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Mitä on
kiropraktinen hoito?
Kiropraktiikka on manuaalista terapiaa, jota voidaan käyttää monien tukirangan toiminnassa esiintyvien ongelmien hoitoon. Kiropraktiikan avulla löydetään biomekaaniset toimintahäiriöt selkärangasta. Nämä toimintahäiriöt
vaikuttavat kehon hermojärjestelmään. Kiropraktiikka ei korvaa perinteistä
eläinlääketiedettä, mutta se tarjoaa uusia tutkimus- ja hoitomenetelmiä tuki- ja
liikuntaelimien hoitoon. Paras lopputulos saadaankin kiropraktikon ja eläinlääkärin yhteistyön avulla. Kiropraktiikka on käsillä tehtävä hoitomuoto, sana kiropraktiikka tulee kreikan kielestä ja tarkoittaa käsillä tekemistä. Kiropraktiikka
on saanut alkunsa 1800-luvulla.
Suuri määrä lihaksia kiinnittyy selkänikamiin mahdollistaen selän liikkeet. Niska
ja selkä muodostavat yhdessä erittäin joustavan rakenteen, vaikka yksittäisellä
selkänikamalla on rajoittunut mahdollisuus liikkua. Kiropraktinen hoito keskittyy normaalista poikkeavaan selkänikamien liikkuvuuteen ja siihen, mitä ongelmia liikkumattomat nikamat aiheuttavat hermojärjestelmälle ja koko elimistölle. Hoidon tavoitteena on palauttaa nikamien normaali liikkuvuus ja saavuttaa
sitä kautta ihanteellinen hermoston toiminta, jotta viestit aivojen ja elinten
välillä pääsevät liikkumaan esteettä.

Kiropraktisen hoidon käyttö
Krooniset tuki- ja liikuntaelinongelmat
Ennaltaehkäisevä hoito
Jännitys- ja jäykkyystilat
Urheiluhevosten suorituskyvyn parantaminen
Täydentävänä hoitona ontumien hoidossa, kuten kinnerpatti
Iäkkäiden hevosten liikuntakyvyn ylläpito
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Kaularanka
7 kaulanikamaa

”

Rintaranka
18 rintanikamaa,
joihin kylkiluut
kiinnittyvät

Ristiluu
Lanneranka
6 lannenikamaa 5 yhteen
kasvanutta
nikamaa

Hevosen selän rakenne
koostuu luista, nivelsiteistä,
lihaksista ja hermoista.

”

Hevosen selän rakenne koostuu luista, nivelsiteistä, lihaksista ja hermoista.
Sen tehtävänä on antaa keholle tukiranka, tarjota kiinnityspaikka lihaksille, suojata
selkäydintä ja sisäelimiä sekä suojata keskushermostoa.

Mitä on virheellinen biomekaniikka?
Selkänikaman toiminnallinen virhe tai fasettinivelen rajoittunut liikerata
aiheuttavat virheellistä biomekaniikkaa. Tämä vähentää selän joustavuutta ja
vaikuttaa suorituskykyyn sekä aiheuttaa lisääntynyttä jäykkyyttä ja lihasjännitystä. Rajoittunut liike kahden nikaman välillä voi vaikuttaa selkärangasta
lähteviin hermopareihin. Muutos hermon toiminnassa voi johtaa katkoksiin
tiedonkulussa. Tämän tiedonkulun toiminta on edellytys kehon ja lihasten vuorovaikutukselle. Jokainen liike, pienestä hännän huiskautuksesta monimutkaiseen piaffiin kouluratsastuksessa, on mahdollista lihas-koordinaation ansiosta.
Jos lihasten toimintaa ohjaavien hermojen toiminta vaikeutuu, myös koordinaatio häiriintyy.
Pienet häiriöt aiheutuvat usein pienistä muutoksista. Nämä muutokset voivat
kuitenkin estää hevosen parhaan suoritustason vaativimmissa harjoitteissa.
Vaillinaisesta koordinaatiosta johtuvat virheaskellukset voivat johtaa nivelten,
nivelsiteiden tai jänteiden vaurioihin. Eläin muuttaa kehonsa asentoa kompensoidakseen selkärankansa rajoittunutta liikettä ja välttääkseen kipua. Tämä lisää
mekaanista jännitystä raajoissa ja selkärangassa johtaen rajoittuneisiin liikkeisiin sekä lihaskunnon heikkenemiseen.
Hevoskiropraktiikka
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Hevosurheilulajit ja
tukirangan ongelmat
KOULURATSASTUS – Virheellinen biomekaniikka lannerangan alueella
voi vaikeuttaa taipumista ja suoriutumista sivuliikkeistä. Ongelmia voi jatkossa
esiintyä myös takajalkojen liikeradoissa.
ESTERATSASTUS – Ongelmat rintarangan takaosissa ja lannerangassa
vaikeuttavat selän pyöristymistä. Nämä hevoset tulevat usein esteeltä alas ristilaukassa ja ongelmia esiintyy myös laukan vaihdossa esteen jälkeen.
RAVURIT JA ISLANNINHEVOSET – Virheellinen mekaniikka SInivelessä voi johtaa epäpuhtaaseen askellajiin ja aiheuttaa ongelmia siirryttäessä askellajista toiseen. Hevosella on myös tapana painaa ohjalle ja ryöstää.
Selässä esiintyy arkuutta ja lihaksisto voi myös paikoin surkastua.

