TERVEYS

Olkanivelen osteokondroosi
(OC, OCD) - hoidettavissa oleva vaiva vai

lopullinen tuomio?

Teksti | Nina Lindqvist

Osteokondroosi (OC) on nivelpinnan
luutumishäiriö, joka yleensä alkaa
oireilemaan kasvuikäisellä koiralla.
Luutumisen häiriintyessä nivelpinnalle muodostuu rustovaurio. Osteokondroosia tunnetaan kolmea eri
muotoa, osteokondrosis latens, osteokondrosis manifesta ja osteokondrosis
dissecans. Vakavimmassa muodossa
osteocondrosis dissecans (OCD) nivelestä irtoaa yksi tai useampi rustopala,
jota kutsutaan puhekielessä irtopalaksi. Osteokondroosimuutoksia voi olla
missä tahansa nivelessä, mutta tässä
artikkelissa keskitymme olkanivelen
osteokondroosiin. Luotettavaa tietoa
olkanivelen osteokondroosin esiintymisestä rhodesiankoirilla ei ole saata-

villa. Suomessa vuonna 2015 tehdyn
terveyskyselyn mukaan olkanivelen osteokondroosia oli 2,6 %:lla kaikista kyselyyn vastanneista. Terveyskyselyn jälkeen ainakin kahdessa eri pentueessa on
ilmennyt yhteensä kymmenkunta uutta
olkanivelen osteokondroositapausta.
Tietyssä käluokassa esiintyvyys on ollut
yksittäisenä vuotena lähes 10 %. Sairaus
ei tällä hetkellä ole kovin yleinen, mutta
olkanivelen osteokondroosin sairastuvalle yksilölle pahimmassa tapauksessa erittäin ikävä ja jopa ennenaikaisesti
hautaan vievä. Vertailun vuoksi todettakoon, että osteokondroosin suhteen
riskirotuna pidettävällä bordecolliella
osteokondroosin esiintyvyydeksi on raportoitu 2,5-3,8 % (Lavikka 2016).

Vasemmalla terve olkanivel,
oikealla rhodesiankoira Urhon
(ks. s.16) sairas olkanivel.
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Artikkelin taustiedoiksi järjestettiin
internetissä kyselytutkimus, johon
mukaan pyydettiin olkanivelen osteokondroosista kärsiviä rhodesiankoiria.
Vastauksia kyselyyn saatiin seitsemän.
Näistä kahta oli hoidettu vain konservatiivisin menetelmin ja viisi oli operoitu
kirurgisesti. Lisäksi haastateltiin pieneläinsairauksien erikoislääkäreitä Anu
Lappalaista ja Laura Hakalaa.

Alttius
Kirjallisuus mainitsee osteokondroosin riskitekijöinä perinnöllisyyden, nopean kasvun, anatomiset ominaisuudet,
traumat sekä ravitsemukselliset seikat.
Näistä kuitenkin vain perinnöllisyydelle ja anatomisilla ominaisuuksille

”Osteokondroosi on joidenkin tutkimusten mukaan tavallisempaa
uroskoirilla. Tyypillinen potilas on
nopeasti kasvanut, iso uros. Kaikista suurin altistava tekijä ja myös
potilaita yhdistävä tekijä on kuitenkin alttius perimästä, eli että
suvusta löytyy osteokondroosia. Nopean kasvun voi saada aikaan myös liikaruokinnalla, mutta
tänä päivänä ruokinnasta on paljon tietoa saatavilla ja kaikkein rajuimmat virheet osataan jo välttää. Itse näen osteokondroosia kuitenkin sekä nartuilla että uroksilla,
pienillä ja isoilla, joten minun potilaissa en ole mitään selkeää linjaa
havainnut”, kertoo työssään lukuisia osteokondroosi-potilaita hoitanut Hakala.

