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Tieteellinen artikkeli

Ella Söderlund ja Helka Heikkilä

Suun kautta annettavat nivelravinteet
koiran nivelrikon hoidossa –
kirjallisuuskatsaus
Use of oral joint supplements in treatment of osteoarthritis in dogs – Review
> YHTEENVETO

> SUMMARY

Koirien nivelrikon hoidossa käytetään tulehduskipulääkkeiden ohella erilaisia suun kautta
annettavia nivelravinteita, joiden tarkoituksena
on vähentää kipua ja lisätä nivelen liikkuvuutta.
Tutkimustulokset nivelravinteiden tehosta koiran
nivelrikon hoidossa ovat kuitenkin ristiriitaisia tai
jopa puutteellisia. Eniten tutkimuksia on omega-3-rasvahapoista ja glukosamiinin ja kondroitiinisulfaatin yhdistelmistä. Omega-3-rasvahapoista tehtyjen tutkimusten tulokset ovat
samansuuntaisia: kalaöljystä on todettu olevan
hyötyä koiran nivelrikon hoidossa. Glukosamiini-kondroitiinisulfaatti-yhdistelmistä saadut
tutkimustulokset ovat vaihtelevia. Neljässä löytämistämme viidestä kontrolloidusta tutkimuksesta ei todettu eroa paranemisessa nivelravinnetta
ja lumelääkettä saaneiden koirien välillä. Kurkuman tehosta koiran nivelrikon hoidossa on tehty
vain yksi tutkimus ja gelatiinihydrolysaatista
kaksi tutkimusta. Molemmissa tutkimuksissa
tuotteista oli apua koiran nivelrikon hoidossa
subjektiivisesti arvioiden, mutta voimalevyllä
mitattuna ei havaittu eroa hoito- ja kontrolliryhmien välillä. Denaturoimattomasta tyypin II
kollageenista on osoitettu olevan hyötyä koiran
nivelrikon hoidossa, mutta suurin osa tutkimuksista on arvioitu vain subjektiivisesti. Kurkumasta
ja denaturoimattomasta tyypin II kollageenista
tehdyissä tutkimuksissa on mukana kirjoittajia,
jotka työskentelevät tuotetta myyvässä yrityksessä. Metyylisulfonyylimetaanin, hyaluronihapon ja
ruusunmarjarouheen tehosta koiran nivelrikon
hoidossa ei ole lainkaan tutkimuksia.

In addition to anti-inflammatory drugs, various
oral joint supplements are used in treatment
of osteoarthritis in dogs to reduce pain and
increase joint mobility. However, the evidence
on their efficacy is scarce. Most of the studies
are about omega-3 fatty acids and glucosamine-chondroitin sulphate combinations. The
studies on omega-3 fatty acids have shown
similar results: fish oil is beneficial in treatment
of canine osteoarthritic pain. The studies on
glucosamine-chondroitin sulphate combinations have yielded variable results. Four out of
the five controlled studies performed in dogs
found no difference in outcome between treatment and control groups. There is only one
controlled study on the efficacy of turmeric and
two studies on the efficacy of gelatin hydrolysate in treatment of osteoarthritis in dogs. In
these studies the products showed efficacy in
subjective evaluation, but there was no difference between the treatment and control groups
when the outcome was evaluated objectively
with force plate. Undenatured type II collagen
has yielded positive results, but in most of the
studies the outcome has been only subjectively
evaluated. Authors working in companies selling
turmeric or undenatured type II collagen participated in the studies on those products. There
are no studies on efficacy of methylsulphonylmethane, hyaluronic acid and rosehip powder in
treatment of osteoarthritis in dogs.
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JOHDANTO

Koiran nivelrikon hoito perustuu yhdistelmähoitoihin, joiden tarkoituksena on vähentää kipua ja lisätä nivelen liikkuvuutta.
Kipulääkkeiden ohella käytetään erilaisia
nivelravinteita.1 Nivelravinteita on tutkittu
koiran nivelrikon hoidossa, mutta tutkimusten taso vaihtelee eikä tulosten tulkinta ole
yksiselitteistä.2 Voimme sanoa, että nivelravinteen tehosta on tutkimusnäyttöä, jos
nivelravinteen teho on voitu osoittaa useissa
hyvälaatuisissa tutkimuksissa. Hyvälaatuisessa tutkimuksessa tutkimukseen osallistuvat koirat vastaavat mahdollisimman
hyvin niitä koiria, joihin tutkimustuloksia
halutaan yleistää. Hoitovastetta verrataan
kontrolliryhmään, joka voi koostua joko
lumelääkettä saavista koirista tai koirista,
jotka saavat hoitoa, jonka teho on tunnettu.
Tutkimus on oikeaoppisesti satunnaistettu
ja sokkoutettu ja hoitovastetta arvioidaan
monipuolisesti. Ainakin yhden hoitovasteen
arviointimenetelmän tulisi olla objektiivinen, kuten esimerkiksi voimalevyanalyysi.
Julkaisun tulee olla huolellisesti vertaisarvioitu. Toisilla eläinlajeilla saatuja tuloksia
ei voida suoraan hyödyntää koiran hoidossa. Nivelravinteiden farmakokinetiikasta
ja hyötyosuudesta on vähän tutkimuksia
koirilla.3 Virallisesti koirien nivelravinteet
eivät ole ravintolisiä vaan täydennysrehuja.
Ne kuuluvat rehulainsäädännön alaisuuteen
eikä niitä saa markkinoida terveysväittämin, kuten nivelsairauksia ehkäisevinä tai
parantavina. Poikkeuksen tekevät erityisruokavalioiksi tutkimusnäytön perusteella
hyväksytyt ruuat.4
Suurin osa Suomen markkinoilla olevista koiran nivelrikon hoitoon tarkoitetuista
vapaakaupan valmisteista on glukosamiini-kondroitiinisulfaattiyhdistelmiä (taulukko 1). Myös metyylisulfonyylimetaaneja
sisältäviä tuotteita on runsaasti. Muita Suomen markkinoilla olevia nivelravinteita ovat
omega-3-rasvahapot, viherhuulisimpukka,
hyaluronihappo, ruusunmarjarouhe, kurkuma, denaturoitumaton tyypin II kollageeni
ja gelatiinihydrolysaatti.
Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on koota yhteen tämänhetkinen
tutkimustieto koiran nivelrikon hoitoon
tarkoitetuista suun kautta annettavista vapaakaupan nivelravinteista Suomessa.
GLUKOSAMIINI JA
KONDROITIINISULFAATTI

