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Muihin rotuihin verrattuna
borderterriereillä on korkeampi
riski menehtyä seuraavien
diagnoosien takia:
• epilsepsia
• törmäys ajoneuvon kanssa
• vatsa-suolisto-sairaudet
• cushingsin oireyhtymä
• traumaperäinen ihovaiva
• kadonnut
• aivokasvain
• maksasairaus
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Huom: Kategoriat on listattu, jos niissä on vähintään 8 tapausta.
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Taulukko 6: Suhteellinen Kuolleisuusriski Tarkoille kuolinsyille (Taso 1)
– Borderterrieri
verrattuna
Kaikkiin
rotuihin
2011–2016
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– Borderterrieri verrattuna Kaikkiin rotuihin 2011-2016

Muihin rotuihin verrattuna
border terriereillä on yli kuusinkertainen riski menehtyä
cushingsin oireyhtymän tai
aivokasvaimen seurauksena.

Tulkinta: Keltainen pystyviiva on kaikkien rotujen riski. Jos rodun punainen palkki jatkuu keltaisen viivan
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Huom. Kategoriat on listattu, jos niissä on vähintään 8 tapausta.

Teksti ja kuvat: Tytti Kuusi/Koirien Hyvinvointikeskus
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Kivun fysiologiasta
Kipu jaotellaan usein akuuttiin ja krooniseen kipuun.
Kipua luokitellaan myös erilaisiin kiputyyppeihin sen
mukaisesti, missä ja miten kipu tuntuu. Kiputyyppejä
ovat mm. somaattinen kipu, sisälmys- eli viskeraalinen
kipu, iskeeminen, kudoksen hapenpuutteesta johtuva
kipu, neurologinen kipu, heijastus- eli kaukokipu (referred pain) sekä aavesärky.
Kipukynnyksellä tarkoitetaan rajaa, jossa heikoin
ärsyke saa yksilön kokemaan kipua. Ärsytyksen tulee
siis ylittää tämä raja, jotta yksilö tuntee kipua. Tämä
kynnys on samantyyppinen ihmisellä ja eläimellä.
Vahvinta nosiseptistä (kudosvauriosta johtuvaa)
ärsykettä, jonka yksilö pystyy sietämään, kutsutaan
taas kivunsietokynnykseksi. Kynnys vaihtelee suuresti
yksilöiden ja eri lajien kesken. Kivunsietokynnys riippuu yksilöillä tietyssä tilanteessa mm. motivaatiosta,
stressistä, vuorokauden ajasta, mielialasta ja olosuhteista. Tähän saattavat vaikuttaa myös aikaisemmat
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esimerkiksi jatkuva kutina aiheuttaa mekaanista ärsytystä iholla ja limakalvolla, ja aiheuttaa pintakipua.
Yleensä käsitämme kivulla sellaista kipua, joka on
aiheutunut kudosvaurion aikaansaamana. Kipu ei kuitenkaan aina aiheudu nosiseptisistä signaaleista, jotka
ovat lähtöisin vaurioista kehon kudoksissa. Kipu voi
aiheutua myös kokemuksista, jotka riippuvat tilanteista, joissa yksilö elää. Tällaista kipua kutsutaan psykogeeniseksi kivuksi.
Onneton, stressaantunut ja peloissaan oleva yksilö
(esim. haavoittunut sotilas) tuntee paljon herkemmin
kipua kuin rauhallinen ja tyytyväinen yksilö. Kipu on
siis yhtä paljolti psykologinen kuin fysiologinenkin
ilmiö.
Toisaalta pelko (adrenaliinin eritys) joissain tapauksissa nostaa kipukynnystä ja kivunsietokykyä. Esimerkiksi koira, joka pelkää tutkimuspöydällä, ei välttämättä edes huomaa pistosta, josta ulahtaisi lattialla.
kokemukset sekä opittu asenne, toki myös mahdollinen kipua lievittävä valmiste. Ihmisellä tähän vaikuttavat myös esimerkiksi kulttuuri sekä rotu.
Aluetta kipukynnyksen ja kivunsietokynnyksen
välillä kutsutaan kipuherkkyysalueeksi. Tällä alueella
kipu voidaan luokitella heikosta kivusta kohtuullisen
kautta vaikeaan kipuun.
Akuutti kipu aiheuttaa sympaattisen hermoston
aktivoitumisen. Tämä heijastuu kehossa erilaisina fysiologisina muutoksina. Verenpaine nousee, hengitys
tihenee ja syke kiihtyy. Verisuonet supistuvat, silmien
pupillit laajenevat, virtsaaminen vähenee, keho on jännittynyt ja siihen saattaa kertyä turvotusta.
Toistuva stimulaatio eli ärsytys ei väsytä kipuhermopäätteitä, vaan synnyttää ns. hyperalgesiaa eli
yliärtyvyyttä. Tällöin lievempikin ärsytys koetaan normaalia kivuliaampana ja kivun kestoaika myös pitenee.
Kroonisessa kivussa kipuhermo voi vaurioitua myös
pysyvästi. Kivun hoito on sitä vaikeampaa, mitä pidempään kipu on jatkunut tai mitä voimakkaampaa se
on. Tehokkainta aina on, jos hoito voidaan aloittaa ennen kivun syntyä, viimeistään ennen kivun kokemista
(esimerkiksi leikkaukseen liittyvän kivun yhteydessä).

