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Työssä käytetyt lyhenteet: 
 
ACTH = adenokortikotropiini 

CRH = kortikotropiinia vapauttava hormoni (Corticotropin Releasing Hormone) 

CRP = c-reaktiivinen proteiini (akuutin vaiheen proteiini) 

EKG = elektrokardiografia  

HPA = hypotalamus, aivolisäke ja lisämunuainen (Hypothalamic-Pituitary-Adrenal) 

HRV = sydämen syketaajuuden vaihtelu (Heart Rate Variability) 

LF/HF-suhde = matalien ja korkeiden taajuuksien välinen suhde (Low Frequency/High 

Frequency) 

REM-uni = univaihe, jossa nopeita silmänliikkeitä (Rapid Eye Movements) 

IgG = G-tyypin immunoglobuliini 

SE = keskiarvon keskivirhe (Standard Error of the mean) 
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1 JOHDANTO  
 

Ihmisten lisäksi myös seura- ja tuotantoeläimet joutuvat nykyään varsin usein 

erilaisiin stressiä aiheuttaviin tilanteisiin. Eläinlääkärikäynnit ja monet toimenpiteet, 

anestesia ja leikkaukset ovat useimmille lemmikeillekin tuttuja tilanteita. Tällöin stressiä 

voivat mahdollisen kivun lisäksi aiheuttaa muun muassa vieraat ihmiset, tilat ja lajitoverit 

sekä oudot äänet ja hajut. Niinpä leikkauksen jälkeinen sairaalassaolo voi itsessään olla 

koiralle merkittävä stressin aiheuttaja (mm. Benson ym. 2000).  

Stressillä on monipuolisia vaikutuksia eläimen fysiologiaan. Esimerkiksi 

leikkaukseen liittyvä stressi voi muuttaa immuunipuolustuksen toimintaa sekä hidastaa 

haavojen paranemista ja operaatiosta toipumista (Glaser & Kiecolt-Glaser 2005, Broadbent 

ym. 2003, Marucha ym. 1998, Padgett ym. 1998, Kehlet 1997, Kiecolt-Glaser ym. 1995, 

Monjan & Collector 1977). Leikkaukseen liittyvien psykologisten stressitekijöiden määrä 

ja voimakkuus kannattaa siis minimoida (mm. Broadbent ym. 2003). Esimerkiksi sopiva 

esilääkitys voi vaimentaa kirurgiseen operaatioon liittyvää stressireaktiota sekä ihmisillä 

että koirilla (mm. Benson ym. 2000, Heine ym. 2003). Myös riittävä kivunlievitys 

operaation jälkeen lievittää stressiä ja auttaa potilasta toipumaan paremmin (Kehlet & Holte 

2001, Fox ym. 2000). Leikkaustekniikallakin on merkitystä: pienempiä kudosvaurioita 

aiheuttavan tähystysmenetelmän käyttö ovariohysrektomiassa eli munasarjojen ja kohdun 

poistossaaiheuttaa koiralle vähemmän leikkaukseen liittyvää eli perioperatiivista stressiä 

kuin perinteinen avoin leikkaus (Devitt ym. 2005). 

Käytännössä koiran käyttäytymisen tarkkaileminen on usein ainoa käytettävissä 

oleva tapa arvioida sen kokemaa, eri tekijöiden aiheuttamaa stressiä. Erilaisten 

stressitekijöiden vaikutuksista koiran normaaliin käyttäytymiseen ei kuitenkaan tiedetä 

vielä riittävästi, ja käyttäytymiseen perustuva arviointi onkin siksi usein melko 

epäluotettava menetelmä. Koirien postoperatiivista eli leikkauksen jälkeistä  käytöstä 

tutkittaessa on useimmiten verrattu eri anestesia- ja analgesiamenetelmiä sekä lääkkeitä 

toisiinsa, tai tutkittu esimerkiksi itse kirurgisen toimenpiteenvaikutusta koiran 

käyttäytymiseen (mm. Fox ym. 2000, Väisänen 2006, Hardie ym. 1997) Tällöin 
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tutkimuksesta kuitenkin yleensä puuttuu tieto koiran normaalista käyttäytymisestä oloissa, 

joihin se on sopeutunut. Tässä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, kuinka koiran 

sairaalassaolo ja postoperatiivinen stressi muuttavat koiran normaalia käyttäytymistä. 

