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1 JOHDANTO 

 

 

Kaniinin kivun hoitoon ei ole saatavilla myyntiluvallista suun kautta annosteltavaa 

tulehduskipulääkettä. Lemmikkikaniinien leikkauksen jälkeisen kivun hoitoon on viime 

vuosina käytetty injektiomuotoisia opioidiagonisteja sekä anestesian tuottamaa 

analgesiaa. Näiden valmisteiden luovuttaminen omistajalle kaniinin tarvitessa 

pitkäkestoisempaa analgesiaa ei kuitenkaan ole tullut kyseeseen. Lisäksi kaniinin kivun 

tunnistaminen ja arviointi on hyvin vaikeaa (Flecknell 1996).  Näistä syistä yleinen 

käytäntö kaniinin leikkauksen jälkeisessä hoidossa on jättää kaniini kokonaan vaille 

kipua lievittävää lääkitystä.  Ei kuitenkaan ole perusteltua olettaa kaniinin tuntevan eri 

tavalla kipua kuin muut nisäkkäät, päinvastoin kirjallisuudessa mainitaan 

kivunlievityksen olevan kaniinille erityisen tärkeää (Mason 1997). ”Off-label”-käytössä 

ovat aiemmin olleet ainakin fluniksiinimeglumiini injektiona (Mason 1997) sekä 

aspiriini ja ibuprofeeni suun kautta annettavina valmisteina. Suun kautta annettavien 

valmisteiden osalta vaadittu annostelutiheys on ollut jopa kuuden tunnin välein ja 

tulehduskipulääkkeille tyypillistä haittavaikutuksista varoitetaan kirjallisuudessa 

erityisesti käytettäessä aspiriinia (Liles & Flecknell 1992). Karprofeenin peroraalisesta 

käytöstä löytyy myös mainintoja (Flecknell 2000) mutta Suomessa myyntiluvallisista 

tableteista oikeansuuruisen annoksen ”valmistaminen” olisi käytännössä erittäin 

hankalaa ja sisältäisi selvän ali- ja yliannosteluriskin. Mielestämme peroraalisen 

meloksikaamin etuina olisi nimenomaisesti pitkä annosväli, eli 24 tunnin välein 

(Flecknell 2000) ja oletettavasti maistuva ja helposti annosteltava valmiste 

(Metacam®). Meloksikaamin sopivuudesta kaniinien leikkauksen jälkeisen kivun 

hoitoon ei tietääksemme ole julkaistu kattavaa tutkimusta.  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kuinka sekä injektiomuotoinen että 

peroraalinen meloksikaami sopii käytettäväksi kaniinin kivunlievitykseen sekä 

kartoittaa mahdollisia haittavaikutuksia. 

Koska kaniinin kipua on erittäin vaikeaa tunnistaa, on lähes mahdotonta sanoa minkä 

verran kaniinit tuntevat kipua missäkin tilanteessa. Ei ole kuitenkaan perusteltua 

olettaa, että ne eivät kärsisi leikkauksen jälkeisestä kivusta ainakin jollain lailla samalla 
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tavoin kuin ihminen tai muut nisäkkäät. Meloksikaamin voidaan olettaa vaikuttavan 

kaniineihin samalla tavoin kuin muihinkin eläimiin ja on perusteltua odottaa sen 

vähentävän leikkauksen jälkeistä kipua. 

 
 
2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

2.1 Analgesia 

2.1.1 Yleistä kivusta 

Kipua kuvaillaan eläimillä tuskaiseksi sensoriseksi ja emotionaaliseksi 

kokonaisuudeksi, jonka seurauksena ilmenee kivulta suojelevia liikkeitä tai liikeratoja.  

Eläin oppii välttämään kipua tuottavaa kohdetta ja kipu voi myös muovata 

lajityypillisiä käyttäytymismalleja sosiaaliseen kanssakäymiseen (Hellyer ym. 2007). 

Kivun tuntemus on monimutkainen kokemus, jonka ilmeneminen niin fysiologisesti 

kuin eläimen käytöksessäkin vaihtelee sekä yksilöiden välillä että sen mukaan, onko 

kyseessä peto- vai saaliseläin. Kiputuntemus sisältää kivun tajuamisen hermoston 

välityksellä (nosiseptio), sen tietoisen aistimuksen, käytöksen muutoksen ja 

vaihtelevalla tasolla pahanolotunnetta ja kärsimystä vasteena kivulle (Lerche & Muir 

2008). 

 Kivulla on tärkeä rooli eläimen ja ympäristön kanssakäymisellä. 

Kiputuntemuksen seurauksena osataa välttää kipua tuottavaa kohdetta ja näin kipu 

suojelee eläintä kudostuholta (Hellyer ym. 2007). Kudostuhon seurauksena tunnettu 

kipu on patologista kipua, kun taas kipua ilman kudostuhoa nimitetään fysiologiseksi 

kivuksi. Kipua voidaan tuntea myrkyllisen tai muuten haitallisen ärsykkeen 

seurauksena (spontaani kipu), vasteena normaalisti harmittomalle ärsykkeelle 

(allodynia)  tai elimistön yliherkistymisenä haitalliselle ärsykkeelle (hyperalgesia). 

Patologinen kipu on jaettu lisäksi akuuttiin ja krooniseen kipuun, joista akuutin kivun 

kesto mitataan tunneissa ja kroonisen kivun päivissä tai vuosissa (Lerche & Muir 

2008). 

 Kivun mekanismi, aiheuttaja ja intensiteetti tulee tietää hoitovaihtoehtoja 

harkittaessa. Kivun syntymekanismi voi johtua tulehduksesta, hermovauriosta, syövästä 

tai idiopaattisista syistä. Nosiseptinen, eli kudosvauriosta johtuva, kipu voi olla 
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viskeraalista, eli vaikeasti paikallistettavaa elimellistä kipua tai somaattista eli helposti 

paikallistettavaa kipua, joka voi olla joko pinnallista tai syväkipua. Joidenkin 

kirurgisten toimenpiteiden seurauksena voi syntyä yhdistelmä näistä, esim. 

ovariohysterektomian seurauksena syntyvässä kivussa on sekä somaattisia että 

viskeraalisia kipukomponetteja (Lerche & Muir W 2008). 

 Ihmisillä kiputuntemus jaetaan kolmeen osaan – sensoris-diskriminatiiviseen, 

motivaationaalis-affektiiviseen, sekä kognitiivis-evalutiiviseen. Sensoris-

diskriminatiivinen osa sisältää informaation kivun alkamisesta, paikasta, 

intensiivisyydestä, tyypistä ja kestosta. Nämä tiedot käsitellään pääasiassa lateraalisissa, 

nousevissa kipuradoissa, talamuksessa ja somatosensorisella aivokuorella. 

