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Ravintolisiä käytetään laajasti koirien nivelrikon tukihoitona. Kissoilla
nivelrikko on vielä yleisempi vaiva, mutta niillä ravintolisien käyttö on
selkeästi vähäisempää. Tässä lyhyessä kirjallisuuskatsauksessa esitetään
yhteenveto viimeaikaisista tutkimuksista liittyen ravintolisien käyttöön
nivelrikon hoidossa. Tarkasteluun on otettu uusimpia sekä ihmisillä että
eläimillä tehtyjä tutkimuksia.
Fox & Millis (2011) listaavat 30 erilaista ravintoainetta, joita on
käytetty nivelrikon hoitoon tarkoitetuissa ravintolisissä. Eniten tutkittujen ja käytettyjen nivelravinteiden lyhyelle listalle mahtuvat kalaöljyn omega-3-rasvahapot ja glukosamiinin +
kondroitiinin yhdistelmä sekä viherhuulisimpukka. Näillä ravintoaineilla on tutkimuksin osoitettu olevan nivelrikkokipua
hillitsevä vaikutus. WSAVA:n asiantuntijaryhmä piti myös näiden ravintoaineiden käyttöä nivelrikon hoidossa perusteltuna viime vuonna julkaistussa ohjeistuksessaan (Mathews ym.
2014). Kiinnostavia, mutta vähemmän tutkittuja nivelravinteita ovat hyaluroni, hydrolysoitu kollageeni ja avokadon + soijan
saippuoitumattomat lipidit (ASU). Hyaluronin käyttöä nivelrikon hoidossa on tutkittu lähinnä nivelen sisäisinä injektioina.
Tässä lyhyessä katsauksessa keskitytään neljään ensin mainittuun, yleisimmin käytettyyn nivelravinteeseen.

OMEGA-3-RASVAHAPOT

Kalaöljyn omega-3-rasvahappojen on osoitettu vähentävän
kipua ja kipulääkkeiden käyttöä reumapotilailla tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa (kts. Boe & Vangsness 2015 katsaus).
Kalaöljyn reumakipuja lievittävän vaikutuksen katsotaan
johtuvan omega-3-rasvahappojen tulehdusta vaimentavista
ominaisuuksista. Koska nivelrikkoon liittyy selkeä tulehduksellinen komponentti, ravinnon kalaöljylisän oletetaan vaikuttavan myös nivelrikkokipuun.

Ihmispotilailla tehdyt kliiniset tutkimukset eivät kuitenkaan
ole kaikilta osin pystyneet dokumentoimaan tätä vaikutusta
(Boe & Vangsness 2015). Nivelrikkoa sairastavilla koirilla tehdyt tutkimukset ovat sen sijaan olleet rohkaisevampia [Hansen
ym. 2008, Roush ym. 2010a, Roush ym. 2010b, Fritsch ym.
(2010)a, Fritsch ym. (2010)b, Hielm-Björkman ym. (2012) ja
Moreau ym. (2012)]. Kuudessa tutkimuksessa seitsemästä todettiin, että kalaöljyn omega-3 täydennyksellä saatiin aikaan
mitattavaa hyötyä nivelrikkokoiran hoidossa. Syy siihen,
miksi omega-3-rasvahappojen vaikutus on näyttäytynyt vähäisempänä ihmisillä kuin koirilla tehdyissä tutkimuksissa, ei
ole ilmeinen. Jos tarkastellaan kalaöljyn omega-3-rasvahappojen annosta, näyttää siltä, että koirilla tehdyissä tutkimuksissa
omega-3-rasvahappojen päiväannos metaboliseen elopainokiloon suhteutettuna on ollut suurempi kuin ihmistutkimuksissa
ja tämä voi osaltaan selittää selvempiä vaikutuksia. Tämän johtopäätöksen painoarvoa heikentää tosin uuden australialaisen,
sinänsä positiivisen, omega-3 tutkimuksen tulos. Tässä tutkimuksessa ihmispotilaat saivat kahden vuoden ajan joko matalan (450 mg/d EPA + DHA) tai korkean (4500 mg EPA + DHA)
omega-3-annoksen. Molemmat omega-3-annokset vähensivät nivelrikkokipua ja stabiloivat nivelrustoa (Hill ym. 2015).
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GLUKOSAMIINI JA KONDROITIINI