Kirjallisuuskatsauksessa keskitytään stressin ilmenemismuotoihin koiran käyttäytymisessä 

ja fysiologiassa, sekä stressin immunologisiin vaikutuksiin elimistössä.  

 

1.1 Stressin endokrinologia ja fysiologia 

Stressi on elimistön itsensä tuottama, hormonivälitteinen vaste ympäristön 

lisääntyneisiin haasteisiin ja uhkaaviin vaaroihin (mm. Axelrod & Reisine 1984a). Stressiä 

voivat aiheuttaa niin fysikaaliset kuin psykologisetkin tekijät kuten kylmyys, vammat, 

pelko tai saalistustilanne. Stressireaktion tarkoitus on auttaa yksilöä selviytymään 

muuttuneista olosuhteista mahdollisimman hyvin (Väisänen 2006, Axelrod & Reisine 

1984a, Matteri ym. 2000). Vaikka stressi pohjimmiltaan on hyödyllinen ja lisää eläimen 

selviytymismahdollisuuksia, sillä on myös kääntöpuolensa. Etenkin pitkäkestoinen stressi 

kuormittaa elimistöä ja saattaa aiheuttaa ihmisellä esimerkiksi verenpaineen kohoamista, 

lisätä sydän- ja verisuonitautien riskiä sekä psyykkisiä ongelmia, kuten masennusta (mm. 

Cohen ym. 2007). Sekä akuutti että krooninen stressi vaikuttavat immuunipuolustukseen ja 

voivat muun muassa hidastaa haavojen paranemista (Kiecolt-Glaser ym. 1995, Christian 

ym. 2006). 

Stressireaktion hormonaalinen tausta tunnetaan hyvin. Aivolisäkkeen etulohkon 

erittää adenokortikotropiinia (adenocorticotropin eli ACTH), jota kutsutaan usein myös 

stressihormoniksi. ACTH lisää glukokortikoidien eritystä lisämunuaisen kuorikerroksessa. 

ACTH:n eritystä taas stimuloivat monet muut hormonit kuten hypotalamuksen erittämä 

kortikotropiinia vapauttava hormoni (corticotropin-releasing hormone eli CRH), 

vasopressiini ja lisämunuaisytimen tuottamat katekoliamiinit (adrenaliini ja noradrenaliini). 

Glukokortikoidit vähentävät negatiivisen palautejärjestelmän kautta ACTH:n eritystä, 

mutta toisaalta myös lisäävät katekoliamiinien eritystä. Glukokortikoidien lisäksi myös 

lisämunuaisydintä hermottavien sympaattisten hermojen aktiivisuus lisää 

katekoliamiinituotantoa  (Matteri ym. 2000, Axelrod & Reisine 1984b).  
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Hypotalamuksen, aivolisäkkeen etulohkon ja lisämunuaisen muodostamaa 

järjestelmää kutsutaan HPA-akseliksi (hypothalamic-pituitary-adrenal). HPA-akselin 

aktiivisuus lisääntyy sekä akuutissa että kroonisessa stressissä. CRH:ta tuottavaan 

hypotalamuksen paraventrikulaariseen tumakkeeseen tulee hermopäätteitä useilta aivojen 

eri alueilta. Tämä mahdollistaa HPA-akselin reagoimisen useisiin erilaisiin sisäisiin ja 

ulkoisiin ärsykkeisiin (Mormede ym. 2007). Stressaavan tilanteen jatkuessa korkea 

kortikostreroiditaso saattaa alkaa vaimentamaan HPA-akselin aktiivisuutta sen eri 

säätelypisteissä, jolloin kortikosteroidien eritys vähenee. Tämä negatiivinen 

palautejärjestelmä edistää kortikosteroideihin kuuluvan kortisolin pitoisuuden palautumista 

normaalitasolle stressitilanteen jälkeen. Negatiivinen palautejärjestelmä voi myös laskea 

kortisolitasoa pitkään jatkuvan, kroonisen stressin aikana (Axelrod & Reisine 1984a, 

Keller-Wood & Dallman 1984). Tällöin kortisolitaso ei välttämättä enää korreloi eläimen 

kokeman stressin kanssa (Mormede ym. 2007).  