Motivaationaalis-affektiivinen osa vastaa kiputuntemukseen liittyvästä 

epämiellyttävästä olosta ja kärsimyksestä, joka saa organismin toimimaan saadakseen 

tuntemuksen päättymään. Tämä osa on läheisesti linkittynyt autonomiseen hermostoon, 

verenkiertoelimistöön, hengityselimistöön sekä maha-suolikanavan toimintaan ja 

käyttää mediaalisia nousevia kipuratoja, jotka päättyvät aivojen limbiseen osaan.  

Kognitiivis-evalutiivinen osa käsittää kipukokemuksen sosiaaliset ja kulttuuriset arvot, 

ahdistuksen, kipuun liittyvän huomion sekä kipuun liittyvien reaktioiden 

ehdollistumisen. Nämä tapahtuvat pääasiassa aivokuoressa, vaikkakin ovat riippuvaisia 

retikulaaristen ratojen toiminnasta. Kognitiivis-evalutiivinen osa on ainoa, joka 

merkittävästi eroaa ihmisten ja alempien eläimien kiputuntemuksessa (Hellyer ym. 

2007). 

 

2.1.2 Kivun fysiologiaa 

Nosiseptio sisältää kipuärsykkeen muuttumisen hermoston sähköisiksi signaaleiksi, 

signaaleiden siirron selkäytimeen, signaaleiden käsittelyn selkäytimessä 

(vahvistuminen tai supressio), kuljetuksen aivoihin sekä tulkinnan ja prosessoinnin 

aivoissa (Lerche & Muir 2008). 

 Kipustimuluksen kulku periferisistä kipureseptoreista (nosiseptoreista) aivoihin 

kulkee primaarisia afferentteja hermosyitä pitkin. Mekaaninen, kemiallinen tai 

lämpöärsyke kulkee periferaalisesti joko A delta tuntohermosyiden tai C-

tuntohermosyiden kautta. A delta syyt ovat nopeita ja myelinisoituja. Ne välittävät 
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akuuttia, terävää kipua, joka on ensimmäinen varoitus kudosvauriosta. C-syyt ovat 

myelinisoimattomia, hitaampia ja ne välittävät pidempikestoista, polttavaa, 

sekundaarista kipua, joka voi seurata A delta -syiden välittämää kipua. Molemmat 

hermosyytyypit välittävät sekä pinnallista kipua, syvää pintakipua että viskeraalista 

kipua. Tässä vaiheessa kipuaistimuksen kulkuun voidaan vaikuttaa 

tulehduskipulääkkein, opioidein, paikallispuuduttein ja kortikosteroidein (Lerche & 

Muir 2008, Hellyer ym. 2007). 

             A delta- ja C -hermosyiden hermosolujen runko-osat sijaitsevat 

selkäydinhermojen dorsaalisessa gangliossa. Täältä lähtevät viejähaarakkeet 

muodostavat synapseja selkäytimen harmaan aineen muodostamassa takajuuressa.  

 Kipuaistimuksen muokkaaminen tapahtuu selkäytimessä. Impulssia voidaan 

joko voimistaa tai estää eksitoivien tai inhiboivien interneuronien avulla. 

Paikallispuudutteet, opioidit, 2-agonistit, ja NMDA-antagonistit sekä trisykliset 

antidepressantit ja antikonvulsantit inhiboivat kipuinformaation modulaatiota 

selkäytimen tasolla. 

 Kipuimpulssin kulku selkäytimen dorsaalisarvesta aivoihin kulkee erilaisten 

nousevien hermoratojen kautta. Aistimus syntyy aivoissa lähinnä isojen aivojen 

harmaan aineen, retikulaarisen aktivointijärjestelmän sekä talamuksen yhteistyön 

tuloksena. Laskevat hermoradat aivoista selkäytimeen muokkaavat aistimusta 

stimuloiden inhiboivia neuroneja selkäytimen tasolla. Kipuaistimukseen aivojen tasolla 

vaikuttavat anesteetit, opioidit, 2-agonistit, bentsodiatsepiinit sekä fenotiatsiinit 

(Lerche & Muir 2008).  

 

2.2 Kaniinin fysiologisia erityispiirteitä 

 

2.2.1 Ruuansulatuksen erityispiirteitä 

Kaniini on takapään fermentoija, jonka ruuansulatus on sopeutunut hyvin käyttämään 

hyväkseen kuitupitoista ravintoa. Ravinnon kulku kaniinin suolistossa on hyvin nopeaa 

jotta ruoka ei jäisi ruuansulatuskanavaan painamaan ja hidastamaan kaniinin 

liikkumista. Kaniini ei pysty oksentamaan. Ohutsuolessa kaniinilla on sacculus 

rotundus - rakenne, jossa on runsaasti lymfaattista kudosta. Umpisuoli on hyvin suuri, 
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ohutseinäinen, kiemurainen ja siinä on useita poimuja.  Se päättyy umpilisäkkeeseen, 

jossa on myös hyvin paljon lymfaattista kudosta. Se sijaitsee abdomenin oikealla 

puolella. Sen sisältö on normaalisti puolijuoksevaa. Antiperistalttiset aallot siirtävät 

nestettä ja ruokamassaa umpisuoleen. Ruuansulatusprosessin lopputuotteet jakautuvat 

sulamattomiin materiaaleihin sekä substansseihin, jotka fermentoidaan umpisuolessa. 

Tässä prosessissa umpisuolen bakteerit vapauttavat haihtuvia rasvahappoja sekä 

syntetisoivat proteiineja ja vitamiineja.  Useita tunteja ruokailun jälkeen, rauhalliseen 

aikaan, limakalvopeitteiset, normaalia ulostetta pehmeämmät papanat eritetään 

umpisuolesta paksusuolen alkuosaan. Ne laukaisevat nuolemisrefleksin saapuessan 

peräaukkoon ja kaniini nielee ne kokonaisena ja pureksimatta. Tämä caecotrofiaksi 

kutsuttu käyttäytyinen alkaa kaniinilla n.3 viikon iässä. Lihaksikas sulkijarengas, fusis 

coli, sijaitsee poikittaisen koolonin lopussa ja säätelee paksusuolen kontraktioita 

vastaten näin kahdenlaisten eri papanoiden tuottamisesta (Harcourt-Brown 2002). 

 

Ulosteen mikrobisto koostuu lähinnä anaerobeista, gram-negatiivisista, Bacteroides- 

suvun bakteereista, sekä gram-negatiivisista että gram-positiivisista sauvoista, 

kokkibakteereista, filamenteista, kokkobasilleista ja spirokeetoista. Bifidobacterium, 

Endophorus-, Clostridium-, Streptococcus- ja Acuformis-sukuja on eristetty kaniinin 

suolistosta. Terveillä kaniineilla ei ole koliformisia bakteereita suolessaan. Kun 

kaniinin nielemä ulostepelletti saapuu mahalaukkuun, sitä ympäröivä limakalvo suojaa 

mikrobeja mahan alhaisessa pH:ssa. Arvoilta kuuden tunnin ajan mikrobit saavat 

lisääntyä ja tuottaa fermentaatiotuotteitaan kunnes suojaava limakerros syöpyy pois. 