on saatu tieteellistä näyttöä. Ytrehus
et al (2007) esittivät merkittävimmiksi
tekijöiksi perinnöllisyyttä, rakenteellista
alttiutta ja tätä kautta syntyviä mikrotraumoja. Tässä yhteydessä anatomiset
ominaisuudet liitetään olkanivelen rakenteeseen ja liikkuvuuteen ja näissä
mahdollisesti esiintyviin poikkeamiin.
Tämä saattaisi selittää erityisesti ne tapaukset, joissa samassa pentueessa on
useita olkanivelen osteokondroosiin
sairastuneita. Vaikka suoraa yhteyttä ravitsemuksen ja ylipainon vaikutuksista
osteokondroosille altistavana tekijänä
ei ole pystytty osoittamaan, mainitaan
kirjallisuudessa kuitenkin ylipainolla olevan nivelrikon muodostumista
nopeuttava vaikutus. Kyselytutkimukseen osallistuneista koirista kaikki olivat syöneet kasvukaudella laadukasta
kuivamuonaa ja niiden lihasvuusaste oli
ollut hoikka tai normaali. Kaikki koirat
olivat liikkuneet kasvukaudella omaehtoisesti ja leikkineet pääasiassa muiden

pentujen tai rauhallisten aikuisten kanssa. Yhtäkään pentua ei ollut rasitettu
kohtuuttomasti. Yksi koirista oli ollut
vakavassa onnettomuudessa pikkupentuna, eikä onnettomuuden mahdollista
vaikutusta myöhemmin ilmenneeseen
osteokondroosiin voitu sulkea pois.
Erityisesti isokoiset ja nopeakasvuisien
rotujen edustajat katsotaan kuuluvaksi
riskiryhmään. Toisilla roduilla alttiutta
ilmenee enemmän kuin toisilla. Esimerkiksi Provet Health Care Information
-portaali mainitsee rhodesiankoiran
olkanivelen osteokondroosille alttiiden
rotujen listalla.

esiintyä missä tahansa nivelessä, ja lievistä muutoksista kärsivät koirat voivat
olla täysin oireettomia. Toisaalta jos
osteokondroosi ilmenee molemmissa
olkanivelissä, saattaa koira olla oireeton,
vaikka muutokset olisivat suuriakin.
Molemmin puolin ilmenevä kipu voi
saada koiran liikkumaan normaalisti
kivusta huolimatta, mutta tällöinkin
saatetaan havaita ainakin lyhentynyttä
askelpituutta. Kliinisessä ortopedisessä
tutkimuksessa saadaan yleensä kipureaktio aikaan. Tyypillisesti koira alkaa
kipuilemaan rasituksen jälkeen, ja kipu
helpottuu levossa.

Oirekuvaus

Hoitomuodot

Osteokondroosi aiheuttaa kipua, nivel-

Osteokondroosia voidaan hoitaa joko

ten turvotusta ja ontumista. Olkanivelen ollessa kyseessä nivelturvotuksen
havaitseminen on vaikeaa. Ontuminen
voi olla hyvin lievää, ajoittaista tai todella voimakasta. Osteokondroosia voi