Kortisoli on steroidipohjainen, rasvaliukoinen hormoni joka sitoutuu solun sisäisiin 

mineralo- ja glukokortikoidireseptoreihin, ja säätelee tätä kautta solun geenien 

ilmentymistä Näin kortisoli vaikuttaa monin tavoin muun muassa aineenvaihduntaan: se on 

pääasiassa katabolinen hormoni, joka kiihdyttää proteiinien ja rasvojen hajotusta. Maksassa 

kortisoli lisää proteiinien tuotantoa ja glukoneogeneesiä, eli maksan toimintaan sillä on 

anabolinen vaikutus. Kortisoli myös vähentää glukoosin pääsyä soluihin nostaen 

verensokeria ja lisäten insuliinin eritystä. Kortisolipitoisuuksia tutkimuksissa mitattaessa 

tulee muistaa, että useilla eläinlajeilla vuorokauden ajan on todettu vaikuttavan 

voimakkaasti kortisolipitoisuuksiin. Päiväeläimillä kortisolipitoisuus on huipussaan juuri 

ennen pimeän vuorokauden ajan päättymistä, yöeläimillä taas ennen valoisan jakson 

päättymistä (mm. Mormede ym. 2007). 

Koirilla akuutin, lyhytkestoisen ärsykkeen aiheuttaman stressin on todettu nostavan 

plasman kortisolipitoisuutta noin tunnin ajaksi (Beerda ym. 1998). Plasman kortisolitason 

nousu näkyy myös virtsa-, uloste-, maito- ja sylkinäytteissä, joten niitä voidaan käyttää 

kortisolitason ei-invasiiviseen, ja siten oletettavasti vähemmän stressaavaan ja tuloksia 

vääristävään mittaamiseen. Virtsanäytteistä tosin tutkitaan virtsan kortisoli/kreatiini-

suhdetta, joka ei ole riippuvainen virtsan väkevyydestä, kuten pelkkä kortisolipitoisuus 
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(Mormede ym. 2007, Beerda ym. 1996, Rooney ym. 2007). Akuutin stressin lisäksi 

kortisolitasojen kohoaminen on liitetty myös koiran krooniseen stressiin, kuten 

pitkäkestoiseen sosiaaliseen eristykseen tai huonoihin olosuhteisiin (Beerda ym. 2000, 

Beerda ym. 1999).  

Lisämunuaisytimen tuottamat ja sympaattisten hermopäätteiden vapauttamat 

katekoliamiinit, adrenaliini ja noradrenaliini, toimivat sympaattisen hermoston 

välittäjäaineina, joita erittyy myös verenkiertoon. Kolmas tärkeä katekoliamiini, dopamiini, 

on eräiden keskushermoston neuronien välittäjäaine. Kaikkia näitä kolmea välittäjäainetta 

muodostetaan samasta lähtömolekyylistä, L-tyrosiinista. Katekoliamiinien eritys kiihtyy 

stressitilanteessa, ja ne ovat pääasiassa vastuussa haastetilanteisiin liittyvästä taistele tai 

pakene -reaktiosta. Ne lisäävät sympatikotonusta eli sympaattisen autonomisen hermoston 

aktiivisuutta. Sympatikotonuksen lisääntyminen esimerkiksi nostaa sydämen sykettä ja 

verenpainetta, laajentaa keuhkoputkia ja vaikuttaa monien muidenkin elinten toimintaan – 

muun muassa ruoansulatus hidastuu stressitilanteessa katekoliamiinien vaikutuksesta. 

