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Minkki –verinen kohtutulehdus

Minkeillä kohtutulehdukset ovat 

harvinaisia. Parituksessa infektioriski on 

huomattavasti pienempi kuin 

keinosiemennyksessä.

Vuosina 2012 ja 2013 Suomessa kuitenkin 

tavattiin veristä kohtutulehdusta Kalajoen 

ja Kaustisen rehukeittiöiden alueella



Minkki –verinen kohtutulehdus

Samanlainen epidemia Tanskassa viime 
keväänä

Tänä vuonna todettu kahdella tilalla, jotka 
valmistavat itse rehunsa

Kohtutulehduksista eristettiin Clostridium 
limosum

Todennäköisesti bakteeri on peräisin 
siipikarjan sivutuotteista



Minkki –verinen kohtutulehdus

Oireet: kuolleita naaraita, verisiä luomisia

Avauskuva: vatsaontelossa veristä 

tulehdusnestettä, kohdussa repeämiä, 

kohtu erittäin verekäs ja hauras, pentuja 

vapaana vatsaontelossa

Toimenpiteet: yhteys eläinlääkäriin ja 

rehukeskukseen. Lääkitys aloitetaan 

välittömästi (Oriprim toiminut hyvin)

Näyte Eviraan (Diffi Salmonella Dublin, ei 

tavattu Suomessa vuosiin)





Minkki-Märät minkin pennut

Todennäköisesti monisyy -tauti, jossa 

ympäristötekijät, naaraan ruokinta ja 

kuntoluokka, virukset ja bakteerit ovat 

taustalla

Ennaltaehkäisy: hyvä hygienia, naaraiden 

sopiva kuntoluokka koko tiineyden ajan



Minkki-Märät minkin pennut

Hoito: kuivikkeiden vaihtaminen

viime aikoina parhaat tulokset saatu 
Vetrimoxin vet- injektiolla (0,1 ml/pentu ja 0,5 
ml/emä. Usein kerta piikitys riittää, 
tarvittaessa uusinta joka toinen päivä)

Myös kuivadesinfiotiainetta voi käyttää

Taudin levitessä koko tilalle lääkitys rehun 
kautta (Phenoxypen, Oriprim, Lincomix)

Huom! Oikean rehuantibiootin valitsemiseksi 
tärkeää lähettää muutama pentu Eviraan 
bakteriologiseen tutkimukseen!





Minkki- imetysanemia

Imetyskauden lopulla, kuumuus, suuri 

pentue ja emän huono energia tasapaino 

altistavat

Naaraat laihoja, kuivuneita, eivät syö tai 

juo

Saattaa aiheuttaa voimakkaasti noussutta 

kuolleisuutta



Minkki- imetysanemia

Ennaltaehkäisy: naaraan kuntoluokka koko 
tiineyden ajan kunnossa; ei laihtumista/ 
lihoamista, penyueiden tasaus

Vältettävä maidon ylituotantoa 
(hiilihydraatit)

LISÄVESI pennuille, lähelle pesää, matala 
paine juottojärjestelmään että pennut 
pystyvät juomaan nipasta

Tarvittaessa energialisä emon rehuun (esim
5% soijaöljyä vrk 28 penikoinnista eteenpäin. 

Emät ruokitaan häkin päälle, pennut erikseen 
normirehulla tai rehulla, johon on lisätty vettä



Minkki- imetysanemia

Emon hoito: Elektrolyytti naaraalle; juoma-astiaan tai 
nahan alle (50 ml useaan kohtaan). B- vitamiini 
tukihoitona/ruoka halun herätykseen.

Vieroita pennut, varmista että osaavat juoda jos 
nippajuotto, parasta laittaa muutamaksi päiväksi 
kuppi häkille

Suolaliuosta voi antaa myös naaraille 
ennaltaehkäisevänä mutta muista että rehussakin 
saattaa olla lisättyä suolaa. Kun pennut alkavat 
juoda juottojärjestelmässä tulee olla vain vettä! 
Suola saattaa  myös tukkia järjestelmän!

Todennäköisesti periytyvä ominaisuus!!!!



Kettu- kohtutulehdukset

Oireet: veristä vuotoa takapäästä 
ennen/penikoinnin jälkeen. Kuumetta ja 
syömättömyyttä. Emo ei jaksa hoitaa 
pentuja.

Ennaltaehkäisy: keinosiemennys lisää 
kohtutulehdusriskiä; hyvä 
siemennyshygienia tärkeää!

Virtsatietulehdukset/virtsakivet altistavat 
kohtutulehduksille!



Kettu- kohtutulehdukset

Yleensä taustalla samat bakteerit kuin 
virtsatulehduksissa; stafylokokit ja streptokokit 
siniketulla, E.coli hopeaketulla.

