym. 2006b). Tammisen ym. (2019) mukaan 

oksitosiinireseptoreiden määrä on vähentynyt obstruktiivisessa dystokiassa verrattuna 

synnytystä edeltävään tilanteeseen, mikä voi johtua reseptoreiden desensitisaatiosta. 

Samassa tutkimuksessa ei todettu eroa oksitosiinireseptoreiden määrässä täydellisessä 

kohdun inertiassa verrattuna synnytystä edeltävään tilanteeseen. Tästä voidaan päätellä, että 

täydellisen kohdun inertian ja obstruktiivisen dystokian etiologia on erilainen. Kohdun 

täydellinen inertia voi liittyä enemmin kohdun puutteelliseen toimintaan, myometriumin 

venymiseen ja kohdunkaulan vähäiseen paineeseen, joka ei riitä oksitosiinin vapautumiseen, 

kuin oksitosiinireseptoreiden toimintaan (Tamminen ym. 2019).  

 

2.2.7 Pentujen perinataalikuolleisuus 

Perinataalinen kuolleisuus tarkoittaa lähellä syntymää tapahtunutta kuolleisuutta. Koirilla 

perinataaliseksi ajaksi lasketaan seitsemän ensimmäisen elinpäivän aikana tapahtuva 

kuolleisuus ja lisäksi kuolleena syntyneet pennut (Veronesi 2016). Perinataaliseen 

kuolleisuuteen vaikuttavat tekijät voidaan jakaa emoon, pentuihin ja synnytykseen liittyviin 

tekijöihin. Lisäksi ympäristöllä ja alueella vallitsevalla tartuntatautitilanteella on vaikutusta 

(Gill 2001). Tønnessenin ym. (2012) Norjassa tehdyn tutkimuksen mukaan koiranpentujen 

perinataalinen kuolleisuus oli 8,0 %, josta kuolleena syntyneitä pentuja oli 4,3 % ja heti 
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syntymän jälkeen kuolleita 3,7 %. Gillin (2001) tutkimuksessa perinataalikuolleisuus koirilla oli 

18,5 %. Ennen syntymää kuolleet pennut altistavat dystokialle ja aiheuttavat nartulle 

infektioriskin, joka voi johtaa yleiseen sepsikseen eli verenmyrkytykseen (Jones ja Joshua 

1982).   

Sikiöaikaisesta hapenpuutteesta voi seurata kuolleena syntyneitä pentuja tai pentuja, jotka 

kuolevat 24 tunnin sisällä syntymästä. Hapenpuute on usein seurausta dystokiasta ja on yleisin 

pennun kuoleman aiheuttava tekijä (Gill 2001). Sikiön virheasennot, kohdun supistumisen 

häiriöt ja pitkittynyt synnytys ovat yleisiä syitä, jotka kasvattavat riskiä pentujen hypoksiaan ja 

ennen synnytystä kuolleisiin pentuihin (Münnich ja Küchenmeister 2009). Johnsonin (2008) 

mukaan synnytyksen kestolla on yhteys pentujen kuolleisuuteen. Jos synnytyksen toinen vaihe 

kesti alle 4,5 tuntia, pentujen kuolleisuus oli 5,8 %. Jos vaihe II kesti 5 - 24 tuntia, pentujen 

kuolleisuusuus oli 13,7 %. Yli 24 tuntia kestävä vaihe II nosti huomattavasti sekä emon että 

pentujen kuolleisuutta (Johnson 2008). Münnichin (2008) mukaan toiseksi yleisin kuolinsyy on 

bakteeri-infektiot pennun ensimmäisten elinpäivien aikana, joihin altistavia tekijöistä ovat 

hengitysvaikeudet, hypotermia, hypoglykemia, kuivuminen ja synnynnäiset 

epämuodostumat. Infektio voi olla peräisin emästä tai ympäristöstä (Münnich 2008). 

Pentueen koolla on yhteys pentujen kuolemien määrään. Isoissa pentueissa pentujen 

perinataalikuolemat ovat yleisempiä kuin pienissä pentueissa, koska synnytys kestää yleensä 

kauemmin ja syntymän jälkeen emän nisiä voi olla liian vähäinen määrä pentueen kokoon 

nähden. Tønnessenin ym. (2012) mukaan pienissä pentueissa perinataalikuolleisuus on 

vähäisempää. Toisaalta pienissä pentueissa esiintyy useammin dystokiaa, joka lisää pentujen 

riskiä hapenpuutteeseen ja kuolemaan (Münnich ja Küchenmeister 2009).  Rotujen välillä on 

eroja perinataalien pentukuolemien yleisyydessä, johtuen anatomisista, fysiologisista ja 

geneettisistä eroista rotujen välillä (Tønnessen ym. 2012).  Osassa tapauksissa erot selittyvät 

puhdasrotuisten pentujen tietoisella eutanasialla, mikäli ne eivät täytä kaikkia rodullisia 

vaatimuksia esimerkiksi värityksen osalta, tai jos pennulla havaitaan kehityshäiriö heti 

syntymän jälkeen (Gill 2001). Kuolleena syntyneiden pentujen riski kasvaa nartun iän mukaan. 

Tønnessenin ym. (2012) tutkimuksen mukaan riski pentujen kuolemaan kasvaa 18 % jokaista 

nartun ikävuotta kohden. Münnichin ja Küchenmeisterin (2009) mukaan yli kuusivuotiailla 

nartuilla on merkittävä riski pentujen menehtymiseen jo ennen syntymää. Vuodenaikaisella 

vaihtelulla ei ole havaittu olevan merkitystä perinataaleihin kuolemiin (Tønnessen ym. 2012). 
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Syntymän jälkeen pennun ensimmäiset elinminuutit ovat kaikista ratkaisevimpia sen elossa 

säilymisen kannalta (Veronesi 2016), koska tällöin selviää, alkaako pentu hengittää 

itsenäisesti. Pennun kulkiessa synnytyskanavan läpi, napanuoran irtoaminen, sekä veressä 

oleva happi ja typpi edesauttavat pennun itsenäisen hengityksen alkamista (Grundy 2006).  

Veronesin (2016) mukaan vastasyntyneille koiranpennuille olisi järkevää käyttää APGAR 

luokitusta, jotta voitaisiin tunnistaa heikot pennut, joilla on suurempi riski kuolla. APGAR 

pisteet mittaavat viittä osa-aluetta: sydämen syke, limakalvojen väri, hengityksen 

vaivattomuus, liikkumiskyky ja refleksien toimivuus. Kaikki viisi osa-aluetta pisteytetään 

asteikolla 0 - 2. Arviointi tulisi suorittaa 5 ja 60 minuutin kuluttua syntymästä. Pennut, jotka 

saavat 0 - 3 pistettä ovat vakavassa riskissä menehtyä. Luokittelussa 4 - 6 pistettä saavat 

pennut ovat kohtuullisen elinkykykyisiä. Pennut, jotka saavat 7 - 10 pistettä ovat normaaleja, 

elinkykyisiä pentuja. APGAR pisteiden antamisella havaittiin positiivinen vaikutus pentujen 

selviämisennusteeseen, erityisesti, jos pentu on syntynyt keisarileikkauksella (Veronesi 2016). 

 

2.2.8 Dystokian hoito 

Dystokian hoidon tavoitteena on minimoida synnyttävän nartun riski kuolla ja maksimoida 

elävänä syntyneiden pentujen määrä (Davitson 2006). Dystokian diagnoosin jälkeen on 

olemassa kaksi mahdollista hoitokeinoa: lääkkeellinen- ja kirurginen hoito (Pretzer 2008). 

Erilaisten kriteerien avulla voidaan arvioida tilanteeseen sopiva hoitovaihtoehto. Jos 

synnyttävä narttu on hyväkuntoinen, pentuja on alle neljä, synnytysteissä ei ole havaittavissa 

tukosta, synnytys ei ole liian pitkittynyt tai sikiöt eivät ole välittömässä vaarassa kuolla, 

voidaan kokeilla lääkkeellistä hoitoa (Van der Weyden ym. 1989). Laboratoriokokeet, kuten 

hematokriitti, totaaliproteiinit, urea, kalsium, glukoosi ja elektrolyytit antavat tietoa emon 

fysiologisesta tilasta, esimerkiksi kalsiumin määrityksellä saadaan tietää, onko dystokian 

aiheuttaja hypokalsemia (Pretzer 2008). Leikkaus on paras vaihtoehto, jos sikiön sydämen 

syke laskee alle 150 lyöntiä minuutissa, sikiöllä on merkkejä hapenpuutteesta (Smith 2012), 

kohdussa tai synnytysteissä on tukos tai repeämä tai jos pentuja on yli neljä (Pretzer 2008).  
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2.2.9 Lääkkeellinen hoito 

Lääkkeellistä hoitoa voidaan käyttää maternaalisessa dystokiassa, sekä primaarissa- että 

sekundaarisessa kohdun inertiassa (Davidson 2016). Ennen lääkkeellisen hoidon aloitusta 

täytyy varmistaa, että kohdussa tai synnytysteissä ei ole tukosta (Smith 2012). Pääasiallinen 

lääkkeellinen hoitokeino on kalsium ja oksitosiini, joita voidaan käyttää joko yksin tai 

yhdistelmähoitona. Kalsium lisää kohdun supistumisvoimaa. Oksitosiini lisää kohdun 

supistumistiheyttä. Oksitosiinin vaikutus kohdistuu kohdun sileään lihakseen ja sillä on suora 

vaikutus myös kalsiumin sisäänvirtaukseen myometriumin soluissa (Van der Weyden 1989). 

