
PENTUVÄLITYS 

 

SIRL:n pentuvälitys palvelee kaikissa pennun hankintaan liittyvissä kysymyksissä. 

 

Välityksessä on neljä palvelua:  

1. Suunnitellut yhdistelmät  

2. Astutetut  

3. Syntyneet pentueet  

4. Pennunostajan opas ym. tietojen postitus  

 

 

Yhdistyksen pentuvälityksen kautta välitetään pentuja maininnalla täyttää/ei täytä 

jalostuksen tavoiteohjelman asettamat vaatimukset.  

Kasvattajan tulee ottaa yhteyttä jalostustoimikuntaan saadakseen pentueensa välitykseen. 

Kasvattajan tulee olla Suomen Irlanninsusikoirat ry:n jäsen sekä mahdollisen 

kennelnimen tulee olla Suomen Kennelliiton kulloinkin voimassa olevien määräysten 

mukaisesti hyväksymä. Kasvattaja ei saa olla rikkonut Suomen eläinsuojelulainsäädäntöä 

tai Suomen Kennelliiton sääntöjä eikä kasvattajalla saa myöskään olla voimassaolevia 

Suomen Kennelliiton kurinpitomenettelyjä. Kasvattajan tulee olla allekirjoittanut 

kennelliiton uusin kasvattajasitoumus. 

 

 

Ilmoitus on voimassa kaksi kuukautta pentueen syntymästä, jos ei toisin sovita. 

Yhdistyksen nettisivuilla on listaus suunnitelluista yhdistelmistä, astutuksista ja 

pentueista sekä kasvattajan yhteystiedot. Pentuvälitystä hoitaa hallituksen nimeämä(t) 

henkilö(t).  
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PENTUHALVAUS 
                   MITÄ SE ON?

Pentuhalvaus on oikeastaan harhaanjohtava ja väärä termi 
lääketieteellisestä näkökulmasta, sillä se antaa vaikutelman että 
jokaisella halvaantuneella pennulla olisi sama sairaus: pentuhal-
vaus.  Pentujen halvaantumiseen on yhtä paljon syitä kuin ai-
kuistenkin. Tietysti joitain tauteja esiintyy useammin nuorem-
milla, joitain taas vanhemmilla koirilla.

 
 Jotta voitaisiin ymmärtää paremmin mitä selkäytimessä ta-

pahtuu pentuhalvauksessa, teemme lyhyen tutustumismatkan 
selkäytimen anatomiaan. Selkäydin koostuu harmaasta (A) ja 
valkeasta aineesta (B). Harmaa aine, joka sisältää selkäytimen 
hermosoluja, sekä valkea aine ovat selkäytimen solujen yhte-
ys aivoihin. Selkäytimen verenvirtauksen täytyy olla jatkuvaa ja 
keskeytymätöntä, jotta selkäydin 
toimisi normaalisti. Jos veren-
virtaus selkäytimeen keskeytyy 
(vuotoa tai infarkti), alkaa eläin 
halvaantua.

 Mitä pentuhalvaus oikeas-
taan on kun puhutaan Irlannin-
susikoirasta? Kyseessä on sel-
käytimen (A) fibrokartilaaginen 
embolismi.  Tämä tarkoittaa, että 
pieni määrä nikaman välilevy (B) 
materiaalia on päässyt valtimoon 
ja tukkii sitä (D). Tästä johtuen 
verenvirtaus selkäytimessä häi-
riintyy, ja tämä osa selkäytimestä 
(A) vaurioituu.  

Kliiniset oireet riipuvat siitä missä kohtaa nikamavälile-
vyn materiaali menee 
suoneen ja mikä osa 
selkäytimestä (niska, 
rinta, lanne) on vau-
rioitumassa. Jos vika 
on niskassa, halvaan-
tuvat kaikki raajat (A, 
eläin on tetrapareetti-
nen). Jos vika sijaitsee 
rinta- tai lannerangan 
alueella, vain takajalat 
halvaantuvat (B, eläin on parapareettinen) ja etujalat ovat nor-
maalit. Mielenkiintoista on, etttä jos vain selkäytimen toinen 
puoli on vaurioitunut (yksi valtimo on tukossa), on myöskin ke-
hosta vain toinen puoli halvaantunut.

Fibrokartilaaginen embolismi on eri asia kuin välilevytyrä. 
Välilevytyräpotilailla suuri määrä välilevymateriaalia liikkuu sel-
käydinkanavaan ja painaa selkäydintä mekaanisesti. Tämä paine 
aiheuttaa selkäytimen virheellistä toimintaa. Jotta koiraa voitai-
siin auttaa, tarvitaan leikkaushoitoa (välilevymateriaali poiste-
taan selkäydinkanavasta).   

    
Välilevysairautta (välilevytyrää) on suhteellisen harvoin 

isoilla koirilla, sillä välilevyn rappeumaa tavataan harvoin suu-
rilla roduilla (A) verrattuna lyhytjalkaisiin rotuihin kuten mäy-
räkoira. Yllä olevista kuvista voi vertailla normaaleja, kirkkaan 
valkoisia terveen koiran välilevyjä (A), sekä tyräytyneitä välilevy-
jä (B, nuolenpäät). 
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Pentuhalvaus on oikeastaan harhaanjohtava ja väärä termi 
lääketieteellisestä näkökulmasta, sillä se antaa vaikutelman että 
jokaisella halvaantuneella pennulla olisi sama sairaus: 
pentuhalvaus.  Pentujen halvaantumiseen on yhtä paljon syitä 
kuin aikuistenkin. Tietysti joitain tauteja esiintyy useammin 

nuoremmilla, joitain taas vanhemmilla koirilla.  

 Jotta voitaisiin ymmärtää paremmin mitä selkäytimessä tapahtuu pentuhalvauksessa, teemme 
lyhyen tutustumismatkan selkäytimen anatomiaan. Selkäydin koostuu 
harmaasta (A) ja valkeasta aineesta (B).  Harmaa aine, joka sisältää 
selkäytimen hermosoluja, sekä valkea aine ovat selkäytimen solujen 
yhteys aivoihin. Selkäytimen verenvirtauksen täytyy olla jatkuvaa ja 
keskeytymätöntä, jotta selkäydin toimisi normaalisti. Jos verenvirtaus 
selkäytimeen keskeytyy (vuotoa tai infarkti), alkaa eläin halvaantua. 

A BA B

A
B

   A 

D
B

C

Mitä pentuhalvaus oikeastaan on kun 
puhutaan Irlanninsusikoirasta? Kyseessä on 
selkäytimen (A) fibrokartilaaginen 
embolismi.  Tämä tarkoittaa, että pieni määrä 
nikaman välilevy (B) materiaalia on päässyt 
valtimoon ja tukkii sitä (D). Tästä johtuen 
verenvirtaus selkäytimessä häiriintyy, ja tämä 
osa selkäytimestä (A) vaurioituu.   

Kliiniset oireet riipuvat siitä missä kohtaa nikamavälilevyn 
materiaali menee suoneen ja mikä osa selkäytimestä (niska, 
rinta, lanne) on vaurioitumassa. Jos vika on niskassa, 
halvaantuvat kaikki raajat (A, eläin on tetrapareettinen). Jos 
vika sijaitsee rinta- tai lannerangan alueella, vain takajalat 
halvaantuvat (B, eläin on parapareettinen) ja etujalat ovat 
normaalit. Mielenkiintoista on, etttä jos vain selkäytimen 
toinen puoli on vaurioitunut (yksi valtimo on tukossa), on 

myöskin kehosta vain toinen puoli halvaantunut. 

B
A

Fibrokartilaaginen embolismi on eri asia kuin välilevytyrä. Välilevytyräpotilailla suuri määrä 
välilevymateriaalia liikkuu selkäydinkanavaan ja painaa selkäydintä mekaanisesti. Tämä paine 
aiheuttaa selkäytimen virheellistä toimintaa. Jotta koiraa voitaisiin auttaa, tarvitaan 
leikkaushoitoa (välilevymateriaali poistetaan selkäydinkanavasta).    

PENTUHALVAUS MITÄ SE ON? 

Pentuhalvaus on oikeastaan harhaanjohtava ja väärä termi 
lääketieteellisestä näkökulmasta, sillä se antaa vaikutelman että 
jokaisella halvaantuneella pennulla olisi sama sairaus: 
pentuhalvaus.  Pentujen halvaantumiseen on yhtä paljon syitä 
kuin aikuistenkin. Tietysti joitain tauteja esiintyy useammin 

nuoremmilla, joitain taas vanhemmilla koirilla.  

 Jotta voitaisiin ymmärtää paremmin mitä selkäytimessä tapahtuu pentuhalvauksessa, teemme 
lyhyen tutustumismatkan selkäytimen anatomiaan. Selkäydin koostuu 
harmaasta (A) ja valkeasta aineesta (B).  Harmaa aine, joka sisältää 
selkäytimen hermosoluja, sekä valkea aine ovat selkäytimen solujen 
yhteys aivoihin. Selkäytimen verenvirtauksen täytyy olla jatkuvaa ja 
keskeytymätöntä, jotta selkäydin toimisi normaalisti. Jos verenvirtaus 
selkäytimeen keskeytyy (vuotoa tai infarkti), alkaa eläin halvaantua. 

A BA B

A
B

   A 

D
B

C

Mitä pentuhalvaus oikeastaan on kun 
puhutaan Irlanninsusikoirasta? Kyseessä on 
selkäytimen (A) fibrokartilaaginen 
embolismi.  Tämä tarkoittaa, että pieni määrä 
nikaman välilevy (B) materiaalia on päässyt 
valtimoon ja tukkii sitä (D). Tästä johtuen 
verenvirtaus selkäytimessä häiriintyy, ja tämä 
osa selkäytimestä (A) vaurioituu.   

Kliiniset oireet riipuvat siitä missä kohtaa nikamavälilevyn 
materiaali menee suoneen ja mikä osa selkäytimestä (niska, 
rinta, lanne) on vaurioitumassa. Jos vika on niskassa, 
halvaantuvat kaikki raajat (A, eläin on tetrapareettinen). Jos 
vika sijaitsee rinta- tai lannerangan alueella, vain takajalat 
halvaantuvat (B, eläin on parapareettinen) ja etujalat ovat 
normaalit. Mielenkiintoista on, etttä jos vain selkäytimen 
toinen puoli on vaurioitunut (yksi valtimo on tukossa), on 

myöskin kehosta vain toinen puoli halvaantunut. 

B
A

Fibrokartilaaginen embolismi on eri asia kuin välilevytyrä. Välilevytyräpotilailla suuri määrä 
välilevymateriaalia liikkuu selkäydinkanavaan ja painaa selkäydintä mekaanisesti. Tämä paine 
aiheuttaa selkäytimen virheellistä toimintaa. Jotta koiraa voitaisiin auttaa, tarvitaan 
leikkaushoitoa (välilevymateriaali poistetaan selkäydinkanavasta).    

