
Pekingeesien terveyskysely 2021

Suomen Pekingesikerho ry järjesti terveyskyselyn pekingeesien omistajille ja kysely toteutettiin syksyllä 2021.
Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 70. Seuraavassa on käyty läpi kyselyn vastaukset. Kuhunkin kysymykseen on
saatu 70 vastausta, ellei vastausten määrää ole erikseen mainittu. Yli 60 % vastauksista koski koiria, joita ei ole
käytetty jalostukseen.
Kyselyssä on kartoitettu samoja asioita osin eri kysymysryhmissä ja eri ilmaisuin – tavoitteena on ollut
diagnoosien lisäksi auttaa omistajaa tunnistamaan mahdollisia oireita ja muita viitteitä koiran voinnista.
Vastauksissa nousee erityisesti silmät, hengitystiet, iho-ongelmat ja allergia, tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet
sekä ääni- ja paukkuherkkyys ja muihin koiriin kohdistuva aggressiivisuus käytöksen osalta. Tulokset vastaavat
rodussa keskeisiksi vastustettaviksi vioiksi ja sairauksiksi tunnistettuja asioita. Samanaikaisesti esimerkiksi sydän-,
hermostolliset ja muut sisäelinsairaudet loistavat lähes kokonaan poissaolevina vastauksissa. Vastauksissa
huomiota kiinnittää myös suun ja hampaiden terveys, säännölliseen hoitoon on tarvetta.
40 % vastaajista kokee koiransa olevan terve ja hyvinvoiva, 31,4 % kokee, ettei koiralla ole ollut merkittävästi
sairauksia. Toisessa vastaavantyyppisessä kysymyksessä 44 % vastaajista kertoo koiran olevan terve, normaali,
ihan ok, erinomaisen terve, hyvinvoiva. Yksittäisissä vastauksissa näkyy vikojen ja sairauksien näkeminen rodun
tai yleensäkin tiettyjen rotujen rotuominaisuuksina.
Kysymyksiin ei ole aina ollut helppo vastata yksiselitteisesti. Moni onkin antanut lisätietoa eri kohdissa koiran
terveydentilasta. Kaikki vastaukset ja tieto ovat tärkeitä, kiitos vielä kerran!

Perustiedot
Vastaukset kohdistuivat tasaisesti uroksiin ja narttuihin eli 50 % vastauksia koski uroksia, 50 % narttuja.

Paino
66 % vastaajista kertoo koiran painoksi 4-6 kg, ja 27 % vastaajista 6-8 kg. Muutama kertoo koiran painoksi yli 10
kg. Muutama on jättänyt vastaamatta tähän kohtaan.

Ikä

Jos koira on kuollut, minkä ikäiseksi se eli ja mikä oli kuolinsyy?
Jo kuolleita koiria koskevaan kysymykseen koiran kuolinsyystä ja iästä saatiin 16 vastausta.

 Koira lopetettu/kuollut 5-vuotiaana tai alle: 25 % tähän kysymykseen vastanneista
o Synnynnäiset luustomuutokset johtivat eutanasiaan.
o Luusto- ja nivelsairaus
o Trachea kollapsia, luultavasti sydänkohtaus
o Lämpöhalvaus

 Koira lopetettu/kuollut 5-10-vuotiaana: 12,5 % tähän kysymykseen vastanneista
o 9 v 4 kk syöpä
o 8- vuotiaana kuoli kotona mahdollisesti lämpöhalvaukseen/johonkin kohtaukseen

 Koira lopetettu/kuollut 10-16-vuotiaana: 62,5 % tähän kysymykseen vastanneista
o 10,5-vuotiaaksi ja lopetettiin jatkuvien selkäongelmien vuoksi
o 11 v. Nivelrikko



o 11 v 3 kk sydänperäinen kuolinsyy
o 12 – 16-vuotiaana, vanhuus (7 vastausta)