Samoin kuin kortisoli, myös katekoliamiinit nostavat verensokeria. Katekoliiniamiinien 

määrän on todettu lisääntyvän koiran verenkierrossa sekä akuutissa että kroonisessa 

stressissä (Beerda ym. 2000, Engeland ym. 1990, Mekhedova & Ghadirian 1979). Beerda 

ym. (1999) eivät kuitenkaan havainneet kroonisen stressin (sosiaalinen eristys rajattuun 

tilaan) nostavan koirien virtsan noradrenaliini/kreatiini tai adrenaliini/kreatiini -suhdetta. 

Tähän tulokseen on voinut vaikuttaa se, että rajatuissa oloissa koirat liikkuivat varsin 

vähän, mikä saattaa vähentää katekoliamiinien eritystä.  

 

1.1.1 Sydämen syketaajuuden vaihtelu (HRV) stressin indikaattorina 

Stressin aiheuttamat fysiologiset muutokset johtuvat HPA-akselin aktiivisuuden ja 

sympatikotonuksen lisääntymisestä, ja nämä kaksi systeemiä vaikuttavat myös toistensa 

toimintaan. Koirilla erilaiset ärsykkeet joiden ajatellaan aiheuttavan akuuttia stressiä (kuten 

kovat äänet tai sähköshokki), nostavat sydämen sykettä ja muutos palautuu alle 10 

minuutissa (Beerda ym. 1998). Myös emotionaalinen stressitilanne, kuten omistajasta 

erottaminen ja vieraan ihmisen kohtaaminen yksin, voi nostaa koiran sykettä (Fallani ym. 
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2007). On kuitenkin huomattava, että myös muun muassa koiran fyysinen aktiivisuus 

vaikuttaa suuresti sykkeeseen, joten kohonnut syke ei välttämättä ole merkki koiran 

kokemasta stressistä (Palestrini ym. 2005).  

Sydämen sykettä paremmaksi stressin indikaattoriksi onkin esitetty sydämen 

syketaajuuden vaihtelua (heart rate variability eli HRV). HRV lasketaan yleensä 

analysoimalla lyöntivälejä EKG -tiedostoista. Erityisen hyvin sen katsotaan kuvaavan 

psykososiaalista stressiä. HRV heijastelee sympaattisen ja parasympaattisen hermoston 

aktiivisuuden välistä tasapainoa ja vuorovaikutuksia. Normaalitilanteessa sydämen oikean 

eteisen seinämän sinussolmuke määrää sydämen sykkeen tahdin. Sinussolmukkeen soluilla 

on kyky pitää itsenäisesti yllä säännöllistä depolarisaatiotaajuutta, joka aloittaa sydämen 

supistumissyklit. Sinussolmukkeen ja sydämen muiden alueiden toimintaa säätelevät 

sydäntä hermottavien parasympaattisten ja sympaattisten hermosyiden aktiivisuus, sekä 

verenkierron välityksellä leviävät neurohormonit (von Borell ym. 2007). 

Parasympaattisen vagushermon hermopäätteistä vapautuu asetyylikoliinia ja 

sydäntä hermottavien sympaattisten hermojen päätteistä noradrenaliinia. Hieman 

yksinkertaistaen voidaan sanoa, että parasympaattisen hermotuksen aktiivisuus laskee 

sydämen sykettä, kun taas sympaattisen hermotuksen aktiivisuus nostaa sitä. Kumpikin 

autonomisen hermoston osa on jatkuvasti enemmän tai vähemmän aktiivinen, ja niiden 

välinen tasapaino säätelee sydämen supistumistahtia. Lepotilassa parasympaattinen 

hermotus on hallitseva, ja pitää syketaajuuden kohtalaisen alhaisena. Syketaajuuden 

nopeutuminen aiheutuu usein sympaattisen hermotuksen aktiivisuuden lisääntymisestä, 

mutta se voi johtua myös vagushermon aktiivisuuden vähenemisestä, tai siitä, että nämä 

kummatkin muutokset tapahtuvat yhtä aikaa. Niinpä pelkän sykkeen perusteella ei voida 

päätellä kovin paljoa sydämen autonomisen hermotuksen toiminnasta (von Borell ym. 