Oksitosiini voidaan annostella lihaksensisäisesti (im) tai suoniyhteyden kautta (iv). Suositeltu 

kerta-annos lihaksensisäisesti on 1 - 5 IU. Suonensisäisesti annosteltuna annostus koiralle on 

0,5 - 2 IU. Jos haluttua vastetta ei saavuteta, annos voidaan uusia aikaisintaan 30 minuutin 

kuluttua (Pharmaca Fennica Veterinaria 2020). Suositusannosten ylittäminen voi johtaa 

kohdun hallitsemattomiin supistuksiin (Davidson 2016), joista voi seurata kohdun 

kramppaaminen, kohdun repeäminen, istukoiden irtoaminen ja sikiöiden kuolema. Oksitosiini 

supistaa istukkaa, joka voi aiheuttaa sikiöille hapenpuutetta (Plumb 2005). Corneliuksen ym. 

(2019) mukaan epäonnistunut dystokian hoito oksitosiinilla lisää huomattavasti riskiä 

pentujen kuolemaan. Corneliusen ym. (2019) tutkimuksen mukaan niillä nartuilla, jotka eivät 

vastanneet oksitosiiniin toivotulla tavalla oli 12 % suurempi pentukuolleisuus.   

Oksitosiinin kanssa voidaan annostella samaan aikaan 10 % vahvuista kalsiumglukonaattia, jos 

oksitosiini yksin ei anna toivotta vastetta. Kalsiumglukonaattia annostellaan suonensisäisesti 

20-40 mg painokiloa kohden hitaasti annettuna (Davidson 2016), koska liian nopea annostelu 

altistaa sydämen rytmihäiriöille (Pretzer 2008). Bergströmin ym. (2006b) tutkimuksen mukaan 

hoitovasteessa ei ollut eroa, annettiinko dystokian hoitoon nartulle pelkästään oksitosiinia vai 

yhdistelmänä kalsiumia ja oksitosiinia.  Jos vastetta ei saada kolmannen annostelukerran 

jälkeen, keisarileikkaus on suositeltu. Myös hypoglykemia on mahdollista dystokian aikana, 

jolloin nartulle voidaan antaa glukoosia (Davidson 2016). Mahdollinen leikkauspäätös täytyy 

tehdä nopeasti, jos lääkkeellisellä hoidolla ei saada toivottua vastetta (Cornelius ym. 2019).    
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2.2.10 Sektio  

Bergströmin ym. (2006a) mukaan noin 60 %:lle dystokiasta kärsiville koirille suoritetaan sektio 

eli keisarileikkaus. Gilsonin (2003) mukaan 60-80 % dystokiatapauksista päätyy 

keisarileikkaukseen. Tärkeintä keisarileikkauksessa on nopea toiminta, oikea-aikainen ajoitus 

ja kriittinen arvioiti emon ja pentujen tilasta (Traas 2008). Darvelidin ja Linde-Forsbergin 

(1994) tutkimuksessa pentujen kuolleisuus oli 5,8 %, jos lääketieteellinen väliintulo kesti 1-4,5 

tuntia synnytyksen toisen vaiheen alkamisesta ja jos lääkkeellinen hoito aloitettiin vasta 5-24 

tuntia synnytyksen toisen vaiheen alusta, pentujen kuolleisuus oli 13,7 %. 

Ennen leikkausta selvitetään potilaan esitiedot ja dystokian syy. Synnytykseen liittyvät tiedot, 

kuten synnytyksen kesto, mahdollisesti jo syntyneet pennut ja niiden kunto, sekä koiran 

aikaisempi synnytyshistoria (Ryan ja Wagner 2006). Röntgenkuvauksen avulla saadaan tietää 

sikiöiden lukumäärä, asento ja koko. Ultraäänitutkimuksella voidaan tarkastaa sikiöiden 

sydämensyke ja liikehdintä kohdussa, jolloin voidaan arvioida sikiöiden kunto ja elävyys. 

Koirat, joille suoritetaan keisarileikkaus, suositellaan suonensisäistä nesteytystä (Pascoe ja 

Moon 2001) verenpaineen ylläpitoon (Traas 2008). Esihapetus on tärkeää, koska emon 

hypoksia voi johtaa myös sikiöiden hypoksiaan ja asidoosiin (Ryan ja Wagner 2006). 

Leikkaushaava tehdään joko vatsan keskilinjaan eli linea albaan tai kylkeen. Linea albaan tehty 

viilto ylettyy koiran navasta häpyluuhun, mutta maitorauhasia ei saa vahingoittaa. Tiineydestä 

johtuen linea alba on hyvin ohut, koska lihakset ja peitinkalvot ovat venyneet, jonka takia viilto 

täytyy tehdä erityisen varovasti. Infektioriskin takia kohdun nesteitä ei saa päätyä 

vatsaonteloon (Traas 2008). Sikiökalvot ja istukat poistetaan leikkauksen yhteydessä (Gilson 

2003). Jos istukat ovat tiukasti kiinni kohdun seinämässä, ne poistetaan varovasti, ettei synny 

verenvuotoa tai ne irrotetaan vasta hetken kuluttua (Traas 2008).  

Ennen leikkaushaavan sulkemista pitää varmistaa, että kohdussa tai synnytyskanavassa ei ole 

pentuja tai muuta ylimääräistä. Kohtu ommellaan kiinni jatkuvalla ompeleella ja solmut 

upotetaan, jotta kiinnikkeiden muodostuminen olisi mahdollisimman vähäistä. Kohdun 

sulkemisen jälkeen oksitosiini saattaa auttaa kohdun palautumisessa, vähentää verenvuotoa 

istukoiden kiinnityskohdista ja helpottaa poistamattomien sikiökalvojen irtoamista (Traas 

2008).  
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2.2.11 Sektiossa käytettävät lääkeaineet 

Ihanteellisessa anestesiaprotokollassa on huomioitu riittävä analgesia, lihasten 

rentoutuminen ja sedaatiotaso. Lisäksi käytettyjen lääkkeiden ja menetelmien tulee olla 

turvallisia emolle ja pennuille (Benson ja Thurmon 1984). Pentujen kannalta on erityisen 

tärkeää, että lääkeaineiden vaikutukset pysyisivät mahdollisimman vähäisinä, jotta ne eivät 

vaikuttaisi voimakkaasti pentujen hengitykseen, sydän- ja verenkiertoelimistöön ja 

keskushermostoon. Lisäksi olisi toivottavaa, että pennut syntyisivät lääkeaineista huolimatta 

mahdollisimman elinvoimaisina (Moon ja Ludders 2000). De Cramerin ym. tutkimuksen (2017) 

mukaan paras lääkeaineyhdistelmä keisarileikkausta varten on medetomidiini (7 µg/kg iv) 

esilääkityksenä, propofoli (2 mg/kg iv) anestesian induktiossa ja sevofluraani ylläpidossa. 

Lisäksi potilas pidetään koko ajan jatkuvalla hapella. Toimenpiteen jälkeen medetomidiinin 

vaikutus voidaan kumota atipametsolilla (De Cramer ym. 2017). Ryanin ja Wagnerin (2006) 

mukaan lidokaiinin avulla saadaan paikallinen puudutus leikkausalueelle ja samalla 

abdomenin alueen lihaksisto rentoutuu. Toisaalta alfa2-adrenoergisten antagonistien, joihin 

myös medetomidiini kuuluu, käyttö sektiossa on kiistanalainen, koska ne pienentävät 

sydämen minuuttitilavuutta ja siten heikentävät kohdun verenvirtausta (Moon ja Ludders 

2000). Tulehduskipulääkkeiden käyttö on myös kyseenalaista, koska ne siirtyvät maidon 

kautta pentuihin. Tulehduskipulääkkeet inhiboivat COX-2 entsyymin toimintaa, joka on 

välttämätöntä pentujen munuaisten kehityksessä. Opiaatit lievittävät tehokkaasti leikkauksen 

aikaista ja jälkeistä kipua, mutta ne siirtyvät hyvin istukan kautta sikiöihin ja aiheuttavat 

depressiota (Mathews 2005).  

 

2.2.12 Australiankelpieiden synnytysvaikeuksien esiintyminen kirjallisuudessa  

Darvelidin ja Linde-Forsbergin (1994) tutkimuksessa australiankelpiet oli mainittu 

synnytysvaikeuksien osalta keskikokoisten koirien (12,7 - 20,5 kg) ryhmässä, jossa oli yhteensä 

17 koiraa. Näistä 17 koirasta kaksi oli australiankelpieitä. Kaiken kaikkiaan tutkimuksessa oli 

182 koiraa, jolloin australiankelpieiden synnytysvaikeuksien esiintyvyys tässä tutkimuksessa 

oli 1,1 %. Tutkimuksessa ei eritelty yksittäisien rotujen synnytysvaikeuksien syitä. Evansin ja 

Adamin (2010) Iso-Britanniassa tehty laaja tutkimus ei mainitse australiankelpietä 

aineistossaan. Koko tutkimuksessa oli mukana 151 eri rotua, joiden keisarileikkaukseen 
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päätyneiden synnytyksien lukumäärä vaihteli 0 % - 92,3 % välillä. Tutkimuksessa ei eroteltu 

elektiivisiä keisarileikkauksia ja dystokian aiheuttamia keisarileikkauksia toisistaan.  Myöskään 

O’Neillin ym. (2017) Iso-Britannian koirapopulaatiosta koostuva 18758 koiran aineisto ei 

mainitse australiankelpietä. Tutkimuksessa kaikkien rotujen keskimääräinen dystokian 

esiintyvyys oli 3,7 % (O’Neill ym. 2017).  
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2.3 Kehityshäiriöt 

Synnynnäiset kehityshäiriöt ja epämuodostumat voivat aiheuttaa pennuille rakenteellisia ja 

toiminnallisia ongelmia, jotka pahimmillaan vaikuttavat pennun elinkelpoisuuteen (Gill 2001). 

Kehityshäiriöt voivat ilmentyä esimerkiksi aplasiana eli kehittymättömyytenä, hypoplasiana eli 

vajaakehityksenä, sulkeutumisen häiriönä, kehityksen pysähtymisenä tai -häiriintymisenä. 