MATKARATSUT – Virhemekaniikka kaula- ja rintarangan alueilla johtaa
usein selän arkuuteen ja epätasaiseen askelrytmiin. Oireena saattaa olla myös
huomattava suorituskyvyn aleneminen ja jäykkä niska.

VAL JAKKOHEVOSET – Rinta- ja lannerangan ongelmat voivat johtaa
toisen lavan tipahtamiseen, liikkumiseen kahdella uralla ja ohjille painamiseen
tai epäpuhtauteen omassa askellajissaan.
LÄNNENRATSUT – Rajoittunut liike lannerangan alueella ja SI-nivelissä
voi vaikeuttaa taipumista sivuttaisliikkeissä ja aiheuttaa yksipuoleisia ongelmia käännöksissä sekä spinneissä. Myös epämääräiset ontumat etusissa ovat
mahdollisia.
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Yleisimmät syyt tukirangan ongelmiin
TRAUMA
• liukastumiset, tippumiset, kompastumiset

SUORITUKSET
• jokainen liikuntasuoritus rasittaa rankaa omalla tavallaan

NARKOOSI
• nukutustapahtuma kokonaisuudessaan voi aiheuttaa selän ongelmia

RATSASTA JA
• ratsastajan istunta esim. vinossa voi johtaa hevosen selkäongelmiin

KUL JETUKSET
• pitkät kuljetukset, onnettomuudet, huono iskunvaimennus
kuljetuskalustossa ja epätasainen ajotyyli voivat aiheuttaa vaurioita

KENGITYS
• huono kavionhoito ja vääränlainen kengitys vaikuttavat hevosen tapaan
liikkua johtaen ongelmiin tukirangassa

VARSOMINEN
• vaikeat varsomiset, joissa varsa joudutaan vetämään ulos synnytysteistä
saattavat aiheuttaa ongelmia sekä varsalle että tammalle

SATULA
• huonosti istuva satula on tavallisin syy selän ongelmiin

LIIKUNNAN PUUTE
• liian pieni ulkoilutila ei tarjoa hevoselle tarpeeksi mahdollisuuksia
pukitteluun ja piehtaroimiseen, jotta se voisi helpottaa kireystilojaan

IKÄ
• ikääntyminen lisää sekä pienten ja isojen selkärankaongelmien oireita

Hevoskiropraktiikka
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Miten virheellinen biomekaniikka oireilee?
Virheellinen biomekaniikka voi hevosella ilmetä monenlaisina oireina, joista
tavallisin on kipu. Hevonen oireilee selkäkipunsa usein asennollaan tai kieltäytymällä työnteosta. Hevonen pyrkii kompensoimaan kipua muuttamalla asentoaan tai tapaansa liikkua. Tämä johtaa kuitenkin usein muihin ongelmiin kuten
esimerkiksi muutoksiin nivelissä.
• suorituskyvyn lasku
• yliherkkyys kosketukselle
• epänormaali asento ja askelrytmi
• epäsäännöllinen askellus
• jäykkyys karsinasta poistuttaessa,
seistessä ja taipuessa
• tottelemattomuus ratsastaessa
• lihasten surkastuminen
• kompastelu, ontuminen,
toisohjaisuus
• esteelle kieltäminen

• pään nakkeleminen,
selän köyristely
ja hännän huiskiminen
• niskan taivuttaminen on hankalaa
• vaikeudet liikkeiden kokoamisessa
ja sivuttaisliikkeessä
• ratsastaja ei kykene istumaan
keskilinjassa hevosesta johtuen
• pelästyneet kivuliaat ilmeet
• selkä ei keinu

