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SITOUMUS IRLANNINSUSIKOIRIEN MAKSASHUNTIN TUTKIMISESTA
Sitoudun tutkimaan kaikki pentueeni kokonaisuudessaan maksashuntin varalta ja luovuttamaan
tutkimustiedot yksilöityinä, kokonaisuudessaan, sappihappoarvoineen jalostustoimikunnalle.
Maksashunttitestien toimittaminen jalostustoimikunnalle koskee kasvattajan kaikkia pentueita. Suostun
siihen, että maksashunttitestien tulokset julkaistaan Suomen Irlanninsusikoirat ry:n toimesta. Lisäksi
sitoudun jättämään jalostuksesta pois sellaisen koiran, jolla on jo kahdessa pentueessa shunttijälkeläisiä.

Päivämäärä ja paikka: _____________________________________________________________________

Kennelnimi:______________________________________________________________________________

Kasvattajan allekirjoitus ____________________________________________________________________
ja nimenselvennys: _______________________________________________________________________

EHDOT:
-

Lista sitoumuksen allekirjoittaneista kasvattajista julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla ja lehdessä.
Tutkimustulokseksi riittää yhden verinäytteen tulokset (sappihapot) otettuna 2 tuntia ruokailusta.
Sopimus on voimassa toistaiseksi.
Mikäli kasvattaja rikkoo sopimusta, poistetaan hänet allekirjoittaneiden kasvattajien listalta.
Päästäkseen takaisin listalle, on kasvattajan toimitettava puuttuvat testitulokset ja allekirjoitettava
sopimus uudelleen.

Sitoumuksen voi antaa sähköisesti sirl.jalostussihteeri@gmail.com, lähettämällä tämä lomake sähköpostin
liitteenä (kasvattajan omasta sähköpostiosoitteesta), tai palauttamalla yllä oleva lomake
jalostustoimikunnalle os. Jalostustoimikunnan sihteeri, Karoliina Lindgren, Tuulikoivu 4, 08500 Lohja.

Suomen Irlanninsusikoirat ry

1/2021

Jalostustoimikunta
SITOUMUS MAKSASHUNTIN TUTKIMISESTA

PENTUVÄLITYKSEN KRITEERIT SHUNTTITESTIEN OSALTA

Uudet pentuvälityskriteerit astuivat voimaan 1.1.2021. Lista sitoumuksen allekirjoittaneista kasvattajista
julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla ja lehdessä.
Yhdistyksen jäsenenä olevat kasvattajat sitoutuvat testaamaan koko pentueen maksashuntin varalta ja
sitoutuvat luovuttamaan tiedot yhdistykselle ja julkaistavaksi. Tiedot julkaistaan yksilöityinä koko
pentueesta muodossa ”ylittää / alittaa raja-arvon”. Kasvattaja sitoutuu lisäksi jättämään jalostuksesta pois
sellaisen koiran, jolla on kahdessa pentueessa shunttijälkeläisiä.
Maksashuntin testaaminen:
Eläinlääkäri ottaa shuntin poissulkemiseksi verikokeen, josta tutkitaan veren sappihappopitoisuus. Verikoe
otetaan 2 tuntia ruokailun jälkeen. Shunttitestiksi riittää yksi verikoe, jollei poikkeavia arvoja esiinny.
Pennut testataan aikaisintaan 7 viikon iässä. Mikäli sappihappoarvot ovat poikkeavat, varmistetaan tulos
uudella testillä noin kaksi viikkoa ensimmäisestä testistä. Tällöin sappihapot otetaan kahdella verikokeella,
ensimmäinen verikoe on ns. nollatulos, jolloin verikoe otetaan kahdentoista (12) tunnin paaston jälkeen ja
toinen verikoe tehdään 2 tuntia ruokailun jälkeen.
Sappihappoarvot:
2 tuntia syömisen jälkeen < 35 µmol/l
12 tunnin paaston jälkeen < 10 µmol/l

Eläinlääkäri voi ottaa verikokeet myös kasvattajan kotona.

Jalostuksen tavoiteohjelma, Voimassa 2020 - 2024
Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 27.4.2019
SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt 9.10.2019 Sivu: 43
Koko pentue on testattava portokavaalisen maksashuntin varalta. Maksashunttitestien tulokset toimitetaan
jalostustoimikunnalle koko pentueesta yksilöityinä kokonaisuudessaan ja sappihappoarvoineen. Tulokset
julkaistaan yhdistyksen toimesta. Tutkimustulokseksi riittävät yhden verinäytteen tulokset (sappihapot)
otettuna 2tuntia ruokailun jälkeen. Pennut testataan aikaisintaan 7 viikon iässä ja poikkeavat
sappihappoarvot varmistetaan uudella verikokeella noin 2 viikkoa ensimmäisestä testistä. Tulokset
toimitetaan yhdistykselle viimeistään kun pennut ovat 12 viikon ikäisiä.

