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Selitykset:	  
Caruncular	  trichiasis	  tarkoittaa	  silmän	  sisänurkan	  ihon	  karvoja,	  jotka	  kääntyvät	  
sarveiskalvon	  sisänurkan	  päälle.	  
	  
Polvilumpiolux.	  eli	  patellaluksaatio	  =	  polvilumpion	  sijoiltaan	  meno	  
	  
Petellaluksaatio	  on	  synnynnäinen	  ja	  jaetaan	  vian	  vakavuuden	  perusteella	  
neljään	  eri	  asteeseen.	  Eläinlääkäri	  tutkii	  polvet	  tunnustelemalla.	  Luksaatio	  voi	  
olla	  mediaalinen	  tai	  lateraalinen	  (tai	  molempia).	  Pienikokoisilla	  roduilla	  
polvilumpio	  luksoituu	  	  yleensä	  sisäänpäin	  (mediaalisesti).	  Telaurasta	  ulospäin	  
luksoituva	  polvilumpio	  on	  lateraalinen.	  Arvostelussa	  käytetään	  Putnamin	  
asteikkoa:	  
	  
0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Polvilumpio	  ei	  luksoidu.	  
Aste	  	  1	  	  	  	  Polvinivel	  on	  lähes	  normaali.	  	  Polvilumpiota	  voidaan	  liikutella	  
helpommin	  kuin	  normaalisti	  ja	  patella	  saadaan	  luksoitumaan	  mikäli	  polvea	  
samalla	  ojennetaan.	  Patella	  saattaa	  luksoitua	  ajoittain,	  mutta	  se	  palautuu	  
itsestään	  paikoilleen.	  Polvilumpion	  suoran	  siteen	  kiinnityskohta	  saattaa	  olla	  
lievästi	  kiertynyt.	  
Aste	  	  	  2	  	  	  	  Polvilumpio	  on	  tavallisesti	  paikoillaan	  raajan	  ollessa	  ojennettuna.	  
Lumpio	  luksoituu	  polvea	  koukistaessa	  tai	  rotatoitaessa	  (kierrettäessä)	  ja	  pysyy	  
poissa	  telaurasta	  kunnes	  se	  asetetaan	  takaisin	  paikoilleen.	  Sääriluun	  (tibia)	  
yläosa	  on	  kiertynyt	  jopa	  30	  astetta	  sisäänpäin	  (pienet	  koirat).	  
Aste	  	  	  3	  	  	  	  Polvilumpio	  on	  yleensä	  luksoituneena.	  Lumpio	  saadaan	  asetettua	  
tilapäisesti	  paikoilleen.	  Sääriluun	  yläosa	  on	  kiertynyt	  jopa	  30-‐60	  astetta.	  
Aste	  	  4	  	  	  	  Polvilumpio	  on	  pysyvästi	  sijoiltaan,	  eikä	  se	  pysy	  telaurassa	  ilman	  
leikkausta.	  Sääriluun	  yläosa	  kiertynyt	  jopa	  90	  astetta.	  
	  



Polveutuminen	  varmistettu:	  
FI13444/13	  	  	  Blancolin	  Happy	  Feet	  
FI13445/13	  	  	  Blancolin	  Hanging	  Around	  
FI13446/13	  	  	  Blancolin	  Home	  Alone	  
FI13447/13	  	  	  Blancolin	  Hot	  Wings	  
FI13448/13	  	  	  Blancolin	  Honey	  Moon	  
FI12758/13	  	  	  Miraman	  Åna	  
FI12759/13	  	  	  Miraman	  Åsa	  
FI12760/13	  	  	  Miraman	  Åttelia	  
FI12761/13	  	  	  Miraman	  Åttå	  
FI36749/13	  	  	  Young-‐King	  Cinbad	  
FI36750/13	  	  	  Young-‐King	  Chunhua	  
FI43363/13	  	  	  Mei-‐Huan	  Pepe	  Le	  Moko	  
FI43364/13	  	  	  Mei-‐Huan	  Poju	  Lu-‐Zu	  
FI43365/13	  	  	  Mei-‐Huan	  Peng	  Sui	  
FI48817/13	  	  	  Miraman	  Öz	  
FI48818/13	  	  	  Miraman	  Öm	  
	  
	  
Urokset,	  joita	  ei	  enää	  suositella	  käytettävän	  jalostukseen	  
Kiinanpalatsikoira	  populaatio	  on	  hyvin	  pieni	  ja	  tästä	  syystä	  koirilla	  ei	  tulisi	  olla	  
jälkeläisiä	  yli	  5	  %	  5	  vuoden	  rekisteröinteihin	  nähden.	  Tämä	  on	  max	  12	  
pentua/koira.	  Koiria,	  joilla	  on	  12	  tai	  yli	  jälkeläisiä,	  ei	  suositella	  käytettävän	  enää	  
jalostukseen.	  Seuraavana	  lista	  uroksista,	  joilla	  on	  12	  tai	  yli	  jälkeläistä	  2009-‐
2013.	  KoiraNetistä	  voi	  tarkistaa	  tämänhetkisen	  tilanteen.	  

	  
Uros	   Pentueita	   Pentuja	   %-‐osuus	   kumulat.	  %	  

Henrikville	  Odds	  On	  For	  Me	   5	   21	   8,67	  %	   9	  %	  

Monomah	  Ole	  Lukoye	  
Magician	  Of	  Drea	   6	   17	   7,02	  %	   16	  %	  

Justlin's	  Golden	  Casanova	   3	   12	   4,95	  %	   21	  %	  

Lumitanssi	  Midnight	  Dance	   4	   10	   4,13	  %	   25	  %	  

Miraman	  Xavier	   3	   10	   4,13	  %	   29	  %	  

Chilliwack's	  Maximilliam	   4	   9	   3,71	  %	   33	  %	  

	  


