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1 JOHDANTO 

 

Suomessa ei ole tällä hetkellä lampaille rekisteröityä kipulääkevalmistetta (MMM 2008). 

Tietoa lampaille sopivasta kipulääkityksestä on saatavilla vähän ja lampaiden 

lääkitsemiseen sovelletaan useimmiten naudan suosituksia. Koska kyse on kuitenkin eri 

eläinlajista, on mahdollista, että nämä kipulääkityssuositukset eivät ole lampaalle sopivia.  

 

Tässä työssä haluttiin tutkia ketoprofeenin vaikutuksia munuaisten toimintaan lampaalla. 

Tutkimuksessa selvitettiin, mitä muutoksia on havaittavissa munuaisten solutuhon 

tutkimisessa käytettävien muuttujien pitoisuuksissa veressä ja virtsassa 

ketoprofeeniyliannostuksen seurauksena. Tulehduskipulääkkeiden munuaisvaikutuksista on 

runsaasti tietoa ihmisillä ja kotieläimillä, mutta ei juurikaan lampailla. Suuren 

tulehduskipulääkeannoksen seurauksena kehittyy akuutti munuaisvaurio, joka voidaan 

todeta erinäisillä verestä ja virtsasta tehtävillä määrityksillä. Tutkimuksella haluttiin 

selvittää erityisesti virtsassa havaittavat entsyymiaktiivisuusmuutokset soluvaurion 

aikaisessa vaiheessa ja näin saada viitteitä siitä, mikä tai mitkä entsyymit ennakoisivat 

alkavaa munuaisvauriota. Näin uhkaava munuaisvaurio saataisiin todettua jo ennen kuin 

suurempaa vahinkoa munuaisille on tapahtunut. Tutkimuksesta saatavaa tietoa voitaisiin 

parhaimmillaan soveltaa eri eläinlajien munuaisten toiminnan seuraamiseen esimerkiksi 

tilanteissa, kun joudutaan käyttämään munuaistoksisiksi tunnettuja lääkeaineita, kuten 

gentamisiinia. 

 

Tutkimushypoteesina tässä työssä oli, että suuri ketoprofeeniannos suonensisäisesti 

annettuna aiheuttaa lampaille akuutin munuaisvaurion, joka voidaan todeta verestä ja 

virtsasta mitattavaksi valittujen muuttujien perusteella. Tavoitteena on havaita ryhmien 

väliset erot muuttujissa sekä mahdollisesti selvittää munuaisvaurion tarkka sijainti ja 

muutosten syntynopeus. Kirjallisuuskatsauksessa on käsitelty tarkemmin tässä 

tutkimuksessa virtsa- ja verinäytteistä määritettyjä muuttujia. 
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

2.1 Lampaan kipulääkitys 

 

Lampaan kivun hoitoon käytetään ensisijaisesti tulehduskipulääkkeitä.  Ketoprofeeni, 

fluniksiinimeglumiini ja karprofeeni ovat tehokkaita ja turvallisia vaihtoehtoja. (Scott 2000, 

Scott 2007) Ketoprofeenia suositellaan käytettäväksi laskimon- tai lihaksensisäisenä 

injektiona annoksella 3 mg/kg kerran vuorokaudessa (Fajt & Pugh 2002). Ketoprofeenia on 

Suomessa saatavilla naudalle rekisteröitynä lääkevalmisteena (Comforion® vet inj, 100 

mg/ml, Orion Pharma). Kaskadisäännön mukaan ketoprofeenilla lääkitylle lampaalle 

osoitetaan lääkevalmisteelle määrätty naudan varoaika (Evira 2006). 

 

2.2 Prostaglandiinisynteesi 

 

Nisäkkäiden solukalvot koostuvat fosfolipideistä ja proteiineista. Yksi solukalvoilla 

esiintyvistä fosfolipidityypeistä on arakidonihappo, joka on 20-hiilinen monityydyttymätön 

rasvahappo (Berg ym. 2002, Curry ym. 2005). Eikosanoidit syntetisoidaan suurimmaksi 

osaksi tästä arakidonihaposta sekä pienemmissä määrin myös muista solukalvojen 

fosfolipideistä. Eikosanoidiryhmään kuuluvat prostanoidit, joita ovat prostaglandiinit, 

prostasykliini ja tromboksaani, sekä leukotrieenit ja muut 5-lipoksigenaasitien tuotteet. 

(Moilanen ym. 2001) Solukalvon vaurioituessa sen sisältämä arakidonihappo vapautuu 

solulimaan, missä sille tapahtuvat lipoksigenaasien, syklo-oksygenaasien sekä muiden 

entsyymien katalysoimat reaktiot. (Curry ym. 2005). Solukalvovaurion lisäksi myös muut 

tekijät voivat saada arakidonihapon vapautumaan solukalvolta. Tällaisia stimulantteja ovat 

mm. peptidihormonit angiotensiini II ja vasopressiini sekä katekoliamiinit. (Clive ym. 

1984)  

 

Lipoksigenaaseista tärkein on jo edellä mainittu 5-lipoksigenaasientsyymi, jonka 

katalysoiman reaktiosarjan lopputuotteena on leukotrieenien muodostuminen. 

Leukotrieenien muodostumisen seurauksena hiussuonten läpäisevyys lisääntyy ja  



 3 

neutrofiilejä kasaantuu vauriopaikalle. Neutrofiilit degranuloituvat ja ne tarttuvat 

endoteeliin. (Curry ym. 2005)  

 

Arakidonihappo päätyy solulimassa myös syklo-oksigenaasientsyymien katalysoimiin 

reaktioihin substraatiksi. Näillä entsyymeillä on sekä syklo-oksigenaasi- että 

peroksidaasiaktiivisuus. Ensin entsyymin syklo-oksigenaasiaktiivisuus katalysoi 

arakidonihapon hapettumista sykliseksi endoperoksidiksi PGG2:ksi ja tämän jälkeen 

peroksidaasiaktiivisuus muuntaa sen edelleen endoperoksidi PGH2:ksi. Nämä 

endoperoksidit on lyhytikäisiä välituotteita. Ne muuntuvat edelleen syklo-oksigenaasien 

katalysoimissa reaktioissa prostanoideiksi sekä tromboksaanysyntaasin katalysoimana 

tromboksaani A2:ksi, joka muuntuu nopeasti inaktiiviseksi tromboksaani B2:ksi. (Adams 

2001, Moilanen ym. 2001) 

 

Syklo-oksigenaasientsyymejä tunnetaan kahta eri tyyppiä, COX1 ja COX2. COX1 on niin 

sanottu rakenteellinen eli konstruktiivinen syklo-oksigenaasi, joka on osallisena useissa 

fysiologisissa soluja ja kudoksia suojaavissa tapahtumissa. (Adams 2001, Moilanen ym. 

2001, Curry ym. 2005) Mahasuolikanavassa COX1 -entsyymin toiminnan seurauksena 

vapautuvat prostasykliini ja PGE2 vähentävät suolahapon eritystä ja laajentavat limakalvon 

verisuonia sekä lisäävät mahalaukun limaneritystä ja bikarbonaatin tuotantoa 

pohjukaissuolessa. Munuaisissa tuotetaan paikallisesti etenkin verisuonia laajentavia 

prostaglandiineja (prostasykliini, PGE2 ja PGD2). COX1-entsyymin katalysoimissa 

reaktioissa syntyvillä prostaglandiineilla on myös muita tehtäviä mm. aivoissa ja kohdussa. 

(Bertolini ym. 2001)  

 

COX2-entsyymin aminohappojen määrä ja järjestys on erilainen kuin COX1-entsyymillä, 

mistä johtuen entsyymien toiminta ja rakenne ovat erilaisia. COX2-proteiinin kohdassa 523 

on pienempi valiiniaminohappo, mikä on eräiden tulehduskipulääkkeiden COX2 -

selektiivisyyden perusta. Perinteisen käsityksen mukaan COX2 on normaalitilanteessa 

kudoksissa inaktiivinen ja sen toiminta aktivoituu erityistilanteissa. Tällaisia aktivoivia 

signaaleja ovat mm. sytokiinit, bakteerituotteet, kasvutekijät ja tietyt hormonit. COX2:n 

aktivaation seurauksena soluissa tuotetaan prostaglandiineja, jotka voimistavat tulehduksen 
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merkkeinä tunnettuja ilmiöitä kudoksissa. Ne saavat aikaan verisuonten laajenemisen, 

hiussuonten läpäisevyyden lisääntymisen, tulehdusvälittäjäaineiden vapautumisen, 

kemotaksiksen eli tulehdussolujen houkuttelemiseen tulehduspaikalle sekä hyperalgesian 

eli kipuarkuuden. (Moilanen ym. 2001, Curry ym. 2005)  

 

COX2-entsyymiä ekspressoituu myös normaalitilanteessa, munuaisen 

jukstaglomerulaarielimen macula densassa ja läheisessä Henlen lingon paksussa 

nousevassa osassa (Harris ym. 1994, Perazella 2003) sekä medullan interstitiumin soluissa 

papillan kärjessä ja medullan ulkokerroksessa (Perazella 2003). COX2-entsyymillä on siten 

merkittävä rooli elimistön elektrolyytti- ja nestetasapainon sekä verenpaineen säätelyssä 

(Harris ym. 1994). Onkin todettu, että hiiret, joilta puuttuu COX1-geeni, ovat kliinisesti 

terveitä, kun taas COX2-geenin puuttuessa hiiret kuolevat nuorena munuaisten kehityksen 

epäonnistumisen vuoksi. Niinikään hiiret, joilta puuttuu COX2-geeni näyttäisivät 

kehittävän normaalin tulehdusreaktion elimistön vauriokohdassa, kun taas COX1-geenin 

puuttuminen pienentää tulehdusvastetta huomattavasti. (Bertolini ym. 2001)  

 

Lisäksi entsyymistä tunnetaan kolmas tyyppi, keskushermostossa esiintyvä COX3, jonka 

uskotaan olevan parasetamolin vaikutuskohde (Botting 2006). 

