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SPONDYLOOSI (SP, spondylosis deformans) 
 

 
Selkärangan rappeumasairaus, jossa selkänikamien rajoille muodostuu luupiikkejä ja/tai -siltoja. 
Kuitenkaan spondyloosin periytymismekanismia ei tarkkaan tiedetä. 
 
Spondyloosia kehittyy usein normaalistikin ikääntymisen myötä, mutta sitä on todettu jo nuorilla koirillakkin.  
 
Spondyloosin syitä ei tarkkaan tiedetä. Se voi johtua nikamien välisiin nivelsiteisiin kohdistuneesta liian suuresta 
rasituksesta, rakenteellisesta selkänikamien yliliikkuvuudesta, loukkaantumisesta tai nikamien kehityshäiriöstä 
sekä perinnöllisistä tekijöistä. Spondyloosin aiheuttamat silloittumat ovat yleisimpiä rintarangan loppuosassa ja 
lannerangan sekä ristiselän alueella. 
 
Spondyloosia pidettiin pitkään normaalina ikääntymismuutoksena. On kuitenkin havaittu, että selkärankaan 
muodostuneet luupiikit ja silloittumat voivat aiheuttaa koiralle vaihtelevan asteisia oireita kuten jäykkyyttä, 
ontumista, epämääräisiä selkäkipuja ja hyppäämishaluttomuutta. Oireet vaihtelevat yksilöittäin, vaikeaa 
spondyloosiakin sairastava yksilö voi olla täysin oireeton. 
 
Kehittymässä olevat luupiikit voivat murtua tai hangata toisiaan aiheuttaen tulehduskipua alueella. Toisinaan 
paikalliset oireet helpottavat, kun luutuminen etenee täydeksi sillaksi. 
 
Selkänikamien alapuolelle muodostuva siltamuodostus jäykistää selkää rasittaen viereisiä nikamavälejä. 
Harvinaisempi nikamien sivuille muodostuva spondyloosi voi painaa hermojuuria ja aiheuttaa koiralle rajujakin 
oireita, kuten virtsan ja ulosteen pidätyskyvyttömyyttä tai halvausoireita. 
 
Spondyloosia ei voida parantaa. Oireita voidaan lievittää eläimille tarkoitetuilla kipulääkkeillä, levolla, sopivalla 
liikunnalla sekä pitämällä lihaksiston hyvässä kunnossa (harjoitteluun on hyvä pyytää ammattilaisen ohjeet). 
Fysioterapia sekä hieronta ovat myös hyviä hoitomuotoja.  
 
Spondyloosi voidaan kartoittaa röntgenkuvauksella (lisäksi CT ja MRI). Virallisen kennelliiton lausunnon voi saada 
kennelliiton rekisterissä oleva yli 24kk ikäinen tunnistusmerkitty koira. Arvostelussa käytettävä asteikko (5v. 
Asti): 
 

o SP0 = puhdas, ei muutoksia 
o SP1 = lievä 
o SP2 = selkeä 
o SP3 = keskivaikea 
o SP4 = vaikea 

 
Vanhalle koiralle sallitaan hieman enemmän muutoksia kuin saman lausunnon saavalle nuorelle koiralle, mutta eri-
ikäisten koirien lausuntoja on vaikea verrata suoraan, koska ikääntymismuutosten osuutta on vaikea arvioida. 
 
Koska spondyloosi on etenevä sairaus, on muistettava, että puhdas selkä tai vain lievät muutokset vanhemmalla 
koiralla on jalostuksellisesti erittäin merkittävä löydös. 
 
Kennelliiton jalostussuositukset spondyloosin osalta on, että käytettäessä spondyloosia sairastavaa koiraa pyritään 
sen kanssa käyttämään spondyloosivapaata (SP0) tai vain lieviä muutoksia omaavaa partneria. 
 
Suomessa ei ole todettu yhtään spondyloosiin sairastunutta tsekinpaimenkoiraa. Suomen tutkitut 
tsekinpaimenkoirat 1.1.2018: 
 

o SP0 – 39 kpl – 100%  
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VÄLIMUOTOINEN LANNE-RISTINIKAMA  
(LTV, lumbosacral transitional vertebra) 
 
 

 
Yleinen synnynnäinen ja perinnöllinen nikamaepämuodostuma, jonka periytymismekanismia ei tunneta.  
Esiintyy useilla roduilla, ja ainakin saksanpaimenkoirilla sen yhteydestä selkävaivoihin on tutkimustietoa.  
 
LTV:llä tarkoitetaan nikamaa, jossa on sekä lanne- että ristinikaman piirteitä.  
 
Välimuotoinen nikama voi olla viimeinen lannenikama (L7), jolloin puhutaan sakralisaatiosta tai ensimmäinen 
ristiluun nikama (S1), jolloin puhutaan lumbalisaatiosta. Muutos voi olla symmetrinen tai epäsymmetrinen, jolloin 
selällään otetussa röntgenkuvassa nähdään selvä puoliero. Diagnoosi tehdään usein lonkkakuvasta, josta voidaan 
nähdä koiran ristiluu ja lanne-ristiluuliitos yhdestä suunnasta. 
 
Joillain koirilla lannenikamien lukumäärä on poikkeava, normaalin 7 nikaman sijaan näillä koirilla on 8 tai 6 
lannenikamaa. Tämä voidaan nähdä kyljellään otetusta röntgenkuvasta, jossa ristiluun lisäksi näkyy koko 
lanneranka. 
 
Välimuotoinen lanne-ristinikama altistaa lanne-ristiluuliitosalueen varhaiselle rappeutumiselle, minkä seurauksia 
voivat olla takaselän kivut ja pahimmassa tapauksessa takajalkojen halvausoireet. Näissä tapauksissa hoitona 
voidaan käyttää lepoa ja kipulääkkeitä sekä vakavimmissa tapauksissa leikkaushoito voi olla mahdollinen.  
 