Suurin alttius kehityshäiriöiden syntymiseen on tiineyden kolmannen ja kahdeksannen viikon 

välillä, jolloin suurin osa elimistä kehittyy (Sinowatz 2010). Koiralla keskilinjan 

sulkeutumishäiriöihin kuuluvat gastroskiisi eli vatsahalkio, pallea- ja napatyrät, toispuoleiset 

piilokivekset, munuaisten vajaakehittyneisyys, kitalakihalkiot ja poikkeamat verisuonistossa 

(Kaplan ym. 2018). Keskilinjan kehityshäiriöt voivat myös vaikuttaa maksaan, jolloin voi 

esiintyä poikkeavuuksia sappitiehyiden kehityksessä, ylimäärisiä maksalohkoja ja maksan 

sidekudostumista. Synnynnäisiä sydämen kehityshäiriöitä ovat kammioväliseinämän aukot ja 

aorttaläpän alapuolinen ahtauma eli aorttastenoosi (Kaplan ym. 2018). Teratogeeni on 

yleisesti käytetty nimitys aineista tai tekijöistä, jotka aiheuttavat sikiölle epämuodostumia 

(Sinowatz 2010). Teratogeenit, jotka narttu kohtaa tiineyden kolmannella viikolla voivat 

vaikuttaa erityisesti pentujen luuston, raajojen, sisäelinten ja hermoston kehitykseen, koska 

kolmen viikon kohdalla sikiöiden kehitys on erityisen nopeaa. Hampaissa olevia 

kehityshäiriöitä ovat tavallisesti puuttuvat tai ylimääräiset hampaat ja lisäksi esiintyy 

synnynnäisiä hammaskiilteen poikkeamia (Kaplan ym. 2018).  

Kaplanin ym. (2018) mukaan tiineenä olevalle nartulle annetut tietyt lääkeaineet saattavat 

altistaa pentujen kehityshäiriöille. Kaplanin ym. (2018) tutkimuksessa nartulle oli annettu 

tiineyden kolmannelta viikolta alkaen glukokortikoideja, doksisykliiniä ja opiaattia sisältäviä 

lääkeaineita, jonka seurauksena jokaisella kahdeksalla syntyneellä pennulla havaittiin 

keskilinjan sulkeutumishäiriöitä tai sydämen kehityshäiriöitä. Kaikkia lääkeaineita käytettiin 

samanaikaisesti (Kaplan ym. 2018). Myös Nobre Pacifico Pereira ym. (2019) tutkimuksessa 

doksisykliinin käyttö tiineyden ensimmäisellä kolmanneksella saattoi aiheuttaa kahdelle 

pennulle keskilinjan sulkeutumishäiriöitä. Kehityshäiriöiden syntymiseen voivat vaikuttaa 

myös nartun immuunivälitteiset sairaudet, geenimutaatiot, epigenetiikka, perintötekijät, 

sattuma (Kaplan ym. 2018), sekä traumat, tiineyden aikaiset kemikaalialtistukset ja virukset 

(Sinowatz 2010). Koirilla kromosomien epänormaaleista lukumääristä johtuvat kehityshäiriöt 

ovat harvinaisia (McGeady ym. 2017).   
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2.3.1 Kehityshäiriöiden esiintyminen koirilla ja kuolleisuus 

Nobre Pacifico Pereiran ym. (2019) tekemässä laajassa tutkimuksessa oli mukana 803 pentua 

178 eri pentueesta. Näistä pentueista 24,7 %:lla esiintyi synnynnäisiä kehityshäiriöitä ja 

yksittäisistä pennuista 6,7 %:lla esiintyi kehityshäiriö. Yleisimmin kehityshäiriöt esiintyvät 

yksinään, mutta ne voivat esiintyä myös usean eri häiriön yhdistelmänä. Nobre Pacifico 

Pereiran ym. (2019) tutkimuksessa 81,2 %:lla oli vain yksi kehityshäiriö ja 18,8 %:lla oli kaksi 

tai useampi epämuodostuma. Nartuilla synnynnäisten epämuodostumien esiintyvyys oli 

hieman yleisempää kuin uroksilla. Kehityshäiriöitä esiintyy vähemmän ensisynnyttäjien 

pentueissa kuin nartun seuraavissa pentueissa. Nobre Pacifico Pereiran ym. (2019) mukaan 

kehityshäiriöitä esiintyi kaiken rotuisilla koirilla. Puhdasrotuisista koirista kehityshäiriöitä 

esiintyi eniten englanninbulldogeilla, mopseilla, shih tzuilla, saksanpystykorvilla, 

ranskanbulldogeilla, kääpiöpinsereillä, rottweilereilla ja yorkshirenterriereillä (Nobre Pacifico 

Pereira ym. 2019). Puhdasrotuisten koirien keskuudessa kehityshäiriöt ovat yleistyneet, koska 

puhdasrotuisten koirien geneettinen vaihtelevuus on vähentynyt, geenien homotsygotia on 

lisääntynyt (Le Vaillant ym. 2015) ja koirien sukusiitos on lisääntynyt (Gill 2001).   

Kaikista Nobre Pacifico Pereiran ym. (2019) tutkimuksessa mukana olleista pennuista 5,4 % 

kuoli kehityshäiriön takia. Kaikkiaan 68,7 % pennuista, joilla oli todettu synnynnäinen 

kehityshäiriö, kuolivat spontaanisti tai lopetettiin eläinlääkärin toimesta. Kehityshäiriöistä 

johtuneita kuolinsyitä ovat muun muassa aspiraatiopneumonia, sydän- ja 

verenkiertoelimistön toimimattomuus, ruuansulatuskanavan ja -virtsaputken tukokset, sekä 

tuntemattomat syyt. Kehityshäiriöistä johtuva kuolleisuus voidaan jakaa varhaiseen 

kuolleisuuteen, jolloin pentu on menehtynyt kahden ensimmäisen elinpäivän aikana ja 

myöhäiseen kuolleisuuteen, joka sisältää 3-30 päivän ikäisinä kuolleet pennut. Nobre Pacifico 

Pereiran ym (2019) tutkimuksessa yli puolet kehityshäiriöstä johtuvista kuolemista, 61,4 % 

tapahtui ensimmäisen kahden päivän aikana ja 38,6 % synnynnäisestä kehityshäiriöstä 

kärsivistä pennuista menehtyi vasta ensimmäisten 3 - 30 päivän aikana. Aikaisella 

diagnosoinnilla ja hoidolla voidaan pienentää synnynnäisitä epämuodostumista aiheutuvaa 

kuolleisuutta (Nobre Pacifico Pereira ym. 2019).  
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2.3.2 Kitalakihalkiot ja suulakihalkiot  

Kitalaessa ja suulaessa esiintyvät sulkeutumishäiriöt eli palatokiisit ovat koirien yleisin 

kehityshäiriö, erityisesti brakykefaalisilla roduilla (Bannasch ym. 2010, Nobre Pacifico Pereira 

ym. 2019). Nobre Pacifico Pereiran ym. (2019) tutkimuksessa suulakihalkioiden esiintyvyys oli 

2,8 %. Epämuodostumat suulaessa ja kitalaessa aiheutuvat geneettisistä syistä ja ulkoisista 

teratogeeneistä (Nobre Pacifico Pereira ym. 2019).  

Koiran kova kitalaki kehittyy mesodermaalisoluista ja sulkeutuu, sekä luutuu 33 tiineyspäivän 

jälkeen (Hyttel 2010). Sulkeutumishäiriö voi esiintyä pehmeässä- tai kovassa kitalaessa, 

huulessa tai hammaskuopan alueella (Moura ja Pimpão 2017). Palatokiisi on seuraus 

osittaisesta tai täydellisestä virheestä kitalaen yhteensulautumisessa ja kerrosrakenteen 

muodostumisessa myöhäisen sikiönkehityksen aikana (Sinowatz 2010). Halkio voi olla suulaen 

keskellä mediaalisesti tai unilateraalisesti, sekä bilateraalisesti. Vakavuusasteesta ja halkion 

pituudesta riippuen se voi olla yhteydessä nenäonteloon (Moura ja Pimpão 2017). Syntymän 

jälkeen palatokiisit aiheuttavat pennulle nielemis- ja imemisvaikeuksia, maidon valumista 

nenästä ja riski aspiraatiopneumoniaan kasvaa. Huulihalkio eli keilokiisi syntyy puutteellisesta 

yläleuan ja nenäulokkeiden yhtymisestä ja esiintyy tavallisimmin ylähuulen keskilinjassa. 

Keilokiisi esiintyy usein samanaikaisesti palatokiisin tai hammaskuopan halkion kanssa 

(Sinowatz 2010).  Nobre Pacifico Pereiran ym. (2019) tutkimuksessa havaittiin, että puolet 

suulakihalkion kanssa syntyneistä pennuista menehtyi neljän ensimmäisen elinviikon aikana.  

Koirien ja ihmisten kitalaen sulkeutumishäiriöitä voidaan käyttää geneettisinä ja 

molekyylibiologisina malleina toisilleen (Shearin ja Ostrander 2010). Ihmisillä tehdyissä 

tutkimuksissa on havaittu, että kitalaki- ja suulakihalkioiden syntymiseen vaikuttavat geenien 

mutaatiot, virukset, lääkkeet, ympäristötekijät ja geneettiset tekijät (Dixon ym. 2011). 

Genomin laajuisella assosiaatioanalyysillä on saatu selville, että mahdollisesti deleetio 

ADAMTS20 geenissä on yhteydessä pentujen kitalaen ja huulen sulkeutumishäiriöihin (Wolf 

ym. 2015).  
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2.3.3 Hydrokefalia 

Hydrokefalia eli vesipäisyys tarkoittaa tilannetta, jossa aivokammiot ovat laajentuneet 

virheellisen aivo-selkäydinnesteen virtauksen takia. Virheellinen aivo-selkäydinnesteen 

virtaus voi johtua liiallisesta nesteen tuotannosta tai puutteellisesta imeytymisestä 

systeemiseen verenkiertoon (Rekate 2009). Hydrokefalia kehittyy, kun aivo-selkäydinnesteen 

virtauksen vastus lisääntyy esimerkiksi tukoksen takia ja kallonsisäinen paine kasvaa. 