 

2.3 Tulehduskipulääkkeiden vaikutusmekanismi 

 

Kaikkien tulehduskipulääkkeiden vaikutusmekanismi on samankaltainen: ne inhiboivat 

syklo-oksigenaasientsyymien toimintaa sitoutumalla entsyymiin ja siten estämällä 

entsyymin normaalin toiminnan. Lääkkeen aikaansaamat vaikutukset kohdekudoksessa 

riippuvat sekä lääkeainevalinnasta että lääkeaineen annoksesta. Siten lääkeaineella on 

terapeuttisina pidettyjä tulehdusta vähentäviä vaikutuksia ja toksisia haittavaikutuksia. 

(Moilanen ym. 2001)  

 

Eri tulehduskipulääkkeet poikkeavat toisistaan kyvyssään sitoutua COX1- ja COX2-

entsyymeihin (Moilanen ym. 2001). Osa tulehduskipulääkkeistä sitoutuu matalalla 

annoksella voimakkaammin COX1-entsyymiin kuin COX2-entsyymiin. Tällaisia 
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lääkeaineita ovat esimerkiksi asetyylisalisyylihappo ja indometasiini. Nykyisin suositaan 

enemmän COX2-selektiivisiä tulehduskipulääkkeitä, joilla uskotaan olevan vähemmän 

haittavaikutuksia, koska niiden sitoutuminen COX1-entsyymiin on vähäisempää. Tällaisia 

ihmisillä COX2-selektiivisiä tulehduskipulääkkeitä ovat esimerkiksi nimesulidi ja 

meloksikaami. (Moilanen 2001) 

 

Tulehduskipulääkkeiden COX-selektiivisyyttä kuvataan lääkeaineen COX2/COX1 -

estosuhteella. (Moilanen ym. 2001) Esimerkiksi jos lääkeaineen COX2/COX1 -estosuhde 

on alle 1, on lääkeaine COX2-selektiivinen, sillä se inhiboi COX2-entsyymin toimintaa 

pienemmällä pitoisuudella kuin COX1-entsyymiä (Curry ym. 2005). Suhde kuvaa sitä, 

kumpaa entsyymityyppiä lääkeaine inhiboi matalalla annoksella. Useat 

tulehduskipulääkkeet ovat kuitenkin epäselektiivisiä COX-estäjiä, eli ne inhiboivat 

molempia syklo-oksigenaaseja käytetyillä lääkeaineannoksilla (Moilanen ym. 2001). Eri 

lääkeaineiden COX-selektiivisyys vaihtelee eri eläinlajeilla. Esimerkiksi etodolaakin on 

havaittu olevan COX1-selektiivinen lääkeaine koiralla, kun taas ihmisillä sen on todettu 

olevan COX2-selektiivinen. (Curry ym. 2005) 

 

Vaikka COX-entsyymien toiminnan estoa pidetään tulehduskipulääkkeiden 

todennäköisimpänä ja yleisimpänä vaikutusmekanismina, on tutkijoiden keskuudessa 

herännyt epäilyjä myös muista mahdollisista mekanismeista, joiden tuloksena on anti-

inflammatorinen vaikutus. Tällaisia muita vaikutuskohtia tulehtuneessa kudoksessa ovat 

esimerkiksi valkosolujen solukalvon toiminnan häiriö, soluliman proteiinien (erityisesti G-

proteiinien) toimintaan vaikuttaminen, neutrofiilien tarttumisen vähentäminen sekä muut 

neutrofiilien toiminnan häiriöt. (Curry ym. 2005)   

 

2.4 Ketoprofeeni 

 

2.4.1 Ominaisuudet 

 

Ketoprofeeni on propionihappojohdannainen, kuten esimerkiksi ibuprofeeni ja naprokseeni. 

Se inhiboi molempia syklo-oksygenaasientsyymejä voimakkaasti ja siten se vaikuttaa 
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tulehdusta, kipua ja kuumetta vähentävästi. Se inhiboi myös voimakkaasti bradykiniiniä ja 

in vitro lipoksigenaaseja. (Adams 2001, Moilanen ym. 2001, Curry ym. 2005) 

Lipoksigenaasieston voimakkuudesta ja merkityksestä terapeuttisilla annoksilla in vivo ei 

ole tietoa (Curry ym. 2005). Ketoprofeeni kuten muutkin propionihappojohdannaiset ovat 

ihmisellä epäselektiivisiä syklo-oksigenaasiestäjiä, eli suositusannoksina ne estävät 

molempia COX-entsyymejä. Pienemmillä annoksilla ne vaikuttavat kipua vähentävästi ja 

vasta suuremmilla myös tulehdusta vähentävästi. (Moilanen ym. 2001) Koiralla 

ketoprofeeni on COX1-selektiivinen tulehduskipulääke (Curry ym. 2005). Lampaalla sen 

on todettu olevan epäselektiivinen COX-estäjä (Arifah ym. 2001).  

 

Eläimille ketoprofeenia käytetään lääkevalmisteena, joka sisältää molekyylin kahta eri 

enantiomeeriä, S(+)- ja R(-)-muotoa, joiden ero johtuu molekyylin sisältämästä 

epäsymmetrisestä hiiliatomista (Arifah ym. 2001, Curry ym. 2005).  Tällaista kahta eri 

enantiomeeriä samassa suhteessa sisältävää seosta sanotaan raseemiseksi seokseksi. S-

enantiomeerin on todettu aiheuttavan tulehduskipulääkkeiden anti-inflammatoriset 

vaikutukset ja R-enantiomeerin taas saavan aikaan paremman kivun poiston sekä 

pienemmät vaikutukset ruuansulatuskanavaan (Curry ym. 2005). Toisaalta on myös 

esitetty, että ketoprofeenin toivotut tulehdusta ja kipua hillitsevät vaikutukset välittyvät 

miltei kokonaan S-enantiomeerin toiminnan kautta ja R-enantiomeerin vaikutukset ovat 

vain vähäiset (Williams ym. 1994, Landoni ym. 1999, Lees ym. 2004a)  

 

Elimistö on kiraalinen ympäristö eli lääkeaineen eri enantiomeerit muuttuvat kiraalisen 

inversion kautta toiseksi (Lees ym. 2004). Kiraalinen inversio hankaloittaa eri 

enantiomeerien vaikutusten tutkimista in vivo (Landoni ym. 1999). Lampaalla 

ketoprofeenin inversioprosentti R(-) -enantiomeeristä S(+) -enantiomeeriksi vaihtelee 

rodusta ja sukupuolesta riippuen noin 6-14 % (Lees ym. 2004). Toisaalta on todettu, että 

lampaalla laskimonsisäisen raseemisen ketoprofeenin annostelun jälkeen sekä plasmassa 

että tulehduseritteessä havaitaan suurempi pitoisuus R(-)-enantiomeeriä verrattuna S(+)-

enantiomeeriin (Arifah ym. 2001, Landoni ym. 1999). Tämän epäiltiin johtuvan R(-)-

enantiomeerin joutumisesta voimakkaammin enterohepaattiseen kiertoon (Arifah ym. 

2001) ja sen hitaammasta puhdistumasta (Landoni ym.1999, Arifah ym. 2001).  
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2.4.2 Farmakokinetiikka  

 

Ketoprofeeni on heikko happo (Curry ym. 2005). Kuten muut tulehduskipulääkkeet, myös 

ketoprofeeni sitoutuu voimakaasti plasman proteiineihin (Lees ym. 2004), jopa 99-

prosenttisesti joillain lajeilla (Boothe 2001, Curry ym. 2005). Plasman vapaa eli 

proteiineihin sitoutumaton lääkeaine saavuttaa perifeerisen kudoksen ja on farmakologisesti 

aktiivinen (Boothe 2001, Lees ym. 2004). Maksassa aktiivinen ketoprofeeni metaboloidaan 

inaktiiviseksi ja konjugoidaan glukuronidiin, missä muodossa se eritetään virtsan mukana 

ulos elimistöstä (Boothe 2001). Proteiineihin sitoutunut lääkeaine ei pääse 

glomerulussuodatuksessa syntyvään alkuvirtsaan (Lees ym. 2004).  

 

Tulehduskipulääkkeiden puhdistumassa ja eliminaatiossa on huomattavia eläinlajien välisiä 

eroja (Lees ym. 2004). Mikäli eläimellä on matala veren albumiini tai veressä on runsaasti 

muuta lääkeainetta, joka kilpailee tulehduskipulääkkeen kanssa samasta sitoutumispaikasta 

albumiinissa, on eläin altis tulehduskipulääkkeiden haittavaikutuksille (Boothe 2001). 

Toisaalta eläimillä, joilla on matala veren albumiinipitoisuus, eivät lääkeaineen 

plasmapitoisuudet nouse helposti toksiselle tasolle, sillä vapaana oleva lääkeaine 

eliminoidaan nopeasti plasmasta (Curry ym. 2005).  