Glukosamiini ja kondroitiinisulfaatti ovat
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YDINKOHDAT
•	Koirien nivelrikon hoidossa
käytetään tulehduskipulääkkeiden ohella erilaisia nivelravinteita.
•	Suomessa markkinoilla olevista vapaan kaupan nivelravinteista suurin osa sisältää
glukosamiinin ja kondroitiinisulfaatin yhdistelmää, metyylisulfonyylimetaania tai näitä
kaikkia.
•	Nivelravinteita pidetään yleisesti turvallisina valmisteina.
•	Tutkimustulokset nivelravinteiden tehosta ovat usein ristiriitaisia tai jopa puutteellisia.
•	Eniten tutkimusnäyttöä tehosta koiran nivelrikon hoidossa
on omega-3-rasvahapoilla.
Artikkeli tuli toimitukseen 5.9.2018.

ruston rakenneosia.5 Kondroitiinisulfaatit
ovat glykosaminoglykaaneja ja glukosamiinit glykosaminoglykaanien esiasteita.5
Glykosaminoglykaanit osallistuvat ruston
nestetasapainon säilyttämiseen, mikä on
välttämätöntä ruston normaalille viskoelastiselle toiminnalle.6
Suun kautta annettavaa glukosamiinia
on saatavilla eri suoloina: hydrokloridina,
sulfaattina, kiteisenä sulfaattina ja N-asetyyliglukosamiinina.7 Eri suolamuodoista kiteisen glukosaminosulfaatin on todettu olevan tehokkain nivelrikkokivun
hoidossa ihmisillä.8 Suomessa myytävissä koiran nivelravinteissa on pääasiassa
glukosamiinihydrokloridia (taulukko 1).
Glukosamiinihydrokloridin tehoa on tutkittu koiran nivelrikon hoidossa.7 Kiteisen
glukosamiinisulfaatin tehosta koiralla ei
ole tutkimuksia.
Glukosamiinin ja kondroitiinisulfaatin
käyttö nivelrikon tukihoidossa perustuu
olettamukseen, että nivelruston rakenneosien syöttäminen lisää niiden pitoisuutta
nivelessä ja edesauttaa ruston uudistumista.
Glukosamiinin ja kondroitiinisulfaatin on
todettu yhteisvaikutteisesti estävän tulehdusta ja rustoa hajottavien entsyymien toimintaa9 sekä vähentävän luunsyöjäsolujen
aktiivisuutta soluviljelmissä.10
Adebowalen ym.11 tutkimuksessa suun
kautta annetun glukosamiinihydrokloridin

hyötyosuus oli 12 % ja kondroitiinisulfaatin 5 %. Pitkäaikainen annostelu paransi
kondroitiinisulfaatin hyötyosuutta. Suun
kautta annetun glukosamiinin on osoitettu
kulkeutuvan koiran nivelrustoon.12 Koiralla nestemäisenä annetun glukosamiinisulfaatin on todettu imeytyvän tablettina
annettua glukosamiinihydrokloridia paremmin.13 Glukosamiini11 ja kondroitiinisulfaatti14 poistuvat elimistöstä pääasiassa
munuaisten kautta.
Tutkimustulokset glukosamiinin ja
kondroitiinisulfaatin tehosta koiran nivelrikkokivun hoidossa ovat ristiriitaisia.
Löysimme viisi kontrolloitua ja sokkoutettua potilaskoirilla tehtyä tutkimusta glukosamiinin ja kondroitiinisulfaatin tehosta
nivelrikkokivun hoidossa.15-19 Näistä tutkimuksista neljässä ei havaittu eroa ravintolisää ja lumelääkettä saaneiden koirien
välillä.15,16,18,19
Moreau ym.15 vertasivat glukosamiinihydrokloridia ja kondroitiinisulfaattia
sisältävää tuotetta lumelääkkeeseen ja tulehduskipulääkkeisiin. Nivelrikkokipua arvioitiin sekä subjektiivisesti että objektiivisesti voimalevyllä. Ravintolisää saaneiden
koirien nivelrikkokipu ei vähentynyt tutkimuksen aikana lumelääkkeeseen verrattuna. Scott, Evans ja Conzemius19 tutkivat
nivelrikkoisilla potilaskoirilla, vähentääkö
glukosamiinihydrokloridilisä nivelrikon
oireita, mittaamalla koiran aktiivisuutta
kaulapantaan kiinnitetyn aktiivisuusmittarin avulla. He eivät havainneet eroa aktiivisuudessa glukosamiinilisää ja lumelääkettä
saaneiden koirien välillä. McCarthyn ym.17
tutkimuksessa glukosamiinihydrokloridia
ja kondroitiinisulfaattia verrattiin tulehduskipulääkkeeseen nivelrikkoisilla potilaskoirilla. Ravintolisää saaneiden koirien
kipu väheni ja kipeän jalan painonkanto
paranivat merkitsevästi tutkimuksen aikana, mutta ontuma ei vähentynyt merkitsevästi lähtötasosta. Tulehduskipulääkettä
saaneilla koirilla ontuma ja kipu vähenivät
merkitsevästi. Lisäksi nivelen liike, kipeän
jalan painonkanto sekä yleisvointi paranivat merkitsevästi. Tutkimuksessa ei ollut
lumelääkeryhmää ja hoitovaste arvioitiin
subjektiivisesti.17 D’Altilio ym.16 ja Gupta
ym.18 tutkivat glukosamiinihydrokloridin ja kondroitiinisulfaatin kivunpoistotehoa lumelääkkeeseen ja denaturoituun
II-tyypin kollageeniin verrattuna. Guptan ym.18 tutkimuksessa glukosamiinia ja
kondroitiinisulfaattia saaneiden koirien
subjektiivisesti arvioitu nivelkipu parani
tutkimuksen aikana, mutta voimalevyllä

