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1.Üldosa. 
 
1.1. Puusaliigese düsplaasia (edaspidi HD) ja küünarliigese düsplaasia (edaspidi ED) uuringute all 

tuleb mõista koera küünar- ja puusaliigeste  röntgenoloogilist uuringut, mille eesmärgiks on 
saada HD/ED hinnang . 

 
1.2. Düsplaasia (HD/ED) hinnangu all mõistetakse koera küünar- ja puusaliigese düsplaasiaastme 

määramist. 
 
1.3. Uuringud ja hinnangud on soovitatavad ja teostatakse FCI reglemendi kohaselt. EKLi 

liikmesorganisatsioonidel on õigus muuta (HD/ED) uuringud kohustuslikuks lähtuvalt antud 
tõu tervislikust seisundist. 

 
1.4. EKL liikmesorganisatsioonidel on õigus kehtestada koertele aretuspiiranguid sõltuvalt HD/ED 

astmetest. 
 
2.HD/ED uuringud. 
 
2.1.Üldosa. 

2.1.1. HD/ED uuringuid võib teostada vastava väljaõppe läbinud ja nõuetekohast tehnilist 
varustust omav loomaarst. 

2.1.2. Miinimumvanus uuringuteks on 12 kuud, gigantsetel koeratõugudel 18 kuud (vt. lisa 1). 
2.1.3. Koer peab olema identifitseeritav mikrokiibi või nõuetekohase tätoveeringuga. 

Röntgenülesvõttel ja tõuraamatus olev ID-number peavad kattuma. 
2.1.4. Röntgenülesvõttele peavad olema püsivalt (röntgenkontrastselt) kantud andmed: koera 

ID-number ja uuringu kuupäev ning vasak või parem pool peavad olema markeeritud. 
2.1.5. Koeraomanik peab allkirjaga tõendama: (i) andmete õigsust; (ii) et koerale ei ole talle 

teadaolevalt teostatud ühtegi operatsiooni, mis võiks parandada liigeste olukorda; (iii) 
andma nõusoleku röntgenülesvõtte, kui diagnostilise keha, loovutamiseks ja tulemuste 
kasutamiseks aretuslikel ja teaduslikel eesmärkidel. Lisaks avaldama informatsiooni 
eelnevate liigeseuuringute kohta (vt. lisa 2). 

2.1.6. Röntgenülesvõtteid arhiveeritakse Eesti Kennelliidu Büroos 10 aastat. 
2.1.7. Uuringuid teostav loomaarst peab kontrollima koera ID-numbrit ja märkima koera 

kaalu, sedatatsiooniks kasutatud preparaadi ja doosi (vt. lisa 2). Kõik uuritavad koerad 
peavad olema uuringu ajal sedatatsioonis, saavutamaks piisava lihasrelaksatsiooni. 

2.1.8. Kõik teostatud HD/ED uuringud saadetakse edasi hinnangu saamiseks EKL Büroosse. 
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2.2.Eriosa. 
2.2.1.HD uuring. 

2.2.1.1. Düsplaasiaastme määramiseks on piisav röntgenuuring puusaliigestest Positsioonis 
I, sirutatud tagajäsemetega (lisa 3). 

2.2.1.2. Röntgenülesvõte tsentreeritakse vaagna kaudaalsesse serva. 
2.2.1.3. Röntgenfilmi minimaalsed mõõtmed peavad võimaldama ülesvõtet vaagnast koos 

ristluuga kuni mõlema põlvekedrani. 
2.2.1.4. Röntgenülesvõtte tehniline kvaliteet peab võimaldama puusanapa piirjoonte selget 

eristumist. 
2.2.1.5. Koera selgroog peab asetsema vahetus kontaktis lauaga ja koer peab olema 

positsioneeritud nii, et vaagen on sümmeetriline. Mõlemad reieluud peavad olema 
paralleelsed omavahel ja sagitaaltasapinnas. Põlved peavad olema sissepoole pööratud 
niivõrd, et patella projetseerub reieluu põntadevahelises vaos ja mõlemad fabellad on 
nähtavad. 

2.2.1.6. Mainitud nõuete mittetäitmisel ei saa määrata puusaliigese düsplaasiaastet. 
2.2.1.7. Röntgenoloogiliste leidude ebaselguse (mitte röntgenülesvõtte halva kvaliteedi ja 

vale positsioneeringu) korral võib EKL koerte liigeste düsplaasiauuringute usaldusarst 
määrata kordusuuringu vähemalt 6 kuu möödudes. 

2.2.2. ED uuring. 
2.2.2.1. Röntgenülesvõtted teostatakse ilma rastrita (v.a. väga suured koerad) ja kassetiga, 

mille ekraani kiirus on 200 või vähem. 
2.2.2.2. Küünarliigesed positsioneeritakse tsentraalselt, iga projektsioon eraldi filmile, 

tagamaks röntgenülesvõtete kõrget kvaliteeti. 
2.2.2.3. Röntgenülesvõte küünarliigesest teostatakse kahes projektsioonis: 

2.2.2.3.1. mediolateraalne projektsioon paindes (küünarliigese sirutusnurk ca. 30-45°), 
projektsioon 1 (vt. lisa 4). 
2.2.2.3.2. kraniokaudaalne projektsioon 15° sissepööratud esijäsemega, projektsioon 2  
(vt. lisa 5). 