Kallonsisäisen paineen nousuun vaikuttavat aivokammioiden koko, tukoksen vakavuus, 

vaihtoehtoiset absorbtioreitit ja paineen jakautuminen aivoissa (Levine 2008). Synnynnäinen 

hydrokefalia johtuu yleensä puutteellisesta aivo-selkäydinnesteen poistumisesta (De Lahunta 

1983). Yleisin synnynnäiseen hydrokefaliaan johtava epämuodostuma on keskiaivojen 

aivonesteviemärin ahtautuma (De Lahunta ja Glass 2015). On myös esitetty, että 

synnynnäinen vesipää johtuu vähentyneestä kallonsisäisestä joustavuudesta, jonka 

seurauksena kapillaarien paine nousee (Dewey ja DaCosta 2016). Aivo-selkäydinneste 

tuotetaan lateraalisten aivokammioiden suonipunoksissa ja poistetaan 

subaraknoidaalivillusten kautta laskimoihin (Rekate 2009). 

Hydrokefalia voidaan luokitella viiteen luokkaan aivo-selkäydinnesteen kertymispaikan 

mukaan. Sisäisessä hydrokefaliassa aivo-selkäydinneste kertyy aivokammioihin, ulkoisessa 

hydrokefaliassa kertyminen syntyy subaraknoidaalitilaan. Kommunikoiva hydrokefalia 

aiheutuu yleensä neljännen aivokammion tukoksesta, jolloin vaikutukset näkyvät 

subaraknoidaalitilassa ja aivokammioissa. Obstruktiiviseksi hydrokefaliaksi kutsutaan tilaa, 

jossa aivokammiot ovat laajentuneet, koska aivo-selkäydinneste ei pääse tukoksen takia 

virtaamaan subaraknoidaalitilaan. Hydrokefalia voi olla myös kompensatorinen, jolloin 

pyritään korvaamaan menetetty aivoparenkyymi (Estey 2016).  

Hydrokefalia on Nobre Pacifico Pereiran ym. (2019) mukaan toiseksi yleisin kehityshäiriö 

pennuilla, sen esiintyvyys on 1,5 %. Hydrokefalia-diagnoosin saaneista koirista 41,7 % kuoli.  

Kaikkiaan hydrokefalian kuolleisuuden havaittiin olevan 11,3 % kaikista tutkimuksessa mukana 

olleista koirista, joilla oli todettu kehityshäiriö. Hydrokefalia periytyy autosomaalisesti 

resessiivisesti ja sitä tavataan erityisesti pienten koiranrotujen keskuudessa (Sorribas 2013), 

esimerkiksi maltankoiralla, yorkshirenterrierillä, chihuahualla, pomeranianilla ja mopsilla 

(Selby ym. 1979).  Hydrokefalia esiintyy usein samanaikaisesti muiden keskushermoston 
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kehityshäiriöiden kanssa (Thomas 2010). Oireet alkavat muutaman ensimmäisen 

elinkuukauden aikana, mutta lievimmissä tapauksissa vasta aikuisena (Selby ym. 1979). 

Tyypillisesti hydrokefaalisella pennulla on suuri, kupolin mallinen pää,  lisäksi kallossa voi olla 

aukileita tai muita epämuodostumia ja silmissä voi esiintyä karsastusta. Pennut ovat yleensä 

normaalia pienempiä ja niillä esiintyy neurologisia häiriöitä, kuten kognitiivisia vaikeuksia, 

sokeutta, kohtauksia ja vestibulaariongelmia.  Diagnoosi perustuu tyypilliseen kliiniseen 

kuvaan ja diagnostiseen kuvantamiseen. Hydrokefaliaa voidaan hoitaa lääkkeellisesti 

vähentämällä aivo-selkäydinnesteen tuotantoa tai leikkaushoidolla, jossa asennetaan 

oikovirtaus aivokammioista vatsakalvoon (Estey 2016).  

 

2.3.4 Nivustyrä 

Inguinaalityrä eli nivustyrä on koirilla esiintyvä synnynnäinen kehityshäiriö, jossa elimet, kuten 

virtsarakko, kohtu ja ohutsuoli tai muut kudokset ulostyöntyvät epänormaalisti nivuskanavan 

läpi. Nivusaukon virheellinen muoto sallii kudosten ja elimien siirtymisen ihonalaiskudoksen 

alle. Synnynnäisen nivustyrän kanssa samanaikaisesti havaitaan usein myös muita 

kehityshäiriöitä, kuten napatyrä (Hayes 1974, Fossum 2019). Pieneläimillä nivustyrän tarkka 

patogeneesi on tuntematon. Synnynnäiset nivustyrät ovat yleisempiä uroksilla, koska kivesten 

myöhäinen laskeutuminen hidastaa nivuskanavan sulkeutumista. Omentum eli vatsapaita on 

yleisin nivuseen tyräytynyt elin (Fossum 2019). Watersin ym. (1993) aineistossa 63 %:lla 

koirista tyräpussissa havaittiin vatsapaitaa. Watersin ym. (1993) tutkimuksessa havaittiin, että 

suurin osa nivustyristä sijaitsee vasemmalla puolella, mutta tyrät voivat sijaita myös 

bilateraalisesti eli molemminpuolisesti.   

Nivustyrä on perinnöllinen vika monessa rodussa, mutta tarkka periytymismalli on 

tuntematon (Fossum 2019). Watersin ym. (1993) tutkimuksessa 54 % nivustyrä diagnoosin 

saaneista koirista painoi alle 7 kg. Tyypillisiä rotuja, joissa nivustyrää esiintyy paljon ovat 

valkoinen länsiylämaanterrieri, basset hound, basenji, kiinanpalatsikoira ja cairninterrieri 

(Fossum 2019). Kliiniset oireet vaihtelevat tyrän koosta ja tyräytyneestä kudoksesta riippuen. 

Suurikokoiset nivustyrät eivät aiheuta niin helposti kliinisiä oireita verrattuna pienempiin 

tyriin. Ohutsuolen tyräytyminen on melko harvinaista, mutta tyräytyessään se voi aiheuttaa 

oksentelua ja kipua, sekä mekaanisen tai verenkierrollisen tukoksen (Hayes 1974). Kohdun 
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tyräytyminen inguinaalialueelle aiheuttaa kliinisiä oireita yleensä vain tiineyden tai pyometran 

seurauksena. Paikallisesti nivustyrän alueella voi ilmetä turvotusta ja kipua. Diagnoosi voidaan 

tehdä tyypillisen kliinisen kuvan perusteella diagnostista kuvantamista apuna käyttäen. 

Nivustyrä voidaan hoitaa kirurgisesti, jolloin tyräytyneet elimet palautetaan oikeille 

paikoilleen ja tyräportti suljetaan (Fossum 2019). 

 

2.3.5 Palleatyrä 

Palleatyrä on synnynnäinen kehityshäiriö, jossa vatsaontelon elimet, kuten ohutsuoli, maksa, 

vatsapaita, perna, sappirakko ja haima tyräytyvät rintaontelon puolelle. Perikardiaalinen 

palleatyrä on pallean ja perikardiumin yleisin kehityshäiriö pieneläimillä (Burns ym. 2013). 

Perikardiaalinen palleatyrä aiheutuu virheellisestä pallean poikittaisen väliseinämän 

kehityksestä, josta ventraalinen pallea muodostuu. Poikittaisen väliseinämän kehityshäiriöt 

johtuvat virheellisestä sulkeutumisesta tai virheellisestä yhteensulautumisesta (Evans ja Biery 

1980), josta seuraa epänormaali yhteys vatsakalvon ja sydänpussin ontelon välille (McGeady 

ym. 2017). Morganin ym. (2018) tutkimuksessa 70,3 %:lla koirista havaittiin palleatyrässä 

kahden tai useamman elimen samanaikainen tyräytyminen. Tyypillisiä samanaikaisesti 

tyräytyneitä elimiä olivat maksa, sappirakko, ohutsuoli (Morgan ym. 2018).  

Feldmanin ym. (1968) mukaan palleatyrä periytyy autosomaalisesti resessiivisesti ja se on yhtä 

yleinen molemmilla sukupuolilla. Burnsin ym. (2013) mukaan keskimääräinen ikä, jossa tyrä 

diagnosoidaan, on 14,4 kk ja weimarinseisojilla esiintyvyys on suurempi kuin muilla roduilla. 

Burnsin ym. (2013) aineistossa perikardiaalisen palleatyrän esiintyvyys koirilla oli vain 0,025 

%.  

Kliiniset oireet riippuvat tyrän vakavuudesta. Vakava vatsaontelon elinten työntyminen 

rintaonteloon ja sydänpussiin aiheuttavat elinten kiinnittymistä sydänpussiin, elinten 

kuroutumista ja puristumista. Pienet tyrät voivat olla oireettomia. Palleatyrän yleisimmät 

kliiniset oireet ovat takypnea, dyspnea, oksentelu, syömättömyys, letargia, yskä ja heikko 

rasituksensietokyky. Kliinisessä tutkimuksessa havaitaan vaimeat sydän- ja keuhkoäänet, 

sydämen sivuääni ja tyhjä vatsaontelo palpaatiossa, sekä seerumin kohonnut 

alaniiniaminotransferaasi (ALAT) arvo (Burns ym. 2013).  Perikardiaalisen palleatyrän kanssa 

samanaikaisesti esiintyy usein muita kehityshäiriöitä, kuten sydämen, verisuonten, luuston ja 
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vatsanpeitteiden epämuodostumia (Evans ja Biery 1980). Kirurgisen hoidon tarve riippuu 

tyrän vakavuusasteesta ja kliinisistä oireista, mutta leikkaushoidolla on havaittu olevan hyvä 

ennuste (Morgan ym. 2018).  