Kiropraktikon hoito
Kun kiropraktikko tunnistaa toimintahäiriöt, hänen tavoitteenaan on korjata
muutokset selkärangan mekaniikassa ja palauttaa normaali nivelten liikkuvuus.
Korjausliike tehdään nopean, lyhyen, nivelen tason mukaisesti kohdistetun
impulssin avulla. Korjausliike on erittäin tarkka, nopea, matalavoimainen liike,
joka liikuttaa hoidettavaa niveltä sen normaalin fysiologisen liikeradan ulkopuolelle, kuitenkaan ylittämättä anatomisia rajoja. Se suoritetaan asettamalla
kädet suoraan hoidettavan nivelen päälle. Vaikka hevosella on suuri lihasmassa selkärangan päällä, nikamien nivelet ovat joustavia ja suhteelliseen helposti
manipuloitavassa pientä voimaa käyttäen. Käyttämällä oikeaa tekniikkaa, vältetään haitalliset vaikutukset nivel-siteisiin.
Selkärangan ”oikaisu” vetämällä jaloista ei ole suositeltava menettelytapa, sillä
silloin vaikutus kohdistuu niveliin, jotka eivät ole hoidon kohteena. Esimerkiksi
käytettäessä jalkaa vipuvartena vaikutetaan sekä vuohis-, kinner-, takapolvi6
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että lonkkaniveliin. Osaamattomissa käsissä nämä epätarkat tekniikat voivat
vaurioittaa sekä nivelsiteitä että niveliä. Tämän vuoksi on tärkeää suosia turvallisia hoitomuotoja. Täydellinen kiropraktinen hoito sisältää myös raajojen
ja leukanivelen tutkimukset ja tarvittaessa myös hoidon. Kysymys, jonka kiropraktikko usein kuulee on: ”Kuinka monta hoitokertaa hevonen vaatii?” Tähän
kysymykseen joutuu vastaamaan tapauskohtaisesti. Monissa tapauksissa yksi
hoito ei riitä poistamaan kroonisia ongelmia.
Kiropraktisen hoidon tarkoituksena on osoittaa neurologiset toimintahäiriöt selkärangassa ja palauttaa
sen liikkuvuus ja toiminta. Hoidon jälkeen lihasten
ja nivelsiteiden tarkoituksena on tukea selkärankaa
ja säilyttää sen oikea mekaniikka. Tämä prosessi ja kiropraktikon rooli ovat samankaltaisia kuin oikomishoitajalla, joka asentaa raudat hampaisiin ja säännöllisin
ajoin suorittaa korjaukset ja oikaisut hammasrivistöön. Ajan kuluessa hampaat pysyvät oikeilla paikoillaan. Kiropraktiikassa hoidetaan selkärankaa, jotta se
kykenisi ylläpitämään normaalin liikkeen nivelissä.
Korjaukset voidaan joutua suorittamaan useita kertoja kunnes keho hyväksyy normaalin liikkeen ja jotta lihakset sekä nivelsiteet alkavat tukea ja ylläpitää
liikettä. Suurin osa hevosista edistyy huomattavasti 1–4 hoitokerran jälkeen.
Krooniset ongelmat vievät pidemmän aikaa parantuakseen ja vaativat useamman hoitokerran. Akuutit ongelmat ratkeavat usein nopeammin.

Kiropraktinen hoito
Oikein suoritettuna kiropraktinen hoito on tehokas keino ylläpitää hevosen
terveyttä. Hoitoa voidaan käyttää sekä kroonisten että akuuttien ongelmien
hoidossa. Kroonisten nivelvaivojen kuten kinnerpatin, sädeluuontuman tai
jännevammojen täydentävänä hoitomuotona kiropraktinen hoito voi edistää
toipumista ja ennaltaehkäistä toissijaisia selkäongelmia. Elämänlaadun parantaminen ja terveyden säilyttäminen ovat tärkeitä, varsinkin hoidettaessa iäkkäitä hevosia. Nuorilla hevosilla kiropraktista hoitoa suositellaan ennaltaehkäisevänä hoitomuotona. Kiropraktisessa käsittelyssä hoidetaan vaivan syytä, eikä
pelkästään oireita.
Hevoskiropraktiikka
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Suomessa IAVC*
koulutuksen ovat
suorittaneet:
Holopainen Outi – Lohja
Saviranta Mervi – Lieksa
Tainio Jaana – Kaustinen
Telford Linda – Tampere
*International Academy of Veterinary Chiropractic

Kiropraktikko
Outi Holopainen
Sibeliuksenkatu 3
08100 Lohja
p. 045 133 7962
info@outinkiropraktiikka.fi

Kuvat: Jaana Hietanen
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www.outinkiropraktiikka.fi

