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1 JOHDANTO 

 

Koiran kivun tunnistaminen ja hoito on tärkeää jo siksi, että Eläinsuojelulain (247/1996) 

mukaan eläimiä on parhaalla mahdollisella tavalla suojeltava kärsimykseltä, kivulta ja 

tuskalta. Koiran akuutin kivun lisäksi myös kroonisen kivun tunnistaminen ja hoito on 

tärkeää, koska nykypäivänä lähes kaikki omistajat ja eläinlääkärit pitävät tärkeänä koiran 

asianmukaista kivunlievitystä (Hielm-Björkman ym. 2003). Kykymme hoitaa koiran kipua 

riippuu siitä, kuinka hyvin kipua voidaan tunnistaa ja mitata (Sharkey 2013). Kroonisen kivun 

tunnistaminen ja arviointi on kuitenkin vaikeaa ja tämä voi estää asianmukaisen 

kivunhoidon. Monia erilaisia lääkkeitä ja hoitomuotoja käytetään kroonisen kivun hoidossa, 

vaikka tieto hoitojen tehosta on usein puutteellista (Bell ym. 2014).  

 

Kipu on subjektiivinen tuntemus eivätkä koirat voi suoraan kertoa kivustaan, siksi kivun 

arvioimiseen on käytettävä muita menetelmiä. Koiran kivun mittaamiseen ei ole tähän 

mennessä kehitetty kultaista standardia (Hielm-Björkman ym. 2003). Eikä parhaasta 

menetelmästä kroonisen kivun arviointiin ole olemassa konsensusta. Etenkään siinä 

tapauksessa, että tutkittavan lääkkeen tai menetelmän hoitotuloksen odotetaan olevan 

huonompi kuin tulehduskipulääkkeillä (Rialland ym. 2012). Tehokkaiden kivunhoidon 

menetelmien kehitys vaatii sitä, että ymmärrämme kivun fysiologiaa ja pystymme 

mittaamaan kipua (Lamont ym. 2000). Koiran kroonisen kivun arvioimiseen on käytetty 

useita erilaisia asteikkoja, joita on kehitetty sekä eläinlääkärin että omistajan käyttöön 

(Hielm- Björkman ym. 2003). Perinteisesti käytetyt subjektiiviset kivun ja ontuman 

mittauksen menetelmät eivät ole yhdenmukaisia eri eläinlääkäreiden tai omistajien välillä, 

siksi tarvitaan uudenlaisia mittauksia ja menetelmiä, jotta kipua voidaan arvioida tarkemmin 

(Hudson ym. 2004). 

 

Eläinlääkäreille tehdyn kyselyn mukaan nivelrikko on yleisin syy krooniseen kipuun koiralla 

(Bell ym. 2014). Koiran nivelrikkoa ja siihen liittyvää kipua onkin tutkittu laajasti ja koiran 

nivelrikkokivun tutkiminen on ihmistenkin kivunhoidon kannalta merkittävä tutkimusalue. 
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Luonnollisesti kehittyvää koiran nivelrikkoa ja siihen liittyvää kipua voidaan käyttää ihmisen 

nivelrikkokivun tutkimusmallina (Knazovicky ym. 2016). Tutkielman tavoitteena on 

kirjallisuuskatsauksen avulla koota yhteen tietoa tällä hetkellä käytössä olevista koiran 

kroonisen kivun arviointimenetelmistä ja kartoittaa eri menetelmien eroja. Tutkielmassa 

käsitellään myös lyhyesti koiran kroonista kipua. Tietoa koiran kroonisen kivun erilaisista 

arviointimenetelmistä voi hyödyntää myös praktiikassa, jotta kroonisen kivun voisi tunnistaa 

paremmin myös kliinisillä potilailla. 
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2 KOIRAN KROONINEN KIPU 

 

Kipu eroaa perustavanlaatuisesti muista aisteista, koska monet erilaiset ärsykkeet voivat 

laukaista monitahoisen kipureaktion (Lamont ym. 2000). Kipu on subjektiivista, dynaamista 

ja moniulotteista. Kivun ulottuvuuksia ovat esimerkiksi fysiologinen, sensorinen, 

kognitiivinen, käyttäytymiseen liittyvä, mielialaan liittyvä ja sosiaalinen aspekti. Erilaiset 

kivun mekanismit ja ilmenemistavat ovat monimutkaisia, joten kivun mittaaminen on 

vaikeaa (Sharkey 2013). Kansainvälinen kivuntutkimuksen yhdistys määrittelee kivun niin, 

että se on epämiellyttävä sensorinen ja emotionaalinen kokemus, johon liittyy kudosvaurio 

tai sen uhka (IASP 2018). Krooninen kipu on kipua, joka kestää yli 3-6 kuukautta, esimerkiksi 

syöpään liittyvä kipu, nivelrikkoon liittyvä kipu ja amputaation jälkeinen haamukipu on 

kroonista kipua (Lamont ym. 2000). Yleisesti hyväksyttyä, yksinkertaista määritelmää 

kroonisesta kivusta ei tällä hetkellä ole olemassa (Wiseman-Orr ym. 2004). Nivelten 

tulehdukselliset ja rappeumasairaudet, kuten nivelrikko, ovat merkittävä kroonisen kivun syy 

koiralla (Schaible ym. 2009). On arvioitu, että noin 20 % koirapopulaatiosta kärsii nivelrikosta 

(Johnston 1997), joten krooninen kipu koskettaa suurta osaa koirapopulaatiosta. Nivelrikko 

on yhdistetty ontumaan, jäykkyyteen sekä vaikeuksiin hyppäämisessä, makuulle menossa ja 

ylös nousussa. Myös käytösmuutokset kuten aktiivisuuden ja leikkimisen vähentyminen on 

liitetty nivelrikkoon (Brown ym. 2007, Hielm-Björkman ym. 2009). 

 

Kipu voidaan jakaa erilaisiin tyyppeihin, näitä ovat kudosvauriokipu (myös nosiseptiivinen 

kipu), tulehduskipu (myös inflammatorinen kipu) ja hermosärkykipu (myös neuropaattinen 

kipu). Hermoston muovautuvuus on isossa osassa kroonisen kivun kehittymisessä (Mathews 

ym. 2014). Akuutti kudosvauriokipu on paikallista ja ohimenevää, sillä on suuri ärsykekynnys 

ja se on osa elimistön normaalia puolustusjärjestelmää joka varoittaa uhkaavasta 

kudosvaurion vaarasta, eli siitä on eläimelle hyötyä kudosvaurion välttämisessä. Kroonisesta 

kivusta ei ole eläimelle mitään hyötyä ja siinä hermosto itsessään on sairauden keskus. 

Krooninen kipu on jatkuvaa, elämänlaatua heikentävää, aiheuttaa kärsimystä ja vastaa usein 

huonosti perinteisiin kivun hoidon menetelmiin (Lamont ym. 2000). 
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Kroonisessa kivussa kipuhermot voivat herkistyä, eli hermostossa tapahtuu sensitisaatiota. 

Sensitisaatioksi kutsutaan sitä, kun kipureseptorien ärsykekynnys laskee toistuvan 

aktivaation seurauksena ja kipureseptorit herkistyvät. Sentraalisessa sensitisaatiossa 

selkäytimen kipuradan hermopäätteiden jatkuva aktivaatio johtaa selkäytimen hermosolujen 

herkistymiseen ja lisääntyneeseen reagointiin (Lamont ym. 2000). Perifeerisessä 

sensitisaatiossa hermopäätteen ympäristö muuttuu tulehduksen tai kudosvaurion 

seurauksena, jolloin perifeeristen kipuhermojen toiminta muuttuu, kun kipuhermot 

herkistyvät ja aktivoituvat (Mathews ym. 2014). 

 

2.1 Krooninen tulehduskipu 

 

Tulehduskivussa kipuhermojen herkkyys lisääntyy tulehdusvälittäjäaineiden takia niin että 

sekä vahingolliset että harmittomat ärsykkeet havaitaan kivuliaina. Tulehduskipua on 

tyypillisimmin akuutti postoperatiivinen kipu, kunnes leikkaushaava paranee. Akuutilla 

tulehduskivulla on nopea alku ja sen voimakkuus ja kesto riippuvat kudosvaurion 

vakavuudesta ja kestosta. Jos kuitenkin vahingollinen ärsyke on voimakas tai jos jatkuvan 

tulehduksen syy ei poistu, tulehduskipu kroonistuu. Näin käy esimerkiksi koirilla joilla on 

krooninen tulehduksellinen sairaus kuten niveltulehdus, ientulehdus, ihotulehdus tai 

selkäkipu (Mathews ym. 2014). Kroonista tulehduskipua on esimerkiksi nivelrikon 

aiheuttama kipu. Nivelrikossa kivun intensiteetti vaihtelee ja kipu yleensä pahenee liikunnan 

seurauksena (Schaible ym. 2009). 

 

2.2 Krooninen hermosärkykipu 

 

Kansainvälinen kivuntutkimuksen seura määrittelee hermosärkykivun niin, että se on kipua, 

joka on seurausta hermostossa olevasta vauriosta tai toimintahäiriöstä (IASP 2018). 

Hermosärkykipu liittyy yleensä krooniseen kipuun ja se voidaan itsessään katsoa sairaudeksi, 

joka johtuu epänormaalista hermoston toiminnasta. Hermosärkykivun patofysiologia on 
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monimutkainen ja epätäydellisesti ymmärretty. Vaurio ääreis- tai keskushermostossa johtaa 

valtavaan määrään muutoksia koko hermostossa (Mathews 2008). Hermosärkykipuun voi 

liittyä esimerkiksi hyperestesia, eli korostunut herkkyys kivuliaalle ärsykkeelle, allodynia eli 

tavallisesti kivuton ärsyke alkaa aiheuttaa kipua sekä dysestesia eli epämiellyttävä poikkeava 

tuntemus, joka voi olla spontaani tai ärsykkeen aiheuttama. Hermosärkykipua on vaikea 

diagnosoida eläimellä, sen oireita voivat olla käytösmuutokset, esimerkiksi satunnainen 

aggressio tai luonteen muutokset (Mathews 2008). Hermosärkykivun mahdollisuus pitäisi 

muistaa, jos eläimellä havaitaan odottamaton määrä kipua trauman tai kirurgian yhteydessä. 

Mikä tahansa krooninen kiputila voi kehittää hermosärkykivun komponentin johtuen 

jatkuvasta kipuhermojen aktivaatiosta ja sen seurauksena kehittyvistä muutoksista 

hermostossa (Mathews ym. 2014). 
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3 KOIRAN KROONISEN TULEHDUSKIVUN ARVIOINTI 

 

Kroonista kipua koiralla ei voi suoraan havaita, mutta sen aiheuttamaa käytöstä voi 

havainnoida (Brown ym. 2007). Normaalin käyttäytymisen puute on usein merkki kivusta, 

mutta normaalin käyttäytymisen arviointi on vaikeaa etenkin, jos arvioija ei tunne eläintä. 

