Skotsk Terrier Studie –Et studie om hyppigheden af fødsels-problemer
og kejsersnit og mulige årsag
Hvorfor er projektet relevant?
Problemer med fødsel, dystoki, er et stort problem i tæver og kan negativt påvirke
tævens og hvalpes sundhed hvis man ikke søger for dyrlæge hjælp i god tid. Årsagen til
dystoki kan være forskellig og kann komme fra tæven eller hvalpen. Dystoki og
efterfølgende kejsersnit er et stort problem i mange racer, især brachycephale. Selvom
de er ikke brachycephal, har Skotsk Terrier den højeste hyppighed for kejsersnit – 9
gang højerere end andre racer (Agria Pet Insurance 2011). I 2014 har vi bekræftet et
ældre svensk studie hvor tæverne som føder med kejsersnit er mere dorsoventral
affladet end de tæver som føder normalt. Derudover har de tæver en tendens at have
størrer hvalpe end tæver som føder normalt, men forskellen var desværre ikke
significant. Ud over det, kunne vi ikke finde en correlation mellem antal hvalpe og fødsel.
I det samme projekt har vi identificeret at der er et link mellem hundens stockmål og
fødsel: Normal fødende tæver var størrer i standarden end tæverne som kun har født
med kejsersnit. Desværre var der kun få hunde med i det første studie (og også i det
svenske studie), derfor vil vi bekræfte resultaterne i den nye studie og finde ud hvorfor
fødselsproblemer er så hyppigt og om der er regionale forskel I forhold til hyppighed af
kejsersnit.
Hvilke tæver kan være med?
Alle tæver som har født eller skal føde i 2017/18 kan deltage. Tæverne skal være
minimum 2 år og sidste fødsel skal være for minimum 60 dage siden. Gamle avlstæver er
meget velkommen, også efter de gik i „pension“ ligesom tæver som var med i studiet i
2014, der er ingen maks. alder for deltagelse.
Hvilken information er inkluderet?
Studien består af et online spørgeskema, hundens målinger (højden og længden af
tæven, bredde af bækkenet på dets breddeste punkt og vægt og to røntgenbilleder.
Spørgeskemaet leverer information om hver deltagende tæve og hendes hvalpe. Særlig
fokus liger på fødsel, mulige årsag til fødselsproblemer, kuld størrelse og hvalpens køn
og vægt. Information om hver enkelt kuld skal registreres for sig.
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Measure on the dogs standing in show stack position with the hind legs placed behind the level of
the tail.
Weight
Height at the withers measured from the ground to the dorsum of the processus spinosus of the
first thoracic vertebrae.
Målinger of højden og længen af tæver bliver taget i udstillings postion (se nedenfor).
Body length measured from the most cranial point of the articuli humeroscapularis to the tuber
Derudover,
bredden af bækkenet er målt på dets breddeste punkt. Alle målinger
isciadicum.

foretages af dyrlægen med et standarisered mål. Vægten er også registreret.

To røngtenbilleder af bækken er taget på den vågne hund uden brug af bedøvelse.
Hunden ligger først på højre side (lateral recumbency) og derefter på rykken (dorsal
recumbency). Dyrlægen skal passe på at hunden er rolig og ligger korrekt ellers kan man
ikke bruge røntgenbilleder til evaluering. Røntgenbilleder bliver direkte sent til Sandra
Goericke-Pesch og bække målinger fortages som vist i figure nedenfor.
Figure 1 A. Laterolateral røntgenbilled som viser Conjugata vera (CV), Diameter
verticalis (DV) og Conjugata diagonalis (CD)
B. Dorsoventral røntenbilled som viser Diameter transversa (DT)
A.

B.
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Alle resultaterne er fortrolig og kun tævens ejer får resultatet af målingerne at vide.
Efter afslutning af studie, bliver alle resultaterne anonymiseret og opsummeret til
publicering. Det er umulig at trække konklusioner til individuelle tæver og ejer/kennel
navn bliver aldrig nævnt.
Hvordan kan du deltage?
Kontakt Sandra Goericke-Pesch, Dipl.ECAR, Lektor, Københavns Universitet, Sektion for
Veterinary Reproduction og Obstetrics, Dyrlægevej 68, 1870 Frederiksberg C Denmarksgp@sund.ku.dk
Eller kontakt Else Vigholt: vigholt@dadlnet.dk

Der laves en aftale hos en af vores deltagende udvalgte dyrlæger.
Deltagelse i studien er gratis når du OPFYLDER alle betingelser nævnt før. Alle
informationer og resultater forhandles strikt fortroligt!

Hvad sker der i detalje når du og din tæve(r) er inkluderet:)
1. Udfyld spørgeskema: https://www.onlineundersoegelse.dk/s/ScottishTerrier
Det er den vigtiste betingelse for at studiet kann betale røntgenbilleder og at det
er gratis til dig. Brug et skema til hver tæve!
2. Husk stambogen! Dyrlægen vil scanne den og sende den med røntgenbilleder til
Sandra Goericke-Pesch.
3. Identifikation af tæven (microchip ID)
4. Vægten tages.
5. Målingerne (se op for detaljerne)
6. Røntgenbilleder tages.
Du vil få svar om din enkelte tæve og efter studien er afsluttet får du de generale,
anonyme resultater.
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