Miten kuvailisit koiran terveydentilaa ja käytöstä (keskimäärin kokonaisuutena tähän mennessä)?
44 % vastaajista kertoi koiransa olevan terveydentilaltaan normaali, hyvä, erinomainen, ok.
Koira on terveen ja hyvinvoivan oloinen, leikkisä ja läheisyydenkaipuinen.
Loput vastaajista kuvailivat koiraansa muun muassa seuraavasti:
Koira on ollut perusterve iloinen ja leikkisä, lukuun ottamatta selkävaivoja
Useita hoitoja liittyen silmiin Koiralla ollut useita eturauhastulehduksia
Sairas nuoresta asti                     Koiralla oli 3-4-vuotiaana selkään liittyviä halvausoireita.
Allergioita, atopiaa. Molemmissa lonkissa nivelrikko.
Terveydentila on muuten hyvä, mutta käytössämme on erityisruokavalio ruoka-aineallergiaa ja atopia takia.
Terveydentila ei paras mahdollinen, herkkä ja kiltti
Pientä flunssaa joskus ja yskää.
Erittäin reipas ja ainoa terveysongelma sen luusto.
Onko koira steriloitu tai kastroitu?

40 % tähän ”kyllä” vastanneista kertoi syyksi kohtutulehduksen, yksittäiset vastaajat muun muassa (1-2
vastausta/syy): piilokives, voimakkaat valeraskausoireet, ennaltaehkäisevä toimenpide, nisäkasvain, luonne tai
käytös. Kysyimme myös, auttoiko sterilointi/kastrointi pääasialliseen ongelmaan. Tähän saatiin 9 vastausta, kaikki
”kyllä”.
Yleinen terveydentila
Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten koiran yleistä terveyttä?



Koiran tämänhetkinen lääkitys: Onko koiralle viimeisen vuoden aikana määrätty lääkitystä?

Jos vastasit lääkitykseen kyllä, mitä lääkettä ja mihin vaivaan?
19 vastausta, joista pääosa jakautui seuraaviin (joko kuuriluontoisiin toimenpiteen tai satunnaisen vaivan
yhteydessä tai vakituiseen lääkitykseen):

 Silmätippoja/-voidetta (nenäpoimu hankaa, kuivasilmäisyys, rähmiminen, pigmentoituminen): 6
vastausta

 Kipulääke, tulehduskipulääke, nivelrikkoon liittyvän kivun ja ontumisen hoito: 6 vastausta
 Antibiootti, allergialääke: 4 vastausta

Onko koiran terveys ollut odotuksiesi mukainen?

Onko koirallasi todettu joku synnynnäinen vika? Voit valita useamman vaihtoehdon.
Ei synnynnäisiä vikoja 60 %
Napatyrä 14,3 %
Piilokives, laskeutumaton kives (6 kk ikään mennessä) 7,1 %
Nivel- ja luustosairaus, lonkkaniveldysplasia 4,2 %
Häntämutka 2,9 %

Lisäksi yksittäisiä vastauksia seuraavasti:
o sokea
o liian lyhyt henkitorvi
o ahtaat hengitystiet, ulkonevat silmät
o töpöhäntä
o tuhina ja kuorsaus

Onko koiralla esiintynyt jotain seuraavista. Voit valita useamman vaihtoehdon.
Ei mitään näistä 47,1 %
Apeutta 7,1 %
Toistuvia vahinkoja sisällä (virtsaus ja/tai ulostus) 7,1 %
Pyrkii hankaamaan naamaansa tai leukaansa toistuvasti mattoihin, huonekaluihin ym. 20 %
Eroahdistusta 5,7 %
Äänipelkoa, joka on lisääntynyt 2,9 %
Ääni- tai paukkuarkuutta 17,1 %
Toistuvaa valon tai varjojen jahtaamista 2,9 %



Toistuvaa oman hännän jahtaamista  4,3 %
Toistuvaa olemattomien kärpästen jahtaamista  2,9 %
Tapana yrittää syödä (ei pelkkää pureskelua) ravinnoksi kelpaamattomia asioita
esim. paperia, kangasta, tikkuja, pieniä kiviä 7,1 %
Alusta-arkuutta (pelkää tai arkailee kävellä erilaisilla alustoilla) 2,9 %
Muihin koiriin kohdistuvaa aggressiivisuutta 18,6 %
Muihin ihmisiin kohdistuvaa aggressiivisuutta 5,7 %
Omistajaan tai perheenjäseneen kohdistuvaa aggressiivisuutta 1,4 %
Uusiin tilanteisiin kohdistuvaa, arkielämää haittaavaa epäluuloisuutta 5,7 %
Muihin koiriin kohdistuvaa arkuutta 7,1 %
Ihmisiin kohdistuvaa arkuutta 8,6 %
Yliaktiivisuutta 5,7 %
Liikuntahaluttomuutta 11,4 %

