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Tekst issä käytetyt  lyhenteet :   

 

 

AUC: Area Under Concentrat ion Time Curve,  lääkeaineen keskust i lassa 

käynyt  määrä 

C: Lääkeaineen konsentraat io plasmassa 

Cm a x :  Lääkeaineen maks imikonsentraat io plasmassa 

Cl:  Clearance,  puhdistuma,  lääkeaineen po istuminen bio logisesta 

jär jestelmästä 

EV: Ekstravaskulaarinen,  verisuonten ulkopuolella  o leva 

F: Bio loginen hyöt yosuus,  hyväksikäytettävyys elimistössä 

IM: int ramuskulaar inen, l ihaksens isä inen 

IV:  int ravenoosi,  laskimonsisä inen 

LD5 0 : Lethal dose 50%, kert a-annos, jolla 50 % koe-elä imist ä kuo lee 

lääkea ineen ha it t avaikutuksi in 

Lz:  e liminaat iovakio,  logaritmisen pito isuus-aika – käyrän 

kulmakerro in 

MAT: mean absorpt ion t ime, keskimääräinen imeytymisa ika 

MRL: Maximum Res idue Limit , lääkeaineen suur in sallit t u pito isuus 

elint arvikkeessa 

MRT: Mean Residence Time,  vi ipymä, kuvaa keskimääräist ä  

lääkea inee molek yylin viipymää e limistössä 

NOEL: No Observed (Adverse)  Effect  Leve l,  Lääkeaineen pito isuus,  

jo lla varmuudella e i o le toksiko logis ia va ikutuksia 

PO: per oral, suun kaut ta 

T m a x :  Aika,  jo l lo in lääkeaineen maksimikonsentraat io plasmassa 

saavutetaan.  Lasketaan lääkkeen antamisest a 

T½: Puo liintumisa ika,  aikavä li,  jo ssa lääkea ineen p ito isuus plasmassa 

laskee puoleen 
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1 JOHDANTO 

 

Suomen  markkino illa  ei  o le  sio ille  t arkoit et tua  suun  kaut ta  annet tavaa  

ketoprofeenivalmistet ta ,  jo lle  kuit enkin o lis i  t arvet ta.  Tuotantoelä int en 

hyvinvo int iseikko jen tultua esille  niin  mediassa kuin tuotannossakin,  

myös siko jen ajankohtaiset kivunho itokysymykset tarvit sevat 

päivit ystä .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kuva 1. Terve emakko 

 

Elä int en hyvinvo innin tutkimus on lisääntynyt ja samalla ymmärrys 

s i it ä,  et tä  kivuton eläin syö (Kuva 1.)  (Swinke ls  ym. 1994) ,  kasvaa ja  

tuot taa  paremmin.  Täten tuotantoelä int en kivunho itoon on syytä  
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kiinnit t ää yhä enemmän huomiota (George 2003). Myös sio ille on 

aihee l list a  saada helpost i  annettava ja  turval linen kipulääkit ys.  

To ipuminen sia lle kipua aiheut t avist a sair auksist a ja to imenp it eist ä on 

o let et tavast i  nopeampaa,  jo s käytet tävissä o n kunno llinen analgeet t i.   

 

 Ontuminen on kivu lias t ila ja kipu vo i huonontaa ruokahalua (Kuva 2.) 

(Deen ym. 2008).  Ontumat emako il la  ja  ens iko illa  aiheuttavat  

ennena ika isia  po isto ja ja  hyvinvo int iongelmia ja  t ätä  kautta  

taloudellis ia tappio it a (Schenck ym. 2008).  

 

 

Kuva  2.  Sairas  sika  ei  syö  

 

 

Myös s ikalan pohjaratkaisu vo i  va ikut taa  s iko jen ja lko jen kuntoon.  

Oravainen on väitö skir jassaan pohtinut  mm. sikalarakenteiden 

va ikutusta siko jen ja lkat erveyteen ja todennut , et tä r it iläpohja is issa 

s ikalo issa ja lkava ivo ja on enemmän kuin kiint eälat t iais issa ratkaisu issa 

(Oravainen 2008) . Suomala isessa tutkimuksessa 8,8 % tutkituist a 

s io ist a ontui (Heinonen ym. 2006) Tanskala isessa aine istossa todet t iin 

korvanekroosin (4,4 %) prevalenss in o levan suur in, seuraavaksi suur in 

heng ityst ieo ireet (2,2 %) ja ko lmantena ontuminen (1,9 %) (Petersen 

ym. 2008). Kaikk i nämä t ilat ovat sialle kivu lia it a . 
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 Suun kautta  annettava analgeet t i  helpottaa käytännön prakt iikassa esiin 

tulevia ongelmia t ilo ille  jä t et tävien neulo jen ja  ruiskujen sekä 

injiso it avien ana lgeet t ien käytö stä . Näih in ongelmiin lukeut uu mm. 

o ikea pistotekniikka ja vastaan pyr istelevät elä imet sekä neulo jen 

mahdo llinen käyttö useampaan kertaan.  Myös antotavan helppous ja  

puhtausvaat imust en väheneminen ovat etu ja injek t iovalmist eis iin 

nähden (Landoni  & Lees 1995).  Kipu lääkkeen anto suun kautta  o n 

tarpeen elä imil le, jotka ovat kivun t akia hanka lia käs it ellä, jo llo in 

pis toksena annet tava lääke vo i  jäädä antamatta .  Mikäli  suun kaut ta  

annettavaa lääkevalmistet ta  on käytet tävissä,  vo idaan t i la l le  jät t ää 

he lpost i pitkä kuur i isänt äväen annet tavaksi, jo llo in elä inlääkär in 

resept it ja käynnit harvenevat (MMMa 6/EEO/2008). Laissa eläint en 

lääk it semisestä (617/1997) säädetään,  et tä  lääkit semisestä täytyy 

aiheutua mahdo llis imman vähän ha it taa eläime lle. Tällä hetkellä 

vo imassa o levassa  asetuksessa  on myös,  et tä  suun kaut ta  annet tavia  

tulehduskipu lääkkeit ä  vo idaan jät tää t ila lle  myös tulevia 

sairast apauksia  varten (MMMa 6/EEO/2008).  Pidemmän suun kaut ta  

annettavan kuurin kyseessä o l lessa lääkea ineen imeyt yminen ja  

jakautuminen kudoksiin  o n varmempaa,  koska väärä  pis totekniikka vo i  

johtaa lääkkeen joutumisen s ian niskan paksuun rasvakerrokseen,  

jo llo in to ivot tu  vaikutus  jää  vähäiseksi  (Adams 2001) .  Suuhun 

annet tuna on t iedossa,  kuinka suuri  osa lääkkeest ä  lääkityksen jä lkeen 

päätyi  sairaaseen elä imeen.  

 

 Ri it t ävän pitkä kuuri  ja  lääkeaineen jakautuminen kaikkia lle  e l imistöö n 

(er it yisest i  kipukohtaan)  on tärkeää,  s illä  kroonis tunut  kipu ei  he lpota  

kerran tai  kaksi  kertaa annetul la  kipu lääkkeellä .  Elä int en lääkinnästä  

säädetyn la in (617/1997) mukaan tuotantoelä imil le  vo idaan käyttää 

kaskadisäännön mukaan to iselle  tuotantoelä imel le  t arko it et tua  

lääkevalmistet ta,  mut ta  tä llö in  annostus  on hyvin epävarmaa,  koska 

tuloksia t ämän (vrt .  s ika ja  naut a)  to isen elä inla j in far makokinet i ikast a 

e i  vä lt t ämättä  o le  saatavilla  (MMMa 6/EEO/2008) .  Suun kaut ta  

annettavan ketopro feenin käytö st ä s iko jen o rtopedis i in ongelmiin 

(nive ltulehdukset  sekä ei- infekt iiviset  niva lsairaudet  kuten osteo-  
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kondroosi)  e i  kir ja llisuudest a  löydy tutkimuksia .  Koska elä inla jien 

vä list ä farmakokinet iikkaa ei vo i ekstr apo lo ida (Lees ym. 2004a), on 

tämä työ tärkeä tutkit taessa märehti jä l le  t arko it etun valmist een 

kinet i ikkaa yksimaha isessa elä imessä.  