2.3.6 Varvasanomaliat 

Varvasanomaliat ovat synnynnäisiä luuston epämuodostumia, jotka voivat esiintyä varpaiden 

yksittäisessä luussa tai luun osassa (Sinowatz 2010).  Koiralla raajojen kehittyminen tapahtuu 

kolmannen ja viidennen tiineysviikon välillä, jolloin raaja, varpaat ja nivelet kehittyvät (Evans 

1993). Koirilla on raportoitu kuusi erilaista raajan distaaliosan kehityshäiriöitä: aphalangia eli 

varpaita ei ole ollenkaan, oligodaktylia eli varpaita puuttuu, polydaktylia, jossa varpaita on 

liikaa, brakydaktylia eli lyhytvarpaisuus, syndaktylia eli yhdysvarpaisuus ja ectrodaktylia, jossa 

metakarpaaliluiden välissä on halkio (Towle and Breur 2004). Nykyinen tietämys koirien ja 

kissojen synnynnäisistä varvasanomalioista on vähäistä ja lisää tutkimuksia tarvitaan (Di Dona 

ym. 2016). Nobre Pacifico Pereiran ym. (2019) tutkimuksessa havaittiin synnynnäinen 

polydaktylia 0,75 %: lla pennuista eli kuudella koiralla. Kahdella koiralla oli ylimääräisiä 

varpaita vain takajaloissa ja neljällä koiralla sekä etujaloissa että takajaloissa (Nobre Pacifico 

Pereira ym. 2019).  

Brakydaktylia voi olla koirilla varpaiden, tassujen tai ranteen luissa. Brakydaktylia on 

luultavasti seuraus geenin väistyvästä mutaatiosta. Brakydaktylia voi esiintyä unilateraalisesti 

tai bilateraalisesti (Hudson ja Money 1995). Crayn ym. (2017) tapausselostuksessa 

brakydaktylia diagnoosin saaneella koiralla metatarsaalien, metacarpuksen ja phalangien luut 

olivat pituudeltaan vain 50 % - 77 % verrattuna normaalin koiran varvasluihin. Koiran muut 

pitkät luut olivat normaalin pituisia. Ihmisillä brakydaktulia voi esiintyä yksin tai osana 

laajempaa epämuodostumasyndroomaa (Temtamy ja Aglan 2008). Crayn ym. (2017) mukaan 

on mahdollista, että koirilla brakydaktylia esiintyy ainoastaan omana yksittäisenä 

kehityshäiriönä, eikä ole osana laajempaa epämuodostumia aiheuttavaa syndroomaa, jossa 

kehityshäiriöitä olisi myös koiran rungon alueella. Aikaisemmissa tutkimuksissa koirien 

brakymetakarpaliassa ei ole post mortem tutkimuksissa havaittu anomalioita lyhyiden 

varpaiden jänteissä, ligamenteissa, verisuonissa tai hermoissa (Hudson ja Money 1995).  

Brakydaktylian geneettisen taustan selvittämiseen koirilla tarvitaan vielä lisää tutkimuksia, 

mutta on mahdollista, että myös ulkoisilla teratogeeneillä on vaikutusta (Cray ym. 2017). 



23 
 

Ihmistutkimuksissa on havaittu, että mutaatio homeoottisessa geenissä HOXD13 (Johnson 

ym. 2003) ja pistemutaatio PTHLH geenissä ovat yhteydessä brakydaktyliaan. PTHLH geeni on 

osallisena endokondaaristen luiden kehityksessä, joten mutaatiolla saattaa olla vaikutus 

luiden lyhenemiseen (Klopocki ym. 2010).  

 

2.3.7 Australiankelpieiden kehityshäiriöt kirjallisuudessa  

Pikkuaivojen abiotrofia (CA) eli pikkuaivojen etenevä rappeumasairaus on australiankelpieillä 

esiintyvä kehityshäiriöihin lukeutuva sairaus (Thomas ja Robertson 1989, Shearman ym. 

2011). Pikkuaivojen abiotrofia aiheuttaa aivoissa Purkinjen solujen ja granulaatiosolujen 

vähenemistä ja aivojen valkoisen aineksen rappeutumista. Kliiniset oireet tulevat esiin 5 - 12 

viikon ikäisillä pennuilla, lievemmissä tapauksissa oireet ilmenevät vasta noin 16 viikon iässä. 

Tyypillisiä kliinisiä oireita ovat ataksia, liikkeiden hypermetria, pään tärinä (Thomas ja 

Robertson 1989), heikko motorinen koordinaatiokyky ja leveä seisoma-asento (Shearman ym. 

2011). Shearman ym. (2011) mukaan CA periytyy australiankelpieillä autosomaalisesti 

resessiivisesti, todennäköisesti kromosomi 3:ssa, mutta tarkan geenilokuksen löytyminen 

vaatii lisää tutkimuksia. Nobre Pacifico Pereiran ym. (2019) laajassa 803 koiran kehityshäiriöitä 

käsittelevässä aineistossa ei ollut mukana yhtään australiankelpietä, jolla olisi havaittu 

kehityshäiriö.  

  



24 
 

3. AINEISTO JA MENETELMÄT 

Pilottitutkimus toteutettiin sähköisenä kyselytutkimuksena australiankelpieiden kasvattajille. 

Lomake välitettiin kasvattajille Suomen bordercolliet ja australiankelpiet ry:n (SBCAK) 

jalostustoimikunnan kautta sähköpostilla. Kysely lähetettiin 24 australiankelpie-kasvattajalle. 

Kyselyyn oli mahdollista vastata 19.2.2019 alkaen ja vastauksia kerättiin 15.4.2020 asti.  

Vastausten tietoja on käsitelty luottamuksellisesti. Tutkimuksen raporteissa ja tuloksissa ei 

tuoda esiin yksilötietoja (henkilö, kennel, koira), koska tulokset esitetään rotukohtaisina. 

Kasvattajille ilmoitettiin lomakkeen yhteydessä, etteivät yksilötiedot tule esiin. Aineiston 

käsittelyyn käytettiin taulukkolaskentaohjelma Microsoft Exceliä, johon vastaukset vietiin 

suoraan E-lomake ohjelman kautta. 

Tutkimus on luonteeltaan pitkittäistutkimus. Kyselyyn oli mahdollista vastata seitsemältä eri 

ajanjaksolta. Ajanjaksot luokiteltiin seuraavasti: 1950 - 1959, 1960 - 1969, 1970 - 1979, 1980 - 

1989, 1990 - 1999, 2000 - 2009, 2010 eteenpäin. Kasvattajia pyydettiin vastaamaan erikseen 

jokaiselta vuosikymmeneltä, jolloin kasvatustoimintaa oli ollut.  

 

3.1 Kyselylomake 

Kyselylomake toteutettiin E-lomakkeelle, joka on Helsingin yliopiston sähköinen 

lomaketyökalu. E-lomakkeen tekeminen ja siihen vastaaminen onnistuu verkkoselaimella. E-

lomake on tietosuojan osalta melko luotettava ja turvallinen tapa kerätä tietoja. Kyselylomake 

otsikoitiin nimellä Koiran lisääntyminen ja pentujen kehityshäiriöt -kyselytutkimus. Kysely on 

tarkoitettu koirankasvattajille, jotka vastasivat kyselyyn omien koirien, sijoituskoirien ja 

kasvattamiensa koirien osalta. Kyselylomake laadittiin suomen kielellä. Kyselylomake sisälsi 

avoimia kysymyksiä sekä pudotusvalikossa ja valintaruudussa olevia vastausvaihtoehtoja. 

Kyselylomake on liitteenä tämän työn lopussa (Liite 1).  

Kyselylomake jaettiin kuuteen eri aihealueeseen. Aihealueet käsittelivät taustatietoja, 

astutuksia, tiinehtymistä ja tiineysaikaa, synnytystä, pentuja, sekä hedelmällisyyttä ja 

sukuelinsairauksia koskevia aiheita. Kyselyn arvioitu vastausaika oli 15 - 20 minuuttia. 
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Taustatiedoissa osiossa oli 18 kysymystä (K1.1 - 18), jotka käsittelivät kasvattajan 

taustatietoja, ajanjaksoa, jota vastaukset koskivat sekä lukumäärätietoja rekisteröidyistä 

pennuista. Taustatietojen kartoitukseen kuului myös nartun, siitosuroksen ja pentujen 

ruokintaan ja lisäravinteiden käyttöön liittyviä kysymyksiä. Astutusta koskevaan osioon kuului 

viisi kysymystä (K2.1 - 5). Tässä osiossa kasvattaja vastasi kysymyksiin, jotka koskivat 

astutusajankohtaa, astutuskertoja ja epäonnistuneita astutuksia. Tiinehtymistä ja tiineyden 

kestoa käsittelevässä osiossa oli kymmenen kysymystä (K3.1 - 10), koskien astutusten 

lukumäärää, keinosiemennyksiä, tiineysaikaa ja tiineystarkastuksia. Synnytyksiä koskeva 

aihealue sisälsi 16 kysymystä (K4.1 - 16) liittyen synnytykseen ja siihen liittyviin ongelmiin ja 

mahdollisiin toimenpiteisiin. Osion alussa vastaajalle oli selvennetty synnytyksen 

avautumisvaiheen ja työntövaiheen määritelmä seuraavasti: ” Synnytyksen avautumisvaihe 

alkaa siitä, kun ensimmäisiä merkkejä synnytykseen valmistautumisessa havaitaan 

(pesänteko, läähätys, tärinä, levottomuus...). Se päättyy, kun nartulla alkaa työntövaihe, jossa 

se alkaa vatsalihaksilla työntää pentua ulos synnytyskanavasta. Työntövaihe päättyy, kun 

viimeinenkin pentu on syntynyt.” Pentuja koskeva osio sisälsi 12 kysymystä (K5.1 - 12), jotka 

koskivat pentuekokoa, kuolleita pentuja, pentujen kehityshäiriöitä ja pentujen 

syntymäpainoa. Pentujen kuolleisuutta koskevat kysymykset oli jaettu neljään osaan: 

kuolleena syntyneiden, 3:n vuorokauden sisällä syntymästä kuolleiden, 3 - 7:n vuorokauden 

sisällä syntymästä kuolleiden sekä 1 - 8 viikon sisällä syntymästä kuolleiden pentujen 

lukumäärää. Viimeinen osio sisälsi neljä kysymystä (K6.1 - 4) liittyen narttujen ja urosten 

lisääntymiselinsairauksiin, sekä sperman laadullisiin ongelmiin. 
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 4. TULOKSET 

Kyselyyn vastasi 14 eri kasvattajaa. Vastauksia tuli yhteensä 19. Kymmenessä vastauksessa 

ilmoitettiin, että kasvattaja on vastannut tai aikoo vastata useammalta ajanjaksolta. 