Koiraa pelottaa ilotulitteet, ukkoset ja rankka vesisade, jonka yhdistää ukkoseen. Naaman hankaus on johtunut
silmäoireista.
Koira pelkää ilotulitteita ja ukkosta. Ei tykkää myöskään jäämään kotiin ilman omistajaa, mutta rauhoittuu kyllä
ja pärjää kotona ilman omistajaa.
Leuan hankaamista silloin kun hiiva on valloillaan.
Koira hankaa yleensä naamaansa ruokien jälkeen ja innostuessaan, myöskin atopia aiheuttaa välillä kutinaa ja
hankaa naamaa ja rapsuttelee siksi. Koiralla on pientä yksinolo ongelmaa, joka ilmenee hyvin lievänä.
Liikuntahaluttomuus näkyy, ettei halua aina liikkua mutta tekeehän niin muutkin koirat. Ääni ja paukkuarkuushan
on luonnollista pienissä koirissa. Eroahdistustahan on kaikilla seurakoirilla.

Tuki- ja liikuntaelimistö
Onko koiralla esiintynyt ontumaa tai liikuntavaikeuksia?

o 74 % vastasi, ettei koiralla ei ole koskaan todettu merkittävää ontumaa tai liikuntavaikeuksia, lukuun
ottamatta mahdollisia tassuhaavoja.

o 16 % vastasi, ettei koiralla on ollut ontumajaksoja tai liikuntavaikeuksia, jotka ovat olleet pitkäkestoisia
ja/tai toistuvia ja joiden takia on hakeuduttu eläinlääkärin hoitoon.

o 10 % kuvasi satunnaisia ontumisia (esim. venähdys) tai halvausoireita, selkävaivaa, nivelrikkoa,
itsepäisyyttä

Onko koiralta diagnosoitu jokin seuraavista? Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. Kohdassa haetaan
sairautta, jonka oireiden vuoksi koiraa on tutkittu ja/tai hoidettu eläinlääkärissä.
Ei ole todettu mitään esitetyistä vaihtoehdoista. 85,7 %
Oireileva kyynärnivelten inkongruenssi, nivelpintojen epäyhdenmukaisuus, INC  4,3 %
Lonkkanivelen kasvuhäiriö, lonkkaniveldysplasia, HD (oireileva) 4,3 %
Polven ristisidevaurio 1,4 %
Polvilumpion sijoiltaanmeno, patellaluksaatio (oireileva) 4,3 %
Irtopala nivelessä, osteokondroosi, OCD (oireileva) 0 %
”Mäyräkoirahalvaus”, selkänikamien välilevyjen rappeutuminen, IDD (oireileva)  5,7 %
Spondyloosi, selkänikamien luusilloittuma (oireileva) 2,9 %
Oireilevia välimuotoisia selkänikamia (esim. välimuotoinen lanne-ristinikama)  4,3 %
Muu oireileva selkänikamien epämuodostuma (esim. perhosnikama tai puolinikama
eli hemivertebra) 0 %
Selkänikamien poikkeava lukumäärä (oireita aiheuttava) 0 %
Nivelrikko 8,6 %
Legg-Perthes (reisiluun pään kasvuhäiriö) 0 %
Muu, mikä:
Vakavat luustomuutokset 1,4 %
Halvausoireet (ell-käynti, ei diagnoosia) 1,4 %
Välilevyn pullistuma 1,4 %



Lihaskato takajaloissa, rasitus etuosaan 1,4 %

Koiralla todettu hoitoa vaativa tuki- ja liikuntaelinsairaus on....  (Voit valita useamman kuin yhden
vaihtoehdon.)
15 vastausta (21 % kaikista vastauksista)