 

 Tämän työn t arko ituksena on määrit ellä  naudalle  t arkoitetun suun 

kautta  annettavan ketopro feeniva lmist een farmakokinet i ikka sia l la  sekä 

määr it ellä  sia lle  soveltuva  annos  ja  antoväli,  jo llo in  myös  sia lle  

vo it a is i in  käyt tää  suun kaut ta  annet tavaa ketopro feenivalmistet ta  

turvallisest i.  Oletuksena o li,  et tä naudan suun kaut ta annet tava 

ketopro feeniva lmist e sopii myös sia lle er ila ist en kiput ilo jen, pääas iassa 

ontumisen,  ho itoon ja  sen kinet iikka on s iassa hyvää.  Ketoprofeeni  

kuuluu EMEA:n list alle I I (Annex I I), jo llo in MRL-määr ityks iä e i 

tarvita (EMEA 1996).  

 

 Tämä syventävien opinto jen tutkie lma on t ehty kir ja llisuuskat sauksena 

kivusta ja kipulääkityksest a e r it yisest i  sian osalt a.  Tulokset -  os iossa 

esit t elen Hels ing in yliopiston kliinisen eläinlääket iet een la itoksella 

tehdyn tutkimuksen siko jen suun kautta annet tavan ketopro feenin 

kinet iikan o salt a  saadut  arvot .  Tutkimuksen tulokset  on jo  ju lka is tu  

(Raekallio  ym.  2008),  mut t a  ne  kerrataan  tässä  lyhyest i  keskit t yen  suun  

kaut ta annet tavan ketopro feenin kinet iikkaan. It se osallist uin 

tutkimuksen käytännön suorit t amiseen keräämällä koesio ist a  

verinäytt eitä  ja  käsit telemällä ne analyso it avaan muotoon 

sentr ifugo imalla, pipeto imalla ja pakastamalla ne. Osallist uin myös 

siko jen ruokint aan.  

 

2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

2.1 Kipu ja  kipu lääkitys  

  
Kivun arvio imiseen e lä imil lä käytetään yle isest i ulko is ia se ikko ja, 

koska elä int en emot ionaalis t a  kivun kokemista  ei  t iede osaa vie lä  

se lit t ää. Näit ä ulko is ia se ikko ja ovat mm. ruumiinto iminnot , kuten 
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syöminen ja juominen, painon lisääntyminen ja ääntely (Weary ym. 

2006)  

Nosisept io (kivuntunto) on hermoston ärtymist ä potent iaa lisest i 

vaaral lisen kudostuhoa aiheut tavan st imuluksen seurauksena (Adams 

2001).   Nosisept iota  seuraa emot ionaalinen r eakt io,  jonka vo imakkuus 

ja  reakt io o n eläinla j i-  ja  yks i lökohtainen.  Kivun seurauksena vo i  o l la  

vaur io ituneen ja lan käyt t ämät tömyys, jo llo in lihakset surkastuvat , 

ruokahalut tomuus ta i  pelko.  Jatkuvasta  kivusta  kärsivä elä in vo i  jopa 

kärsä  hyperalgesias ta  (yliherkis tynyt  kivuntunto) .  Nosiseptor it  ovat  

er iko is tuneit a  kipureseptoreit a  (hermopäät te it ä) ,  jotka s ija it sevat  

kaikkia l la el imistössä.  Ne jaet aan funktionaalisest i  useaan ryhmään sen 

perusteel la ,  minkä la iseen st imulukseen ne reago ivat  (Adams 2001) 

Po lymodaliset nosiseptor it ovat myeli initupet tomia hermopäät teitä, 

jo tka reago ivat  lämpöö n,  paineeseen tai  mekaaniseen st imulukseen.  

Myeliin in puut tumisen vuoksi, nämä C-tyyp in nosiseptor it ovat hit ait a 

ja niiden vä lit t ämää kipua kuvaillaan syvänä kipuna. Hilja is il la 

nosiseptoreilla  on korkea depo lar isaat iokynnys.  Nämä hermopäät teet  

s ija it sevat sisäe limissä (George 2003). 

 

 Inflammaat ion tunnusmerkkejä ovat rubor et  calor  cum tumor et  dolor  

(punotus  ja  kuumotus sekä turvotus  ja  kipu)  sekä functio  laesa 

(to iminna llisuuden rajo itus). Affek to ituneella aluee lla on myös 

arter io l ien di lat aat iot a,  joka johtaa l isääntyneeseen verenvir t aukseen,  

kapillar ien l isääntynyt  läpäisevyys sekä leukosyytt ien s i ir t yminen 

ver isuonist a ympärö ivään kudokseen. Tästä seuraa tulehduksen 

vä lit t äjäa ine iden vapautuminen, jo llo in nosiseptor it herkistyvät (Lees 

ym. 2004b). Vaur io ituneist a so luist a vapautuu syk lo -

oksygenaas ient syymejä, jotka syntet iso ivat pro inflammato r is ia 

prost agland iine ja.  Nämä  COX-ent syymit  er it ellään  COX  1  ja  COX  2  -  

isoent syymeihin.  COX 2 isoent syymiä es iintyy useimmissa kudoksissa 

ja  se  onkin vastuussa munuaisten prostagland iinien PGI ja  PGE 

tuotannosta.  PGE ja  PGI osallis tuvat  munuaisten verenkierron säätelyyn 

sekä mahan haavaumien kor jaamismekanismeihin.  COX 2 -  

isoent syymiä syntet iso ituu er it yisest i t ulehduspaika lla kaik issa 
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kudoksissa . COX 1 osallist uu inflammaat iossa es iintyvien 

prostagland iinien tuotantoon ja sitä es iintyy myös normaa lit ilassa 

kaik issa kudoksissa . Pro stagland iinit o sa llistuvat kivun syntyyn 

vapaut tamalla kudoksist a er ila is ia nosisept is iä yhd ist eit ä , kuten 

bradyk iniiniä  ja  his tamiinia  (George 2003) .  Oravainen (2008)  o n myös 

todennut  väitö skir jassaan,  et tä  ontuminen aiheuttaa s ia l la  akuut in faas in 

reakt ion, joka on ei-spes ifinen elimis tön vast e infek t ioon ja 

inf lammaatioon 

 

2 .2  Sialle  kipua a iheut tavat  tekijä t  

 

 Ontuminen on yks i  yle is immist ä sikojen sa irauksist a Suomessa 

(Heinonen 2006). Tutk imuksessaan Heinonen ym. totesivat ontuman 

yle is imp ien syide n o levan osteokondroo si, infekto ituneet ihovaur iot 

sekä sorkkavauriot .  Muita  ontuman aiheut taj ia  ovat  mm. 

loukkaantumiset  johtuen sikalan r it i lä la t t iast a.  Loukkaantumiset  taas 

johtavat  helpost i  s ian (emakon) ennenaika iseen po istoon.  (Oravainen 

2008) .  Ontuminen aiheut taa  myös ta loudellis ia  t appio it a,  koska ontuva 

s ika ei  o le  kul jetuskunto inen ja  t eurast amo lla  vauriot  ruhossa johtavat  

hylkäämis iin. Ontuman aikainen tunnistaminen ja ontuvan elä imen 

er ist äminen on t ärkeää ho idon onnist umisen kanna lt a (ThePigSit e 

2008) .  

 

 Elä int enpito-olosuhdeongelmiin lukeutuu myös hännänpurenta,  joka 

aiheut taa s ia lle  kipua ja  hyvinvo int iongelmia.  Wallgren & Lindah l  

(1996) havait siva t tutkimuksessaan, et t ä hännänpurennan uhr ien 

päiväkasvu o li  huonompi kuin t erveiden s iko jen.  Tutkimuksessa o li  

käytet ty 8 sikaa ja päiväkasvu o li huonontunut 25 % hännänpuremise n 

aikana. Mast it is- metr it is agalact ia (MMA, maitokuume) on 

lisääntymiseen liit t yvä sairaus,  joka aiheut taa kipua emakon nis issä ja  

porsaskuo lemia maidon vähyyden vuoksi. Finest ra ym (2006) tutkivat 

meloksikaamin ( tulehduskipulääke)  vaikutusta  yhdessä 

ant ibioott iho idon kanssa maitokuumeen ho itoon ja  totesivat ,  et tä  

porsaskuo lemat  vähenivät  maitokuumetapauksissa  kun emakon ho itoon 
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käytet t iin  ant ibioot t ia  ja  tulehduskipu lääket tä  yhdessä.  Myös 

porsiminen ja sen jä lke inen t ila vo i o lla s ia lle k ivu lias myös ilma n 

infekt iota.  Tästä syystä emakon ja  porsaiden vo int i  vo i  heiket ä.  Eräässä 

tutkimuksessa emako ille  annett iin parenteraal isest i  me loksikaamia ja  

hava intona o li,  ett ä lääkit yt emakot o livat akt iivisempia ens immäis inä 

porsimisen jä lke is inä päivinä verrat tuna lääkit semättömiin emako ihin. 