 

2.5 Tulehduskipulääkkeiden haittavaikutukset 

 

2.5.1 Johdanto 

 

Ihmisillä tunnettuja tulehduskipulääkkeiden (myös ketoprofeenin) haittavaikutuksia ovat 

ruuansulatuskanavan limakalvovauriot, munuaishaitat, keuhkoputkien supistuminen, 

verenvuototaipumuksen lisääntyminen, yliherkkyysreaktiot, luuydinvauriot, synnytyksen 

hidastuminen sekä hedelmättömyysongelmien paheneminen. (Boothe 2001, Moilanen ym. 

2001) Eläimillä haittavaikutukset kohdistuvat ruuansulatuskanavaan ja munuaisiin, mutta 

merkittävästi myös maksaan, hematopoieettiseen systeemiin ja keskushermostoon (Adams 

2001, Boothe 2001).  
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Akuutti tulehduskipulääkemyrkytys on aiheuttanut koirilla ja kissoilla hepatopatioita sekä 

aseptista meningiittiä. Tällöin oireita ovat oksentelu, ripuli, keskushermoston depressio 

sekä verenkierron ongelmat.  Hevoselle ketoprofeenin on havaittu aiheuttavan vähemmän 

toksisia haittavaikutuksia kuin fluniksiinimeglumiini tai fenyylibutatsoni. Näitä raportoituja 

ketoprofeenin yliannostuksesta johtuvia haittavaikutuksia hevosella ovat olleet haavaumat 

kielessä ja mahasuolikanavassa. (Adams 2001)  

 

2.5.2 Mahasuolikanavan haitat 

 

Tulehduskipulääkkeiden käyttöön liittyvä mahahaavariski on hyvin tunnettu haittavaikutus. 

Perinteisesti on ajateltu, että COX2-selektiivisten tulehduskipulääkkeiden käyttöön liittyy 

vähemmän mahasuolikanavan haittoja. Hiirillä tehdyissä tutkimuksissa on kuitenkin 

havaittu myös COX2-selektiivisten tulehduskipulääkkeiden aiheuttavan haittoja 

mahasuolikanavassa. Tämä selittyy mahdollisesti mahahaavan paranemisen hidastumisella 

COX2-entsyymitien tuotteiden puuttuessa, sillä COX2-entsyymin on todettu 

ekspressoituvan mahahaava-alueella akuutissa vaiheessa. (Mizuno ym. 1997) On myös 

todettu, että tulehduskipulääkkeiden käytön aiheuttamaan mahalaukun haavaumien syntyyn 

vaaditaan molempien COX-entsyymien inhibitio, mikä tukee väitettä COX2 -entsyymin 

olemisesta osana mahan limakalvon suojamekanismeja (Wallace ym. 2000). Muut 

mahasuolikanavan haittavaikutukset voivat johtua myös 5-lipoksigenaasitien 

lopputuotteiden määrän lisääntymisestä, kun syklo-oksigenaasitien lopputuotteiden määrä 

vähenee tulehduskipulääkkeiden käytön vuoksi (Curry ym. 2005). Tulehduskipulääkkeiden 

käytöstä johtuvien mahahaavojen riski ihmisellä pieneneekin huomattavasti, mikäli 

potilaalle annetaan 5-lipoksigenaasi-inhibiittoria yhdessä tulehduskipulääkkeiden kanssa 

(Bertolini ym. 2001). 

 

2.5.3 Munuaishaitat 

 

Prostaglandiinien vaikutus munuaisten verenkierron säätelyyn korostuu hemodynaamisissa 

erityistilanteissa, kuten verenvuodon, sydämen vajaatoiminnan ja anestesian yhteydessä. 
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Normaalitilanteissa terveellä yksilöllä niiden merkitys on vähäinen ja siten 

tulehduskipulääkkeiden munuaisiin kohdistuvat haittavaikutukset terveellä yksilöllä 

normaaliannoksia käytettäessä ovat pienet (Clive ym. 1984). 

 

Ihmisellä tulehduskipulääkkeiden käytöstä johtuvia munuaishaittoja ovat akuutti 

munuaisten vajaatoiminta, krooninen munuaisten vajaatoiminta, analgeettinefropatia 

(interstitielli nefriitti ja papillanekroosi), nestetasapainon häiriöt sekä natrium- ja 

kaliumtasapainon häiriöt (Clive ym. 1984, Moilanen ym. 2001, Perazella 2003).  Perazella 

(2003) mainitsee edellisten lisäksi vielä kroonisen käytön seurauksena mahdollisesti 

kehittyvän munuaissyövän. Ihmisillä on myös raportoitu allerginen interstitielli nefriitti 

muutamia kuukausia kestävän tulehduskipulääkkeiden käytön yhteydessä (Moilanen ym. 

2001).  Perinteisen käsityksen mukaan COX2-estäjät olisivat epäselektiivisiä COX-estäjiä 

tai COX1-estäjiä turvallisempia myös munuaisille. On kuitenkin todettu, että molempien 

syklo-oksigenaasientsyymien inhibitio yhdessä tai erikseen on haitallista munuaisille 

(Perazella 2003).  

 

Kun tulehduskipulääkkeillä vähennetään munuaisten prostaglandiinisynteesiä, 

vasodilatoristen prostaglandiinien vaikutuksen puuttuessa voi alttiille ihmisille kehittyä 

akuutti munuaisten vajaatoiminta. Kun lääkitys lopetetaan, munuaisten toiminta palaa 

entiselleen. (Moilanen ym. 2001, Stillman ym. 1984) Paikallinen COX2-tuotannon  

väheneminen aiheuttaa natriumin ja veden pidätystä, kaliumin takaisinimeytymistä sekä 

reniinin erityksen vähenemistä. (Moilanen ym. 2001) Analgeettinefropatia syntyy, kun 

tulehduskipulääkkeitä käytetään huomattavan pitkiä aikoja ja korkeilla annoksilla. Tällöin  

joko iskeemisen tai toksisen vaurion seurauksena ihmiselle kehittyy munuaisten 

papillanekroosi sekä krooninen interstitielli nefriitti. Analgeettinefropatian syntyyn liitetään 

eri lääkkeiden yhteiskäyttö. (Moilanen ym. 2001)  

 

Tulehduskipulääkkeiden pitkäaikaisesta käytöstä johtuva munuaisten vajaatoiminta on 

mahdollinen haittavaikutus myös eläimillä. Tosin eläimillä tulehduskipulääkkeet eivät ole 

niin yleisesti pitkäaikaiskäytössä kuin ihmisillä, minkä vuoksi munuaishaittoja esiintyy 

vähemmän.  Eläimistä riskiryhmään kuuluvat lähinnä vanhat, hypovoleemiset, maksa-, 
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munuais- tai sydänsairauksista kärsivät sekä nefrotoksisia tai nefroaktiivisia lääkkeitä 

saavat yksilöt. (Boothe 2001) 

 

Verenpaineen laskiessa prostaglandiinien vapautuminen on moninkertaisesti suurempaa 

munuaisen medullassa kuin kuoriosassa. Tulehduskipulääkkeiden aiheuttama 

munuaisvaurio paikantuukin munuaisen medullaan, minne syntyy iskemiasta johtuva 

medullan harjanteen nekroosi (Divers 2002).  

 

Tulehduskipulääkkeiden aiheuttaman akuutin munuaisvaurion tarkkaa 

patogeneesimekanismia ei tunneta täysin.  Yleisin selitys on prostaglandiinisynteesin esto 

(mm. Clive ym. 1984, Boothe 2001, Gambaro & Perazella 2003), mutta jo vuonna 1984 

sekä Clive ym. että Stillman ym. esittivät epäilynsä mahdollisista muista 

toksisuusmekanismeista. Sittemmin on saatu todisteita näiden lääkkeiden suorasta 

toksisuudesta munuaisten soluille, kun Rocha ym. (2001) tutkivat hiiren munuaisten 

medullan kokoojatiehyen soluja soluviljelmässä altistaen niitä eri tulehduskipulääkkeille. 

Cai ym. (2002) havaitsivat edelleen rotan medullan kokoojatiehyen soluilla tekemissään 

tutkimuksissa in vitro, että salisyylihappo aiheutti suurinta solutuhoa jakaantumisvaiheen 

soluissa ja että pelkkää salisyylihappoa toksisemmat vaikutukset olivat salisyylihapon ja 

kofeiinin yhdistelmällä. Tarkempaa tietoa tästä suoran toksisuuden mekanismista lienee 

odotettavissa tulevaisuudessa.  

 

Fenyylibutatsoni aiheuttaa hevosella munuaispapillanekroosina ilmenevän 

analgeettinefropatian normaalisti käytetyillä terapeuttisilla annoksilla, mikäli eläin oli 

samanaikaisesti dehydroitunut (Gunson & Soma 1983, Read 1983). Gunson & Soma 

(1983) kuvasivat muutosten kehittyvän jo kahdessa päivässä, kun he paastottivat hevosia ja 

lääkitsivät näitä samanaikaisesti normaaliannoksilla fenyylibutatsonia. He epäilivät 

muutosten johtuvan vasa rectan vähentyneestä verenkierrosta ja sen aiheuttamasta papillan 

iskemiasta tilanteessa, jolloin munuaisten verenkierto oli riippuvainen prostaglandiinien 

paikallisesta vaikutuksesta (Gunson 1983, Gunson & Soma 1983, Read 1983). Samoin 

Divers (2002) mainitsee hevosella tulehduskipulääkkeiden aiheuttavan suurilla annoksilla 

akuutin munuaisten vajaatoiminnan, tarkemmin sanottuna medullan harjanteen nekroosin 
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(engl. medullary crest necrosis), jolloin hevosella voi olla selkeä hematuria. Harvinaisena 

haittavaikutuksena pitkäaikaisen tulehduskipulääkkeiden käytön seurauksena voi esiintyä 

krooninen interstitielli nefriitti ja munuaiskivet.  