Koiran kivunarvioinnin subjektiivinen luonne tekee käyttökelpoisen, luotettavan ja 

toistettavan tiedon keräämisestä vaikeaa. Eläimet myös peittävät kipuoireitaan 

suojamekanismina (Sharkey 2013). Jotta kroonista kipua voidaan arvioida kliinisissä 

tutkimuksissa, pitää käytettyjen arviointimenetelmien olla herkkiä, tarkkoja ja sopivia 

vastaamaan tutkimuskysymykseen (Budsberg 1997).  

 

Arviointi- tai mittausmenetelmän luotettavuutta ja validiteettia arvioidaan psykometristen 

ominaisuuksien eli mittausominaisuuksien avulla. Luotettavuutta on neljää eri tyyppiä: 

toistettavuus, arvioijien välinen toistettavuus, sisäinen yhdenmukaisuus ja reagointikyky. 

Toistettavuus arvioi sitä, miten hyvin menetelmä antaa saman tuloksen, jos sitä käytetään 

saman asian mittaamiseen kaksi kertaa ja kaikki muuttujat pysyvät samoina. Arvioijien 

välinen toistettavuus arvioi sitä, miten hyvin menetelmässä kaksi arvioijaa antavat samalle 

arvioitavalle asialle saman tuloksen. Sisäinen yhdenmukaisuus arvioi sitä, miten hyvin 

menetelmän eri kysymykset mittaavat yhdenmukaisesti samaa asiaa. Reagointikyky arvioi 

sitä, miten hyvin menetelmä kykenee mittaamaan eroja mitattavassa asiassa ajan kuluessa 

(Hielm-Björkman 2007). Mittauksen tai menetelmän validiteetti kuvaa sitä, miten tarkasti se 

todella mittaa sitä tutkittavan ilmiön ominaisuutta, mitä sen on tarkoitus mitata (Hudson 

ym. 2004). Ilman validointia menetelmä saattaa mitata vain ennakkokäsitystä siitä, miltä 

kipu koiralla näyttää (Sharkey 2013). Validiteetti voidaan jakaa neljään eri osaan. 

Näennäisvaliditeetti arvioi sitä, miten hyvin menetelmä subjektiivisesti arvioituna vaikuttaa 

mittaavan sitä mitä on tarkoitus mitata. Sisältövaliditeetti arvioi sitä, kattavatko menetelmän 

kysymykset tutkittavan ilmiön riittävän laajasti. Kriteerivaliditeetti arvioi sitä, miten 

menetelmä suhteutuu muihin samaa asiaa mittaaviin jo validoituihin mittareihin. 

Rakennevaliditeetti arvioi sitä, onko menetelmä riittävän kattava mittaamaan tutkittavaa 

ilmiötä (Hielm-Björkman 2007). On erittäin tärkeää, että kroonista kipua voidaan mitata 
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kvantitatiivisesti luotettavilla menetelmillä kliinisillä potilailla, jotta voidaan kehittää ja 

testata kivun lievitykseen käytettäviä menetelmiä (Brown ym. 2007). 

 

Vastemuuttuja on kliinisessä tutkimuksessa käytettävä työkalu, jolla tuotetaan tietoa, joka 

mittaa tiettyä lopputulosta, joka on tutkimuksen mielenkiinnon kohteena. Tätä lopputulosta 

mitataan tutkimuksen aikana ja se vastaa tutkimuskysymykseen. Vastemuuttujat voivat olla 

subjektiivisia tai objektiivisia (Budsberg 1997, Malek ym. 2012). Vaikka useita erilaisia 

vastemuuttujia on koiran kivun tutkimuksissa käytetty, käyttökelpoisimmista 

vastemuuttujista ei ole olemassa konsensusta, eikä siitä miten niitä pitäisi käyttää koiran 

ortopedisen kivun tutkimuksessa (Belshaw ym. 2016). Olisi tärkeää saada käyttöön 

validoituja vastemuuttujia ja saavuttaa yhteisymmärrys niiden käytöstä. Kunnes 

yhteisymmärrys saavutetaan, suositellaan että jokaisessa kliinisessä tutkimuksessa olisi 

vähintään yksi validoitu vastemuuttuja (Belshaw ym. 2016).  

 

Mahdollisia vastemuuttujia nivelrikon tutkimuksessa ovat kipu, nivelten toiminta, 

röntgenkuvissa havaittavat muutokset, biokemialliset muutokset, artroskopiassa tapahtuva 

nivelen visualisointi ja nivelen kuvantaminen magneettikuvauksella tai ultraäänellä 

(Budsberg 1997). Useiden erilaisten vastemuuttujien käyttö voi selittyä sillä, että nivelrikko 

on monimutkainen sairaus, joka vaikuttaa suureen määrään erilaisia koiria (Belshaw ym. 

2016). Ihmisen nivelrikon tutkimuksessa on kehitetty useita erilaisia standardoituja ja 

validoituja subjektiivisia mittausjärjestelmiä. Koiran nivelrikkokivun kliinisissä tutkimuksissa 

yksi yleisimmistä vastemuuttujista on kivun subjektiivinen arviointi sellaisella järjestelmällä, 

jota ei ole standardoitu ja validoitu, tämän takia eri tutkimusten tuloksia ei voi verrata 

toisiinsa (Budsberg 1997). Validoimattomien vastemuuttujien käyttö lisää riskiä virheellisen 

tai epäolennaisen tiedon keräämiseen ja levittämiseen (Walton ym. 2013). Vain joitain 

vastemuuttujia on validoitu koiran nivelrikon tutkimusta varten ja näitä validoituja 

vastemuuttujia käytetään tutkimuksissa vain harvoin (Belshaw ym. 2016).  

 

Arvioijan aiheuttama plasebovaikutus on yleinen, kun arvioidaan nivelrikon hoitovastetta 

koiralla. Se tarkoittaa sitä, että arvioija raportoi koiran kivun tai ontuman vähentyneen, kun 
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se ei objektiivisesti mitattuna ole vähentynyt. Sama vaikutus oli havaittavissa sekä omistajien 

(57%), että eläinlääkäreiden (45%) keskuudessa jotka tekivät subjektiivisia arvioita. Tämä 

pitää ottaa huomioon, kun tulkitaan omistajien ja eläinlääkärien tekemiä arvioita 

hoitovasteesta. Verrokkiryhmä on erittäin tärkeä kliinisessä tutkimuksessa, jotta 

plasebovaikutus voidaan havaita ja erottaa hoitovasteesta (Conzemius ja Evans 2012). 

Arvioijan aiheuttaman plasebovaikutuksen takia tieto, joka on kerätty objektiivisesti ja joka 

on potilaan tuottamaa, on parempaa verrattuna tietoon, joka on kerätty subjektiivisesti ja 

joka on tarkkailijan tuottamaa (Upchurch ym. 2016).  

 

3.1 Omistajan arvio 

 

Aiemmin nivelrikon aiheuttaman kroonisen kivun tutkimisessa on luotettu lähinnä 

eläinlääkärin arvioon ontumasta ja askelvoimalevyn avulla saatuihin tuloksiin (Brown ym. 

2007). Vaikka koiran kipua on vaikea määrittää, nivelrikkoon liittyvän kroonisen kivun 

kliininen kuva sisältää kuitenkin myös muutoksia käyttäytymisessä ja näitä muutoksia 

havainnoimalla kipua voidaan arvioida (Essner ym. 2017). Käyttäytymisen muutokset voivat 

olla hienovaraisia ja epämääräisiä, joten ne voivat helposti jäädä huomaamatta. 

Käyttäytymisessä on myös suuria yksilöllisiä vaihteluita ja käytökseen voi vaikuttaa 

esimerkiksi ympäristö, jossa koiraa tutkitaan. Tämän takia omistajan näkemys koiran 

käyttäytymisestä on tärkeää, koska omistaja tietää millaista koiran käytös normaalisti on 

(Sharkey 2013).  

 

Vaikka kliinisessä työssä luotetaan paljon omistajan arvioon kroonisesta kivusta koiran 

nivelrikon hoidossa, omistajan arviota ei kuitenkaan aiemmin ole juuri käytetty kliinisissä 

kokeissa, joissa on arvioitu nivelrikkokivun hoidon onnistumista (Brown ym. 2007). 

Omistajan havainnot koiran käytöksestä ja sen muutoksista voivat kuitenkin olla 

käyttökelpoisempia kuin eläinlääkärin, koska eläinlääkäri ei todennäköisesti tiedä miten 

kukin koira normaalisti käyttäytyy (Hielm-Björkman ym. 2009) ja omistajan havaintojen 
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oletetaan myös kuvastavan koiran elämänlaatua tarkemmin kuin eläinlääkärin, koska 

omistaja voi havainnoida koiraa jatkuvasti kotioloissa (Rialland ym. 2012). 

 

3.1.1 Validoidut kyselyt 

 

Omistajien käyttöön on kehitetty useita erilaisia validoituja kipukyselyjä (Hielm-Björkman 

ym. 2003, 2009, Wiseman-Orr ym. 2004, 2006, Brown ym. 2007, Hercock ym. 2009). Kyselyn 

validointi osoittaa, että sitä voidaan käyttää sen ominaisuuden mittaamiseen, jonka 

mittaamiseen se on kehitetty (Wiseman-Orr ym. 2006). Jos kysely on validoitu nivelrikon 

aiheuttaman kroonisen kivun arviointiin, ei se vielä tarkoita, että kyselyllä voitaisiin 

luotettavasti ja pätevästi arvioida muiden kivuliaiden sairauksien aiheuttamaa kipua. Kyselyt 

pitää erikseen validoida erilaisissa tilanteissa käytettäväksi (Brown ym. 2007). Ollakseen 

käyttökelpoinen, kyselyn täytyy validoinnin lisäksi kyetä myös havaitsemaan muutoksia 

eläimen tilassa ajan kuluessa, jotta sen avulla voidaan arvioida esimerkiksi sairauden 

etenemistä tai hoitovastetta (Brown ym. 2008). Kaikki validoidut kyselyt ovat omistajan 

suorittamaan koiran kivun arviointiin tarkoitettuja. Eläinlääkäreiden käyttöön ei tällä hetkellä 

ole validoitua kyselyä käytettävissä (Belshaw ym. 2016).  