2.2.2.4. Röntgenoloogiliste leidude ebaselguse korral on vajalik kordusuuring vähemalt 3 
kuu möödudes, mille vajaduse määrab EKL koerte liigeste düsplaasiauuringute 
usaldusarst. Kordusuuringul teostatakse röntgenülesvõtted mõlemast küünarliigesest 
käesoleva eeskirja p 2.2.2.3. märgitud projektsioonides. 

 
3. HD/ED hinnang. 
 
3.1. HD/ED astet hindab avaliku konkursi korras valitud ja EKL juhatuse poolt volitatud EKL 

koerte liigeste düsplaasiauuringute usaldusarst (edaspidi usaldusarst) või FCI liikmesriikide 
(täisliikmete) kennelorganisatsioonide usaldusarst, kes annab hinnangu vastavalt FCI nõuetele 
puusaliigese (vt. lisa 6) ja küünarliigese (vt. lisa 7) hindamise skaalas. 

 
3.2. HD/ED hinnang antakse EKL Büroos, kuhu saadetakse üle vabariigi teostatud 

röntgenülesvõtted ja kus on tagatud tehnilised tingimused hinnangu andmiseks (30x40 cm 
valguskast, punktvalgus, Norbergi nurgik, luup). 

 
3.3. HD/ED hinnangu andmiseks saab usaldusarst teada vaid röntgenülesvõttele märgitud koera 

andmed (tõug, sugu, sünniaeg, röntgenuuringu kuupäev, ID-number). 
 
3.4. Lisaks HD/ED hinnangule annab usaldusarst hinnangu röntgenülesvõtte tehnilisele 

kvaliteedile ja positsioneeringule skaalas 1-4 (1-hea, 2-sobilik, 3-halb, aga loetav, 4-halb, 
mitteloetav) (vt. lisa 8). 

 
3.5. ED/HD uuringu tulemused märgib EKL tõuraamatus oleva koera registreerimistunnistusele 

registreerimisnumbri järele EKL Büroo töötaja. Tulemused on avalikud. 
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3.6. Eestis elava, aga mõne teise FCI liikmesriigi tõuraamatusse kuuluva koera ED/HD uuringuid 

saab teostada Eestis, kuid hinnang antakse selle riigi düsplaasia usaldusarsti poolt, mille 
tõuraamatusse uuritav koer on kantud. 

 
3.7. Teistes maades sooritatud düsplaasiahinnanguid aktsepteeritakse importkoertel juhul, kui need 

on tehtud antud maal kehtivate määruste kohaselt FCI hindamisskaalat või sellega võrreldavat 
astmestikku kasutades ja on kantud antud maa tõuraamatusse. Vajadusel võib nõuda esmaseid 
röntgenülesvõtteid või kordusuuringuid hinnangu kinnitamiseks. 

 
3.8. Kõik düsplaasiahinnangud on avalikud ja kantakse EKL tõuraamatusse. Liigeste erinevate 

düsplaasiaastmete korral kantakse tõuraamatusse neist halvem. 
 
3.9. Kõiki EKL Juhatuse poolt nimetatud EKL koerte liigeste düsplaasiauuringute usaldusarste 

rakendatakse võimalusel võrdselt ja nii, et usaldusarst ei annaks hinnangut enda poolt teostatud 
röntgenülesvõtetele. 

 
3.10. Düsplaasiahinnangu saamiseks tasub koeraomanik Kennelliidu juhatuse poolt määratud 

hindamistasu. 
 
3.11. EKL Büroo organiseerib ED/HD uuringute hindamise vastavalt käesolevale eeskirjale, 

uuringutulemuste ja algdokumentide arhiveerimise ning vajadusel analüüsi. 
 
4. Protestimine. 
 
4.1. Koeraomanik võib vaidlustada HD/ED hinnangu. 
 
4.2. Protestimise viimane tähtaeg on 60 päeva pärast hinnangutulemuste postitamist. 
 
4.3. Protestikautsjoni suurus määratakse EKL teenuste hinnakirjaga.  
 
4.4. Protestide lahendamise kord: 

4.4.1. EKL sõlmib ühe FCI liikmesriigi kennelliiduga koostööleppe selle riigi 
düsplaasiahinnangute usaldusarsti(de) kasutamiseks EKL-i laekunud protestide 
lahendamiseks. 

4.4.2. Protestitav hinnang saadetakse  koostööpartnerile.  
4.4.2.1. Juhul kui väliseksperdi hinnang kattub EKL usaldusarsti poolt antuga, siis 
loetakse protest mitte rahuldatuks.  
4.4.2.2.Koeraomaniku mittenõustumisel  väliseksperdi hinnanguga saadetakse 
röntgenülesvõte FCI Teadusnõukogule. 
4.4.2.3. Väliseksperdi hinnangu mittekattumisel EKL usaldusarsti poolt antuga, 
saadetakse röntgenülesvõte FCI Teadusnõukogule. 

4.4.3.FCI Teadusnõukogu poolt antud hinnang on lõplik ja edasiprotestimisele ei kuulu. 
 
Lisad: 
Lisa 1: suured ja gigantsed koeratõud, kelle puusaliigeseid uuritakse min. 18 kuu vanuselt. 
Lisa 2: puusa- ja küünarliigese rahvusvaheline sertifikaat 
Lisa 3: puusaliigese projektsioon (CD-l) 
Lisa 4: küünarliigese mediolateraalne projektsioon (CD-l) 
Lisa 5: küünarliigese kraniokaudaalne projektsioon (CD-l) 
Lisa 6: FCI puusaliigese düsplaasiaskaala kuni 5. eluaastani 
Lisa 7: IEWG küünarliigese düsplaasiaastme skaala  
Lisa 8: HD/ED hindamisblankett 