Tämä on t ärkeä huomio,  s i llä  liikkumattomuus on eräs  kivun merkeis tä  

(Anonyymi 2008). 

 

 Käytännön prakt iikassa le ikkauskipua tuotetaan lähinnä porsaiden 

napatyräle ikkauksilla  ja  pikkupossujen kastraat io illa  (Kuva 3.).  On 

syytä o let t aa et tä myös sika kärsii le ikkauskivu ist a ja mikä li s ika on 

syömätön ja  liikkumaton operaat ion jä lkeen,  on kipulääkitykseen 

tarvet t a ryhtyä. 

 

 
Kuva  3.  Kandidaat t i  a iheut taa  k ipua  porsaalle .  
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2.3 Tulehduskipu lääkkeet  

  

Suomessa käytet täviä tuotantoelä imille myynt iluva llis ia 

tulehduskipu lääkkeit ä  (Non-steroidal  ant i  inf lammatory drugs,  NSAID) 

ovat mm. meloksikaami, flunis iinimeg lumiini, karpro feeni, 

vedaprofeeni,  tepoksaliini  ja  ketopro feeni,  jo is ta  tuotantoelä imlle  suun 

kaut ta annet t avia va lmist eit a on fluniksiinist a, meloksikaamist a ja 

ketoprofeenis ta  (Evira  2009) .   

Ketoprofeeni  (kuva 4.),  2-(fenyyli  3-bent soyyli)  propionihappo inhibo i  

syk lo-oksygenaasire it in  kaut ta  prostagland iinisynteesiä .  (EMEA 1996) 

Lipo-oksygenaasi  ent syymin eston kautta  vähenee leukotr ieenien 

synteesi. Leukotr ieenit ovat kuumeen vä lit t äjäa ine it a . 

 

  
 

Kuva 4. Ketopro feeni 

 

Ketopro feeni  estää myös bradyk ini inin,  kivun vä l it t äjäa ineen,  

er it t ymistä.  (Caron 2000).  S i llä  on t äten tulehduksen o ireit a  vähentävä,  

kuumett a  alent ava sekä kipua po istava vaikutus.  Ketopro feeni  on 

asymmet rinen molekyyli,  jonka johdosta valmist eet  usein koostuvat  

kahdest a enant iomeerist a  S(+) ja  R(-) .  Kaupallisest i  e lä imil le  on 

saat avilla  va in raseemista seosta,  jo ssa on molempia enant iomeereja 

(Landoni ym. 1995b). 

 

 Ketopro feenia käytet ään useilla elä inla je illa, kuten hevo silla, kisso illa, 

ko ir i lla ,  naudalla  sekä sia l la .  Annos ja  antotapa vaiht elevat ,  mutta 

käyt töä alle  6  viikon ikä is i l lä  e lä imillä  tulis i  vä lt t ää,  koska tutkimuksia  

nuor illa elä imillä ei o le t ehty. (Bishop 2004) . Ketopro feenin 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Ketoprofen.svg
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käyt tökohteit a  ovat  mm. inf lammatoriset  ja  infekt iiviset  kiput ila t  sekä 

kipu nive lissä ja luustossa (EMEA 1996). Ketopro feeni sitoutuu 

vo imakkaast i plasman proteiine ihin (97% naudalla, 99% ihmise llä) 

(Goodman ym. 1995) l ihaksens isä isen injekt ion jä lkeen ja  saavuttaa 

50% akt iivisuudest a  4-8 tunnin kulut tua pis toksesta.  Ketoprofeeni  on 

hyvin s iedet t y,  jopa 5 ker tais i lla  annoksilla  suositusannoksiin  nähden 2-

3 kertaa suosit elt ua pidempään naudalla  ja  hevosella  annettuna IM tai  

IV (EMEA 1995). Rot illa vaiku tuksia lisäänt ymisto iminto ihin on 

todet tu  annokse lla  NOEL 3  mg/kg/pä ivä  (EMEA 1996).   

 

 Valmist ajan mukaan naudalla suun kaut ta annet tavan Dolovet 

(ketopro feenia 2,4g/annos) - valmist een T m a x  saavutetaan 2 tunnissa ja  

puo liintumisaika on 4,5h,  jo skin mit at tavia  (>0,1 µg/ml)  pito isuuksia  

saat taa löytyä vie lä vuo rokausi  lääkkeen annon jä lkeen.  (Pharmaca 

Fennica Veter inar ia  2008).  Ketoprofeenin jakautumist ilavuus on hyvä ja  

hyväks ikäytet tävyys l ik i  80 % naudalla ,  joten mikä li  ana lgeet t inen t eho 

on hyvä,  vo idaan ketoprofeenia pit ää varteenotet tavana 

tulehduskipu lääkkeenä.   

 

 Sia l le  ketopro feenia on markkino illa  injekt iovalmist eena ind ikaat iona 

heng ityst ie tulehdukset  ja  maitokuume annoksella  3  mg/kg 

l ihaksensisä isest i  korkeint aan 3 päivän ajan.  Ko lmella s ia l la  t ehdyn 

tutkimusten mukaan sia l le  o raalisest i  annetun puhtaan ketopro feenin 

puo liintumisa ika vaiht elee 3,8 ja 7,0 tunnin vä lillä (Larsen ym. 1991) . 

Puo liintumisaiko jen va iht eluun vaikut taa  se,  et tä  ketoprofeenin 

imeytyminen jakautuu pidemmälle  a ikavälil le ,  koska se  saat taa  saostua 

mahan happamuudessa ja  imeytyminen tapahtuu lääkeaineen liuet essa 

ohut-  ja  paksusuo lessa.  Myös eläimen rehun jauhaminen va ikuttaa 

lääkeaineen kappalekokoon maha laukussa ja  t ätä  kaut ta  sen 

imeytymiseen (Mart inez ym. 2002a, b). Ketopro feenin C m a x  s iassa 

peroraalisen annon jä lkeen on ko lmel la s ia lla t ehdyn tutkimuksen 

mukaan n.  7µg/ml ja  sen vakaan t ilan p ito isuus ja tkuvalla  suun kaut ta  

anno lla  on tutkit tu  o levan 2-4µg/ml ketoprofeenin o llessa  s idot tu  

dekstraaniest er iin.  (Larsen ym. 1991, 1992). Ketopro feenin 
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ant ipyreet t inen  teho  säilyy  s ia lla  annoksella  3  mg/kg  IM  n.  8  h.  

(Swinke ls ym. 1994). 

 

 Tässä ei  o le tutkit tu ketoprofeenin ant ipyreet t ist ä  tehoa annoksi lla  3 ja  

6 mg/kg PO, mutta koska sio illa es iintyy kuumeis ia bakter iel le ja nive l- 

ja  heng it yst ietulehduksia,  on kentäl lä  s iko ja ho idet taessa huomio it ava 

myös kuumeen aiheuttamat ongelmat esim. ruokahalun muutoksissa.   

Musto nen ym. (2008) tutkivat suun kaut ta annetun ketopro feenin 

kuumett a alent avaa vaikutusta E. co li  endotoksiin ille alt ist etuilla s io illa 

ja tuloksena o li hyvä ant ipyreet t inen teho annoksilla 2 mg/kg ja 4 

mg/kg .  Siko jen rektaal ilämpö laski  t unnissa no rmaaliks i.  Ti lasto l list a  

merk it sevyyt tä  ant ipyreet t isessä tehokkuudessa ei  o llut  annosten 2 

mg/kg ja 4 mg/kg välil lä , joten käytännö llinen annos kuumet ilo issa on 

alempi  ku in 4 mg/kg jo  ta loudellis is takin näkökohdista .  Arnaud & 

Consalvi  (1994) vertasivat  tutkimuksessaan ketopro feenia (3 mg/kg IM) 

ja  f luniksi inimeglumiinia  (2  mg/kg IM) s ia lle  kuumeen ho itoon.  

Tuloksiksi  he sa ivat  t i lasto llisest i  merkit sevän eron AUC-lukemissa 

ketopro feeniryhmän ja muiden ryhmien välille (kontro lli: ei ho itoa, 

fluniks iinimeg lumiini ja ketopro feeni) kun taas kontro llir yhmän ja 

fluniks iinimeg lumiinir yhmän vä lille eroa ei syntynyt . 

Ketopro feenir yhmän siko jen rektaalilämpö laski  n.  4  tunnissa 

normaa liks i. Vaikutuksen kestosta ei o le tutkimusta. Swinke ls ym. 