  

Helsingin yliopistossa on kehitetty suomenkielinen kysely, Helsinki Chronic Pain Index (HCPI), 

jossa omistaja vastaa 11 kysymykseen numeerisella asteikolla nollasta neljään. Vastaukset 

nolla ja yksi merkitsevät koiran normaalia käyttäytymistä ja vastaukset kahdesta neljään 

merkitsevät sitä, että koiralla on kipua. Näistä vastauksista lasketaan yhteen indeksi, joka 

kertoo kroonisesta kivusta nivelrikkoa sairastavalla koiralla. Mitä korkeampi indeksin tulos, 

sitä enemmän kroonista kipua koiralla on. Indeksin arvo alle 6 tarkoittaa, että koiralla ei 

todennäköisesti ole kipua ja indeksin arvo yli 6 tarkoittaa, että koiralla voi olla kroonista 

kipua. HCPI on validoitu, luotettava ja herkkä menetelmä hoitovasteen arviointiin nivelrikkoa 

sairastavilla koirilla, jotka kärsivät kroonisesta kivusta. Lisäksi kysely on helppokäyttöinen ja 

indeksin muutokset korreloivat hyvin elämänlaadun muutosten kanssa (Hielm-Björkman ym. 

2003, 2009). 
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HCPI:ä on käytetty vastemuuttujana useassa tutkimuksessa, jossa on tutkittu nivelrikkoa 

(Hielm-Björkman ym. 2003, 2009, Wernham ym. 2011, Eskelinen ym. 2012, Hielm-Björkman 

ym. 2012, Walton ym. 2013, Heikkilä ym. 2014, Canapp ym. 2016). HCPI:ssä koiran omistajat 

kuvaavat koiran käyttäytymistä, eivätkä arvioi suoraan kivun tasoa tai sen häiritsevyyttä 

normaalissa arjessa (Essner ym. 2017). HCPI ei korreloi askelvoimalevyllä saatujen tuloksien 

kanssa. Ei ole selvää miksi näin on mutta tämä voi johtua siitä, että kyselyssä ei ole yhtään 

kysymystä ontumisesta ja omistajat todennäköisesti käyttävät muita asioita kuin ontumista 

kivun aiheuttamien käytösmuutosten kuvaamiseen (Walton ym. 2013). On myös esitetty, 

että HCPI:n korreloiminen elämänlaadun kanssa ei riittäisi kyselyn validoimiseksi (Walton 

ym. 2013).  

 

Health-Related Quality of Life (HRQL) on kysely, jonka avulla arvioidaan kroonisen kivun 

vaikutusta koiran elämänlaatuun. HRQL on validoitu kysely, jonka koiran omistaja täyttää. 

Kyselyssä on yksinkertaisia termejä, jotka liittyvät koiran hyvään terveyteen tai krooniseen 

kipuun. Jokaiseen termiin on liitetty seitsemänportainen numeerinen asteikko. Kysely 

mahdollistaa herkän ja tarkan arvion koirasta omistajan tekemänä, jolloin omistaja voi 

tuottaa tietoa koirastaan nopeasti ja helposti (Wiseman-Orr ym. 2004).  HRQL voi olla 

hyödyllinen kroonisesta kivusta kärsivien koirien tunnistamiseksi ja kliinisen vasteen 

seurannassa. Omistajat voivat kuitenkin kyselyssä aliraportoida kipua, mahdollisesti koska 

kivun aiheuttamat käytösmuutokset ovat aluksi pieniä tai koska omistajat eivät tunnista, että 

käytösmuutokset liittyvät kipuun. Omistajat voivat myös olla haluttomia myöntämään, että 

heidän koiransa kärsii kivusta (Wiseman-Orr ym. 2006).  

 

Canine Brief Pain Inventory-kysely (CBPI) on kehitetty ja validoitu ihmisten Brief Pain 

Inventory -kipukyselyn pohjalta. Kyselyn avulla voidaan luotettavasti ja pätevästi arvioida 

koiran kroonista kipua. Kysely mittaa kivun vakavuutta ja kuinka paljon se haittaa koiran 

normaalia elämää. Kyselyssä on 11 kysymystä, joista neljä liittyy kivun vakavuuteen ja kuusi 

siihen miten paljon kipu häiritsee koiran elämää. Arviointiasteikko on nollasta kymmeneen. 

Lisäksi arvioidaan elämänlaatua 5-asteisella luokituksella. Kyselyn täyttämiseen menee alle 5 
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minuuttia, eli se on helppo käyttää (Brown ym. 2007). Ruotsiksi käännetty CBPI on validoitu 

ruotsalaisilla nivelrikkoa sairastavilla koirilla ja niiden omistajilla. Ruotsinkielisellä CBPI:lla on 

hyvä sisäinen johdonmukaisuus ja se pystyy erottelemaan terveet koirat nivelrikkokivusta 

kärsivistä koirista. Ruotsinkielisen CBPI:n ensimmäiset neljä kysymystä kivun vakavuudesta 

eivät ole luotettavia, mutta loput kuusi kysymystä siitä, kuinka paljon kipu häiritsee koiran 

elämää, ovat luotettavia (Essner ym. 2017). 

 

CBPI:n avulla voidaan saada kvantitatiivista tietoa omistajien avulla koiran kroonisesta 

kivusta ja sen hoitovasteesta ja tätä tietoa voidaan käyttää koiran nivelrikon tutkimuksessa 

(Brown ym. 2008). CBPI:tä on käytetty useissa kliinisissä tutkimuksissa nivelrikon 

aiheuttaman kivun mittaamiseen (Malek ym. 2012, Little ym. 2016, Knazovicky ym. 2016). 

Kun CBPI:n tuloksia on verrattu askelvoimalevyn tuloksiin, yhdessä tutkimuksessa havaittiin 

lievä korrelaatio CBPI:n ja askelvoimalevyn tulosten välillä (Walton ym. 2013). Toisessa 

tutkimuksessa ei havaittu korrelaatiota CBPI:n ja askelvoimalevyn tulosten välillä vaikka 

molempien muuttujien perusteella kipu helpotti tulehduskipulääkityksellä. Tämä viittaa 

siihen, että omistajat käyttivät koiriensa kivun arviointiin muuta käyttäytymistä kuin 

ontumaa, eli askelvoimalevyn ja kyselyn avulla mitataan eri asioita. Askelvoimalevy mittaa 

kroonisen kivun vaikutusta ontumaan ja CBPI mittaa kroonisen kivun vaikutusta koiran 

päivittäiseen elämään (Brown ym. 2013).  

 

Liverpool Osteoarthritis in Dogs (Elbow) (LOAD-e) on kipukysely, joka on validoitu kroonista 

kyynärpään nivelrikkoa sairastavilla koirilla. Kyselyn tulokset eivät korreloi askelvoimalevyllä 

saatujen tulosten (Hercock ym. 2009) eivätkä kvantitatiivisen sensorisen mittauksen 

tuloksien kanssa (Knazovicky ym. 2016). LOAD-e:ssa on 13 kysymystä, joihin vastataan 

asteikolla 0-4 ja vastaukset lasketaan yhteen lopulliseksi arvosanaksi. Mitä suurempi tulos, 

sitä enemmän koiran käytöksessä ja liikkumisessa on muutoksia. LOAD-e -kyselyn 

toistettavuuden on todettu olevan hyvä (Muller ym. 2016). Eräässä myöhemmin tehdyssä 

tutkimuksessa LOAD:n tulokset korreloivat heikosti askelvoimalevyllä saatujen tulosten 

kanssa (Walton ym. 2013). LOAD-e:n huono puoli on se, että se on validoitu vain 

kyynärnivelen nivelrikkoa sairastaville koirille. Muita validoituja kyselyjä voidaan käyttää 
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kaikilla koirilla, jotka sairastavat nivelrikkoa, eli niillä on huomattavasti laajempi käyttöalue 

kuin LOAD-e:llä.  

 

Kyselyistä CBPI:n ja HCPI:n tuloksia on verrattu ja ne ovat olleet samansuuntaisia (Wernham 

ym. 2011). Kyselyistä HCPI:n, LOAD-e:n ja CBPI:n välillä on havaittu merkitsevä kohtalainen 

korrelaatio. On todennäköistä, että jokainen kysely kartoittaa nivelrikkokivun erilaisia 

osatekijöitä ja tämän takia korrelaatio eri kyselyjen välillä on vain kohtalainen (Walton ym. 

2013). Kipukyselyillä on pystytty havaitsemaan nivelrikkokivun hoidossa hoitovaste 

tulehduskipulääkkeille (Brown ym. 2008, Hielm-Björkman ym. 2009) ja ravintolisille (Hielm-

Björkman ym. 2009). Validoidut kyselyt ovat käyttökelpoisia, kun tutkitaan luonnollisesti 

esiintyvää koiran nivelrikkoa ja kun tutkittavana on tavallisia lemmikkikoiria. 

 

3.1.2 Kipulääkekokeilu  

 

Kipulääkekokeilussa seurataan sitä, tarvitaanko tulehduskipulääkettä kivunlievitykseen 

tutkimuksen aikana tutkittavan kivunhoitomenetelmän lisäksi. Kipulääkekokeilua 

tutkimuksen aikana on käytetty kahdessa tutkimuksessa kivun arviointiin muiden 

arviointimenetelmien lisänä. Tutkimuksissa omistajille on luovutettu tulehduskipulääkettä 

kotiin annostusohjeen kanssa ja omistajat ovat itse arvioineet milloin koiran kivunlievitys on 

tutkittavalla menetelmällä riittämätön. Jos omistaja päätyy antamaan tulehduskipulääkettä, 

merkitsee hän sen ylös koko tutkimuksen ajalta. Tutkimuksissa verrattaan, onko 

kontrolliryhmän ja hoidetun ryhmän välillä ollut eroa tulehduskipulääkkeen antamisessa. 

Tätä menetelmää käytetiin koirien kivun arviointiin muiden arviointimenetelmien lisänä 

(Hielm-Björkman ym. 2012, Heikkilä ym. 2014). 

 

Toisessa tutkimuksessa kipulääkekokeilun tuloksissa ei ollut eroa ryhmien välillä, kuten ei 

muissakaan kivun arvioinnin tuloksissa (Hielm-Björkman ym. 2012). Toisessa tutkimuksessa 

kipulääkekokeilussa ei havaittu eroa ryhmien välillä, vaikka objektiivisessa ontuman arviossa 

hoidetulla ryhmällä oli paremmat tulokset kuin kontrolliryhmällä (Heikkilä ym. 2014). Tätä 



13 
 

kivunarviointimenetelmää on käytetty vain vähän, eivätkä sen tulokset vaikuta olevan 

johdonmukaiset. Tuloksiin todennäköisesti vaikuttaa se, että omistaja määrittää 

subjektiivisesti, milloin antaa koiralleen tulehduskipulääkettä ja milloin ei. 