Koiralla todettu hoitoa vaativa tuki- ja liikuntaelinsairaus on
o pysynyt lieväoireisena hoidon tai lääkityksen avulla 26,7 %
o on edellyttänyt leikkaushoitoa 20 %
o on aiheuttanut koiralle ohimenevää, mutta pitkäkestoista

haittaa (kipu, liikkumisen vaikeutuminen) ja elämänlaadun heikkenemistä 13,3 %
o on aiheuttanut koiralle pysyvää haittaa (kipu, liikkumisen vaikeutuminen)

ja elämänlaadun heikkenemistä 33,3 %
o on rajoittanut pysyvästi koiran elämää 26,7 %
o muuta (lopetettu, halvausoireita joskus, harkitaan lopetusta) 40,2 %

Missä iässä koiran tuki- ja liikuntaelimistön ongelmat alkoivat? Pyöristä lähimpään.
16 vastausta

Silmät ja silmäluomien ongelmat
Onko koira virallisesti silmätarkastettu? (ECVO silmätarkastuslausunto)

94,3 % vastasi ”ei”
Onko koiralla todettu silmien tai silmäluomien ongelmia silmätarkastuksessa tai muussa yhteydessä? Voit
valita useamman vaihtoehdon.
Ei ole todettu mitään näistä 57,1 %
Oireita aiheuttavia ylimääräisiä tai virheellisesti suuntautuvia ripsiä
(distchiasis, ektooppinen cilia) 1,4 %
Todettu ylimääräisiä ripsiä (distichiasis), mutta eivät aiheuta oireita 4,3 %
Trichiasis eli luomen tai naaman (kuten nenävekin/kuonopoimun)
karvojen osuminen silmään 17,1 %
Leikkausta vaativa luomien asentovirhe, entropium 0 %
Leikkausta vaativa luomien asentovirhe, ektropium 0 %
Luomien asentovirhe (ei leikattu), entropium tai ektropium 1,4 %
Silmäluomen rauhasen esiinluiskahdus, "kirsikkasilmä", "cherry eye" 0 %
Toistuvia tai kroonisia sidekalvon tulehduksia 8,6 %
Kuivasilmäisyys 17,1 %
Pannus, pannus plasmooma, krooninen pinnallinen keratiitti 0 %
Sarveiskalvovaurioita (esim. reikä) tai sarveiskalvohaavoja 12,9 %
RD, verkkokalvon kehityshäiriö 0 %
Perinnöllinen katarakta, harmaakaihi 0 %



Silmänpainetauti, glaukooma 0 %
PRA, etenevä verkkokalvon surkastuma 0 %
Silmä puhjennut toistuvien haavojen/vaurioiden takia 1,4 %
Silmä puhjennut muusta syystä 1,4 %
Silmämuna luiskahtanut pois paikaltaan/irronnut 4,3 %
Silmä jouduttu poistamaan 0 %
Muuta (pigmentoituminen, helposti pullistuvat, ikäkaihi kehittymässä) 7 %

Koiralla isohko ryppy hankaa silmiä, joka on muutaman kerran aiheuttanut sarveiskalvohaavan. Myös
pigmentoitumista silmissä havaittu.
Siitepölyaikaan varsinkin ollut rähmimistä
Silmä tullut ulos tapaturmassa, iso koira kävi kimppuun.
Silmä puhkesi toisen koiran kanssa vahingon seurauksena
Koiralla leikattiin naamaryppy, joka haittasi silmiä ja leikattiin myös sisäänpäin kasvavat ripset ja jäädytettiin
ylimääräiset ripset.
Silmien runsas vuotaminen

Suu, hampaat ja nielu. Hengitystiet.
Koiran purenta on:

Onko koiralla todettu suun, hampaiden tai nielun ongelmia? Voit valita useamman vaihtoehdon.
Koiralta puuttuu pysyviä hampaita (synnynnäisesti) 2,9%
Maitokulmahampaita on jouduttu poistamaan (eläinlääkärin toimesta) pentuna  2,9 %
Hammas / hampaita on poistettu tapaturman seurauksena  0 %
Pysyviä hampaita on jouduttu poistamaan huonon suuterveyden takia 18,6 %
Hampaita on jouduttu poistamaan tai hoitamaan purentavian takia 0 %
Koiran kieli on liian iso / ”halvaantunut” ja pyrkii roikkumaan suusta 1,4 %
Hammaskiveä on jouduttu poistamaan alle 5 vuoden iässä 21,4 %
Hammaskiveä joudutaan poistamaan säännöllisesti yli 5 vuoden iässä 31,4 %
Kitalaen purje on leikattu 0 %
Nielurisat on leikattu 0 %
Ei todettu suun tai nielun sairauksia tai ongelmia 50 %
Muuta (trakeakollapsia, hampaita lähtenyt, kieli roikkuu toisella poskella välillä)  7 %

Onko koirallasi seuraavia oireita tai tapoja tai onko koirallasi todettu hengityselimistön ongelmia tai
sairauksia? Voit valita useamman vaihtoehdon.