 

Lampaalla akuuttia munuaisten vajaatoimintaa on tutkittu kokeellisesti aiheuttamalla niille 

aminoglykosidinefrotoksikoosi (AGNT) antamalla gentamisiinia. Tämä on akuutin 

munuaisvaurion malli lampaalla. (Garry ym. 1990b) 

 

2.6 Laboratoriodiagnostiikka 

 

2.6.1 Munuaisprofiili  

 

Munuaisten toimintaa voidaan mitata sekä verestä että virtsasta tehtävillä määrityksillä. 

Tavallisemmat verestä tehtävät munuaisten toimintaa kuvaavat määritykset ovat urea- ja 

kreatiniinikonsentraatio sekä muut munuaisten toiminnan häiriössä muuttuvat tekijät, kuten 

elektrolyytit ja punasoluarvot. (Gregory 2003) Virtsasta määritetään perinteisesti 

fysikaaliset (väri, haju, sameus, ominaispaino) ja kemialliset tekijät (proteiinit, glukoosi, 

ketoaineet, bilirubiini, valko- ja punasolut, pH, nitriitti sekä entsyymit) (Gregory 2003). 

Lisäksi yleensä tehdään virtsan sakkatutkimus. 

 

Stonard ym. (1987) mukaan edellä mainitut ns. perinteiset määritykset ovat hyviä 

munuaisten vajaatoiminnan ensi vaiheen seulontaan, mutta määrittämällä virtsasta 

spesifisiä entsyymejä sekä proteiineja saadaan tietoa munuaisten vaurion vakavuudesta, 

sijainnista ja syntymekanismista. Chew ym. (1993) mukaan ihmisellä virtsan entsyymeistä 

intestinaalityypin alkalinen fosfataasi (iAFOS), N-asetyyli- -glukosaminidaasin (NAG) 

sekä epäspesifinen alkalinen fosfataasi (AFOS) eivät kerro munuaisvaurion tarkemmasta 

sijainnista, mutta voivat hyödyttää munuaisongelman selvittelyä. Toisaalta Zafirovska ym. 

(1993) totesivat tutkimuksessaan, että ihmisillä virtsan entsyymeistä NAG, -

glutamyylitransferaasi (GT) ja alaniiniaminopeptidaasi (AAP) ovat käyttökelpoisimmat 

entsyymit tutkittaessa tulehduskipulääkkeiden aiheuttamaa munuaisten vajaatoimintaa.  
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Viime vuosina on julkaisuissa noussut esille tarve löytää sopivia entsyymejä tai proteiineja, 

joita määrittämällä virtsasta voitaisiin akuutin munuaisten vajaatoiminnan syntyä ja 

etenemistä ennustaa entistä tarkemmin (Bagshaw ym. 2007, Nguyen & Devarajan 2007). 

Ratkaisuksi on ehdotettu neutrofiiligelatinaasilipokaliini (NGAL)- ja kystatiini C -

määrityksiä plasmasta sekä NGAL:n, interleukiini 18:n sekä KIM-1:n (kidney injure 

molecule) määrittämistä virtsasta (Nguyen & Devarajan 2007). Bagshaw ym. (2007) 

mukaan ideaalista akuutin munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä virtsasta määritettävää 

entsyymiaktiivisuutta tai proteiinia ei ole löydetty, mutta käytössä on useita proteiineja ja 

entsyymeitä, joita voi hyödyntää eri tavoin. Näitä ovat esimerkiksi interleukiini-18, 

alhaisen molekyylipainon proteiinit, kystatiini C sekä entsyymeistä GT, AFOS, NAG ja  

glutationi-S-transferaasi (GST). Pelkästään yhden virtsasta mahdollisesti löytyvän 

entsyymin aktiivisuuden määrittäminen ei ole riittävää, vaan munuaisten vajaatoiminnan 

tutkimiseksi tulisi määrittää useita eri entsyymejä eri ajan hetkinä, sekä myös muita 

munuaisten toimintaa kuvaavia muuttujia, kuten urea ja kreatiniini (Clemo 1998). Koiralla 

käytettyjä entsyymiaktiivisuuksien määrityksiä munuaisten soluvaurion tutkimisessa ovat 

olleet GGT, NAG, AFOS, leusiiniaminopeptidaasi (LAP), hapan fosfataasi (HFOS), 

alaniiniaminopeptidaasi (AAP), laktaattidehydrogenaasi (LD), -glukorinidaasi ( -GLU), 

-galaktosidaasi ( -GAL) sekä lysotsyymi (Clemo 1998). Naudalla virtsan NAG-kreatiniini 

-suhteen määrittäminen on hyödyllistä arvioidessa munuaisvaurion vakavuusastetta ja 

etenemistä (Sato ym. 1999). 

 

2.6.2 Tutkimuksessa määritetyt muuttujat 

 

Urea  

 

Veren urea on peräisin kahdesta lähteestä: pieni määrä imeytyy suoraan paksusuolesta, 

mutta suurin osa syntetisoidaan maksassa suolesta imeytyneestä ammoniakista. Urea 

eritetään munuaisten kautta siten, että glomerulusfiltraatin ureapitoisuus on sama kuin 

veren. Alkuvirtsasta urea reabsorboituu kokoojatiehyissä takaisin vereen veden mukana ja 

tämä absorptio on suoraan verrannollinen virtsan virtaukseen tubuluksissa. Kun 

virtausnopeus on korkeimmillaan, imeytyy n. 40 % ureasta takaisin verenkiertoon ja mikäli 
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virtaus hidastuu, ehtii ureaa imeytyä takaisin enemmän ja veren ureapitoisuus nousee. Siten 

munuaissairauksissa veren ureakonsentraatio kasvaa vähentyneen glomerulusfiltraation ja 

tubulusvirtauksen seurauksena. (Finco 1997, Gregory 2003) Seerumin ureakonsentraation 

nousu ihmisellä voi olla seurausta myös mm. verenvuodosta, kuumeesta, infektiosta, 

hypovolemiasta ja tetrasykliinilääkityksestä (Finco 1997). 

 

Veren ureapitoisuuden noustessa alkaa ureaa erittyä myös sylkeen, ruuansulatuskanavaan ja 

hikeen. Yksimahaisilla eläimillä ruuansulatuskanavaan erittynyt urea muutetaan suolen 

bakteerien toimesta ammoniaksi, mistä se imeytyy takaisin portaverenkiertoon ja 

syntetisoidaan maksassa uudelleen ureaksi. Märehtijöillä taas pötsin bakteerit hajottavat 

urean ammoniakiksi ja muodostavat ammoniakista edelleen aminohappoja, jotka 

hyödynnetään proteiinien valmistuksessa. Mikäli märehtijällä on puutetta ravinnon typestä, 

jää urean eritys munuaisten kautta minimaaliseksi ja miltei kaikki urea eritetään 

ruuansulatuskanavaan ja käytetään uudelleen hyödyksi. Tällaisessa tilanteessa voi veren 

ureapitoisuus olla normaali, vaikka eläimellä olisi vakava munuaisten vajaatoiminta.  

(Gregory 2003) 

 

Munuaisten vajaatoiminnasta johtuva veren ureapitoisuuden nousu esiintyy vasta, kuin 3/4 

nefroneista ovat toimimattomia. Munuaisvian edetessä eläimellä havaitaan yleensä ensin 

virtsan konsentroitumishäiriö ja myöhemmin veren ureapitoisuuden nousu.  

Glomerulaarisissa sairauksissa asia on päinvastoin (Gregory 2003)  

 

Matala veren ureapitoisuus voi johtua maksasairaudesta, alhaisesta ravinnon 

proteiinipitoisuudesta tai anabolisten steroidien käytöstä (Finco 1997, Gregory 2003). 

Nuorilla eläimillä se voi johtua lisääntymisestä juomisesta, lisääntymisestä virtsaamisesta 

tai kiihkeän kasvun aiheuttamasta korkeasta anabolisesta tilasta (Gregory 2003).   

 

Kreatiniini  

 

Suurin osa seerumin kreatiniinista on peräisin lihasten fosfokreatiinin nonentsymaattisesta 

muuntamisesta kreatiniiniksi. Kreatiniinia ei käytetä elimistössä hyödyksi uudelleen, vaan 
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se eritetään munuaisten tai ruuansulatuskanavan kautta. Kreatiniini läpäisee vapaasti 

glomerulukset eikä reabsorptiota tapahdu, joten se on hyvä glomerulusfiltraation mittari. 