konservatiivisesti tai kirurgisesti. Konservatiivisessa hoidossa koiran liikkumista rajoitetaan ja kipuoireita hoidetaan tulehduskipulääkkeillä.
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Diagrammissa esitetään osteokondroosin todennäköiset tekijät ja kuinka ne vaikuttavat sairauden kehittymiseen. Tärkeimmät tekijät on merkitty paksureunaisiin laatikoihin ja yhdistetty yhtenäisellä paksulla viivalla. Tekijät, joilla voi olla vaikutusta sekundäärisen osteokondroosin
syntymisessä on merkitty katkoviivalla.
Etiology and pathogenesis of osteochondrosis 2007.
Ytrehus B1, Carlson CS, Ekman S.
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Nivelrustoa tukevia lisäravinteita, kuten
glukosamiinia, kondroitiinisulfaattia ja
hyaluronihappoa suositellaan käytettäväksi tukihoitona.
Osteokondroosin hoitaminen voi olla
hyvinkin kallista. Kyselytutkimukseen
osallistuneet olivat keskimäärin käyttäneet rahaa koiran hoitamiseen yli 3 000
euroa. Yhden koiran hoitaminen oli tullut maksamaan yli 5 000 euroa ja yhden
yli 10 000 euroa. Yhtä lukuunottamatta
kyselytutkimukseen vastanneet koirat
olivat vakuutettuja. Voidaan kuitenkin
todeta, että hyväkään eläinlääkärikuluvakuutus ei riitä korvaamaan valtaosaa
osteokondroosin hoitokuluista. Kaikki
vakuutukset eivät myöskään korvaa kasvuhäiriöiden hoitokuluja.
Hakala arvioi ortopedisen tutkimuksen
ja rauhoituksessa tehtävän röntgenkuvauksen hinnaksi noin 250-300 euroa.

-”CT-kuvauksen hinta vaihtelee
klinikoittain, ja on noin 500-1000
euron välillä. Mikäli edetään
olkanivelen tähystysleikkaukseen,
hinta-arvio on hieman vaurion
suuruudesta riippuen 1 000-1 500
euroa. Mikäli tähystetään useampi nivel samalla kertaa, hinta voi
olla 1 500-1 800 euroa. Kokonaisuudessaan siis on hyvä varautua
jopa 2 500 euron kustannuksiin tai
enemmänkin.”

Milloin huolestua?
Kaikki nuoren koiran ontuminen ei johdu osteokondroosista. Rhodesiankoira
on aktiivinen ja ehtiväinen rotu, jonka
tapa leikkiä on raju. Useimmat kasvukauden ontumat ovat harmittomia venähdyksiä ja ne paranevat levolla.
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”Ontuman syy olisi hyvä selvittää eläinlääkärin tutkimuksella ja röntgenkuvauksella mikäli ontuman alkamisen yhteydessä
ei ole huomattu selvää tapaturmaa ja/tai
mikäli ontuma jatkuu useamman päivän”,
kertoo Hakala. ”Usein kuitenkin myös näennäisesti tapaturmasta alkaneen oireilun taustalla voi olla kasvuhäiriö. Toisin
sanoen kasvavan koiran oireilu on syytä ottaa vakavasti jo aikaisessa vaiheessa. Tutkimukset aloitetaan aina taivutuksista ja tunnusteluista ja yleensä ensin
edetään röntgenkuvaukseen. Röntgenkuvaus usein riittää olkanivelen osteokondroosin ja muiden mahdollisten oireilun syiden selvittämiseen (esim. hiusmurtumat tai panosteiitti). Mikäli taivutusten
perusteella kipu on kuitenkin kyynärnivelen, polven tai kintereen alueella, voi olla
että röntgenkuvista ei pysty yksiselitteisesti näkemään osteokondroosimuutoksia (viitteitä kyllä). Osteokondroosimuutoksia voi olla myös selkänikamien päätelevyissä ja harvinaisena lonkkanivelessä.
Muiden nivelien kohdalla diagnoosi on
siis yleensä tarpeen varmistaa CT- eli tietokonetomografiakuvauksella. Magneettikuvausta käytetään enemmän pehmytkudosten kuvantamiseen, eli joko selkäytimen ja välilevyjen sairauksissa tai raajojen lihas- ja jänneperäisissä vaurioissa,
eikä sitä yleensä tarvitse käyttää luuston
kasvuhäiriöiden diagnostiikassa.”