(1994) on tutkimuksessaan hava innut , et tä ketopro feeni annet tuna IM 

on erit täin hyvä ant ipyreet t i  kokeellisest i  Actinobacil lus  

pleuropneumoniae -bakteer illa infek to iduilla s io illa ver rattuna 

f luniksi iniin,  joten sen käyt töä kentällä  s ian kiput ilo jen ho itoon 

kannat taa suosia .  Farmakokineet t is-farmakodynaamisia  tutkimuks ia  

kuit enkin t arvit aan määrit tämään suun kautta  annetun ketopro feenin 

ant i- inflammatorinen t eho kudoksissa  s ia lla  (Lees ym. 2004a) .  

 

 2.3.1  Tulehduskipu lääkkeiden farmakodynamiikasta  

 

 Tulehduskipu lääkkeiden kohdalla  on hyvin va ikea selvit t ää 

plasmakonsentraat ion ja  t ehon välinen suhde,  koska vaikutusmekanis mi 
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on osit tain epäselvä (useit a molekulaar it aso n reakt io it a) . Tehon 

arvio int iin va ikut t aa myös mahdo llinen viiväst ynyt vast e ja korkea 

proteiine ihin s itoutumisast e (Landoni ym. 1995b). Er i tulehdus-

kipu lääkkeiden väl il lä  on myös ero ja.  Lees ym. (2004) havait s ivat  

tutkimuksessaan,  et tä  lääkkeiden väliset  erot  syk lo-oksygenaasi-

ent syymin (COX 1 ja COX 2) inhibit io ssa o livat selviä. Tutkituilla 

elä inla je illa (hevo nen, vas ikka, lammas ja vuohi) ja tutkituilla 

lääkea ine illa (karpro feeni, ketopro feeni, vedapro feeni, fluniks iini ja 

to lfenaamihappo) huomatt i in,  et tä  muut lääkeaineet  o l ivat  ei-

selekt iivis iä  COX  1  COX  2  estäjiä ,  mut ta  vedapro feeni  o li  selekt iivine n  

COX 1 estäjä .  (Lees 2004a) .  Landoni  ym. (1995)  tutkivat  f luniksi inin 

käyttöä vasiko ille IV. Tutkimuksessa saavutett iin t i lasto llisest i  

merk it sevä inhibit io  vasiko iden t romboksaaniakt iivisuudessa sekä 

eksudaat in  prost agland iinip ito isuudessa.  Tro mboksaanisynteesin 

inhibit io o li vo imakkaimmi llaan 12 tunnin päästä lääkkeen annosta ja 

prost agland iinip ito isuus 6 ja  9  tunnin kulut tua annost a.  Lisäksi  

f luniksi ini  saavut t i  korkean jakautumist ilavuuden sekä n.  3  ker taa  

korkeamman pito isuuden eksudaatissa kuin transudaat issa.   Tämä 

selit t ynee lääkeaineen korkealla  s itoutumise l la  plasman protei ine ihin 

(Landoni  ym. 1995b) .  Landoni  ym. (1995c)  on tutkimuksessaan 

todennut , et tä ainakin vas iko illa myös ketopro feenip ito isuus sä ilyy 

pidempään korkeampana eksudaat issa kuin t ransudaat issa.  

 

2 .3.2 Imeytyminen 

 

Lääkeaineen päästyä suo leen sen tulee ensin vapautua 

annospart ikkelis t a  ennen kuin se vo i  imeyt yä suo len seinämän läp i  

(Mart inez ym. 2002a).  Lääkeaineen vapautumista annosmuodosta 

vo idaan parantaa ant amalla lääke vaikka jauheena,  kuten tässä kokeessa 

on t ehty.  Koska ohutsuo len pint a-ala on suuri  ja  sen seinämä on hyvin 

ver isuonit et tu, tapahtuu imeyt yminen pääosin sie llä (Adams 2001). 

Suun kautta annet t avan lääkeaineen imeyt ymiseen va ikut taa myös 

elä inla j i,  rehun määrä ja  laatu,  suo lis ton l iikkeet ,  ensik ierron 

metabo lia, pH suo liston er i kohdissa sekä verenkierto (Landoni ym. 
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2004a) .  Mart inez ym. (2002b) ovat  lis t anneet  ruokinnan aiheut tamia er i  

mekanismeja,  jotka vaikuttavat  lääkeaine iden imeyt ymiseen.  Näit ä  ovat:  

lääkea ineen s itoutuminen met al li- ione ihin, lääkea ineen imeyt yminen 

rehun osasiin  kuten kuituihin,  mahahappojen epätasapainot tava vaikutus  

lääkea ine is iin, rehustuksen aiheut t ama viskositeet in lisääntyminen 

pohjuka issuo lessa ja mahan tyhjentymisno peuden muutokset johtuen 

rehun koostumuksest a.  Mahalaukun tyhjenemisnopeuteen vaikuttaa 

myös elä inla j i.  Sia l la  mahan tyhjeneminen on lähes yhtä nopeaa sekä 

pellet t ien et t ä neste iden osa lt a (Mart inez ym. 2002b). Erot 

imeytymisessä johtuvat pait si eläinla jin metabo liast a ja ruokavaliost a 

( l ihansyö jät ,  sekaravinnonsyö jät  ja  kasvinsyö jät )  myös anatomis ist a  

seiko ist a,  kuten suolen pituudest a,  sekä fys io logis ist a seiko ista,  kuten 

fer mentaat iosta. (Mart inez ym. 2002b). Kasvinsyö jillä ensiva iheen 

maksametabo lia  t apaa o lla  t ehokkaampaa,  kuin sekaravinnon- t ai  

lihansyö jillä . Sian suo listo on sopeutunut sekaravinnon käyt töön. 

Imeytymisnopeus  sia lla ,  kissa lla  ja  ko iralla  vo i  o lla  hyvink in  nopeaa  ja  

täydellistä,  mutta  esim.  hevosella  h idasta  (Mart inez  ym.  2002b).  

 

 Lip id iliuko ise t lääkea ineet imeytyvät suoraan passiiv ise lla diffuus io lla 

bio logist en membraanien (so lukalvot ) läpi. Konsentraat iograd ient t i 

(pito isuusero kalvon er i  puol illa)  so lukalvon molemmin puo lin  sekä 

lääkea ineen rasva-vesi  jakautumissuhde määrää suoraan l ip id i liuko isten 

lääkea ine iden imeyt ymisnopeuden bio logisen kalvon läp i. Tämä on 

tärkein  imeytymismuoto,  koska  so lu  ei  käytä  tähän  energ iaa  la inkaan.   

 Lip id i liuko isuuteen vaikuttaa myös lääkea ineen ioniso itumisaste.  

Monet  tulehduskipu lääkeaineet  ovat  heikko ja happo ja,  jo llo in ne 

esiintyvät el imistössä sekä ioniso ituneessa että ioniso itumat to massa 

muodossa. Ioniso itumaton muoto on lip id il iuko inen, jot en sen 

imeytyminen o n parempaa.  Aineen ioniso itumisast e  r iippuu ympäris tön 

pH:sta  ja  aineen omasta pKa-arvosta,  jot en tulehduskipu lääkkeiden 

imeytyminen mahasuo likanavasta  on tehokasta,  koska pH gradient t i  

limaka lvon  epiteeliso lu jen  er i  puo lilla  on  suur i  ja  he ikkona  happona  

tulehduskipu lääkkeiden ionisoitumisast e  on pieni  (Adams 2001).   
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Lääkeaine vo idaan antaa monella  er i  t aval la .  Ketopro feenista  on 

maa ilmalla  kaupallisena va lmist eena o lemassa injekt ionest e,  joka 

vo idaan antaa lask imoon,  nahan al le  ja  l ihakseen sekä suun kautta  

annet tava jauhemainen va lmist e (Bishop 2004). Suomessa sia lle 

myynt i luva llisena on vain injekt ionest e (Pharmaca Fennica Veterinar ia  

2008) .  