Hoito: 

Antibiootti tulehduksen hoitoon: Sinikettu 
Duplocillin La 1ml/10kg joka toinen päivä 1-3 
kertaa (hopeakettu Sulfa/vetrimoxin vet)

Kipulääke kuumeen laskuun ja 
kivunlievitykseen (esim. 5 mg Metacam
0,4ml/10kg tai Rimadyl Bovis 0,8ml/10 kg)

Oksitosiini kohduntyhjennykseen (Vetox 0,2-0,3 
ml/naaras)



Kettu- kohtutulehdukset

Kohtutulehduksen takana voi olla myös 
pseudomonas aeruginosa- bakteeri

Bakteeri saattaa saastuttaa 
siemmenysliuoksen ja aiheuttaa siten suurta 
sairastuvuutta tilalla

Ei vastaa antibiootteihin

Naaraat jäävät tyhjiksi, ja usein steriileiksi
HYGIENIA!



Kettu- Maidottomuus

Ensisijainen maidottomuus: 
maitorauhaskudos ei kehity ollenkaan. 
Usein taustalla hormonihäiriö, 
todennäköisesti periytyvä ominaisuus. Ei 
hoitoa.

Toissijainen maidottomuus: syntyy toisen 
sairauden, esim maitorauhastulehduksen 
tai kohtutulehduksen yhteydessä



Kettu- Maidottomuus

Hoito: ensisijaisen sairauden hoito. Kts 
kohtutulehdus edellä. Maitorauhastulehdus 
(mastiitti) hoito joko Duplocillin LA tai 
Vetrimoxin vet.

Kipulääke helpottaa oloa ja emä antaa 
helpommin pentujen imeä

Oksitosiini maidon herutukseen 0,1 ml, voi 
toistaa puolen tunnin välein



Huono pentutulos siniketulla- ei varsinaisesti 

sairaus, mutta yleinen ongelma tiloilla

Mahdollisia pentutulokseen vaikuttavia tekijöitä 
siniketulla

TARTUNNALISET SYYT

 Muilla tuotantoeläimillä vaikuttaa n. 30 %, 
merkitys ketulla? Suurempi?

 Bakteerit: kohtutulehdukset

Ennaltaaehkäisy:  (hygienia, 
virtsatietulehdusten hoito)

 Virukset: Parvo (rokotus). Muut? Herpes?



Huono pentutulos siniketulla- ei varsinaisesti 

sairaus, mutta yleinen ongelma tiloilla

REHU JA RUOKINTA, NAARAAN 

KUNTOLUOKKA.

 Liian laihat eivät tule kiimaan, lihavat 

tekevät hyvin pentuja, mutta eivät pidä 

niitä. Lihavilla kohdun supistuskyky saattaa 

olla heikentynyt ja penikointi hankaloituu. 

Lihavien hormonitoiminta ei ole 

optimaalinen. Myös maidontuotannossa 

esiintyy ongelmia. 



Huono pentutulos siniketulla- ei varsinaisesti 

sairaus, mutta yleinen ongelma tiloilla

SÄÄOLOSUHTEET
 Kiima-aika
 Penikointiaika (kannet, tuuletusaukot, 

varjostimet, sadettimet…)
STRESSI, kipu, muut häiriöt 
 Saattaa johtaa pentujen hävittämiseen. 

Stressin sietokyky perinnöllinen. Eläimet hyvä 
totuttaa ihmisen toimintaan, liika 
”varominen” pois 



Huono pentutulos siniketulla- ei varsinaisesti 

sairaus, mutta yleinen ongelma tiloilla

SIEMENNYSAJANKOHTA

 Kiiman mittaus

 Siemennys 

 Liuosten käsittely

PERIMÄ

 Kiimaan tulo, hedelmällisyys, hyvät emo-
ominaisuudet.

 Riittävän laaja vaihtelevuus eläinten 
perimässä



Huono pentutulos siniketulla- ei varsinaisesti 

sairaus, mutta yleinen ongelma tiloilla

YLEINEN TERVEYS JA VASTUSTUSKYKY

 Sekä naaraiden että urosten yleinen 

terveys vaikuttaa lisääntymistoimintoihin

 Valitse vain terveet siitokseen ja karsi 

KAIKKI epäkurantti aines pois! Tämä 

vaikuttaa sekä tilan eläinten 

kokonaisterveyteen, että pentutulokseen



HYVÄÄ JA ONGELMATONTA KESÄÄ KAIKILLE!

Mikäli kuitenkin ongelmia esiintyy on hyvä 

olla yhteydessä eläinlääkäriin mieluummin 

liian aikaisin kuin myöhään!
 Anna-Maria Moisander-Jylhä 040 506 1514

 Johanna Korpela 050 464 8834

 Heli Nordgren 040 160 1665

 Miia Viitala 040 154 4084 