PENTUHALVAUS MITÄ SE ON? 

Pentuhalvaus on oikeastaan harhaanjohtava ja väärä termi 
lääketieteellisestä näkökulmasta, sillä se antaa vaikutelman että 
jokaisella halvaantuneella pennulla olisi sama sairaus: 
pentuhalvaus.  Pentujen halvaantumiseen on yhtä paljon syitä 
kuin aikuistenkin. Tietysti joitain tauteja esiintyy useammin 

nuoremmilla, joitain taas vanhemmilla koirilla.  

 Jotta voitaisiin ymmärtää paremmin mitä selkäytimessä tapahtuu pentuhalvauksessa, teemme 
lyhyen tutustumismatkan selkäytimen anatomiaan. Selkäydin koostuu 
harmaasta (A) ja valkeasta aineesta (B).  Harmaa aine, joka sisältää 
selkäytimen hermosoluja, sekä valkea aine ovat selkäytimen solujen 
yhteys aivoihin. Selkäytimen verenvirtauksen täytyy olla jatkuvaa ja 
keskeytymätöntä, jotta selkäydin toimisi normaalisti. Jos verenvirtaus 
selkäytimeen keskeytyy (vuotoa tai infarkti), alkaa eläin halvaantua. 

A BA B

A
B

   A 

D
B

C

Mitä pentuhalvaus oikeastaan on kun 
puhutaan Irlanninsusikoirasta? Kyseessä on 
selkäytimen (A) fibrokartilaaginen 
embolismi.  Tämä tarkoittaa, että pieni määrä 
nikaman välilevy (B) materiaalia on päässyt 
valtimoon ja tukkii sitä (D). Tästä johtuen 
verenvirtaus selkäytimessä häiriintyy, ja tämä 
osa selkäytimestä (A) vaurioituu.   

Kliiniset oireet riipuvat siitä missä kohtaa nikamavälilevyn 
materiaali menee suoneen ja mikä osa selkäytimestä (niska, 
rinta, lanne) on vaurioitumassa. Jos vika on niskassa, 
halvaantuvat kaikki raajat (A, eläin on tetrapareettinen). Jos 
vika sijaitsee rinta- tai lannerangan alueella, vain takajalat 
halvaantuvat (B, eläin on parapareettinen) ja etujalat ovat 
normaalit. Mielenkiintoista on, etttä jos vain selkäytimen 
toinen puoli on vaurioitunut (yksi valtimo on tukossa), on 

myöskin kehosta vain toinen puoli halvaantunut. 

B
A

Fibrokartilaaginen embolismi on eri asia kuin välilevytyrä. Välilevytyräpotilailla suuri määrä 
välilevymateriaalia liikkuu selkäydinkanavaan ja painaa selkäydintä mekaanisesti. Tämä paine 
aiheuttaa selkäytimen virheellistä toimintaa. Jotta koiraa voitaisiin auttaa, tarvitaan 
leikkaushoitoa (välilevymateriaali poistetaan selkäydinkanavasta).    

PENTUHALVAUS MITÄ SE ON? 

Pentuhalvaus on oikeastaan harhaanjohtava ja väärä termi 
lääketieteellisestä näkökulmasta, sillä se antaa vaikutelman että 
jokaisella halvaantuneella pennulla olisi sama sairaus: 
pentuhalvaus.  Pentujen halvaantumiseen on yhtä paljon syitä 
kuin aikuistenkin. Tietysti joitain tauteja esiintyy useammin 

nuoremmilla, joitain taas vanhemmilla koirilla.  

 Jotta voitaisiin ymmärtää paremmin mitä selkäytimessä tapahtuu pentuhalvauksessa, teemme 
lyhyen tutustumismatkan selkäytimen anatomiaan. Selkäydin koostuu 
harmaasta (A) ja valkeasta aineesta (B).  Harmaa aine, joka sisältää 
selkäytimen hermosoluja, sekä valkea aine ovat selkäytimen solujen 
yhteys aivoihin. Selkäytimen verenvirtauksen täytyy olla jatkuvaa ja 
keskeytymätöntä, jotta selkäydin toimisi normaalisti. Jos verenvirtaus 
selkäytimeen keskeytyy (vuotoa tai infarkti), alkaa eläin halvaantua. 

A BA B

A
B

   A 

D
B

C

Mitä pentuhalvaus oikeastaan on kun 
puhutaan Irlanninsusikoirasta? Kyseessä on 
selkäytimen (A) fibrokartilaaginen 
embolismi.  Tämä tarkoittaa, että pieni määrä 
nikaman välilevy (B) materiaalia on päässyt 
valtimoon ja tukkii sitä (D). Tästä johtuen 
verenvirtaus selkäytimessä häiriintyy, ja tämä 
osa selkäytimestä (A) vaurioituu.   

Kliiniset oireet riipuvat siitä missä kohtaa nikamavälilevyn 
materiaali menee suoneen ja mikä osa selkäytimestä (niska, 
rinta, lanne) on vaurioitumassa. Jos vika on niskassa, 
halvaantuvat kaikki raajat (A, eläin on tetrapareettinen). Jos 
vika sijaitsee rinta- tai lannerangan alueella, vain takajalat 
halvaantuvat (B, eläin on parapareettinen) ja etujalat ovat 
normaalit. Mielenkiintoista on, etttä jos vain selkäytimen 
toinen puoli on vaurioitunut (yksi valtimo on tukossa), on 

myöskin kehosta vain toinen puoli halvaantunut. 

B
A

Fibrokartilaaginen embolismi on eri asia kuin välilevytyrä. Välilevytyräpotilailla suuri määrä 
välilevymateriaalia liikkuu selkäydinkanavaan ja painaa selkäydintä mekaanisesti. Tämä paine 
aiheuttaa selkäytimen virheellistä toimintaa. Jotta koiraa voitaisiin auttaa, tarvitaan 
leikkaushoitoa (välilevymateriaali poistetaan selkäydinkanavasta).    

PENTUHALVAUS MITÄ SE ON? 

Pentuhalvaus on oikeastaan harhaanjohtava ja väärä termi 
lääketieteellisestä näkökulmasta, sillä se antaa vaikutelman että 
jokaisella halvaantuneella pennulla olisi sama sairaus: 
pentuhalvaus.  Pentujen halvaantumiseen on yhtä paljon syitä 
kuin aikuistenkin. Tietysti joitain tauteja esiintyy useammin 

nuoremmilla, joitain taas vanhemmilla koirilla.  

 Jotta voitaisiin ymmärtää paremmin mitä selkäytimessä tapahtuu pentuhalvauksessa, teemme 
lyhyen tutustumismatkan selkäytimen anatomiaan. Selkäydin koostuu 
harmaasta (A) ja valkeasta aineesta (B).  Harmaa aine, joka sisältää 
selkäytimen hermosoluja, sekä valkea aine ovat selkäytimen solujen 
yhteys aivoihin. Selkäytimen verenvirtauksen täytyy olla jatkuvaa ja 
keskeytymätöntä, jotta selkäydin toimisi normaalisti. Jos verenvirtaus 
selkäytimeen keskeytyy (vuotoa tai infarkti), alkaa eläin halvaantua. 

A BA B

A
B

   A 

D
B

C

Mitä pentuhalvaus oikeastaan on kun 
puhutaan Irlanninsusikoirasta? Kyseessä on 
selkäytimen (A) fibrokartilaaginen 
embolismi.  Tämä tarkoittaa, että pieni määrä 
nikaman välilevy (B) materiaalia on päässyt 
valtimoon ja tukkii sitä (D). Tästä johtuen 
verenvirtaus selkäytimessä häiriintyy, ja tämä 
osa selkäytimestä (A) vaurioituu.   

Kliiniset oireet riipuvat siitä missä kohtaa nikamavälilevyn 
materiaali menee suoneen ja mikä osa selkäytimestä (niska, 
rinta, lanne) on vaurioitumassa. Jos vika on niskassa, 
halvaantuvat kaikki raajat (A, eläin on tetrapareettinen). Jos 
vika sijaitsee rinta- tai lannerangan alueella, vain takajalat 
halvaantuvat (B, eläin on parapareettinen) ja etujalat ovat 
normaalit. Mielenkiintoista on, etttä jos vain selkäytimen 
toinen puoli on vaurioitunut (yksi valtimo on tukossa), on 

myöskin kehosta vain toinen puoli halvaantunut. 

B
A

Fibrokartilaaginen embolismi on eri asia kuin välilevytyrä. Välilevytyräpotilailla suuri määrä 
välilevymateriaalia liikkuu selkäydinkanavaan ja painaa selkäydintä mekaanisesti. Tämä paine 
aiheuttaa selkäytimen virheellistä toimintaa. Jotta koiraa voitaisiin auttaa, tarvitaan 
leikkaushoitoa (välilevymateriaali poistetaan selkäydinkanavasta).    

BA

Välilevysairautta (välilevytyrää) on suhteellisen harvoin isoilla koirilla, sillä välilevyn 
rappeumaa tavataan harvoin suurilla roduilla (A) verrattuna lyhytjalkaisiin rotuihin kuten 
mäyräkoira. Yllä olevista kuvista voi vertailla normaaleja, kirkkaan valkoisia terveen koiran 
välilevyjä (A), sekä tyräytyneitä välilevyjä (B, nuolenpäät).
Fibrokartilaaginen embolismi on vanha sairaus. Siitä on raportoitu ensimmäisen kerran 
ihmisellä 1961 ja koiralla 1973. Tämän kuvauksen jälkeen on eläinlääketieteellisessä 
kirjallisuudessa julkaistu monia muitakin tapauksia koirilla. Muut lajit, kuten kissat, hevoset, 
lampaat ja siat, eivät näytä kärsivän kyseisestä vaivasta läheskään yhtä usein kuin koirat. 
Fibrokartilaagisesta embolismista on yleisimmin koirilla raportoitu keski-ikäisistä vanhoihin, 
suurista roduista erittäin suuriin rotuihin. Neer (1992) havaitsi, että 71,8 % varmennetuista 
tapauksista joista oli raportoitu koko eläinlääketieteellisessä kirjallisuudessa vuoteen 1992 
mennessä, oli suurirotuisia koiria. 
Tutkijoiden mukaan yhtenä selityksenä taudin esiintymiseen suurirotuisilla koirilla voisi olla, 
että näillä koirilla nikamavälilevyt pysyvät pehmeänä pidemmän ajan, jonka takia niillä saattaa 
olla enemmän taipumusta läpäistä suoni. Tautitapausten määrä aikuisilla ja vanhemmilla 
koirilla tukee muiden tekijöiden olemassaoloa, kuten välilevyn ikääntymistä, siinä 
muodostuneita halkeumia, uusien suonien muodostumista välilevyissä, sekä muita tekijöitä 
jotka saattavat edistää materiaalin suonensisäistä tyräytymistä. 
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Huomatkaa magneettikuvien muutokset. Valkoinen alue selkäytimen sisällä viittaa 
selkäydininfarktiin (A, nuolet). Poikittaisesta kuvasta näkyy että leesio on epäsymmetrinen, ja 
vaikuttaa enemmän oikealla puolella (nuoli) kuin vasemmalla (B).   