Vastaukset tulivat kasvattajilta eri puolilta Suomea. Vastausprosentti oli 58 %. Rekisteröityjä 

pentueita kyselyn vastauksissa oli 89. Rekisteröityjä pentuja oli 526, joista 246 oli narttuja ja 

280 oli uroksia. Keskimääräinen pentuekoko vaihteli 5 - 9 pennun välillä. Kyselyn vastanneista 

79 % kertoi käytettyjen rotulinjojen olevan peräisin Australiasta. Muita maita olivat Suomi, 

Ruotsi, Tanska, Kanada, Saksa ja Unkari.  

Vastauksista 63 % (n=12) perustui kirjallisiin muistiinpanoihin ja muistikuviin. Vastauksista 21 

% (n=4) perustui pelkästään muistikuviin. Kaikki annetut vastaukset liittyivät ajanjaksoihin 

2000-2009 ja 2010-2019. Yhtään vastauksia ei tullut aiemmilta ajanjaksoilta. Vastauksista 6/19 

käsitteli 2000-lukua ja 13/19 käsitteli 2010-lukua ja aikaa sen jälkeen. Pentueista 25 % (22/89 

pentuetta) syntyi 2000-luvulla ja 75 % (67/89 pentuetta) syntyi 2010 luvulla.   

 

4.1. Normaalit synnytykset ja dystokiat  

Normaaleita synnytyksiä oli 70, pentueita oli yhteensä 89. Normaalien synnytysten osuus 

kaikista pentueista oli 79 %.  Normaaleista synnytyksistä työntövaiheen kesto oli 43 %: ssa alle 

6 tuntia ja 56 %:ssa yli 6 tuntia. Pienessä osassa (18 %) pentuja avustettiin syntymään 

vetämällä, vaikka varsinaista tarvetta vetämiseen ei ollut. Keskimääräinen pentuekoko vaihteli 

5 - 9 pennun välillä ja oli keskiarvoltaan 5,9 pentua per pentue. Normaaleita synnytyksiä 

koskeviin kysymyksiin (K4.4 - 5, K4.7 - 8) tuli 11 en osaa sanoa -vastausta. 

Dystokian esiintyvyys tässä aineistossa oli 21 % (n=19) (Kuva 1). Kokonaisprevalenssiin on 

laskettu mukaan synnytykset, joissa tarvittiin lääkkeetöntä tai lääkkeellistä synnytysapua 

eläinlääkärissä tai keisarileikkaus. Kotona tarvittavaa pientä synnytysapua (pennun 

vetäminen) on tarvittu 15 %:ssa synnytyksistä, jota ei kuitenkaan lasketa varsinaiseksi 

dystokiaksi. Eläinlääkärin antamaa lääkkeetöntä synnytysapua (synnytysteiden liukastaminen, 

pennun vetäminen) on tarvittu 3,4 %:ssa synnytyksistä (n=3) (Kuva 1). Lääkkeellistä 

synnytysapua (oksitosiini, kalkki) eläinlääkärissä on tarvittu 7,9 %:ssa synnytyksistä (n=7) 

(Kuva 1). Kaikista synnytyksistä 10 % (n=9) päätyi keisarileikkaukseen (Kuva 1). 
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Dystokiatapauksista 47,4 % päätyi lopulta keisarileikkaukseen. Keisarileikkaukseen johtaneita 

syitä olivat pennun virheasento (n=2), kuollut pentu (n=1), supistusten loppuminen (n=2), 

vedet tulivat ilman supistuksia (n=1), totaalinen polttoheikkous (n=1), ponnistusrefleksin 

puuttuminen (n=1) ja synnytys ei käynnistynyt lainkaan (n=1). Kolme narttua tarvitsi 

synnytysapua tai keisarileikkauksen useammassa kuin yhdessä synnytyksessä. Enemmistö 

keisarileikkaukseen johtaneista syistä, (67%, n=6) oli emästä johtuvia eli maternaalisia syitä. 

Yksikään keisarileikkaus ei johtunut isokokoisesta tai epämuodostuneesta pennusta eikä 

yksikään keisarileikkaus ollut etukäteen suunniteltu. Muita kasvattajien kommentteja ja 

huomautuksia synnytysvaikeuksiin liittyen oli, että hyvässä lihaskunnossa olevat nartut 

suoriutuivat paremmin synnytyksistä. Yksi tiineys oli yritetty keskeyttää aglepristonilla, mutta 

tiineys jatkui tästä huolimatta, mutta synnytys ei käynnistynyt ollenkaan. Kahdessa 

synnytyksessä kuollut tai isokokoinen pentu aikaansai supistusten loppumisen, joista toinen 

päätyi lopulta sektioon.  Kyselyssä ei tule ilmi, onko keisarileikkaukseen päätyneille koirille 

annettu myös lääkkeetöntä ja lääkkeellistä synnytysapua ennen keisarileikkausta.  

Synnytysvaikeuksista (lääkkeetön ja lääkkeellinen synnytysapu eläinlääkärissä, keisarileikkaus) 

68,4 % (n=13) ajoittui 2010-luvulle ja 31,6 % (n=6) ajoittui 2000-luvulle. Eri vuosikymmenien 

pentuemääriin suhteutettuna 2000-luvulla synnytysvaikeuksien esiintyvyys oli 27,0 % ja 2010-

luvulla 19,0 %. Synnytysvaikeuksia koskeviin kysymyksiin (K4.6, K4.9-12) tuli yhteensä 11 en 

osaa sanoa -vastausta.  

Kuva 1. Jakauma australiankelpieiden normaaleista synnytyksistä ja niistä synnytyksistä, joissa 

on tarvittu lääkkeetöntä tai lääkkeellistä synnytysapua eläinlääkärissä tai keisarileikkaus. 

79 %

3 %

8 %

10 %

Normaalit synnytykset

Lääkkeetön synnytysapu
eläinlääkärissä

Lääkkeellinen synnytysapu
eläinlääkärissä

Keisarileikkaus
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4.2. Kehityshäiriöt  

Kehityshäiriöitä raportoitiin kyselyssä 10 pennulla, jolloin pentujen kehityshäiriöiden 

esiintyvyys oli 1,9 % ajanjaksolla 2000 - 2019 (Kuva 2). Yleisin kehityshäiriö oli kitalakihalkio, 

joka oli neljällä pennulla. Kitalakihalkioiden esiintyvyys oli 0,76 %. Seuraavaksi yleisin 

kehityshäiriö oli pennun pienikokoisuus, jonka esiintyvyys oli 0,57 % (n=3). Kahdella pennulla 

(0,38 %) oli aukile vatsassa. Yhdellä pennulla (0,19 %) oli takajalkojen epämuodostuma, josta 

ilmoitettiin lisätietona, että kyseinen tiineys oli epäonnistuneesti yritetty keskeyttää 

aglepristonilla. Kehityshäiriön kanssa syntyneistä pennuista 30 % syntyi 2000-luvulla ja 70 % 

syntyi 2010-luvulla. Eri vuosikymmenien pentuemääriin suhteutettuna 2000-luvulla 

kehityshäiriöiden esiintyvyys oli 2,3 % ja 2010-luvulla 1,8 %. Yleisintä kehityshäiriötä, 

kitalakihalkiota esiintyi molemmilla vuosikymmenillä.  

Kivesvikaisia pentuja (kives tai kivekset eivät ole kivespusseissa aikuisena) oli 14, jolloin 

kivesvikaisten pentujen esiintyvyys oli 2,7 % (Kuva 2). Kivesvikaisista pennuista 35,7 % syntyi 

2000-luvulla ja 64,3 % syntyi 2010-luvulla. Kehityshäiriöitä koskevassa osiossa oli yksi en osaa 

sanoa vastaus ja kivesvikaa koskevassa osiossa kaksi en osaa sanoa vastausta. Kyselyssä ei 

raportoitu, esiintyikö samassa pentueessa useammalla pennulla kehityshäiriöitä, 

kehityshäiriöiden esiintymisestä urosten ja narttujen välillä, eikä kehityshäiriöstä kärsivien 

pentujen kuolleisuudesta.  

 

4.3. Pentujen perinataalikuolleisuus  

Kuolleena syntyneitä pentuja oli 15, joka on 2,9 % kaikista tutkimuksessa mukana olleista 

pennuista (Kuva 2). Kuolleena syntyneistä pennuista 93,3 % syntyi 2010-luvulla. Kolmen 

vuorokauden sisällä syntymästä kuolleita pentuja oli 10 kpl eli 1,9 %. Yhtään pentua ei kuollut 

3 - 7 vuorokauden sisällä syntymästä. Australiankelpien pentujen perinataalikuolleisuus 

(kuolleena syntyneet pennut ja seitsemän ensimmäisen elinpäivän aikana tapahtuvat 

kuolemat) oli 4,8 %. Perinataalikuolemista 20,0 % ajoittui 2000-luvulle ja 80,0 % 2010-luvulle. 