2007). 

 Parasympaattisen hermoston aktivaatiosykli on tyypillisesti lyhyempi kuin 

sympaattisen (eli parasympaattisen aktiivisuuden taajuus on suurempi). HRV:stä voidaan 

spektrianalyysillä erotella eri taajuuksia, ja LF/HF-suhteen (low frequency/high frequency -

relation) katsotaan kuvastavan autonomisen hermoston toimintaa: korkeiden taajuuksien 

suhteellinen lisääntyminen viittaa vagustonuksen voimistumiseen, vähentyminen taas 
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vagustonuksen heikkenemiseen. Sympatikotonuksen arvioinnissa LF/HF-suhde ei 

välttämättä ole yhtä käyttökelpoinen kuin vagustonuksen kohdalla. Yksinkertaistaen 

voidaan kuitenkin sanoa, että matalien taajuuksien lisääntyminen HRV:ssä on yhteydessä 

eläimen kokemaan stressiin ja negatiivisiin tunteisiin. Vastaavasti positiiviset tuntemukset 

lisäävät korkeiden taajuuksien osuutta (Väisänen 2006, von Borell ym. 2007).  

 Eräs taajuusanalyysiä yksinkertaisempi tapa tulkita HRV-tiedostoja on laskea 

keskihajonta lyönti-intervalleista, jolloin saadaan yleiskuva HRV:stä. Suuri keskihajonta 

(korkea HRV) on yhteydessä voimakkaaseen vagustonukseen. HRV-tiedostojen 

analysointiin ja tulkintaan on olemassa lukuisia muitakin tapoja (mm. Väisänen 2006). 

 

1.2 Stressi ja koiran käyttäytyminen  

1.2.1 Krooninen stressi  
 Krooninen stressi on todennäköisesti yksi tärkeimmistä syistä koirien ja muiden 

lemmikki- sekä tuotantoeläinten hyvinvointia heikentävistä tekijöistä (mm. Beerda ym. 

1998, Beerda ym. 1999, Pol ym. 2002). Koiran käytöksen tarkkaileminen saattaisi olla hyvä 

tapa arvioida sen kokemaa stressiä (ja sitä kautta sen hyvinvointia) ilman verikokeita tai 

vastaavia toimenpiteitä. Koirien käytöksestä stressitilanteissa ei kuitenkaan tiedetä vielä 

riittävästi, jotta tällainen arvioiminen onnistuisi luotettavasti. Etenkin arkielämässä ja 

kenttäkokeissa yksilöerot ja muut kontrolloimattomat tekijät vaikuttavat stressivasteeseen 

niin voimakkaasti, että koiran hyvinvoinnista voi olla vaikea tehdä päätelmiä sen käytöksen 

perusteella. Toimiva koiran käytökseen perustuva ”stressimittari” olisi riittävän karkea, 

helposti tulkittava ja mahdollisimman vähän herkkä sekoittaville tekijöille (Beerda ym. 

1998) Tällaisia arvioinnin apuna toimivia käyttäytymismalleja on etsitty useissa 

tutkimuksissa. 

Koirien reaktioita on tutkittu erilaisissa, akuuttia ja kroonista stressiä aiheuttavissa 

koetilanteissa. Koska koira on aktiivinen laumaeläin, eristys pieneen tilaan ilman sosiaalisia 

kontakteja (laumatoverit ja ihmiset) on sille voimakas stressitekijä. Jatkuva sosiaalinen 

eristys on todennäköisesti koiran hyvinvoinnille suurempi uhka kuin esimerkiksi 

käytettävissä olevan tilan pienuus. Rajoitetulla alueella sosiaalisessa eristyksessä koirat  
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ilmentävät usein stereotyyppistä käyttäytymistä (hännän jahtaaminen, seinälle hyppiminen 

yms.). Ne myös nuolevat ja rapsuttelevat itseään normaalia enemmän ja manipuloivat 

eritavoin liikkumista rajoittavia kaltereita tai muita rakenteita (Beerda ym. 1999, Hetts ym. 