Tähän päivään mennessä vain muutamat tieteelliset julkaisut ovat kuvailleet fibrokartilaagisen 
embolismin esiintymistä pennuilla (Junker J et al, 2000). Kaikki tämän kyseisen tutkimuksen 
pennut olivat irlanninsusikoiria. Kaksi muuta tieteellistä julkaisua käsittelivät erittäin nuoria 
koiria: Doige et al (1983) kuvaili 4 kuukautista saksanpaimenkoiraa ja Dyce et al (1993) nuorta 
irlanninsusikoiraa. Junkerin tutkimus sisälsi 8 koiraa eri pentueista. Koirien iät vaihtelivat 8-13 
viikon välillä. Kaikki koirat olivat akuutisti halvaantuneita, ja halvauksen taso vaihteli. Viidellä 
koiralla pelkkä takajalka/takajalat olivat halvaantuneet, ja kolmella kaikki neljä raajaa olivat 
epänormaaleja. Kolmella koiralla kliinisen aiheuttajan sanottiin olevan yhteydessä traumaan tai 
liikuntaan. Tutkituista koirista kolme selvisi ja viiden kohdalla päädyttiin eutanasiaan. 
On epäselvää, mikä aiheuttaa fibrokartilaagisen embolismin esiintymisen eniten juuri 
irlanninsusikoirien pennuilla, eikä muilla suurikokoisten rotujen pennuilla tai muilla suurilla 
vinttikoirilla. Yleisesti ottaen vinttikoirilla on erittäin harvoin rappeumamuutoksia välilevyissä, 
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koirilla tukee muiden tekijöiden olemassaoloa, kuten välilevyn ikääntymistä, siinä 
muodostuneita halkeumia, uusien suonien muodostumista välilevyissä, sekä muita tekijöitä 
jotka saattavat edistää materiaalin suonensisäistä tyräytymistä. 

A B

Huomatkaa magneettikuvien muutokset. Valkoinen alue selkäytimen sisällä viittaa 
selkäydininfarktiin (A, nuolet). Poikittaisesta kuvasta näkyy että leesio on epäsymmetrinen, ja 
vaikuttaa enemmän oikealla puolella (nuoli) kuin vasemmalla (B).   

Tähän päivään mennessä vain muutamat tieteelliset julkaisut ovat kuvailleet fibrokartilaagisen 
embolismin esiintymistä pennuilla (Junker J et al, 2000). Kaikki tämän kyseisen tutkimuksen 
pennut olivat irlanninsusikoiria. Kaksi muuta tieteellistä julkaisua käsittelivät erittäin nuoria 
koiria: Doige et al (1983) kuvaili 4 kuukautista saksanpaimenkoiraa ja Dyce et al (1993) nuorta 
irlanninsusikoiraa. Junkerin tutkimus sisälsi 8 koiraa eri pentueista. Koirien iät vaihtelivat 8-13 
viikon välillä. Kaikki koirat olivat akuutisti halvaantuneita, ja halvauksen taso vaihteli. Viidellä 
koiralla pelkkä takajalka/takajalat olivat halvaantuneet, ja kolmella kaikki neljä raajaa olivat 
epänormaaleja. Kolmella koiralla kliinisen aiheuttajan sanottiin olevan yhteydessä traumaan tai 
liikuntaan. Tutkituista koirista kolme selvisi ja viiden kohdalla päädyttiin eutanasiaan. 
On epäselvää, mikä aiheuttaa fibrokartilaagisen embolismin esiintymisen eniten juuri 
irlanninsusikoirien pennuilla, eikä muilla suurikokoisten rotujen pennuilla tai muilla suurilla 
vinttikoirilla. Yleisesti ottaen vinttikoirilla on erittäin harvoin rappeumamuutoksia välilevyissä, 
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Fibrokartilaaginen embolismi on vanha sairaus. Siitä on ra-
portoitu ensimmäisen kerran ihmisellä 1961 ja koiralla 1973. Tä-
män kuvauksen jälkeen on eläinlääketieteellisessä kirjallisuudes-
sa julkaistu monia muitakin tapauksia koirilla. Muut lajit, kuten 
kissat, hevoset, lampaat ja siat, eivät näytä kärsivän kyseisestä 
vaivasta läheskään yhtä usein kuin koirat. Fibrokartilaagises-
ta embolismista on yleisimmin koirilla raportoitu keski-ikäisis-
tä vanhoihin, suurista roduista erittäin suuriin rotuihin. Neer 
(1992) havaitsi, että 71,8 % varmennetuista tapauksista joista oli 
raportoitu koko eläinlääketieteellisessä kirjallisuudessa vuoteen 
1992 mennessä, oli suurirotuisia koiria.

Tutkijoiden mukaan yhtenä selityksenä taudin esiintymi-
seen suurirotuisilla koirilla voisi olla, että näillä koirilla nikama-
välilevyt pysyvät pehmeänä pidemmän ajan, jonka takia niillä 
saattaa olla enemmän taipumusta läpäistä suoni. Tautitapausten 
määrä aikuisilla ja vanhemmilla koirilla tukee muiden tekijöiden 
olemassaoloa, kuten välilevyn ikääntymistä, siinä muodostunei-
ta halkeumia, uusien suonien muodostumista välilevyissä, sekä 
muita tekijöitä jotka saattavat edistää materiaalin suonensisäistä 
tyräytymistä.

Huomatkaa magneettikuvien muutokset. Valkoinen alue 
selkäytimen si-
sällä viittaa sel-
käydininfarktiin 
(A, nuolet). Poi-
kittaisesta ku-
vasta näkyy että 
leesio on epä-
symmetrinen, ja 
vaikuttaa enem-
män oikealla 
puolella (nuoli) 
kuin vasemmal-
la (B).  

Tähän päivään mennessä vain muutamat tieteelliset julkai-
sut ovat kuvailleet fibrokartilaagisen embolismin esiintymistä 
pennuilla (Junker J et al, 2000). Kaikki tämän kyseisen tutkimuk-
sen pennut olivat irlanninsusikoiria. Kaksi muuta tieteellistä jul-
kaisua käsittelivät erittäin nuoria koiria: Doige et al (1983) kuvai-
li 4 kuukautista saksanpaimenkoiraa ja Dyce et al (1993) nuorta 
irlanninsusikoiraa. Junkerin tutkimus sisälsi 8 koiraa eri pentu-
eista. Koirien iät vaihtelivat 8-13 viikon välillä. Kaikki koirat oli-
vat akuutisti halvaantuneita, ja halvauksen taso vaihteli. Viidellä 
koiralla pelkkä takajalka/takajalat olivat halvaantuneet, ja kol-
mella kaikki neljä raajaa olivat epänormaaleja. Kolmella koiral-
la kliinisen aiheuttajan sanottiin olevan yhteydessä traumaan tai 

liikuntaan. Tutkituista koirista kolme selvisi ja viiden kohdalla 
päädyttiin eutanasiaan.

On epäselvää, mikä aiheuttaa fibrokartilaagisen embolis-
min esiintymisen eniten juuri irlanninsusikoirien pennuilla, eikä 
muilla suurikokoisten rotujen pennuilla tai muilla suurilla vint-
tikoirilla. Yleisesti ottaen vinttikoirilla on erittäin harvoin rap-
peumamuutoksia välilevyissä, kuten on Greyhoundeilla todis-
tettu. Taudin aikainen puhkeaminen irlanninsusikoirilla viittaa, 
että syy saattaisi olla suonten keskimääräistä pitempiaikaisessa 
läsnäolossa välilevyssä (nikamavälilevyissä on normaalisti suo-
nia vain koiran varhaisessa kehitysvaiheessa ja ne katoavat koi-
ran synnyttyä, nikamavälilevy on myöskin koiran kehon suurin 
verisuoneton rakenne ja kaikki ravinteet imeytyvät läpi ympä-
röivistä luista). 

Toisena syynä voisi olla nuoressa iässä pehmeät luut mut-
ta painava koira, ja tämän suuren painon vaikutus pakottaa vä-
lilevymateriaalin siirtymään ensin nikaman päätelevyyn josta se 
myöhemmin siirtyy suoniin jotka ovat luussa. Kummatkin teo-
riat ovat pelkästään arvailuja tällä hetkellä, niitä ei ole saatu var-
mistettua. 

Huomatkaa magneettikuvien muutokset 10 viikkoisella ir-
lanninsusikoirapennulla joka tutkittiin Aistissa. Valkoinen alue 
selkäytimen sisällä kuudennen kaulanikaman ja ensimmäisen 
rintanikaman kohdalla viittaa selkäydininfarktiin (A). Poikittai-
sesta kuvasta näkyy että leesio on epäsymmetrinen, ja vaikuttaa 
enemmän oikealla puolella (nuoli) kuin vasemmalla (B).  

  

BA

Välilevysairautta (välilevytyrää) on suhteellisen harvoin isoilla koirilla, sillä välilevyn 
rappeumaa tavataan harvoin suurilla roduilla (A) verrattuna lyhytjalkaisiin rotuihin kuten 
mäyräkoira. Yllä olevista kuvista voi vertailla normaaleja, kirkkaan valkoisia terveen koiran 
välilevyjä (A), sekä tyräytyneitä välilevyjä (B, nuolenpäät).
Fibrokartilaaginen embolismi on vanha sairaus. Siitä on raportoitu ensimmäisen kerran 
ihmisellä 1961 ja koiralla 1973. Tämän kuvauksen jälkeen on eläinlääketieteellisessä 
kirjallisuudessa julkaistu monia muitakin tapauksia koirilla. Muut lajit, kuten kissat, hevoset, 
lampaat ja siat, eivät näytä kärsivän kyseisestä vaivasta läheskään yhtä usein kuin koirat. 
Fibrokartilaagisesta embolismista on yleisimmin koirilla raportoitu keski-ikäisistä vanhoihin, 
suurista roduista erittäin suuriin rotuihin. Neer (1992) havaitsi, että 71,8 % varmennetuista 
tapauksista joista oli raportoitu koko eläinlääketieteellisessä kirjallisuudessa vuoteen 1992 
mennessä, oli suurirotuisia koiria. 
Tutkijoiden mukaan yhtenä selityksenä taudin esiintymiseen suurirotuisilla koirilla voisi olla, 
että näillä koirilla nikamavälilevyt pysyvät pehmeänä pidemmän ajan, jonka takia niillä saattaa 
olla enemmän taipumusta läpäistä suoni. Tautitapausten määrä aikuisilla ja vanhemmilla 
koirilla tukee muiden tekijöiden olemassaoloa, kuten välilevyn ikääntymistä, siinä 
muodostuneita halkeumia, uusien suonien muodostumista välilevyissä, sekä muita tekijöitä 
jotka saattavat edistää materiaalin suonensisäistä tyräytymistä. 