TAULUKKO 1. Suomessa myytävät suun kautta annettavat koirille tarkoitetut vapaakaupan nivelravinteet.
Oral joint supplements for dogs that are sold in Finland without prescription.
Valmisteen nimi.
Name of the product.

GA1

CS2

MSM3

W34

UC-II5

PC6

Aptus Apti-Flex

x**

x

x

Aptus Glyko-Flex MSM

x*

x

x

x

Arthriti UM

x**

x

x

x

Arthroflex

x**

x

Avital Flex

x*

x

Rm7

HA8

Kurk.9 GH10

x

x

x

Avital joint

x

Back on track ruusunmarjarouhe

x

BioACT collagen II

x

Biomax+MSM

x

x

x

Biopet Glucosamin

x**

Biosynov complex

x*

Cartivet + MSM

x*

x

x

Cartivet Complete

x*

x

x

x
x

Chia de gracia kurkuma

x

Chia de gracia ruusunmarjarouhe

x

Condros

x

x

Dog first joint +

x**

x

x

Doils Nivelet, Doils Vital

x
x

Dorwest herbs glukosamiini ja kondroitiinisulfaatti

x*

x

Flexadin advanced

x

x

Flying dogs healthy joints gelatine

x

Hyalutidin DC
Jahti ja vahti nivelravinne

x

x

x**

x

x

Nutrolin nivel Moniteho

x*

x

x

Seraquin

x*

x

Lyproflex, Lypromax

x
x
x

SmartPets Kurkuma

x

Stride

x

x

x

Stride plus

x

x

x

Supplex progen

x

Synoquin EFA

x*

x

Synoquin Growth

x*

x

x
x
x

1) Glukosamiini, glucosamine 2) kondroiitinisulfaatti, chondroitinsulfate 3) metyylisulfonyylimetaani, methylsulfonylmethane 4) omega-3-rasvahappo,
omega-3-fattyacid 5) denaturoimaton tyypin II kollageeni, undenatured type II collagen 6) viherhuulisimpukka, green lipped mussel 7) ruusunmarjarouhe, rosehip powder 8) hyaluronihappo, hyaluronic acid 9) kurkuma, turmeric 10) gelatiinihydrolysaatti, gelatinhydrolysate
* glukosamiinihydrokloridi, glucosamin-HCl
** glukosamiinisulfaatti, glucosaminsulfate

mitattuna ontuma ei parantunut lähtötasosta. D’Altilion ym.16 tutkimuksessa
subjektiivisesti arvioitu nivelrikkokipu ei
merkitsevästi vähentynyt lähtötasosta glukosamiinihydrokloridia ja kondroitiinisulfaattia saaneilla koirilla.
Glukosamiinin ja kondroitiinisulfaatin vaikutusta nivelrikon etenemiseen on
tutkittu koirilla vain vähän. Aiheesta löytyi
yksi tutkimus, jossa glukosamiinihydroklo-

ridia, kondroitiinisulfaattia ja manganaasiaskorbaattia sisältävän valmisteen osoitettiin lisäävän nivelruston uudistumista
nivelrikkoisilla koe-eläinkoirilla.20 Ruston
uudistumista mitattiin määrittämällä proteoglykaanien aineenvaihdunnasta syntyviä tuotteita nivelnesteestä.
Glukosamiinin ja kondroitiinisulfaatin annokset vaihtelivat eri tutkimuksissa
suuresti: kondroitiinisulfaattia annettiin

24–140 mg/ kg ja glukosamiinia 32–190
mg/ kg päivässä.15,17
Glukosamiinia ja kondroitiinisulfaattia
pidetään yleisesti turvallisina valmisteina.
Yleisin haittavaikutus on ruuansulatuskanavan ärsytys, mutta sekin on harvinaista.21
Yhdessä tapausselostuksessa kerrottiin
koiran saaneen akuutin monielinvaurion
glukosamiinin ja kondroitiinisulfaatin suuresta yliannostuksesta.22 Koira oli syönyt
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glukosamiinia 2173 mg/ kg ja kondroitiinisulfaattia 217 mg/ kg.
OMEGA-3-RASVAHAPOT