1992). Pitkäksi aikaa laumastaan eristetyt koirat viettävät myös normaalia enemmän aikaa 

ns. matalissa asennoissa (esimerkiksi häntä alhaalla tai jalkojen välissä, korvat takana ja 

joskus koira on hiukan kyykyssä), ja eläimet voivat myös ruveta syömään omia ulosteitaan 

(Beerda ym. 1999).  

Nämä muutokset käytöksessä kuvastavat todennäköisesti koiran kokemaa kroonista 

stressiä. Haastavissa tilanteissa, kuten joutuessaan outoon ympäristöön tai kuullessaan 

kovan äänen, sosiaalisessa eristyksessä olleet koirat voivat käyttäytyä aggressiivisemmin ja 

olla jännittyneempiä sekä epävarmempia kuin sosiaalisesta ympäristöstä tulevat koirat. 

Eristetyt koirat myös liikkuvat vähemmän, vaihtavat harvemmin asentoa ja kiertävät 

useammin kehää häkissä kuin koirat, joita ei ole eristetty. On kuitenkin mahdollista, että 

muutokset kertovat enemmänkin koirien sopeutumisesta muuttuneisiin pito-olosuhteisiin 

kuin koiran kokemasta stressistä (Beerda ym. 1999).  

Beerda ym. (2000) tutkivat kroonisen stressin vaikutusta käyttäytymiseen myös 

koirilla, jotka olivat asuneet vuosia eri-asteisesti stressaaviksi oletetuissa olosuhteissa 

(kotikoirat ja erilaisissa laitostyyppisissä olosuhteissa asuvat koirat). Pienissä, 

virikkeettömissä tiloissa asuvat koirat tutkivat ja haistelivat ympäristöään enemmän kuin 

kotikoiran elämää elävät koirat. Ankeammissa oloissa elävät koirat myös muun muassa 

nostelivat tassujaan ja virtsasivat useammin kuin kotikoirat. Lisäksi ne reagoivat häiriöön 

voimakkaammin muun muassa haukottelemalla, ympäriinsä kiertelemällä, ravistelemalla 

itseään ja heiluttamalla häntäänsä. Virikkeettömimmissä oloissa asuvat koirat viettivät 

myös muita vähemmän aikaa niin sanotuissa pystyissä asennoissa, ja niiden virtsan 

kortisolipitoisuus oli suurempi kuin muilla tutkituilla koiraryhmillä.  

Monet sekoittavat tekijät voivat kuitenkin vaikuttaa tämänkaltaisiin tuloksiin. 

Lenkkeilyn puute on voinut esimerkiksi lisätä koirien liikkumista ja virtsaamista 

virikkeettömimmässä ryhmässä. Sukupuolten erilaiset jakaumat koeryhmissä ovat myös 

voineet vaikuttaa tuloksiin. Tämän tyyppisistä tutkimuksista onkin usein hankala tehdä 
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suoria, yleistettävissä olevia johtopäätöksiä, ja käyttäytymistuloksia on helppo tulkita 

väärin (Beerda ym. 2000). 

 

1.2.2 Akuutti stressi 

 Akuutti stressi aiheuttaa osin samantyyppisiä käyttäytymismuutoksia kuin 

krooninenkin stressi. Akuutin stressin vaikutusta koiran käyttäytymiseen on tutkittu 

erilaisten lyhytkestoisten, koiralle oletettavasti vastenmielisten ärsykkeiden (kuten kovan 

äänen tai putoavan esineen) avulla. Akuutista stressistä kärsivä koira voi madaltaa 

asentoaan, olla levoton ja ravistella itseään sekä ilmentää tavallista enemmän suuhun 

liittyviä käyttäytymismuotoja (muun muassa kuonon nuoleminen ja maiskuttelu). Etenkin 

asennon madaltumiseen liittyy usein plasman kortisolipitoisuuksien nousu, mikä myös 

viittaa stressiin (Beerda ym. 1998). Hetkellisesti omistajastaan erotetut koirat ovat yksin tai 

vieraan ihmisen läsnäollessa passiivisempia kuin omistajansa kanssa, ja saattavat samalla 

esimerkiksi tarkkailla ovea herkeämättä (Palestrini ym. 2005). 

