Brakykefalia muissa maissa
Brakykefaalista oireyhtymää on rodussa tavattavissa kansainvälisesti maasta riippumatta. Tilastoja ei kuitenkaan
niistä ole saatavilla.
Kennelliiton terveyskysely
Ylempi rivi (sininen pylväs) on kaikki rodut yhteensä ja alempi rivi (punainen pylväs) on pekingeesien osuus.
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Liioitellut piirteet ja RKO
Jalostuksen lisäksi hengitysvaikeuksiin ja liioiteltuihin piirteisiin tulee suhtautua vakavasti myös näyttelykehässä.
Kennelliitto noudattaa yhteispohjoismaisia ulkomuototuomariohjeita. Ohjeissa mainitaan, että hengitysvaikeudet
johtuvat usein liioitellusta brakykefaliasta, ja että koiralla ei saa olla liian lyhyt kuono. Ohjeiden mukaan koiralla on
oltava normaalit, riittävän suuret sieraimet. Sieraimet eivät saa olla litistyneet, pienet tai edes osittain ihopoimujen
peittämät. Selvästi äänekäs tai vaikeutunut hengitys on ohjeiden mukaan vakava virhe.
Vuoden 2015 RKO-raporttien yhteenveto
Näiden raporttien perusteella ei voida vielä tehdä kovin paljon päätelmiä. Tuomarit ovat suhtautuneet selkeästi
vaihtelevasti lomakkeen täyttämiseen. Lisäksi näyttelyissä käytetään usein samoja yksilöitä eikä näyttelyt anna
koko kuvaa rodusta.
Raporttien yhteenvedossa on 17 näyttelyä, joissa 239 näyttelykäyntiä (osin samoja koiria, joten ei voida puhua 239
koirasta). Näistä neljästä näyttelyssä oli huomio siitä, että esitetyissä koirissa on liioiteltuja piirteitä, yhteensä 9
koiralla (yhdessä lomakkeessa ei mainintaa monella koirista oli tuomarin mainitsemia piirteitä).
17 näyttelystä kymmenessä tuomari oli huomioinut, että kehässä esitettiin erinomaisia yksilöitä suhteessa
liioiteltuihin piirteisiin sekä kuudessa näyttelyssä ettei kehässä ollut yhtään erinomaista yksilöä liioiteltujen
piirteiden osalta.
Liian pienet sieraimet oli mainittu raporteissa kerran, liian iso tai raskas ryppy eli nenäpoimu oli mainittu kerran
yleisesti yhdessä näyttelyssä (jossa tuomari ei ollut ottanut kantaa monella asia esiintyi) ja lisäksi kolmen koiran
kohdalla muissa näyttelyissä. Liian ulkonevat silmät oli mainittu kaksi kertaa, yhden koiran kohdalla ja yleisesti
yhdessä näyttelyssä (jossa tuomari ei ollut ottanut kantaa monella asia esiintyi).
Vuoden 2016 RKO raporttien yhteenveto
Näyttelyitä oli 24 ja niissä kaikkiaan 351 näyttelykäyntiä, osin samoja koiria eri näyttelyissä.
15 näyttelyssä tuomarit olivat maininneet rodulle tarkkailtavaksi mainituista piirteistä, 9 näyttelyn tuomarit sitä
vastoin eivät nähneet ongelmia niissä. 23 näyttelyn tuomarit olivat sitä mieltä, että rotu on aiheellisesti listattu
tarkkailtavaksi.
Liian pienet kirsut tai ahtaat sieraimet oli mainittu 37 kertaa/ 8 näyttelyssä. Isot nenärypyt 27 /9. Ulkonevat silmät
19/4. Hengityksestä mainintoja oli 6 kertaa/3 näyttelyssä. Peken etuosan löysyys mainittiin 3 kertaa/2 näyttelyssä.
Suorempia häntiä toivottiin 2 pekeltä/ 1 näyttelyssä. Yhdessä näyttelyssä huomautettiin yhden koiran osalta
liiallisesta turkista sekä yhdessä näyttelyssä yksi koira ei jaksanut kävellä, vaan meni makaamaan.

4.3.2 MUUT RODULLA TODETUT MERKITTÄVÄT SAIRAUDET
Pekingeesi kuuluu lyhytkalloisiin eli brakykefaalisiin sekä kondrodystrofisiin rotuihin. Kondrodystrofiassa koiran
raajat ovat lyhyet, yleensä ulospäin taipuneet sekä rannenivelet ovat jykevät ja myös tassut kääntyvät ulospäin.
Kondrodystrofisille roduille tyypillistä ovat muun muassa välilevytyrät, jotka ovat usein syynä selkävaivoihin.
Selkämuutokset
Kondrodystrofisten rotujen selkänikamien välilevyjen rappeutuminen ja välilevykalkkeutumat IDD (ns.
mäyräkoirahalvaus )
ELT Anu Lappalainen, Helsingin yliopisto
http://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-terveys/perinnollisista-sairauksista/perinnollisetselkamuutokset#IDD
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Kondrodystrofisilla koiraroduilla on mutaation aiheuttama raajojen pitkien luiden kasvuhäiriö, minkä johdosta
näillä koirilla on tyypillinen pitkänomainen ulkomuoto ja lyhyet ja käyrät raajat. Kondrodystrofisia koirarotuja ovat
esimerkiksi mäyräkoirat, kiinanpalatsikoira, welsh corgi ja skyenterrieri. Mutaatioon liittyy taipumus selkänikamien
välilevyjen varhaiseen rappeutumiseen (intervertebral disc disease, IDD), joka alkaa jo ensimmäisen elinvuoden
aikana. Rappeutuneet välilevyt ovat alttiita vaurioille ja seurauksena on mäyräkoirahalvauksena tunnettu
välilevytyrä. Sen oireet voivat vaihdella muutaman päivän kestävistä selkäkivuista täydelliseen takajalkojen
halvaantumiseen. Jos välilevytyrä on kaularangan alueella, oireina ovat voimakas kaulan alueen kipu ja joskus etuja takajalkojen halvausoireet. Tyypillisin sairastumisikä on 4–5 vuotta.
Osalla koirista on oireita vain kerran, mutta toisilla ne uusiutuvat. Usein selkäkivut (esimerkiksi liikkumis- tai
hyppäämishaluttomuus) edeltävät halvausoireita ja siksi omistajan on syytä suhtautua myös lieviin oireisiin
vakavasti. Selkäkivut sekoitetaan usein myös mahakipuihin. Lieviä oireita hoidetaan levolla ja tarvittaessa lepoon
yhdistetään kipulääkkeet. Toistuvien tai jatkuvien kipujen ja halvausoireiden suositeltu hoito on leikkaus, jossa
selkäydintä painava tyräytynyt välilevymateriaali poistetaan. Mäyräkoirahalvauksen ennuste on useimmiten hyvä,
mutta toipuminen vakavasta halvauksesta voi kestää pitkään.
Kondrodystrofisilla roduilla pitkälle rapeutuneet välilevyt voivat kalkkeutua. Kalkkeutumistaipumuksella on
perinnöllinen tausta ja kalkkeutuneiden välilevyjen määrällä on yhteys sairastumisriskiin. Koirista, joilla ei ole
yhtään kalkkeutunutta välilevyä, vain harvat sairastuvat. Kalkkeutuneet välilevyt näkyvät röntgenkuvissa, mikä
mahdollistaa sairauden vastustamisen röntgenseulonnan avulla. Tutkimuksissa on todettu, että välilevyt
kalkkeutuvat kahteen ikävuoteen mennessä. Osa kalkkeutumista voi myöhemmin kadota ja siksi röntgenkuvauksen
suositeltu ikä on 24–42 kuukautta. Sairauden vähentämiseksi tulisi jalostuksessa suosia koiria, joilla on
mahdollisimman vähän kalkkeutuneita välilevyjä.
IDD:stä voi saada lausunnon 24 kuukautta täyttänyt koira. Arvostelussa käytetty asteikko:
IDD0, puhdas
IDD1, lievä
IDD2, keskivaikea
IDD3, vaikea

Ei muutoksia
1–2 osittain tai kokonaan kalkkeutunutta välilevyä
3–4 osittain tai kokonaan kalkkeutunutta välilevyä
5 tai enemmän osittain tai kokonaan kalkkeutunutta välilevyä
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Mäyräkoirahalvaus
Pekingeeseillä esiintyy myös eriasteista mäyräkoirahalvausta, joka vaihtelee lievästä selän kipeytymisestä
täydelliseen halvaantumiseen asti. Mäyräkoirahalvaus on kansanomainen termi välilevytyrälle, joka on yleinen
kondrodystorfisten koirarotujen selkäkipujen ja halvausoireiden aiheuttaja. Alttius välilevysairauteen on todettu
perinnölliseksi. Selkäoireista kuten halvausoireita kärsinyttä ja/tai selästään operoitua pekingeesiä ei saa käyttää
jalostukseen.
Rotujärjestön tietoon tulleissa välilevytyrätapauksissa hoitona on ollut joko leikkaus tai konservatiivinen hoito
(lepo, lääkitys, mahdollisesti lisänä fysioterapia, akupunktio), tulokset ovat olleet hyviä. Lisäksi tiedossa on
lievempiä selän kipeytymisiä, kalkkeutumia, yksi atlantoaksiaalinen subluksaatio (kaulanikaman osittainen
sijoiltaanmeno, hoidettu leikkaamalla) sekä muutamia selän nikamamuutoksia (erityisesti lannenikamien ja
ristiluiden alueella, esim. yhteen kasvaneet nikamat). Kasvattajia ja koiran omistajia pyydetään ilmoittamaan
ilmenneistä selkäongelmista aktiivisesti jalostustoimikunnalle. Suositellaan selkärangan kuvauttamista
jalostuskoirilta.