Kipuun vaikuttavia tekijöitä
Kipuun vaikuttavat monet erilaiset tekijät, kuten keskushermoston toimintatila ja ärsytetyistä kudoksista
vapautuvat aineet (endorfiinit, enkefaliinit jne.). Kun
kipu on jatkuvaa, elimistö oppii aistimaan kipua ja kivun pitkittyessä kipu muuttuu krooniseksi ja elimistö
siirtyy patologiseen eli sairaalloiseen kiputilaan. Myös

Onko koiralla kipuja?
Vaikka koira varsin hyvin kommunikoi ihmisen kanssa, ei kivun havainnoiminen koirassa ole helppoa. On
kehitetty erilaisia fysiologisia, immunologisia, käyttäytymistieteellisiä ja anatomisia mittareita, joiden avulla pyritään tulkitsemaan ja dokumentoimaan eläimen
kiputilaa.
Suomessa kehitetty kiputulkki on yksi tällainen
apuväline. Koiran kipumittari eli Helsinki Pain Index
(HCPI) on Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen
tiedekunnan kehittämä, laajasti maailmalla käytetty kivun pisteytys, havainnointi- ja seurantamittari.
Kipumittarin voit saada paperiversiona eläinlääkäriltä. Nykyisin se on saatavilla myös netistä, jossa se
on ladattavissa digitaalisesti tassuapu.fi -palvelusta.
Sieltä löytyy useampia videoita tästä aiheesta, kivun
mittaamisesta ja kipumittarin käytöstä.

