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LONKKANIVELDYSPLASIA (HD, hip dysplasia) 

 
 

 

Eli lonkkanivelen kasvuhäiriö. Yleisin luuston ja nivelten kasvuhäiriö, jota tavataan lähes kaikilla roduilla. 
Lonkkaniveldysplasia on kuitenkin lähinnä keskisuurten ja jättirotujen vaiva. 
 
Voidaan määritellä perinnölliseksi lonkkanivelen löysyydeksi, jossa nivelmalja on synnynnäisesti liian matala, 
jolloin reisiluun pää ei saa riittävästi tukea ja nivelestä tulee epävakaa. Pahimmillaan reisiluunpää ei pysy maljassa 
ollenkaan tai malja on erittäin puutteellisesti kehittynyt. 
 
Nykytietämyksen mukaan vika periytyy polygeenisesti, eli sen syntymiseen vaikuttavat useat geenit. Lisäksi 
ympäristöllä on vaikutusta lonkkanivelen kasvuhäiriöön. Ruokinta ja siihen liittyvä nopea kasvu ja painon nousu, 
sekä liikunta vaikuttavat lonkkavian ilmenemiseen ja vaikeusasteeseen. Lisäksi tapaturman aiheuttama 
niveltulehdus tai -vamma voi altistaa lonkkavian kehittymiseen. 
 
Lonkkavikaa ei voida nähdä vastasyntyneillä eli lonkat ovat silmämääräisesti normaalit syntyessä, mutta 
muutokset alkavat muodostumaan jo ensimmäisten elinviikkojen aikana, kun nivel altistuu koiran painolle. 
 
Ensimmäiset oireet lonkkanivelen kasvuhäiriöstä voivat ilmetä jo 3-12kk iässä. Pennulla lonkkavika tarkoittaa 
käytännössä nivelen löysyyttä. Reisiluun pää ja lonkkamalja eivät sovi täydellisesti yhteen. Väljyys aiheuttaa 
nivelessä hiusmurtumia, ruston murenemista ja lopulta nivelrikkokipuja. Tällöin oireena kasvuikäisellä koiralla voi 
olla mm. takajalkojen ontuminen, ”pupuhyppely” tai epäpuhdas liike yleensä ravissa, ylösnousu vaikeudet levon 
jälkeen ja liikkumishaluttomuus. Oireet voivat alkaa äkillisesti ja vähentyä tai loppua kokonaan, jopa vuosiksi. 
Vaivat kuitenkin palaavat myöhemmin, kun nivelrikko etenee riittävästi. Nuoren koiran oireiden lievennettyä, on 
suositeltavaa kysyä eläinlääkärin mielipidettä mahdollisista niveltä tukevien valmisteiden käytöstä, 
ennaltaehkäisevästi mahdollista tulevaa nivelrikkomuutosta silmällä pitäen.  
 
Lonkkanivelen kasvuhäiriö johtaa usein nivelrikon muodostumiseen. Nivelrikon kehittymisen aikatauluun ja 
tyyppiin vaikuttaa koiran yksilölliset ja rotukohtaiset erot. Nivelrikkomuutoksia voi olla jo alle 1-vuoden ikäisellä 
koiralla, mutta ne eivät aiheuta välttämättä oireita. 
 
Vanhemmilla koirilla mm. lonkkanivelen löysyyden ja subluksaation (osittainen sijoiltaanmeno) seurauksena, 
niveleen alkaa muodostua myös nivelrikkomuutoksia, kun nivelrusto vaurioituu. Oireina voi olla ontumisen ja 
liikkumishaluttomuuden lisäksi, reisilihasten surkastuminen (sekä etujalkojen lihasten vahvistuminen), liikunnan 
jälkeinen jäykkyys sekä epänormaali toisen tai molempien takajalkojen liike. Oireet voivat olla epämääräisiä ja ne 
laitetaankin yleensä vanhuuden piikkiin. 
 