Lisäksi 1 - 8 viikon ikäisten pentujen kuolleisuus oli 0,76 %. Yksi pentu oli syntymän jälkeen 

elvytyksen avulla saatu virkoamaan, mutta kuoli vuorokauden ikäisenä. Samassa pentueessa 

oli tämän lisäksi syntynyt kaksi kuollutta pentua, joista toinen syntyi eläinlääkärissä 
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oksitosiinin avulla. Kyselyssä ei käynyt tarkemmin ilmi kuolleiden pentujen kuolinsyytä, 

sukupuolta tai muita menehtymiseen vaikuttavia tekijöitä.  Pentujen kuolleisuutta koskevassa 

osiossa (K5.2 - 5) oli seitsemän en osaa sanoa -vastausta.  

 

Kuva 2. Jakauma pentujen kehityshäiriöistä, kivesvioista ja pentukuolleisuudesta. Jakaumassa 

on esitetty pennut, joilla oli kehityshäiriö tai kivesvika ja lisäksi kuolleena syntyneet pennut, 

3:n vuorokauden sisällä syntymästä kuolleet pennut, 3 - 7:n vuorokauden sisällä syntymästä 

kuolleet pennut ja 1 - 8 viikon iässä kuolleet pennut. Lisäksi pennut, joilla ei ole kehityshäiriötä 

tai kivesvikaa ja olivat elossa yli 8 viikon ikäisenä. 
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5. POHDINTA  

Tutkimuksen vastausaktiivisuus oli kohtalainen. Kysely lähetettiin SBCAK rotuyhdistyksen 

kautta australiankelpie kasvattajille, joista 58,0 % vastasi (laskettu yhdistyksen 

kasvattajalistalla olevista kasvattajista, joille kysely lähetettiin). Vastaukset saatiin 89 

pentueen ja 526 pennun osalta. Vastausten kattavuutta populaatiotasolla voidaan arvioida 

vertaamalla lukumääriä KoiraNet jalostusjärjestelmän tietoihin. Jalostusjärjestelmä KoiraNet 

tilastojen mukaan vuosina 2000 - 2020 on syntynyt 217 australiankelpie pentuetta (luku 

haettu 7.7.2020). Tähän lukuun vertaamalla, tämän tutkimuksen pentuemäärä kattaa 41,0 % 

kyseisellä ajanjaksolla syntyneistä australiankelpien pentueista. Jalostusjärjestelmä KoiraNet 

tilastojen mukaan vuosina 2000 - 2020 on syntynyt 1227 australiankelpiepentua (luku haettu 

7.7.2020), jolloin tämä tutkimus kattaa 43,0 % ajanjaksolla syntyneistä pennuista. Saadut 

vastausprosentit kattavat kohtalaisesti populaation, mutta eivät kata kuitenkaan ihan puolta 

syntyneistä pennuista kyseisenä ajanjaksoina.  

Tämän tutkimuksen mukaan australiankelpieiden dystokian prevalenssi oli 21,0 %, mikä on 

korkea esiintyvyys rodulle, joka ei ole rakenteensa puolesta tyypillinen synnytysvaikeuksista 

kärsivä rotu. Tässä tutkimuksessa oli mukana 89 synnytystä ja 526 pentua. Bergström ym. 

(2006a) Ruotsissa tehdyssä laajassa tutkimuksessa oli mukana 24000 koiraa, 103:sta eri 

rodusta, jossa dystokian prevalenssi oli 16,0 %. O’Neillin ym. (2017) Iso-Britanniassa tehdyssä 

tutkimuksessa oli mukana 18758 koiraa ja dystokian esiintyvyys oli 3,7 %. Näihin tutkimuksiin 

verraten australiankelpieiden synnytysvaikeuksien prevalenssi on korkeampi kuin muissa 

tutkimuksissa. Dystokian korkeaa esiintyvyyttä australiankelpieillä tässä tutkimuksessa 

voidaan selittää eri tavoin. Bergströmin ym. (2006a) aineisto kerättiin 7 vuoden ajalta suoraan 

koirien vakuutustiedoista ja O’Neillin ym. (2017) aineisto kerättiin Iso-Britannian 

päivystysklinikan potilasmateriaalista. Tässä tutkimuksessa tulokset perustuivat kasvattajien 

vastauksiin kyselylomakkeelle. Kasvattajat saivat vastata kyselylomakkeeseen oman 

aktiivisuutensa mukaan, eikä tietoja saatu suoraan esimerkiksi eläinlääkäriklinikalta tai koirien 

vakuutustiedoista. Vastaamattomuus voi vääristää saatuja tuloksia, koska synnytysvaikeuksia 

koskevan kyselyn vastausaktiivisuus voi olla suurempi sellaisilla kasvattajilla, joiden pentueissa 

on esiintynyt synnytysvaikeuksia, kuin sellaisilla kasvattajilla, joilla synnytykset ovat olleet 

ongelmattomia. Näin ollen tietyntyyppinen vastaajaryhmä jää osittain tutkimuksen 

ulkopuolelle. Tämä vääristää tuloksia, koska tällöin aineistosta on voinut jäädä pois monta 
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vastausta, jotka olisivat käsitelleet vain normaaleja synnytyksiä ilman synnytysvaikeuksia. 

Kasvattajan kokemus synnytyksistä voi vaikuttaa tuloksiin. Uusi kasvattaja voi reagoida 

nopeammin ongelmatilanteisiin kuin kokenut kasvattaja. Tämän tutkimuksen 

kokonaiskoiramäärä (89 pentuetta, 526 pentua) jäi myös huomattavasti pienemmäksi kuin 

esimerkiksi Bergströmin ym. (2006a) ja O’Neillin (2017) synnytysvaikeuksia käsittelevät 

tutkimukset, joka vaikeuttaa tämän tutkimuksen vertaamista niihin. 

Monien tutkimuksien mukaan pienellä (Gaudet 1985) ja erityisen suurella (Bennett 1974) 

pentuekoolla on yhteys synnytysvaikeuksiin (Gaudet 1985, Darvelid ja Linde-Forsberg 1994). 

Tämän tutkimuksen mukaan australiankelpieiden keskimääräinen pentuekoko vaihteli 5 - 9 

pennun välillä ja oli keskiarvoltaan 5,9 pentua /pentue eli rodun synnytysvaikeudet eivät selity 

erityisen pienellä tai suurella pentuekoolla. Keisarileikkaukseen päätyi 47,4 % 

synnytysvaikeuksista kärsineistä koirista. Tämä on pienempi osuus kuin Bergström ym. 

(2006a) tutkimuksessa, jossa noin 60 %:lle dystokiasta kärsivälle koiralle suoritettiin 

keisarileikkaus ja Gilsonin (2003) tutkimuksessa, jossa 60 - 80 % dystokiatapauksista päätyi 

keisarileikkaukseen.  Tästä voidaan päätellä, että lääkkeellisellä ja lääkkeettömällä väliintulolla 

on ollut positiivinen vaikutus synnytysvaikeuksien hoidossa australiankelpieillä. 

Keisarileikkaukseen johtaneet syyt australiankelpieillä ovat tyypillisiä keisarileikkaukseen 

johtaneita syitä koirilla samoissa lukusuhteissa, joita on esitetty kirjallisuudessa. Darvelidin ja 

Linde-Forsbergin (1994) tutkimuksen mukaan emästä johtuvat syyt aiheuttivat 75 % 

synnytysvaikeuksista ja yleisin maternaalinen syy oli kohdun polttoheikkous. Darvelidin ja 

Linde-Forsbergin (1994) tutkimuksessa fetaaliset tekijät aiheuttivat 25 % dystokioista ja yleisin 

sikiöstä johtuva dystokian syy on sikiöiden virheasento. Tässä tutkimuksessa 

keisarileikkaukseen päätyneistä synnytyksistä 67 % johtui emästä johtuvista tekijöistä, joiden 

yleisin syy oli kohdun heikot supistukset. Keisarileikkauksista 33 % johtui sikiöstä johtuvista 

tekijöistä, joista yleisin syy oli sikiön virheasento. Yksikään keisarileikkaus ei ollut etukäteen 

suunniteltu, joka on positiivinen asia rodun kannalta, koska suunnitellut sektiot ovat tavallisia 

roduissa, joissa tiedetään olevan erityisen paljon synnytysongelmia.  

Kahta eri vuosikymmentä vertailemalla, voidaan huomata, että suhteutettuna kullakin 

vuosikymmenellä syntyneisiin pentueisiin, synnytysvaikeudet ovat vähentyneet. 2000-luvulla 

synnytysvaikeuksien prevalenssi australiankelpieillä oli 27 % ja 2010-luvulla prevalenssi oli 19 

%. Tämä positiivinen muutos saattaa johtua siitä, että synnytysvaikeuksien esiintymiseen 
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rodussa on alettu kiinnittämään enemmän huomiota ja sellaiset nartut on karsittu pois 

jalostuksesta, joilla on esiintynyt dystokiaa aikaisemmissa synnytyksissä. On myös 

mahdollista, että aineiston pienen koon takia tulos ei ole luotettava, eikä sillä ole tilastollista 

merkitsevyyttä. 

Kehityshäiriöiden esiintyvyys tässä tutkimuksessa oli 1,9 %, eli kehityshäiriöiden esiintyvyys 

australiankelpieillä on vähäistä. Vain kymmenellä pennulla esiintyi synnynnäinen 

kehityshäiriö. Nobre Pacifico Pereiran ym. (2019) tekemässä tutkimuksessa oli mukana 803 

pentua 178 eri pentueesta, jotka edustivat 24 eri koiranrotua. Tutkimuksessa 6,7 %: lla 

pennuista esiintyi kehityshäiriö. Australiankelpieiden pentujen kehityshäiriöiden prevalenssi 

on siis huomattavasti pienempi, kuin Nobre Pacifico Pereiran ym. (2019) tutkimuksessa. 

Tämän tutkimuksen otoskoko (526 pentua) ei huomattavasti eroa Nobre Pacifico Pereira ym. 