Krooninen kipu ei välttämättä aiheuta koirassa mitään hyvin selkeitä, helposti luettavia merkkejä. Merkit
saattavat sen sijaan olla hyvin pieniä muutoksia käyttäytymisessä. Hiljalleen muuttunut koiran käytös saattaa jäädä meiltä huomaamatta. Ajoittain kannattaakin
pohtia, että onko esim. aiemmin positiivisesta ja iloisesta koirasta tullut apea ja apaattinen, leikkiminen ja
venyttely ovat jäänet pois tai syöminen on vaihtelevaa?
Kun pohdit kivun mahdollisuutta, tarkista seuraavat
seikat koiran käyttäytymisessä:
• liikkuminen
• tarkkaavaisuus
• tutkimuksissa selviävät muutokset
• hygienia
• levottomuus
• ravinto- ja nestemäärät
• virtsaaminen, ulostaminen
Koiralla saattaa alkaa esiintyä häiriökäyttäytymistä,
stressaantuneisuutta, ylivilkkautta tai aggressiivisuutta. Mieti, onko koirasi käsiteltävyydessä muutoksia?
• välttely
• pako
• vihaisuus
• hyökkäys
Kipeä koira saattaa osoittaa myös rauhoittavia signaaleita toisille koirille tai omistajalle, vaikkapa hoito
tilanteessa tai koiraan muutoin koskettaessa. Usein
nämä voivat olla hyvinkin korostuneita. Rauhoittavia
signaaleita ovat mm.
• pään kääntäminen sivulle
• silmien siristäminen
• kuonon nuolaisu
• paikalleen jähmettyminen
• istuutuminen
• maahan meno
• haukottelu
• silmien räpyttely
• maiskuttaminen
Ilmeneekö koirallasi epänormaalia käyttäytymistä?
• stereotypioita
• itsensä kirputtamista, nuolemista, jyystämistä?
• onko koirasi apaattinen?
• läähättääkö koirasi?
• lipooko koira huuliaan?
• valittaako koira niveliä taivutettaessa,
esimerkiksi tassuja kuivatessa?
• muriseeko, vikiseekö, iniseekö koirasi?
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ipua on tutkittu ihmisillä paljon. Kipukokemus
on kuitenkin yleensä henkilökohtainen, ja jokainen meistä aistii kivun eri tavoin. Koirien
kivun tutkiminen onkin paljon haastavampaa. Koira ei
itse pysty meille kivusta ja sen kokemisesta sanallisesti
kertomaan. Koira kuitenkin tuntee kipua aivan samalla
tavoin kuin mekin. Niinpä huolellinen koiran tarkkailu kotona ja arjen toimissa on erittäin tärkeää. Usein
omistaja pystyy arvioimaan koiran kipua ja sen astetta
paljon paremmin, kuin esimerkiksi eläinlääkäri lyhyen
vastaanottokäynnin aikana. Kipua tulee kuitenkin opetella näkemään ja tulkitsemaan omasta koirastaan.
Kipu, sen määrä ja kokeminen riippuu paljolti yksilöstä ja myös rodusta. Toiset rodut kestävät kipua
paremmin kuin toiset. Eri koirarodut on jalostettu
erilaisiin työtehtäviin. Tehtävissä toimiessaan koiran
tulee sietää korkeaakin kipukynnystä, ja silti jatkaa
työskentelyä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei koira
tuntisi kipua.
Koira saattaa peittää kipunsa tehokkaasti pitkäänkin. Kivun näyttäminen laumassa olisi luonnossa johtanut porukasta karkottamiseen. Niinpä koira pyrkii
kotonakin kipunsa hyvin pitkälti piilottamaan. Toisaalta jotkut koirat oppivat myös hakemaan huomiota jopa dramaattisuutta tavoittelevilla eleillä, jos omistaja
on aiemmin vastaaviin merkkeihin vahvasti reagoinut.
Niinpä kivun todellista määrää voi olla vaikea arvioida. Kivun tulkitseminen vaatii harjaantumista. Perusoletus kuitenkin on, että mikäli näet koirassasi kivun
merkkejä, sillä todennäköisesti on kipua.

Kivun merkkejä koiralla on syytä tarkkailla. Aina, kun
koiran käytös jollain tavoin muuttuu, on hyvä miettiä,
voiko muutoksen taustalla olla kipu. Yksittäinen muutos ei välttämättä ole kivun merkki, mutta jos oireita on
useampi, saattavat käytösmuutokset johtua kivusta.
Seuraavassa lista ulkoisista muutoksista, jotka saattavat viitata lihaskireyteen tai kipuun:
• koira lopettaa venyttelemisen
• koira venyttelee jatkuvasti
• koira seisoo takajalat allaan, selkä köyryssä
• koira ei ravaa, vaan liikkuu peitsaten ja laukaten
• koiran askelpituus lyhenee
• koira ontuu
• koira nuolee tai puree toistuvasti ranteitaan,
polviaan tai alaselkäänsä
• koira on jäykkä levon tai rasituksen jälkeen
• koira ei nosta päätään selkälinjan yli tai
kulkee pää hyvin pystyssä
• koira ei nosta häntäänsä enää ylös tai heiluttaa
sitä vain toisella puolella
• koiran selkä värähtää kosketuksesta
• koiran ylös nouseminen on vaikeutunut
• koira vaihtaa levottomasti paikkaa öisin
Kun koiran käytös muuttuu pikkuhiljaa, emme sitä
välttämättä havaitse. Aivan liian usein hitaasti kehittyviä, kipuun liittyviä käyttäytymisen muutoksia pidetään iäkkäämmällä koiralla luonnollisina. Koira on haluttomampi, laiskempi liikkumaan ja lenkit lyhenevät.
Tahti hidastuu, usein painoa kertyy ja vauhti laskee entisestään. Koira välttelee muita koiria, vetäytyy omiin
oloihinsa, ei hae seuraa eikä enää leiki. Liian helposti
ajattelemme, että koira on vanha ja väsynyt. Oikealla
hoidolla koiran kivut saataisiin lievitettyä ja koira saattaisi piristyä ja virkistyä huomattavasti.