A B

Huomatkaa magneettikuvien muutokset. Valkoinen alue selkäytimen sisällä viittaa 
selkäydininfarktiin (A, nuolet). Poikittaisesta kuvasta näkyy että leesio on epäsymmetrinen, ja 
vaikuttaa enemmän oikealla puolella (nuoli) kuin vasemmalla (B).   

Tähän päivään mennessä vain muutamat tieteelliset julkaisut ovat kuvailleet fibrokartilaagisen 
embolismin esiintymistä pennuilla (Junker J et al, 2000). Kaikki tämän kyseisen tutkimuksen 
pennut olivat irlanninsusikoiria. Kaksi muuta tieteellistä julkaisua käsittelivät erittäin nuoria 
koiria: Doige et al (1983) kuvaili 4 kuukautista saksanpaimenkoiraa ja Dyce et al (1993) nuorta 
irlanninsusikoiraa. Junkerin tutkimus sisälsi 8 koiraa eri pentueista. Koirien iät vaihtelivat 8-13 
viikon välillä. Kaikki koirat olivat akuutisti halvaantuneita, ja halvauksen taso vaihteli. Viidellä 
koiralla pelkkä takajalka/takajalat olivat halvaantuneet, ja kolmella kaikki neljä raajaa olivat 
epänormaaleja. Kolmella koiralla kliinisen aiheuttajan sanottiin olevan yhteydessä traumaan tai 
liikuntaan. Tutkituista koirista kolme selvisi ja viiden kohdalla päädyttiin eutanasiaan. 
On epäselvää, mikä aiheuttaa fibrokartilaagisen embolismin esiintymisen eniten juuri 
irlanninsusikoirien pennuilla, eikä muilla suurikokoisten rotujen pennuilla tai muilla suurilla 
vinttikoirilla. Yleisesti ottaen vinttikoirilla on erittäin harvoin rappeumamuutoksia välilevyissä, 
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Välilevysairautta (välilevytyrää) on suhteellisen harvoin isoilla koirilla, sillä välilevyn 
rappeumaa tavataan harvoin suurilla roduilla (A) verrattuna lyhytjalkaisiin rotuihin kuten 
mäyräkoira. Yllä olevista kuvista voi vertailla normaaleja, kirkkaan valkoisia terveen koiran 
välilevyjä (A), sekä tyräytyneitä välilevyjä (B, nuolenpäät).
Fibrokartilaaginen embolismi on vanha sairaus. Siitä on raportoitu ensimmäisen kerran 
ihmisellä 1961 ja koiralla 1973. Tämän kuvauksen jälkeen on eläinlääketieteellisessä 
kirjallisuudessa julkaistu monia muitakin tapauksia koirilla. Muut lajit, kuten kissat, hevoset, 
lampaat ja siat, eivät näytä kärsivän kyseisestä vaivasta läheskään yhtä usein kuin koirat. 
Fibrokartilaagisesta embolismista on yleisimmin koirilla raportoitu keski-ikäisistä vanhoihin, 
suurista roduista erittäin suuriin rotuihin. Neer (1992) havaitsi, että 71,8 % varmennetuista 
tapauksista joista oli raportoitu koko eläinlääketieteellisessä kirjallisuudessa vuoteen 1992 
mennessä, oli suurirotuisia koiria. 
Tutkijoiden mukaan yhtenä selityksenä taudin esiintymiseen suurirotuisilla koirilla voisi olla, 
että näillä koirilla nikamavälilevyt pysyvät pehmeänä pidemmän ajan, jonka takia niillä saattaa 
olla enemmän taipumusta läpäistä suoni. Tautitapausten määrä aikuisilla ja vanhemmilla 
koirilla tukee muiden tekijöiden olemassaoloa, kuten välilevyn ikääntymistä, siinä 
muodostuneita halkeumia, uusien suonien muodostumista välilevyissä, sekä muita tekijöitä 
jotka saattavat edistää materiaalin suonensisäistä tyräytymistä. 

A B

Huomatkaa magneettikuvien muutokset. Valkoinen alue selkäytimen sisällä viittaa 
selkäydininfarktiin (A, nuolet). Poikittaisesta kuvasta näkyy että leesio on epäsymmetrinen, ja 
vaikuttaa enemmän oikealla puolella (nuoli) kuin vasemmalla (B).   

Tähän päivään mennessä vain muutamat tieteelliset julkaisut ovat kuvailleet fibrokartilaagisen 
embolismin esiintymistä pennuilla (Junker J et al, 2000). Kaikki tämän kyseisen tutkimuksen 
pennut olivat irlanninsusikoiria. Kaksi muuta tieteellistä julkaisua käsittelivät erittäin nuoria 
koiria: Doige et al (1983) kuvaili 4 kuukautista saksanpaimenkoiraa ja Dyce et al (1993) nuorta 
irlanninsusikoiraa. Junkerin tutkimus sisälsi 8 koiraa eri pentueista. Koirien iät vaihtelivat 8-13 
viikon välillä. Kaikki koirat olivat akuutisti halvaantuneita, ja halvauksen taso vaihteli. Viidellä 
koiralla pelkkä takajalka/takajalat olivat halvaantuneet, ja kolmella kaikki neljä raajaa olivat 
epänormaaleja. Kolmella koiralla kliinisen aiheuttajan sanottiin olevan yhteydessä traumaan tai 
liikuntaan. Tutkituista koirista kolme selvisi ja viiden kohdalla päädyttiin eutanasiaan. 
On epäselvää, mikä aiheuttaa fibrokartilaagisen embolismin esiintymisen eniten juuri 
irlanninsusikoirien pennuilla, eikä muilla suurikokoisten rotujen pennuilla tai muilla suurilla 
vinttikoirilla. Yleisesti ottaen vinttikoirilla on erittäin harvoin rappeumamuutoksia välilevyissä, 

kuten on Greyhoundeilla todistettu. Taudin aikainen puhkeaminen irlanninsusikoirilla viittaa, 
että syy saattaisi olla suonten keskimääräistä pitempiaikaisessa läsnäolossa välilevyssä 
(nikamavälilevyissä on normaalisti suonia vain koiran varhaisessa kehitysvaiheessa ja ne 
katoavat koiran synnyttyä, nikamavälilevy on myöskin koiran kehon suurin verisuoneton 
rakenne ja kaikki ravinteet imeytyvät läpi ympäröivistä luista).  
Toisena syynä voisi olla nuoressa iässä pehmeät luut mutta painava koira, ja tämän suuren 
painon vaikutus pakottaa välilevymateriaalin siirtymään ensin nikaman päätelevyyn josta se 
myöhemmin siirtyy suoniin jotka ovat luussa. Kummatkin teoriat ovat pelkästään arvailuja tällä 
hetkellä, niitä ei ole saatu varmistettua.  

A B
Huomatkaa magneettikuvien muutokset 10 viikkoisella irlanninsusikoirapennulla joka tutkittiin 
Aistissa. Valkoinen alue selkäytimen sisällä kuudennen kaulanikaman ja ensimmäisen 
rintanikaman kohdalla viittaa selkäydininfarktiin (A). Poikittaisesta kuvasta näkyy että leesio 
on epäsymmetrinen, ja vaikuttaa enemmän oikealla puolella (nuoli) kuin vasemmalla (B).   

A B

Yllä olevista kuvista näkyy saman koiran tilanne kaksi viikkoa myöhemmin. Huomatkaa 
muutokset nikamavälilevyssä sekä nikamassa Th1 (nuoli). Nämä muutokset osoittavat, että 
välilevymateriaali on luultavimmin ensiksi työntynyt nikamaan ja myöhemmin aiheuttanut 
selkäydininfarktin.
Sairauteen ei ole tällä hetkellä olemassa muuta tehokasta hoitoa kuin fysioterapia. Joskus on 
esitetty että kortisonipistos voisi vaikuttaa lopputulokseen. Mielestäni taudin ennuste on 
riippuvainen siitä, missä kohtaa infarkti tapahtuu ja kuinka laaja selkäytimen vaurio on (kuinka 
leveä ja pitkä on vauriotunut alue). Yksittäinen tai toistetut kortisonipistokset eivät pysty 
auttamaan vaikeasti sairastuneita koiria. Myöskin koirat jotka ovat paranemassa olisivat 
parntuneet ilmankin pistoksia. 
Fysioterapia on tutkitusti ehdottomasti paras hoito saada fibrokartilaagisesta embolismista 
kärsivä koira takaisin jaloilleen. Irlanninsusikoirien pennuista on paljon vähemmän kokemusta 
koska niitä ei ole tutkittu/dokumentoitu niin paljon. Kokemuksemme osoittaa, että myös 
vaikeasti sairastuneet koirat voidaan saada taas kävelemään. Mutta irlanninsusikoirissa on se 
ongelma, että ensinnäkin ne kasvavat intensiivisesti, ja toiseksi ortopediset ongelmat osittain 
halvaantuneissa raajoissa, kuten lihasten supistuminen ja luun epämuodostumat ovat 
lisäongelmia. 

kuten on Greyhoundeilla todistettu. Taudin aikainen puhkeaminen irlanninsusikoirilla viittaa, 
että syy saattaisi olla suonten keskimääräistä pitempiaikaisessa läsnäolossa välilevyssä 
(nikamavälilevyissä on normaalisti suonia vain koiran varhaisessa kehitysvaiheessa ja ne 
katoavat koiran synnyttyä, nikamavälilevy on myöskin koiran kehon suurin verisuoneton 
rakenne ja kaikki ravinteet imeytyvät läpi ympäröivistä luista).  
Toisena syynä voisi olla nuoressa iässä pehmeät luut mutta painava koira, ja tämän suuren 
painon vaikutus pakottaa välilevymateriaalin siirtymään ensin nikaman päätelevyyn josta se 
myöhemmin siirtyy suoniin jotka ovat luussa. Kummatkin teoriat ovat pelkästään arvailuja tällä 
hetkellä, niitä ei ole saatu varmistettua.  

A B
Huomatkaa magneettikuvien muutokset 10 viikkoisella irlanninsusikoirapennulla joka tutkittiin 
Aistissa. Valkoinen alue selkäytimen sisällä kuudennen kaulanikaman ja ensimmäisen 
rintanikaman kohdalla viittaa selkäydininfarktiin (A). Poikittaisesta kuvasta näkyy että leesio 
on epäsymmetrinen, ja vaikuttaa enemmän oikealla puolella (nuoli) kuin vasemmalla (B).   