Tulehduskipulääkkeen antamiselle on siis erilaiset kriteerit eri omistajilla ja samakin omistaja 

voi olla epäjohdonmukainen päätöksissään eri ajan hetkillä.  

 

Kipulääkekokeilu toimii parhaiten siinä tapauksessa, että nivelrikosta kärsivän koiran 

omistaja ensin vastaa HCPI-kyselyyn silloin kun koira ei saa mitään kipulääkitystä. Sitten 

koiralle aloitetaan kipulääkekokeilu ja omistaja vastaa HCPI-kyselyyn lääkekokeilun aikana. 

Tämän jälkeen kipulääkekokeilu lopetetaan ja omistaja edelleen vastaa HCPI-kyselyyn. Kun 

omistaja näin seuraa koiransa käyttäytymistä ennen lääkitystä, lääkityksen aikana ja 

lääkityksen jälkeen, oppii hän tunnistamaan oman koiransa kipuoireet. Tällaisen 

koulutusjakson jälkeen omistaja osaa arvioida paremmin koiransa kipulääkityksen tarvetta 

(Hielm-Björkman ym. 2011). 

 

3.1.3 Muu omistajan arvio 

 

Client Spesific Outcome Measurement (CSOM) on subjektiivinen potilaskohtainen 

vastemuuttuja, jossa jokaiselta omistajalta kysytään mitkä päivittäiset toiminnat ovat 

vaikeita juuri heidän koiralleen ja näistä 3-5 toimintaa määritellään yksityiskohtaisesti. 

Omistajaa pyydetään myös määrittelemään, kuinka paljon nämä toiminnat on muuttuneet 

siitä, kun koiran aktiivisuus on ollut normaalia omistajan mielestä. Näin koostetaan jokaiselle 

koiralle yksilöllinen CSOM, jota arvioidaan tutkimuksen aikana (Lascelles ym. 2008). 

CSOM:ssä yksittäinen koira toimii omana kontrollinaan, kun verrataan CSOM:a ennen hoitoa 

ja hoidon aikana (Sharkey 2013). CSOMia on käytetty useissa tutkimuksissa muiden kivun 

arviointimenetelmien lisänä mutta se ei ole korreloinut muiden kivun arviointiin käytettyjen 

muuttujien kanssa (Wernham ym. 2011, Rialland ym. 2012 ja 2013). Moreaun ym. (2013) 

mukaan CSOM korreloi painonkannon paranemisen kanssa, mutta painonkannon tulosten 
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paraneminen vain keskimäärin 3,5 % elopainosta voi olla joko kliinisesti merkittävää tai 

sitten vain tilastollinen artefakta. 

 

CSOM eroaa selvästi standardoiduista kipuasteikoista, koska se koostetaan jokaiselle koiralle 

yksilöllisesti. Eri koirilla on erilaisia seurattavia CSOM toimintoja, joka viittaa siihen, että 

krooninen kipu vaikuttaa eri yksilöillä eri lailla päivittäiseen elämään (Rialland ym. 2012, 

2013). CSOM:n avulla omistaja arvioi koiransa kipua ja sen vaikutusta koiran arkielämään. 

Nivelrikossa oireiden vakavuuden luonnollinen vaihtelu todennäköisesti vaikuttaa tuloksiin. 

(Moreau ym. 2013). CSOM voi kärsiä vinoumasta, koska siinä omistaja seuraa itse 

valitsemiaan asioita koiransa käytöksessä kotioloissa. Tutkimusjakson aikana omistaja 

saattaa kiinnittää normaalia enemmän huomiota näihin asioihin ja tämä voi vaikuttaa 

tuloksiin.  Kun on verrattu CSOM:n avulla saatuja tuloksia validoitujen kyselyjen (CBPI, LOAD-

e ja HCPI) tuloksiin, tuloksissa on ollut vaihtelua eikä vaihtelun suunta ollut johdonmukainen 

(Muller ym. 2016). Validoidut kyselyt ovat siis luotettavampia kivun arvioinnin menetelmiä 

kuin CSOM. 

 

Koiran kroonista kipua voidaan arvioida myös visuaalisen analogisen asteikon (VAS) avulla. 

VAS on 10 cm mittainen vaakasuora viiva, jonka vasen reuna merkitsee kivuttomuutta ja 

normaalia liikkumista ja oikea reuna pahinta mahdollista kipua ja liikkumisvaikeutta. Koiran 

kipua arvioiva henkilö merkitsee viivalle kohdan, joka heidän mielestään kuvaa koiran kipua 

ja liikkumisvaikeutta. VAS lasketaan millimetreinä viivan vasemmasta reunasta (Hielm-

Björkman ym. 2003). VAS on subjektiivinen kivun arvioinnin menetelmä, jonka avulla on 

kehitetty 11 kysymystä sisältävä validoitu kysely koiran kroonisen kivun ja ontuman 

arviointiin. Koirien kysely on kehitetty ihmisille tarkoitettujen kipumittareiden pohjalta 

(Hudson ym. 2004). VAS-kysely ei kuitenkaan ole luotettava, jos sen tekevät omistajat, joita 

ei ole koulutettu tunnistamaan kliinisiä kivun oireita. Vasta kun nivelrikkoa sairastavat koirat 

olivat ensin saaneet tulehduskipulääkitystä ja lääkitys oli sen jälkeen lopetettu, omistajat 

yhdistivät käyttäytymisen muutokset kipuun (Hielm-Björkman ym. 2011). VAS ei siis sovellu 

ainakaan omistajien käytettäväksi koiran kivun arvioinnissa.  
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3.2 Eläinlääkärin arvio 

 

Kolme yleisintä vastemuuttujaa koiran ortopedisen kivun tutkimuksessa ovat eläinlääkärin 

tekemä subjektiivinen ontuman ja kivun arviointi, sekä röntgenlöydösten arvioiminen 

röntgenkuvista (Belshaw ym. 2016). Ontuman subjektiivinen arviointiasteikko on yleinen 

tapa arvioida kipua myös ortopedisillä kliinisillä potilailla (Gordon ym. 2003). Subjektiiviset 

arviointiasteikot ovat taipuvaisia arvioijien väliseen vaihteluun, joten eri arvioijien tulokset 

eivät ole vertailukelpoisia keskenään. Eläimillä ei ole myöskään määritelty, minkä suuruinen 

muutos asteikolla tarkoittaa kliinisesti merkittävää muutosta kivun määrässä. Joten 

tutkimuksissa ei voida määrittää onko yksittäinen koira vastannut kivunhoitoon vai ei. Tämä 

voi johtaa siihen, että pienet muutokset arviointiasteikolla hoitoryhmien välillä tuottavat 

tilastollisen merkitsevyyden ilman että vastaavaa merkitystä kivun vähenemisessä on 

kliinisesti havaittavissa (Sharkey 2013). Objektiivisesti kipua on yritetty arvioida myös 

röntgenkuvissa havaittujen muutosten perusteella mutta on kiistanalaista, onko 

röntgenkuvien avulla saadusta tiedosta hyötyä kivun arvioinnissa (Budsberg 1997). 

 

3.2.1 Subjektiivinen arvio 

 

Kipuun liittyvän ontuman vakavuuden subjektiivisessa arvioinnissa on käytetty numeerista 6-

asteista arviointiasteikkoa nollasta viiteen. Nolla kuvaa normaalia liikuntaa ja viisi painoa 

kantamatonta ontumaa (Quinn ym. 2007, Marshall ym. 2010). Ontuman ja kivun arviointiin 

on myös käytetty laajempaa arviointiasteikkoa, jossa pisteytetään ontuma, nivelten 

liikelaajuus, palpaatiokipu ja painonkanto sekä koirille annetaan myös yleisarvosana 

kliinisestä tilasta. Pieni pistemäärä tarkoittaa lieviä oireita ja suuri pistemäärä vakavia oireita. 

Tämä asteikko kuvaa laajemmin nivelrikkoon liittyviä kliinisiä oireita verrattuna pelkän 

ontuman arvioimiseen (McCarthy ym. 2007, Nganvonpanit ym. 2009 ja 2014, Heikkilä 2014). 

Näitä subjektiivisia arviointiasteikkoja ei ole kuitenkaan standardoitu eikä validoitu, eikä 

niiden sensitiivisyydestä ja spesifisyydestä ole tietoa (Sharkey 2013), joten niillä saatuja 

tuloksia ei voi verrata toisiinsa. Ontuman subjektiivisessa arvioinnissa myös eläinlääkäri voi 
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käyttää visuaalista analogista asteikkoa eli VAS:a. Yleisimmin käytetään 100 mm pituista 

horisontaalista viivaa, jonka vasen reuna kuvaa kliinisesti tervettä ja oikea reuna kuvaa 

vakavinta mahdollista ontumaa. Arvioija tekee viivalle merkinnän kohtaan, joka parhaiten 

kuvaa koiran ontumaa. Tulosten arvioinnissa mittaukset lasketaan merkintöjen etäisyytenä 

viivan vasemmasta reunasta (Quinn ym. 2007, Waxman ym. 2008, Marshall ym. 2010). 

Ontuman arviointi VAS:n avulla kuitenkin vaihtelee suuresti arvioijien välillä ja korreloi 

huonosti objektiivisen askellajianalyysin kanssa (Waxman ym. 2008). 

 

Vaikka subjektiivisia visuaalisia, kategorisia ja numeraalisia ontuman arviointiasteikkoja on 

kehitetty useita, harvan luotettavuutta ja validiteettia on tutkittu ja yhdenkään ei ole 

osoitettu kuvaavan objektiivisen askellajianalyysin tuloksia, jos ontuma ei ole vakava. (Brown 

ym. 2013). Subjektiivisen asteikon käyttö ontuman arvioinnissa ei siis missään tapauksessa 

korvaa objektiivista askellajianalyysiä. Eri eläinlääkäreiden antamat arviot eivät myöskään 

ole keskenään vertailukelpoisia, joten on tärkeää, että subjektiivisen arvion tekee aina sama 

henkilö, jos ontuman arvioinnin tuloksia halutaan vertailla (Quinn ym. 2007). Subjektiivisia 

kivun ja ontuman arviointimenetelmiä on kuitenkin käytetty useissa tutkimuksissa ilman 

yhtäkään objektiivista mittausmenetelmää (McCarthy ym. 2007, Lascelles ym. 2008, 

Nganvongpanit ym. 2009 ja 2014). Pelkkiä subjektiivisia menetelmiä käyttämällä esimerkiksi 

nivelensisäisen botuliinitoksiini-injektion kipua lievittävä vaikutus olisi jäänyt tutkimuksessa 

huomaamatta, vain objektiiviset mittausmenetelmät havaitsivat kivun vähenemisen 

(Heikkilä ym. 2014). 