(2019) tutkimuksen otoskoosta (803 pentua), joten näiden tutkimuksien vertailu toisiinsa on 

luotettavampaa. Toisaalta Nobre Pacifico Pereiran ym. (2019) aineistossa oli mukana hyvin 

erityyppisiä rotuja verrattuna austraiankelpieen. Tutkimuksessa oli mukana brakykefaalisia 

koiria (n=132) ja paljon pienikokoisia rotuja, joiden keskuudessa kehityshäiriöt ovat 

yleisempiä. Nobre Pacifico Pereiran ym. (2019) aineistossa oli mukana 18 

australiankarjakoiraa ja 14 australianpaimenkoiraa, jotka ovat australiankelpietä rakenteensa 

puolesta muistuttavia rotuja. Yhdelläkään australiankarjakoiralla tai australianpaimenkoiralla 

ei havaittu kehityshäiriötä Nobre Pacifico Pereiran ym. (2019) tutkimuksessa, mutta näiden 

rotujen koiramäärä jäi huomattavasti alhaisemmaksi verrattuna tämän kyselytutkimukseen 

koiramäärään australiankelpieistä. Tässä kyselyssä pentujen yleisin kehityshäiriö oli palatokiisi 

eli kitalakihalkio, jota esiintyi 0,76 %: lla pennuista. Myös kirjallisuuden mukaan palatokiisi on 

yleisin pennuilla esiintyvä kehityshäiriö (Bannasch ym. 2010, Nobre Pacifico Pereira ym. 2019) 

Nobre Pacifico Pereiran ym. (2019) tutkimuksessa kitalakihalkion esiintyvyys oli 2,8 % eli 

australiankelpien pennuilla kitalakihalkioiden esiintyvyys oli alhaisempaa kuin kirjallisuudessa 

esiintynyt prevalenssi. Yhdellä pennulla esiintynyt takajalkojen kehityshäiriö saattoi johtua 

ulkoisista teratogeenistä, joille se altistui, kun tiineys yritettiin keskeyttää aglepristonilla. 

Vastauksien perusteella ei voida muiden pentujen osalta päätellä, johtuvatko 

australiankelpieiden pentujen kehityshäiriöt geneettisistä häiriöistä vai ulkoisista 

teratogeeneistä.   
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Australiankelpieiden pentujen perinataalikuolleisuus ja kuolleena syntyneiden pentujen 

lukumäärät ovat alhaisempia kuin kirjallisuudessa esitetyt luvut. Tässä tutkimuksessa 

australiankelpieiden perinataalikuolleisuus oli 4,8 % ja kuolleena syntyneiden pentujen osuus 

oli 2,9 %. Tønnessenin ym. (2012) Norjassa tehdyn tutkimuksen mukaan koiranpentujen 

perinataalinen kuolleisuus oli 8,0 %, josta kuolleena syntyneitä pentuja oli 4,3 % ja heti 

syntymän jälkeen kuolleita 3,7 %. Gillin (2001) tutkimuksessa perinataalikuolleisuus koirilla oli 

18,5 %. 

Tässä tutkimuksessa dystokiaksi määriteltiin ne synnytykset, joissa tarvittiin eläinlääkärin 

antamaa lääkkeetöntä ja/tai lääkkeellistä synnytysapua tai keisarileikkaus. Kotona annettavaa 

synnytysapua ei laskettu varsinaiseksi dystokiaksi. Tämä helpottaa tulosten tulkintaa ja tekee 

tuloksista yksiselitteisemmät, koska kasvattajat voivat antaa synnytysapua kotona erilaisilla 

perusteilla. Osa kasvattajista antaa synnytysapua, vaikka varsinaista tarvetta avulle ei ole ja 

toiset voivat odottaa viimeiseen asti, ennen kuin puuttuvat tilanteeseen. Kehityshäiriöiden 

tunnistaminen on helpompaa ja yksiselitteisempää eri kasvattajien välillä, koska kehityshäiriöt 

aiheuttavat pennuille rakenteellisia ja toiminnallisia ongelmia, jotka vaikuttavat pennun 

elinkelpoisuuteen ja näin ollen eivät aiheuta tulkintaeroja kasvattajien välillä niin helposti.  

Kyselytutkimus on hyvä tapa saada tietoja suoraan kohderyhmältä, mutta tutkimusmetodina 

se aiheuttaa haasteita tulosten luotettavuudessa ja kattavuudessa. Kyselytutkimuksessa voi 

olla eroa vastaajien välillä, kuinka he tulkitsevat kysymykset ja miten he vastaavat kysymyksiin. 

Kyselylomake lähetettiin vain SBCAK ry kasvattajalistalla oleville kasvattajille, jolloin 

yhdistykseen kuulumattomia kasvattajia tai kasvattamisen lopettaneita kasvattajia 

kyselylomake ei tavoittanut. Tämä voi vääristää tuloksia, koska jokaisella tutkimuksen 

kohdepopulaatioon kuuluvalla ei ollut samaa todennäköisyyttä saada kyselyä 

vastattavakseen. Otoskehikko edustaa oikeaa kohdepopulaatiota, mutta se ei kata sitä 

kokonaan. Tässä tutkimuksessa saattaa myös esiintyä mittausvirhettä, joka tässä 

tutkimuksessa syntyy siitä, että vastausvaihtoehdot menevät osittain päällekkäin. Tästä 

esimerkkinä kyselyn synnytysvaikeuksia käsittelevät osiot (K4.10 - 12). Esimerkiksi, jos 

kasvattaja on vastannut, että tietyllä ajanjaksolla yhdessä synnytyksessä tarvittiin 

lääkkeetöntä synnytysapua eläinlääkärissä, yhdessä synnytyksessä tarvittiin lääkkeellistä 

synnytysapua eläinlääkärissä ja yhdessä synnytyksessä keisarileikkausta. Näin ollen ei voida 

tietää koskivatko edellä kuvatut vastaukset yhtä synnytystä, jossa on tarvittu kolmea erilaista 



34 
 

synnytysapua vai ovatko kaikki tapaukset eri synnytyksistä. Tästä saattaa seurata 

systemaattinen virhe, joka vääristää tuloksia. Edellä olevassa esimerkkitapauksessa tulosten 

käsittelyssä on oletettu, että kaikki kuvatut tapaukset ovat erillisiä synnytyksiä, eivätkä ole 

tapahtuneet saman synnytyksen yhteydessä. Tämä kysymys vaatii jatkossa muokkaamista, 

jotta vastauksista tulee yksiselitteisempiä. Myös kysymyksessä K4.2 esiintyi mittausvirhe 

vastauksissa, jossa kysyttiin normaalien synnytyksien lukumäärää kyseisellä ajanjaksolla. 

Vastauksien mukaan 72 synnytystä oli normaaleita, vaikka tuloksista laskennallisesti (89 

pentuetta – 19 dystokiatapausta), normaaleita synnytyksiä oli 70 kpl. Vastauksien 

perustuminen muistikuviin voi myös luoda edellä kuvattuja tahattomia virheitä tuloksiin. 

Vastauksissa esiintyi jonkun verran en osaa sanoa -vastauksia. Näiden runsas määrä johtuu 

luultavasti kyselylomakkeen rakenteesta, jossa kysymykseen vastaamatta jättäminen tarkoitti 

en osaa sanoa -vastausta.  

Tämän tutkimuksen perusteella australiankelpieillä esiintyy tavallista enemmän 

synnytysvaikeuksia, mutta tutkimuksen aineisto oli pieni. Kattavampaan tutkimukseen 

vaadittaisiin suurempi otoskoko ja mahdollisesti parempi tutkimusmenetelmä kuin 

kyselytutkimus. Todellisuudessa synnytysvaikeuksien prevalenssi australiankelpieillä saattaa 

olla matalampi, mutta ongelmia esiintyy silti osalla nartuista. Toisaalta australiankelpieiden 

populaatio on Suomessa melko pieni moneen muuhun koiranrotuun verrattuna, jolloin 

merkittävästi kattavamman tutkimuksen tekeminen voisi olla haastavaa. Emän 

synnytysvaikeudet aikaisemmissa pentueissa kannattaa ottaa huomioon jalostusvalinnoissa, 

eikä sellaista narttua kannata käyttää uudestaan jalostukseen, joka on tarvinnut eläinlääkärin 

antamaa synnytysapua polttoheikkouden takia. Darvelidin ja Linde-Forsbergin (1994) mukaan 

perinnöllisillä tekijöillä on vaikutusta kaikissa roduissa erityisesti kohdun polttoheikkouden 

aiheuttajana. Jos nartulla on ollut synnytysvaikeuksia sen aikaisemmissa pentueissa, on 

mahdollista, että ongelmat toistuvat tulevissa synnytyksissä. Australiankelpie on 

rakenteeltaan terve ja liioittelematon eikä rodun rakenne yleisesti altista yksilöitä 

lisääntymisongelmille tai muille sairauksille ja hyvinvointiongelmille. Työkoirarodulle kuten 

australiankelpielle pidetään usein tärkeänä ominaisuutena, että se kykenee luonnolliseen 

synnytykseen ilman synntysvaikeuksia. Tämän tutkimuksen perusteella pentujen 

kehityshäiriöiden esiintyminen ja pentukuolleisuus australiankelpieillä ovat vähäisiä, eikä 

kasvattajien ei siis tarvitse olla huolissaan kehityshäiriöiden esiintymisestä rodussa. 
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Kattavammat selvitykset kehityshäiriöiden esiintymisestä, tyypeistä, syntymekanismeista ja 

pentujen kuolleisuudesta vaatisivat laajempia tutkimuksia, joille ei ole välttämättä tarvetta 

kehityshäiriöiden ja perinataalien kuolemien vähäisestä esiintymisestä johtuen. 

Australiankelpiepopulaatio on Suomessa kuitenkin hyvin pieni ja pentueita syntyy vuosittain 

vain vähän, joten yksittäisilläkin jalostusvalinnoilla voi olla suuri merkitys rodun 

kokonaisuuden kannalta. 
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