A B

Yllä olevista kuvista näkyy saman koiran tilanne kaksi viikkoa myöhemmin. Huomatkaa 
muutokset nikamavälilevyssä sekä nikamassa Th1 (nuoli). Nämä muutokset osoittavat, että 
välilevymateriaali on luultavimmin ensiksi työntynyt nikamaan ja myöhemmin aiheuttanut 
selkäydininfarktin.
Sairauteen ei ole tällä hetkellä olemassa muuta tehokasta hoitoa kuin fysioterapia. Joskus on 
esitetty että kortisonipistos voisi vaikuttaa lopputulokseen. Mielestäni taudin ennuste on 
riippuvainen siitä, missä kohtaa infarkti tapahtuu ja kuinka laaja selkäytimen vaurio on (kuinka 
leveä ja pitkä on vauriotunut alue). Yksittäinen tai toistetut kortisonipistokset eivät pysty 
auttamaan vaikeasti sairastuneita koiria. Myöskin koirat jotka ovat paranemassa olisivat 
parntuneet ilmankin pistoksia. 
Fysioterapia on tutkitusti ehdottomasti paras hoito saada fibrokartilaagisesta embolismista 
kärsivä koira takaisin jaloilleen. Irlanninsusikoirien pennuista on paljon vähemmän kokemusta 
koska niitä ei ole tutkittu/dokumentoitu niin paljon. Kokemuksemme osoittaa, että myös 
vaikeasti sairastuneet koirat voidaan saada taas kävelemään. Mutta irlanninsusikoirissa on se 
ongelma, että ensinnäkin ne kasvavat intensiivisesti, ja toiseksi ortopediset ongelmat osittain 
halvaantuneissa raajoissa, kuten lihasten supistuminen ja luun epämuodostumat ovat 
lisäongelmia. 
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Yllä olevista kuvista näkyy saman koiran tilanne kaksi viik-
koa myöhemmin. Huomatkaa muutokset nikamavälilevyssä 
sekä nikamassa Th1 (nuoli). Nämä muutokset osoittavat, että 
välilevymateriaali on luultavimmin ensiksi työntynyt nikamaan 
ja myöhemmin aiheuttanut selkäydininfarktin.

Sairauteen ei ole tällä hetkellä olemassa muuta tehokasta 
hoitoa kuin fysioterapia. Joskus on esitetty että kortisonipistos 
voisi vaikuttaa lopputulokseen. Mielestäni taudin ennuste on 
riippuvainen siitä, missä kohtaa infarkti tapahtuu ja kuinka laa-
ja selkäytimen vaurio on (kuinka leveä ja pitkä on vauriotunut 
alue). Yksittäinen tai toistetut kortisonipistokset eivät pysty aut-
tamaan vaikeasti sairastuneita koiria. Myöskin koirat jotka ovat 
paranemassa olisivat parntuneet ilmankin pistoksia.

Fysioterapia on tutkitusti ehdottomasti paras hoito saada 
fibrokartilaagisesta embolismista kärsivä koira takaisin jaloilleen. 
Irlanninsusikoirien pennuista on paljon vähemmän kokemusta 
koska niitä ei ole tutkittu/dokumentoitu niin paljon. Kokemuk-
semme osoittaa, että myös vaikeasti sairastuneet koirat voidaan 
saada taas kävelemään. Mutta irlanninsusikoirissa on se ongel-
ma, että ensinnäkin ne kasvavat intensiivisesti, ja toiseksi orto-
pediset ongelmat osittain halvaantuneissa raajoissa, kuten lihas-
ten supistuminen ja luun epämuodostumat ovat lisäongelmia.

Äskettäisissä raporteissa dokumentoitua parantumista 
esiintyi noin 70%:ssa aikuisista  potilaista. Lisäksi seurannassa 
kävi ilmi, että suurimmalla osalla paraneminen tapahtui kahden 
viikon sisällä. Suurin osa monopareettisista tai monopleegisistä 
koirista parantuvat. Tämä tieto saattaa antaa viitteitä siihen, että 
toispuoliseen selkäytimen vaurioon liittyy parempi paranemis-
mahdollisuus. Toisaalta, transversaalit vauriot ja symmetriset oi-
reet saattavat viitata vakavampaan selkäytimen vaurioon. 

Leesion laajuus näyttää vaikuttavan ennusteeseen enem-
män kuin sen sijainti. Puuttuvaa syväkiputuntoa esiintyi paljon 

enemmän koirilla joille tehtiin eutanasia, ja tähän todennäköi-
sesti liittyi vakava ja molemminpuoleinen harmaan ja valkean ai-
neen vaurio. Kokemukseni perusteella puuttuva syväkiputunto 
on tärkein havaittu negatiivinen parametri ennusteen kannalta. 
Intensiivistä ja ajoissa aloitettua fysioterapiaa tulisi käyttää kai-
kissa mahdollisissa epäillyissä fibrokartilaagisissa embolismeis-
sa. Olen vakuuttunut, että fysioterapia on tärkeässä roolissa jot-
ta fibrokartilaagisesta embolismista kärsivä koira saataisiin taas 
kävelemään normaalisti, tai lähes normaalisti.

kuten on Greyhoundeilla todistettu. Taudin aikainen puhkeaminen irlanninsusikoirilla viittaa, 
että syy saattaisi olla suonten keskimääräistä pitempiaikaisessa läsnäolossa välilevyssä 
(nikamavälilevyissä on normaalisti suonia vain koiran varhaisessa kehitysvaiheessa ja ne 
katoavat koiran synnyttyä, nikamavälilevy on myöskin koiran kehon suurin verisuoneton 
rakenne ja kaikki ravinteet imeytyvät läpi ympäröivistä luista).  
Toisena syynä voisi olla nuoressa iässä pehmeät luut mutta painava koira, ja tämän suuren 
painon vaikutus pakottaa välilevymateriaalin siirtymään ensin nikaman päätelevyyn josta se 
myöhemmin siirtyy suoniin jotka ovat luussa. Kummatkin teoriat ovat pelkästään arvailuja tällä 
hetkellä, niitä ei ole saatu varmistettua.  

A B
Huomatkaa magneettikuvien muutokset 10 viikkoisella irlanninsusikoirapennulla joka tutkittiin 
Aistissa. Valkoinen alue selkäytimen sisällä kuudennen kaulanikaman ja ensimmäisen 
rintanikaman kohdalla viittaa selkäydininfarktiin (A). Poikittaisesta kuvasta näkyy että leesio 
on epäsymmetrinen, ja vaikuttaa enemmän oikealla puolella (nuoli) kuin vasemmalla (B).   
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Yllä olevista kuvista näkyy saman koiran tilanne kaksi viikkoa myöhemmin. Huomatkaa 
muutokset nikamavälilevyssä sekä nikamassa Th1 (nuoli). Nämä muutokset osoittavat, että 
välilevymateriaali on luultavimmin ensiksi työntynyt nikamaan ja myöhemmin aiheuttanut 
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Sairauteen ei ole tällä hetkellä olemassa muuta tehokasta hoitoa kuin fysioterapia. Joskus on 
esitetty että kortisonipistos voisi vaikuttaa lopputulokseen. Mielestäni taudin ennuste on 
riippuvainen siitä, missä kohtaa infarkti tapahtuu ja kuinka laaja selkäytimen vaurio on (kuinka 
leveä ja pitkä on vauriotunut alue). Yksittäinen tai toistetut kortisonipistokset eivät pysty 
auttamaan vaikeasti sairastuneita koiria. Myöskin koirat jotka ovat paranemassa olisivat 
parntuneet ilmankin pistoksia. 
Fysioterapia on tutkitusti ehdottomasti paras hoito saada fibrokartilaagisesta embolismista 
kärsivä koira takaisin jaloilleen. Irlanninsusikoirien pennuista on paljon vähemmän kokemusta 
koska niitä ei ole tutkittu/dokumentoitu niin paljon. Kokemuksemme osoittaa, että myös 
vaikeasti sairastuneet koirat voidaan saada taas kävelemään. Mutta irlanninsusikoirissa on se 
ongelma, että ensinnäkin ne kasvavat intensiivisesti, ja toiseksi ortopediset ongelmat osittain 
halvaantuneissa raajoissa, kuten lihasten supistuminen ja luun epämuodostumat ovat 
lisäongelmia. 
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Shunttitestien yhteenveto 
 

Jalostustoimikunta on kerännyt vuodesta 2015 lähtien tietoa Suomessa syntyneistä pentueista, jotka on 

testattu sappihappotestillä portokavaalisen maksashuntin poissulkemiseksi ennen pentujen luovutusikää. 

26 kasvattajaa on allekirjoittanut shunttisitoumuksen, jossa he sitoutuvat testaamaan pennut noin 6 vkon 

ikäisinä ja toimittamaan tulokset jalostustoimikunnalle. Tulokset julkaistaan lehdessä ja yhdistyksen 

nettisivuilla. 

35 kasvattajalla on ollut pentue viimeisen 5 vuoden aikana ja näistä 13 on allekirjoittanut sitoumuksen 

shuntin testaamisesta. 12 kasvattajaa ei ole sitoumusta allekirjoittanut, mutta näistäkin osa tekee 

shunttitestin pennuille. Näiden testien tulokset jäävät kuitenkin vain kasvattajan tietoon. 

 

2015 ilmoitettiin 74 pennun testitulokset joista 2 todettiin portokavaalinen maksashuntti 

2016 ilmoitettiin 90 pennun testitulokset joista 1 todettiin portokavaalinen maksashuntti 

2017 ilmoitettiin 80 pennun testitulokset joista 3 todettiin portokavaalinen maksashuntti 

2018 ilmoitettiin  76 pennun testitulokset joista 0 todettiin portokavaalinen maksashuntti 

 

 

 



Arvoisa kasvattaja 

Tämä kysely on lähetetty kaikille niille kasvattajille, joilla on ollut pentue vuonna 2008 tai sen jälkeen. Pohjana 

toimii vuonna 2008 lähetetty kysely samasta aiheesta.  Tarkoituksena on päivittää tietoja uuteen jalostuksen 

tavoiteohjelmaan. Tarvittaessa voit valita kysymyksistä yhden tai useamman vaihtoehdon. 

Yhteenvedossa emme julkaise kenneleiden tai koirien nimiä. Kaikki materiaali jää vain jalostustoimikunnan 

tietoon.  Voit myös lähettää kyselyn nimettömänä mikäli haluat. Toivomme kuitenkin yhteystietojen 

ilmoittamista, jotta voimme päivittää kasvattajien yhteystiedot. 

KYSELYYN VASTASI 15 KASVATTAJAA. KYSELYLOMAKE VASTAUSKUORINEEN LÄHETETTIIN 33 KASVATTAJALLLE. 

Vastausprosentti on sen verran pieni että täytyy miettiä missä määrin voidaan tehdä johtopäätöksiä tämän 

kyselyn pohjalta. 

