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Som dyrlæge, der primært arbejder 
med kiropraktisk behandling møder 
vi ofte såvel klienter som kollegaer, 
som ikke ved så meget om denne 
behandlingsmetode. Kiropraktik kan 
bruges både som supplerende be-
handling og selvstændigt og er uden 
bivirkninger.

Klienterne efterspørger i stigende 
grad denne form for behandling, og 
formålet med artiklen herunder er at 
give en introduktion til behandlingen, 
samt information om hvor man finder 
en kollega med uddannelse inden for 
området.

Dansk Selskab for Veterinær Kiro-
praktik (DSVK) er en forening for dyrlæ-
ger med en efteruddannelse i veterinær 
kiropraktik. Vi er som medlemmer af 
DSVK først og fremmest dyrlæger, og 
vægter den veterinære tilgang til patien-
ten højt samtidig med den kiropraktiske 
tilgang.

NErVEr I KlEMME oG 
KNoGlEr, DEr SIDDEr 
ForKErt?
Nej, det handler om bevægelighed, bio-
mekanik og nervesystemet.

Der tilstræbes at afhjælpe en dysfunk-
tionel bevægelighed af et led, typisk i 
rygsøjlen. Bevægelse er essentielt for 
kroppen, herunder for nervesystemets 
funktion.

HVAD GØr EN VEtErINær 
KIroPrAKtor?

Vi optimerer bevægelighed i led, pri-
mært i rygsøjlen og dens tilstødende 
knogler.

PrINCIPPErNE BAG 
KIroPrAKtISK BEHANDlING

Nervesystemet er afhængig af input for 
at sende output til muskler og organer. 
Det, der genererer mest input til CNS, 
er bevægelse. Dvs. kvaliteten af det 
neurologiske input er relateret til kvalite-
ten af bevægelsen.

Hvis nerver ikke hyppigt fyrer, daler 
produktionen af f.eks. neurotransmit-
tere og strukturelle organeller i cellerne. 
Dermed svækkes effektiviteten af ner-
ven. Nerven er ikke i den forstand ska-
det, men aktiviteten er nedjusteret, og 
det tager tid, før den er i fuld funktion 
igen. Denne inaktivitet i en nerve kan få 
store konsekvenser på sigt både for or-
ganer og muskulatur. Nedsat bevægelse 
betyder, at såvel de sensoriske som 
motoriske nerver nedjusterer aktiviteten 
samt faldende input til CNS.

Sensoriske nerver (med undtagelse 
af hjernenerverne) har deres cellekrop i 
dorsalrods-ganglierne. Disse ligger sår-
bart i foramen intervertebrale.
•  På rygmarvsniveau, i samme segment, 

synapser de sensoriske nerver med 
motoriske og viscerale nerver. Dette 
afføder i første omgang et reflektorisk 

et funKtionelt nerVesystem er afhængigt 
af input – intet output uden input

–   For at kunne genere et output til organsystemer og muskler er CnS 
afhængig af input.

–   Input modtages fra sanseorganer, men den væsentligste del kommer fra 
mechanoreceptorer, primært muscle spindle cells og golgi tendon organs.

–   Input fra muscle spindle cells er essentielt for overlevelse, og i samspil med 
mechanoreceptorer i kæbe og tåled afgørende for proprioceptionen.

–   Jo mindre muskel jo større koncentration af muscle spindle cells.
–   Muscle spindle cells er især koncentreret i de intrinsiske muskler omkring 
columna vertebralis.

–   Muscle spindle cells synapser i rygmarven på motorneuroner, der aktiverer 
muskler i samme segment.

–   Golgi tendon organs er koncentreret primært, hvor sener tilhæfter på 
muskler, og reagerer på bevægelse med høj hastighed.

–   Golgi tendon organs synapser i rygmarven på interneuroner, der medfører 
inhibition af samsidig muskelsammentrækning.
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output til viscera og muskulatur, for-
uden kommunikationen til hjernen.

•  Muscle spindle cells receptorer reage-
rer, når musklen forlænges forholdsvis 
langsomt, registrerer position, og 
medfører at specifikke muskler aktive-
res.

•  Golgi tendon organs reagerer ved 
hurtig bevægelse, og medfører at 
specifikke muskler inaktiveres. Dette 
medfører en refleksbetinget afslap-
ning af muskulaturen, og det er denne 
refleks vi meget specifikt anvender i 
behandlingen. Der er derfor, at man 
ofte umiddelbart ved en behandling 
ser effekt med smertelindring og min-
dre tonus i muskulaturen.

lEDDENE DEr ”lÅSEr”

Populært sagt behandler vi låste eller 
fikserede led. Det kaldes også verte-
brale subluxations komplekser. Dette 
navn oprinder af relationerne vertebrae 
imellem, og mellem vertebrae og rela-
terede knogler som ileum, sacrum og 

occiput. Der ikke tale om subluxationer 
i egentlig veterinær forstand, altså 
ingen læderede ledbånd eller andet 
traume. Vertebrale subluxations kom-
plekser handler om led, der er dysfunk-
tionelle, men ikke nødvendigvis med 
patologi.