 

 Choi ym. (2006) tutkivat ketopro feenin imeyt ymist ä 

ruuansulatuskanavast a  rot illa  er i  monokarboksyylihapon kanssa ja  

tulokseksi saat iin, et tä ketopro feeni imeyt yy nopeast i ja sen bio loginen 

hyötyosuus on korkea,  mutt a  imeytymismekanismi o n vie lä  epäselvä 

(Cho i   ym. 2006) .  Samassa tutkimuksessa imeyt ymismekanismin 

todet t iin  o levan protonimonokarboksylaat t i  co- t ransport ter i  (MCT) 

vä lit t einen ja t apahtui saman MCT:n kaut ta, kuin bent soehappo ja 

maitohappo. AUC o li pienempi kuin ketopro feenin kanssa annet t iin 

bent soehappoa tai  maitohappoa.  Tämä vi it taa s i ihen,  et tä  samaan aikaan 

lääkkeen kanssa annetul la  rehulla  voisi  o lla  va ikutust a  lääkkeen 

imeytymiseen.  (Cho i  ym. 2006).  Etenkin hevosil la  samaan a ikaan 

annettu r ehu hidast i  imeytymistä ja  pienensi  hyötyosuutta  ent isest ään.  

Ketopro feenin hyö tyosuus on hevosil la muutenkin vars in a lha inen ja 

imeytyminen  huonoa  suo listo ssa  tapahtuvan  tehokkaan  ensik ier ron  

metabo lian vuoksi (Landoni ym. 1995a). Hevo stutkimuksessa paras 

hyötyosuus on saatu rajo it etul la  ruokinna lla  o levilla  hevosi lla .  

Tutkimksessa todet t iin, et tä elä inyks ilö iden välil lä o levat erot vo ivat 

o lla myös hyvin merkit t äviä farmakokineet t isest i (Landoni ym. 1995a). 

Ihmise llä ruuan kanssa otettu ketopro feen i imeytyy hit aammin kuin 

pelkän nesteen kanssa otet tu (Goodman ym. 1995). Kissa lla suun kaut ta 

annet tu raseeminen ketopro feeni imeytyi hyvin nopeast i mo lempien 

enant iomeerien osalta  ja  hyötyosuus o li  lähes t äyde llinen (Lees ym. 

2003).  Rot illa  annoksella  1 mg/kg raseemisen ketoprofeenin 

imeytyminen  o li  nopeaa  ja  k ine t iikka  o li  lineaar inen  (Choi  ym.  2006).   
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2.3.3 Jakautuminen  

 

Lääkeaineen jakautumise l la  t arko it etaan sen leviämistä el imistössä 

int ravaskulaarisesta t ilast a  ekstravaskulaarisest i  ja  t apahtuu siis  

imeytymisenä ruuansulatuskanavast a,  l ihaksest a,  nahan alt a  t ai  IV 

injekt ion jä lkeen.  Tähän t aas vaikuttaa lääkeaineen protei ine ihin 

s itoutuminen ja  e lä imen t ila  (mm. perfuusio )  (Adams 2001) .  

Ketopro feenin jakautumista  kudoksi in huonontaa vo imakas 

proteiine ihin (er it yisest i albumiini in, joka on yle is in seerumin 

proteiine is ta)  s itoutuminen (Adams 2001) .  Mikäli  e lä in  on nälk iintynyt ,  

kärsii lo is infest aat iosta t ai mikä li e lä imellä on maksa- tai munuaisvika, 

on seerumin albumiini a lha isempi kuin t erveillä elä imillä (Beasley 

1999) .  Sia lla  on tutkit tu  ketoprofeenin jakautuvan huonost i  kudoksiin  

lääkeaineen korkean (97% naudalla)  proteiine ihin s itoutumisen vuoksi,  

jo l lo in vapaan (vaikuttavan) lääkeaineen määrä jää vähäiseksi  (EMEA 

1996) .  

 

2 .3.4 Metabo lia 

 

Lääkeaineen metabo lian t arko ituksena on saat taa elimistö l le  vieras aine 

ves i liuko isempaan,  er it et tävään muotoon.  Lääkeaineen ens iva iheen 

metabo lia  t apahtuu suo len seinämässä.  Suo len biot ransfo rmaat io -  

entsyymejä  ovat  mm.  sytokromi  (CYP)  -  perheeseen  kuuluvat  hapet tavat  

ent syymit .  Ent syymien määrä vaiht elee la j in mukaan mentäessä eri  

koht iin ohut suolt a sekä mikro villust en kär jes t ä krypt iin päin mentäessä. 

Sia l la  on ohut suo lessa ja  maksassa CYP -  ent symejä ja  vastasynt yne illä  

possuil la  ent syymien määrä vi lluksen kär jest ä  t yveen mentäessä on 

sama koko suo len matkalt a, jo skin enterosyyt t ien e linikä on 

dist aalisessa ohut suolessa kaksi  kertaa pidempi kuin proksimaa lisessa 

ohutsuo lessa (Mart inez ym. 2002b).  Hapetusreakt iot  ovat faasin I  

metabo liaa ja  vähentävät  lääkeaineen akt i ivisuutta.  Faasi in II  kuuluu 

konjugaat io ,  joka tapahtuu maksassa.  Ko jugaat iossa lääkeaine-  

mo lekyyli  saatetaan vesiliuko isempaan muotoo n (Adams 2001).  

Lääkeainemolekyyli  vo idaan sitoa ent symaatt isest i  glukuronihappoon,  
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sulfaat t iin, asetaatt iin tai met ioniiniin (Adams 2001). Ketopro feenin 

osalt a on tehty tutkimus,  jo ssa on todettu sen konjugo ituvan maksassa 

glukuronimolekyyl iin rot illa , jo ille o li aiheutet tu ar t r iit t i (Meunier & 

Verbeeck 1999). Glukuro nihappoon sitoutuminen on pääasia llinen 

faasin II  metabo liareit t i  lähes kaik i lla  selkärankais i l la  ja  ketopro feeni  

s itoutuu glukuronihappoon ja  er it t yy vir t san mukana (EMEA 1996,  

Grancharo v ym. 2001). 

 

Sia l la  mikrobien vuoksi  tapahtuva lääkeaineen ha joaminen t apahtuu 

paksusuo lessa ja  osa tulehduskipulääkkeest ä  saat taa er it t yä ulosteen 

mukana (Mart inez ym. 2002b).  Sia l la  onkin jonkin verran takapään 

fermenttor i  omina isuuksia  (Swind le  ym. 2003) .  Maksassa 

ketoprofeenimolekyyl i  konjugo ituu glukuronid ihappoon ja  n.  72 % 

konjugaat ist a er it t yy vir t sassa ja n. 20% ulosteiden mukana  ihmisillä.  

(Goodman ym. 1995).  Virt san pH vaikuttaa er it t ymiseen ja  s ia l la  se on 

kaikkiruokaisuuden vuoksi  lähe llä  neutraalia  (Beasley 1999).  Vasiko illa  

raseemisen ketoprofeenin IV annon jä lkeen enant iomeerien 

puo liintumisa ika o li sama, melko lyhyt (Landoni ym. 1995c) . Hevosilla 

on myös todet tu,  et tä  vaikka plasman puo liintumisaika on 

ketoprofeenilla  melko lyhyt ,  säilyy sen pito isuus eksudaat issa  

huomatt avan pitkään.  Tämä saat taa sel it t ää osaltaan ketopro feenin 

pitkää vaikutusa ikaa, joka on hevosil la havait t u o levan jopa 24 h 

annoksel la  2,2 mg/kg IV (Kollias-Baker & Stanley 1997).  Vastaavaa 

t ietoa ei o le muist a eläinla je ist a.  

 

2 .3.5 Hait t avaikutukset 

 

Tulehduskipu lääkkeillä  on pait s i  hyviä omina isuuksia ,  myös 

ha it t avaikutuksia. Naudalla kaupallisen suun kaut ta annet tavan 

ketoprofeenin ha it t avaikutuksina on mainit tu  ruuansulatuskanavan 

ärsytys,  r ipuli  sekä syömättö myys.  Caron ym. (2000) ovat  lis t anneet  

tavall is ia  ha it t avaikutuksia ja  näit ä  ovat  mm. haavaumat maha laukun ja  

paksusuo len limakalvo lla ,  mikä vo i  johtua suorast a  vaikutuksest a  

limaka lvosoluihin t ai vaikutuksesta ver isuoniin COX 1-ent syymin 
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kaut ta.  COX 2-  ent syymin kaut ta  tapahtuva hait t avaikutus  on 

munuaispapillo jen nekroosi, mikä johtuu munuaist en yt imen iskemiast a 

prostagland iinisynteesin vähenemisen johdosta . Ortopedist en ongelmien 

ho idossa todellisena ongelmana on nive lr uston matr iks in synteesin esto, 

mutt a jo illak in tulehduskipu lääkkeillä on myös rustoa suo jaavia 

va ikutuksia  (Caron 2000) .  Tulehduskipulääkkeet  vaikut tavat  

prost agland iinisynteesiin ja  ja tkuva lääk itys  laskee maha laukun 

limakalvon sekä plasman prostaglandiinit aso ja .  Vaikutukset  er i  

elä inla je illa ovat er ila ise t ,  koska er i la jien vä lil lä er i 

prost ag land iinimuodot domino i. Sia lla domino i PGE 2 ,  kuten ihmise llä. 