Tämä mahdollistaa ulosteen ravinteiden ja bakteereiden fermentaatiotuotteiden 

uudelleenkäyttämisen. (aminohapot, haihtuvat rasvahapot, sekä B- ja K- vitamiinit) 

Lisäksi kaniini käyttää hyväkseen aikaisemmin sulamattoman osan ulosteesta. Näin 

sama ruoka kiertää kanin ruuansulatuksen läpi kaksi kertaa 24 tunnin sisään 

(Harcourt-Brown 2002). 

 

2.2.2 Kalsiumaineenvaihdunta 

Kaniineilla on epätavallinen kalsiummetabolia. Niiden veren kalsiumpitoisuus on 30-

50% suurempi kuin muilla nisäkäslajeilla vaihdellen erittäin paljon eri 
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kaniiniyksilöiden välillä. Kaniini erittää ylimääräisen kalsiumin virtsassaan (Harcourt-

Brown 2002).  

 

2.2.3 Virtsanerityksen erityispiirteitä 

Kivulla ja stressillä on erittäin suuri merkitys kaniinin glomerulusfiltraatioon ja virtsan 

tuottoon. Tärkein vaikuttava tekijä tässä on adrenaliini, jonka erityksen lisääntyessä 

kaniinin virtsantuotto vähenee merkittävästi johtaen joissain tapauksissa jopa 

kuolemaan (Harcourt-Brown 2002). 

 Kaniinin normaali virtsan väri vaihtelee keltaisesta oranssiin, ruskeaan tai 

punaiseen. Virtsan väri riippuu kanin ruokavaliosta ja ainoa tapa, jolla voidaan todeta 

onko punainen väri verestä johtuvaa, on virtsan väri-indikaattoritestien avulla 

(Harcourt-Brown 2002). 

  

2.3 Kaniinin analgesian ja kivun tunnistuksen erityispiirteitä 

Kaniini stressaantuu helposti taitamattomassa käsittelyssä ja pre-operatiivisissa 

toimenpiteissä. Stressi ja anestesia yhdessä voivat aiheuttaa sydän- ja 

hengitystieongelmia kaniineille. Lisäksi yleinen, mutta usein oireeton Pasteurella 

multocida saattaa johtaa hengitysteiden ongelmiin anestesian aikana. Anestesiasta 

toipuminen on usein hidasta, erityisesti barbituraattien käytön jälkeen ja toimenpiteen 

jälkeinen ruokahaluttomuus saattaa johtaa suoliston häiriötiloihin (Flecknell 1996). 

 Jotta kaniinin kipua pystyttäisiin menestyksekkäästi hoitamaan, tulee tietää 

milloin kaniini mahdollisesti tuntee kipua, kuinka kauan kiputuntemus kestää ja kuinka 

potilas vastaa kipulääkkeisiin. Pienten nisäkkäiden kivun arviointi on vaikeaa ja tietoa 

analgeettien tehosta ja turvallisuudesta ei ole riittävästi saatavilla (Flecknell 2001). 

 Joissain tapauksissa kaniinin kivun tunnistaminen ei ole vaikeaa. Kirurgian ja 

kudostrauman voi olettaa tuottavan kipua kaniinille siinä missä muillekin eläimille. 

Vaikka tämä kuulostaa yksinkertaiselta, vuonna 1999 julkaistussa Englannin 

eläinlääkäreille tehdyssä kyselyssä vain 22% eläinlääkäreistä antoi kaniineille jotain 

kivunlievitystä perioperatiivisesti (Johnston 2005). 

 Kaniinit ovat saaliseläimiä ja tämä näkyy niiden tavassa ilmentää kipua. Kaniini 

pyrkii piilottamaan kipunsa ympäristöltään niin pitkään kuin mahdollista. Tämän 
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vuoksi kaniinin normaalin käytöksen tunteminen on saaliseläimen kivuntunnistuksessa 

erittäin tärkeää. Ensimmäinen oire saattaa olla syömättömyys (Flecknell 1996, Johnston 

2005).  Tämä yhdessä sympaattisen stimulaation kanssa saattaa johtaa 

hengenvaaralliseen suoliston hypomotiliteettiin (Harcourt-Brown 2002). Kivulias 

kaniini saattaa tyypillisesti kyyhöttää häkin perimmäisessä nurkassa apaattisena, 

epänormaalissa asennossa ja toisaalta se voi käsiteltäessä pyristellä vastaan ja liikkua 

epätyypillisesti, nopeasti ja kontrolloimattomasti. Ns. ”inaktiivinen 

kipukäyttäytyminen” onkin uuden tutkimuksen mukaan kaikken tärkein kaniinin 

kivunilmennysmuoto (Leach ym. 2009). Toisaalta tarkkailijan läsnäolo voi aiheuttaa jo 

sinällään liikkumattomuutta kaniinilla (Leach ym. 2009). Kaniini voi myös narskutella 

hampaitaan ja äännellä. Sen turkki voi vaikuttaa hoitamattomalta, peräaukon seudulle 

kerääntyä ulostetta eikä se ole halukas seisomaan takajaloillaan.  Kaniinilla, joka kokee 

kovaa, akuuttia kipua, saattaa joskus ilmetä kyynelvuotoa ja seroosia sieraineritettä 

(Johnston 2005). Virtsaaminen ja ulostaminen voi vähentyä huomattavasti (Flecknell 

1996, Harcourt-Brown 2002).  

 Oudossa ympäristössä oleva, tai stressaantunut kaniini on usein liikkumaton. 

Toisaalta myös kivulias kaniini on liikkumaton ja tämä hankaloittaa entisestään 

kaniinin kivun tunnistamista tutkimustilanteessa (Turner ym. 2006). 

 Kaniinin krooninen kipu on erittäin hankala tunnistaa ja paras työkalu tähän on 

omistajan tarkkaavaisuus ja asiantuntemus. Käytännössä ainoat indikaattorit kaniinin 

kroonisesta kivusta ovat käyttäytymisen muutokset ja näiden havaitseminen on hyvin 

vaativaa. Kuitenkin kasvaimista, nivelrikosta ja hammasongelmista johtuvat krooniset 

kiputilat ovat kaniineilla yleisiä (Johnston 2005). 

 

2.4 Hoitamattoman kivun seuraukset 

Kaikki leikkauksen jälkeistä kipua kartoittaneet tutkimukset ovat tuoneet esiin 

analgeettien tärkeyden kivun hoidossa ja tämän perusteella voidaan olettaa että kaikki 

eläimet tarvitsevat leikkauksen jälkeistä kivunlievitystä (Flecknell 1996). 