Ravinnossa on tyydyttyneitä ja tyydyttymättömiä rasvahappoja. Tyydyttymättömien rasvahappojen rasvahappoketjussa on
kaksoissidoksia. Monityydyttymättömissä
rasvahapoissa on useampia kaksoissidoksia.
Monityydyttymättömät rasvahapot jaetaan
omega-3- ja omega-6-rasvahappoihin viimeisen kaksoissidoksen sijainnin perusteella.23 Linolihappo on kaikille nisäkkäille
välttämätön omega-6-rasvahappo.24,25 Linolihappoa koira saa muun muassa eläinrasvasta ja kasviöljyistä.3 Koiran täytyy saada
ravinnostaan myös omega-3-rasvahappoja alfalinoleenihappoa, eikosapentaeenihappoa (EPA) ja dokosaheksaeenihappoa
(DHA).24,25 Alfalinoleenihappoa on pääasiassa kasvituotteissa, kun taas kalaöljyssä
on EPA:a ja DHA:ta.24
Omega-3-rasvahappojen käyttö koiran nivelrikossa perustuu nivelrikkoon
liittyvän tulehdusprosessin hillitsemiseen
sekä kivun vähentämiseen. Vaikutus on
todettu nimenomaan EPA:lla ja DHA:lla. Niiden on osoitettu vähentävän rustoa
hajottavien entsyyminen pitoisuutta rustoviljelmissä,26 vähentävän nivelnesteen
tulehdusvälittäjäaineiden pitoisuutta ja hidastavan nivelrikon etenemistä potilaskoirilla, joiden polven ristiside on katkennut.27
Omega-3- ja omega-6-rasvahapot muunnetaan elimistössä erilaisiksi eikosanoideiksi.
Koiran elimistössä linolihaposta tuotetaan
arakidonihappoa ja alfalinoleenihaposta
jonkin verran EPA:a.23 Arakidonihaposta tuotetut eikosanoidit ovat tulehdusta
edistäviä ja EPA:sta tuotetut tulehdusta
estäviä.3,26 EPA:sta tuotetaan myös vähäisissä määrin DHA:ta.23 Koska omega-3- ja
omega-6-rasvahapot kilpailevat samoista
entsyymeistä elimistössä, omega-3-rasvahappojen lisääminen koiran ravintoon
vähentää omega-6-rasvahapoista syntyvien aineenvaihduntatuotteiden määrää.25
Suun kautta annetun omega-3-rasvahappolisän on osoitettu muuttavan veren
rasvahappokoostumusta nivelrikkoisilla
koirilla. Koiralla suun kautta annetulla omega-3-rasvahappojen hyötyosuus on hyvä.28
Löysimme kahdeksan potilaskoirilla
tehtyä tutkimusta kalaöljyn tehosta koiran nivelrikon hoidossa.29-36 Tutkimuksista
seitsemän oli kontrolloituja ja sokkoutettuja.29-35 Mehlerin ym.35, Sastravahan ym.36
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ja Hielm-Björkmanin ym.33 tutkimuksissa
nivelrikkoisille koirille annettiin kalaöljylisää, Roushin ym.29,30 ja Moreaun ym.34 tutkimuksissa kalaöljyä sisältävää ruokaa. Näitä
verrattiin kontrolliryhmiin, joille ei annettu
kalaöljylisää tai kalaöljyä sisältävää ruokaa.
Kipua arvioitiin subjektiivisesti. Moreaun
ym.34, Roushin ym.29 ja Hielm-Björkmanin
ym.33 tutkimuksessa kipua arvioitiin myös
objektiivisesti voimalevyllä. Kaikissa tutkimuksissa kalaöljyn omega-3-rasvahappojen
todettiin vähentävän nivelrikon aiheuttamaa kipua. Hielm-Björkmanin ym.33 mukaan kalaöljystä saatava hyöty oli kuitenkin
kohtalaisen vähäinen. Roushin ym.30 tutkimuksessa eläinlääkärit eivät havainneet
merkittävää eroa testi- ja kontrolliryhmien
välillä, mutta omistajille tehdyn kyselyn
perusteella lisäravinnetta saaneiden koirien kipu lieveni.
Fritsch ym.31 tutkivat omega-3-rasvahappojen eri annosten vaikutusta nivelrikkokivun hoidossa koirilla. Testiruuassa
oli kaksi- tai kolminkertainen määrä omega-3-rasvahappoja verrattuna kontrolliruokaan. Suuremman ravintolisäpitoisuuden
todettiin lieventävän kipuoireita paremmin.
Fritsch ym.32 tutkivat myös omega-3-rasvahappolisän vaikutusta tarvittavan karprofeenin annokseen nivelrikkoisilla koirilla.
Omega-3-rasvahappolisää saaneilla koirilla
tarvittava tulehduskipulääkkeen annos oli
pienempi kuin kontrolliryhmän koirilla.
Vandeweerd ym.2 totesivat koiran nivelrikkokivun hoidossa käytettyjä ravintolisiä
arvioivassa kirjallisuuskatsauksessaan, että
kalaöljyn tehosta koiran nivelrikkokivun
hoidossa on vahvaa tutkimusnäyttöä.
Osassa artikkeleista testattujen rasvahappojen määrä kerrotaan prosenttiosuutena ruuan kuivapainosta, osassa annos on
ilmoitettu milligrammoina koiran painokiloa kohden. Tämän vuoksi tutkimukset
eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Lisäksi tutkimustulosten tulkintaa vaikeuttaa se,
että EPA:n ja DHA:n osuutta omega-3-rasvahapoista ei ole välttämättä kerrottu. Ravintosuositusten37 mukaan turvallinen
omega-3-rasvahappojen enimmäismäärä
koirilla on 370 mg/ kg 0,75.37
Omega-3-rasvahappoja pidetään turvallisina valmisteina, mutta ne voivat aiheuttaa koiralle ruuansulatuskanavan ärsytystä.24 Koirilla on todettu myös lieviä
iho-oireita suurten DHA-annosten yhteydessä.38 Haittavaikutusten on todettu olevan
annosriippuvaisia.24 Omega-3-rasvahappojen on todettu vähentävän verihiutaleiden