Ei havaittu ja/tai todettu. Koira hengittää vaivatta, hengitysäänet eivät kuulu
levossa, eikä koira toistuvasti kuorsaa, tuhise tai rohise. 51,4 %
Hengitys tuhisee 18,6 %
Hengitys rohisee 15,7 %
Koira kuorsaa 38,6 %
Koira läähättää lähes koko ajan (merkki jatkuvasta suun kautta hengittämisestä) 8,6 %
Koira nukkuu lelu suussa 7,1 %
Hengitys hankaloituu rasituksessa tai kuumalla säällä 30 %



Rasitus tai kiihtyminen aiheuttavat voimakasta ”läkähtymistä” 15,7 %
Koiralla on ollut useita hengitystie- tai keuhkotulehduksia / kroonista tai
toistuvaa yskää 1,4 %
Koiralla on todettu brakykefaalinen oireyhtymä (BOAS) 1,4 %
Koira yskii vetäessä hihnassa tai leikkiessä, rasituksessa tai syömisen ja
juomisen yhteydessä 5,7 %
Koiralla on todettu trakeakollapsia 1,4 %
Kitalaen purje on todettu liian isoksi (ei leikattu) 1,4 %
Kitalaen purje on leikattu yhden tai useamman kerran 0 %
Koiralla on ollut ongelmia, jos se on jouduttu rauhoittamaan/nukuttamaan 2,9 %
Muu 2,8 %

Koira kuorsaa nukkuessaan, mutta vain jos nukkuu selällään. Hereillä ollessa hengitysäänet eivät kuulu.
Rohinat, rähinät, vinkunat sun muut äänet kuuluvat koiran elämään. Lelu suussa nukkuminen on vain söpöä. Eikä
merkki, että toinen tukehtuisi.
Koiran sieraimet tuhisevat, vaikka sieraimet ovat kohtuu isot. Kuitenkaan hengitysongelmia ei ole.
Ensimmäinen napatyräleikkaus piti keskeyttää hengityksen muuttumisen takia.
Tuhina kuuluu melko usein, ja ajoittain kuorsaa nukkuessaan. Ei kuitenkaan ongelmia esim. anestesiassa ja
normaalit sydänäänet olleet
Ei ongelmia! Rotuominaisuuksia, joista jokainen lyttykuonon ottaja on tietoinen! Pärjää hyvin vaikka rohisee,
tuhisee tai kuorsaa. Omistajan se pitää tietää milloin koiransa vie ulos ja miten. Ja käyttää muutkin koirat
unileluja jopa suussaan.
Ei ongelmia. Ovat osa rotua ja luonnetta. Ulkoillaan viileämmällä ja tarvittaessa käytän koiranrattaita, pulkkaa,
potkukelkkaa tai kannan koiraa.

Sydän ja verenkierto
Onko koiralla todettu sydämen tai verenkierron sairauksia? Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon.
Koiralla ei ole todettu sydänsairauksia 97,1 %
Pentu murmur 1,4 %
Muuta (epävarma diagnoosi sivuäänestä 10-vuotiaalla) 2,8 %

Hermosto, sisäelimet, hormonit, immuunijärjestelmä ja kasvaimet
Onko koiralla todettu seuraavia sairauksia? Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon.
Koiralla ei ole todettu hermostollisia sairauksia eikä se osoita oireita sairaudesta 94,3 %
Epilepsia 0 %
Muu epilepsian tapainen kouristelutaipumus, poissaolokohtaus tai tärinäkohtauksia 2,9 %
Kuurous tai kuulon alentuma 2,9 %
Selkäydinrappeuma, degeneratiivinen myelopatia (DM) 0 %
Koiralla on oireita kuten pakonomainen niskan raapiminen 0 %

Mikäli koirallasi on todettu hermostollinen sairaus, niin missä iässä se on todettu ja miten sairautta hoidetaan?
Onko hoito auttanut?
N. 3 vuoden iässä.
3-vuotiaana. Kastraatio auttoi.