Patologisella kivulla on moninaisia vaikutuksia. Epätoivottuihin vaikutuksiin 

kuuluu mm. fysiologinen adaptiotuminen, sairaussyndrooma, kiputilan muuttuminen 

krooniseksi,  hermojärjestelmän dynaamiset muutokset, epätoivotut neuroendokriiniset 
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vasteet, stressi ja kärsimys (Lerche & Muir 2008).  Kaniini voi kuolla kivun 

aiheuttamaan shokkitilaan(Turner ym. 2006a). 

 Kaniineilla yksi kivun tärkeimmistä seurauksista on vaikutus suoliston 

motiliteettiin sympaattisen stimulaation kautta. Suoliston motiliteetin hidastuminen 

puolestaan voi johtaa suolen tukkeutumiseen mm. trichobesoaarien muodostumisen 

seurauksena ja tämä puolestaan on jäniseläimillä henkeäuhkaava tila (Harcourt-Brown 

2002). 

 Toinen hoitamattoman kivun tärkeä seuraus kaniinilla on vaikutus happo-emäs 

tasapainoon munuaistoiminnan kautta. Sympaattinen stimulaatio vaikuttaa kaniineilla 

voimakkaasti glomerulusfiltraatioon ja voimakkaan stressin seurauksena saattaa 

glomerulusfiltraatio ja virtsantuotto vähentyä erittäin voimakkaasti, jopa niin paljon että 

kaniini voi kuolla stressin ja oligourian seurauksena (Harcourt-Brown 2002). 

 

2.4.1 Kivun mittaamisen työkalut eläinlääketieteessä 

On kehitetty useita tapoja mitata eläimen tuntemaa kipua. Näitä ovat mm. verbaalinen 

arviointitaulukko, kuvaava arviointi, numeeriset arviointitaulukot ja visuaaliset 

arviointitaulukot. 

 Verbaalisissa ja yksinkertaisissa kuvaavissa taulukoissa kuvataan eläimen 

tuntemaa kipua sanoin, esim. Ei kipua, jonkin verran kipua, kivulias, hyvin kivulias. 

 Numeerisissa asteikoissa pisteytetään esim. eläimen fysiologisia muuttujia, 

kuten liikkumisaktiivisuus, ääntely jne. Koska kipu muuttaa eläimen fysiologiaa ja 

käyttäytymistä, eivät tämäntapaiset asteikot ole aina kaikenkattavia ja niitä täytyykin 

yksinkertaistaa jotta ne olisivat käyttökelpoisia.  

 Visuaaliset arviointitaulukot (VAS) ovat janoja, joiden toisessa päässä on 

kivuton tila ja toisessa päässä pahin kuviteltavissa oleva kipu. Eläimen tarkkailija tekee 

janalle merkin siihen kohtaan jossa eläimen tuntema kipu hänen mielestään on  

(Lerche & Muir 2008). 

 Keinoja mitata luotettavasti kaniinin kipua kehitellään vielä. Ainoastaan 

inaktiivinen kipukäyttäytyminen on melko yleisesti esiintyvä kivun ilmentämisen 

muoto kaniinilla ja samankaltaisia kipumittareita, joita voidaan käyttää esim. rotille, 

ollaan vasta kehittämässä kaniineille (Leach ym. 2009).  
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2.5. Yleistä tulehdusipulääkkeistä 

2.5.1 Vaikutusmekanismi 

Tulehduskipulääkkeet estävät prostaglandiinisynteesiä vaikuttamalla syklo-oksigenaasi- 

(COX) eli prostaglandiinisyntaasientsyymiin. COX-isoentsyymejä tunnetaan kolme: 

COX-1, joka vastaa vähäisestä fysiologisesta prostaglandiinituotannosta, sekä COX-2, 

joka ilmentyy erityisesti tulehduspesäkkeessä tulehdusta voimistavien sytokiniinien ja 

bakteerituotteiden vaikutuksesta. COX-2 tuottaa prostaglandiineja, jotka  ovat osallisina 

tulehduksen, turvotuksen, kivun ja kuumeen muodostumisessa. Erityisesti PGE2 ja 

prostasykliini ovat välittäjiä tulehduksessa ja kivussa. COX-3 entsyymi tuottaa 

prostaglandiineja, jotka suojelevat elimistöä kuumeen tuottamisen kautta (Leigh ym. 

2007).  

 Tulehduskipulääkkeiden tärkeimmät terapeuttiset vaikutukset johtuvat COX-2 

entsyymin estosta, sen sijaan monet haittavaikutukset, erityisesti mahan 

limakalvovaurio, aiheutuvat COX-1:n tuottamien fysiologisten prostanoidien synteesin 

estosta (Moilanen ym. 2004).  

 Tulehduskipulääkkeiden vaikutukset kipuun ovat sekä periferisiä että 

sentraalisia. Ne penetroituvat tulehtuneeseen kudokseen, jossa ne vaikuttavat 

paikallisesti, mikä tekee niistä tehokkaita kipulääkkeitä vaurioissa, joissa on myös 

tulehduskomponetti läsnä. Myös niveltulehduksissa, ihotulehduksissa ja 

virtsarakontulehduksissa ne ovat erinomaisia analgesiavaihtoehtoja. Sentraalinen 

vaikutus tulee esiin sekä spinaalisella että supraspinaalisella tasolla ja siihen ovat 

osallisena sekä COX-1 että COX-2 -vaikutukset. Sentraalisen vaikutuksen seurauksena 

ilmenee sekä yleistä hyvää oloa, että ruokahalun paranemista (Leigh ym. 2007). 

 

2.5.2 Vaikutukset 

Tulehduskipulääkkeillä on kolme pääasiallista farmakologista vaikutusta: analgeettinen, 

antipyreettinen ja lievä anti-inflammatorinen vaikutus. Nämä kaikki perustuvat 

nykykäsityksen mukaan pääasiassa COX-2-entsyymin estoon (Moilanen ym. 2004). 
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 Tulehduskipulääkkeitä käytetään lääkkeestä riippuen lievittämään lievää tai 

kohtalaista kipua. Ne toimivat hyvin yhdessä opioidien kanssa ja vähentävät näin 

tarvittavien opiaattien määrää (Leigh ym. 2007). 

 Tulehduskipulääkkeiden analgeettinen vaikutus on selvin tiloissa, johon liittyy 

tulehdusta ja kudosvauriota ja lisääntynyt prostanoidien tuotanto. Prostaglandiinit eivät 

suoranaisesti aiheuta kipua, mutta ne saavat aikaan hyperalgesiaa eli herkistävät 

kipuhermopäätteitä muiden tulehduksen välittäjäaineiden, mm. bradykiniinin, 

aiheuttamalle kivulle. Prostaglandiinit säätelevät kipuviestin kulkua myös 

selkäydintasolla (Moilanen ym. 2004). 

