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 Selkärangan normaalianatomia 

 Selkärangan yleisiä perinnöllisiä sairauksia 

 Välimuotoinen lanne-ristinikama 

 Spondyloosi  

 

 Perinnölliset luuston kasvuhäiriöt - yleistä 

 Kyynärnivelen normaalianatomia 

 Kyynärnivelen kasvuhäiriö  
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• 13 rintanikamaa 

• 7 lannenikamaa 

• Ristiluu muodostuu kolmesta yhteen luutuneesta nikamasta 
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Ristiluun harjanne 
näkyy yhtenäisenä 
viivana  

L7 poikkirakkeet 
ovat normaalin 
muotoiset ja 
symmetriset 

Ristiluun ja 
suoliluun liitos on 
symmetrinen 
molemmin puolin 
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= ”sakralisaatio” 

tai 

”lumbarisaatio”, 

jos 

 nikamassa on sekä 

risti- että 

lannenikaman 

piirteitä 

 ns. vinolantio, jos 

muutos on 

epäsymmetrinen 
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Koiralla on lisäksi lievä välilevyn pullistuma 

(valkoinen nuoli) 

* = selkäydin 
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Synnynnäinen muutos, esiintyvyys 
vaihtelee roduittain 

Perinnöllinen! 
Aiheuttaa varhaista rappeutumista lanne-

ristiluuliitoksen alueelle, mikä voi johtaa 
cauda equina –oireyhtymään 
(hermojuurten puristuksesta aiheutuvat 
kipu- ja halvaustilat) 
 Saksanpaimenkoirilla lisää merkittävästi 

riskiä 
 Oireet tulevat lisäksi nuorempana 

Voi johtaa toispuoleiseen lonkkanivelen 
kasvuhäiriöön 
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 Cauda equina (lat.) = hevosen häntä 

 Koiralla selkäydin päättyy L5:n kohdalla ja 

sen jälkeen selkäydinkanavassa on vain 

hermojuuria 
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 Esiintyy eniten isoilla roduilla, yleisin 

saksanpaimenkoirilla  

 Syitä lukuisia 

 osa synnynnäisiä 

 osa hankittuja 

 

 

 

Oireet ilmenevät yleensä kuitenkin vasta 

keski-ikäisillä koirilla 
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 Krooninen selkäkipu ja takajalkojen ontuminen 

 Autoon hyppääminen, portaiden ylöspäin kulkeminen 

aiheuttaa kipua 

Neurologisia oireita 

 takajalkojen halvausoireet 

 vaikeissa tapauksissa virtsan- ja ulosteenpidätysongelmat  
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Eutanasia selkäkipujen takia 
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• Selkäkpuja 

• Cauda-equina-oireyhtymä 

• Välimuotoinen lanne-ristinikama 

• Vinolantio  

• 6 normaalia lannenikamaa 
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Tutkittua tietoa? 

Lyhyt runko 

 → 6 lannenikamaa, 

jos epänormaali lkm ?? 

 

Saksanpaimenkoirat 

ja mäyräkoirat 

 →  8 lannenikamaa 

melko yleinen löydös 

  

    

21.4.2012/AL 



1. Hyvälaatuinen lonkkakuva 

• Ristiluu ja viimeinen 

lannenikama näkyy 

2. Lannerangan sivukuva 

• Viimeinen rintanikama ja 

ristiluu näkyy 
Saksanpaimenkoira L8 
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Karoliina Nyyssönen (2010): Esiintyvyys 
Suomen saksanpaimenkoirapopulaatiossa 
Symmetrinen muutos → 13 %:lla koirista 

toispuoleinen lonkkanivelen kasvuhäiriö 
Epäsymmetrinen muutos → 35 %:lla 

koirista toispuoleinen lonkkanivelen 
kasvuhäiriö  

Epäsymmetrisen muutoksen yhteys 
toispuoleiseen lonkkanivelen 
kasvuhäiriöön oli tilastollisesti merkitsevä 
(p<0.05)  
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Saksanpaimenkoira 4 vuotta 
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 Erittäin yleinen röntgenin sivulöydös vanhemmilla 
isokokoisilla koirilla 
 selkänikamien rajoille muodostuu luupiikkejä ja/tai –

siltoja 

 Etenkin boksereilla, mutta ongelma myös eräillä 
muilla roduilla 

 Etiologia on edelleen epäselvä, perinnöllinen ja 
etenevä 

 Pidettiin pitkään oireita aiheuttamattomana, 
mutta osalla koirista voi olla pahojakin oireita 
 jäykkyyttä, ontumista, selkärankaperäistä kipua ja 

hyppäämishaluttomuutta 

 myös neurologisia oireita, jos uudisluu ahtauttaa 
hermojuurikanavia 
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 Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis 

 Yleisintä boksereilla, voi olla yhdessä spondyloosin 
kanssa 

 Määritelmä: 
 aaltoileva luutuminen nikamien ventraalipuolella 

vähintään 4 peräkkäisen nikaman alueella 
 ei merkkejä välilevydegenraatiosta tai muutoksia 

päätelevyissä 

 Eri etiologia kuin spondyloosilla 
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Ohje selän selän spondyloosin 
röntgenkuvauksista ja luokituksesta 
(Spondyloosiohje) 

Oma lomake, yleiset vaatimukset samat 
kuin muissakin röntgentutkimuksissa 

Alaikäraja 2 vuotta 
Suorat sivukuvat, kaikki rinta- ja 

lannerangan nikamat on oltava näkyvissä 
 2-4 kuvaa riippuen koiran ja kasetin koosta 

Arvosteluasteikossa 5 luokkaa 
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Kyynärnivelessä kolme (neljä) erilaista 

kasvuhäiriötä 

Olkanivel, polvi,  kinner, selkä 

 osteokondroosi 

Lonkat 

 lonkkanivelen dysplasia  
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Mukana on perinnöllinen tekijä 
 polygeenisiä (monen geenin aiheuttamia)  

 sairaita yksilöitä ei tule käyttää siitokseen! 