Onko koiralla todettu hormonaalisia sairauksia? Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon.

Koiralla ei ole todettu hormonaalisia sairauksia 97,1 %
Kilpirauhasen vajaatoiminta, hypotyreoosi 1,4 %
Koiralla epäillään hormonaalista sairautta, mutta diagnoosi ei ole varmistunut 1,4 %
Sokeritauti, "diabetes mellitus" 0 %
Cushingin tauti, lisämunuaiskuoren liikatoiminta 0 %
Addisonin tauti, lisämunuaiskuoren vajaatoiminta 0 %
Mikäli koirallasi on todettu hormonaalinen sairaus, niin missä iässä se on todettu? Voit myös kertoa lisää
esimerkiksi oireista ja tämän hetken tilanteesta:
5 v iässä todettu



Viime keväällä epäilty diabetes, glukoosa matala edelleen, insuliinimäärityksessä ei poikkeavaa. Matala verisokeri
ilmeni vuonna 2019. Myös lievä anemia.
Onko koiralla todettu immuunijärjestelmän sairauksia? Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon.

Jos koirallasi on todettu immuunijärjestelmän sairaus, niin kerro siitä lisää. Esimerkiksi minkä ikäisenä sairaus
on todettu, miten koira oireile ja miten pärjäätte tällä hetkellä?
Täyttä varmuutta ei ole onko kyseessä anaalifurunkuloosi vai tulehtunut anaalirauhanen, joka puhjennut ulos
päin. Asia ei ole vaivannut sen jälkeen.

Onko koiralla todettu kasvainsairauksia? Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon.

Ruoansulatuskanava
Onko koirallasi närästystä?



Onko koiralla todettu muita ruoansulatuskanavan ongelmia tai sairauksia? Voit valita useamman kuin yhden
vaihtoehdon.

Virtsatiet ja lisääntymiselimet
Onko koiralla todettu virtsateiden tai lisääntymiselinten sairauksia? Voit valita useamman kuin yhden
vaihtoehdon.
Koiralla ei ole todettu virtsateiden tai sukuelinten sairauksia.  81,4 %
Toistuvia virtsatietulehduksia 4,3 %
Kohtutulehdus: märkäkohtu, endometriitti, pyometra 5,7 %
Toistuva juoksukierron häiriö 0 %
Haitallisen voimakkaita valeraskausoireita 0 %
Eturauhasen laajentuma tai eturauhastulehdus 4,3 %
Virtsakiteitä tai virtsakiviä 8,6 %
Maitorauhaskasvaimia 1,4 %
Muuta (yksi emätintulehdus) 1,4 %

Onko koiraa käytetty tai yritetty käyttää astutukseen (uros) tai onko se astutettu tai yritetty astuttaa (narttu)?

Onko astutuksessa tai synnytyksessä havaittu ongelmia? Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon.
Koiraa ei ole käytetty jalostukseen
65,7 %
Narttu ei ole tullut kantavaksi useista eri uroksilla tehdyistä astutuksista huolimatta 2,9 %
Narttu tuli kantavaksi vasta usean yrityksen (eri juoksuista) jälkeen 4,3 %
Narttu ei ole antanut yhdenkään uroksen astua 1,4 %
Narttu on kieltäytynyt joistakin uroksista, mutta antanut jonkun toisen astua 2,9 %
Uros ei ole halunnut astua/yrittää astua, vaikka astutusta on yritetty eri nartuilla, eri ajankohtina ja erilaisissa
tilanteissa 0 %
Uros ei halukkuudesta huolimatta ole onnistunut astumisessa (ei onnistu hyppäämään selkään) 1,4 %
Jouduttu turvautumaan keinosiemennykseen, koska luonnollinen astutus ei onnistu 0 %
Narttu tarvinnut keisarileikkauksen lääketieteellisistä syistä (synnytys ei muuten onnistunut) 11,4 %
Keisarileikkaus on tehty varmuuden vuoksi (oma valintasi) 1,4 %
Koiran jalostuskäytössä tai lisääntymisessä ei ole ongelmia 10 %