Ylempi rivi (sininen pylväs) on kaikki rodut yhteensä ja alempi rivi (punainen pylväs) on pekingeesien osuus.
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Legg-Perthes
Legg-perthes on verenkiertohäiriön aiheuttama kuolio reisiluun päässä. Sairaus ilmenee nuorena noin 3 – 7 kk iässä
ja sen oireina on paheneva takaraajan/raajojen ontuminen. Hoitona leikkaus.
Leggperthes-diagnooseja tulee harvoin rotujärjestön tietoon.
Muut raajojen ongelmat
Rotumääritelmän vaatimusten mukainen rungon malli (kokoon nähden raskas, leveä ja syvä etuosa), menneiden
vuosikymmenten tai jopa vuosisatojen mittaan vallalla ollut oletus siitä, että pekingeesi ei tarvitse liikuntaa ja
vaatimus pekingeesin eturaajojen käyryydestä, matalaraajaisuus sekä helposti väärintulkittava rodunomainen
liikunta, ovat kaikki vaikuttavia tekijöitä pekingeeseillä esiintyviin eturaajojen ongelmiin. Raajoja ylipäätään
tutkitaan rodussa hyvin vähän virallisesti. Kyynär- ja lonkkanivelongelmia ei ole juuri tullut rotujärjestön
tietoisuuteen. Tähän mennessä on tiedossa yksi uros, joka jouduttiin lopettamaan lonkkien aiheuttaman kivun
vuoksi, yhdellä nartulla on todettu vakava kyynärnivelten epämuodostuma ja on tiedossa parilta viime
vuosikymmeneltä pari tapausta leikkaushoitoa vaatineesta kyynärluun kasvuhäiriöstä. ELT, dosentti,
pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Kaj Sittnikow toteaa eturaajojen epänormaalia liikerataa todettavan melko
usein pekingeeseillä. Hänen mukaansa kasvavalla nuorella koiralla tämä on erikoisen yleistä ja se liittyy rodulle
tyypilliseen kondrodystrofiseen luustoon; lyhyet ja hiukan vääntyneet raajan luut.
Rodussa tavataan kyynärnivelen vakavaa epämuodostumista sekä ranteen ja tassun virheasentoa. Kyynärnivelen
muutos johtaa nuorilla koirilla joskus todelliseen ontumiseen, mutta jos vika on molemminpuolinen, se jää helposti
huomaamatta. Aikuinen koira on yleensä oppinut käyttämään raajansa sillä tavalla ettei lievä kyynärnivelten
epämuodostuma aiheuta huomattavaa ontumaa. Havaittavissa on vain hiukan poikkeava kävelytyyli, joka voidaan
helposti sekoittaa rodulle tyypilliseen tapaan liikkua. Monesti myös pekingeesi liikkuu keskiverto-kääpiökoiraa
vähemmän, joten kaikkien yksilöiden lihaksistokaan ei päässe kehittymään täysin. Tästä syystä on vaikea arvioida
eturaajojen ongelmien todellista vakavuutta ja yleisyyttä.

PEKINGEESIN JALOSTUKSENTAVOITEOHJELMA
2018

38

SUOMEN PEKINGESIKERHO RY

Pekingeesin liikuntaa arvioidessa on syytä huomioida, että sen tulee olla tervettä, rullaavaa luonnollisen
painopistemuutoksen vuoksi eikä pomppivaa, mikä saattaa johtua etuosan suorista kulmauksista tai liian lyhyestä
lavasta tai olkavarresta eikä lapojen löysyydestä johtuen huojuvaa. Liikunnan kuuluu olla sujuvaa ja vapaata. Turkin
määrä ei saa haitata liikeratoja. Kyynärpäiden tulisi olla tiiviisti rungonmyötäiset eikä kyynärnivelessä saisi tuntua
löysyyttä. Myös lihaksiston tulisi olla tasapainoisesti kehittynyt ja koiran massa ei saisi olla pelkkää lihavuutta.
Samoin aivan liioiteltu rintakehän syvyys, leveys ja raskaus sekä liioitellun lyhyet raajat ovat asia mihin pitää
puuttua, jotta rakenteen kehitys saadaan käännettyä terveempään suuntaan. Tässä suhteessa ovat erityisesti
koiranäyttelytuomarit paljon vartijoina, eivätkä he saisi palkita korkeasti koiraa joka kieltäytyy liikkumasta oli syy
mikä tahansa tai joka ei kykene esittämään sujuvaa liikuntaa. Epänormaalin liikunnan syyt kehotetaan selvittämään
ja käyttämään jalostukseen vain vaivatta liikkuvia koiria. Raajojen oikeaan asentoon ja terverakenteisuuteen tulee
kiinnittää erityistä huomiota. Tähän liittyen tulee sekä kasvattajien että myös tuomareiden ymmärrystä koiran
anatomiasta kehittää.
Kennelliitto on ottamassa käyttöön matalaraajaisille roduille tarkoitetut kyynärnivelten inkongruenssilausunnot.
Tämä tutkimusmenetelmä soveltuu juuri pekingeesille ja koirien kuvauttamista suositellaan tilanteen
kartoittamiseksi.

Ylempi rivi (sininen pylväs) on kaikki rodut yhteensä ja alempi rivi (punainen pylväs) on pekingeesien osuus
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Polvilumpion sijoiltaan meno (patellaluksaatio)
Polvinivelen rakenteelliset heikkoudet altistavat patellaluksaatiolle eli polvilumpion sijoiltaan menolle. Jalka-asento
on virheellinen ja polvilumpion telaurat ovat liian matalat. Patellaluksaatiota esiintyy suhteellisen runsaasti
kääpiöroduilla ja sellaisilla suuremmilla roduilla, joilla on suora takajalka. Periytyvyyden mekanismi ei ole tiedossa.
Pienikokoisilla roduilla polvilumpio luksoituu yleensä sisäänpäin (mediaalisesti). Patellaluksaatio on synnynnäinen
ja jaetaan vian vakavuuden perusteella neljään eri asteeseen.
Eläinlääkäri tutkii polvet tunnustelemalla. I - asteen luksaatiot ovat tavallisesti oireettomia eivätkä kaipaa hoitoa.
II- ja III - asteen luksaatioissa koiralla havaitaan selviä liikkumisvaikeuksia. Ravatessaan koira koukistaa hetkittäin
raajaansa sen sijaan että tukeutuisi sillä maahan (polvilumpio on luiskahtanut pois paikoiltaan), ja jatkaa sitten
normaalia ravia (polvilumpio on palautunut paikoilleen). IV - asteen luksaatiossa polvilumpio on pysyvästi pois
paikoiltaan. Usein oireet huomataan tapaturman jälkeen, vaikka kyseessä on synnynnäinen vika. Lievien
patellaluksaation muotojen hoidoksi riittää yleensä lepo ja kipulääkitys. Vaikeat patellaluksaatiot on hoidettava
kirurgisesti. Vaikeimman asteen luksaatioissa hoito voi vaatia useita leikkauksia ja ennuste voi olla huono. (ELL Anu
Lappalainen, www.kennelliitto.fi)
Patellaluksaation aiheuttamista haitoista rodun yksilöiden jokapäiväiseen, normaaliin elämään ei ole saatavissa
juurikaan tutkimustietoa. Vaikeat tapaukset ovat rodussa harvinaisia olemassa olevan, joskin hyvin pienen
tutkimustilaston mukaan. Rotujärjestön tietoon ei ole tullut, että todetuilla patellaluksaatio-tapauksilla olisi
jokapäiväistä elämää haittaavia ongelmia. Sijoiltaanmeno voi kuitenkin aiheuttaa pidemmän päälle nivelkulumia,
jotka vaativat hoitoa ja luksoituminen vaatii leikkaushoitoa, joten vika voi haitata koiran normaalia elämää ja se
tulee huomioida jalostusta rajoittavana tekijänä. Kasvattajia ja koiran omistajia pyydetään ilmoittamaan
ilmenneistä polviongelmista aktiivisesti jalostustoimikunnalle.
Polvilausuntotulokset vuosilta 2007-2016 (10 vuotta) ja tutkittu yhteensä 57, tuloksista 43 oli 0-polvet, 13 oli 1polvet ja vain yksi tulos oli 2-polvet.
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KoiraNet: terveystilastot, polviniveltilasto, lausuntovuosi 2007-2016