(Finco 1997, Gregory 2003) Kreatiniinia eritetään aktiivisesti jossain määrin myös 

proksimaalisissa tubuluksissa ainakin ihmisillä ja vuohilla. Tähän eritykseen ei virtsan 

virtausnopeudella ole vaikutusta. (Finco 1997) Veren kreatiniinipitoisuus nousee, kun 3/4 

neforneista on menetetty. Hevosella ja naudalla kreatiniini on ureaa parempi 

munuaistoiminnan mittari. Märehtijöillä veren urean ja kreatiniinin nousu ei tapahdu 

samassa suhteessa johtuen pötsin roolista typpimetaboliassa. (Finco 1997, Gregory 2003) 

Kohonneen seerumin kreatiniinikonsentraation virhelähteenä ovat ketoaineet, jotka 

aiheuttavat liian suuria arvoja kreatiniinimäärityksissä. (Gregory 2003) 

 

Proteiinit  

 

Seerumin totaaliproteiinipitoisuus koostuu albumiinista ja globuliineista. Yleisimmin 

laboratoriossa määritetään verestä totaaliproteiini ja albumiini, joiden pitoisuuksista 

voidaan laskea veren globuliinipitoisuus. Näiden avulla voidaan määrittää 

albumiini/globuliini -suhde, joka auttaa tulkitsemaan määritettyä seerumin 

proteiinipitoisuutta. Esimerkiksi suhde pysyy viiterajoissa verenvuototiloissa ja 

dehydraatiossa, jolloin molempia joko menetetään samassa suhteessa tai molempien 

konsentraatio nousee veden puutteessa. Alentunut suhde voi johtua renaalisesta 

proteinuriasta. Noussut suhde voi johtua immunoglobuliinin tuotannon puutteesta tai 

ternimaidon puutteesta varsoilla ja vasikoilla. Hyperglobulinemian taustalla on infektio, 

tulehdusreaktio tai synnytyksen lähestyminen. Akuutin faasin proteiinit aiheuttavat vain 

lievän hyperglobulinemian. (Evans & Duncan 2003) 

 

Suhteellinen hypoproteinemia voi johtua plasman laimentumisesta ylimääräisellä nesteellä. 

Esimerkiksi kun iv-nesteytys on liian voimakasta, interstitielli vesi siirtyy plasmaan akuutin 

verenvuodon tai plasman menetyksen jälkeen tai joskus myös tiineyden aikana. (Evans & 

Duncan 2003).  
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Proteiinien suodattuminen glomeruluksista alkuvirtsaan riippuu proteiinien koosta, 

muodosta ja varauksesta. Matalan molekyylipainon proteiinit pääsevät vapaasti 

alkuvirtsaan. Näiden määrä on terveellä yksilöllä niin pieni, että havaitseminen 

tavanomaisilla laboratoriomenetelmillä on mahdotonta. Yleensä suodattuneet proteiinit 

reabsorboidaan takaisin verenkiertoon tubuluksista, mikä edelleen pienentää virtsan 

proteiinipitoisuutta. (Finco 1997, Gregory 2003) On huomioitava, että myös virtsateistä 

pääsee pieniä määriä proteiineja virtsaan (Finco 1997). Virtsan proteiinipitoisuutta 

arvioitaessa tulisi laskea virtsan proteiini/kreatiniini -suhde. Koiralla ja kissalla suhdelukua 

alle 0,5  pidetään normaalina ja lukuarvo yli 1 kertoo renaalisesta proteinuriasta. (Finco 

1997, Gregory 2003) 

  

Renaalisen  proteinurian syynä on verenvuoto virtsateissä, virtsatietulehdus tai 

munuaissairaus. Yleensä munuaissairauteen liittyvässä proteinuriassa havaitaan sekä 

glomerulus- että tubulussairaus. Proteinurian puuttuminen ei kuitenkaan sulje pois 

munuaissairautta, vaan kyseessä voi olla nonglomerulaarinen vajaatoiminta. Prerenaalisen 

proteinurian aiheuttaa mm. kuume, sydänsairaus, keskushermoston sairaus, sokki, 

lihasponnistukset. Tällöin proteinuria on lievä ja ohimenevä ja se johtuu glomerulusten 

lisääntyneestä läpäisevyydestä.  (Gregory 2003) 

 

Albumiini 

 

Albumiinia on totaaliproteiineista 35–50%. Albumiinin päätehtävä on osallistua 

kolloidiosmoottisen paineen ylläpitoon ja erilaisten aineiden kuljettamiseen plasmassa. 

Maksa syntetisoi albumiinia IL-1:n ja muiden sytokiinien säätelemänä. Absoluuttinen 

albumiinin pitoisuuden nousu seerumissa on harvinaista, yleensä nousu johtuu 

kuivumisesta ja kyseessä on siten suhteellinen albuminemia. Hypoalbuminemia johtuu 

tiineydestä, laktaatiosta, ruuansulatushäiriöstä, malnutritiosta, kaheksiasta neoplasian 

seurauksena, eksokriinisen haiman toimintahäiriöstä tai kroonisesta maksasairaudesta. 

Akuutisti albumiinin pitoisuus voi vähentyä verenvuodossa, munuaissairauksissa, protein-

losing enteropatiassa, vakavassa eksudatiivisessa ihosairaudessa, palovammoissa ja  

suolistoparasitismissa. (Evans & Duncan 2003).  



 16 

 

Alkuvirtsaan suodattuu normaalisti hieman albumiinia (Gregory 2003). Glomerulusten 

vaurioituessa pääsee virtsaan albumiinia selvästi muita proteiineja enemmän (Finco 1997). 

 

AFOS  

 

AFOS on pääasiassa suolistossa, munuaisissa, maksassa ja luussa esiintyvä entsyymi. Sen 

aktiivisuuden määrittämistä on käytetty etenkin maksavaurion toteamiseen, sillä seerumista 

mitattavan entsyymin on todettu olevan luusta ja maksasta peräisin oleva isoentsyymi.  

(Kramer & Hoffmann 1997) AFOS on ns. indusoituva entsyymi, eli kohonnut aktiivisuus 

kertoo entsyymitoiminnan induktiosta esimerkiksi lääkkeiden, kolestaasin tai hormonien 

vaikutuksesta. Seerumin AFOS-määritystä ei ole yleisesti käytetty suureläimillä (nauta, 

hevonen, lammas, vuohi), koska näillä lajeilla normaaliarvot vaihtelevat suuresti. AFOS:n 

sijaan kolestaasin diagnosoimiseen näillä lajeilla käytetään seerumin GT-aktiivisuuden 

määrittämistä (Bain 2003).  

 

Koiran munuaisten korkeimmat AFOS-aktiivisuudet havaitaan munuaisten 

proksimaalitubulusten harjareunuksessa (Clemo 1998). AFOS:n määrittäminen on 

mahdollista myös virtsasta ja sen avulla voidaan arvioida munuaisvaurion sijaintia (Kramer 

& Hoffmann 1997). 

 

ASAT  

 

Aspartaattiaminotransferaasista eli ASAT:sta tunnetaan kaksi eri isoentsyymiä: sytosolissa 

sijaitseva ja mitokondriossa sijaitseva. ASAT-entsyymi ei ole diagnostiikassa 

kudosspesifinen, mutta seerumin kohonneet entsyymiaktiivisuudet johtuvat useimmiten 

maksa- tai lihasvauriosta.  Mitokondriaalisen ASAT:in seerumiaktiivisuus nousee 

vakavammassa vauriossa mitä sytosolientsyymin. Laboratoriodiagnostiikassa on syytä 

muistaa, että myös punasolut sisältävät ASAT-entsyymiä ja näin ollen hemolyysi in vivo tai 

in vitro nostaa ASAT-aktiivisuutta ja voi vaikuttaa tulokseen. (Kramer & Hoffmann 1997, 

Bain 2003).  
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GT 

 

Suurimmat GT-aktiivisuudet on mitattu sappiteiden ja munuaisten epiteelisolujen 

harjareunuksessa (engl. brush border) (Kramer & Hoffmann 1997, Bain 2003) sekä 

maitorauhasen epiteelisoluissa (Bain 2003). GT on indusoituva entsyymi. Seerumin GT on 

melko spesifinen kolestaasin osoittaja (Bain 2003). Virtsan GT on peräisin munuaisista 

(Kramer & Hoffmann 1997) ja virtsan kohonnut GT-aktiivisuus on merkki tubulusvauriosta 

(Gregory 2003).  

 

HFOS 

 

HFOS-aktiivisuuden määrittämistä seerumista on käytetty eturauhassyövän diagnostiikassa 

(Madewell 1997). Koiralla HFOS:in on todettu sijaitsevan munuaisten proksimaalisisten 

tubulusten solujen harjareunuksessa (Clemo 1998).   

 

LD  

 

Ihmisellä seerumin kohonneita LD-aktiivisuuksia mitataan muun muassa maksa-, lihas- ja 

munuaisvaurioissa, jolloin se soluliman entsyyminä vapautuu verenkiertoon (Marshall & 

Bangert 2004). Virtsasta mitattu kohonnut LD-aktiivisuus kertoo koiralla 

munuaisvauriosta, mutta tarkempaa vauriokohtaa munuaisessa ei pelkän LD-aktiivisuuden 

perusteella voi määrittää (Clemo 1998). Hemolyysi aiheuttaa LD-aktiivisuuden nousun 

näytteessä (Kramer & Hoffmann 1997).  

 

SDH  

 

SDH on hyvin maksaspesifinen entsyymi. (Kramer & Hoffmann 1997, Bain 2003) 

Entsyymi sijaitsee maksasolun sytosolissa ja vapautuminen verenkiertoon tapahtuu 

solukalvovaurion seurauksena. SDH-aktiivisuuden määritystä käytetään maksavauriota 

epäiltäessä etenkin suureläimillä (lammas, nauta, vuohi, hevonen). Seerumin SDH-
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aktiivisuus palautuu normaaliksi muutama päivä maksasolujen vaurioitumisen jälkeen 

(Bain 2003).  