- ”Oireettoman koiran olkanivelet voi hyvin
kuvata samassa iässä kuin muutkin luustokuvat otetaan. Jos OC-muutos on tarpeeksi
iso, se näkyy ”lopun ikää”. Ongelma vastustuksen kannalta on se, että osa lievemmistä OC-muutoksista voi korjaantua niin, että
sitä ei nähdä myöhemmin röntgenkuvissa.
Mutta ikähaarukkaa, jossa nämä näkyisivät varmimmin ei tiedetä. Siksi on vaikeaa
antaa suositusta kasvuiän kuvausiästä. Voi
olla, että muutos ei ole vielä ehtinyt muodostua tai se on ehtinyt parantua.
Oireilevat kuvataan tietysti silloin kun tarvis on, ja jos näissä nähdään OC-muutos,
niin siitä kuvasta annetaan ”sairas”-lausunto”, kertoo Anu Lappalainen.

Samoilla linjoilla on Hakala, joka suosittelee aikaista, jo kasvuvaiheessa tehtävää kuvausta roduille, joissa olkanivelen osteokondroosi on tiedossa
oleva suuri ongelma.
-” Rhodesiankoiraa en minun tietojeni mukaan kuitenkaan laittaisi vielä tälle listalle. Tietenkin kaikille, joita kiinnostaa koiran
harrastuskäyttö, suosittelen aikaista kuvausta. Aikaisella kuvauksella tarkoitan jopa oireettomien koirien kuvaamista ennaltaehkäisevästi noin 5-7 kuukauden iässä. Voi olla,
että kaikkia sairastuvia ei saada tällaisissakaan kuvauksissa kiinni, koska muutos voi
ilmetä myöhemminkin. Kuitenkin mahdol-

Tutkimussuositukset ja
perinnöllisyys
Tällä hetkellä virallista OC-tutkimusta
ei ole. Pieneläinsairauksien erikoislääkärit Anu Lappalainen ja Vilma Reunanen ovat perustaneet keväällä 2018
INCOC-palvelun, jonka kautta on mahdollista saada OC-lausuntoja. Kuvien
lähettäminen lausuttavaksi tapahtuu
suoraan kuvaavan eläinlääkärin toimesta, jolle myös lausuntomaksu (19,84 €,
toukokuu 2018) suoritetaan. Tulokset
tallennetaan julkiseen INCOC-tietokantaan. Arvosteluasteikko on terve,
sairas ja tulkinnanvarainen. Tulkinnanvaraisessa tapauksessa muutokset ovat
hyvin lieviä tai muutokset ovat epätyypillisiä. Suositeltavan tutkimusiän määrittäminen on varsin haasteellista.

liset lievät muutokset voidaan hoitaa konservatiivisesti, eli levolla niin että tähystysleikkaukseen ei välttämättä tarvitse edetä. Tässä kohtaa haluan painottaa, että en
suosittele konservatiivihoitoa jo todettujen,
oireilevien ja epäiltyjen irtopalamuutosten
hoitona. Nämä, jo irtopaloja muodostaneet
muutokset tulee siis hoitaa kirurgisesti parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Olen
Lappalaisen kanssa samaa mieltä, että tulkinta voi olla haasteellista, mutta vakavat,
oireettomatkin muutokset saataisiin näissä
kuvauksissa kiinni. Vakavammissa tapauksissa kirurgisella hoidolla aikaisessa vaiheessa on parempi ennuste, kuin vaurion edetessä. Koirayksilön tulevaisuuteen harrastuskoirana onnistunut hoito voi vaikuttaa hyvin merkittävästi, vaikka jalostuskäyttö olisikin poissuljettu.”