Glukosamiinin ja kondroitiinin vaikutuksia nivelrikon hoidossa on tutkittu erikseen ja yhdessä. Vaikuttaa siltä, että yhdistelmä antaa parempia tuloksia kuin kumpikaan komponentti yksinään annosteltuna. Ehkä tästä johtuen sekä ihmisten
että koirien nivelravintovalmisteet sisältävät lähes poikkeuksetta sekä glukosamiinia että kondroitiinia. Tutkimuksia, joissa glukosamiinin ja kondroitiinin optimaalista suhdetta olisi selvitetty, ei toistaiseksi vielä ole tehty. Glukosamiinia on
valmisteissa tyypillisesti enemmän kuin kondroitiinisulfaattia johtuen todennäköisesti raaka-aineiden hintasuhteista:
lääkelaatuinen kondroitiinisulfaatti on lähes viisi kertaa kalliimpaa kuin glukosamiini hydrokloridi (HCl) tai glukosamiinisulfaatti. Lääkelaatuisen kondroitiinisulfaatin (molekyylijakauma vakioitu 13 – 18 kDa:iin) lisäksi markkinoilla on
tarjolla monenlaatuista rustohydrolysaattia kondroitiinisulfaattina. Tieto raaka-aineen alkuperästä ja sillä tehdyt tieteelliset tutkimukset ovat hyödyllisiä, koska niiden valossa pystyy
arvioimaan tuotteen potentiaalista vaikuttavuutta.
Glukosamiinin + kondroitiinisulfaatin vaikutuksia koiran nivelrikon hoidossa on selvitetty tietääksemme vain neljässä tutkimuksessa. Kolmessa tutkimuksessa ravinnon täydennys paransi koirien liikkuvuutta (McCarthy ym. 2007) ja vähensi
kipuoireita (Altilio ym. 2007; Gupta ym. 2012). Yhdessä tutkimuksessa glukosamiini + kondroitiini täydennys ei eronnut
plasebosta (Moreau ym. 2003).
Espanjalainen Bioiberica on alan johtava lääkelaatuisten, nivelravinteissa käytettyjen raaka-aineiden valmistaja. Sen valmistamia glukosamiini HCl + kondroitiinisulfaatti yhdistelmää on
käytetty viimeaikaisissa ihmisillä tehdyissä nivelrikkotutkimuksissa (Hochberg ym. 2015; Provenza ym. 2015). Hochberg
ym. (2015) raportoivat laajasta eurooppalaisesta monikeskustutkimuksesta (MOVES), jossa verrattiin glukosamiini HCl +
kondroitiinisulfaatin (3 * 900 mg/d) ja celecoxibin (200 mg/d)
vaikutusta potilailla (N = 606), jotka kärsivät polven nivelrikkoon liittyvästä kovasta kivusta. Tässä tutkimuksessa glukosamiini HCl + kondroitiinisulfaatti lievitti nivelten kipua, jäykkyyttä ja turvotusta kuuden kuukauden tutkimusjakson aikana
yhtä tehokkaasti kuin celecoxib. Tässä yhteydessä on syytä todeta, että Nutrolin Nivel moniteho® sisältää samaa Bioiberican
valmistamaa glukosamiinia ja kondroitiinisulfaattia kuin em.
tutkimuksissa käytetyt valmisteet.

Rialland ym. (2012)]. Kuudessa näistä seitsemästä tutkimuksesta viherhuulisimpukka-annoksen (17 – 75 mg/kg) todettiin
lievittävän nivelrikko-oireita. Viherhuulisimpukka näyttää
siis tehtyjen tutkimusten valossa erittäin kiinnostavalta nivelravintolisän komponentilta.
Viherhuulisimpukan nivelrikko-oireita lievittävän vaikutuksen
lähdettä ja mekanismia ei kuitenkaan vielä tunneta. On esitetty,
että se liittyisi viherhuulisimpukan sisältämiin omega-3-rasvahappoihin ja niiden anti-inflamatorisiin vaikutuksiin. Tämä on
kuitenkin epätodennäköistä, sillä viherhuulisimpukka ei ole
erityisen merkittävä omega-3-rasvahappojen lähde eikä viherhuulisimpukan sisältämän öljyn rasvahappokoostumus poikkea mitenkään olennaisesti esim. kalaöljyn rasvahappokoostumuksesta. Suositeltu päiväannos viherhuulisimpukkajauhetta (1000 mg/d) sisältää 50 mg omega-3 rasvahappoja
(Murphy ym. 2003). Vertailun vuoksi voidaan todeta, että vastaava annos (5 ml) Nutrolin® Nivel monitehon kalaöljyä sisältää 1400 mg omega-3-rasvahappoja.
On myös esitetty, että viherhuulisimpukan sisältämä omega-3
eikosatetraeenihappo (ETA) olisi ainutlaatuinen ja erityisen
tehokas anti-inflamatorinen rasvahappo (Bierer ym. 2002;
Hielm-Björkman ym. 2007). Tätä olettamusta on vaikea sovittaa yhteen sen tosiasian kanssa, että ETA-rasvahapon määrä
viherhuulisimpukan 1000 mg:n päiväannoksessa on vain
0,2 mg eli murto-osa siitä mitä koira saa esim. kalaöljyä sisältävässä ravintolisässä. Jälleen vertailun vuoksi - Nutrolin®
Nivel monitehon kalaöljyannos (5 ml) sisältää 55 mg ETA-rasvahappoa.
Viherhuulisimpukka mainitaan usein myös hyvänä glukosamiinin, kondroitiinisulfaatin ja hyaluronin lähteenä. Tämän
tiedon laatua ja alkuperää ei kuitenkaan pysty tarkistamaan
tieteellisestä kirjallisuudesta. Vaikuttavia ainesosia jäljitettäessä on todettu, että vihersimpukasta uutettu öljy (Lyprinol®) sisältää rasvahappojen furaaniyhdisteitä (Wakimoto
ym. 2011). Furaanirasvahapot tunnettiin aiemmin erityisesti
rasvan hapettumista estävinä aineina (Okada ym. 1996),
mutta niillä saattaa olla myös tulehdusta vaimentavia ominaisuuksia (Wakimoto ym. 2011). Toivoa siis on, että viherhuulisimpukan sangen tehokkaalta vaikuttaviin ominaisuuksiin
saadaan tulevissa tutkimuksissa lisäselvyyttä.