kokkaroitumista, mutta terveillä koirilla
tehdyssä tutkimuksessa ei havaittu häiriöitä verenvuodon tyrehtymisessä 4 viikon
ravintolisän käytön jälkeen.39 Kalaöljy saattaa hidastaa luun sahauskohdan luutumista
polven TPLO-leikkauksen jälkeen koirilla,
mutta löydösten käytännön merkitys on
epävarma.27
VIHERHUULISIMPUKKA

Nivelravinteena käytettävä viherhuulisimpukka on yleensä kylmäkuivattua ja
stabiloitua tiivistettä Uuden-Seelannin
viherhuulisimpukasta (Perna canaliculus). Viherhuulisimpukassa on runsaasti
EPA:a ja DHA:ta, kondroitiinisulfaattia,
glutamiinia, mineraaleja ja C- ja E-vitamiineja.40 Lisäksi viherhuulisimpukassa
on muitakin omega-3-rasvahappoja, kuten
eikosatetraeenihappoa.2,41
Viherhuulisimpukan vaikutusmekanismi ei ole tarkkaan tiedossa. Vaikutus
välittyy mahdollisesti omega-3-rasvahappojen, erilaisten karotenoidien ja muiden
bioaktiivisten ainesosien välityksellä.40
Viherhuulisimpukkauutteen on osoitettu
suojaavan nivelrustoa sytokiinien aiheuttamilta vaurioilta rustoviljelmissä, mutta
vaikutus oli vähäisempi kuin kalaöljyllä.26
Emme löytäneet tutkimuksia viherhuulisimpukkana annettujen omega-3-rasvahappojen tai muiden bioaktiivisten ainesosien farmakokinetiikasta koiralla.
Viherhuulisimpukan on kuitenkin todettu
nostavan koiran veren omega-3-rasvahappopitoisuuksia suun kautta annettuna.41
Löysimme kuusi potilaskoirilla tehtyä
sokkoutettua ja kontrolloitua tutkimusta
viherhuulisimpukan tehosta koiran nivelrikkokivun hoidossa.41-46 Tutkimuksissa nivelrikkoisille koirille annettiin joko
kontrolliruokaa tai testiruokaa, johon oli
lisätty viherhuulisimpukkaa, viherhuulisimpukkatabletteja, -jauhetta tai viherhuulisimpukkaa sisältäviä herkkupaloja.
Viidessä tutkimuksessa kuudesta viherhuulisimpukan käytöstä todettiin olevan
hyötyä nivelrikkoisille koirille.41-46
Biererin ja Buin42,43 tutkimuksissa viherhuulisimpukkalisää verrattiin tavanomaiseen koiranruokaan. Eläinlääkärin
arvioima nivelkipu väheni merkitsevästi viherhuulisimpukkaa saaneilla koirilla
kontrolliryhmään verrattuna, mutta koiran
liikkumiskyvyssä ei havaittu eroa. Pollardin
ym.45 tutkimuksessa viherhuulisimpukan
tehoa verrattiin lumelääkkeeseen. Hoi-