Hakalan vinkkejä isokokoisen
koiran kasvukaudelle

Osteokondroosien, kuten myöskään
olkanivelen osteokondroosin periytymistä ei vielä tunneta. Periytymismallin epäillään olevan polygeeninen, joka
tekee periytyskaavion selvittämisestä
haastavaa. Siitä tutkijat ovat yksimielisiä, että suurin yksittäinen tekijä olkanivelen osteokondroosille on perimä.
Periytymisasteen arvioidaan olevan
lähteestä riippuen kohtalainen - korkea,
0,25-0,4. Periytymisasteen ollessa näin
korkea voidaan jalostusvalinnoilla vaikuttaa osteokondroosin esiintymiseen
rodussa. Anu Lappalainen suosittelee
Hakalan tavoin, että koiraa, jolla on
todettu osteokondroosi missä tahansa
nivelessä ei tule käyttää jalostukseen.
- ”On myös muistettava, että oireetonkin koira voi periyttää osteokondroosia aiheuttavia geenejä jälkeläisilleen, joten koko suku
on otettava huomioon jalostusyhdistelmiä
suunniteltaessa”, Lappalainen huomauttaa. ”Haasteensa jalostustyöhön tuo osteokondroosin todentamisen vaikeus erityisesti lievien tapauksien osalta. Näitä mahdollisesti täysin oireettomia koiria ei välttämättä
tutkita olkanivelen osteokondroosin osalta
lainkaan. Näin ollen perimätieto ja sukutaulujen tunteminen ovat edelleen tärkeimpiä
työkaluja kasvattajalle osteokondroosin vastustamisessa.”

Vaikka osteokondroosin periytymismallia ei vielä tarkalleen tunneta, on
useimpien eläinlääkäreiden näkemys
jalostussuosituksista selkeä.
-”Koiraa, jolla on todettu osteokondroosimuutos, en suosittele käytettävän jalostukseen”, vastaa Hakala kysymykseen osteokondroosikoiran jalostusköytöstä.

- ”Perinnöllisyyteen uskotaan vaikuttavan
joukko geenejä (ei vain yksi geeni tai geenimuunnos), eikä periytyvyyttä pysty yksiselitteisesti ennustamaan. Tämän vuoksi osteokondroosiin sairastuneen yksilön isän ja
emän sulkeminen jalostuksesta ei ole mielestäni ehdottoman välttämätöntä, etenkin jos
on tiedossa kumman linjoista kasvuhäiriö
mahdollisesti tulee. Jos jompaa kumpaa koiraa halutaan kuitenkin käyttää, tulee taustat ja jo olemassa olevien pentueiden tilanne
selvittää. Roduissa, joissa osteokondroosi ei
ole yleinen ongelma, sulkisin sairastuneet
koirat ja niiden sukulaiset hieman hanakammin kuin roduissa, joissa osteokondroosia
ilmenee paljon. Ongelmana on, että olkanivelen osteokondroosia ei järjestelmällisesti
tutkita, joten meillä on hyvin rajallinen tieto
sairaista tai piilevästi kantavista yksilöistä.
Roduissa, joissa osteokondroosia ilmenee
paljon, ongelmaksi muodostuu se että jalostuskelpoisia yksilöitä jäisi jäljelle hyvin rajallinen määrä. Sisarusten jalostuskäyttöön
suhtautuisin varauksella, ainakin niin kauan
kuin emme yksiselitteisesti pysty tietämään
kantavatko pentuesisaruksetkin alttiutta
sairaudelle.”

Osteokondroosi ei siis automaattisesti
sulje yksilön vanhempia tai sisaruksia
jalostuksesta, mutta käytettäessä korostuneen riskin omaavaa yksilöä tulisi
parituskumppanin taustat tuntea erityisen hyvin. Näin voidaan välttyä yhdistämästä kahta korostununeen riskin
linjaa toisiinsa.

Osteokondroosipotilaan
tulevaisuus

Kaikki kyselytutkimukseen osallistuneet koirat olivat suomalaisia, ja kaikki
omistajat olivat ilmoittaneet koiransa
sairastumisesta koiran kasvattajalle.
Kolme vastaajaa koki jääneensä ilman
kasvattajan tukea vaikeassa tilanteessa.
Kyselytutkimukseen vastanneista vain
yksi oli ilmoittanut koiransa sairaudesta
yhdistyksen jalostustoimikunnalle.