Sydänsairaudet
Suomessa sydänääniä on kuunneltu virallisten tilastojen mukaan vuosina 1990 – 2016 66 koiralta, kahdella näistä
on todettu sivuääniä. Rodun vastuumaassa Englannissa alettiin tutkia sydänääniä kattavasti keväällä 2008 Kennel
Clubin tukemana. The Kennel Club ja The Pekingese Health Committee kehottavat kaikkia kasvattajia
tutkituttamaan jalostukseen käytettävät koirat. Suositus on tutkituttaa koira vuoden iän jälkeen vuosittain. Tuloksia
näistä tutkimuksista ei ole vielä käytössä.
Sydänongelmat ikääntyvillä pekingeesillä saattavat johtua myös muista syistä kuin pitkään jatkuneista
hengitysvaikeuksista. Englannissa on todettu sydänläpän rappeuma -tapauksia, jotka voivat olla synnynnäisiä ja/tai
jatkuvista
hengitysvaikeuksista
johtuvia.
(Lähde:
Pekingese
Health
Committee
www.freewebs.com/pekingesehealth)
Yleisimmät silmäongelmat
Pekingeesin silmäongelmat liittyvät pääsääntöisesti rodun silmän rakenteeseen. Lyhytkuonoisten koirarotujen
silmät ovat suuret kooltaan ja lisäksi jonkin verran ulkonevat, mikä altistaa silmiä vaurioille. Pekingeesille yleisimpiä
silmäongelmia:
Haavainen sarveiskalvotulehdus (keratiitti).
Keratiitti on sarveiskalvon sairaus, jossa sarveiskalvoon syntyy haavoja, jotka ovat erittäin kivuliaita. Ne paranevat
vähitellen itsestään, mutta saattavat uusia milloin tahansa. Sarveiskalvoon kehittyy myös harmaata pigmenttiä.
Hoitamattomana tauti johtaa sokeuteen. Uusimpien tutkimusten mukaan keratiittia pidetään resessiivisesti
periytyvänä.
Distichiasis / ektooppinen cilia
(Kennelliitto tallensi aiemmin yhteisellä nimikkeellä cilia aberranta) tarkoittaa ylimääräisiä ripsiä, jotka tulevat ulos
joko normaalin ripsirivin sisäpuolelta luomen reunasta (distichiasis) tai luomen sisäpinnalta (ektooppinen cilia).
Caruncular trichiasis
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tarkoittaa silmän sisänurkan ihon karvoja, jotka kääntyvät sarveiskalvon sisänurkan päälle ärsyttäen silmää.
Luomen reunasta kasvavat ripset voivat kaartua ulospäin normaalien ripsien tavoin tai ne kääntyvät sisäänpäin
kohti sarveiskalvoa. Ripset voivat olla pehmeitä tai kovia. Etenkin luomen sisäpinnan läpi suoraan sarveiskalvoa
vasten kasvava ripsi voi aiheuttaa sarveiskalvon vaurioitumisen. Tämä ilmenee silmän siristelynä ja ylimääräisenä
kyynelvuotona. Silmän sarveiskalvon pinnalla ’uivat’, pehmeät distichiasis-ripset eivät yleensä aiheuta oireita.
Oireilevilta koirilta ripsiä voidaan poistaa nyppimällä, jolloin ne kasvavat uudestaan tai poistaa ne pysyvästi
polttamalla tai leikkauksella. Vaiva on selvästi periytyvä, mutta periytymismekanismi ei ole tiedossa. Luokitellaan
nykyään silmätarkastuksissa lieviin, kohtalaisiin ja vakaviin muotoihin.
Entropion
eli silmäluomen perinnöllinen sisäänpäinkiertymä. Hoitona leikkaushoito. Periytymismekanismia ei tunneta.
Ektropion
eli silmäluomen perinnöllinen ulospäinkiertymä. Hoitona leikkaushoito. Periytymismekanismia ei tunneta.
Kuivasilmä
Kyynelkanavan tukkeumat
Ellei kyynelneste pääse huuhtelemaan silmän pintaa tarpeeksi tehokkaasti, silloin syntyy uusiutuvia haavaumia
sarveiskalvoon. Joillakin yksilöillä silmäluomet eivät sulkeudu hyvin peittämään silmää.
Ulkoisen trauman aiheuttaman silmämunan paikaltaan luiskahtaminen
Ulkoisen trauman aiheuttamat haavat ja reiät.
Pekingeesin silmät ovat alttiit tapaturmille erityisesti (erikokoisten) koirien välisissä leikeissä, tappeluissa tai toisen
koiran purressa pekingeesiä. Matalat silmäkuopat altistavat silmän esiin pullahtamisen voimakkaan ulkoisen
trauman seurauksena. Haavaumia ja reikiä voi syntyä myös silmän osuessa oksaan tms.

Koiralla ollut haava silmässä ja silmään tehty siirrännäinen,
joka poistetaan haavan parannuttua.
Isompi koira ravisteli pekeä niskasta ja toinen silmä
luiskahti ulos silmäkuopasta. Silmä palautui kuitenkin
paikoilleen, mutta silmään jäi pysyvä näkövaurio.
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Silmät on tutkittu virallisesti vuosina 1990 – 2016 syntyneiltä koirilta vain 2,28 % syntyneistä (48 kpl). Viimeisen
kymmenen vuoden aikana 2007-2016 silmät on tutkittu 22 koiralta. Alla olevissa taulukoista löytyy
silmätutkimuksien tulokset.

Hieman liian vaaleat silmät ja sieraimet voisivat olla avonaisemmat
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KoiraNet, terveystilastot, silmätutkimuslausunnot 2007 -2016

Hyvät tummat silmät sekä hyvät avonaiset sieraimet

Liian kapeat sieraimet
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Kennelliiton terveyskysely
Ylempi rivi (sininen pylväs) on kaikki rodut yhteensä ja alempi rivi (punainen pylväs) on pekingeesien osuus

Kasvattajia ja koiran omistajia pyydetään ilmoittamaan ilmenneistä silmäongelmista (ahtaat kyynelkanavat,
kuivasilmäisyys jne.) sekä myös tapaturmaisista silmävaurioista aktiivisesti jalostustoimikunnalle sekä
rotuyhdistykselle.
Lisäksi rodussa on todettu tulehdussairauksia kuten anaalirauhas-, korva-, silmä-, virtsatulehduksia, märkäkohtua,
iho-ongelmia (hot spot, furunkoloosi, allergiat, hiiva, talirauhastukkeuma eli talipatit) ja virtsakiviä sekä kivesvikoja,
tyriä, hammaskiveä / plakkia, erilaisia kasvaimia.
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Medical & Genetic Aspects of Purebred Dogs – kirja kertoo pekingeesillä esiintyvän seuraavia ongelmia:
- virtsatieongelmat (virtsakivi ja –tulehdukset)
- liian pitkä, pehmeä kitalaki
- huuli- ja kitalakihalkiot
- bronchial dysplasia (keuhkoputkien dysplasia)
- microphthalmia (pienisilmäisyys)
- nuoruuden kaihi
- epätyypillinen pannus - Sarveiskalvon haavaiset tulehdukset
- PRA
The Pekingese Health Committeen mukaan Iso-Britanniassa on tavattu myös 7 syringomyeliaan sairastunutta
pekingeesiä. Yksi tapauksista on myöhemmin todettu välilevyn pullistumaksi.
Syringomyelia
Syringomyelia on sairaus, jossa selkäytimeen kehittyy onteloita, jotka voivat aiheuttaa erilaisia neurologisia oireita.
Syringomyelian aiheuttaa yleensä takaraivonluun epämuodostuma nimeltään Chiarin malformaatio. Chiarin
malformaatiossa takaraivonluu on epänormaalissa asennossa ja pikkuaivot siirtyvät paikaltaan alaspäin kohti
foramen magnumia. Selkäydinkanavan alkuun kohdistuvan lisääntyneen paineen uskotaan aiheuttavan
syringomyelian selkäytimessä. Syringomyelian pääoireena on niskakipu, mikä yleensä ilmenee niskan raapimisena,
pään ravisteluna ja jäykkyytenä. Vakavammissa tapauksissa havaitaan merkkejä halvausoireista tai aivojen
epänormaalista toiminnasta kuten kohtauksista, depressiosta jne.
Syringomyeliaa on todettu mm. griffoneilla ja cavalier king charlesinspanieleilla. Suomessa rotujärjestön tiedossa
ei ole syringomyeliatapauksia pekingeeseissä. Sairauden oletetaan olevan periytyvä, vaikkakaan periytymismalli ei
ole selvä eikä sairaudesta vastaavia geenejä ole identifioitu.
Sairaus kehittyy yleensä ajan kuluessa ja vakavimmat oireet havaitaan aikuisilla koirilla. Tällä hetkellä ainoa keino
diagnosoida sairaus on magneettikuvaus. Siinä voidaan tarkistaa pikkuaivot, takaraivonluu ja selkäydin. Sairaus
voidaan todeta 100 %:n varmuudella, mikäli koiralla on se. Suositellaan, että kuvattavat koirat ovat 2,5 - 3-vuotiaita,
sillä siinä iässä sairaus tulee näkyväksi ja voidaan havaita. Aikaisemmin kuvatuilla koirilla voidaan tutkimukset
joutua toistamaan myöhemmin. (Lähde: Suomen Griffonyhdistys ry, Eläinsairaala Aisti Oy)
Epilepsia
Eläinlääkäri Nina Menna, Vetcare Oy ja Mäntsälän eläinlääkäriasema
Epilepsia on toistuvia kohtauksia aiheuttava aivojen sähköisen toiminnan häiriö, joka on koiran yleisin neurologinen
sairaus.
Kohtauksien luonne vaihtelee ja koiralla voi olla tajunnan, motoriikan, sensorisen toiminnan, autonomisen
hermoston ja/tai käyttäytymisen häiriöitä. Kohtauksen aikana koira voi olla tajuissaan tai tajuton. Jos koko koira
kouristelee, puhutaan yleistyneestä kohtauksesta. Kohtaus voi esiintyä myös paikallisena, jolloin vain yksi
lihasryhmä, esimerkiksi koiran raaja tai raajat kouristelevat. Paikallisalkuinen kohtaus voi laajeta yleistyneeksi
kohtaukseksi. Kohtauksen luonne riippuu purkauksen lähtöpaikasta aivoissa ja sen leviämisestä. Epilepsiaa
sairastavaa koira ei saa käyttää jalostukseen. Samoin on vältettävä sellaisten riskilinjojen yhdistämistä, joiden
tiedetään tuottaneen epileptikkojälkeläisiä, niin kauan kun rodulle ei ole olemassa geenitestiä, jonka avulla
sairauden kantajuus voidaan todeta.
Ensimmäinen epilepsiakohtaus tulee useimmiten nuorena, 1-5 – vuotiaana, mutta perinnöllinen epilepsia voi alkaa
missä iässä hyvänsä. Samantyyppisiä kohtauksia voivat aiheuttaa myös muut sairaudet kuin epilepsia.
Epilepsiadiagnoosi pohjautuu muiden sairauksien poissulkemiseen. Siksi koirasta otetaan virtsa- ja verinäytteitä ja
tehdään neurologinen tutkimus. Jollei muuta selittävää syytä löydy, koira sairastaa epilepsiaa. Epilepsiaa ei voida
parantaa, vaan koira tarvitsee lääkitystä koko loppuelämänsä ajan. Lääkityksen aloituspäätökseen vaikuttaa
kohtauksien esiintymistiheys ja vakavuus. Lääkityksen avulla epilepsiakohtausten esiintymistä voidaan harventaa,
kohtauksia lieventää ja niiden kestoa lyhentää. Joskus kohtaukset saadaan lääkityksellä kokonaan loppumaan.
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Tiedossa on muutama epilepsia-tapaus. Epilepsia haittaa suuresti koiran normaalia elämää, mutta se pysyy usein
hallinnassa lääkityksellä. Epilepsiaa on montaa eri tyyppiä eikä ole tietoa siitä, miten se kullakin rodulla periytyy.
Kohtauksia saaneet koirat suositellaan vietävän asiantuntevan eläinlääkärin tutkittavaksi, jotta diagnoosi varmistuu
ja sairaista annetaan tieto rotujärjestölle. Epilepsiaa sairastavaa koiraa ei tule käyttää jalostukseen, ja on syytä
käyttää harkintaa myös tämän yksilön jälkeläisten tai sisarusten jalostuskäytön suhteen. Myös vanhempien
jalostuskäyttöä jatkossa on syytä harkita. Sukuja, joissa esiintyy epilepsiatapauksia, ei tule yhdistää.

