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Koiran synnytys
Tiineys kestää koiralla keskimäärin 63 vuorokautta.
Tiineyden kestossa voi kuitenkin esiintyä runsaasti
vaihteluita, jotka johtuvat
astutuksen ja munasolujen
irtoamisen sekä kypsymisen välisestä ajallisesta yhteydestä.
Kun narttu voi sallia astumisen useita päiviä ennen
munasolujen irtoamista ja
kypsymistä ja kun uroksen
siittiöt voivat säilyä hedelmöittämiskykyisinä nartun
elimistössä jopa seitsemän
vuorokautta, voi viisi vuorokautta ennen tai jälkeen
munasolujen irtoamista ja
kypsymistä tapahtunut astutus johtaa tiineyteen.
Ei siis pidä hämmästyä, jos koira
synnyttääkin jo 58. tiineysvuorokaudella. Liioin ei pidä huolestua,
jos synnytys antaa odotuttaa itseään 68.-70. tiineysvuorokaudelle asti (edellyttäen, että nartun
yleiskunto pysyy normaalina).

Avautumisvaihe
Avautumisvaiheen aikana kohdunsuu
avautuu asteittain. Avautumisvaihe
kestää tavallisesti 6-12 tuntia, joskus
jopa 24-36 tuntia. Syömättömyys,
levottomuus, pesänteko, vapina ja
läähättäminen ovat tyypillisiä
avautumisvaiheen ulkoisia merkkejä.
Jotkut herkkähermoiset lemmikkikoirat vaativat omistajansa jatkuvaa
läsnäoloa ja saattavat käyttäytyä
suorastaan hysteerisesti. Lujahermoisemmat koirat ovat usein
täysin rauhallisia ja etsivät yksinäisyyttä.
Synnytyksen normaalin edistymisen takaamiseksi on parasta tehdä
niin kuin narttu haluaa. Jos se haluaa
seuraa, sen seurassa ollaan. Jos se ei
halua seuraa, se jätetään yksin.
Monilla nartuilla saattaa esiintyä
levottomuutta ja pesäntekoa jo päiviä
tai jopa viikkoja ennen synnytystä.
Tällöin on hankala havaita
avautumisvaiheen alkamista. Nartun
ruumiinlämmönmuutosten
seuraaminen kuitenkin auttaa arvioimaan todellisen synnytyksen
alkamisen:

Työntövaihe
Työntövaiheen aikana kohdun ja
vatsalihasten supistukset työntävät
sikiöt synnytyskanavaa pitkin ulos.
Pennut syntyvät joko etu- tai takatilassa. Työntövaiheen aikana narttu
yleensä rauhoittuu ja keskittyy tehtäväänsä. Se makaa laatikossaan
mielellään selkä seinää vasten painettuna. Supistusten aikana peräpää on
hieman kohollaan ja häntä nousee
kaarelle.
Työntövaiheen kesto riippuu koiran
rodusta ja sikiöiden lukumäärästä.
Ensimmäinen pentu syntyy yleensä
supistusten kestettyä 30 minuutista 2
tuntiin. Kääpiöroduilla, joilla pentueet
ovat pieniä ja sikiöt suuria, seuraavat
pennut syntyvät yleensä 1-3 tunnin välein. Suuremmilla koirilla, joilla on
normaalikokoiset tai suuret pentueet,
seuraavat pennut syntyvät usein 2-3
pennun sarjoissa. Narttu saattaa levätä
1-2 tuntia sarjojen välillä.
Kun pentue on keskisuuri tai suuri,
synnytys on tavallisesti ohi 4-6
tunnissa. Jos pentue on hyvin suuri, voi
synnytys kestää jopa 24 tuntia ilman,
että tilanne olisi epä- normaali.
Normaali emo kuorii sikiökalvot
vastasyntyneiden pentujensa päältä,
katkoo napanuorat ja nuolee pennut
kuiviksi. Luonto on tarkoittanut
napanuorat katkaistaviksi puremalla
(puremalla katkaistut napasuonet
vuotavat vähemmän kuin saksilla
katkaistut) ja pennut kuivattavaksi
nuolemalla (nuoleminen puhdistaa
pennun suun ja nenän limasta, tartuttaa
pentuun emon ruuansulatuskanavan ja
ihon normaaliflooran ja stimuloi
pennun pintaverenkiertoa).
Jos emo huolehtii itse pennuista, ÄLÄ
SEKAANNU ASIAAN. Emo tekee
sen paremmin kuin sinä.

Jälkeisvaihe
Sikiökalvot ja istukka poistuvat joko pennun mukana tai seuraavien
pentujen mukana. Normaali emo
syö mielellään istukat. Jos pentue
on suuri tai istukoita paljon, saa
narttu helposti niiden kaikkien syömisestä ripulin. Istukoiden syömistä kannattaa siis rajoittaa.
Synnytyksen päätyttyä narttu
rauhoittuu ja nukahtaa.