1. Olen kasvattanut irlanninsusikoiria kasvattajaurallani (myös ennen v.2008 olleet pentueet) 

3   1-2 pentuetta     3 

3   3-5 pentuetta     3 

2   5-10 pentuetta     2  

7   enemmän kuin 10 pentuetta    7 

 

2. Kasvatustyön jatkaminen 

(  ) en kasvata enää    3 

(  ) suunnitelmissa on lopettaa kasvatustyö muutaman vuoden sisällä 2 

(  ) aion kasvattaa edelleen     10 

 

3. Sydämestä johtuvien sairauksien määrä kasvateillani on  

(  ) ei yhtään tapausta    5 

(  ) harvemmin kuin yhdellä kahdestakymmenestä  5 

(  ) noin yhdellä kahdestakymmenestä   2 

(  ) noin yhdellä kymmenestä    1 

(  ) noin yhdellä viidestä    2 

                  ”5/52” 

                  ”yksi toistaiseksi (5-10 pentuetta) ” 

 ”yksi ainoa” 

 

4. Kasvuhäiriöiden (lonkkavika, nivelen tai kasvuruston luutumishäiriö, olkapää-, kyynär-, polvi-, ja 

kinnernivelessä, on vaatinut leikkauksen tai mennyt muulla tavalla ohi) esiintyminen kasvateillani 

(  ) ei yhtään tapausta    5 

(  ) harvemmin kuin yhdellä kahdestakymmenestä  8 

(  ) noin yhdellä kahdestakymmenestä   1 

(  ) noin yhdellä kymmenestä    1 

(  ) noin yhdellä viidestä    0 

”2/52” 

”yksi leikattu kasvuhäiriö” 

”yksi ainoa” 



5. Pentuhalvauksien määrä kasvateillani (jos diagnoosi ei ole varma, niin 9-16 viikon iässä jonkun 

raajan/raajojen/takapään pettäminen, neliraaja halvaus luetaan myös tähän kohtaan) 

(  ) ei yhtään tapausta    11 

(  ) on ollut yhdessä pentueessa    4 

(  ) on ollut kahdessa eri pentueessa   0 

(  ) on ollut kolmessa tai useammassa   0 

” 1 pentu” 

 

6. Shunttipentuja on esiintynyt kasvateillani 

(  ) ei yhtään tapausta    8 

(  ) on ollut yhdessä pentueessa    6 

(  ) on ollut kahdessa    1 

(  ) on ollut kolmessa tai useammassa pentueessa  0 

 

 

7. Shuntin esiintyminen Suomessa on mielestäni  

(  ) pysynyt ennallaan    9 

(  ) vähentynyt      0 

(  ) lisääntynyt     6 

 

 

8. Luusyöpä tapausten määrä kasvateillani 

(  ) ei ole ollut  yhtään tapausta    4 

(  ) harvemmin kuin yhdellä kahdestakymmenestä  6 

(  ) noin yhdellä kahdestakymmenestä   2 

(  ) noin yhdellä kymmenestä    2 

(  ) noin yhdellä viidestä    0 

”60% kasvateista”     1 

”1/52” 

 

 

9. Yleinen infektioherkkyys (sis. antibioottihoitoa vaatineet korvatulehdukset, virtsatietulehdukset, 

kennelyskä, kurkku yms. tulehdukset) Tässä EI tarkoiteta yksittäistä virtsatie tai korvatulehdusta 

vaan useita antibioottikuureja vaikkakin eri sairauksiin. 

(  ) ei ole ollut  yhtään tapausta    3 

(  ) harvemmin kuin yhdellä kahdestakymmenestä  10 

(  ) noin yhdellä kahdestakymmenestä   1 

(  ) noin yhdellä kymmenestä    1 

(  ) noin yhdellä viidestä    0 

-”tämä kyllä mahdoton loppupeleissä varmasti tietää” 

-”mahdotonta sanoa, koska ihmiset ei raportoi joka kuurista, muuta omillani ei ole ollut, enkä tiedä 

myöskään kasvateillani olleen” 

-”allergiaepäily, kys no 18” 

 



10. Ruokatorven laajentuma 

(  ) minulla ei ole ollut yhtään tällaista tapausta   12 

(  ) minulla on ollut yksi (1)     2 

(  ) minulla on ollut kaksi (2)     0 

(  ) minulla on ollut kolme (3) tai enemmän   1 

 

11. Napatyrä, pieni napatyrä joka ei ole vaatinut leikkaushoitoa 

  (  ) ei yhtään      6 

  (  ) on ollut, noin yksi viidestäkymmenestä syntyneestä pennusta 7 

  (  ) on ollut, noin yksi kolmestakymmenestä syntyneestä pennusta 0 

  (  ) on ollut noin yksi kahdestakymmenestä syntyneestä pennusta 2 

  (  ) on ollut, noin yksi kymmenestä syntyneestä pennusta  0 

”1/52” 

”3/44” 

” 1 pentu” 

 

12. Napatyrä, Isommat jotka ovat vaatineet leikkausta. 

 (  ) ei yhtään      12 

 (  ) on ollut, noin yksi viidestäkymmenestä syntyneestä pennusta 2 

 (  ) on ollut, noin yksi kolmestakymmenestä syntyneestä pennusta 1 

 (  ) on ollut noin yksi kahdestakymmenestä syntyneestä pennusta 0 

 (  ) on ollut, noin yksi kymmenestä syntyneestä pennusta  0 

” 1pentu” 

 

13. Onko sinulle vuoden 2008 jälkeen syntyneissä pennuissa jotain muuta sairautta jonka haluat 

mainita. 

Mitä? 

”toistuvat keuhkokuumeet” 

”synnynnäinen sokeus-> kehittymättömät näköhermon päät” 

” yhdessä pentueessa 3 vesipäätä, eivät selvinneet hengissä” 

 

 

14. Oletko huomannut kasvateissasi pienihampaisia yksilöitä? 

  (  ) en ole huomannut    11 

  (  ) olen huomannut hieman    4 

  (  ) olen huomannut pienihampaisuuden selvästi lisääntyneen  0 

 

 

15. Oletko huomannut kasvateissasi purentavikaisia yksilöitä? 

(  ) ei yhtään      2 

(  ) on ollut, noin yksi viidestäkymmenestä syntyneestä pennusta 5 

(  ) on ollut, noin yksi kolmestakymmenestä syntyneestä pennusta 4 

(  ) on ollut noin yksi kahdestakymmenestä syntyneestä pennusta 1 

(  ) on ollut, noin yksi kymmenestä syntyneestä pennusta  3 



”yläpurenta 2 kpl” 

”1/52” 

”6/44” 

”puuttuvia poskihampaita” 

” 1 yläpurenta” 

” 1 kulmahampaan virhe” 

 

16. Onko kasvateillasi ollut kapea alaleuka? 

(  ) ei yhtään      2 

(  ) on ollut, ei merkitsevässä määrin   12 

(  ) on ollut, suurimmalla osalla    1 

(  ) on ollut kaikilla     0 

”2/52” 

”tulkinnanvaraista!” 

 

17. Kapeiden alaleukojen määrä irlanninsusikoirilla on mielestäsi 

(  ) pysynyt ennallaan    3 

(  ) lisääntynyt  hieman    10 

(  ) kasvanut selvästi    1 

(  ) laskenut hieman     0 

(  ) laskenut selvästi    0 

”mahdoton sanoa koska suurin osa ei tule esille”  1 

 

18. Allergiat (ruoka-aine, pöly/varastopunkki, lääkeaine tms.) tai jos ei ole varmistettu allergiaksi, 

epäiltyjen tapausten määrä kasvateillasi 

  (  ) ei ole ollut  yhtään tapausta    9 

  (  ) harvemmin kuin yhdellä kahdestakymmenestä  6 

  (  ) noin yhdellä kahdestakymmenestä   0 

  (  ) noin yhdellä kymmenestä    0 

  (  ) noin yhdellä viidestä    0 

”1/52” 

”1kpl” 

”tämäkin tulkinnanvaraista, ruokinta ei ehkä ole tuonut esille” 

 

19. Allergioiden tai allergiaepäilyjen (vrt. edelliseen kysymykseen) määrä on 

  (  ) pysynyt ennallaan    4 

  (  ) lisääntynyt  hieman    8 

  (  ) kasvanut selvästi    2 

  (  ) laskenut hieman     0 

  (  ) laskenut selvästi    0 

”?”      1 

”punaisia tassuja ja silmänympäryksiä näkee näyttelyissäkin runsaasti” 

”ell kyllä hyvin mielellään tutkisivat ja tekisivät allergiatestejä noin yleisesti siis nykyään” 

”eläinlääkärit vaikuttaneet” 



 

20. Kannukset takajaloissa (molemmissa tai vain toisessa) 

  (  ) minulla ei ole ollut yhtään pentuetta jossa olisi ollut takakannuksellisia pentuja 5 

  (  ) minulla on ollut yksi pentue jossa on ollut takakannuksellisia pentuja  2 

  (  ) minulla on ollut kaksi pentuetta jossa on ollut takakannuksellisia pentuja  5 

  (  ) minulla on ollut kolme pentuetta tai enemmän jossa on ollut takakannuksellisia pentuja 3 

”yht .7 kpl” 

”ei enää nykyään, pääsin eroon” 

 

21. Takakannuksellisten koirien jalostuskäyttö 

  (  ) en näe sillä olevan estettä jalostusvalintoihini  9 

  (  ) en käytä jalostukseen sellaista koiraa jolla on ollut takakannus/kannukset 2 

  (  ) käytän jos toisella osapuolella on ollut ja toisella ei  4 

” ei ole tullut vastaan että olisi joutunut harkitsemaan asiaa” 

”kasvattamani uros jolla oli takakannukset ei jättänyt niitä jälkeläisiinsä, eikä myöskään saanut  

  näyttelyssä huomautuksia niistä” 

 

 

22. Irlanninsusikoirien luonteet ovat Suomessa 

  (  )  ei ole tapahtunut muutosta    10 

  (  ) ovat hieman parantuneet    0 

  (  ) ovat selvästi parantuneet    0 

  (  ) ovat hieman huonontuneet    5 

  (  ) ovat selvästi huonontuneet    0 

  Mikäli muutosta on ollut niin miten luonteet ovat muuttuneet? 

”aina on ollut pipipäitä ja arkoja, niin jalostuksessa otettava huomioon nykyäänkin, eikä siinä selitykset    

auta” 

”näyttelyissä tapaa enemmän agressiivisia / rähähteleviä irliksiä” 

” nykyään näkee / kuulee puhuttavan aroista koirista. Ruoan vahtimista jonkin verran, joka ei ole 

toivottava       luonteenpiirre. Ulkomaisissa koirissa ongelmia tapaa enemmän kuin suomalaisissa / 

suomessa   kasvatetuissa.  Omilla kasvateilla ei ongelmia luonteessa” 

”arkuutta ja epävarmuutta enemmän” 

”arkoja koiria on enemmän nykyään kuin 20 v. sitten”   

 

 

23. Omistajan aiheuttama koiran huono käytös. Onko tällaisten koirien määrä mielestäsi muuttunut 

viimeisen viiden vuoden aikana? 