 

3.2.2 Objektiiviset mittaukset 

 

Intuitiivisesti voisi ajatella, että kun nivelrikon aste nivelessä pahenee, vähenisi eläimen kyky 

ja halu käyttää kipeää raajaa. Röntgenkuvien avulla voidaan kyllä varmistaa 

nivelrikkodiagnoosi, mutta röntgenkuvissa havaitut nivelrikkomuutokset ja niiden vakavuus 

eivät korreloi objektiivisen askellajianalyysin tulosten kanssa. Tämän takia röntgenmuutoksia 

ei pitäisi käyttää koiran ontuman tai kivun arvioimiseen kliinisessä työssä tai tutkimuksessa 

(Gordon ym. 2003). Röntgenkuvissa havaitut nivelrikkomuutokset eivät korreloi myöskään 
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eläinlääkärin tai omistajan subjektiivisen kivun arvioinnin kanssa (Hielm-Björkman ym. 2003). 

Röntgenmuutosten arviointiin ja luokitteluun on myös käytetty useita erilaisia menetelmiä 

joita ei ole kuvattu tutkimuksissa kovinkaan tarkasti, eikä niitä ole validoitu. Näin ollen 

erilaisten röntgenkuvien tulkintaan käytettyjen menetelmien tuloksia on vaikea verrata 

toisiinsa (Belshaw ym. 2016). Myös kliinisessä työssä on tavallista, että röntgenlöydökset 

eivät vaikuta korreloivan kipuoireiden vakavuuden kanssa.  

 

3.3 Aktiivisuuden mittaus kiihtyvyysanturilla 

 

Koiran aktiivisuutta voidaan mitata kiihtyvyysanturilla, joka tallentaa jatkuvasti liikkumisen 

intensiteettiä, taajuutta ja kestoa pitkiä aikoja kerrallaan ja se on herkkä liikkeelle kaikissa 

suunnissa (Dow ym. 2009). Kiihtyvyysanturi on rannekellon kokoinen laite, joka voidaan 

kiinnittää koiran kaulapantaan tai valjaisiin (Hansen ym. 2009). Koirien välillä on suuria 

yksilöllisiä vaihteluita aktiivisuuden määrässä ja yksittäisen koiran aktiivisuus voi vaihdella 

suuresti eri päivien välillä. Yksittäisen koiran aktiivisuusmittauksen tuloksia ei siis voi verrata 

toisiin koiriin, vaan aktiivisuuden mittaus sopii yksittäisen koiran seurantaan pidemmällä 

aikavälillä (Dow ym. 2009). Ikä ja vuorokauden aika vaikuttavat selvästi koirien 

aktiivisuuteen. Yli 6 vuotiaiden koirien aktiivisuus on huomattavasti pienempää kuin alle 6 

vuotiailla koirilla. Koirien aktiivisuus on yöllä huomattavasti pienempää kuin päivällä 

(Rialland ym. 2013).  

 

Krooniset sairaudet aiheuttavat liikkumisen ja spontaanin aktiivisuuden vähenemistä, joten 

aktiivisuutta mittaamalla voidaan seurata esimerkiksi hoidon onnistumista tai sairauden 

etenemistä (Brown ym. 2010, Little ym. 2016). Liikkumista ja aktiivisuutta pidetään myös 

tärkeänä osana koiran hyvinvointia ja elämänlaatua, joten spontaanin aktiivisuuden 

mittaaminen kivun tutkimuksen yhteydessä on tärkeää. Kiihtyvyysanturin hyvä puoli on, että 

aktiivisuuden ajallinen jakautuminen eri vuorokauden aikoihin saadaan selville 

aktiivisuusmittauksen avulla. Aktiivisuuden lisääntyminen yöaikaan voi kertoa paitsi kivun 

lievittymisestä, myös siitä, että koira ei kroonisen kivun takia pysty nukkumaan koko yötä 
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rauhallisesti (Malek ym. 2012). Kiihtyvyysanturin avulla on mahdollista saada objektiivista 

tietoa koiran spontaanista aktiivisuudesta kotioloissa, jota ei ole mahdollista saada muilla 

mittauskeinoilla (Hansen ym. 2009, Rialland ym. 2012).  

 

Aktiivisuuden merkittävän lisäyksen ajatellaan kuvaavan kivun hoidon onnistumista (Brown 

ym. 2010). Mutta vielä ei ole olemassa tietoa siitä, mikä aktiivisuuden lisääntymisen tai 

vähentymisen määrä kuvaa kliinisesti merkittävää kivun lievittymistä tai pahentumista 

(Sharkey 2013). Aktiivisuusmittaus on joissain tutkimuksissa korreloinut askelvoimalevyn 

tulosten kanssa (Rialland ym. 2013, Little ym. 2016) kun taas toisissa tutkimuksissa 

aktiivisuusmittauksen tulokset eivät korreloineet askelvoimalevyn tulosten tai omistajan 

kivun arvioinnin kanssa (Wernham ym. 2011, Malek ym. 2012). Vielä tarvitaan lisää 

tutkimusta, jotta voidaan määrittää aktiivisuuden määrän muutos, joka merkitsee kliinisesti 

merkittävää muutosta kivun määrässä. Koska aktiivisuuden mittauksen avulla ei mitata 

suoraan kipua, vaan sen vaikutusta koiran elämään, tarvitaan vielä lisätutkimusta 

aktiivisuuden määrän merkityksestä koiran hyvinvoinnille. 

 

3.4. Objektiivinen askellajianalyysi 

 

Subjektiivisten mittausmenetelmien validoinnin puuttuessa on otettu käyttöön objektiivinen 

askellajianalyysi, jonka avulla on pyritty erottamaan kroonisen kivun hoitoon tarkoitettujen 

valmisteiden tehoa. Käytössä on kineettisen tiedon keräys askelvoimalevyn ja 

askelvoimamaton avulla. Nämä objektiiviset mittaustekniikat voivat tuottaa objektiivista 

tietoa, jos niitä käytetään oikein (Budsberg 1997). Nelijalkaisilla eläimillä askellajien ja 

liikkumisen muutokset kivun seurauksena mahdollistavat askellajianalyysin käyttämisen 

kivun arvioinnissa (Moreau ym. 2014). Nivelrikosta kärsivillä koirilla on muuttunut 

painonvaraus verrattuna terveisiin koiriin, koska nivelrikon kehittyessä painonvaraus 

muuttuu ajan myötä. Painonvaraus vähenee nivelrikosta kärsivässä raajassa ja lisääntyy 

vastaavasti muissa raajoissa (Budsberg 2001, Hielm-Björkman ym. 2012). Objektiivinen 
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askellajianalyysi on noninvasiivinen tapa mitata ontumaa koiralla, joka tarjoaa toistettavaa, 

kvantitatiivista tietoa koiran raajojen käytöstä (Sharkey 2013). 

 

3.4.1 Dynaaminen painonvaraus 

 

Dynaamista eli liikkeenaikaista painonvarusta voidaan mitata askelvoimalevyllä, joka on 

teräksinen levy, jonka reunoissa on pietsoelektrisiä kiteitä sisältävät sensorit, jotka mittaavat 

levyyn osuvien voimien suuruutta koiran kulkiessa levyn yli. Saadut mittaustulokset 

tallennetaan ja analysoidaan tähän tarkoitukseen kehitetyllä tietokoneohjelmalla. Kun koira 

astuu alustalle, syntyy kaksi yhtä suurta vastakkaista voimaa. Voima, jonka koira kohdistaa 

alustalle ja sille vastakkainen alustan reaktiovoima. Alustan reaktiovoimaa mitataan 

askelvoimalevyn avulla ja se voidaan jakaa useaan osaan, joista tutkimuksissa mitattavaksi 

muuttujaksi valitaan usein vertikaalinen huippuvoima tai impulssi (Moreau ym. 2014). 

Vertikaalisen huippuvoiman ja impulssin mittaukset ovat toistettavia, joten ne ovat 

luotettavia muuttujia painonkannon tutkimiseen (Nordquist ym. 2011). Vertikaalinen 

huippuvoima mittaa suurinta voimaa, joka syntyy, kun raaja osuu maahan askeleen aikana 

(Moreau ym. 2013) ja vertikaalinen impulssi mittaa kokonaisvoimaa askeleen aikana 

(Budsberg 2001). Askelvoimalevy on herkempi menetelmä ontuman arvioimisessa kuin 

subjektiiviset arviointiasteikot (Quinn ym. 2007). 

 

Koiran koko, rakenne, paino ja rotu vaikuttavat askelvoimalevyllä mitattuihin tuloksiin 

(Mölsä ym. 2010 ja Voss ym. 2010). Mittauksissa on myös tärkeää, että koirien nopeus ja 

kiihtyvyys osuu tietylle kapealle välille, koska molemmat muuttujat vaikuttavat tuloksiin 

(Nordquist ym. 2011). Vertikaalisen huippuvoiman väheneminen kuvaa kivun aiheuttamaa 

painonkannon vähenemistä kipeässä raajassa. Nivelrikossa taudinkuvaan kuuluva 

luonnollinen vaihtelu oireiden vakavuudessa vaikuttaa painonkannon mittauksen tuloksiin ja 

voi vaikeuttaa tulosten tulkintaa kivunhoitomenetelmien tutkimuksessa (Moreau ym. 2014). 

Kohtalainen liikunta ennen askelvoimalevymittausta ja suuri tehtyjen toistojen määrä 

huonontaa painonkannon tuloksia, eli pahentaa ontumaa nivelrikosta kärsivillä koirilla. Tämä 

tarkoittaa sitä, että tutkimuksissa olisi tärkeää kontrolloida koirien liikuntamäärää ennen 



20 
 

mittauksia. Myös tarvittavien toistojen määrä hyväksyttyjen mittausten saamiseksi on tärkeä 

tieto tulosten tulkinnan kannalta (Beraud ym. 2010, Nordquist ym. 2011).  