 Antipyreettinen vaikutus perustuu hypotalamuksen lämmönsäätelykeskukseen 

kohdistuvien prostaglandiinien vaikutuksen estoon. Tulehdustaudeissa bakteerituotteet 

aktivoivat makrofageja tuottamaan ns. endogeenista pyrogeenia, interleukiini 1:stä, joka 

käynnistää hypotalamustasolla prostaglandiini E:n tuotannon. Tämä välittäjäaine 

puolestaan säätää lämmönsäätelykeskuksen tavoitelämpötilan kuumelukemiin. 

Estämällä prostaglandiinituotantoa tulehduskipulääkkeet palauttavat 

lämmönsäätelykeskuksen tavoitelämpötilan normaaliarvoihin ja kuume laskee 

elimistön normaalien lämmönsäätelymekanismien avulla (Moilanen ym. 2004).    

 Anti-inflammatorinen vaikutus ei ole tulehduskipulääkkeillä kovin voimakas, 

sillä tulehdusreaktio syntyy kymmenien välittäjäaineiden yhteisvaikutuksesta. 

Prostanoidit osallistuvat lähinnä akuutin tulehduksen oireiden, punotuksen, 

turvotuksen, kuumotuksen ja kivun, syntyyn laajentamalla verisuonia, voimistamalla 

muiden tulehduksen välittäjäaineiden aiheuttamaa verisuonten läpäisevyyden 

lisääntymistä ja herkistämällä kipuhermopäätteitä muiden välittäjäaineiden 

aiheuttamalle kivulle. Tulehduskipulääkkeiden anti-inflammatorinen vaikutus tuleekin 

parhaiten esiin akuutissa tulehduksessa. Sen sijaan niiden anti-inflammatorinen 

vaikutus kroonisessa tulehduksessa on kyseenalainen (Moilanen ym. 2004). 

 

2.5.3 Haittavaikutukset  

Huolellinen sekä potilaan että tulehduskipulääkkeen valinta on tarpeen NSAID:en 

potentiaalisien haittavaikutuksien vuoksi. Eläimet ovat ihmistä herkempiä 

tulehduskipulääkkeiden haittavaikutuksille (Leigh ym. 2007). Sivuvaikutuksia 
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havaitaan kuitenkin lähinnä pitkittyneen käytön seurauksena ja harvoin, jos 

tulehduskipulääkkeitä käytetään 2-3 vuorokautta leikkauksen jälkeisesti (Flecknell 

1996). Tulehduskipulääkkeitä tulisi käyttää vain eläimille, jotka ovat yli kuusi viikkoa 

vanhoja, eivät kärsi nestehukasta ja joiden verenpaine on normaali. Maksan ja 

munuaisten toiminnan tulee olla normaali eikä eläimellä saa olla oireita 

ruuansulatuskanavan ongelmista (Leigh ym. 2007). 

 Prostanoidisynteesin estosta johtuu valtaosa tulehduskipulääkkeiden 

haittavaikutuksia. Prostanoidit säätelevät mm. verisuonten tonusta, verihiutaleiden 

toimintaa, munuaisten elektrolyyttieritystä ja lisääntymistoimintoja sekä suojaavat 

mahan limakalvoa. Vakavat haitat ovat harvinaisia ja tavallisin tulehduskipulääkkeiden 

aiheuttama haitta on ruuansulatuskanavan limakalvovaurio (Leigh ym. 2007). 

Harvinaisempia haittoja ihmisillä ovat mm. munuaishaitat, keuhkoputkikouristus, 

ihoreaktiot, maksaentsyymien pitoisuuden suureneminen seerumista ja harvoin 

luuydinvauriot (Moilanen ym. 2004). 

 Ruuansulatuskanavan haitat johtuvat erityisesti COX-1-entsyymin tuottamien 

prostanoidien, PGI:n ja PGE:n estosta. Nämä prostanoidit pitävät yllä limakalvon 

normaalia verenkiertoa ja edistävät limakalvovaurioiden korjautumista. PGE lisää 

liman ja neutraloivan bikarbonaatin eritystä ja toisaalta jarruttaa mm. histamiinin, 

gastriinin ja parsympatikusstimulaation kiihdyttämää mahahapon eritystä. Näin ollen 

prostaglandiinisynteesin esto lamaannuttaa ruuansulatuskanavan keskeisen 

suojamekanismin (Moilanen ym. 2004). 

 Tulehduskipulääkkeeiden mahahaittoihin vaikuttaa myös ns. ioninsieppaus. 

Useimmat tulehduskipulääkkeet ovat heikkoja happoja, jotka mahan happamassa 

pH:ssa esiintyvät pääasiassa lipidiliukoisessa, ionisoitumattomassa muodossa. Tässä 

muodossa ne pääsevät diffundoitumaan solukalvon läpi solunsisäiseen tilaan. Solun 

sisällä, neutraalissa pH:ssa heikko happo onkin pääasiassa vesiliukoisessa 

ionisoituneessa muodossa, joka diffundoituu huonosti solukalvon läpi. Tämän 

seurauksena solun sisäinen lääkeainepitoisuus voi kasvaa huomattavankin korkeaksi. 

Suurina pitoisuuksina suhteellisen COX-2 -selektiivisetkin lääkkeet estävät COX-1:tä 

ja heikentävät näin mahan limakalvoa suojaavien prostanoidien tuotantoa (Moilanen 

ym. 2004). 
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 Munuaishaitat johtuvat verisuonia laajentavien prostanoidien synteesin 

estymisestä ja seurauksena voi kehittyä akuutti munuaisten vajaatoiminta. Tällöin 

munuaisten verenkierto heikkenee ja glomerulusfiltraatio vähenee, etenkin jos eläin on 

kuivunut tai sillä on munuaissairaus (Moilanen ym. 2004). 

 Muina haittoina mainittakoon, että tulehduskipulääkkeet estävät verihiutaleiden 

aggregaatiota ja verisuonten supistusta välittävän tromboksaanin synteesiä. Tämä voi 

lisätä vuototaipumusta ja pidentää vuotoaikaa (Moilanen ym. 2004). 

 

2.6 Meloksikaami 

Meloksikaami on ei-steroidaalinen tulehduskipulääke, joka on hyvin siedetty maha-

suolikanavaongelmien suhteen ja jolla on hyvä tulehdusta estävä vaikutus. Sen vaikutus 

kohdistuu lähinnä COX2-entsyymiin. Tulehdusreaktioita estävän vaikutuksensa ohella 

se lisäksi estää ruston ja luun tuhoa (Engelhardt ym. 1996a; Leigh ym. 2007). 

