
Perinnölliset 
selkärankamuutokset 

ELT, pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri 
Anu Lappalainen 

Helsingin yliopisto  
 
 

Suomen Jackrusselinterrierit ry 
7.2.2016 



 Aiheita 
v  Selän normaali röntgenanatomia 

v  Välimuotoinen lanne-ristinikama (LTV) 

v  Muut nikamaepämuodostumat 

v  Russeleiden selkämuutoksia 

 

Kuvalähteet: 

Miller’s Anatomy of  the Dog, Yliopistollisen eläinsairaalan ja 
Kennelliiton röntgenkuva-arkistot 
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AL/3.10.2015 

Normaali selkäranka 
v  7 kaulanikamaa (C1-C7) 

v  13 rintanikamaa (T1-T13) 

v  7 lannenikamaa (L1-L7) 

v  3 ristiluunikamaa (yhteen luutuneet S1-S3) 

v  Noin 20 häntänikamaa (6-23) 

20 nikamaa 



Erilaisia nikamia – samat osat 

Rintanikama  Lannenikama 
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a = okahaarake 
b = poikkihaarake 
c = fasettinivel      

a = okahaarake 
b = fasettinivel 



Nikaman rakenne 
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Poikkileikkaus lannenikamasta 
rungon kohdalta 
(tietokonetomografiakuva) 

O = okahaarake  
K = nikamankaari  
T = poikkihaarake  
R = nikamanrunko  
S = selkäydin selkäydinkanavassa 



Keskiviivasta ”halkaistu” lanne-ristiluualue 
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Ristiluun rakenne 
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Sivusta katsottuna Alhaalta katsottuna 



Normaali lanne-ristiluuliitos 
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a = okahaarake 
b = L7 päätelevy 
d = ristiluun keskiharjanne  
e = ristiluun ja suoliluun (lantio) nivelpinta 
* = L7-S1 välilevy 

 * 



Röntgenanatomiaa: 
Kaularanka (C1 –C7) 
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C1 C2 



Rintanikamat (T1-T13) 
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Lanneranka (L1-L7) ja 
ristiluu (S1-S3) 
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Ristiluun normaali röntgenanatomia 
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•  3 yhteen luutunutta nikamaa 

* 

s1 
s2 

s3 

ja *  = ristiluun keskiharjanne 



Mikä on välimuotoinen lanne-ristinikama? 

v  Lumbosacral transitional vertebra = LTV 

v Nikama, jossa on sekä lanne- että ristinikaman piirteitä 

v  Synnynnäinen, perinnöllinen 
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Välimuotoisen lanne-ristinikaman merkitys 

v  Synnynnäinen muutos, esiintyvyys vaihtelee 
roduittain 

v  Perinnöllinen! 

1.  Voi aiheuttaa varhaista lanne-ristiluuliitoksen 
alueen rappeutumista         cauda equina –
oireyhtymä (hermojuurten puristuksesta 
aiheutuvat kipu- ja halvaustilat) 
v  Tutkimus: Saksanpaimenkoirilla lisää merkittävästi 

riskiä 
v  Oireet tulevat lisäksi nuorempana 

2.  Voi johtaa toispuoleiseen lonkkanivelen 
kasvuhäiriöön 
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Anatomiaa: cauda equina 

v  Cauda equina (lat.) = hevosen häntä 

v  Koiralla selkäydin päättyy L5:n kohdalla ja sen jälkeen 
selkäydinkanavassa on vain hermojuuria 
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Cauda equina-oireyhtymän oireet 

v  Krooninen selkäkipu ja takajalkojen ontuminen 

v  Autoon hyppääminen, portaiden ylöspäin kulkeminen 
aiheuttaa kipua 

v  Neurologisia oireita 

v  Takajalkojen halvausoireet 

v  Vaikeissa tapauksissa virtsan- ja ulosteenpidätysongelmat  
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LTV:n röntgendiagnostiikkaa 

v Muodossa suuria vaihteluita 

v  Lievimmillään ristiluun keskiharjanteen muoto, 
vakavimmillaan nikaman lukumäärän muutos 

v  Sivukuvasta tai selällään otetusta kuvasta 

v  Osa nähdään vain toisesta projektiosta, osa 
molemmista 

v  Lukumäärämuutokset vain sivukuvasta 

v  Keskiharjanteen poikkeamat parhaiten selällään 
otetusta kuvasta 
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Kennelliiton luokittelu: LTV 
 

LTV0   Ei muutoksia 

LTV1   Jakautunut ristiluun keskiharjanne (S1-S2) tai muu lievä 

  poikkeama ristiluun rakenteessa (lisäys 1.1.2015) 

LTV2   Symmetrinen välimuotoinen lanne-ristinikama 

LTV3   Epäsymmetrinen lanne-ristinikama 

LTV4   6 tai 8 lannenikamaa 
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LTV 
v Voi olla symmetrinen (samanlainen oikealla ja 

vasemmalla puolella) 
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LTV 
v  Voi olla epäsymmetrinen  
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Epäsymmetrinen LTV 

Alhaaltapäin katsottuna 