  (  ) määrässä ei ole tapahtunut muutosta    8 

  (  ) tänä päivänä näkee hieman paremmin käyttäytyviä koiria kuin ennen.  1 

  (  ) tänä päivänä näkee selvästi paremmin käyttäytyviä koiria kuin ennen  0 

  (  ) tänä päivänä näkee hieman enemmän huonosti käyttäytyviä koiria kuin ennen 3 

”mitä ihmettä, nyt menee selitysten puolelle”    1 

”täysin mahdoton sanoa”     1 

”?”       1 



 

 

24. Urosten haluttomuus astua narttua  

  (  ) tällaisia uroksia en ole havainnut    3 

  (  ) mielestäni on mutta määrä on vähäinen   6 

  (  ) mielestäni tällaisten urosten määrä on hieman kasvanut  3 

  (  ) mielestäni tällaisten urosten määrä on selvästi kasvanut  1 

  (  ) mielestäni tällaisia uroksia on aiempaa vähemmän  0 

  (  ) mielestäni tällaisia uroksia on selvästi aiempaa vähemmän  0 

”ainakin jos tarkastelee keinosiemennystapaa ja kuinka monella uroksella eräät kasvattajat kiertävät” 

”eiköhän ole suht ennallaan” 

”tiedän paljon uroksia jotka eivät astu, sitä en tiedä onko tällaisten urosten määrä kasvanut”  1 

”omat astutukset” 

”en osaa sanoa”      1 

 

 

25. Uros on jättänyt nartun tyhjäksi.  Syy ei ole nartussa. 

  (  ) tällaisia uroksia en ole havainnut    5 

  (  ) mielestäni on mutta määrä on vähäinen   6 

  (  ) mielestäni tällaisten urosten määrä on hieman kasvanut  1 

  (  ) mielestäni tällaisten urosten määrä on selvästi kasvanut  0 

  (  ) mielestäni tällaisia uroksia on aiempaa vähemmän  0 

  (  ) mielestäni tällaisia uroksia on selvästi aiempaa vähemmän  0 

”huolestuttava tosiasia! Urosten siemennesteen laatu huononemassa” 

”mistä voi tietää että syy ei ole nartussa?”   1 

”hölmö kysymys, mistä voi tietää ettei vika ole nartussa (esim. liian myöhään tai aikaisin astutettu)”  1 

”en osaa sanoa”                   1 

 

 

 

26. Nartulla on mielestäsi ns. oikeat päivät meneillään, uros halukas astumaan mutta narttu ei syystä 

tai toisesta anna kenenkään uroksen astua    

  (  ) minulla ei ole ollut tällaista narttua   11 

  (  ) minulla on ollut yksi tällainen narttu   3  

  (  ) minulla on ollut kaksi tällaista narttua   0 

  (  ) minulla on ollut kolme tai useampi tällaista  narttua.  1 

” aina proge – pieni vaiva ja kustannus ja myös syynä eläinlääkärin tarkastukseen ennen ekaa  

astutusta” 

”nartut eivät aina hyväksy minun valitsemaani urosta” 

”uroksen vaihto auttoi, antoi siis astua” 

 

 

 

 



 

27. Narttu on astutettu, astutus tai astutukset kyseiseen kiimaan ovat teknisesti onnistuneet mutta 

narttu ei ole tullut kantavaksi. Kysymyksessä oletus on, että vika ei ole uroksessa. 

  (  ) tällaisia narttuja minulla ei ole ollut. Jokaisesta astutuksesta on tullut kantavaksi 2 

  (  ) on ollut, mutta esim. seuraavalla kerralla on onnistunut   9 

  (  ) minulla on ollut yksi tällainen narttu    3 

  (  ) minulla on ollut useampi kuin yksi tällainen narttu   1 

” 2 narttua viim. 10 vuoden aikana” 

”joka astutus josta narttu ei ole tullut kantavaksi-> uroksella on ollut ongelmia” 

”mistä tietää, ettei vika ole uroksessa, vastaan oletuksella, että uros on tutkittu” 

”nartulla pentue ennen em. tapausta, toisella kerralla tullut kantavaksi. Toisesta astutuksesta jäi   

tyhjäksi, kolmannesta tuli kantavaksi eri uroksella. Tyhjäksi jättäneellä uroksella myös aiempi pentue” 

 

 

28. Kuinka monta narttua olet keinosiementänyt viimeisen kymmenen vuoden aikana?   

  (  ) en yhtään      8 

  (  ) yhden nartun      6 

  (  ) kaksi narttua      0 

  (  ) kolme tai useamman nartun     1 

 

 

29. Oletko siementänyt  

 (  ) tuorespermalla, syy miksi päädyit tähän vaihtoehtoon   3 

” välimatka, tiedettiin että uros astuu ja narttu antaa astua” 

” uroksen tapaturma, (oli ennestään normiastutuksia) sekä pitkä välimatka eri maa” 

”uros astui nartun mutta ei jäänyt kiinni, tarkistutin uroksen Merja Dahlblomilla ettei ole vikaa ja samalla 

siemennettiin edellisenä päivänä astutettu narttu” 

” tuorespermalla ruotsalaisella uroksella jolla samainen narttu oli oikeasti astutettu ed. kiimaan – mutta 

jäänyt tyhjäksi. Keinosiemennyksen tulos oli 3 pentua heikkolaatuisella spermalla” 

 

 

(  ) pakastespermalla, syy miksi päädyit tähän  vaihtoehtoon   3 

” pitkä välimatka” 

” uroksen maantieteellinen sijainti, hyvin kaukana” 

”halusin tehdä juuri tämän yhdistelmän (uros kuollut) koska olimme käyttäneet samaa urosta 11 vuotta 

aiemmin. Terveysasiat ja edellisen pentueen pitkä ikä painoivat vaa`assa eniten tätä vaihtoehtoa” 

”tuontiuros, sukutauluun sopivasti linjattavissa” 

 

 

30. Suurimmat uhat irlanninsusikoiran terveyden kannalta jotka otat huomioon kasvatustyössäsi ovat: 

Alla on lueteltu 10 eri sairautta, merkitse mielestäsi eniten huomioimasi/tärkeimmän sairauden 

kohdalle 1, seuraavaksi merkitsevimmän 2 jne, vähiten kasvatustyössä huomiotu kohta saa siis 

numeron 10 



Tähän kysymykseen vastattiin eri tavoin. Toiset laittoivat esim kolme 1 sijaa ja kolme 2 sijaa, eikä 

mitään muita . Toiset pisteyttivät vain osan vaihtoehdoista ja toiset kaikki, kysymyksen mukaan. 

 

vaihtoehto 1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 

kasvuhäiriöt 2 1 3 1 1 3 3 1 1 - 

erilaiset silmäsairaudet - - 3 2 3 2 - 1 1 - 
shuntti 4 5 1 1 - - - 1 1 - 
sydänperäiset sairaudet 10 4 - - - - - - - - 
allergiat - 1 2 1 1 3 1 1 2 1 
erilaiset syövät 2 3 3 2 1 - 1 - - - 
epilepsia - 2 3 2 2 1 - 2 - - 
Mahalaukun kiertymä/laajentuma - - 1 1 1 - 4 2 2 1 
infektioherkkyys - - 1 1 2 3 - 2 2 - 
Jokin muu, mikä? # - - - 1 - - - - - 2 

# pentuhalvaus 

 

”kaikkien ylitse luonne, ehdoton ykkönen jalostusvalinnoissa” 

”syövät + kiertymä, ei perinnöllistä, alttius” 

”mahdoton laittaa järjestykseen ”( käytti vaihtoehtoja 123 useampaan kertaan) 

”jos traumaperäinen yksi yksilö suvussa, ei välttämättä Traumaperäinen” (123 käytetty 5 kohtaan, ei   

muita luokiteltu ollenkaan ) 

”luusto” (lonkkavika, kyynärät, selkä ym) 

 

 

31. Suurimmat uhat yleisesti ottaen jotka vaikuttavat/ otat huomioon kasvatustyössäsi: Alla on lueteltu 

6 eri kohtaa. Merkitse tärkeimmän kohdalle 1, seuraavaksi tärkeimmälle 2 jne vähiten huomiotava 

asia saa siis numeron 7 

Tähän kysymykseen vastattiin eri tavoin. Toiset laittoivat esim kolme 1 sijaa ja kolme 2 sijaa, eikä 

mitään muita. Toiset pisteyttivät vain osan vaihtoehdoista ja toiset kaikki, kysymyksen mukaan. 

vaihtoehto 1 2 3 4 5 6 7 

terveys 6 6 1 - - - - 
luonne 8 4 1 1 - - - 
jalostusmateriaalin puute Suomessa 2 - 1 4 5 1 - 
Jalostusmateriaalin kaventuminen, mukaan lukien ulkomaat 1 1 3 4 2 2 1 
huonot purennat - 1 6 2 3 - - 
pentujen vähäinen kysyntä - - 1 1 - 7 1 
Jokin muu, mikä? # - - - - 2 1 2 

 

# ” irkkumainen, yleinen olemus” 

# ” tiedon puute kun kasvattajat eivät jaa tietoa tai jopa valehtelevat suoraan” 

# ” ulkonäkö, kokonaisuus” 

 

”jalostusmateriaalin puute ei ole todellista” 

”huonot purennat kierrettävissä” 



”johtuen omistajien yhteistyöhaluttomuudesta” 

 

 

 

32. Terveystutkimukset omille jalostuskoirillesi. (Tässä virallisilla tutkimuksilla tarkoitetaan tutkimuksia 

jotka näkyvät SKL:n koiranetissä, tässä ei oteta huomioon pennuille tehtävää shuntti-tutkimusta.) 