 Ruokinnalla on vaikutusta 
 liika kalkki ja D-vitamiini voivat aiheuttaa 

 Nykyaikaisella ruokinnalla harvinaista 

 ylipaino altistaa 

Uroksilla yleisempää (paino? nopeampi kasvu? 
hormonit?)  
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D = sisempi 

varislisäke 

D D 
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E:/Kyynärnivel.mov


 Isoilla roduilla 

Oireet usein 5 – 7 

kuukauden iässä 

Ontumaa voi olla 

vaikea havaita, jos 

oireet 

molemminpuoleiset 

→ ei ontumista, 

liikkeet jäykät 
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1. FCP (fragmentoitunut processus coronoideus eli                 
varislisäke) = MCD  
 Yleisin kaikilla roduilla 

 Aina ei ole irtopalaa, mutta kyseessä sama sairaus 

2. Kiinnittymätön kyynärpään uloke (processus    
anconeus) 
 Etenkin saksanpaimenkoirat 

3. Olkavarrenluun alapään osteokondroosi 
 Noutajat 

4. Inkongruenssi (nivelpintojen yhteensopimattomuus) 
 Berninpaimenkoira 
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Periytyvät todennäköisesti erikseen 

Kaikki johtavat samaan lopputulokseen eli 
nivelrikkoon 

Nivelrikko invalidisoi koiran usein 
pahemmin kuin esim. lonkkien nivelrikko, 
koska koiran painosta n. 60 % on 
etujaloilla 
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Nyt vakava 

nivelrikko 

Virallinen tulos 

aikoinaan ED2 
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 Kyynärluun 
sisemmän 
varislisäkkeen 
pinnasta irtoaa 
pala tai rusto 
vaurioituu 

 Sisempi varislisäke 
muodostaa ison 
osan nivelpintaa 

 Vaurio merkittävä 
toiminnan kannalta 
ja usein kivulias 

 

 

 

Airedale 10 kk, ei nivelrikkoa 

Sairas 

Normaali  
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Röntgenkuvissa ei 

aina näy mitään 

ennen kuin nivelrikon 

merkkejä alkaa näkyä 

Tietokonetomografian 

(TT, CT) tai 

tähystysleikkauksen 

avulla päästään 

paremmin diagnoosiin 

Slatter: Textbook of Small Animal Surgery 

Sairas              Terve 
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 Kiinnittyy normaalisti 4 – 
5 kuukauden iässä 

 Kiinnittymätön, jos ei ole 
luutunut 5½ kuukauden 
iässä 

 Saksanpaimenkoiralla 
yleisempää kuin muilla 
roduilla 
 20 – 35 %:lla molemmissa 

jaloissa 

 Diagnoosi tehdään 
röntgenkuvauksen avulla 

 Näkyy hyvin myös 
”virallisissa” kuvissa 
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 Epäsynkroninen luiden 
pituuskasvu 

 kyynär- ja 
värttinäluiden  
pituuden epänormaali 
suhde 

 Aiheuttaa 
kyynärnivelen 
epämuotoisuuden 

 Voi aiheuttaa 
processus 
anconeuksen 
kiinnittymättömyyden 
tai FCP:n 
 

Mäyräkoira 8 kk 
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Noutajat  
Olkaluun alapään 

sisemmässä 
nivelnastassa 

Diagnoosi 
röntgenkuvauksella 

Osteokondroosi voi 
esiintyä myös 
olkanivelessä (usein 
oireeton), polvessa, 
kintereessä tai 
selkänikamassa 
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2000 88 6 4 1 0 11 

2001 69 6 4 0 0 10 

2002 76 6 4 0 0 10 

2003 77 3 1 0 0 4 

2004 94 17 4 0 0 21 

2005 100 22 4 2 0 28 

2006 87 19 3 2 0 24 

2007 87 13 6 0 0 19 

2008 77 20 7 2 0 29 

2009 94 14 7 1 0 22 

2010 77 19 3 2 0 24 

Yhteensä 926 145 47 10 0 202 

Synt.vuosi        Rek.          0             1             2             3                     
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2000 12% 55% 36% 9% 0% 

2001 14% 60% 40% 0% 0% 

2002 13% 60% 40% 0% 0% 

2003 5% 75% 25% 0% 0% 

2004 22% 81% 19% 0% 0% 

2005 28% 79% 14% 7% 0% 

2006 28% 79% 12% 8% 0% 

2007 22% 68% 32% 0% 0% 

2008 38% 69% 24% 7% 0% 

2009 23% 64% 32% 5% 0% 

2010 31% 79% 12% 8% 0% 

Yhteensä 22% 72% 23% 5% 0% 

Synt.vuosi        Tutkittu            0             1              2                 3                     
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 KoiraNetin tilastojen valossa kyynärnivelen 
kasvuhäiriö on huolestuttavan yleistä 

 Yliopistollisessa Eläinsairaalassa kävi 
1.2.2011-16.2.2012 välisenä aikana 34 
airedalenterrieriä ja niistä 3:lla todettiin FCP 
(kahdella TT-, yhdellä röntgendiagnoosi) = 9% 

On muistettava, että myös ED1 on 
kyynärnivelen kasvuhäiriö kunnes toisin 
todistetaan 
 Vaikka kyseessä saattaa olla lievä muoto, joka ei 

kyseistä koiraa vaivaa, niin geneettisesti koira on 
sairas 

 Oireet saattavat myös tulla myöhemmin  
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