tovaste arvioitiin subjektiivisesti. Koirat
hyötyivät viherhuulisimpukasta lumelääkkeeseen verrattuna. Dobenecker, Beetz ja
Kienzle44 vertasivat viherhuulisimpukkaa
kondroitiinisulfaattiin ja lumelääkkeeseen
nivelrikkoisilla potilaskoirilla. Kaikissa kolmessa ryhmässä havaittiin eläinlääkärin
ja omistajan arvioiden mukaan ontuman
ja kivun lieventymistä, mutta ryhmien
välillä ei ollut merkitsevää eroa. Tutkimuksessa käytetty viherhuulisimpukan
annos oli selvästi pienempi kuin muissa
tutkimuksissa.44
Hielm-Björkman ym.46 vertasivat viherhuulisimpukkaa karprofeeniin ja lumelääkkeeseen. Tehoa arvioitiin sekä subjektiivisesti että objektiivisesti voimalevyllä.
Viherhuulisimpukkaa saaneilla koiralla
eläinlääkärin arvioima liikkumiskyky ja
kipu vähenivät merkitsevästi lumelääkeryhmään verrattuna, mutta voimalevyllä
mitattu kipeän jalan painonkanto ei parantunut tutkimuksen aikana. Karprofeenia
saaneilla koirilla kaikki tutkitut muuttujat paranivat merkitsevästi lähtötasosta.46
Riallandin ym.41 tutkimuksessa nivelrikkoisille potilaskoirille syötettiin ensin
kontrolliruokaa, jonka jälkeen ruokaan
lisättiin viherhuulisimpukkaa. Tehoa arvioitiin omistajan täyttämällä kyselykaavakkeella sekä objektiivisesti voimalevyllä
ja kaulapantaan kiinnitetyllä aktiivisuusmittarilla. Viherhuulisimpukan todettiin
merkitsevästi lievittävän nivelrikon oireita
voimalevyn, aktiivisuusmittarin ja kyselykaavakkeen tulosten perusteella lähtötasoon verrattuna.
Viherhuulisimpukan annos vaihtelee
tutkimuksissa suuresti. Dobenecker, Beetz
ja Kienzle44 käyttivät annosta 11 mg/ kg.
Biererin ja Buin43 tutkimuksessa annos oli
noin 20–30 mg/ kg riippuen koiran koosta. Hielm-Björkmanin ym.46 aloitusannos
oli 20–49 mg/ kg ensimmäiset 10 päivää,
minkä jälkeen annos puolitettiin. Pollardin
ym.45 tutkimuksessa viherhuulisimpukkaa
annettiin jopa 75 mg/ kg päivässä.
Hielm-Björkmanin ym.46 tai Pollardin
ym.45 tutkimuksissa ei havaittu haittavaikutuksia. Muissa tutkimuksissa haittavaikutuksista ei ollut mainintaa.
DENATUROIMATON TYYPIN II
KOLLAGEENI

Suurin osa nivelruston kollageenista on
tyypin II kollageenia.5 Koirille nivelravinteena syötettävä tyypin II kollageeni on

eristetty kanan rintalastasta.47 Ravintolisä
valmistetaan kuumentamatta, jotta kollageeni ei denaturoidu. Denaturoituminen
muuttaa kollageenin rakennetta, mikä tekisi ravintolisästä tehottoman.48
Denaturoimattoman tyypin II kollageenin (undenatured type II collagen,
UC-II) syöttäminen koirille perustuu
oraaliseen toleranssiin. Tällä tarkoitetaan
suoliston T- ja B-solujen tottumista suun
kautta annettuun antigeeniin niin, etteivät
ne tuota vasta-aineita antigeenia vastaan
tai aiheuta tulehdusreaktiota antigeenin
kohdatessaan.49 Nivelrikkoon ei liity immuunivälitteisiä reaktioita, joten UC-II:n
teho nivelrikon hoidossa ei täysin selity
oraalisella toleranssilla.50 UC-II:n on kuitenkin osoitettu vähentävän nivelrikon
oireita ihmisillä.51
Emme löytäneet tutkimuksia UC-II:n
farmakokinetiikasta koirilla.
Löysimme neljä potilaskoirilla tehtyä
kontrolloitua tutkimusta UC-II:n tehosta
nivelrikkokivun hoidossa.16,18,52,53 Niistä
kolme oli sokkoutettu.16,18,52 Kaikissa tutkimuksissa UC-II:n tehoa arvioitiin subjektiivisesti pisteyttämällä nivelkipu, kokonaiskipu ja ontuminen. Guptan ym.18
tutkimuksessa ontumista mitattiin myös
objektiivisesti voimalevyllä.
DeParlen ym.52 tutkimuksessa nivelrikkoiset potilaskoirat saivat joko lumelääkettä tai 1 mg tai 10 mg UC-II:ta. UC-II
lievitti kipua merkitsevästi enemmän kuin
lumelääke.52 Eri annosten välillä ei havaittu
eroa. Peal ym.53 vertasivat UC-II:ta lumelääkkeeseen sekä Yhdysvalloissa myytäviin
krominiasinaattia ja hydroksisitriittihappoa
sisältäviin nivelravinteisiin ja näiden yhdistelmään. Koirien kipu lieventyi merkitsevästi lähtötasoon verrattuna riippumatta
siitä, käytettiinkö tuotteita yhdessä vai erikseen. D’Altilio ym.16 ja Gupta ym.18 tutkivat
UC-II:n ja glukosamiini-kondroitiinisulfaatti-lisän tehoa nivelrikkokivun hoidossa.
Osa koirista sai pelkästään UC-II:ta, osa
glukosamiini-kondroitiinisulfaattia ja osa
molempia. Tutkimuksissa oli myös kontrolliryhmät.16,18 Ravintolisiä saaneiden koirien
kipu ja ontuminen lievenivät merkitsevästi
lähtötasoon verrattuna subjektiivisesti arvioituna. Pelkkää UC-II:ta saaneilla koirilla ontuminen väheni merkitsevästi myös
voimalevyllä mitattuna. Tutkijat arvioivat
erikseen annetun UC-II:n tehokkaimmaksi
nivelrikkokivun lievityksessä, mutta artikkelissa ei esitetty ryhmien välisen vertailun
tuloksia. Tutkimuksissa havaittiin tehon

alkavan viiveellä: suurin kipua lievittävä
vaikutus saatiin 90,52 12016,53 tai 150 päivän18
jälkeen. Kolmessa tutkimuksessa koirien
oireet palasivat, kun nivelravinteiden antaminen lopetettiin.16,52,53
Potilaskoirilla tehdyissä tutkimuksissa
oli käytetty koiran painosta riippumatonta
päiväannosta, joten annos vaihteli 0,02–0,5
mg/ kg:n välillä.
UC-II:ta pidetään turvallisena valmisteena. Koirilla tehdyissä tutkimuksissa ei
havaittu kliinisiä haittavaikutuksia.16,18,52,53
KURKUMA