 

Kalsium 

 

Seerumin kalsiumpitoisuuden muutoksissa munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä on 

huomattavia eroja eri eläinlajien välillä. Ihmisillä havaitaan akuutin munuaisten 

vajaatoiminnan yhteydessä matala seerumin kalsiumpitoisuus. Tämä johtuu vähentyneestä 

glomerulusfiltraatiosta, jolloin fosfaatteja ei eritetä normaalia määrää munuaisten kautta, ja 

täten veren kohonnut fosfaattipitoisuus inhiboi kalsitriolin muodostusta ja edelleen veren 

kalsiumtaso laskee kalsitriolin vaikutuksen vähentyessä. (Marshall & Bangert 2004) 

Naudalla akuutin munuaisten vajaatoiminnan yhdeydessä ei ole merkittävää 

hyperfosfatemiaa, mutta niilläkin havaitaan hypokalsemia. Hevosella taas 

munuaissairauksissa voidaan mitata seerumin kohonnut kalsiumpitoisuus. (Gregory 2003) 

Garry ym. (1990b) määrittivät lampaiden verestä mitattuja kalsiumpitoisuuksia 11 päivän 

ajan aminoglykosidien aiheuttamassa munuaisviassa. Tilastollisesti merkitsevä veren 

kalsiumtason keskiarvon lasku verrattuna alkutilanteeseen ilmeni yhdentenätoista päivänä 

tutkimuksen aloittamisesta, joka kirjoittajien mukaan kertoo hypokalsemian kehittymisestä 

munuaisten vajaatoiminnan seurauksena myös lampaalla.  

 

Ominaispaino 

 

Virtsan ominaispaino määräytyy partikkelien lukumäärästä, koosta ja massasta 

suhteutettuna veteen. Ominaispaino kertoo etenkin munuaisten kyvystä tuottaa 

konsentroitua virtsaa. Ominaispaino voi nousta, jos virtsa sisältää runsaasti proteiineja tai 

glukoosia. (Gregory 2003)  

 

Sakka 

 

Virtsan sakkatutkimusta varten näyte sentrifugoidaan. Tutkimuksessa tarkastellaan 

mikroskoopin avulla näkyviä partikkeleita, kuten soluja, kiteitä, lieriöitä bakteereita, limaa, 
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rasvaa jne (Gregory.2003).  Virtsassa on havaittavissa normaalitilanteessa aina jonkin 

verran epiteelisoluja ja lieriöitä. Lieriöiden määrä virtsassa nousee esimerksi virsan 

solumäärän kasvaessa ja tubulusvirtauksen hidastuessa. (Finco 1997)  
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3. AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

3.1 Aineisto 

 

Tutkimuksessa käytettiin yli 1,5-vuotiaita uuhilampaita, jotka eivät olleet tiineitä. Kaikki 

käytetyt  12 lammasta olivat kliinisesti terveitä ja niiden painot vaihtelivat välillä 48,5-59 

kg. Lampaat pidettiin Helsingin yliopiston Eläinlääketieteellisen tiedekunnan navetassa 

ryhmäkarsinoissa. Koepäivän aamuna kukin lammas otettiin karsinasta erilleen katetrin 

asettamista varten. Tästä hetkestä kokeen loppumiseen saakka lampaat pidettiin 

yksittäiskarsinoissa katetrien paikoillaan pysymisen varmistamiseksi. Lampailla oli 

näköyhteys ja kosketusmahdollisuus toisiinsa. Kokeen aikana lampaat saivat vapaasti vettä 

ja hyvälaatuista heinää. 

 

3.2 Menetelmät 

 

Lampaat jaettiin kahteen ryhmään sattumanvaraisesti. Kukin lammas katetroitiin 

riippumatossa ilman rauhoitusta. Niille asetettiin virtsarakkoon Foley-katetri®. 

Toimenpiteen helpottamiseksi käytettiin paikallisesti lidokaiinigeeliä. Katetrointi pyrittiin 

tekemään mahdollisimman atraumaattisesti.  Lampailta otettiin ensimmäiset virtsanäytteet 

välittömästi katetroinnin jälkeen (0-näyte). Katetroinnin yhteydessä lampaiden kaulan 

molemmilta puolilta vena jugulariksen alueelta ajettiin karvat ja niiltä otettiin 

laskimoverinäytteet. Puolelle lampaista (n=6) annettiin ketoprofeenia 30 mg/kg 

(Comforion® vet inj, 100 mg/ml, Orion Pharma) laskimonsisäisesti. Kontrolliryhmän 

lampaat (n=6) saivat tilavuudeltaan vastaavan määrän natriumloridia laskimoon. Nämä 

injektiot annettiin eri puolen vena jugularikseen, mistä verinäytteiden kerääminen tapahtui.     

 

Lampailta kerättiin verinäytteet tasatunnein 1, 2, 4, 6, 8 ja 24 tunnin kuluttua kokeen 

alkamisesta. Virtsanäytteet kerättiin katetrin kautta 2, 4, 6 ja 8 tunnin kuluttua 

aloittamisesta. 8 tunnin jälkeen katetrit poistettiin näytteenoton yhteydessä. Lampaat 

lopetettiin 24 tunnin kuluttua kokeen alkamisesta ja viimeiset virtsanäytteet kerättiin 

rakosta punktoimalla välittömästi eutanasian jälkeen.  
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Kaikki verinäytteet kerättiin litiumhepariiniputkiin. Virtsanäytteet kerättiin puhtaisiin 

kertakäyttöastioihin. Näytteet pidettiin jäämurskassa laboratoriotutkimusten alkuun saakka 

ja ne analysoitiin Helsingin Yliopiston Eläinlääketieteellisen tiedekunnan 

keskuslaboratoriossa rutiinilaboratoriomenetelmin. Verinäytteistä tutkittiin urea- ja 

kreatiniinikonsentraatio, proteiini- ja albumiinipitoisuus sekä AFOS-, ASAT-, GT- ja SDH-

aktiivisuus kaikista kerätyistä näytteistä. HFOS-aktiivisuus tutkittiin 0h-, 8h- ja 24h-

näytteistä sekä kalsiumkonsentraatio 24h-näytteistä. Virtsanäytteistä tutkittiin 

kreatiniinikonsentraatio, proteiinipitoisuus sekä AFOS-, HFOS-, GT- ja LD-aktiivisuus 

kaikissa kerätyistä näytteistä. Hapanta fosfataasia (HFOS) lukuunottamatta muut 

määritykset tehtiin tuoreista veri- ja virtsanäytteistä. HFOS tutkittiin pakastetuista 

näytteistä. Laboratoriossa näytteet sentrifugoitiin +4ºC asteen lämpötilassa (1300 g, 10 

min). Erot virtsan konsentraatioissa otettiin huomioon laskemalla entsyymien aktiivisuudet 

ja proteiinipitoisuus suhteessa virtsan kreatiniinipitoisuuteen.  

 

3.3 Tilastollinen käsittely 

 

Tilastollinen käsittely ja kuvaajat tehtiin SPSS 14.0 for Windows -tilasto-ohjelmalla. 

Ryhmien välisessäa vertailussa käytettiin parametritonta Mann-Whitneyn U-testiä.  

Tilastollisen merkitsevyyden raja-arvoksi asetettiin p<0,05.  
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4 TULOKSET 

 

4.1 Verinäytteet 

 

Seerumin ureakonsentraatio on esitetty kuvassa 1. Ketoprofeeniryhmän lampaiden 

seerumin ureakonsentraatio nousi kokeen kuluessa kontrolliryhmää suuremmaksi. Ero 

ryhmien välillä oli tilastollisesti merkitsevä 4, 6, 8 ja 24 tunnin näytteissä. Jokaisen 

lampaan kaikissa näytteissä määritetyt ureakonsentraatiot olivat viiterajoissa, lukuun 

ottamatta ketoprofeeniryhmän 24 h näytteitä, joissa kaikkien lampaiden ureakonsentraatio 

oli viiterajoja suurempi. Seerumin ureankonsentraation viiterajat lampaalle ovat 7,14–10,7 

mmol/l (Kaneko ym. 1997). 
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Kuva 1. Seerumin ureakonsentraatio ketoprofeeniryhmän (n=6) ja kontrolliryhmän (n=6) lampailla. Kuvaaja 

osoittaa lampaiden ureakonsentraatioiden jakaantumisen näytteenottohetkellä. Keskiviiva on mediaani ja 

palkin alueelle kohdistuu 50 % näytteistä. 
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Seerumin kreatiniinikonsentraatio on esitetty kuvassa 2. Kreatiniinikonsentraatio oli 

ketoprofeeniryhmän lampailla kontrolliryhmää suurempi. Ero oli tilastollisesti merkitsevä 

4, 6, 8 ja 24 tunnin näytteissä. Viidellä ketoprofeeniryhmän lampailla 

kreatiniinikonsentraatio oli viiterajaa korkeampi 8 ja 24 tunnin näytteissä. Muut olivat joko 

viiterajoissa tai sen alle. Seerumin kreatiniinikonsentraation viiterajat lampaalle ovat 106-

168 µmol/l (Kaneko ym. 1997). 
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Kuva 2. Seerumin kreatiniinikonsentraatio ketoprofeeniryhmän (n=6) ja kontrolliryhmän (n=6) lampailla. 

Kuvaaja osoittaa lampaiden seerumin kreatiniinikonsentraatioiden jakaantumisen näytteenottohetkellä. 