Muu 8,4 %

Ensimmäinen pentue keisaroitiin kun kaksi pentua työntyi ihan yhtä aikaa kanavaan ja jäivät jumiin.
Narttu synnytti normaalisti 2 ensimmäistä pentua, jonka jälkeen synnytys pysähtyi ja kolmas pentu jouduttiin
leikkaamaan. Onneksi leikattiin koska oli 2 alkavaa kohturepeämää ja jos olisi jatkanut työntöjä olisi menetetty
sekä emä & pentu. Mutta leikkauksen ansiosta kaikki säilyivät hengissä.
Uroksen omistajat: Onko koiran sperma tutkittu?
32 vastausta

Iho ja karvapeite
Onko koiralla havaittu ihon ongelmia tai sairauksia (korvat ja tassut mukaan lukien)? Voit valita useamman
kuin yhden vaihtoehdon
Ei ole todettu merkittäviä tai toistuvia iho-oireita, pitempiaikaista kutinaa,
ihotulehduksia, korvatulehduksia tai tassujen oireita. 72,9 %
Nenävekin/kuonopoimun pohja kostuu ja on kuivattava säännöllisesti 18,6 %
Nenävekki/kuonopoimu tulehtuu toistuvasti 4,3 %
Toistuva tai jatkuva ihon kutina, hilseily tai punoitus ilman selvää syytä 2,9 %
Toistuva tai jatkuva tassujen kutina, nuoleminen, punoitus tai tulehdus,
"furunkuloosi" 11,4 %
Toistuvia tai kroonisia ulkokorvan tulehduksia (esim. korvatulehdus, hiiva) 4,3 %
Toistuvia paikallisia märkiviä ihotulehduksia (hot spot) 2,9 %
Todettu demodikoosi, "sikaripunkki" 0 %
Todettu allergia / allergioita 2,9 %
Todettu atopia 2,9 %
Muuta:
Iho ja karvapeite vaikuttavat kuivilta, ei kutise 1,4 %
Furunkuloosi todettu kerran 1,4 %

Koiralla on ollut furunkuloosi elämänsä aikana 3-4 kertaa ja sen on laukaissut voimakas stressitilanne. Mennyt ohi
itsestään ja ei ole tarvinnut lääkettä.
Furunkuloosi meni lääkityksellä ohi.
Furunkuloosiin saanut useita antibioottikuureja, joskus paiseita ollut ympäri kehoa



Miten kuvailisit koiran karvapeitteen laatua?

Kuinka usein kampaat ja harjaat koiran karvapeitteen (ihoa myöten)?

Onko koiran karvapeite ajettu/leikattu lyhyeksi?
61,4 % vastasi kyllä
38,6 % ei
Jos on, niin miksi? Muuta ihoon ja karvapeitteeseen liittyen?
Lenkillä ei takerru roskia turkkiin eikä tule hiekkaa sisälle niin paljoa.
Helpompi harrastaa ilman maata viistäviä karvoja.
erittäin kuuma kesä
Koiralla on helpompi olla ilman paksua turkkia, joka ei hengitä yhtään. Lyhyt turkki myös helpottaa koiran
hengitysongelmia.
Steriloinnin jälkeen pohjavilla lisääntyi eikä ollut näyttelyaikeita
Toistuvien ihotulehdusten vuoksi
takkujen takia, kesällä viileämpi
Karvapeitteen pehmentyminen ja sen lisääntyminen johtuu kohdunpoistosta.

Muuta
Onko koiralla ollut jotain käytöstä/tapaa toimia/olla, jonka normaaliutta olet pohtinut? Jos olet pohtinut, niin
mitä?
Tassujen nuolemisen takia mentiin eläinlääkäriin. Sieltä löytyi sitten synnynnäiset luusto viat.



Selkävaivan, halvausoireiden aikaan, koira ikään kuin heijasi päätään ja jyrsi etutassujaan. Ilmeisesti liittyi
kipuiluun.
Epäilin jo itse syringomyelia, koska heijaamista oli useita kertoja viikossa. Nykyisin sitä ei enää ole.
Onko koiralla diagnosoitu joku muu sairaus kuin kyselyn vaihtoehdoissa on mainittu:
Anaalirauhastulehdus 2 kertaa, hoidettu antibioottikuureilla & kipulääkkeillä