 Meloksikaami on yleisin kaniineilla käytetty kipulääke, mikä johtuu sen 

annostelun helppoudesta, vähäisistä haittavaikutuksista ja muilla eläimille tehtyjen 

tutkimusten, sekä kliinisen kokemuksen perusteella sen voi olettaa myös tehoavan 

hyvin kaniinin kipuun (Johnston 2005). In vitro, meloksikaamilla ei ole 

antikolinergisiä-, H1 antagonistisia-, angiotensiini II-, PGE2- 5HT- tai bradykiniini -

antagonistivaikutuksia (Engelhardt ym. 1996b).  Kaniineilla tehdyssä tutkimuksessa 

plasman maksimikonsentraatio on saavutettu 6-8:ssa tunnissa ja 

eliminaatiopuoliintumisaika oli kyseisessä tutkimuksessa noin 8 tuntia. Merkkejä 

meloksikaamin kertymisestä elimistöön ei myöskään todettu  annoksilla 0,3kg/kg tai 

1,5 mg/kg (Turner ym. 2006). Muilla eläimillä meloksikaamin plasmakonsentraatiot 

samoilla annoksilla nousevat kuitenkin korkeammalle kuin kaniineilla ja suun kautta 

annetun meloksikaamin puhdistuma on kaniineilla 10 kertaa suurempi kuin koirilla. 

Lisäksi kaniiniyksilöiden kesken on huomattavia eroja meloksikaamin absorptiossa ja 

puhdistumassa. Näiden syiden vuoksi suositeltavan meloksikaamiannoksen 

määrittäminen kaniinille vaatii vielä lisätutkimusta. Kaniineilla ei ole havaittu 

haittavaikutuksia toksikologisissa testeissä annoksella  20 mg/kg (Turner ym. 2006a). 
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 Meloksikaamilla on tutkitusti todettu olevan anaalgeettisia vaikutuksia 

kaniineilla vasta annoksella 1mg/kg, jota seurasi ylläpitoannos 0,5mg/kg (Leach ym. 

2009). 

 Meloksikaamin ei ole myöskään havaittu vaikuttavan anestesiassa tarvittavan 

isofluraanin määrään kaniineilla (Turner ym. 2006b). 

 

2.6.1 Meloksikaamin vaikutukset keskushermostoon 

Normaaleilla annoksilla meloksikaamilla ei ole vaikutusa keskushermoston toimintaan 

jyrsijöillä. Se ei vaikuta spontaaniin aktiivisuuteen, barbituraateilla aikaansaadun unen 

pituuteen eikä sähköshokilla tai petetrazolilla aiheutettuun reaktioon. Sillä ei myöskään 

ole lihasrelaksanttivaikutuksia (Engelhardt ym. 1996b). 

 

2.6.2 Meloksikaamin vaikutukset ruuansulatuskanavaan 

Meloksikaamin vaikutukset mahanesteen ja mahahapon tuottoon ovat vähäiset 

verrattuna moniin muihin tulehduskipulääkkeisiin. Se vaikuttaa muihin 

tulehduskipulääkkeisiin verrattuna varsin vähän mahan PGE-tuotantoon. Tämä on yksi 

syy siihen, että meloksikaamin mahahaavaa aiheuttava vaikutus on pieni verrattuna sen 

anti-inflammatoriseen vaikutukseen. Meloksikaamin COX-2 esto on huomattavasti 

voimakkaampi verrattuna sen COX-1 vaikutuksiin. Myöskään edes hyvin suurilla 

annoksilla ei ole vaikutusta maha-suolikanavan motiliteettiin (Engelhardt ym. 1996b). 

 

2.6.3 Meloksikaamin vaikutukset prostaglandiinin tuotantoon 

Tulehduskipulääkkeiden, esimerkiksi piroksikaamin ja ketoprofeenin tiedetään 

vaikuttavan lisäävästi veden ja elektrolyyttien erittämiseen estämällä munuaisissa 

muodostuvan prostaglandiinin tuotantoa. Meloksikaamilla ei ole suurillakaan 

annoksilla vaikutusta veden, elektrolyyttien tai kreatiniinin eliminaatioon.   

 

2.6.4 Meloksikaamin vaikutukset verenkiertoelimistöön 

Meloksikaamilla ei ole terapeuttisilla annoksilla vaikutuksia verenkiertoelimistöön tai 

hengityksen rytmiin. 
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Eläinkokeissa ei ole rotilla havaittu vaikutuksia lisämunuaisiin tai kilpirauhaseen 

annoksella 8mg/kg, 14 vuorokauden ajan annosteltuna (Engelhardt ym. 1996b). 

 

2.6.6 Meloksikaamin ärsyttävät vaikutukset pistoskohdan kudoksessa 

Meloksikaamin vaikutukset pistokohdan kudokseen ovat eläinkokeissa olleet vähäiset 

muihin tulehduskipulääkkeisiin verrattuna (Engelhardt ym. 1996b). Minkäänlaisia 

vaikutuksia pistoskohtaan ei ole havaittu (EMEA 2009). 

 

 

 

3 AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

3.1. Tutkimuksen suoritus 

Tämä tutkimus tehtiin vuosien 2005 ja 2007 välisenä aikana monikeskustutkimuksena 

Yliopistollisen eläinsairaalan ja eläinlääkäriasema MeVet:n sterilaatiopotilailla. 

Tutkimuksella oli yliopiston koe-eläintoimikunann sekä lääkelaitoksen lupa. 

Omistajilta pyydettiin kirjallinen suostumus tutkimukseen osallistumisesta. Kaikilta 

tutkimukseen osallistuvilta kaniineilta tutkittiin verinäytteestä alaniini 

aminotransferaasi, alkalinen fosfataasi, urea, kreatiniini, totaaliproteiinit, sekä veren 

glukoosi- ja albumiinipitoisuudet, leukosyytit, tärkeimmät elektrolyytit, sekä 

hematokriitti niiden terveydentilan varmistamiseksi. Niille tehtiin myös perusteellinen 

kliininen tarkastus ennen toimenpidettä. Kriteerit kaniinin osallistumiskelpoisuudesta 

olivat: naaras, yli 6 kk:n ikä, paino 0,5-2,5 kg, kliinisesti terve. Sterilaatio suoritettiin 

vakioituna toimenpiteenä ja myös anestesia vakioitiin suorituspaikasta 

riippumattomaksi.  

 Molemmissa ryhmissä oli viisi kaniinia. Yksi plaseboryhmän kaniineista kuoli 

heräämättä anestesiasta. Kaniineja oli tarkoitus saada vähintään 15 molempiin ryhmiin, 

mutta potilasmateriaalia ei saatu riittävästi. 

 Kaikki kaniinit saivat esilääkityksenä medetomidiinia (Domitor®) annoksella 

80 g/kg nahanalaisesti ja n. 10 minuuttia tämän jälkeen ketamiinia (Ketalar®) 

annoksella 15 mg/kg lihaksensisäisesti, jaettuna kahteen pistoskohtaan. Kaikille 
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kaniineille annettiin tässä vaiheessa meloksikaamia (Metacam® 5mg/ml) nahanalaisena 

injektiona annoksella 0,2 mg/kg. Kaikki kaniinit saivat myös nahanalaista nesteytystä  

annoksilla 15 ml/kg (Ringer) + glukoosi 5 ml/kg ennen toimenpidettä.  Anestesia 

ylläpidettiin isofluraanilla (Isoflo®), jota annettiin vasteen mukaan maskin kautta ja 

kantajakaasuna oli happi. Potilaat kotiutettiin kun ne olivat täysin heränneet 

anestesiasta.  