Keskiviiva on mediaani ja palkin alueelle kohdistuu 50 % näytteistä. 
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Seerumin kokonaisproteiinipitoisuus laski tutkimuksen aikana ketoprofeenia saaneilla 

lampailla kontrolliryhmään verrattuna siten, että ryhmien välinen ero oli tilastollisesti 

merkitsevä 2, 4, 6, 8 ja 24 tunnin näytteissä. Ketoprofeeniryhmän lampaista viidellä oli 

viiterajoja matalampi proteiinipitoisuus 24 h näytteissä. Kontrolliryhmässä kaikki olivat 

viiterajojen sisällä. Seerumin kokonaisproteiinipitoisuuden viiterajat lampaalla ovat 60–79 

g/l (Garry ym. 1990, Kaneko ym. 1997) 
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 Ketoprofeeniryhmien seerumin albumiinipitoisuus laski kontrolliryhmään verrattuna siten, 

että ryhmien välinen ero oli tilastollisesti merkitsevä 2, 4, 6, 8 ja 24 tunnin näytteissä. 

Kaikkien lampaiden seerumin albumiinipitoisuus oli viiterajaa suurempi jo kokeen alussa ja 

viiterajan alapuolelle pitoisuus laski 24 kuluessa kahdella ketoprofeenia saaneella 

lampaalla. Seerumin albumiinipitoisuuden viiterajat lampaalle ovat 24,0–30,0 g/l (Kaneko 

ym. 1997). 

  

Seerumin AFOS-aktiivisuus oli ketoprofeeniryhmän lampailla kontrolliryhmää pienempi 

24 tunnin näytteissä, ero oli tilastollisesti merkitsevä. Kaikki näytteet oli viiterajoissa, jotka 

lampaalla ovat 68-387 U/l (Kaneko ym. 1997).  

 

Seerumin ASAT-aktiivisuuksissa ei ryhmien välillä ollut tilastollisesti merkitsevää eroa ja 

kaikki näytteet olivat viiterajoissa, jotka ovat 60–280 U/l (Kaneko ym. 1997).  

 

Seerumin GT-aktiivisuus laski ketoprofeenia saaneilla lampailla kontrolliryhmään 

verrattuna siten, että ero oli tilastollisesti merkitsevä 24 tunnin näytteissä. Yhdellä 

ketoprofeeniryhmän lampaista oli 24 tunnin näytettä lukuunottamatta selkeästi muita 

lampaita suuremmat seerumin GT-aktiivisuudet, mutta silti kaikkien lampaiden kaikki 

näytteet olivat viiterajoissa, jotka ovat 20–80 U/l (Garry ym. 1990, Kaneko ym. 1997).  

 

Myös seerumin SDH-aktiivisuus laski ketoprofeenia saaneilla lampailla kontrolliryhmään 

verrattuna. Ero oli tilastollisesti merkitsevä 8 tunnin 24 tunnin näytteissä. SDH-

aktiivisuudet eivät laskeneet viiterajojen alapuolelle, mutta neljällä lampaalla SDH-

aktiivisuus oli viiterajaa korkeampi jo 0h näytteessä ja arvot vaihtelivat ollen sekä 

viiterajoissa että viiterajojen yläpuolella molemmissa ryhmissä.  Seerumin SDH-

aktiivisuuden viiterajat lampaalle ovat 5,8–27,9 (Kaneko ym. 1997).  

 

Seerumin HFOS-aktiivisuus nousi ketoprofeeniryhmän lampailla verrokkiryhmää 

suuremmaksi siten, että ero oli tilastollisesti merkitsevä 8 ja 24 tunnin näytteissä. HFOS-

viiterajoja lampaalle ei ole saatavilla.  
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Seerumin kalsiumkonsentraatio oli näytteenottohetkellä (24 h) ketoprofeenia saaneilla 

lampailla kontrollilampaita pienempi, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä (p=0,05). 

Ketoprofeenilampaiden seerumin kalsiumpitoisuus oli myös alle viiterajojen, jotka ovat 

2,88–3,20 mmol/l (Kaneko ym. 1997). 
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4.2 Virtsanäytteet 

 

Virtsan proteiini-kreatiniini -suhde nousi ketoprofeenia saaneilla lampailla siten, että ero oli 

tilastollisesti merkitsevä 6, 8 ja 24 tunnin näytteissä. Virtsan proteiini-kreatiniini -suhde on 

esitetty kuvassa 3. 

 

Kuva 3. Virtsan proteiini-kreatiniini –suhde ketoprofeeniryhmän (n=6, paitsi 24h n=5) ja kontrolliryhmän 

(n=6, paitsi 8h n=4) lampailla. Kuvaaja osoittaa arvojen jakaantumisen näytteenottohetkellä. Keskiviiva on 

mediaani ja palkin alueelle kohdistuu 50 % näytteistä. 
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Virtsan HFOS-kreatiniini -suhde on esitetty kuvassa 4. Suhde oli ketoprofeeniryhmän 

lampailla suurempi kaikissa näytteissä ja ero ryhmien välillä oli tilastollisesti merkitsevä 

koko kokeen ajan. 

 

Kuva 4. Virtsan HFOS-kreatiniini -suhde ketoprofeeniryhmän (n=6, paitsi 24h n=5) ja kontrolliryhmän 

(n=6, paitsi 8h n=4) lampailla. Kuvaaja osoittaa arvojen jakaantumisen näytteenottohetkellä. Keskiviiva on 

mediaani ja palkin alueelle kohdistuu 50 % näytteistä. 
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Virtsan LD-kreatiniini -suhde nousi ketoprofeeniryhmän lampailla kontrolliryhmään 

verrattuna. Ero oli tilastollisesti merkitsevä 2, 6 ja 8 tunnin näytteissä. LD-kreatiniini -

suhde on esitetty kuvassa 5. 

 

Kuva 5. Virtsan LD-kreatiniini – suhde ketoprofeeniryhmän (n=6, paitsi 24h n=5) ja kontrolliryhmän (n=6, 

paitsi 8h n=4) lampailla. Kuvaaja osoittaa arvojen jakaantumisen näytteenottohetkellä. Keskiviiva on 

mediaani ja palkin alueelle kohdistuu 50 % näytteistä. 
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Virtsan GT-kreatiniini -suhde nousi ketoprofeeniryhmän lampailla verrokkiryhmään 

verrattuna siten, että ero oli tilastollisesti merkitsevä 6 ja 8 tunnin näytteissä.  GT-

kreatiniini -suhde on esitetty kuvassa 6. 

 

Kuva 6. Virtsan GT-kreatiniini -suhde ketoprofeeniryhmän (n=6, paitsi 24h n=5) ja kontrolliryhmän (n=6, 

paitsi 8h n=4) lampailla. Kuvaaja osoittaa arvojen jakaantumisen näytteenottohetkellä. Keskiviiva on 

mediaani ja palkin alueelle kohdistuu 50 % näytteistä. 
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Virtsan AFOS-kreatiniini -suhde nousi ketoprofeenia saaneilla lampailla kontrolliryhmään 

verrattuna. Ero oli tilastollisesti merkitsevä 6 ja 8 tunnin näytteissä. AFOS-kreatiniini -

suhde on esitetty kuvassa 7. 

 

Kuva 7. Virtsan AFOS-kreatiniini -suhde ketoprofeeniryhmän (n=6, paitsi 24h n=5) ja kontrolliryhmän 

(n=6, paitsi 8h n=4) lampailla. Kuvaaja osoittaa arvojen jakaantumisen näytteenottohetkellä. Keskiviiva on 

mediaani ja palkin alueelle kohdistuu 50 % näytteistä. 
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Ketoprofeeniryhmän lampaiden virtsan ominaispaino laski hieman kokeen kuluessa. Tämän 

ryhmän virtsan ominaispainon keskiarvo oli kokeen alussa 1,042 (vaihteluväli 1,031–

1,055) ja kokeen lopussa 1,014 (vaihteluväli 1,012–1,016). Kontrolliryhmän lampaiden 

virtsan ominaispainon keskiarvo oli kokeen alussa 1,032 (vaihteluväli 1,023–1,044) ja 

kokeen lopussa 1,030 (vaihteluväli 1,006-1,049).  

 

Kokeen alussa virtsan sakkatutkimuksessa punasoluja havaittiin hieman (0-10 

näkökentässä) tai kohtalaisesti (10–30 näkökentässä) kolmella ketoprofeeniryhmän 

lampaalla ja kahdella kontrolliryhmän lampaalla. Virtsan sakan punasolumäärä nousi 

molemmssa ryhmissä siten, että 8 tunnin näytteissä ketoprofeeniryhmän lampaista kolmella 

oli punasoluja havaittavissa runsaasti (yli 30 näkökentässä), samoin kuin yhdellä 

kontrolliryhmän lampailla. 24 tunnin näytteissä kolmella ketoprofeeniryhmän lampaista 

sekä kolmella kontrolliryhmän lampaista oli havaittavissa runsaasti punasoluja virtsan 

sakassa (yli 30 näkökentässä) ja lopuilla lampaista punasoluja oli havaittavissa hieman tai 

kohtalaisesti (0-30 näkökentässä).   

 

Sakkatutkimuksessa havaittiin muutamia valkosoluja yhden kontrolliryhmän lampaalla 

kokeen alussa. Kokonaisuudessaan virtsan sakan valkosolujen määrä pysyi melko pienenä 

(alle 10 solua näkökentässä) koko kokeen ajan lukuunottamatta yhtä ketoprofeeniryhmän 

lammasta, jolla oli havaittavissa 24 tunnin näytteessä valkosoluja yli 20 kpl näkökentässä.  