Milloin koiran kipua tulee hoitaa?
Kipua tulee hoitaa aina, kun koira sitä näyttää, tai
meillä on syytä olettaa, että sillä on kipuja. Koska koira ei pysty meille kertomaan, emmekä me pysty koiran kipua mittaamaan, on sekä omistajan että koiraa
hoitavan ammattilaisen vastuulla se, ettei koira joudu
kärsimään kivusta.
Kun kivun kesto ylittää normaalin kudoksen paranemisajan, kipu on kroonista. Krooninen kipu kestä
kuukausia tai vuosia, ja lopulta usein muuttuu hankalammaksi hermovauriokivuksi.
Hermovauriokipu on kroonista kipua, jota on vaikea
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hoitaa tavallisilla
kipulääkkeillä.
Hermovauriokipu voi johtua
vauriosta tai
häiriöstä kipua
välittävässä
h e r m o jä r j e s telmässä. Tällaisia saattavat
olla esimerkiksi
selkäydinvamma, ääreishermostovaurio
tai välilevyn
pullistuman tai
spondyloosin aiheuttama hermojuurivaurio.
Krooninen kipu voi aiheuttaa kiputunnon herkistymistä. Tällöin aiemmin kivuton ärsyke, kuten esimerkiksi kosketus, muuttuu kivuliaaksi. Tällöin koira
saattaa aistia esimerkiksi silittämisen hyvin kivuliaana, eikä sitä enää siedä. Krooninen kipu ei parane itsestään, vaan sitä tulee hoitaa. Tärkeintä olisi aloittaa
kivun hoitaminen ennen sen kroonistumista.
Usein koiranomistajat ajattelevat ettei heidän
koirallaan ole kipuja, koska koira ei valita. Akuutissa
kivussa koira saattaakin vingahtaa. Kroonisesta kivusta kärsivä koira ei kuitenkaan välttämättä ääntele.
Yleensä kuvitellaan myös, että leikkivä, juokseva koira
ei ole kipeä. Koiralla saattaa kuitenkin olla niin vahva
vietti toimintaan, etteivät ne välitä kivusta. Into työhön voittaa kivun.
Ensisijaisesti kipeän koiran kivun hoito ja lievitys
kuuluu eläinlääkärille. Tarkemmissa tutkimuksissa
selvitetään kivun lähde ja tehokas hoito kivun aiheuttajan poistoon sekä mahdollinen lääkkeellinen kivun
hoito.
Usein virheellisesti luullaan, että lääkkeen syöttäminen koiralle saa tämän tottumaan lääkitykseen, ja
näin lääkkeen teho hiipuu. Nykyisin on kuitenkin olemassa hyviä kipulääkevaihtoehtoja erilaisille kivuille.
Jos lääke ei auta tai aiheuttaa sivuvaikutuksia, voidaan
valmistetta vaihtaa.
Lääkkeellisen kivun hoidon ohella meillä on käytössämme myös joukko muita, tehokkaita tapoja koiran
kivun lievittämiseen. Lääkkeettömiä ja sivuvaikutuksettomia kivunlievityksen menetelmiä ovat mm. hieronta, lämpö- ja kylmähoidot, cryo- eli huippukylmä
hoito, laserhoito, erilaiset vesihoidot ja vesiterapia,
tens/ems-sähköstimulaatiohoidot sekä akupunktio ja
ravintoaineet.

Näyttelyt

Kivun merkit

Hei!
Niin minä kuin monet muutkin teistä odotamme kevättä ja mahdollisuutta päästä taas koiranäyttelyihin.
Koiranäyttelyt ovat minulle paljon muutakin kun vain
koiran arvostelu kehässä. Koiranäyttelyt ovat sosiaalisia tapahtumia, missä tavataan tuttuja, nähdään paljon eri koiria, tehdään ostoksia ja pidetään hauskaa,
vaikka piknikin merkeissä. Ja onhan näyttelyissä aina
se omanlaisensa tunnelma ja jännitys mukana, mikä
tekee niistä ainakin minulle erityisiä ja rakkaita tapahtumia.
Sitten kun näyttelykausi alkaa, niin muistattehan
lähettää minulle kuvia ja tuloksia ROP/VSP koirista.
Toivotaan, että seuraavaan lehteen saamme jo kuvia tämän vuoden näyttelyistä.
Aurinkoista kevättalven jatkoa kaikille!
T. Katri
albrechtkatri@gmail.com
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