Kurkuma on intialainen mauste, jonka aktiivisia ainesosia ovat kurkuminoidit. Noin
90 % kurkuminoidesta on kurkumiinia.54
Kurkumiinin käyttö nivelrikkokivun
hoidossa perustuu sen tulehdusta hillitseviin ominaisuuksiin. Kurkumiinin on todettu estävän rustoa hajottavien entsyymien
toimintaa ja vähentävän tulehdusvälittäjäaineiden pitoisuuksia soluviljelmissä.55
Koe-eläinkoirilla tehdyssä tutkimuksessa kurkumiinin todettiin imeytyvän
huonosti suolistosta.56 Emme löytäneet
tutkimuksia kurkumiinin farmakokinetiikasta koiralla.
Kurkuman tehosta koiran nivelrikon hoidossa on tehty yksi kontrolloitu
ja sokkoutettu tutkimus.57 Tutkimuksessa nivelrikkoisille potilaskoirille annettiin
kurkumauutetta tai lumelääkettä.57 Tehoa
mitattiin subjektiivisesti arvioimalla ontuman aste, nivelen kipu ja yleisvointi sekä
objektiivisesti voimalevyllä.57 Tutkimuksessa kurkumauutetta saaneiden koirien kipu
lieveni subjektiivisesti arvioiden, mutta
voimalevyllä mitattuna ryhmien välillä ei
ollut merkitsevää eroa.
Tutkimuksessa käytettiin kurkumiinia
annoksella 4 mg/ kg kaksi kertaa päivässä.57 Haittavaikutuksina koirilla on havaittu
ihon, virtsan tai ulosteiden pahaa hajua.57
METYYLISULFONYYLIMETAANI

Metyylisulfonyylimetaani (MSM) on rikkiä
sisältävä yhdiste,58 jota on luonnostaan vihanneksissa, hedelmissä ja viljan jyvissä.59
MSM:ää valmistetaan myös teollisesti.59
Rikkiä on myös muun muassa kondroitiinisulfaatissa. Rikki lisää ruston vedensitomiskykyä.58
MSM:n käyttö nivelravinteena perustuu sen tulehdusta estäviin ominaisuuksiin.
MSM:n on todettu estävän tulehdusta väSuomen Eläinlääkärilehti | 2019, 125, 7 411

littävien sytokiinien ilmentymistä ihmisen
rustosoluviljelmässä60 ja ehkäisevän nivelrikon muodostumista hiirillä.61
Emme löytäneet tutkimuksia MSM:n
farmakokinetiikasta tai tehosta koiran nivelrikon hoidossa. Koiralle sopiva annos
ei ole tiedossa.
MSM:ää pidetään turvallisena valmisteena. Emme löytäneet tutkimuksia haittavaikutuksista koirilla.
HYALURONIHAPPO

Hyaluronihappo on N-asetyyli-glukosamiinista ja glukuronihaposta muodostunut glykosaminoglykaani.62 Sitä on luonnostaan kaikissa elävissä organismeissa.63
Ravintolisänä käytettävän hyaluronihapon
tulee olla suurimolekyylistä hydrolysoitumatonta hyaluronihappoa vaikuttaakseen
elimistössä.64
Hyaluronihapon syöttäminen nivelrikkoisille koirille perustuu olettamukseen,
että nivelnesteen ainesosien syöttäminen
lisäisi niiden pitoisuutta nivelnesteessä.
Nivelrikkoisessa nivelessä hyaluronihapon
määrän on todettu vähentyneen.65 Hyaluronihapon tarkkaa vaikutusmekanismia ei
tunneta.66 Vaikutuksen epäillään olevan
kaksitahoinen: niveleen pistetty hyaluronihappo auttaa mekaanisesti parantamalla
nivelnesteen viskositeettia67 sekä farmakologisesti lisäämällä hyaluronihapon ja
ruston soluväliaineen ainesosien tuotantoa.68 Soluviljelmissä hyaluronihapon on
todettu lisäävän rustoa hajottavien proteinaasien estäjiä.64
Suun kautta annetulla leimatulla hyaluronihapolla tehdyssä tutkimuksessa
hyaluronihapon todettiin kulkeutuvan
koiralla maksaan todennäköisesti imusuonien välityksellä.69 Hyaluronihappo
erittyy munuaisten kautta.69 Suun kautta
annetun hyaluronihapon on todettu päätyvän pienissä määrin niveliin koirilla.69
Emme löytäneet yhtään kontrolloitua
tutkimusta suun kautta annetun hyaluronihapon tehosta koiran nivelrikon hoidossa tai tutkimuksia haittavaikutuksista
millään eläinlajilla.
RUUSUNMARJAROUHE

Ruusunmarjarouhe tehdään koiranruusun
(Rosa canina) marjoista. Ruusunmarjarouhe sisältää rasvahappoja, flavonoideja,
vitamiineja ja muita ainesosia.70
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Ruuusunmarjarouheen vaikutuksen
ajatellaan välittyvän galaktolipidin välityksellä.71 Soluviljelmissä galaktolipidin on
todettu estävän valkosolujen kemotaksista sekä sytokiinien ja rustoa hajoittavien
entsyymien ilmentymistä.71
Emme löytäneet tutkimuksia ruusunmarjarouheen farmakokinetiikasta, haittavaikutuksista tai tehosta koiran nivelrikon hoidossa. Koiralle sopiva annos ei
ole tiedossa.
GELATIINIHYDROLYSAATTI