Rains ford ym. (1982) tutkivat sia lla 10 päivän ajan NSAID annon 

va ikutusta  maha laukun limakalvon sekä plamsman prostagland iini-

pito isuuksiin. Tuloksena o li t ilasto llisest i merkit sevä lasku 

prost agland iinit aso issa käytet täessä indometasiinia.  Lisäksi  hava it t i in 

mahahapon ja pepsiin in t uotannon indukt io , mast so lujen degranulaat io 

sekä membraanien läpä isevyyden l isääntyminen.  (Rainsfo rd & Will is  

1982). Korrelaat iota on havait tu mahalaukun limaka lvovaur ion ja 

lääkeannoksen väl il lä  ja  vaur ion ast e,  sekä verenhukka 

l imakalvohaavaumasta vaiht elee käytetyn lääkeaineen mukaan.  

(Rainsfo rd ym. 2003) .  Mahahaavan o ireit a  ovat  kalpeus,  heikkous,  

heng itysfrekvenssin nousu ja  anoreksia sekä hampaiden narskuttelu ja  

selän köyr ist ely. Oireena vo i o lla myös äkkikuo lema, jo llo in ruho on 

hyvin kalpea (Straw ym. 1999) .  Kanadala isessa t utkimuksessa 27 % 

tutkituista  l ihasio ist a  o li  kuollut  mahahaavan aiheutt amaan 

verenvuotoon (Melnichouk 2002). 

 

 Ketoprofeeni  on hyvin s iedet ty.  Annos 500 mg/kg on muilla  

elä inla jei lla  (h i ir i,  kaniini  ja  ko ira)  suun kautta  ja  parenteraal isest i  

annet tuna todet tu o levan LD 5 0  kun taas rot il la  LD 5 0  vaiht elu o l i 

suurempaa välillä  30–480 mg/kg (EMEA 1996) .  Toksis ia  vaikutuksia  

vo i toki tulla hyvin paljon pienemmilläk in annoksilla . Samana ika isest i 

mu iden tulehduskipu lääkkeiden käyt töä tulis i vä lt t ää 24 h lääkkeen 

annost a,  koska lääkeaine iden ki lpa i leminen samoista protei ine ist a  vo i  
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johtaa hait tavaikutusten r isk in lisääntymiseen. Jatkotutkimuks ia 

ha it t avaikutustasoon sia lla kuit enkin tarvit aan. 

 

2.3.6 Enantiomeerit  ja kiraalinen inversio 

 

Enant iomeerit  ovat  i someereja ,  jotka  ovat  toistensa  peilikuvia  ja  

tait tavat  tasopolarisoitua valoa eri  suunti in.  Kiraalisuus on 

molekyylin  ominaisuus,  joka johtuu asymmetrisestä  atomista.  Muuta  

eroa  näillä  ei  ole .   Ketoprofeenilla  on yksi  asymmetrinen atomi .  

Eräät  ki raal iset  tu lehduskipulääkkeet  muuttuvat  to isiksi  

enantiomeereiksi  el imistössä.  Tämä ns.  kiraalinen inversio on 

lääkeaine ja eläinlajikohtainen. Raseemisen ketoprofeenin kiraalista 

inversiota  on tutkittu  laboratoriohii ril lä  annettuna IP.  Tällöin  ei  oltu  

havait tu stereoselekti ivisyyttä,  mutta annettaessa optisesti  puhdasta 

enantiomeeriä,  oli  havait tavissa merkit tävää muuttumista 

enantiomeeristä toiseen (Jamali  ym. 1997) Yasui ym. (1996) ovat 

tutkimuksessaan havainneet,  et tä S(+) ketoprofeenia muodostuu 

e limistössä  R(-)  ketoprofeenista ,  mutta  ei  päinvastoin  rotilla .  Garcia  

ym.  (1998)  tutkivat  ketoprofeenin  eri  enantiomeerien imeytymistä  ja  

vaikutusta toisi insa koiril la.  Tässä tutkimuksessa ei  saatu 

merkit sevää eroa S(+)  ja R(-)  enantiomeerien AUC ja Cm a x  arvojen 

väli lle ja päätelmänä olikin,  et tä R(-)  ketoprofeeni ei  vaikuta S(+) 

ketoprofeenin imeytymiseen (Garcia ym. 1998).  Hevosella on 

havait tu,  et tä R(-)  enantiomeeri  poistuu plasmasta nopeammin, kuin 

S(+) enantiomeeri  (Kollias-Baker & Stanley 1997).  Landoni ym. 

totesivat  tutkimuksessaan, et tä hevosella suun kautta annettavan 

raseemisen ketoprofeenin biologinen hyötyosuus on verrattaen 

huono, mutta S(+) enantiomeerin sen si jaan parempi verrattuna R(-)  

enantiomeeriin.  (Landoni 1995a).  Kissalla tehdyssä 

kineti ikkatutkimuksessa Lees ym. havaitsivat ,  et tä R(-)  

ketoprofeenin puhdistuma oli  viisi  kertaa suurempi sekä 

eliminaatiopuoli intumisaika ja keskimääräinen viipymäaika (MRT) n.  

kolme kertaa hitaammat kuin S(+) ketoprofeenil la annettuna IV 

annoksil la 1 mg/kg ja 2 mg/kg. Annettaessa eri  enantiomeereja 
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kissalle  eri  kerroil la  IV,  Lees  ym.  havaitsivat,  että  S(+)  

enantiomeerin  pitoisuus  oli  korkeampi  ja  ki raalista  inversiota  

tapahtui  kissan elimistössä R(-)  ketoprofeenista S(+) ketoprofeeniin 

(Lees ym. 2003).  Tutkimuksia eri  enantiomeerien kinetiikasta ei  ole 

tehty sian kohdalla.  Ihmisil le on tullut  markkinoille uusi  

ketoprofeenivalmiste,  joka sisältää vain S(+) enantiomeeria ja on 

tutkit tu,  et tä sen teho ihmisten kivuissa on hyvin nopea ja tehokas.  

  

3 AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

Kokeessa o li  käytössä Elä inlääket ie t eellisen t iedekunnan hankkimia 

r ist eytyss iko ja  8  kpl.  Kokeeseen  o li  myönnet ty  Hels ing in  yliop iston  

koe-elä into imikunnan elä inkoelupa. Kokeet teht iin aikavä li llä 

28.2.2006–3.4.2006 Hels ing in yliopist on kliin ise n elä inlääket iet een 

la it oksella . 

 

 Kokeen aikana siat  ruokit t i in pel let ei llä  kahdest i  päivässä ja  ne o l i  

s i jo it e lt u  yksit tä iskars ino ihin.  Sia t  saivat  vet t ä  ad l ibitum .  S iat  

punnit t i in lääk itystä edelt ävänä päivänä ja  painot  nousivat  kokeen 4 

lääkkeenantokerran aikana seuraavast i:   

 

S ika  Nro:   11     22     25     35     43     44     45     46 

Koe 1: Paino kg 50     44     51     45     42     64     55     63 

Koe 2: Paino kg 54     51     58     51     47     67     61     61 

Koe 3: Paino kg 60     52     75     58     51     84     76     81 

Koe 4: Paino kg 82     65     80     72     64     91     82     87 

 

Siat jae t t iin jokaise lla koekerralla ryhmiin, jo ille annet t iin 

ketopro feenia  joko  IM,  IV  tai  PO  niin ,  et tä  jokainen  s ika  sai  koko  

kokeen a ikana ketopro feenia satunnaist etussa jär jestyksessä neljä l lä  er i  

antoreit illä ja annoksella viikon väle in. Suun kaut ta annet tu 

ketopro feeni o li seko it et tu veteen ja annet t iin s ia lle maha letkun avulla. 

Lääkkeen annon aikana sikaa hal lit t i in kärsäjarrul la .  Siat  o li  punnit t u 

edel lisenä päivänä ja  p idet t y paasto lla  yön yl i  ennen lääk itystä.  
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 Annokset  o livat  3  mg/ml  IM,  3  mg/ml  IV,  3  mg/ml  PO,  6  mg/ml  PO.  