4.3.3 YLEISIMMÄT KUOLINSYYT
Pekingeesin yleisimmät kuolinsyyt, kuolin vuodet 1990 – 2016 (lähde: KoiraNet, poimittu 3/2017):
Kuolinsyy

Keskim. elinikä

Yhteensä

Hengitystiesairaus

9 vuotta 4 kuukautta

3

Iho- ja korvasairaudet

1 vuotta 1 kuukautta

1

Immunologinen sairaus

6 vuotta 0 kuukautta

1

Kasvainsairaudet, syöpä

8 vuotta 6 kuukautta

10

Kuollut ilman sairauden diagnosointia

7 vuotta 7 kuukautta

16

Lopetus ilman sairauden diagnosointia

9 vuotta 5 kuukautta

7

Lopetus käytös- tai käyttäytymishäiriöiden vuoksi
Pitovaikeudet

13 vuotta 4 kuukautta

1

Luusto- ja nivelsairaus

9 vuotta 2 kuukautta

3

Maksan ja ruoansulatuskanavan sairaus

7 vuotta 10 kuukautta

2

Muu sairaus, jota ei ole listalla

6 vuotta 7 kuukautta

16

Pennun synnynnäinen vika tai epämuodostuma

6 vuotta 10 kuukautta

1

Selkäsairaus

6 vuotta 8 kuukautta

7

Silmäsairaus

11 vuotta 4 kuukautta

3

Sisäeritysrauhasten sairaus

9 vuotta 2 kuukautta

1

Sydänsairaus

10 vuotta 2 kuukautta

25

Synnytysvaikeus

6 vuotta 8 kuukautta

3

Tapaturma tai liikennevahinko

4 vuotta 11 kuukautta

17

Vanhuus (luonnollinen tai lopetus)

13 vuotta 0 kuukautta

68

Virtsatie- ja lisääntymiselinten sairaus

6 vuotta 2 kuukautta

7

Kuolinsyytä ei ole ilmoitettu

9 vuotta 1 kuukautta

33

Kaikki yhteensä

9 vuotta 7 kuukautta

225
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Kuolinsyitä on ilmoitettu jalostustietojärjestelmään harmittavan vähän. Vuosina 1990 – 2016 Suomessa
rekisteröitiin 2103 pekingeesiä.
Edellä olevasta otoksesta nousevat valitettavan suureksi tapaukset, joissa kuolinsyytä ei ole diagnosoitu tai
ilmoitettu tai koira on lopetettu ilman diagnoosia (yhteensä 55/224 eli 24,6 %). Näistä koirista on kuitenkin ollut yli
10 vuotiaita 21 kpl, joten ikää/vanhuutta voidaan pitää niiden osalta varmaankin suurimpana kuolinsyynä.
Vanhuuteen otoksen mukaan on kuollut 30,4 % koirista, keski-ikä näissä koirissa 13 vuotta. Sydänsairauteen
ilmoitetuista koirista on kuollut 11,2 %. Pekingeesin sairastuminen iän myötä sydämen vajaatoimintaan johtunee
useimmissa tapauksissa pitkään jatkuneista hengitysvaikeuksista.
Muut nostettavissa olevat syyt tilaston mukaan ovat tapaturmat, kasvain- sekä selkäsairaudet.
Tilastointitapa on hieman muuttunut vuosien varrella (esim. kuolinsyitä / vaihtoehtoja tullut lisää ), joten se selittää
osaltaan vaillinaisia kirjaustapoja. Myöskin eläinlääkäreiden diagnosointi on parantunut ajan kuluessa.
4.3.4 LISÄÄNTYMINEN
Keskimääräinen pentuekoko

Keskimääräinen pentuekoko
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Keskimääräinen pentuekoko
KoiraNet: jalostustilasto, vuositilasto – rekisteröinnit 2007-2016

Pentuekoko on keskimäärin 2,76 kymmenen vuoden tilaston mukaan.
Astumisvaikeudet
Yksittäistapauksissa syynä mm. alentunut urosten libido ja kokoerot. Suositellaan normaalia astutusta.
Siemennykseen turvautuminen vain erittäin painavista syistä (tuonti/ulkomainen uros).
Tiinehtymisvaikeudet
Vaikeuksien syinä saattavat olla mm. juoksujen epäsäännöllisyydet, juoksujen voimakkuus, astutusten väärä
ajankohta ja narttujen lihavuus. Tyhjäksi jäämisiä on joka vuosi, muttei huolestuttavia määriä.
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Synnytysongelmat
Synnytysongelmia on raportoitu jonkin verran. Syinä mm. polttoheikkous, suuri pentue, iso yksittäinen pentu,
pennut virheasennossa (tulppa), lihava narttu ja tällöin on jouduttu useimmiten turvautumaan sektioon
Pentujen hoitamiseen liittyvät ongelmat nartuilla
Pääsääntöisesti emät hoitavat pentunsa hyvin, mutta keisarinleikkauksen
jälkeen narkoosista herääminen/lääkehumala saattaa viivästyttää
emonvaistojen heräämistä
Pentukuolleisuus
Pentukuolleisuus on pysynyt kohtuullisella tasolla: 10 - 15 % Kuolinsyinä
mm. iso pentu ei mahdu synnytyskanavaan
istukan repeäminen, pentu
syntyy ilman sikiöpussia, pentu vetää maitoa henkeensä keuhkotulehdus
tai pennun alhainen syntymäpaino
Synnynnäiset viat ja epämuodostumat
Kasvattajat ovat kertoneet seuraavan laatuisista vioista ja epämuodostumista: Kitalaki- / huulihalkiot, muut
aukileet, ”muumio”-pennut.