Provenzan ym. (2015) tutkimuksessa tarkasteltiin myös vaikuttaako se minkä suolan muodossa (sulfaatti vs. hydrokloridi)
glukosamiini annettiin kondroitiinin ohella potilaille. Vaikka
aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että glukosamiinisulfaatin biologinen hyötyosuus on parempi kuin glukosamiinihydrokloridin (Rovati ym. 2012), tässä kliinisessä tutkimuksessa
glukosamiinin olomuodolla ei ollut vaikutusta kivun lievityksen asteeseen. Lopuksi kannattaa mainita, että positiivisten
kondroitiinitutkimusten (yksin tai yhdessä glukosamiinin
kanssa) lukumäärä on viime vuosina lisääntynyt ja ehkä tästä
syystä Cochrane tietokannassa tehdyn meta-analyysin tulos
(Singh ym. 2015) tukee glukosamiinin ja kondroitiinisulfaatin
käyttöä nivelrikkokivun lievityksessä.

VIHERHUULISIMPUKKA

Viherhuulisimpukan vaikutuksia koirien nivelrikon hoidossa
on tarkasteltu ainakin seitsemässä tutkimuksessa [Bierer ym.
(2002), Dobenecker ym. (2002), Bui & Bierer (2003), Pollard
ym. (2006), Servet ym. (200), Hielm-Björkman ym. (2007) ja
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KISSOJEN NIVELRIKKO JA RAVINTOLISÄT

Nivelrikko on erittäin yleinen vaiva vanhenevilla kissoilla,
mutta harva kissa tulee eläinlääkäriin nivelrikkoon liittyvien oireiden takia. Hardien ym. (2002) tutkimuksessa 90%:lla
yli 12 vuotiaista kissoista oli nivelrikkoon viittaavia muutoksia, mutta vain 16%:lla oli kotona havaittu ontumista. Nivelrikko on etenevä ja kipua aiheuttava sairaus myös kissoilla ja
sitä tulisi hoitaa. Ravitsemus, kivunlievitys ja fysikaaliset hoidot toimivat kissoilla siinä missä koirillakin. Nivelravinteiden
vaikutusta nivelrikkoa sairastavan kissan kipuoireisiin on tutkittu vain vähän. Kalaöljylisä (Corbee ym. 2012) ja ruuan täydennys kalaöljyllä, glukosamiini + kondroitiinisulfaatilla ja
viherhuulisimpukalla (Lascelles ym. 2010) lievittivät kissojen
nivelrikko-oireita ja paransivat liikkuvuutta.

YHTEENVETO

Viimeaikaiset tutkimukset sekä lemmikkieläimillä että ihmisillä vahvistavat käsitystä siitä, että perinteisillä nivelravinteilla,
kalaöljyn omega-3-rasvahapoilla, glukosamiinin ja kondroitiinin seoksella ja viherhuulisimpukalla voidaan lievittää nivelrikon oireita. Ravintoaineiden yhdistelmällä saavutetaan usein
parempi vaikutus kuin yksittäisillä ravintoaineilla.
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