Lääkkeen antamisen jä lkeen sio ist a  otet t iin verinäytt eit ä  15 min,  30 

min,  45  min,  1  h,  1  h  15  min,  1  h  30  min,  2  h,  3  h,  4  h,  6  h  sekä  8  h  ja  

12 h päästä lääkkeen antamisesta.  IV lääkityksen jä lkeen s io ist a  otet t iin 

l isäksi  verinäytt eet  2 min,  5 min ja  10 min kulut tua lääkkeen annosta.   

Verinäyte  otett iin  kanyyl is ta  10ml ruiskulla  aspiroiden ja  ver i  s iir re t t i in  

5  ml  hepariiniputkeen.  

 

 Verinäyt teiden keräämistä varten siat  kanylo it i in korvasuonen kautta  

Vena jugularikseen  käyttäen 14 gaugen kanyylin aset int a,  joka aset et t iin 

korvasuo neen ja jonka läpi t yönnet t iin n. 50 cm v inyyl iputkea, jonka 

s isäha lka is i ja  o li  1 ,0  mm ja  ulkohalka is i ja  1,5  mm. Koko putken pituus 

o li 1 ,0 m ja sian ulkopuo le lle jäävän osan (50 cm) päähän aset et t iin 

putken s isälle  katkais tu 18 gaugen neula,  joka suljet t iin  kanyylin 

korkilla . Täten estet t iin kanyylin vuotaminen. Kanyylin u lkopuo lelle 

jäävä osa s idot t iin elastoplast -teip illä s ian pään ja korvan ympär i, jot tei 

s ika saisi  kanyylia  ir t i.  Kanyyli  ja  sen päähän asetet tu katkaistu neula 

aset et t iin rul la l le  kangaspussukkaan,  joka teipat t i in dorsaalisest i  s ian 

korvan taakse.  Siko jen paikal laan pitämiseen kanylo innin ajaks i  

käytet t iin kärsäjarrua.  

 

 Kanyylin auki  pit ämiseksi  se  huuhdelt iin  joka näyt t eenot tokerran 

jä lkeen 0,9 % NaCl- l iuoksel la ,  johon o l i  l isät t y hepariinia 5 U/mL.  

Ennen näyt t eenot toa kanyylist a aspiro it iin po is ns. jät ever i, jo ssa o li 

edellisen näyt t eenottokerran hepari ini,  jo llo in saat iin  puhdas verinäyte.  

Verta  aspiro it iin  kerralla  n.  5  ml hepariniso imatto maan ruiskuun,  jonka 

jä lkeen se s iirr et t iin vä l it tö mäst i  hepar iniso ituun verinäyteputkeen.  

Tämän jä lkeen putket  sentr i fugo it iin,  supernatant t i  (plasma) pipetoit iin  

2 kpl:een eppendorfput kia, 2 ml kuhunkin. Plasmaputket merkit t iin ja 

pakastet t iin -20 °C odottamaan määrityks iä jokaisen näytt eenottokerran 

jä lkeen.  

 

 Plasmanäytt eet analyso it iin Hels ing in yliop iston bio farmas ian 

la it oksella  käyt täen HPLC (High performance liqu id chromatography)-
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ana lyys iä hieman muunne llen. Ana lyys issä käsit elt iin 4 näytet tä 

r innakkain.  HPLC-systeemissä o l i  mäntäpumppu,  automaatt inen 

näyt t eiden la jit t elija , abso rbanssidet ektor i sekä kromatografia t yöpist e. 

Näyt t een  separaat io  suor it et t iin  4 ,6  x  150  mm  pylväässä,  jo ssa  o li  5  -  

m käänteisfaasis i l ika.  Liikkuvan faasin vir tausnopeus oli  1 ,5 ml/min 

ja  se  koostui  asetonit r i ilis tä  sekä 0,03 % fosfor ihaposta  suhteessa 1:1.  

Ana lyys in aallonp ituus o li 254 nm. Menet elmän t arkkuus ja 

täsmällisyys o li va lido itu bioana lyyt t isest i käytt äen 6 

ketoprofeenip lasma r innakkaisnäytet tä .  Peruskäyrä o li  lineaarinen (r2  > 

0,9976) konsentraat io illa 0 ,36 - 50 g/ l.  Kesk iarvot konsentraat ioalueen 

äär ipäissä  o livat  tarkkuus 4,1 % ja  t äsmäll isyys 8,3 % (C 0.39 mg/l)  

sekä  konsent raat io lla  50,8  mg/l  4 ,9  % ja  1 ,7  %.  

 

 Farmakokineet t iset  muuttujat  on lasket tu käytt äen momentt iana lyys iä.  

Määr it et yt paramet r it ovat eliminaat iopuo liintumisa ika (T ½),  

hyötyosuus (F) ,  puhdis tuma (CL),  jakautumist i lavuus (Vd) sekä 

puo lisuunnikasmenetelmällä määr it et ty AUC t o t  (area under 

concentrat ion-t ime curve) ,  joka on kokeellisesta  AUC0 -1 2  

no llap ito isuuteen  ekstrapo lo itu.  Maksimikonsentr aat io  (Cm a x) sekä aika, 

jo llo in maksimikonsenraat io on saavutettu (T m a x) määr it et t iin suoraan 

aika-konsent raat io-käyrält ä .  T½ t ilasto l liseen käsit telyyn on käytet t y 

Wilcoxonin T-test iä.  
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4 TULOKSET 

 

Taulukossa  1  esit etään saadut  kineet t iset  muut tuja t  o lennais in  osin.  

Kuvissa 5 ja 6 on esit et t y pito isuus-aika - käyrällä siko jen yks ilö lliset 

konsentraat iovaiht elut ajan funkt iona.  

Kuvassa 7 on esit et t y  pito isuuden muutos ajan funkt iona er i  annoksilla  

(3  mg/kg  ja  6  mg/kg)  ja  antotavoilla  (PO,  IV).  
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Taulukko 1.  Sioil le tutkimuksessa annetun ketoprofeenin farmakokineettiset  muuttujat .  Vasemmalla sarakkeesa 
ilmoitettu  annos  ja  antore itti  ja  y lhääl lä  ilmoitettu  tutkitut  muuttujat ,  joiden selitykset  löytyvät  tutkie lman sivul ta  
1.   Tulokset  i lmoitet tuna ka ± sd (ka = keskiarvo,  sd = Standard Deviation,  keskihajonta).  
 
Annos ja  

antoreit t i  

T½ 

 

MRT F MAT AUC Lz Cm a x  T m a x 

 

Cl 

3 mg/kg 

IV 

2,66 h  ± 

0,50 h 

3 ,40  h  ±  
0,51 h 
 

  33,86  ±  

8,45 

0,27 ± 

0,04 l/h 

18,17  ±  
3,08 µg/ml 
 
 

 0 ,094 ± 

0,024 

l/ h/kg 

3 mg/kg 

PO 

3 ,52  h  ±  

0,90 h 

5 ,54  h  ±  

1,28 h 

0,97 ± 

0,27 

2 ,15  h  ±  

1,01 h 

32,04  ±  

9,20 

0.21 ± 

0,05 1/h 

5,09 ± 

1,41 µg/ml 

1,25 ± 0,9 

h 

 

6 mg/kg 

PO 

3 ,22  h  ±  
0,43 h 
 

5 ,15 ± 

0,86 h 

1,089 ± 

0,35 

 69,51  ±  

19,32 

0,22 ± 

0,04 1/h 

12,03  ±  

4,81 µg/ml 

1,19 ± 

0,46 h 
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Kuva 5.  Ketoprofeenip ito isuus s ian plasmassa ajan funkt iona.  Kukin 

käyrä edustaa yks it t ä is tä  ketopro feenilla  lääk it t yä s ikaa (3 mg/kg PO).   
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Kuva 6.  Ketoprofeenip ito isuus s ian plasmassa ajan funkt iona.  Kukin 

käyrä edustaa yks it t ä is tä  ketopro feenilla  lääk it t yä s ikaa (6 mg/kg PO).   
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Kuva 7.  Sio ille  annetun ketoprofeenin pito isuuden muutos plasmassa 

a jan  funkt iona  (3  mg/kg  PO,  6  mg/kg  PO sekä  3  mg/kg  IV),  ka  ±  sem 

(ka  =  keskiarvo,  sem = Standard  Error  of  the  Mean,  keskiarvon 

keskivirhe)
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5 POHDINTA 

 

Tässä  tutkimuksessa  saatujen tulosten perusteella  vo idaan päätellä ,  et tä  

suun kaut ta annet tu ketopro feeni imeyt yi sia lla hyvin. Tulokseksi saatu 

hyötyosuus o li lähes täyde llinen molemmilla anno ksilla. Aikaisemmassa 

tutkimuksessa on saatu vaiht elevampia tuloksia  ketopro feenin 

imeytyvyydest ä sia lla.  Ko lmella sia lla t ehdyssä tutk imuksessa on 

tu lokseksi  saatu  vain hieman yli  60% hyö tyosuus.  (Larsen ym. 1991) .  