 

Askelvoimalevyllä mitatuissa tuloksissa on suuria eroja koirien välillä. Tämän takia on 

tavallista normalisoida vertikaalinen huippuvoima ja vertikaalinen impulssi koiran elopainon 

suhteen ja ilmoittaa tulokset prosentteina koiran elopainosta. Tämä helpottaa tulosten 

vertailua eri yksilöiden välillä (Voss ym. 2010, Hielm-Björkman ym. 2012, Rialland ym. 2013 

ja Moreau ym. 2014). Elopainon suhteen normalisoidut tulokset ovat luotettava tapa verrata 

eri yksilöiden tuloksia toisiinsa (Kano ym. 2016). Kun painonkantoa mitataan 

askelvoimalevyllä, vaaditaan useissa tutkimuksissa useampi hyväksytty mittaustulos, joiden 

keskiarvo lasketaan ja sitä käytetään muuttujana (Gordon ym. 2003, Voss ym. 2007 ja Hielm-

Björkman ym. 2012). Luotettavaan mittaukseen askelvoimalevylle hyväksytään ravissa 

sellainen suoritus, että yksi etutassu ja yksi takatassu osuvat levylle kokonaan eikä muita 

tassuja osu yhtä aikaa levylle (Moreau ym. 2014) (Kuva 1). 

 

 

 

Kuva 1. Koiraa juoksutetaan askelvoimalevyn yli ravissa. Kuva: Elizabeth T Hsiao-Wecksler 
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Askelvoimalevyn sensitiivisyys lievän ontuman tunnistamiseen käynnissä on 0,63 ja 

spesifisyys 0,95. Ravissa sensitiivisyys on 0,90 ja spesifisyys 1,0. Eli ravissa mitattu 

vertikaalinen huippuvoima on sensitiivisempi ja spesifisempi mittari ontuman 

tunnistamiseen kuin käynnissä mitattu. Askelvoimalevyn tuloksilla on yhdessä tutkimuksessa 

havaittu kohtalainen korrelaatio eläinlääkärin tekemän subjektiivisen askellajiarvion kanssa 

käynnissä ja hyvä korrelaatio subjektiivisen eläinlääkärin tekemän askellajiarvion kanssa 

ravissa (Voss ym. 2007). Useissa muissa tutkimuksissa askelvoimalevyn tulokset eivät 

kuitenkaan ole korreloineet subjektiivisten ontuman ja kivun arviointimenetelmien kanssa 

(Waxman ym. 2008, Rialland ym. 2013, Heikkilä ym. 2014). Yhdessä tutkimuksessa 

korrelaatio objektiivisen ja subjektiivisen askellajien arvioinnin tulosten välillä havaittiin vain 

etujalan ontumasta kärsivillä koirilla. Samassa tutkimuksessa korrelaatiota ei havaittu 

takajalan ontumasta kärsivillä koirilla (Marshall ym. 2010). Askelvoimalevyn tulosten kyky 

erotella ontuvat koirat terveistä kasvaa, kun ontuman vakavuus kasvaa (Voss ym. 2007).  

 

Kipulääketutkimuksessa käytetään usein satunnaistettuja, plasebokontrolloituja kliinisiä 

kokeita, joissa mitataan toistuvasti vertikaalista huippuvoimaa ja sen parantuminen tulkitaan 

eläimen voinnin parantumiseksi alkuperäiseen tilanteeseen nähden. Jos vertikaalinen 

huippuvoima paranee enemmän kuin plaseboryhmällä tai yhtä paljon kuin positiivisella 

kontrolliryhmällä, pidetään sitä merkkinä tutkittavan kivunhoitomenetelmän tehosta 

(Moreau ym. 2014). Askelvoimalevyn avulla saaduilla tuloksilla on pystytty havaitsemaan 

hoitovaste kivun hoidossa terapeuttisille dieeteille ja tulehduskipulääkkeille (Gagnon ym. 

2017). Askelvoimalevyllä mitattua painonkantoa pidetään objektiivisena ontuman mittarina, 

mutta on silti kiistanalaista kuvaako parantunut tulos painonkannossa tehokasta 

kivunlievitystä koirilla (Heikkilä ym. 2014, Gagnon ym. 2017). Objektiivisen askellajianalyysin 

tarjoama tieto voi olla vaikeasti tulkittavissa, jos koiralla on nivelrikkoa useissa raajoissa ja 

nivelissä. Koira voi jakaa painoaan raajoille usealla eri tavalla kompensoidakseen ontumaa 

eivätkä muutokset painonkannon jakautumisessa välttämättä kuvasta kivun määrää. Koiralla 

ei välttämättä kivusta huolimatta ole ontumaa. Askellajianalyysin avulla ei myöskään voida 

saada tietoa eläimen kyvystä hypätä tai nousta makuulta ylös, aktiivisuustasosta, 

liikkumishaluttomuudesta tai käyttäytymisen muutoksista (Sharkey 2013).  
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Vierekkäisten jalkojen painonkannon symmetriaa voidaan arvioida epäsymmetriaindeksin 

avulla, joka lasketaan vierekkäisten jalkojen vertikaalisten huippuvoimien tuloksesta. 

Epäsymmetria-indeksin tulos 0 tarkoittaa täydellistä symmetriaa (Voss ym. 2007). 

Epäsymmetria-indeksien avulla on pystytty havaitsemaan koiran takajalan ontuma kahdessa 

tutkimuksessa. Vertikaalisen huippuvoiman ja epäsymmetriaindeksin keskiarvot ovat 

ontuvilla koirilla merkitsevästi matalammat kuin terveillä koirilla (Voss ym. 2007, Fanchon ja 

Grandjean 2007). Epäsymmetriaindeksin avulla voidaan mitata eroa normaalin askellajin ja 

ontumisen välillä ja seurata muutoksia askellajin epäsymmetriassa (Volstad ym. 2016). 

Epäsymmetria-indeksin arviointi perustuu oikean ja vasemman puolen vertaamiseen 

keskenään. Epäsymmetria syntyy, kun koira vähentää painonkantoa kipeässä jalassa ja sen 

seurauksena painonkanto lisääntyy vierekkäisessä jalassa. Epäsymmetria-indeksiä ei 

kuitenkaan voida käyttää, jos koiralla on symmetrisesti huonontunut painonkanto etu- tai 

takajaloissa. Terveilläkin koirilla on havaittu lievää epäsymmetriaa ravissa. Terveen koiran 

epäsymmetrian raja-arvo <3,2% tuotti >95% sensitiivisyyden. Sopiva raja-arvo 

epäsymmetriaindeksille vaihtelee tutkittavan koirapopulaation mukaan (Fanchon ja 

Grandjean 2007).   

 

Dynaamista painonvarausta voidaan mitata myös paineherkän askelvoimamaton avulla, 

jonka avulla saadaan tietoa useammasta peräkkäisestä askeleesta. Askelvoimamaton avulla 

voidaan tutkia myös isoja ja pieniä koiria, joiden askelpituus ei sovi askelvoimalevylle 

(Moreau ym. 2014). Askelvoimamatossa useita korkearesoluutioisia sensorialustoja 

yhdistetään toisiinsa yhdeksi paineherkäksi matoksi, joka mittaa alustan reaktiovoimia. 

Askelvoimamatto on yhdistetty tietokoneeseen, jonka avulla kerätty tieto analysoidaan 

tarkoitukseen kehitetyllä tietokoneohjelmalla. Samanlainen toimimaton matto sijoitetaan 

toimivan maton eteen, jotta koirat tottuvat alustaan ennen kuin mittaus alkaa (Lascelles ym. 

2006). Hyväksytty mittaus saadaan, kun koira liikkuu suorassa linjassa koko 

askelvoimamaton yli. Koiran pitää ravata tasaista vauhtia koko maton läpi suoralla linjalla 

niin, että kaikki askeleet osuvat maton mittaavalle alueelle. Viidestä hyväksytystä 

mittauksesta lasketaan keskiarvot, joita käytetään muuttujina (Upchurch ym. 2016). 

Askelvoimamatolla mitatut dynaamisen painonkannon tulokset ovat johdonmukaisesti 

matalammat kuin vastaavat tulokset mitattuna askelvoimalevyllä. Eli askelvoimalevyn ja 
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askelvoimamaton tuloksia ei voi suoraan verrata toisiinsa. Askelvoimamattoa voidaan 

kuitenkin käyttää, kun arvioidaan yksittäisen koiran muutosta ajan kuluessa, koska tulokset 

ovat johdonmukaisia (Lascelles ym. 2006). 

 

3.4.2 Staattinen painonvaraus 

 

Kun terve koira seisoo paikallaan, kumpikin etujalka kantaa 30% painosta ja kumpikin 

takajalka 20% (Moreau ym. 2014). Staattinen painonvaraus ei mittaa suoraan kipua vaan 

sitä, miten koira käyttää raajojaan seistessään paikallaan. Koiran nivelrikon tavallisimmat 

oireet ovat ontuma ja lihasatrofia, jotka viittaavat siihen, että koirat todennäköisesti 

kantavat vähemmän painoa raajalla jossa on nivelrikkoa (Hyytiäinen ym. 2012). Koirilla voi 

olla myös opittuja tapoja käyttää raajojaan. Tämä vaikeuttaa staattisen painonvarauksen 

tulosten tulkintaa ja hoitovasteen arviointia esimerkiksi lääketutkimuksissa (Wernham ym. 

2011).  

 

Koiran takajalkojen staattisen painonkannon mittaamiseen voidaan käyttää kahta 

tehdaskalibroitua keittiövaakaa. Näin voidaan tutkia takajalkojen staattista painonkantoa 

helposti myös kliinisessä työssä, koska keittiövaakojen ostohinta on edullinen eikä muuta 

laitteistoa tarvita. Menetelmä on todettu luotettavaksi, mutta sen huono puoli on, että jos 

molempien takajalkojen painonkanto on symmetrisesti alentunut, sitä ei huomata. Tällä 

menetelmällä ei myöskään voida verrata etu- ja takajalkojen painonkantoa toisiinsa. 

Mittauksen spesifisyys oli 0,85 ja sensitiivisyys 0,39. Spesifisyys kertoo kuinka hyvin testi 

löytää terveet yksilöt ja sensitiivisyys kertoo kuinka hyvin testi löytää sairaat yksilöt. 