Moni koira pystyy elämään lähes normaalin elämän lonkkaniveldysplasiasta ja nivelrikosta huolimatta, jos on 
muuten terve ja hyvässä kunnossa. Tästä syystä koiran ihannepainon ja hyvän lihaskunnon ylläpitäminen on 
tärkeää. Lonkkavikaisen koiran kivut riippuvat nivelrikon määrästä. 
 
Nivelrikon hoitona ja oireiden lieventämisenä voidaan käyttää; 
 

• Eläimille tarkoitettuja tulehduskipulääkkeitä, sekä pistoksena esim. Cartrophen-sarja, joka parantaa 
nivelen aineenvaihduntaa, estää haitallisten entsyymien toimintaa nivelessä ja edistää nivelen verenkiertoa 
sekä vaikuttaa anti-inflammatorisesti eli tulehdusta lievittävästi. 

• Suun kautta annettavia nivelnesteen ja nivelruston koostumusta sekä uusiutumista parantavia aineita 
kuten glukosamiini (niveltä suojaavien rakenteiden ylläpito ja tulehdusta lievittävä) ja kondroitiinisulfaatti 
(rusto, nivelpussin sisäkalvo, ruston alainen luukalvo; lievittää oireita ja hidastaa nivelrikon edistymistä). 

• Lisäksi nivelrikkoiselle suositellaan mm. Omega 3-rasvahappolisää, joka hillitsee niveltulehdusta sekä 
voitelee niveltä.  

 
Diagnoosin nivelrikosta tekee eläinlääkäri. Oikeanlainen ruokinta ja liikunta pitää nivelet liikkuvina ja lihaksiston 
kunnossa. Nivelrikkoinen koira hyötyy yleensä huomattavasti myös mm. fysioterapiasta ja/tai hieronnasta. 
Kirurginen hoito on myös joissain tapauksissa mahdollinen.  
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Lonkkanivelen kasvuhäiriöitä voidaan tutkia röntgenkuvauksella. Virallisen lausunnon saa yli 12kk ikäinen, 
Suomen Kennelliiton rekisterissä oleva tunnistusmerkitty koira.  

 
• Lonkkavian arvostelu asteikko (6v. Ikään saakka) 

◦ A = ei muutoksia/terve 
◦ B = lähes normaali/rajatapaus 
◦ C = lievä 
◦ D = kohtalainen/keskivaikea 
◦ E = vaikea 

 
Lonkkaniveldysplasian periytyvyysasteeksi on eri tutkimuksissa määritelty lähteestä riippuen 25–50 %. Perimällä 
on tärkeä osuus lonkkavian syntymisessä, ja sen suhteellisen korkean periytyvyysasteen vuoksi, sitä voidaan 
jalostusvalinnoilla myös vastustaa. Tsekinpaimenkoira ei rotuna ole ollut mukana tutkimuksissa, mutta 
periytyminen tuskin poikkeaa muilla roduilla todetusta. 
 
Lonkkaniveldysplasian suhteen on selvää, ettei vastustuksessa päästä toivottuun tulokseen, jos lonkkaterveydeltään 
keskimäärin heikosta pentueesta käytetään yksittäistä tervettä yksilöä jalostukseen. Jalostukseen käytettävien 
yksilöiden sukulaisten, erityisesti pentuesisarusten, tulokset tulisi myös ottaa huomioon jalostusyksilöitä ja – 
yhdistelmiä suunnitellessa. 
 
Tsekinpaimenkoirille on astunut Pevisa voimaan 1.6.2015 alkaen: 

• Molemmat vanhemmat tulee olla lonkkakuvattu; minimikuvausikä on 12kk 
• Kuvaustuloksen tulee olla A, B tai C.  
• C-lonkkaista saa käyttää vain terveen kanssa A tai B. 

 
Suomen lonkkakuvatut tsekinpaimenkoirat 1.1.2018: 

• A – 31 kpl – 28 % 
• B – 30 kpl – 27 %  
• C – 35 kpl – 32 %  
• D – 11 kpl – 10 %  
• E – 4 kpl – 4 %  

 
Minimi kuvausikä on 1 vuotta ja yli 1-vuotiaista oli 1.1.2018 kuvattu 90%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