 Sekä meloksikaami (Metacam® 1,5mg/ml) että lumevalmiste annosteltiin 

valmiiksi annosruiskuihin. Omistajia ohjeistettiin antamaan valmistetta painon mukaan 

lasketun määrän kerran vuorokaudessa suoraan kaniinin suuhun. Meloksikaamin annos 

oli 0,2 mg/kg kolmen päivän ajan alkaen leikkauspäivää seuraavana aamuna. 

Lumevalmiste oli sokeroitua siirappia, jonka ulkonäkö ja maistuvuus tehtiin identtisiksi 

Metacam® oraaliliuoksen kanssa. 

Omistajille jaettiin toimenpiteen yhteydessä täytettäväksi kyselykaavake, jossa 

kysyttiin mm. kaniinin liikkumisesta, syömisestä, juomisesta, ulostamisesta, 

virtsaamisesta ja haavan ulkonäöstä. Lisäksi mahdollisten haittavaikutusten varalta 

omistajille annettiin tutkimuksen suorittajan yhteystiedot, joihin voi hätätapauksessa 

soittaa ympäri vuorokauden. Omistajat saivat mukaansa myös kuvauksen kaniinin 

kivun ilmentämisestä sterilaation jälkeen sekä ohjeet sellaisen kivun tunnistamiseen, 

joka mahdollisesti tarvitsisi lääkitystä.  Lisäksi mukaan jaettiin ruisku, jossa oli 

meloksikaamia ja tätä omistaja pystyi tarvittaessa annostelemaan kaniinille ohjeen 

mukaan riippumatta siitä oliko eläimen alun perin saama valmiste lumevalmiste vai 

Metacam®. Lisäkipuläääkityksen tarve kirjattiin ylös.  

 

4 TULOKSET 

 

Vastausprosentti tutkimuksessa oli 100%. Aineistoa ei voitu kuitenkaan käsitellä 

tilastollisesti sen pienuuden vuoksi. Mitään havaittavia haittavaikutuksia ei ilmennyt. 

Yksi tutkituista kaniineista kuoli toimenpiteen jälkeen ja patologisessa lausunnossa 

syyksi todettiin Encephalitozoon cuniculi -alkueläin. Juomis- tai 

syömiskäyttäytymisessä ei todettu selkeitä eroja ryhmien välillä seuranta-aikana.  

Analogisen kivunarviointiasteikon mukaan yhden kaniinin kivuliaisuuden aste oli ollut 



 

 18 

toisena leikkauksen jälkeisenä päivänä merkittävä. Kyseinen kaniini kuului 

plaseboryhmään. Kolme meloksikaamiryhmän kaniinia ja yksi plaseboryhmän kaniini 

eivät ulostaneet leikkauksen jälkeisenä päivänä lainkaan. Haavan ulkonäkö oli ollut 

viidellä kuudesta meloksikaamiryhmän kaniinista siisti. Yksikään omistaja ei ollut 

katsonut tarpeelliseksi antaa ylimääräistä meloksikaamia plaseboryhmän kaneille. 

 

5 POHDINTA 

 

Oletuksena oli, että meloksikaamia saaneet kaniinit olisivat olleet edes jollain tavalla 

kivuttomampia kuin plaseboryhmän kaniinit. Koska selviä eroja ei ryhmien välillä 

havaittu, voidaan pohtia syitä tähän. Syitä tähän ovat todennäköisesti matala annostaso, 

aineiston pienuus ja kaniinin kivun havaitsemisen vaikeus. Eräässä tutkimuksessa 

meloksikaamin kineetikasta kaneilla oli saatu samansuuntaisia tuloksia ja myös siinä 

todettiin että jatkotutkimukset suuremmalla aineistolla ovat välttämättömiä 

meloksikaamin suositusannoksen ja annostiheyden määrittämiseksi (Turner ym. 2006a) 

 Tämän tutkimuksen mukaan käyttökelpoisimmat parametrit kivuliaisuuden 

mittaamisessa olivat analoginen kivunarviointiasteikko sekä ulostaminen. Analogista 

kivunarviointiasteikkoa käytettäessä nousee ongelmaksi kaniinin kivun arvioimisen 

vaikeus sekä omistajakohtaiset erot sen tulkinnassa. Ulostamisen lakkaaminen kahdella 

meloksikaamiryhmän ja yhdellä plaseboryhmän kaniinilla saatoi johtua esimerkiksi 

anestesiasta, leikkauksen jälkeisestä kivusta, meloksikaamin annoksen 

riittämättömyydestä tai syömättömyydestä.   

 Eri kaniiniyksilöiden välinen vaihtelu oli kuitenkin erittäin suurta molemmissa 

ryhmissä myös syömisen ja juomisen suhteen. Tästä syystä näiden yksittäisten 

parametrien arviointi kanin kivun ilmentämisessä jää tämän tutkimuksen valossa 

epäselväksi. 

 Toimenpiteen yhteydessä olisi voitu käyttää sekä opioideja että 

paikallispuudutteita, ilman että tämä olisi välttämättä haitannut kivunarviointia 

seuraavien päivien aikana. 

 Meloksikaami ei aiheuttanut havaittavia haittavaikutuksia yhdellekään 

leikkauspotilaista, joten sen voidaan ajatella olevan turvallinen tulehduskipulääke 
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kaniinille. Myös toisessa tutkimuksessa on päädytty samaan lopputulokseen (Turner 

ym. 2006a) Omistajat vaikuttivat kokevan lääkkeenannon melko helpoksi ja valtaosalle 

kaneista lääke oli maistunut hyvin. 

 Toisessa tuoreessa tutkimuksessa (Leach ym. 2009) kaniineille annosteltiin 

meloksikaamia kolmella eri annoksella joista tässä tutkimuksessa käytetty 0,2 mg/kg oli 

luokiteltu matalaksi. Ainoastaan korkealla annoksella (1mg/kg), jota seurasi 0,5 mg/kg 

annos suun kautta kerran vuorokaudessa oli havaittu tilastollisesti merkitsevä 

analgeettinen vaikutus plaseboryhmään verrattuna, joten on aiheellista epäillä omassa 

tutkimuksessamme käytetyn annostason olleen liian matala. Eroa tutkimuksissa oli 

myös plaseboryhmän kivunlievitys. Omassa tutkimuksessamme myös plaseboryhmän 

kanit saivat kipulääkitystä toimenpiteen yhteydessä toisin kun referenssinä käytetyssä, 

jossa plaseboryhmän eläimet olivat täysin vailla kivunlievitystä. Tästäkin huolimatta 

referenssitutkimuksenkin erot eri ryhmien välillä jäivät hyvin pieniksi. Lopuksi voidaan 

todeta, että peroraalisella meloksikaamilla ei näyttäisi olevan ilmeisiä sivu- tai 

haittavaikutuksia kaneilla, joskin tehokkaan annostason määrittäminen vaatisi 

kattavampia lisätutkimuksia. 
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TÄYTTÖHJE: 
 
Valitse mielestäsi osuvin vaihtoehto rastittamalla ruutu. Kysymyksiin 1-15 
vastataan kahtena peräkkäisenä iltana (ylempi rivi 1. ja alempi 2. iltana). Sivulla 
4. oleviin kysymyksiin vastataan vain kerran. Täytetty kyselylomake postitetaan 
mukana tulevalla palautuskuorella.  
 