Indeholdt i komplekset er påvirknin-
ger af alle de komponenter, der indgår 
i skabelsen af bevægelse så som nerve-
system, bindevævsstrukturer, discus, 
ledbrusk, muskler og det vaskulære 
system.

Immobilisering af led fører inden for 
kort tid til et inflammatorisk i og omkring 
leddet samt strukturelle forandringer 
i muskulaturen omkring. Heraf følger 
påvirkning af alle de nævnte strukturer, 
herunder en neurologisk påvirkning. 
Som nævnt ligger dorsal rods gangliet 
sårbart placeret i foramen interverte-
brale og er pga. den begrænsede plads 
følsomt for øget tryk ved fx inflamma-
tion i området. VSC fører derfor til et 
ændret neurologisk respons.

BIoMEKANIKKEN æNDrES 
VED VErtEBrAlE 
SuBluxAtIoNS KoMPlEKSEr
Biomekanikken i hvirvelsøjlen ændres 
med blot enkelte vertebrale subluksati-
ons komplekser. Der vil opstå områder 
med hyper- eller hypomobilitet som 
kompensation for, at patienten ikke kan 
udføre bevægelsen normalt. Smerte og 
slid er ofte relateret til hypermobilitet. 
De vertebrale subluksations komplek-
ser og dermed årsagen til slitage findes 
derfor andre steder i kroppen end i 
nærheden af patologien. Ved ændret 
bevægelse i et område, ændres det neu-
rologiske respons ligeledes, hvorfor ryg-
relaterede lidelser kan få konsekvenser 
for viscera, der innerveres af samme 
segmenter. 

VerteBrale suBluxations KompleKser fører 
til ændret neurologisK respons

–   Et ”irriteret” dorsalrodsganglie fører til produktion af substans P og dermed 
øget nociception. nervernes threshold for affyring sænkes og dermed op-
står fx fornemmelsen af at noget ”kribler i huden”. Dette kan være årsagen 
til f.eks. slikkegranulomer.

–   Påvirkningen af dorsalrods ganglierne fører til nedsat afferent input til CnS. 
Og nedsat input fører til nedsat output. Dette påvirker alle organsystemer, 
såvel muskulatur som viscera og immunsystem.

–   Som eksempel: nedsat proprioceptivt input vil føre til dårligere koordinati-
on af muskulaturen og da 80 % af stabiliseringen af led varetages af muskler 
vil dette føre til en destabilisering af led. nok til, at der også her udvikles 
gradvis inflammation og på sigt arthritis. Derfor har nedsat bevægelse i 
rygsøjlen betydning for f.eks. ledrelaterede lidelser og haltheder.



HVorDAN oPStÅr DISSE 
SuBluxAtIoNS KoMPlEKSEr?

Der kan være mange årsager til at dyr 
får disse problemer. Det kan opstå 
akut ved styrt, leg, fald eller andet, der 
medfører en muskelspasme omkring 
et eller flere led i rygsøjlen, og det kan 
opstå blot ved suboptimal biomekanik i 
et ellers raskt dyr. Kompensationer for 
f.eks. lavgradige haltheder fører ofte til 
VSC. Det bliver efterhånden svært for 
kroppen at genskabe bevægelsen, fordi 
nervebanerne, der skal give signalerne 
simpelt hen ikke er velfungerende sfa. 
ændret input i forløbet. Det bliver nem-
mere for kroppen at vælge det forkerte 
”program”, og dermed bliver det en ond 
cirkel.

Kiropraktikken hjælper kroppen med 
at genskabe det optimale ”program”.

DEN PrAKtISKE tIlGANG 
tIl uNDErSØGElSE oG 
BEHANDlING
Som dyrlæger er det naturligvis vores 
opgave at vurdere ud fra en grundig 
klinisk undersøgelse, om kiropraktisk 
behandling er det rigtige for den pågæl-
dende patient. Eller om der bør foreta-
ges yderligere undersøgelser i form af 
halthedsudredning, røntgen, blodprø-
ver eller andet. Er patienten henvist fra 
anden kollega er det vigtigt, at der kom-
munikeres direkte om patienten, som 
ved al anden henvisning.

Ved selve undersøgelsen, vurderes 
patientens bevægelses mønster, og der 
laves ofte en neurologisk undersøgelse. 
Herefter undersøges hvert enkelt leds 
bevægelighed omkring den elastiske 
barriere.

BEHANDlINGEN

Ved undersøgelsen palperes således, 
hvor stor bevægeligheden af det pågæl-
dende led er specifikt, før den elastiske 

barriere ”rammes” og hvordan denne så 
føles. Er den for eftergivelig eller føles 
krepitation er det naturligvis tegn på helt 
andre problemer (fx sprængt ligament) 
og veterinær diagnostik bør iværksættes 
først.

Hvis bevægeligheden er nedsat er 
der oftest tale om et VSC, og dette be-
handles med en kiropraktisk justering.