4.3.5 SAIRAUKSILLE JA LISÄÄNTYMISONGELMILLE ALTISTAVAT ANATOMISET PIIRTEET
Ulkomuotoon liittyvät anatomiset piirteet, jotka altistavat rodun yksilöt sairauksille tai lisääntymis- ja
hyvinvointiongelmille
Lisääntymisongelmat
Kirjallisuudessa todetaan kondrodystrofisten rotujen rakenteen saattavan hankaloittaa avustamattoman,
normaalin astumisen onnistumista. Joidenkin urosten astumishalukkuuden on todettu olevan alhainen,
terveyskyselyyn vuonna 2003 vastanneista uroksen omistajista 11,1 % prosenttia kertoo, ettei uros astu helposti.
8,6 % vastanneista kertoo turvautuneensa keinosiemennykseen syinä koirien kokoero, uroksen oltua toipilas (syytä
ei tiedossa) tai ”varmuuden vuoksi”. Uroksen leveä ja matala rintakehä sekä lyhyet raajat saattavat vaikeuttaa
luonnollista astumista.
Tavallisesti pekingeesin synnytystä haittaavana tekijänä pidetään rodun pään muotoa ja kokoa. Lyhytkuonoisten
rotujen pennuilla voi olla emon lantio-ontelon kokoon nähden iso pää ja leveät hartiat, mikä vaikeuttaa normaalia
synnytystä. Käytännössä pään koko sinällään tänä päivänä harvoin johtaa synnytysvaikeuksiin. Yksittäinen iso pentu
ja/tai poikittain oleva (iso) pentu ovat tavallisempia syitä kokemuksien mukaan tai emän polttoheikkous. Normaalin
synnytyksen onnistumiseen vaikuttavat lisäksi emon ikä ja fyysinen kunto, sikiöiden määrä ja koko sekä ulkoiset
tekijät, kuten nartun ruokinta. Käytännön kokemuksen kautta on myös todettu, että normaalisti synnyttävän emän
tyttäret synnyttävät tavallisesti normaalisti.
Syksyllä 2017 suunnattiin kysely kasvattajille, jotka ovat rekisteröineet pekingeesipentueita vuosina 2013-2017.
Kyseisenä aikana kaikkiaan 21 kasvattajaa rekisteröi pentueita ja heidän koko kasvattajauransa käsittää yhteensä
335 pentuetta ja 798 pentua. Kyselyyn vastasi 11 kasvattajaa ja näiden vastanneiden kohdalla mukaan laskettiin
kaikki heidän kasvattamansa pentueet. Näin saatiin laskettua 190 pentuetta ( + 34 pentuetta kasvattajalta, joka ei
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enää muistanut määriä, mutta kertoi kuitenkin syyt sektioihin ) Tämä on huomioitu prosentteja laskettaessa.
Näissä tilastoiduissa 190 pentueessa sektioita oli yhteensä 35 ja tästä laskien sektioprosentiksi tulee niin alhainen
luku kuin 18,4 %.
Kyselyyn vastanneiden mukaan yleisin syy sektioon oli polttoheikkous, seuraavaksi yleisin syy liian suuri pentu sekä
kohtuun kuollut pentu. Sektioiden syinä olivat myös mm. epämuodostunut pentu sekä kohdussa ollut kasvain.
Tilaston ulkopuolelle jäi 10 kasvattajaa, jotka eivät vastanneet kyselyyn edustaen 112 pentuetta käsittäen kaikkiaan
296 pentua.
Todellista sektioiden tarvetta ja määrää on mahdotonta saada selville. Sektioiden määrään rodussa vaikuttaa
kasvattajien asenne. Muuten rotujärjestön käsityksen mukaan suurin osa nartuista synnyttää itse ja sektiot ovat
satunnaisia. Sektioon tulee turvautua ainoastaan siinä tapauksessa, kun synnytys ei käynnistyttyään etene
normaalisti. On olennaista tietää, millainen on koirien kyky lisääntyä luonnollisesti ja siihen tulee pyrkiä sekä nartun
että uroksen kohdalla.

PEKINGEESIN JALOSTUKSENTAVOITEOHJELMA
2018

50

SUOMEN PEKINGESIKERHO RY

Kennelliiton terveyskysely
Ylempi rivi (sininen pylväs) on kaikki rodut ja alempi rivi (punainen pylväs) on pekingeesien osuus.
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Seuraavat anatomiset piirteet altistavat rodun yksilöitä hyvinvointiongelmille.
Epäterve rakenne:
Liian niukasti kulmautuneet, ylimenevät kintereet
Liian niukasti kulmautuneet polvet
Löysä etuosa
Kondrodystrofia:
Liian käyrät eturaajat
Hengitysvaikeudet:
Hengitysvaikeudet johtuvat usein liioitellusta brakykefaliasta.
Koiralla ei saa olla liian lyhyt kuono. Koiralla kuuluu olla vaivaton hengitys myös liikkeessä. Selvästi äänekäs
tai vaikeutunut hengitys on vakava virhe.
Normaalit riittävän suuret sieraimet, sieraimet eivät saa olla litistyneet, pienet tai edes osittain
ihopoimujen peittämät
Liioiteltu löysä nahka lähinnä kirsun päällä:
Liioitellut poimut esim. kirsun päällä ja varsinkin sieraimiin ulottuva sekä silmään osuva poimu (liittyvät
usein liian lyhyeen kuonoon)
Yleisesti liian löysä nahka missä tahansa rungossa, raajoissa tai päässä.
Silmät:
Selvästi ulkonevat silmät (mulkosilmät)
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Sisäänpäin kiertyneet luomet (entropium)
Ulospäin kiertyneet luomet (ektropium)
Voimakkaasti vuotavat silmät, jotka selvästi värjäävät turkkia silmien alla
Purenta:
Liian kapeat alaleuat
Ikeneen painuneet kulmahampaat
Vino leuka
Yli puolen premolaarien puuttuminen tai vähemmän kuin viisi etuhammasta ylä- tai alaleuassa
Äärimmäisen pienet hampaat
Roikkuva, halvaantunut kieli
Liian voimakas alapurenta – niin että esimerkiksi etuhampaat näkyvät koko ajan.
Häntämutka:
Pekingeesin kohdalla on syytä kiinnittää huomioita myös voimakkaasti hännän päästä kiertyneisiin häntiin
(ei synnynnäinen häntämutka) ja valita jalostuksessa jalostuskumppaniksi tällöin täysin suoran hännän
omaava yksilö.

4.3.6 YHTEENVETO RODUN KESKEISIMMISTÄ ONGELMISTA TERVEYDESSÄ JA LISÄÄNTYMISESSÄ
Keskeisimmät ongelmakohdat
Keskeisimpinä terveysongelmina pidetään ahtaita sieraimia / hengitysvaikeuksia, ulkonevia silmiä sekä
selkäongelmia. Kondrodystrofisten rotujen rakenne saattaa hankaloittaa avustamattoman, normaalin astutuksen
sekä luonnollisen synnytyksen onnistumista.

4.4 ULKOMUOTO
4.4.1 ROTUMÄÄRITELMÄ
Rotumääritelmä on vuosien saatossa muuttunut runsaasti. Sitä on muutettu yhä enemmän terveysnäkökohdat
huomioivaan suuntaan. Myös uusimmassa voimassa olevassa rotumääritelmässä on otettu huomioon terveyteen
vaikuttavia seikkoja. Uudistuksilla on pyritty estämään äärityyppien jalostamista. Viimeisin uudistus on tehty
vuonna 2008 rodun vastuumaassa Englannissa ja hyväksytty uudeksi rotumääritelmäksi myös FCI:n jäsenmaissa
vuonna 2009/2010. Tämä rotumääritelmä tarttuu entistä ankarammin liioitteluun ja epäterveisiin piirteisiin.
KIINANPALATSIKOIRA, PEKINGEESI (PEKINGESE)
Alkuperämaa: Kiina
Vastuumaa: Iso-Britannia
Ryhmä: 9
FCI:n numero: 207
Hyväksytty: FCI 05.06.2009
Kennelliitto 01.12.2010
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KÄYTTÖTARKOITUS:
FCI:N LUOKITUS:

Seurakoira
Ryhmä 9 seura- ja kääpiökoirat, alaryhmä 8 japanese chin ja kiinanpalatsikoira/
pekingeesi
Käyttökoetulosta ei vaadita.
YLEISVAIKUTELMA: Leijonamainen olemus, ilme on tarkkaavainen ja älykäs. Pieni, sopusuhteinen, kohtuullisen
tiivisrakenteinen, erittäin omanarvontuntoinen ja ylhäinen. Minkäänlaiset hengitys- ja liikuntavaikeudet missään
olosuhteissa eivät ole hyväksyttäviä ja ovat vakavia virheitä. Karvapeite ei saa olla liioiteltu.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Peloton, uskollinen ja pidättyväinen, ei arka eikä vihainen.
PÄÄ: Melko suuri ja korkeuttaan leveämpi
Kallo: Kohtuullisen leveä ja tilava, tasainen korvien välistä, ei kupolimainen, leveä silmien välistä.
Otsapenger: Korostunut
NAAMAOSA:
Kirsu, huulet ja silmäluomien
reunat ovat ehdottomasti mustapigmenttiset.
Kuono ja kirsu: Kuono ei liian lyhyt, leveä; sieraimet ovat suuret ja avonaiset. Poskista kirsun yläpuolelle voi ulottua
leveän ylösalaisen V:n muotoinen vähäinen poimu, joka ei mielellään ole yhtenäinen. Poimu ei koskaan saa haitata
eikä peittää silmiä tai kirsua. Ahtaat sieraimet ja voimakas nenäpoimu eivät ole hyväksyttyjä vaan ovat vakavia
virheitä.
Kuono: Leveä ja selvästi havaittava, mutta se voi olla verrattain lyhyt. Voimakas alaleuka.
Huulet: Huulilinja on tasainen, hampaat tai kieli eivät saa näkyä, huulet eivät peitä vahvaa leukaa.
Silmät: Kirkkaat, pyöreät, tummat ja loistavat, eivät liian suuret; silmien tulee näyttää terveiltä.
Korvat: Korvalehdet ovat sydämenmuotoiset, päälaen tasolle kiinnittyneet, päänmyötäiset, korvalehti ei saa
ulottua kuonolinjan alapuolelle. Korvat pitkäkarvaiset ja runsashapsuiset.
KAULA: Suhteellisen lyhyt ja paksu.
RUNKO: Suhteellisen lyhyt, vyötärö on selvästi erottuva.
Ylälinja: Vaakasuora
Rintakehä: Leveä ja alas eturaajojen väliin laskeutunut, kylkiluut ovat selvästi kaareutuneet.
HÄNTÄ: Korkealle kiinnittynyt ja tiiviisti selänmyötäinen, loivasti toiselle kyljelle kaartuva ja pitkähapsuinen.
RAAJAT
ETURAAJAT: Verrattain lyhyet, paksut ja vahvaluiset. Koira seisoo tukevasti käpälillään, ranteet eivät saa olla
painuneet. Eturaajojen tulee olla ehdottoman terverakenteiset.
Lavat: Viistot ja tiiviit, kauniisti rungonmyötäiset.
Kyynärpäät: Tiiviisti rungonmyötäiset
Kyynärvarret: Voivat olla hieman kaartuneet myötäillen kylkiluita
Välikämmenet: Hieman viistot, vahvat, eivätkä liian lähekkäin.
Etukäpälät: Suuret ja litteät, eivät pyöreät, voivat olla hieman ulkokierteiset. Voimakkaasti ulkokierteiset etukäpälät
ovat vakava virhe.
TAKARAAJAT: Takaraajat ovat vahvat ja lihaksikkaat, mutta hieman kevyemmät kuin eturaajat. Liian kapeaasentoiset takaraajat ovat vakava virhe. Kohtuulliset kulmaukset. Ehdoton terverakenteisuus on tärkeää.
Polvet: Selvästi kulmautuneet.
Kintereet: Vakaat ja matalat
Välijalat: Vahvat ja takaa katsottuna yhdensuuntaiset
Takakäpälät: Suuret ja litteät, eivät pyöreät, suoraan eteenpäin suuntautuneet.
LIIKKEET: Etuliikkeet ovat tyypillisen hitaat ja edestä arvokkaan keinuvat. Rodunomaista liikuntaa ei saa sekoittaa
lapojen löysyydestä johtuvaan rullaukseen tai mihinkään muuhun epäterveeseen piirteeseen. Kaikenlainen lapojen
tai kyynärpäiden löysyys tai käpälien ja välikämmenien/välijalkojen epäterve rakenne ovat vakavia virheitä.
Liioitellun pitkä karva ei saa haitata liikkumista.
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KARVAPEITE
KARVA: Kohtuullisen pitkää ja suoraa. Runsas harja muodostaa kaulurin mutta ei ulotu lapojen yli. Peitinkarva on
karheaa, aluskarva tiheää ja pehmeämpää. Korvissa, raajojen takaosassa, hännässä ja varpaissa on runsaat hapsut.
Karva ei saa olla niin pitkää ja runsasta, että se peittää rungon ääriviivat tai haittaa koiran toimintaa. Liioiteltu
karvapeite on vakava virhe.
VÄRI: Kaikki värit ja värimerkit ovat sallittuja ja samanarvoisia paitsi albino ja maksanruskea, joita ei hyväksytä.
Valkokirjavilla on tasaisesti jakautunut väritys.
KOKO JA PAINO: Urosten ihannepaino on enintään 5 kg ja narttujen enintään 5,4 kg. Koirien tulee näyttää
pienikokoisilta, mutta nostettaessa ne tuntuvat yllättävän painavilta. Vankka luusto ja tiivis, hyvin muodostunut
runko ovat olennaisia seikkoja tässä rodussa.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen
vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
Vihaisuus ja liiallinen arkuus.
Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen ovat hylkääviä virheitä.
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan rodunomaisia koiria.

4.4.1.1 POIKKEAMAT ROTUMÄÄRITELMÄSTÄ
Koko: On huomioitavaa, että rotumääritelmä alkaa sanalla ”pieni” ja rotumääritelmä mainitsee ihannepainon
olevan 5 – 5,5 kg. Nykyään monet pekingeesit painavat usein jo 6 – 8 kg. Kokoon tulee kiinnittää huomiota. Rungon
mittasuhteet 3:5 ja nartuilla sallitaan hieman pidempi runko. Rungon ei kuulu olla neliömäinen.
Pekingeesin ulkomuoto on omalaatuinen ja antaa mahdollisuuden ylilyönteihin jalostuksessa. Näitä
ylilyöntejä ovat mm. liian runsas nenänpäälle sijoittuva ryppy, joka peittää silmiä tai sieraimia, liian
syvälle sijoittunut kirsu, ylikorostunut eturaajojen käyryys, erittäin runsas ja tiheä ja/tai vääränlaatuinen karvapeite.
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Uros

Narttu

4.4.2 NÄYTTELYT JA JALOSTUSTARKASTUKSET
Rodun koirien näyttelykäynnit

Näyttelykäyntien määrät 2007-2016
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Pekingeesien erikoisnäyttelyssä kotikoira voi myös osallistua näyttelyyn epäviralliseen luokkaan

PEKINGEESIN JALOSTUKSENTAVOITEOHJELMA
2018

56

SUOMEN PEKINGESIKERHO RY

Näyttelyiden laatuarvostelut näyttelyluokittain 2007-2016
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Näyttelykäyntejä on 2007-2016 ollut vuosittain n. 420 – 570. Koska näyttelyissä käy vain murto-osa suomalaisen
pekingeesipopulaation käsittävistä koirista, on vaikea arvioida rodun tämän hetkistä todellista tasoa. Näyttelykoirat
valikoituvat muutamiin yksilöihin ja nämä koirat käyvät useassa näyttelyssä vuoden aikana. Voimme arvioida
lähinnä vain näyttelyissä käyviä koiria ja niissä esiintyviä vikoja ja puutteita. Tämä ei kuitenkaan anna kokonaiskuvaa
koko populaation ulkomuodollisesta tasosta. Näyttelyarvosteluja on julkaistu rotujärjestön julkaisuissa vuosittain.
Rodun koirien jalostustarkastukset
Tähän mennessä ei olla suoritettu virallisia jalostustarkastuksia. Toiveissa on kuitenkin järjestää tulevaisuudessa
sellainen jonkun erikoisnäyttelyn yhteydessä

4.4.3 ULKOMUOTO JA RODUN KÄYTTÖTARKOITUS
Rotumääritelmän mukainen pekingeesi on pieni, runsasturkkinen ja tukevarakenteinen kääpiökoira,
jolla on leijonamainen olemus. Luonne on peloton, omanarvontunteva ja ylhäinen. Pää on suuri ja
kirjekuorenmallinen, kuono leveä ja litteä. Silmät ovat suuret ja tummat, mutta eivät liian ulkonevat.
Leuka voimakas, hampaat ja kieli eivät saa näkyä. Runko on lyhyt ja päärynänmallinen, etuosa
takaosaa painavampi ja leveämpi. Raajat ovat lyhyet ja eturaajat hieman kaarevat. Pekingeesi liikkuu
hitaasti ja arvokkaan rullaavasti kantaen häntänsä selänpäällä. Koirien tulee näyttää pienikokoisilta,
mutta nostettaessa ne tuntuvat yllättävän painavilta. Vankka luusto ja tiivis, hyvärakenteinen runko
ovat olennaisia seikkoja tässä rodussa.
Kiinanpalatsikoira on kääpiökoiraryhmään kuuluva seurakoira. Käyttötarkoituksena on seurakoirana toimiminen
ilman terveydelle haitallisia liioiteltuja piirteitä ja sillä tulee olla rodunomaiset terveet liikkeet ja rakenne.

4.4.4 YHTEENVETO RODUN KESKEISIMMISTÄ ULKOMUOTO- JA RAKENNEONGELMISTA
Suomessa pekingeesien taso vaihtelee, näyttelyissä käy keskimäärin ulkomuodollisesti kohtuullisen hyvin
rotumääritelmää vastaavia koiria. Parhaat yksilöt ovat kansainvälisesti arvioituna huipputasoa. Muun muassa The
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Kennel Clubin internetsivuilla rotua esittelevässä kirjastossa viidestä kuvasta kaksi esittää suomalaista pekingeesiä
(http://www.the-kennel-club.org.uk/services/public/picl/). Toinen koirista edustaa myös Yhdysvaltojen
pekingesikerhon (The Pekingese Club of America) internetsivuilla ihanteellista pekingeesiä
(http://www.thepekingeseclubofamerica.com/).
Vuosilta 1999 – 2016 julkaistujen näyttelyarvosteluiden sekä RKO-raporttien perusteella voimme todeta
suomalaisilla pekingeeseillä olevan seuraavia ulkomuotoon liittyviä ongelmia ja virheitä, joihin pitäisi kiinnittää
huomiota:
- suuri koko
- pitkä selkä
- korkeus, pitkät raajat
- rungon malli: päärynän muotoinen runko puuttuu, tasapaksu runko, rintakehän leveys ja syvyys
puuttuvat, samoin vyötärö
- etuosan löysyys
- leukaongelmat, liian kapea tai lyhyt leuka, vino leuka, kieli tai hampaat näkyvät
- iso nenäryppy
- ahtaat ja pienet sieraimet
- hengitysvaikeudet
- ulkonevat silmät
- silmien vaalea väri
- liiallinen turkki
- kippurahäntä