Mittauksen heikkous on siis se, että se ei erota sairaita yksilöitä terveistä kuin 39 % 

todennäköisyydellä. Menetelmää voidaan kuitenkin käyttää esimerkiksi yksittäisen koiran 

seurannassa kuntoutuksen yhteydessä. Normaalivaihtelu staattisessa painonkannossa 

terveillä koirilla on 3,3 % elopainosta (Hyytiäinen ym. 2012). 
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Staattista painonkantoa voidaan mitata myös askelvoimamaton avulla. Siinä koira 

kävelytetään askelvoimamatolle ja sitten pysäytetään se äkillisesti. Kun koira on seisonut 

paikallaan tasajaloin 3-5 sekunnin ajan aloitetaan painonkantotiedon tallennus, jota 

jatketaan 13 sekunnin ajan. Tallennus hyväksytään, jos koira seisoo paikallaan 

rentoutuneena, eikä liikuta jalkojaan tai päätään (Lascelles ym. 2006). Nivelrikosta kärsivillä 

koirilla staattinen painonkanto on vähentynyt jalassa, jossa on nivelrikkoa ja vastaavasti 

lisääntynyt vastakkaisessa jalassa. Terveillä koirilla staattinen painonkanto on symmetrinen 

takajalkojen ja etujalkojen välillä (Brydges ym. 2012). Staattisen painonkannon mittaamista 

askelvoimamaton avulla on käytetty useissa tutkimuksissa muuttujana (Wernham ym. 2011, 

Imhoff ym. 2011, Little ym. 2016, Upchurch ym. 2016). Vaikka staattinen painonvaraus 

vaikuttaa olevan luotettava tapa mitata kivun vaikutusta raajan käyttöön, vielä ei ole 

olemassa paljoakaan tietoa siitä, miten kivunlievitys vaikuttaa raajojen käyttöön, jos 

eläimellä on nivelrikkoa useammassa raajassa (Wernham ym. 2011). Staattinen ja 

dynaaminen painonvaraus mittaavat koiran raajojen toimintaa paikallaan ollessa ja 

liikkeessä, molemmat ovat kiinnostavia vastemuuttujia, kun arvioidaan toiminnallista 

lopputulosta esimerkiksi kirurgian jälkeisessä kuntoutumisessa tai lääketutkimuksessa 

(Hyytiäinen ym. 2012). 
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4 KOIRAN KROONISEN HERMOSÄRKYKIVUN ARVIOINTI 

 

Neuropaattinen kipu eli hermosärkykipu on yleistä ihmisillä, mutta eläimillä sitä kuvataan 

harvoin. Tämä voi olla seurausta siitä, että eläinten hermosärkykivusta tiedetään liian vähän 

ja sitä ei vielä osata kunnolla tunnistaa. Esimerkiksi toistuva saman kehonosan pureskelu tai 

raapiminen, spontaani ääntely, kielteinen reaktio kosketukselle ilman selkeää syytä tai 

heikko vaste tulehduskipulääkkeille voivat olla oireita kroonisesta hermosärkykivusta 

(Mathews ym. 2014). Kroonisesta hermosärkykivusta kärsivillä koirilla voi olla lisääntynyt 

sensorinen eli tuntoaistin herkkyys, eli ne voivat tuntea herkemmin kipua ja niiden 

kipuaistimus voi olla voimakkaampi kuin koirilla jotka eivät kärsi kroonisesta 

hermosärkykivusta (Brydges ym. 2012). Tuntoaistin herkistymisen on päätelty olevan 

seurausta ainakin osittain keskushermoston muovautuvuudesta. Lisääntynyt tuntoaistin 

herkkyys viittaa lisääntyneeseen kivun prosessointiin, joka on seurausta hermoston 

kipuratojen herkistymisestä (Knazovicky ym. 2016). Tätä tuntoaistin lisääntynyttä herkkyyttä 

mittaamalla voidaan arvioida hermosärkykipua, toinen vaihtoehto on omistajan 

subjektiivinen arviointi koiran käyttäytymisestä.  

 

4.1 Kvantitatiivinen sensorinen mittaus 

 

Kvantitatiivisella sensorisella mittauksella voidaan tutkia millä mekaanisen ärsykkeen tai 

lämpötilaärsykkeen kynnysarvolla eläin reagoi siihen (Brydges ym. 2012). Mittauksia voidaan 

tehdä kroonisesta nivelrikkokivusta kärsivillä koirilla sekä kipeän nivelen kohdalta, että 

muista kohdista kipeästä raajasta. Mittaustuloksia verrataan terveiden kontrollikoirien 

tuloksiin (Knazovicky ym. 2016).  

 

Kvantitatiivinen mittaus tuntoaistin herkkyydestä mekaaniselle ärsykkeelle voidaan tehdä 

ihoon painettavilla Von Frey- säikeillä, jotka ovat hieman taipuisia nailonsäikeitä ja niiden 

läpimitta vaihtelee 1,65 mm ja 6,65 mm välillä. Säikeen läpimitta vaikuttaa voimaan jolla säie 

taipuu, joten voima, jolla säie painaa koiran ihoon tiedetään. Säikeen taipumiseen tarvittava 
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voima vaihtelee 0,008 g ja 300 g välillä. Säikeen painaminen ihoon ei aiheuta kipua, vaan sen 

avulla määritetään mekaanisen tuntoaistin herkkyyden kynnysarvo. Säie voidaan painaa 

koiran varpaiden väliin koiran seisoessa (Brydges ym. 2012) tai sitten iholle sen nivelen 

kohdalla jossa on nivelrikkolöydökset ja lisäksi muualle saman raajan iholle (Knazovicky ym. 

2016). Tuntoaistin herkkyyden kynnysarvo määritetään niin että se voima, joka aiheuttaa 

jalan poisvetämisen vähintään 3 kerralla 6 mittauksesta, on mekaanisen ärsykkeen 

kynnysarvo. (Brydges ym. 2012). Kynnysarvo voidaan myös laskea niiden voimien 

keskiarvona, jotka 5 mittauskerralla aiheuttavat jalan poisvetämisen (Knazovicky ym. 2016). 

Tuntoaistin herkkyyttä mekaaniselle ärsykkeelle voidaan tutkia Von Frey- säikeiden lisäksi 

myös painealgometrillä. Siinä on litteä kärki, joka on halkaisijaltaan 3 mm ja se on yhdistetty 

tallennusyksikköön. Laitteessa oleva tallennusohjelma tallentaa maksimivoiman, joka 

testattavalle alueelle kohdistetaan. Maksimivoima, joka laitteen avulla voidaan mitata, on 

2500 g. Tuntoaistin kynnysarvo on se keskiarvo, joka aiheuttaa raajan poisvetämisen 5 

mittauskerralla (Knazovicky ym. 2016). 

 

Herkkyyttä lämpötilalle voidaan tutkia kylmän levyn avulla, jonka lämpötila on 6,9-7,9 °C. 

Koira talutetaan levylle seisomaan ja 10 sekunnin totuttelujakson jälkeen seurataan, miten 

usein koira nostaa tutkittavan jalan pois levyltä 30 sekunnin aikana. Kolmen mittauksen 

keskiarvo lasketaan. Mittausten välillä on 5 minuutin lepoaika huoneenlämpöisellä alustalla. 

(Brydges ym. 2012). Koirien herkkyyttä kuumalle ja kylmälle voi tutkia myös laitteella, jonka 

anturin lämpötilaa voidaan säätää. Herkkyyttä kuumalle on tutkittu anturin lämpötilalla 49 

°C ja herkkyyttä kylmälle anturin lämpötilalla 0 °C. Mittauskohdista ajetaan karvat ennen 

mittauksia. Lämpötilaärsykkeen kynnysarvo on se arvo, jolla koira vetää jalan pois. 

Kynnysarvona käytetään 5 mittauksen keskiarvoa (Knazovicky ym. 2016).  

 

Kvantitatiivista sensorista mittausta on käytetty nivelrikosta ja kroonisesta kivusta kärsivien 

koirien tuntoaistin herkkyyden tutkimiseen kahdessa tutkimuksessa. Molemmissa 

tutkimuksissa havaittiin kroonisesta kivusta kärsivillä koirilla lisääntynyt tuntoaistin herkkyys 

sekä mekaaniselle- että lämpötilaärsykkeelle verrattuna terveisiin koiriin. Kroonisesta kivusta 

kärsivien koirien jalka, jossa on nivelrikkoa, on myös herkempi verrattuna vastakkaiseen 
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jalkaan. Koska tuntoaistin herkkyys oli lisääntynyt muuallakin raajassa kuin vain 

nivelrikkoisen nivelen kohdalla, on kyseessä todennäköisesti kipuratojen herkistyminen 

(Brydges ym. 2012, Knazovicky ym. 2016). Brydges ym. (2012) osoittivat ensimmäistä kertaa 

tuntoaistin yliherkkyyden kylmälle kliinisessä koiran nivelrikossa. Kvantitatiivista sensorista 

mittausta voidaan käyttää tuntoaistin herkkyyden arviointiin koiralla, mutta 

mittausmenetelmien luotettavuudesta, toistettavuudesta, sensitiivisyydestä ja 

spesifisyydestä tarvitaan vielä lisää tutkimusta koiran kroonisissa kiputiloissa (Brydges ym. 

2012).  

 

Koiran hermosärkykivun arviointiin on myös käytetty ihon sähkönjohtavuutta ja sen 

muutoksia. Ihon sähkönjohtavuuden muutokset johtuvat sympaattisen hermoston 

aktiivisuuden muutoksista. Ihon sähkönjohtavuutta voidaan mitata Pain Gauge-laitteen 

avulla. Laitteessa on 2 elektrodia, jotka asetetaan eläimen karvattomalle iholle 2 sekunnin 

ajaksi. Mittauksia tehdään kolme, joista lasketaan keskiarvo. Laite antaa numeerisen arvon 

ihon sähkönjohtavuudelle, jonka vaihteluväli on 0,1-9,9. Mitä suurempi arvo, sitä enemmän 

koiralla ajatellaan olevan kipua ja stressiä. Ihon sähkönjohtavuuden mittausta on käytetty 

yhdessä tutkimuksessa koiralla, mutta mittaus ei ollut koiralla luotettava. Yksittäisen koiran 

tulokset vaihtelivat liikaa eri mittauskertojen välillä, joten ihon sähköistä johtavuutta ei voida 

ainakaan vielä käyttää koiralla kivun arviointiin (Rialland ym. 2012). 

 

4.2 Omistajan subjektiivinen arvio 

 

Hermokipusärkyä on arvioitu omistajan täyttämän kyselyn avulla. Kysely kehitettiin aiemmin 

validoitujen kyselyjen perusteella, jotka kuitenkin on validoitu sydänsairaudesta tai 

nivelrikosta kärsiville koirille. Kyselyssä on kysymyksiä koiran käyttäytymisestä, yleisestä 

terveydentilasta, hermosärkykivusta ja elämänlaadusta. Omistajien raportoima lisääntynyt 

hermosärkykipu korreloi merkitsevästi huonontuneen elämänlaadun, rauhoittumiskyvyn ja 

liikkumishalukkuuden kanssa. Hermosärkykivun intensiteetti oli positiivisesti assosioitunut 

pelkokäytökseen ja vähentyneeseen elämänlaatuun (Rutherford ym. 2012). Tutkimuksessa ei 
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kuitenkaan validoitu kyselyä hermosärkykivun mittaamiseen, joten ei ole selvää mittaako 

kysely oikeastaan hermosärkykipua ja jos mittaa, kuinka luotettavia tulokset ovat. 