Behandlingen har effekt via bl.a. på-
virkningen af golgi tendon organs, hvor-
ved der ofte ses umiddelbar aftagende 
muskeltonus. Muscle spindle cells i den 
intrinsiske muskulatur omkring columna 
påvirkes, og der sendes massivt input 
til CNS. Heraf følger så det forbedrede 
output ud i kroppen.

opfattelsen af bevægelse og impul-
serne fra muscle spindle cells over-
trumfer c-fibrenes smerte signaler og 
dæmper sympaticus. Derfor bliver pa-
tienterne ofte meget afslappede under 
og trætte efter behandlingen.

Det karakteristiske ved den kiro-
praktiske behandlingsmetode er, at 
den er specifik, hurtig og der anvendes 
lav kraft. Kraft er som bekendt lig med 

masse gange acceleration og i stedet for 
at bruge masse/vægt til at opnå kraften, 
anvender kiropraktikken hurtighed. 
Begge ovenstående ting reducerer 
risikoen for evt. skader og adskiller 
behandlingen fra andre typer af manipu-
lations behandling, hvor man i høj grad 
anvender bl.a. vægtstangsprincipper.

HVor oFtE BEHANDlES, oG 
HVAD MED ForEByGGElSE?

Det er naturligvis individuelt, hvor ofte 
en patient behandles men typisk er op-
starten 2-3 behandlinger med forholds-
vis kort interval (1-2 uger) og herefter 
forlænges intervallet til patienten er 
færdigbehandlet, eller der er fundet et 
niveau for vedligehold til den individu-
elle patient.

Da behandlingen også har et forebyg-
gende element, fordi nervesystem og 
muskulatur stimuleres, vælger en stor 
del af ejerne efterhånden, at få patien-
ten undersøgt og behandlet rutinemæs-
sigt f.eks. 1-2 gange årligt.

Ved behandlingen stimuleres de på-
gældende nervebaner og muskulaturen 
løsnes. Dette giver kroppen mulighed 
for igen at bevæge sig normalt. Men 
det kræver også et vist arbejde at få 
nerverne helt tilbage til normalt funkti-
onsniveau. ud over den kiropraktiske 
behandling gøres dette ved at stimulere 
refleksbanerne med f.eks. massage, fy-
sioterapi og anden træning af området. 
Efterhånden genoprettes styrken og 
bevægeligheden forbliver normal uden 
yderligere behandling. Medmindre der 
er et underliggende problem, der ikke 
er løst. Har patienten patologi, der gør, 
at problemerne vender tilbage gælder 

2 typer Barrierer i  et leds Begrænsning

–   Den elastiske barriere som udgøres af ligamenter og ledkapsel. Disse struk-
turer afgrænser den normale bevægelighed i leddet, og er fjedrende.

–   Den anatomiske barriere. Denne begrænsning er den absolutte begræns-
ning af leddet. Bevægelse herudover giver læsioner i strukturerne omkring 
leddet, og skal aldrig overskrides.

–   Rummet mellem de 2 typer barrierer kaldes ”det parafysiologiske rum”. Det 
er her behandlingen foregår, og ja – det er et meget lille rum. Der bruges 
specifikke teknikker, så patienten føler dette behageligt, og tillader at led-
det bevæges dertil. Patienten skal stole på at den anatomiske barriere ikke 
brydes, derfor er teknikkerne afgørende for undersøgelsen.
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det om at finde det interval, hvor patienten fungerer 
bedst muligt. Dette er individuelt.

Vigtigt for et godt resultat er at alle omstændig-
heder omkring patienten gennemgås så som udstyr, 
træning, fodring, beskæring/negleklip m.m.

Behandlingen kan anvendes i mange situationer og 
til stort set alle dyrearter, men typiske patientkatego-
rier er:

Heste:
•  Som del af halthedsbehandling
•  Ved kroniske problemer i bevægeapparat.
•  rygproblemer, herunder sadel og gjordekrampe
•  Nedsat præstation, problemer med visse øvelser 

f.eks. changemeneter.
•  tilbagevendende lavgradige koliksymptomer-

Hunde:
•  Gigtpatienter
•  Kroniske haltheder af andre årsager
•  rygpatienter
•  Hunde med nedsat præstation/problemer med at 

udføre deres ”arbejde” som jagt/brugshunde.
•  Hunde med slikkegranulom, inkontinens, tilbage-

vendende analkirtelproblemer.

Kiropraktik kan naturligvis ikke altid stå alene men 
indgår ofte sammen med f.eks. medicinsk/kirurgisk 
behandling, korrektiv beskæring og andre behandlin-
ger.

Artiklen er skrevet på vegne af Dansk Selskab vedr. 
Veterinær Kiropraktik.

Vi vægter et fornuftigt samarbejde med vores kol-
leger højt, og vi står naturligvis til rådighed med op-
lysninger om såvel behandling som mulige behand-
lere i dit område. På vores hjemmeside findes en liste 
over vores medlemmer, samt links til videnskabelige 
artikler vedr. kiropraktisk behandling  
www.dvsk.dk.
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