Kiitokset osallistumisesta! 
 

1) Onko kanin olemus pirteä? (esim. iloloikat, juoksuunpyrähdykset, jaloissa 
pyöriminen, kerjääminen) 

         pirteä         melko pirteä   melko apea               apea             hyvin apea 
1. ilta:                                                                                                  
2. ilta:                                                                                                  
 

2) Syökö kani? 
halukkaasti         melko halukkaasti   melko huonosti       huonosti          ei ollenkaan 
                                                                                                                   
                                                                                                         
 

3) Juoko kani? 
        huomattavasti.        enemmän..       normaalisti      vähemmän            ei ollenkaan 
  enemmän kuin norm    kuin norm                                   kuin norm. 
                                                                                                                      
                                                                                                                
 

4) Onko uloste 
normaalia           hieman löysempää           löysää           vesiripulia            ei ulosta 
                                                                                                                                   
                                                                                                          
 

5) Onko virtsa 
normaalia          melko normaalia       melko veristä         veristä             ei virtsaa 
                                                                                                                  
                                                                                                                  
             (Huom! voi olla normaalistikin punertavaa.  hyytymiä = veristä) 
 

6) Virtsaako kani… 
Ei ollenkaan      vähemmän normaalisti         enemmän            huomattavast
         kuin norm          kuin norm.   enemmän kuin norm. 
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7) Liikkuuko kani oma-aloitteisesti 

enemmän kuin              normaalisti         melko vähän             vähän        ei ollenkaan 
    normaalisti     
                                                                                                                                    
                                                                                                                       
 

8) Kyyristeleekö kani apaattisena 
ei ollenkaan                vähän                 kohtalaisesti             usein                  jatkuvasti  
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                          
 
 
 

9) Vinkuuko liikkuessaan 
ei                               vähän                 kohtalaisesti             usein                  jatkuvasti 

                                                                                                                      
                                                                                                                    

                                                      
10) Kani hengittää                                                                                        

normaalia           normaalisti    kohtalaisesti     melko kiivaasti   hyvin kiivaasti 
rauhallisemmin  

                                                                                                                                    
                                                                                                                        
 

10)Onko vilkkuluomi näkyvissä? 
ei                            vähän                    kohtalaisesti.           melko paljon             paljon                    

                                                                                                                         
                                                                                                                         

 
 

11)Onko iho-oireita muualla kuin haava-alueella(kutina, ihottumaa, yms) ? 
ei                            vähän                      kohtalaisesti           melko paljon            paljon 

                                                                                                                          
                                                                                                                          

 
 

12)Kani antaa hoitaa haava-aluetta lääkkeen saamisen jälkeen  
hyvin             melko hyvin           kohtalaisen hyvin        melko huonosti         huonosti 
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   13) Kani reagoi varovaiseen syliin nostamiseen                                                                  
ei mitenkään      vähän       normaalisti    melko voimakkaasti       hyvin voimakkaasti 
                                                                                                               
                                                                                                               
 
 
    14) Haavan ulkonäkö 
ei punoita       punoittaa       punoittaa ja          punoittaa ja              punoittaa ja 
eikä turvota     hieman    hieman turvonnut       turvonnut       turvonnut voimakkaasti 
                                                                                                          
                                                                                                          
 
 
 
 
    
15) Kivun voimakkuus 
 
Arvioi kanin kivun voimakkuus piirtämällä rasti alla olevalle janalle, siihen missä se 
parhaiten kuvaa tämänpäiväisen tilanteen: 
 
1. ilta: Ei kipua    ____________________________________________    Erittäin                                                                     
                                         voimakasta kipua                                                                                 
 
2. ilta: Ei kipua    ____________________________________________    Erittäin                                                                     
                                      voimakasta kipua 
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Nämä vain kerran täytettäväksi 
 
 
    
 
 
   1) Lääkkeen antaminen kanille oli 
helppoa        melko helppoa            en os. san.             melko hankalaa            hankalaa 
                                                                                                                          
 
 
   2) Lääke oli kanin mielestä  
erittäin maistuvaa   melko maistuvaa     en os. san.    melko pahanm.  erittäin pahanm. 
                                                                                                                
 
 
   3) Kuinka mielekkääksi koitte lääkkeen antamisen? 
erittäin mielekkääksi    melko mielekkääksi     en os. san.   melko turhaksi      turhaksi 
                                                                                                                        
 
 
  
 
 
Muuta mieleen tulevaa  
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



Hyvä kaninomistaja 
 
 
Kiitämme osallistumisestanne kanien kipututkimukseen.  
 
Kaikki kanit ovat leikkauksen yhteydessä saaneet injektiona kipulääkettä (Metacam ).  
 
Kotiin mukaan annettavassa ruiskussa numero 1 on puolella kaneista kipulääkettä (Meloxicam ) ja 
puolella lumelääkettä, jossa ei ole kipua lievittävää ainetta. Tätä annostellaan kanille suun kautta 
päivittäin, ohjeen mukaan. 
 
Ruiskussa numero 2 on jokaisella kanilla kipulääkettä (Metacam ). Tätä annetaan kanille vain jos 
eläin vaikuttaa selkeästi kivulloiselta. Alla ohjeita kanin kivun tunnistamiseen. Annettaessa 
lääkettä ruiskusta numero 2 täytyy ehdottomasti ottaa välittömästi yhteyttä tutkimusta suorittavaan 
eläinlääketieteen kandidaattiin (numero alla). Lääkkeen antaminen aiheuttaa kanin sulkemisen pois 
tutkimuksesta. 
 
Kanin kivun tunnusmerkkejä 

- Eläin kyhjöttää kumarassa häkin takaosassa ja on apaattinen ja välinpitämätön 
ympäristöstään 

- Välttää liikkumista 
- Ei syö ruokaansa eikä tarjottuja herkkupaloja 
- Ei juo 
- Hengittää nopeammin kuin normaalisti 
- Vinkuu  
- Ei huolla turkkiaan 
- On aggressiivinen 
- Kuono ei nöpötä 

 
Ennen ruiskussa nro 2 olevan kipulääkkeen antamista neuvotelkaa asiasta ELK Eeva Puuvuoren 
kanssa. Puhelin 041-522 3535.  
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