 

Muutamia epiteelisoluja havaittiin virtsan sakassa yhtä lukuun ottamatta kaikilla tutkituilla 

lampailla ja määrä pysyi matalana (alle 10 solua näkökentässä) kaikilla lampailla koko 

kokeen ajan. Kahdella ketoprofeeniryhmän lampaalla havaittiin virtsan sakassa bakteereita 

8 ja 24 tunnin näytteissä. 
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5. POHDINTA 

  

Tulokset osoittavat, että ketoprofeenin yliannostus aiheutti kaikille kuudelle lampaalle 

akuutin munuaisvaurion. Tulosten tulkintaa hankaloittaa etenkin virtsan entsyymien 

viiterajojen puuttuminen, joten tässä tutkimuksessa keskityttiin tarkastelemaan ryhmien 

välisiä eroja. Toki nyt tehdyistä määrityksistä, etenkin ensimmäisistä näytteistä ennen 

ketoprofeenin annostelua, saadaan viitteitä lampaiden normaaliarvoista ko. muuttujien 

osalta.  

 

Solut alkoivat tuhoutua munuaisissa hyvin nopeasti lääkkeen annostelun jälkeen, mikä 

havaittiin etenkin virtsan entsyymiaktiivisuuksien määrityksellä. HFOS-kreatiniini -suhde 

ja LD-kreatiniini –suhde nousivat ketoprofeeniryhmällä aikaisessa vaiheessa, jo 2 tunnin 

kuluttua lääkkeen annosta. Vaikka HFOS-kreatiniini -suhteessa oli ryhmien välillä 

tilastollisesti merkitsevä ero jo ennen lääkkeen annostelua, kehittyi seuraavien tuntien 

aikana ryhmien välille selvä ero. Myös muut entsyymit vapautuivat virtsaan melko 

aikaisessa vaiheessa ja ne olivat havaittavissa 4 ja 6 tunnin näytteissä. Seerumista mitatut 

urea- ja kreatiniinikonsentraatiot olivat vielä viiterajoissa, kun virtsan 

entsyymiaktiivisuusmittaukset jo osoittivat munuaisten solujen tuhoutumisen. Virtsan 

entsyymiaktiivisuudet taas laskivat lähelle lähtötilannetta ja kontrolliryhmää 8 ja 24 tunnin 

näytteissä, milloin seerumin urea- ja kreatiniinikonsentraatiot vasta nousivat. 

Entsyymiaktiivisuuksien lasku kertoo entsyymien vapautumisnopeuden hidastumisesta ja 

johtuu todennäköisesti siitä, että tubuluksiin entsyymejä vapauttavien solujen määrä on 

romahtanut. Tuolloin solutuhon voi siis olettaa olevan jo massiivinen. 

 

Nousseiden AFOS-, GT- ja HFOS-aktiivisuuksien perusteella voi päätellä, että 

ketoprofeenin aiheuttama munuaisvaurio kohdistui proksimaalitubulusten alueelle (Clemo 

1998). Seerumin noussut kreatiniiniaktiivisuus johtuu glomerulusfiltraation vähentymisestä 

(Gregory 2003, Finco 1997), mikä todennäköisesti oli seurausta sekä ketoprofeenin 

aiheuttamasta verenpaineen laskusta paikallisesti että proksimaalitubulusten vauriosta. 

Tässä tapauksessa vaurio paikantuu siis ennemminkin munuaisen kuorikerrokseen kuin 

medullaan (proksimaalitubulukset sijaitsevat pääasiassa munuaisen kuorikerroksessa). 
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Tulos poikkeaa Diversin (2002) väitteestä, jonka mukaan tulehduskipulääkkeet 

aiheuttasivat munuaisissa solutuhoa ennen kaikkea medullan harjanteessa. Toisaalta 

munuaisessa on todettu korkea COX2-aktiivisuus medullan ulko-osassa (Perazella 2003). 

Ketoprofeeniryhmän lampaiden munuaisten histopatologinen tutkimus todennäköisesti 

paljastaisi soluvaurioiden sijainnin munuaisissa. 

 

Kokeen loppupuolella 24 tunnin kohdalla on havaittavissa seerumin AFOS-aktiivisuuden 

lasku, mikä johtuu todennäköisesti entsyymien pääsystä virtsaan (Kramer & Hoffmann 

1997). Näin ollen voisi siis väittää, että virtsan AFOS-aktiivisuuden kasvu olisikin vain 

seurausta tästä seerumin entsyymien vuotamisesta. Tutkimuksessa kuitenkin havaittiin 

virtsan AFOS-aktiivisuuden nousu jo 6 tunnin näytteissä, kun taas seerumin AFOS-

aktiivisuus laski merkittävästi vasta 24 h näytteissä ja tällöinkin arvot olivat vielä 

viiterajoissa. Samalla virtsan AFOS-aktiivisuus oli laskenut jo kontrolliryhmää vastaavalle 

tasolle. Näin ollen virtsan korkea AFOS-aktiivisuus tuskin selittyy seerumin AFOS:n 

vuotamisella virtsaan. Sama ilmiö on havaittavissa GT:n kohdalla.  

 

Myös proteinurian esiintyminen ketoprofeeniryhmän lampailla kertoo munuaisvauriosta. 

Seerumin proteiini- ja albumiinipitoisuus laski lääkityillä lampailla kontrolliryhmään 

verrattuna, mikä johtui proteiinien vuotamisesta virtsaan ja havaittiin proteinuriana. 

Toisaalta sekä ketoprofeeni- että kontrolliryhmän lampailla havaittiin hematuriaa. Veren 

joutuminen virtsan sekaan aiheuttaa sekä hemat- että proteinuriaa. (Finco 1997) Siten 

lampaille kehittynyttä proteinuriaa tulee tarkastella kriittisesti eikä tulos ole luotettava, kun 

tarkoituksena on arvioida munuaisvauriota. Tässä tutkimuksessa molemmilla ryhmillä 

esiintynyt hematuria johtui todennäköisesti katetroinnin aiheuttamasta vauriosta 

virtsaputkessa ja –rakossa. Hematurian vuoksi myös mitatut ominaispainot eivät kerro 

luotettavaa tietoa munuaisten toiminnasta. Runsas punasolujen määrä näytteessä on 

todennäköisesti johtanut myös hemolyysiin, joka puolestaan voi aiheuttaa LD-aktiivisuuden 

nousun näytteessä (Kramer & Hoffmann 1997). Näin ollen myös pelkkä LD-aktiivisuuden 

määrittäminen ei tässä tapauksessa olisi riittänyt munuaisvaurion osoittamiseen.  
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Tutkimuksessa todettiin ketoprofeenia saaneilla lampailla hypokalsemia 24 tunnin kuluttua 

lääkkeen annostelusta. Aiemmin oli todettu, että akuutin munuaisvaurion seurauksena 

lampaalle kehittyy hypokalsemia 10 päivän kuluttua vaurion indusoinnista (Garry ym. 1990 

B tai C). Tässä tutkimuksessa hypokalsemia kehittyi siis aiempaan tietoon verrattuna 

nopeasti, mikä voi osaltaan kertoa aiheutetun munuaisvaurion vakavuudesta.  

 

Tutkimuksen tulosten perusteella virtsan HFOS- ja LD- aktiivisuudet ovat tutkituista 

muuttujista herkimpiä munuaisten varhaisen solutuhon osoittajia. Entsyymimäärityksiä 

voisi hyödyntää esimerkiksi käytettäessä lääkkeitä, joiden tiedetään olevan 

munuaistoksisia, ja siten huomata alkava munuaistuho ajoissa (Kramer & Hoffmann 1997). 

Ennen käytäntöön soveltamista entsyymiaktiivisuuksien määrittäminen vaatii vielä 

jatkotutkimuksia mm. entsyymien viiterajojen selvittämiseksi.  

 

Entsyymiaktiivisuuden määrittämisessä kriittistä on usein näytteiden säilyvyys. Entsyymit 

tuhoutuvat nopeasti esimerkiksi virtsan urean vaikutuksesta (Kramer & Hoffmann 1997). 

Nykyään virtsan entsyymiaktiivisuuksien ladoratoriodiagnostiikka rajoittuu isoihin 

laboratorioihin ja siten määritysten kliininen sovellettavuus rajoittuu nopean diagnostiikan 

saatavuuteen.  

 

Jälkikäteen voi sanoa, että tutkimuslampaille annettu ketoprofeeniannos oli liian suuri. 

Kymmenkertainen annos aiheutti nopean vakavan munuaisvaurion, mikä ei tullut 

kenellekään yllätyksenä. Näin ollen tutkimuksesta saatua tietoa ei voi hyödyntää lampaille 

käytetyn kipulääkeannoksen turvallisuuden arviointiin. Tutkimus ei kuitenkaan ollut turha. 

Määrittämällä entsyymiaktiivisuuksia lampaiden virtsanäytteistä on mahdollista asettaa 

suuntaa antavia viiterajoja ko. entsyymien osalta lampaalle, mikä helpottaa asian tutkimista 

tulevaisuudessa. Tutkimus antoi myös tietoa akuutin munuaisvaurion aikaisen toteamisen 

mahdollisuuksista. Lupaavimmat mahdollisuudet munuaisvaurion diagnostiikassa liittyvät 

virtsan HFOS- ja LD-aktiivisuuden määrittämiseen, HFOS:n ollessa näistä kahdesta 

spesifisempi tubulusvaurion osoittaja (Clemo 1998).  
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