 

Hermokipusärkyä on yhdessä tapauskertomuksessa arvioitu kolmella koiralla omistajan 

subjektiivisen arvion avulla. Kaikki kolme koiraa kärsivät hermosärkykivusta, joka ei ollut 

vastannut tulehduskipulääkitykseen. Omistajien mukaan kaikilla kolmella koiralla kipuoireet 

hävisivät kokonaan tai lähes kokonaan gabapentiini- tai amitriptyliini-lääkityksen aloituksen 

jälkeen. Koirien kipua ei tässä tapausselostuksessa arvioitu millään muulla menetelmällä, 

mutta omistajien mukaan koirien elämänlaatu oli parantunut huomattavasti lääkitysten 

aloituksen jälkeen (Cashmore ym. 2009). Toisessa tapauskertomuksessa yhden koiran 

hermokipusärkyä mitattiin CBPI:llä ensin, kun lääkityksenä oli pelkästään tulehduskipulääke 

ja sen jälkeen, kun lääkehoitoon lisättiin amantadiini. CBPI:n tulos laski 48/100:sta 4/100:n 

amantadiinin aloittamisen jälkeen ja omistajan mukaan koiran vointi ja elämänlaatu olivat 

merkittävästi parantuneet amantadiinin aloittamisen jälkeen. Tässäkään koiran kipua ei 

arvioitu millään muulla menetelmällä (Madden ym. 2014). Eläinlääketieteessä olisi selvästi 

tarvetta kehittää arviointimenetelmiä myös hermosärkykivun mittaamiseen. Näissä 

tutkimuksissa ei ole käytetty yhtäkään objektiivista tai validoitua kivunarviointimenetelmää, 

joten tutkimusten tuloksia on erittäin vaikea verrata toisiinsa.  
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5 POHDINTA  

 

Koiran kroonisen kivun tutkimisessa on käytetty useita erilaisia menetelmiä, joista harva on 

validoitu. Lukuisien validoimattomien kivunarviointimenetelmien käyttö voi johtaa 

epäluotettavaan tietoon ja tutkimukseen jota ei voida toistaa, jonka takia tutkimustulokset 

ovat liian erilaisia vertailuun (Belshaw ym. 2016). Suosituksia tällaisten tulosten pohjalta 

tulisi välttää, koska suositusten seurauksena voi levitä laajaan käyttöön toimintatapoja, 

joiden hyötyä tai haittaa potilaalle ei oikeastaan tunneta. Eläinlääketieteessä ei ole olemassa 

kultaista standardia akuutin tai kroonisen kivun arviointiin tai kivun hoitovasteen arviointiin 

(Sharkey 2013). Tämä vaikeuttaa kivun hoitoa, koska ensin kipu pitää tunnistaa, jotta sitä voi 

hoitaa. Hoitovasteen arviointia varten kipua ja sen määrää pitäisi myös pystyä mittaamaan. 

Kultaisen standardin puuttuessa tutkimuksissa on käytetty monia erilaisia menetelmiä 

kroonisen kivun mittaamiseen koiralla. Ja monessa yksittäisessä tutkimuksessa on käytetty 

useita erilaisia menetelmiä samaa aikaa, jotta voitaisiin arvioida kivun erilaisia osatekijöitä. 

Vielä ei ole myöskään olemassa juurikaan tietoa siitä, miten kivunlievitys vaikuttaa 

esimerkiksi koiran raajojen käyttöön, jos eläimellä on kroonista kipua useammassa raajassa 

tai nivelessä. Kliinisillä potilailla on kuitenkin usein nivelrikkoa useammassa nivelessä, joten 

tämäkin alue vaatii lisää tutkimusta tulevaisuudessa.  

 

Menetelmistä esimerkiksi CSOM, aktiivisuuden mittaus kiihtyvyysanturilla ja objektiivinen 

askellajianalyysi tarjoavat erilaisia tietoja kivun aiheuttamista toimintakyvyn muutoksista. 

Muller ym. (2016) toteavat että CSOM voi kärsiä vinoumasta, koska siinä omistaja itse 

valitsee mitä toimintoja koiransa käyttäytymisessä seuraa ja sen seurauksena omistaja 

saattaa antaa näille valitsemilleen toiminnoille suhteettoman suuren painoarvon. Usein 

CSOM:n avulla saadut tulokset eivät olekaan korreloineet muiden objektiivisempien 

kivunarviointimenetelmien avulla saatujen tulosten kanssa. Omistajan avulla voidaan saada 

tarpeellista tietoa koiran kivusta, mutta ongelmana on se, että jos omistajaa ei ole 

koulutettu tunnistamaan kliinisiä kivun oireita, ei heidän avullaan saatu tieto ole välttämättä 

luotettavaa (Hielm-Björkman ym. 2011).  
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Kiihtyvyysanturilla mitatun aktiivisuuden merkittävän lisäyksen ajatellaan kuvaavan kivun 

hoidon onnistumista (Brown ym. 2010), mutta vielä ei ole olemassa tietoa siitä miten suuri 

aktiivisuuden lisäys merkitsee kivun vähentymistä. Aktiivisuudessa on myös suuria eroja 

yksilöiden välillä, joten tulosten vertaaminen yksilöiden välillä on vaikeaa. Objektiivinen 

askellajianalyysi mittaa koiran raajojen painonkantoa, eikä suoraan kipua. Ja vaikka 

objektiivista askellajianalyysiä käytetään nykyään laajasti koiratutkimuksissa, ohjeita tiedon 

keräämiseen, sen tulkintaan ja käyttöön kliinisessä työssä ei vielä ole olemassa (Moreau ym. 

2013). Koska toistojen ja liikunnan määrä vaikuttaa askelvoimalevyn tuloksiin nivelrikosta 

kärsivillä koirilla (Beraud ym. 2010), voisi olla kiinnostavaa lisätä tutkimuksiin kontrolloitu 

määrä liikuntaa, jonka jälkeen askelvoimalevymittaus tehtäisiin uudelleen. Näin voitaisiin 

mahdollisesti havaita lievemmät ontumat helpommin tutkimuksissa ja voitaisiin saada 

isompia eroja nivelrikosta kärsivien ja terveiden koirien välille.  

 

Subjektiivinen askellajien arviointi ja objektiivinen askellajianalyysi eivät oikeastaan mittaa 

samaa asiaa, subjektiivisessa arviossa arvioidaan liikettä kokonaisuutena ja objektiivinen 

askellajianalyysi mittaa raajojen painonvarausta (Voss ym. 2007). Tämän takia ei ole 

yllättävää, että useissa tutkimuksissa näiden menetelmien tulokset eivät ole korreloineet 

keskenään. Quinn ym. (2007) ovat esittäneet, että ihmisen silmä ei pysty arvioimaan 

vertikaalista huippuvoimaa, vaan koira pystyy muuttamaan painonvarausta jalkojen välillä 

huomattavasti ennen kuin ihmisen silmä erottaa ontuman. On mahdollista että tämän takia 

subjektiivisen ja objektiivisen askellajianalyysin tulokset eivät useissa tutkimuksissa ole 

korreloineet. Askelvoimalevy ja -matto ovat myös kalliita investointeja, ne vaativat paljon 

tilaa ja niiden käyttöön henkilökunta pitää kouluttaa. Askelvoimalevy- ja matto eivät olekaan 

kovin käytännöllisiä menetelmiä askellajien arviointiin potilastyössä. Tämän takia olisi 

tärkeää kehittää validoituja menetelmiä askellajien subjektiiviseen arviointiin, koska kalliita 

ja tilaa vieviä laitteistoja ei ole mahdollista hankkia kuin isoimmille vastaanotoille.  

 

Optimaalinen kivunarviointimenetelmä havaitsisi muutoksen eläimen tilassa, olisi helppo ja 

nopea käyttää, olisi käyttökelpoinen monella kielellä, sen avulla saatu tieto olisi helppo 

tulkita ja lisäksi menetelmän käytössä ei tarvittaisi välineistöä. Sillä pitäisi myös olla todisteet 
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toistettavuudesta ja luotettavuudesta ja sen pitäisi pystyä havaitsemaan muutokset ajan 

kuluessa. Tällaista täydellistä kivunarviointimenetelmää ei todennäköisesti pystytä koskaan 

kehittämään. Mikään kivunarviointimenetelmä ei yksinään ole sopiva mittaamaan kaikkia 

erilaisia kivun tyyppejä ja kaikissa menetelmissä on hyvät ja huonot puolensa (Sharkey 

2013). Erilaisten menetelmien avulla saatua tietoa olisikin hyvä tulkita kokonaisuutena, 

koska krooninen kipu on monitahoinen ilmiö ja se voi eri eläimillä ilmentyä erilaisilla tavoilla. 

Vaikuttaa siltä, että omistajan on helpompi arvioida joitain muuttujia ja eläinlääkärin toisia, 

koska eläinlääkärin ja omistajan subjektiiviset arviot koiran kivusta eivät aina korreloi (Hielm-

Björkman ym. 2013). Olisikin tärkeää, että eläinlääkäri ja omistaja työskentelevät yhdessä, 

jotta saadaan mahdollisimman kattava kuva koiran kipuoireista ja kivun vaikutuksesta 

elämänlaatuun ja koiran jokapäiväiseen elämään. Luotettavien ja validoitujen 

kivunarviointimenetelmien kehitys voisi tulevaisuudessa tuoda lisää vaihtoehtoja 

kivunhoitoon eläimille. Lisäksi se voisi lisätä eläinmallien käyttöä ihmisen kivun 

tutkimuksessa ja seurauksena voisi olla uusia kivunhoitovaihtoehtoja myös ihmisten kivun 

hoitoon.  

 

Koiran kroonista tulehduskipua on tutkittu jo melko paljon, siihen verrattuna krooninen 

hermosärkykipu on eläimillä vielä huonosti ymmärretty kivun tyyppi, eikä sen 

tunnistamiseen ja mittaamiseen ole olemassa validoitua menetelmää. Tulevaisuudessa olisi 

tärkeää kehittää työkaluja myös hermosärkykivun tunnistamiseen ja mittaamiseen. 

Lisätutkimusta tarvitaan myös korrelaatioista erilaisten kyselyiden, askellajianalyysin ja 

aktiivisuuden mittauksen tuottaman tiedon välillä, jotta voidaan edistää luotettavien 

kivunarviointimenetelmien kehittämistä. Validoidut subjektiiviset kipuasteikot olisivat 

olennaisia koiran kivun tunnistamisessa ja hoidossa kliinisillä potilailla, koska subjektiivinen 

arvio ilman laitteistoa on helposti toteutettavissa kliinisessä potilastyössä.  
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