Nopealla kasvulla on epäilty olevan syytä osteokondroosimuutoksen syntyyn, kertaa Hakala. - Näin ollen liika ruokinta ja sitä seuraava nopea kasvu voi altistaa vauriolle. Ruokinta hyvälaatuisella isojen rotujen pennuille suunnitellulla täysruoalla tai pennuille
valmiiksi suunnitelluilla raakaruokaseoksilla on helpoin vaihtoehto, kun halutaan taata tasapainoinen kasvu. Ruoan ravintosisältö on tärkeä: erityisesti kalsium-fosfori-suhteen tiedetään vaikuttavan luiden kasvuun.
Kalsium-fosfori-suhteen suositukset eroavat
pennulla ja aikuisella koiralla, joten ruokinnan pitäminen kevyenä antamalla pennulle
aikuisen koiran ruokaa, ei ole suositeltavaa.
Pennun tulee saada liikkua! Toisin sanoen
pennun liikuntaa ei yleensä tarvitse rajoittaa. Nivelrusto tarvitsee liikettä ja painorasitusta kehittyäkseen normaalisti. Liikunta ei
kuitenkaan saa olla liian raskasta ja erityisesti välttäisin mahdollisia iskuja rustopintaan
ja rustonalaiseen luuhun aiheuttavia liikkeitä kasvun aikana. Esimerkkinä agilityharjoittelu tai muunlainen koiran treenaus, joissa
on hyppyjä. Hypyt ja alastulot ovat liikkeitä, joissa olkanivelen nivelpintaan kohdistuu
tarpeettoman voimakkaita iskuja. Vapaa liikunta pennun ehdoilla on parasta mahdollista liikuntaa. Pennulla täytyy olla mahdollisuus halutessaan levätä, ja jos vauhti on liian
kovaa tai pitkäkestoista, on myös omistajan
hyvä pistää peli välillä poikki. Väsyneenä pennun kehonhallinta alkaa myös pettää ja tapaturmariski kasvaa. Pitkät remmikävelylenkit (useamman kilometrin pituiset) eivät ole
pennun kasvulle parasta mahdollista. Juoksulenkkikaveriksi en suosittele kasvuikäistä
pentua lainkaan.
Yleiskunnon ylläpito on tärkeää ja pentuiässä keskittyisin erityisesti kehonhallinnan harjoituksiin. Niihin kuuluu toki lihasmassan ylläpito, mutta myös erilaiset tasapainoharjoitukset. Tästä on hyötyä sekä kasvuiässä, että
myös tulevaa mahdollista harrastusta (toko,
agility, maastojuoksu yms.) ajateltaessa. Hyvä
kehonhallinta on ensisijaisen tärkeää vammojen ehkäisyssä. Eli lyhyesti: vältetään liikaruokkimista (ylipainoa) ja liikunta mahdollisimman vapaasti pennun ehdoilla turvallisella alustalla. Tulevaa harrastusuraa
varten erityisesti kehonhallintaharjoituksia
lajista riippuen.

15

Urho sairastuu

Hakala kertoo ennusteeseen vaikuttavan sen, missä vaiheessa vaurio huomataan ja kuinka suuri muutos on.
- ”Mitä aiemmin vaurio huomataan ja mitä
lievempi se on, sitä parempi ennuste on. Olkanivelen osteokondroosin hoidosta on tieteellinen julkaisu, jossa todettiin, että kirurgisella hoidolla saavutetaan parempi tulos
kuin konservatiivihoidolla. Tutkimuksessa
oli mukana 36 koiraa (Assessment of treatment
of Osteochondrosis dissecans (OCD) of shoulder
joint in dogs--the results of two years of experience
Biezyński J1, Skrzypczak P, Piatek A, Kościółek N,
Drozdzyńska M.).

Mikäli irtopala on jo muodostunut, suosittelen aina palan kirurgista poistoa ja rustopinnan kunnon tarkastamista. Jos kirurgia
ei kuitenkaan ole mahdollista esim. rahallisista syistä, ei se tarkoita, että koira pitäisi lopettaa, mutta tulee varautua nivelrikon kehittymiseen ja tulee välttää harrastuslajeja,
joissa tulee raskasta rasitusta tai alastuloiskuja etujaloille.”