Näistä luetelluista virheistä terveydelle haittaa aiheuttavat lähinnä leukaongelmat (ruokailuun liittyen), pitkä selkä,
suuri koko (rungon paino kasvaa ja raajat joutuvat suureen rasitukseen) ja etuosan löysyys. Lisäksi liian suuria
nenäryppyjä, syvällä sijaitsevia kirsuja ja liian pieniä sieraimia esiintyy näyttelyissä käyneillä koirilla.
Hengitysvaikeuksista ulkomuototuomarit ovat maininneet joitakin kertoja.
Karvanpituuden sekä määrän tulee olla sellainen, että koiran mittasuhteet ja muoto erottuvat selvästi eikä
karvapeite haittaa koiran liikkumista.
Rodunomaiseen liikuntaan tulee kiinnittää huomiota eikä pekingeesiltä tule sallia näyttelyssä liikkumattomuutta
tai epäpuhdasta liikuntaa.
Tietyn tyyppisten liikkeiden vaatimukselle ei näytä olevan loogista selitystä, paitsi että useimmiten kysymyksessä
on ollut rodun kulttuuriperintöön kuuluva ominaisuus. Pekingeesin tapauksessa sen ei haluttu vaeltavan kauas pois
keisarilliselta alueelta (rodun ensimmäinen rotumääritelmä) ja siitä syystä sen etujalkojen haluttiin olevan
taipuneet. Koirien kyynärnivelet tulisi kuvata.
Ongelmien mahdollisia syitä
Muoti-ilmiöt, ulkomuototuomareiden varsinkin kansainvälisissä arvonäyttelyissä valinnat rotunsa parhaiksi
ohjaavat paljolti jalostusvalintoja ja tällöin eivät terveysasiat aina nouse tärkeimmiksi kriteereiksi.
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5. YHTEENVETO AIEMMAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN TOTEUTUMISESTA
Rodun edellisen jalostuksen tavoiteohjelman voimassaolokausi
Pekingeesillä ei ole Kennelliitossa hyväksyttyä jalostuksen tavoiteohjelmaa. Edellinen jalostuksen tavoiteohjelma
on kuitenkin ollut jalostuksen ohjenuorana vuodesta 2009 lähtien
Rodun ensimmäisen tavoiteohjelman voimassaolokausi
Jalostuksentavoiteohjelman voimassaolokausi on 2018-2022
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5.1 KÄYTETYIMPIEN JALOSTUSKOIRIEN TASO
Kiinanpalatsikoiria rekisteröidään nykyään melko vähän ja niille on tehty vähän virallisia tutkimuksia. Joten näiden
tulosten perusteella ei voi tehdä kovin suuria johtopäätöksiä. Rotujärjestö suosittelee ainakin jalostukseen
käytettävien koirien testaamista ja kuvauttamista virallisesti.
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KoiraNet: Narttujen jälkeläistilasto, rek. Vuosi 2002-2016, 20 ensimmäistä

5.2 AIEMMAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN TOTEUTUMINEN
Tavoite

Toimenpide

Tulos

Rodunomainen luonne

Ei käytetä arkoja eikä aggressiivisia
koiria jalostukseen

Sosiaalinen seurakoira

Terveystutkimustiedon kerääminen

Viralliset terveystutkimukset

Toteutunut huonosti

Yhdistelmien sukusiitosaste ei saa
nousta yli 6,25% 5 sukupolven
aikana

Ulkosiitos

Pysynyt alhaisena

Yksittäisten yksilön jälkeläismäärän
rajoitus

Käytetään eri yhdistelmiä /
kaksoisastutuksia

Melko hyvin

Säilyttää kiinanpalatsikoira terveenä Välttää liioiteltuja piirteitä
rotumääritelmän mukaisena koirana jalostuskoirilla
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Jalostuksen ulkopuolelle jäävien koirien osuus
Jalostuksen ulkopuolelle jää suurin osa syntyneistä koirista. Jalostuspohjan laajentaminen olisi elintärkeää rodun
monimuotoisuuden kannalta.
Jalostussuositusten ajantasaisuuden arviointi
Jalostussuositusten on syytä entistä enemmän painottaa liioiteltujen piirteiden välttämistä ja esimerkiksi kuonon
ja avointen sierainten jalostamista sekä hengitysvaikeuksien vähentämistä. Suositellaan selkärangan kuvauttamista
jalostuskoirilta.

6. JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS
6.1 JALOSTUKSEN TAVOITTEET
-Suomen Pekingesikerho ry:n tavoitteena on terverakenteinen,
hyväluonteinen, luonnollisesti lisääntymiskykyinen ja rotumääritelmän
mukainen pekingeesi säilyttäen sen rodunomainen luonne.
- geenipoolin laajentaminen
- terveyden edistäminen sekä liioiteltujen piirteiden välttäminen jalostusyksilöiden valinnassa
- virallisesti terveystutkittujen koirien määrän nostaminen.
- käyttää jalostukseen vain hyvin hengittäviä yksilöitä
- saada pekingeeseille kävely-/kuntotesti, jolla voimme mitata hyvin hengittävät ja liikkuvat yksilöt
- pekingeesien omistajien rotutietoisuuden lisääminen
- pyritään luonnollisiin astutuksiin sekä synnytyksiin

6.2 SUOSITUKSET JALOSTUSKOIRILLE JA YHDISTELMILLE
Suositukset jalostukseen käytettävien koirien ja yhdistelmien ominaisuuksista
Koiran tulee olla rakenteensa ja terveytensä puolesta soveltuva jalostukseen. Koiralla ei saa olla säännöllistä tai
toistuvaa lääkehoitoa tai erityisruokavaliota. Koiralla ei tule olla sellaista vikaa tai sairautta, joka pahenee tiineyden
ja synnytyksen myötä. Jalostuksessa tulee välttää yhdistelmiä, joiden tiedetään periyttävän vikoja ja sairauksia.
Jalostukseen tulisi käyttää hyvän ja rodunomaisen luonteen omaavia jalostusyksilöitä. Niille suositellaan myös
Kennelliiton käyttäytymisen jalostustarkastusta sekä kyynärnivelien kuvauttamista.
Ikä:
Nartun tulee olla vähintään 18 kuukauden ikäinen ennen ensimmäistä astutusta. Ensikertalaisen nartun
yläikärajaksi suositellaan 5 vuotta ja jo synnyttäneen nartun tulee olla astutushetkellä alle 8 vuotta. Narttu
ei saa olla yli 5-vuotias saadessaan ensimmäiset pennut, ilman perusteltua syytä. Uroksen tulee olla
vähintään 12 kuukauden ikäinen käytettäessä sitä ensimmäistä kertaa siitokseen.
Luonne:
Luonteen huomioiminen jalostuksessa on ensiarvoisen tärkeää. Pekingeesin käyttöominaisuus on
seurakoirana toimiminen ja tämä tulee huomioida jalostusvalinnoissa. Arkoja tai aggressiivisia koiria ei
tule käyttää jalostukseen. Koiraa, joka on saanut näyttelyssä hylätyn tai EVA:n luonteen takia 2 kertaa, ei
suositella jalostukseen.
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Terveys:
Koiraa, joka itse tai jompikumpi sen vanhemmista tai joku sen jälkeläisistä, todistetusti sairastaa jotakin
vakavaa ja koiran pidon kannalta merkittävää perinnöllistä sairautta, kuten sydänvikaa, epilepsiaa tai
jotakin muuta sisäelinsairautta, ei tule käyttää jalostukseen. Vakavista hengitysvaikeuksista (ei sen
hetkisestä fyysisestä kunnosta johtuvia) tai halvautumisoireista kärsivää/ kärsinyttä ja/tai selästään
operoitua koiraa tai vakavasta patellaluksaatiosta (polvilumpio pysyvästi sijoiltaan, koira ei kykene
normaalielämään ilman kirurgista hoitoa) kärsivää koiraa ei tule käyttää jalostukseen. Suositellaan
virallista polvien, silmien ja sydämen (sydänäänten kuuntelu) tutkimista. Koiran tulee olla täyttänyt 12 kk
tutkimushetkellä. Nämä tutkimukset tulivat pentuvälitykseen pääsyn ehdoiksi vuoden 2011 alussa.
Sittemmin pentuvälitykseen on päätetty tehdä kaksi listaa; pentueet, jotka täyttävät jalostussuositukset
ja pentueet, jotka eivät täytä.
Suositellaan myös selkäkuvausta sekä tulevaisuudessa vielä nyt kehitteillä olevaa kävelytestiä kaikille
jalostukseen käytettäville koirille.
Lisääntyminen:
Jalostukseen tulee käyttää normaalisti lisääntyviä yksilöitä. Luonnolliseen astumiseen ja synnytykseen
tulee pyrkiä. Mikäli nartulle on tehty kaksi sektiota, suositellaan nartun poistamista jalostuskäytöstä.
Sektioon tulee turvautua vain siinä tapauksessa, kun synnytys ei käynnistyttyään etene normaalisti.
Sukusiitosaste ja jälkeläismäärä:
Yhdistelmissä tulee pyrkiä ulkosiitokseen (sukusiitosaste 0%) tai mahdollisimman alhaiseen
sukusiitosasteeseen. Sukusiitosaste ei saa nousta yli serkusparituksen eli 6,25%:n, laskettuna viiden (5)
sukupolven mukaan. Yksittäisen yksilön elinikäinen jälkeläismäärä saa olla korkeintaan 10 pentua (5%:a
yhden sukupolven [=4 vuotta] jälkeläisistä). Yli 10-vuotias, terve ja jälkeläisnäyttöä omaava uros (yli 50%:a
jälkeläisistä saanut näyttelyssä tai jalostustarkastuksessa vähintään laatuarvostelun ”erittäin hyvä”, ei
esiin tulleita vakavia perinnöllisiä vikoja ja sairauksia) voi saada vielä 5 pentua. Narttujen
maksimipentuemäärä on 4. Jälkeläismäärän seuranta kuuluu sekä nartun että uroksen omistajalle.
Ulkomuoto:
Jalostuskoirilla tulee olla näyttelystä vähintään laatumaininta ”erittäin hyvä” tai se on vaihtoehtoisesti
jalostustarkastettu vastaavalla arvosanalla. Jalostustarkastuksen suorittaa tehtävään valittu rodulle
pätevöity ulkomuototuomari. Mikäli koiraa käytetään useammin jalostukseen, on sillä toisesta
astutuksesta lähtien oltava näyttelystä laatumaininta ”erinomainen” ja kolmannesta astutuksesta lähtien
sillä on oltava jälkeläisnäyttöä (näyttelyistä käyneistä ja/tai jalostustarkastetuista jälkeläisistä yli 50%:a on
saanut vähintään laatuarvostelun ”erittäin hyvä”, ei esiin tulleita vakavia perinnöllisiä vikoja tai sairauksia).
Rotumääritelmässä luetellut hylkäävät virheet ovat vikoja, joita jalostuksessa tulee välttää. Rodulle
tyypillinen, terve liikunta tulee huomioida jalostuksessa ja koirille suositellaan Kennelliiton virallista
kävelytestiä.