Gelatiinihydrolysaatilla tarkoitetaan hajotettua kollageenia.72 Myös hydrolysoidulla
kollageenilla tarkoitetaan hajotettua kollageenia. Gelatiinihydrolysaattia saadaan
muun muassa eläinten luista ja ihosta.72
Gelatiinihydrolysaatin syöttäminen
nivelrikkoiselle koiralle perustuu ajatukseen, että gelatiinihydrolysaatin sisältämät
aminohapot ovat samoja kuin nivelruston
rakenneosat ja osallistuvat siten ruston
uudistumiseen.
Emme löytäneet tutkimuksia gelatiinihydrolysaatin vaikutusmekanismista tai
farmakokinetiikasta koiralla.
Löysimme kaksi kontrolloitua ja sokkoutettua potilaskoirilla tehtyä tutkimusta
gelatiinihydrolysaatin tehosta koiran nivelrikon hoidossa.73,74 Molemmissa tehoa
arvioitiin subjektiivisesti, Comblainin tutkimuksessa myös objektiivisesti voimalevyllä ja mittaamalla seerumista nivelrikon
biomarkkereita.
Beynen ym.73 tutkimuksessa nivelrikkoisille potilaskoirille syötettiin joko kontrolliruokaa tai testiruokaa, johon oli lisätty
gelatiinihydrolysaattia. Subjektiivisesti mitattuna gelatiinihydrolysaattia saaneiden
koirien aktiivisuus lisääntyi ja jäykkyys
sekä ontuma vähentyivät merkitsevästi
verrattuna kontrolliryhmään.73
Comblainin ym.74 tutkimuksessa nivelrikkoisille potilaskoirille syötettiin testiruokaa tai ruokaa, johon oli lisätty kurkumiinia, vihreää teetä ja hydrolysoitua
kollageenia sisältävää ravintolisää. Subjektiivisesti mitattuna kipu nivelen käsittelyssä
väheni merkitsevästi, mutta voimalevyllä
mitattuna tai biomarkkerien määrässä ei
havaittu merkitsevää eroa ryhmien välillä.74
Beynen ym.73 tutkimuksessa käytettiin
annosta 0,3 mg/ kg kerran päivässä.
Tutkimuksissa ei ollut mainintaa haittavaikutuksista.

POHDINTA

Eläinlääkärien hoitokäytäntöjen ja omistajille annettujen suositusten tulisi perustua
tutkittuun tietoon. Tutkimustulokset nivelrikon hoitoon tarkoitettujen nivelravinteiden tehosta ovat kuitenkin ristiriitaisia
tai jopa puutteellista. Osa tutkimuksista
oli myös laadultaan kyseenalaisia. Kaikissa UC-II:n tehoa koskevissa tutkimuksissa
oli mukana kirjoittajia, jotka työskentelivät
UC-II-ravintolisää myyvässä yrityksessä,
samoin ainoassa kurkumasta julkaistussa artikkelissa. Monessa tutkimuksessa
hoitovastetta oli arvioitu vain subjektiivisesti16,17,30-32,35,36,42-45,52,53,73 eivätkä kaikki
tutkimukset olleet sokkoutettuja tai kontrolloituja.36,53 Osassa tutkimuksista nivelrikkodiagnoosi ei perustunut röntgenkuviin, vaan
pelkkiin oireisiin.16,18,20,42-44,52,53,57,73 Osassa
tutkimuksista tuloksia ei ollut verrattu lainkaan lumelääkeryhmään, vaan pelkästään
lähtötasoon.16,18 Joidenkin tutkimusten johtopäätökset eivät olleet perusteltavissa tutkimuksissa esitetyillä tuloksilla.16,18 MSM:n,
hyaluronihapon ja ruusunmarjarouheen
tehosta koiran nivelrikon hoidossa ei ollut
lainkaan tutkimuksia.
Eniten tutkimuksia löysimme omega-3-rasvahapoista ja glukosamiinin ja
kondroitiinisulfaatin yhdistelmästä. Omega-3-rasvahapoista tehtyjen tutkimusten
tulokset olivat samansuuntaisia: kalaöljystä
on osoitettu olevan hyötyä koiran nivelrikon hoidossa. Tutkimustulokset glukosamiinin ja kondroitiinisulfaatin tehosta
ovat vaihtelevia ja riippuvat glukosamiinin suolamuodosta. Kiteisen glukosamiinisulfaatin ajatellaan olevan tehokkain
glukosamiinivalmiste koiran nivelrikon
hoidossa, mutta tästä ei ole lainkaan tutkimuksia koiralla.
Useiden nivelravinteiden annoksista ei
ole tutkittua tietoa. Pääsääntöisesti nivelravinteet ovat turvallisia valmisteita,3 joten
niiden käytöstä ei liene haittaa noudatettaessa valmistajan antamia suosituksia.
Lisätutkimukset ovat tarpeellisia suun
kautta annettujen nivelravinteiden hyötyosuuden, annoksen ja pitkäaikaiskäytön
turvallisuuden selvittämiseksi.
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