Kyselytutkimuksen vastaajista kolme oli
joutunut harkitsemaan koiran lopettamista kesken hoidon. Kaksi koirista oli
jo tässä vaiheessa iäkkäämpiä, ja lopetettu muista syistä. Kaikki vastaajat
näkevät rhodesiankoiran sairaudesta
huolimatta potentiaalisena rotuvaihtoehtona myös tulevaisuudessa.

Yksi osteokondroosiin sairastuneista rhodesiankoirista on kohta 2 vuotta täyttävä
Urho, Fikisha Feruzi. Urhon oireet alkoivat
sen olleessa 6 kuukauden ikäinen. Urho
siirtyi ortopedi Laura Hakalan hoidettavaksi heti oireiden alettua. Urhon tilanne oli
varsin vakava, ja molemmista olkanivelistä löytyi OCD. Hakala operoi Urhon molemmat olkanivelet keväällä 2017, jonka
jälkeen alkoi intensiivinen kuntoutusjakso.

Urho söi pentuaikana laadukasta isoille
roduille tarkoitettua täysravintoa, ja liikkui vapaasti oman halukkuuden mukaan
vaihtelevilla alustoilla. Urho oli koko kasvukauden normaalipainoinen. Ympäristötekijät ovat siis olleet suotuisat, mutta valitettavasti Urhon sairastumista ne
eivät estäneet.

”Aktiivisessa kuntoutusvaiheessa kävimme vesimatolla kävelemässä ja tekemässä harjoitteita, jotta askellus saatiin normaaliksi ja lihasvoimaa kasvatettua”, kertoo Urhon omistaja Susanna Viidas.
”Koiralla on vakuutus, mutta se ei kata kasvuhäiriöitä eikä kuntoutusta. Vaikka aktiivinen kuntoutus
on nyt ohi ja operoinnista mennyt yli vuosi, niin
edelleen käymme uimassa aktiivisesti, kerran kuukaudessa fysioterapiassa. Sairauden hoitoa tukevia nivelvalmisteita Urho syö päivittäin ja Cartrophen-nivelpistokset annetaan kerran kuussa. Urholle aloitettiin toukokuussa akupunktiohoito, ja
yhdessä lämpimän kesän kanssa Urho on ollut nyt
täysin oireeton. Lähtötilanne oli erittäin huono,
eikä ortopedi pystynyt antamaan alunperinkään
ennustetta toiselle nivelelle. Nyt tilanne on hyvä,
mutta syksy viileine sateineen jännittää. Päivä kerrallaan mennään tarvittaessa kipulääkkeiden
avulla ja nautitaan elämästä vielä kun voidaan!”
Kuva Susanna Vihdas

Lopuksi

Kiitos

Olkanivelen osteokondroosia on useimmiten mahdollista hoitaa, mutta joskus
vaiva on niin vakava, että mikään hoitomuoto on ei saa koiraa riittävän oireettomaksi. Jalostusvalintojen ohella kasvukauden ympäristötekijöillä voidaan
joko estää tai edistää koiran

sairastumista osteokondroosiin. Liian
monimutkaista ei arjesta kannata tehdä, maalaisjärjellä pärjää pitkälle! Kun
ruokinta ja liikunnan määrä ovat tasapainossa, on koiranpennulla parhaat
mahdolliset eväät terveeseen luustoon.

Lämmin kiitos artikkelin asiantuntijoina toimineille Anu Lappalaiselle ja
Laura Hakalalle! Kiitos myös kaikille
kyselytutkimukseen osallistuneille.
Erityiskiitos Susanna Viidakselle Urhon
tarinan jakamisesta ja kuvien luovuttamisesta artikkelissa käytettäväksi!
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