Kuvissa 5 ja 6 näkyvä hajonta pito isuushu ipuissa johtuu yks ilö llis ist ä 

ero ista, koeasetelman o llessa kaik ille e läimi lle sama. Tutkimuks ia on 

tehty suun kaut ta annet tavalla ketopro feen illa myös muilla elä inla je il la, 

kuten ko iralla ja hevosella (Landoni ym. 1995a, Schmit t & Guentert 

1990) .  Schmit t  & Guenter t  (1990)  saivat  ko iralla  t ehdyssä 

tutkimuksessa korkean hyötyosuuden, mutta Landoni ym. (1995) sa ivat 

hevoselle  matalan  hyötyosuuden,  mikä  oso it taa  eron  er ila ist a  ravintoa  

hyväkseen käyttävien e lä int en ensik ierron metabo liassa ja  t äl la is t en 

kinet iikkako keiden t ärkeyden, kun sove llet aan to ise lle elä inla jil le 

tarko itet tua  lääkevalmistet ta  to iselle  la jil le .  Tässä  saadut  tu lokset  

vi it taavat  s iihen,  et tä  s ian suo lis to ssa tapahtuva ensik ierron metabo lia  

ei o le yhtä t ehokast a lääkea ine iden kohdalla kuin kasvinsyö jillä es im. 

hevosella .  Täten  hyvä  hyötyosuus  o li  odotet tavissa .  

 

 Ketopro feenin imeytyminen s ia lla o li pait si t ehokasta, myös nopeaa 

koeasetelmassa es it etyllä ruokintarytmillä. Aikaisemmassa 

tutkimuksessa on todet tu ruuansulatuskanavan rakenteen ja rehun 

laadun vaikut tavan maha laukun tyhjenemisnopeuteen,  mikä taas  

va ikuttaa imeyt ymisnopeuteen,  koska lääkeaineet  imeytyvät  

ohutsuo lesta (Mart inez ym. 2002b). Nestemäinen rehu kulkeutuu mahan 

läp i  nopeammin ku in karkea rehu,  esim. pel let it .  Tällä  on vaikutusta 

imeytymisnopeuteen ja T m a x saavut tamiseen (Mart inez ym. 2002b). 

Tässä kokeessa esit et t yä ruokint arytmiä ei  vo ida pit ää st andardiso ituna,  

koska er i  s ikalo issa rehun anto ja  koostumus on er i la inen.  

Jat kotutkimuksia tarvit aan sian kohdalla ketopro feenin imeyt ymisessä 

er ila is il la ruokint amentelmil lä . Mustonen & Heinonen (ei ju lka istu) 
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ovat  tehneet  kent täkokeit a  s ian lääkit semisestä  pul lo juoto lla  ( lääkkeen 

anto veteen seko it et tuna) ja  alust avat  havainnot  tukevat  s it ä,  et tä  

lääkettä  ei  t arvit s is i  antaa rehun seassa,  koska emakon juottaminen vo i  

o l la  hämmästyt t ävän yksinkertaist a  (Mustonen & Heinonen,  ei  

ju lka istu) .  Tämä l isää suun kautta  annettavan ketopro feenin 

mahdo llisuuksia  kentällä  käytet täväksi  hyvän hyö tyosuuden ja  nopean 

imeytymisen l isäks i.   

 

 Mikäli ku it enkin nest emäisen lääkkeen juot taminen pullo lla va ikut taa 

omistajasta  hankala lt a ,  vo idaan miet t iä  lääkkeen antamista rehun 

kanssa,  mutt a si inä tapauksessa on varmist ettava se,  et t ä sika syö 

kaiken lääkkeen ja  muut ( terveet)  s iat  eivät  saa varoajal list a  

lääkea inet t a.  Tällö in seuraa pahimmassa tapauksessa hait tavaikutuksia 

ja  t uotantotappio it a.  Lääkitystä  on kuitenkin käytet tävä s illo in,  kun 

elä inlääkäri  kat soo sen tarpeelliseksi.  Missään t apauksessa suun kaut ta  

annettavaa valmist et ta  ei  tule käyttää olosuhdeongelmien  ho itoon,  vaan 

s ikalan t ilat on saatava elä int en kanna lt a turvallis iks i, jo llo in 

ja lkaongelmia esiintyy vähemmän ja lääkityksen t arve pienenee 

(Oravainen 2008). 

 

 Kokeessa saavutettu T ma x  o li lyhyempi kuin MAT, joten vo it aneen 

o let t aa,  et tä  analgeet t inen pito isuus  saavutet ta is i in  a lle  1 ,5  h:ssa,  minkä 

vo idaan katsoa o levan kohtuullinen aika. Koska MAT o li pidempi, 

jatkuu ketopro feenin imeyt yminen sian suo lest a vie lä T m a x  

saavuttamisen jä lkeenk in.  Ana lgeet t isen pito isuuden määrit t ämiseen 

tarvit aan kuit enkin vie lä lisää tutkimuks ia, koska t ietoa ei var sina isest i 

o le .  Tästä  päästään tarkast elemaan T½ vaikutusta  ketpro feenin 

mahdo lliseen käyt töön kentällä  s iko jen kivun ho idossa.  

Puo liintumisa ika määrää anto välin, joten sitä on syytä tutkia 

tarkemmin.  Larsen ym. (1992) ovat  saaneet  kokeessan jatkuvalla  

lääkkeen anno lla  s t eady-state- t ilan toisel la  lääk ityskerral la  12 h 

lääkkeen alo it tamisesta.  Tutkimuks ia ei  kuit enkaan o le s iit ä,  mikä on 

ketoprofeenin ana lgeet t inen pito isuus s ian kivun ho idossa.  

Injekt iovalmist een valmist ajan mukaan lääkit ys t apahtuu kerran 
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vuorokaudessa (Comforion,  valmisteyhteenveto) .  Tässä saadun T½ 

mukaan vakaa t ila  (s teady state)  saavutetaan n.  17 h kulut tua lääkkeen 

antamisesta suun kautta  karkeast i  lasket tuna.  Lääkkeen antamisessa PO 

ja IV oli t ilasto llisest i merkit sevä ero T½ kohdalla. Larsen ym. (1992) 

tutkimuksen mukaan vakaa t ila  saavutet tais i in to isel la  lääk ityskerral la ,  

joka tapahtuu 12 h ensimmäisest ä lääkit yksest ä. Puo liintumisa jan ja 

aika isempien vakaa t ila  -  tutkimusten perusteel la  vo it ais i in a jat el la ,  

et t ä  ketopro feenin käyt tö s ia lle  suun kaut ta  vo isi  t apahtua 2 kert aa 

vuorokaudessa.  Koska tulehduskipu lääkkeiden on oso itet tu  inhibo ivan 

t roboksaaniakt iivisuut ta  ja  prostagland iinipito isuut t a  sekä säilyvän 

kauemmin eksudaat issa kuin transudaat issa,  vo i  o l la  et tä  anto 

harvemmink in r i it t ää,  koska lääkeaine kulkeutuu hyvin tulehduspaikalle  

(Landoni ym. 1995a, b, c.).  

  

 Tämän tutkimuksen tulosten ja aika isempien tutkimuksen (Larsen ym. 

1991, 1992) perusteella suun kautta annet tavan ketopro feenin kinet iikka 

va ikuttaa o levan sia l la  hyvä,  jot en sen käyttökokeit a  kentäl lä  sairai lla  

s io illa o lis i syytä jatkaa. To ist aiseks i suun kaut ta annet tavalla 

ketopro feenilla näyt t ais i o levan mahdollisuuks ia sia lle käytett äväksi 

er ila isen kipu- ja kuumet ilo jen ho itoon. USA:ssa ketopro feenia 

käytetään suun kaut ta  s io ille  annoksella  1-3 mg/kg kahdest i  päivässä 

(Swind le ym. 2003). Tässä esit etyn perusteella vo idaan pit ää annosta 3 

mg/kg 2 kertaa vuorokaudessa PO ri it tävänä lääkityksenä kivu ista  

kärsivä l le  s ia l le .  Koska ketoprofeenin suun kautta  annett aval la  

va lmist eel la  ei  o le s ikaind ikaat iota Suomessa,  on käytet tävä 

kaskadivaroaikaa 28 vrk (MMMa 6/EEO/2008) .   
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