6.3 ROTUJÄRJESTÖN TOIMENPITEET
- Rodun ominaisuuksien ja terveyden kartoittaminen
- Kerätään tietoa virallisista terveystuloksista
- Kerätään tietoa luonteesta sekä liioitelluista piirteistä
- Kerätään tietoa lisääntymisestä
- Seurataan rotuun liittyviä tutkimuksia ympäri maailmaa
- Tiedotetaan jäsenistöä sekä kasvattajia lehden, internet- sekä FB-sivujen kautta
- Pentuvälitys / tiedotetaan pennunostajia
PEKINGEESIN JALOSTUKSENTAVOITEOHJELMA
2018

63

SUOMEN PEKINGESIKERHO RY

- Tuomarikokelaiden ja ulkomuototuomareiden koulutus ja koearvostelutilaisuuksien järjestäminen
- Järjestetään erikoisnäyttely
- Ohjataan jalostusta
- Pyritään edistämään yhteistyötä eri maiden rotujärjestöjen kanssa

6.3.1 JALOSTUSTOIMIKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMAA TUKEVAT TEHTÄVÄT
1) Jalostusneuvonta. Neuvontatyö perustuu rotumääritelmään ja Suomen vallitsevaan populaation tilaan, terveysja luonnetilanteeseen sekä odotettavissa olevaan kehitykseen. Jalostusneuvonta on puolueetonta ja siinä
huomioidaan koko käytettävissä oleva koiramateriaali.
2) Kattava, puolueettoman ja monipuolisen terveystiedon kerääminen ja jakaminen, joka toteutetaan
terveystilastojen, terveys- ja kasvattajakyselyjen, jalostusaiheisten tapahtumien, Pe-Ke-lehden ja vuosikirjan
välityksellä. Näyttelytulosten tallentaminen ja tilastointi.
3) Urosten käyttömäärien seuraaminen ja jälkeläistilastointi.
4) Jalostustarkastukset sekä jälkeläistarkastukset.
Jalostustarkastuksia tai jälkeläistarkastuksia ei ole rodussa vielä järjestetty. Tavoitteena on toiminnan kehittäminen
jalostuksen tavoiteohjelman voimassaolon aikana. Tarkastuksen tekee
ulkomuototuomari (rotujärjestö pyytää virallisiksi jalostustarkastajikseen muutamia ulkomuototuomareita).
Tarkastus suoritetaan jalostustarkastuslomakkeen mukaisesti, joista yksi
kappale jää koiran omistajalle ja yksi kappale jää jalostustoimikunnalle. Tarkastettavat koirat pyritään
valokuvaamaan. Tarkastettavien koirien suositeltu minimi-ikä on 12 kk. Jälkeläistarkastuksessa jalostustarkastaja
arvioi emän / isän ja sen jälkeläisiä jalostustarkastuslomakkeen pohjalta, keskittyen siihen, mitä emä / isä on
periyttänyt jälkeläistensä ulkomuotoon.
5) Tarvittaessa jalostusyksilöiden maahantuonnin neuvonta.
6) Pentuneuvonta ja jalostukseen liittyvistä asioista tiedottaminen ja kasvattajien opastaminen.
Jalostustoimikunnan edustaja/edustajat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan SKL:n järjestämille
jalostusta käsitteleviin koulutuksiin ja välittää uusimman tiedon jäsenistölle. Jalostustoimikunta pyrkii aika ajoin
järjestämään erityisesti kasvattajille suunnatun luennon/luentoja yhteisten tapahtumien yhteyteen tai jonkun
muun rotujärjestön kanssa yhteisesti. Pentuopas toimii erityisesti uusien ja tulevien pekingeesiharrastajien
ensimmäisenä tietopakettina.
7) Pentuvälitys. Jalostuksen tavoiteohjelman suositukset täyttävien yhdistelmien tiedottaminen
pentulistalle/-välitykseen.
8) Jalostuksen tavoiteohjelman noudattaminen ja toteutumisen seuranta.
9) Tuomarikokelaiden ja ulkomuototuomareiden koulutus ja koearvostelutilaisuuksien järjestäminen.
10) Yhteydenpito muihin maihin.
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6.4 UHAT JA MAHDOLLISUUDET SEKÄ VARAUTUMINEN ONGELMIIN
Rodun jalostuksen suurimmat uhat ja mahdollisuudet
Vahvuudet
- Vanha rotu, pitkä historia
- Pitkäikäinen rotu (keskimääräinen elinikä 9-10 v.)
- Sukusiitosaste pienentynyt populaatio- ja yhdistelmätasolla
- Kansainvälinen yhteistyö
- Nyky-yhteiskuntaan ihanteellinen seurakoira
Heikkoudet
- Pienestä populaatiosta johtuvat rajoitukset
- Jalostukseen käytetään liian vähän eri uroksia
- Kasvattajilla on eriäviä mielipiteitä rodussa esiintyvistä ongelmista
- Virallisten terveystutkimusten vähäisyys
- Aktiivisten jäsenten määrä kerhossa pieni
- Rodun negatiivinen julkisuuskuva
Mahdollisuudet
- Tuontien helpottuminen ja kannan geenipohjan laajentaminen
- Kansainvälinen yhteistyö
- Kasvattajien asiantuntemuksen lisääntyminen
- Terveysongelmien parempi kartoittaminen ja väheneminen
- Tutkittavien koirien määrän lisääntyminen
- Rodun esiintuominen positiivisessa valossa
- Kääpiökoirien suosion lisääntyminen
Uhat
- Suurin uhka on liioitellut piirteet ja niistä johtuvat terveysongelmat
- Rodun elinvoimaisuuden väheneminen
- Perinnöllisten sairauksien lisääntyminen
- Kasvattajien väliset ristiriidat
- Salatuonti ja ”villit kasvattajat”
- Rodun kasvattamisen kieltäminen
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Varautuminen ongelmiin

Riski
-

Rodun
kasvatuskielto

Syy
-

Liioitellut piirteet

-

Rodun terveys- ja
lisääntymisongelmat

Varautuminen
-

-

-

-

-

Perinnöllisten
sairauksien
lisääntyminen

Salatuonnit
/ ”Villit
kasvattajat”

Geenipoolin
kaventuminen

-

Korkea
sukusiitosaste

-

Sairaiden/kantajien
käyttö siitokseen

-

Tietämättömyys
sairauksista ja vioista

-

Tuntemattomat
taustat

-

Rekisteröimättömät
pentueet

-

Samojen koirien
jalostuskäyttö

-

Uusintayhdistelmät

-

Rakenteellisten ja
ulkomuodollisten
ylilyöntien
välttäminen
jalostuksessa
Positiivinen PR, rodun
hyvien
ominaisuuksien esille
tuominen
Sukusiitosasteen ja
sairauksien
huomioiminen
jalostusvalinnoissa

Välttäminen
-

Avoin keskustelu

-

Kasvattaja- ja
tuomarikoulutus

-

Jalostuskoirien
valinta

-

Turhien
sektioiden
välttäminen

-

Merkitys
-

Rodun
kasvatustoiminta
loppuu

Sukusiitosasteen
laskeminen

-

Jalostustoiminta
vaikeutuu

-

Terveystulosten
julkaiseminen ja
tiedon välitys

-

Yhdistelmien
valinta vaikeutuu

-

Terveystutkimusten
tekeminen

-

Vältetään
jalostuskäyttöä

-

Tiedotetaan
vaaroista/
riskeistä

-

Suomessa
tuntemattomat
sairaudet

-

Uusien
jalostuskoirien käyttö

-

Suositukset
liikakäytön
välttämiseksi

-

Sairauksien
lisääntyminen

-

Tiedotetaan
vaaroista

Lisääntymiskyky
heikkenee
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