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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
Tuki- ja liikuntaelimistön ongelmat esim. trauman seurauksena
Ennaltaehkäisevä hoito
Kulumamuutoksissa toissijaisten ongelmien ehkäisevänä hoitona
Harrastekoirien suoristuskyvyn parantaminen
Tassujen pakonomainen nuoleminen
Satunnaiset ontumiset
Täydentävänä hoitona esim. lonkan kehityshäiriöissä
Iäkkäiden koirien liikuntakyvyn ylläpito
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”

Jos lihasten toimintaa ohjaavien
hermojen toiminta vaikeutuu, myös
koordinaatio häiriintyy.

”

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 heiluttamisesta monimutkaiseen agility suoritukseen, on mahdollista lihaskoordinaation ansiosta.
Jos lihasten toimintaa ohjaavien hermojen toiminta vaikeutuu, myös koordinaatio häiriintyy. Pienet häiriöt aiheutuvat usein pienistä muutoksista. Nämä
muutokset voivat estää koiran 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.
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Koiran tukirangan
ongelmat
LONKAN KASVUHÄIRIÖT
• ovat lisääntyneet monilla keskikokoisilla ja isoilla roduilla.

RISTISIDEVAURIOT
• esiintyy usein koirilla, joilla on suorat takakulmat kuten kääpiöpinserit
ja akitat.

VÄLILEVYONGELMAT (rinta- ja lanneranka)
• mäyräkoirilla on taipumus välilevyongelmiin sekä koirilla, joilla on pitkä
selkä ja lyhyet jalat.

VÄLILEVYONGELMAT (kaularanka)
• tavallisin suurilla roduilla, joilla on hyvin suora ja korkea pään asento
kuten dobermannit ja tanskan dogit.

H E M I V E RT EBRA (puolinikamat)
• bulldoggit ja mopsit.
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Yleisimmät syyt tukirangan ongelmiin
TRAUMA
• liukastumiset, tippumiset, kaatumiset

SUORITUKSET
• jokainen liikuntasuoritus rasittaa rankaa omalla tavallaan

NARKOOSI
• nukutuksen jälkeen koira saattaa olla epävakaa ja menettää tasapainonsa

TILAN PUUTE
• liian pieni tila voi estää koiraa liikkumasta ja venyttelemästä

IKÄ
• ikääntyminen lisää sekä pienten ja isojen selkärankaongelmien oireita

PERINTÖTEKIJÄT
• esim. lonkkien kasvuhäiriö

SYNNYTYS
• vaikeat synnytykset voivat aiheuttaa ongelmia sekä emälle että pennuille

KYNNET
• liian pitkät kynnet muuttavat varpaiden muodostumista ja toimintaa,
joka vaikuttaa selkärangan mekaniikkaan

TALUTUSHIHNAT / VAL JAAT
• riippuen miten koira kulkee hihnassa tai valjaissa voi aiheuttaa ongelmia
ylä- ja alaniskaan, rintarankaan tai kylkiluihin

HARJOIT TELU / KILPAILUT
• toistuvat samankaltaiset suoritukset saattavat aiheuttaa mikrotraumoja,
jotka pitkällä aikavälillä voivat johtaa revähdyksiin ja venähdyksiin

KUL JETUKSET
• pitkät ajomatkat, onnettomuudet, huono jousitus, huonot kuljetustilat,
ajotapa
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Miten virheellinen biomekaniikka oireilee?
Virheellinen biomekaniikka voi koiralla ilmetä monenlaisina oireina, joista tavallisin on kipu. Koira oireilee selkäkipunsa usein asennollaan tai kieltäytymällä
työnteosta. Koira pyrkii kompensoimaan kipua muuttamalla asentoaan tai
tapaansa liikkua. Tämä johtaa kuitenkin usein muihin ongelmiin kuten esimerkiksi muutoksiin nivelissä.
suorituskyvyn lasku
haluttomuus kiivetä portaita tai hypätä sohvalle
kipua nostettaessa
muutokset käyttäytymisessä
koira makaa vain toisella kyljellä
kompastelu, ontuminen, kolmella jalalla liikkuminen
kynsien epätasainen kuluminen
muutokset istuma-asennossa
äkillinen niska- tai selkäkipu
nuolemisen aiheuttamat ihovauriot tassuissa (lick granulomat)
[ Yllämainittu lista ei ole täydellinen. Se kuitenkin osoittaa kuinka monilla tavoilla tukirangan
ongelmat voivat vaikuttaa kehoon. ]

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.
Koiran nikamien nivelet ovat joustavia ja suhteelliseen helposti manipuloitavassa pientä voimaa käyttäen. Käyttämällä oikeaa tekniikkaa, vältetään haitalliset vaikutukset nivelsiteisiin. Osaamattomissa käsissä nämä tekniikat voivat
vaurioittaa sekä nivelsiteitä että niveliä. Tämän vuoksi on tärkeää suosia tur6
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vallisia hoitomuotoja. Täydellinen kiropraktinen hoito sisältää myös raajojen ja
leukanivelen tutkimukset ja tarvittaessa myös hoidon. Kysymys, jonka kiropraktikko usein kuulee on: ”Kuinka monta hoitokertaa koira 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 koirista 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 koiran
terveyttä. Hoitoa voidaan käyttää sekä kroonisten että akuuttien ongelmien
hoidossa. Kroonisten nivelvaivojen kuten lonkkien kasvuhäiriöiden täydentävänä hoitomuotona kiropraktinen hoito voi ennaltaehkäistä toissijaisia selkäongelmia.
Elämänlaadun parantaminen ja terveyden säilyttäminen ovat tärkeitä, varsinkin hoidettaessa iäkkäitä koiria. Nuorilla koirilla kiropraktista hoitoa suositellaan ennaltaehkäisevänä hoitomuotona. Kiropraktisessa käsittelyssä hoidetaan
vaivan syytä, eikä pelkästään oireita.
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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
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www.outinkiropraktiikka.fi