Sairastuneet/oireilevat koirat pärjäävät usein melko hyvin kotikoirina, mutta ennuste paluusta työ- tai 
harrastekoiraksi on epävarma. 
 
Virallisen lausunnon voi saada Suomen kennelliittoon rekisteröity yli 12kk ikäinen tunnistusmerkitty koira. 
Arvostelussa käytettävä asteikko: 
 
LTV0 = ei muutoksia 
LTV1 = jakautunut ristiluun keskiharjanne (S1-S2) 
LTV2 = symmetrinen välimuotoinen lanne-ristinikama 
LTV3 = epäsymmetrinen lanne-ristinikama 
LTV4 = 6 tai 8 lannenikamaa 

 
LTV1: Tämä muutos ei nykytietämyksen valossa aiheuta koiralle oireita. 
 
LTV2−LTV4: Muutokset voivat altistaa lanne-ristiluualueen rappeutumissairauksille, jotka saattavat aiheuttaa 
oireilua (ns. cauda equina-oireyhtymä). Rotukohtaisia eroja esiintyy ja myös koiran työ/harrastuskäyttö voi 
vaikuttaa. Usein koirat ovat täysin oireettomia. LTV3 voi olla yhteydessä synnynnäiseen vinolantioon ja 
toispuoleiseen lonkkanivelen kasvuhäiriöön. 
 
LTV-muutosten yleisyydestä eri roduissa ei juurikaan ole vielä tietoa. Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta 
suosittelee jättämään oireilevat koirat pois jalostuksesta. Kaikkia oireettomia koiria voi käyttää, mutta LTV1–LTV4 -
tuloksen saaneet koirat suositellaan yhdistämään vain LTV0-koirien kanssa. Tällaisten yhdistelmien jälkeläisiä 
suositellaan kuvattavaksi, jotta LTV-muutosten periytymisestä ja merkityksestä saadaan lisää tietoa. 
 
Ensimmäiset LTV-lausunnot saatiin Suomessa tsekinpaimenkoirille vuonna 2014. Rodun Pevisa Suomessa astui 
voimaan 1.6.2015: 
 

o Pentujen vanhemmilla tulee olla astutus hetkellä virallinen selkälausunto – VA (nikamien epämuotoisuus) 
ja LTV (välimuotoinen lanne-ristinikama). 

o Koira, jolla on LTV muutoksia, suositellaan yhdistettäväksi LTV0:n kanssa (suositus). Kuvausvaatimus ei 
koske ulkomaisia koiria. 
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Suomen selkäkuvatut koirat 1.1.2018: 
 

o LTV0 – 28 kpl – 28 %    
o LTV1 – 61 kpl – 60 %  
o LTV2 – 4 kpl – 4 %  
o LTV3 – 4 kpl – 4 %  
o LTV4 – 4 kpl – 4 %  

 
LTV-kuvattuja koiria oli 45% kaikista koirista. Minimi kuvausikä on 1 vuotta, yli 1-vuotiaista oli 
kuvattu 81%. 

 

 
 

NIKAMAEPÄMUODOSTUMAT  
(VA, vertebral anomaly) 

 
 

 
Selkärangan nikamien epämuodostumat ja siitä johtuva koko selkärangan epämuotoisuus. 
 
Liittyy eräillä koiraroduilla (bostoninterrieri, englannin- ja ranskanbuldoggi, mopsi jne.) esiintyvään 
”korkkiruuvihäntään”. Tutkimus tarkoitettu lähinnä ko. roduille, mutta lausutaan mahdollisesti myös muille roduille 
selkälausunnon yhteydessä. 
 
Nikamaepämuodostumat voivat aiheuttaa selkärangassa mm. kipuja, jäykkyyttä ja neurologisia ongelmia. 
 
Muille kuin ”korkkiruuvihäntä” roduille VA-lausunnon voi saada virallisen selkälausunnon yhteydessä koiran 
ollessa Suomen kennelliiton rekisterissä oleva yli 12kk ikäinen, tunnistusmerkitty koira. VA-lausunnon saamiseksi 
tulee selkäkuvien lisäksi ottaa sivu röntgenkuva kaularangasta. Käytössä oleva arvostelu asteikko: 
 

o VA0 = ei muutoksia 
o VA1 = lievä 
o VA2 = selkeä 
o VA3 = keskivaikea 
o VA4 = vaikea 

 
Suomessa rodun Pevisa on astunut voimaan 1.6.2015: 
 

o Pentujen vanhemmilla tulee olla astutus hetkellä virallinen selkälausunto – VA (nikamien epämuotoisuus) 
ja LTV (välimuotoinen lanne-ristinikama). Kuvausvaatimus ei koske ulkomaisia koiria. 

 
Virallisesti kuvatuilla tsekinpaimenkoirilla ei ole Suomessa todettu nikamaepämuodostumia 1.1.2018 mennessä. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Lähteet: ”Koiran nivelvaivat ja niiden hoitaminen” Sanna Karppinen, ”Koiran sairaudet” Birgitta Wikström ja Josefine Oberg, 
”Eläinten lääkintä ja hoito” Heikki Sirkkola ja Susanna Tauriainen, Kennelliitto.fi, koirajakissaklinikka.fi ja tsekinpaimenkoiran 
JTO ja PEVISA. Lisäksi Mirja Konnun tekemä terveystaulukko. www.nutrolin.fi/koirat/wp- 
content/uploads/2012/04/Nutrolin-Nivel 
Moniteho.pdf. spc.nam.fi/indox/english/html/nam/vetspc/1/226551.pdf. 