  (  ) en tee mitään virallisia tai epävirallisia tutkimuksia  0 

  (  ) jos teetän tutkimuksia niin teetän ne vain virallisina tutkimuksina 6 

  (  ) jos teetän tutkimuksia suoritan ne osin virallisina ja osin epäviallisina 9 

  (  )jos teetän niin suoritan ne kaikki epävirallisina.  0 

”olen aina tehnyt, ei ole aina mahdollista teettää virallisina” 

 

 

 

 

 

33. Yleisimmät tutkimukset koirillesi, voit rastita useamman vaihtoehdon. 

      (  ) silmätutkimus    14 

     (  ) sydämen kuuntelu   11 

     (  ) sydämen ultraäänitutkimus ja 5 min EKG  8 

     (  ) lonkka ja/tai kyynär kuvaus   6   

     (  ) polvikuvaus            0 

     (  ) selän kuvaus    4 

     (  ) luonnetestaus    0 

     (  ) siittiötutkimus urokselle   4 

     (  ) jokin muu, mikä # 

 # ”polvipalpaatio”    1 

 # ” shunttitutkimus, avaukset diagnoosin varmistamiseksi” 

 #” DLA, DNA, keuhkokuumetutkimukseen osallistuminen” 

 # ”koko rungon kuvaus kaularangasta ensimmäisiin häntänikamiin” 

 #”polvilumpioluksaatio” 

”en tutkituta ilman syytä”   1 

 

 

34. Kiinnostuksesi edellisissä kysymyksissä tarkoitettuihin tutkimuksiin on.. 

  (  ) herännyt ja tulevaisuudessa suoritan jalostuskoirilleni joitain tutkimuksia  2 

  (  ) tulen suorittamaan tulevaisuudessa yhä enemmän tutkimuksia jalostuskoirilleni 2 

  (  ) en usko että tulen lisäämään tutkimuksia tämänhetkisestä   10 

”en kasvata enää”      1 

 

 

35. Terveydellisistä syistä johtuen tutkimusten tärkeysjärjestys on mielestäsi seuraavanlainen.. 

  Alla on lueteltu eri kohtia, merkitse tärkein numerolla 1, toiseksi tärkein numerolla 2 jne.. 

 



vaihtoehto 1 2 3 4 5 6 

lonkat - - 2 7 3 1 
kyynärät - 1 5 3 5 - 
polvet - - 2 3 1 5 
selkä - 2 5 3 - 3 
silmät 2 10 - - 2 1 
sydän 14 1 - - - - 

 

36. Kuinka monta narttua olet joutunut keisarinleikkaamaan viimeisen 10 vuoden aikana? 

  (  ) en yhtään   7 

  (  ) yhden nartun   5 

  (  ) kaksi narttua   3 
  (  ) kolme tai useamman nartun  0 

               ”toinen narttu leikattu kaksi kertaa” 
 

 
37. Onko keisarinleikkauksessa leikattu 

(  ) koko pentue  5  
kuinka monta pentuetta?      2 / (ko. nartun molemmat pentueet) / 1 /  5 / 1 
(  ) osa pennuista 2   
kuinka monta pentuetta?     1 pentu per leikkaus, 3 leikkausta / 2 leikkausta, toisessa 2 kuollutta   
pentua ja toisessa 1 elävä pentu /4 /1 

    
 

 
38. Mikä on ollut keisarinleikkaukseen johtanut syy? Tähän kysymykseen valittiin useampi kohta 
   (  ) polttoheikkous  3 
   (  ) pieni pentue  2  ” oletus” 
   (  ) iso pentue  1 
   (  ) kuollut pentu  3 
   (  ) nartun väsyminen 1 
   (  ) muu syy, mikä #  2 
   #  ” kohdun poisto” 
   # ”virheasento” 
 
  ” polttoheikkous synnytyksen loppuvaiheilla kun narttu on jo erittäin väsynyt, 3 keisarileikkauksessa 
leikattu aina viimeinen pentu” 

  

39. Oletko joutunut turvautumaan eläinlääkärin apuun kesken synnytyksen, esim. Oksitosiini 
       (  ) en yhtään kertaa 7 

                  (  ) yhden kerran  3 
                  (  ) kaksi kertaa  1 

      (  ) kolme kertaa tai enemmän 4 
     ” varmistukseksi kun pieni pentue ja viimeinen tosi suuri, toista kiloa”  
     ” 3 kertaa leikattu, narttu x 2 ja 1 muu” 
      ”oksitosiinin annan itse jos tarvii” (vastaus ei yhtään kertaa) 



 

 
40. Narttujen maidontuotanto on ollut yleensä 

(  ) hyvä, kuinka monella pentueella____   13     pentueet: 4 – 30 – 8 – 6 – 4 – 4 – 2 – (5+1)-2 –      
kaikilla -    kaikilla – kaikki – 11-1- 

   (  ) riittävä, kuinka monella pentueella___   3  pentueet:1 – 15 - 1 
                 (  ) tyydyttävä, kuinka monella pentueella_  2 pentueet 1 - 1 

   (  ) huono, kuinka monella pentueella____   1    ” raskausmyrkytys, emä kuoli 4 vrk jälkeen” 

 

 
41. Nartut ovat hoitaneet pentunsa yleensä 

(  ) erinomaisesti, kuinka monta pentuetta_14  pentueet 1 – 4 – 30 – 9 – 6 – 4 – 5 – 2 – kaikilla -  
kaikilla – kaikki / 11 - 1 

   (  ) hyvin, kuinka monta pentuetta____          3     pentueet 1 – 15 - 1  
   (  ) kohtalaisesti, kuinka monta pentuetta__  2     pentueet 1 – 1 
   (  ) huonosti, kuinka monta pentuetta__         1     ” raskausmyrkytys, emä kuoli 4 vrk jälkeen” 

 

 
42. Onko narttusi hoitanut pennut (pentujen ikä) 
   (  ) 1-2 vko    0 
   (  ) 1-4 vko    1 
   (  ) 1-6 vko    3 
   (  ) 1-10 vko tai niin kauan kuin pennut ovat kasvattajalla  13 

 

 
43. Onko pennuissasi ollut synnynnäisiä vikoja ja/tai epämuodostumia?  
   (  ) kyllä 9 
   (  ) ei 6 
   Mitä? _ 
”napatyrä jota ei tarvinnut operoida, puuttuvia poskihampaita” 
” ruokatorven laajentuma, koukkuhäntä 3 pentueessa” 
”kitalakihalkio, ruokatorvenlaajentuma, vatsa-avanne (sama pentue) + synn. epämuodostuneet 
munuaiset” 
”pentueen siskiöaikana tapahtunut jotakin joka aiheutti 4 pennulle 5:stä 4 kk ikään mennessä 
polvilumpion luksaation, 3 pentua lopetettiin, 1 leikattiin.(raskausmyrkytyspentue) 
”yhdellä pennulla ”rhodesiankoiraharjakset selässä ja takajalat ei toinnut kunnolla. Työnsi myös huulen 
tissin yläpuolelle, lopetettiin vrk:n kuluttua”* 
”viimeisimmässä pentueessa 3 aukiletta” 
”synnynnäinen sokeus, häntämutka 1 kpl, ruokatorven laajentuma” 
”vesipää, alikehittynyt” 
”häntämutka” 
 

 
44. Onko pentueissasi ollut kuolleena syntyneitä pentuja? 
   (  ) 1-3 pentueessa   11 
   (   ) 3-6 pentueessa   2 
   (  ) useammassa kuin 6 pentueessa 0 
   (  ) ei ole ollut   2 



   Montako kuollutta pentua on ollut per pentue (keskiarvo)? ” Alle 1 - 2 – 1 – 1 – (1-2) – 1 – 2 pentua 2 
pentueessa/sektio 
  ”yhdessä syntyneessä pentueessa 2 kpl” 
  ” keisarileikatussa tulehdus (?) pentueessa kuolleita lukuisia” 

 

 
45. Jos pentuja on kuollut 1 vrk tai yli 1 vrk iässä, mikä on ollut syy? 
   (  ) en tiedä  2 
   (  ) herpes  0 
   (  ) heikkous  6 
   (  ) pentu on jäänyt emän alle  1 
   (  ) tulehdus  3* 
   (  ) virus  1 
   (  ) muu syy, mikä?  2 
” ruokatorven laajentuma”  
”ruokatorven laajentuma 3vrk” 
”yksi liian kauan synnytyskanavassa-> happivaje” 
*” määrittelemätön e-coli epäily sekundääritulehduksesta, siis siinä keisarinleikkauspentueessa. Avattu 
ekana kuollut pentu” 
* kts kysymys 43 selitys” 
”sikiövettä keuhkoissa” 
”ei ole” 

 
46. Oletko tutkittanut kuolleet pennut (esim. Evirassa) ? 
   (  ) kyllä 7 
   (  ) en 4 
   Jos vastasit kyllä, minkälaisia kuolinsyitä olet saanut? 
  ” anemia” 
  ”bakteeritulehdus” 
  ”heikkous” 
  ”Ei kehittynyt, yhdellä tyrä” 
  ”määrittelemätön e-coli epäily” 
  ”en muista” 
  ”kyllä, en kaikkia” 
   ”vesipää” 

 
   Jos vastasit ei, onko kuolinsyy ollut ilmeinen? Mikä? 
”jäänyt jumiin synnytyskanavaan ja hukkunut” 
”keskosen kokoiset pennut muihin verrattuna” 
”väärien pakkausohjeiden takia pennut jäivät tutkimatta” 

 

 
47. Toivomme että listaat tiedossasi olevien vuonna 2000 tai sen jälkeen syntyneiden kasvattiesi eliniät 

arkin takapuolelle. Nimi, elinikä, kuolinsyy, mikäli se on tiedossasi. 

Tähän kysymykseen vain viisi kasvattajaa vastasi. Teen näiden vastausten ja kennelliiton ym 

materiaalin avulla jonkinlaisen keski-ikä laskelman mutta sen saatte myöhemmin. 

 



48. Mielestäni tästä kyselystä tehty yhteenveto tulisi julkaista 

     (  ) lehdessä ja yhdistyksen nettisivuilla kaikkien luettavana kysymys kysymykseltä yhteenvetoineen 4 

     (  ) käytävä läpi vain esim. kasvattajapäivillä kasvattajille                1 

     (  )käytävä tarkemmin kasvattajapäivillä ja lyhennetty yhteenveto lehdessä ja nettisivuilla                  10 

     (  ) jokin muu vaihtoehto, mikä? _______________________                1 

”juhlajulkaisu”                   1 

”vertailu edellisen kyselyn tuloksiin” 

”hierottava jokaisen nokkaan kunhan saataisiin kaikki vastaamaan” 

”julkisesti mahdollisimman monessa paikassa jos kaikki vastaisivat, mutta koska näin ei ole niin ihan    

sama” 

 

 Lopuksi sana on vapaa. Haluaisitko antaa johonkin kohtaan lisäselvitystä/tarkennusta tai olisiko sinulla       

ehdotuksia mistä haluaisit keskustella esim kasvattajapäivien yhteydessä. Miten kiinnostunut olet 

tulemaan kasvattajapäiville ja mitä haluaisit siellä käsiteltävän, mahdollisuuksien mukaan? 

 

”koiran rakenneasioita kasvattajapäivillä” 

”jalostuksen pullonkauloista kasvattajapäivillä” 

”haluaisin osallistua kasvattajapäiville, mutta välimatka joskus rajoittaa” 

”olen kiinnostunut tulemaan, mutta jos ajankohta on jälleen maastokokeen kanssa yhtä aikaa, niin en 

todennäköisesti pääse osallistumaan 

 

 

 