 Usein on kuitenkin vaikea osoittaa varmasti, mitkä muutokset käyttäytymisessä 

ovat nimenomaan stressin aiheuttamia, sillä sekoittavia tekijöitä voi olla useita. Stressin 

sijaan osa käyttäytymismuutoksista voikin osoittaa koiran alistumista testaajalle tai muulle 

sosiaaliselle stimulukselle (Beerda ym. 1998). Eri yksilöt voivat myös reagoida stressaaviin 

tilanteisiin varsin eri tavoin koiran kokemuksien ja koulutuksen vuoksi. Esimerkiksi 

jouduttuaan oudossa tilanteessa erilleen omistajastaan koulutetut opaskoirat käyttäytyvät 

hallitummin, ilmaisten vähemmän stressiä kuin lemmikkikoirat. Samalla niiden sydämen 

syke kuitenkin kohoaa voimakkaasti, mikä voi viitata emotionaaliseen stressiin (Fallani ym. 

2007).  

Käyttäytymisen tarkkailu saattaa siis olla hyvä apukeino kun yritetään tunnistaa 

koiran akuuttia stressiä, mutta sen perusteella saatetaan myös helposti tehdä vääriä 

johtopäätöksiä (Beerda ym. 1998). 
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1.3 Perioperatiivinen stressi  

Kirurgisiin operaatioihin liittyy monia fysiologisia ja psyykkisiä stressitekijöitä niin 

eläin-, kuin ihmispotilaillakin. Leikkaukseen liittyvä anestesia, postoperatiivinen kipu ja 

aiheutuneet kudosvauriot ovat ilmeisimpiä kirurgiaan liittyviä stressitekijöitä (Hardie ym. 

1997, Hansen ym. 1997, Väisänen ym. 2002). Myös tulevan leikkauksen aiheuttama pelko 

ja ahdistus on ihmisillä (etenkin lapsilla) merkittävä stressitekijä (Schwartz ym. 1983, Kain 

ym. 1996). Koiralla pelkkä anestesiahuoneessa käyminen ja verinäytteenotto voi nostaa 

veren kortisolipitoisuutta selvästi (Fox ym. 1998). Kirurgiseen operaatioon liittyvä uusi 

ympäristö, eristys omasta laumasta, oudot hajut ja vieraat ihmiset, käsittely tai uudet 

lajitoverit voivat siis itsessään olla vahvoja stressitekijöitä koiralla (mm. Hetts ym. 1992, 

Wells & Hepper 2000, Siracusa ym. 2008). 

Kuten muissakin stressitilanteissa, perioperatiivisen stressin aikana elimistössä 

tapahtuu lukuisia hormonaalisia, metabolisia ja fysiologisia muutoksia, ja stressi vaikuttaa 

myös käyttäytymiseen. Kirurgian aiheuttama stressi nostaa ihmisillä ACTH- ja 

kortisolipitoisuutta veressä ja lisää sympatikotonusta. Hormonaaliset tekijät muuttavat 

elimistön metaboliaa kataboliseen suuntaan, jolloin ravinteita mobilisoidaan aktiivisemmin 

ja samalla esimerkiksi munuaisten toimintaa säätelemällä minimoidaan veden ja suolojen 

menetys. Näin pyritään muun muassa varmistamaa riittävä ravinteiden saanti toipumista 

varten (Desborough 2000). 

Myös koirilla perioperatiiviseen stressiin liittyy kortisolitason nousu. Anestesian 

läpikäyminen voi nostaa koiran plasman kortisolipitoisuutta, vaikka sen aikana ei mitään 

leikkausta tehtäisikään.  Kortisolipitoisuus nousee kuitenkin vielä huomattavasti enemmän 

leikkauksen kuin pelkän anestesian aikana (Benson ym. 2000). Toisaalta kaikissa 

tutkimuksissa pelkkä anestesia ei ole vaikuttanut merkittävästi koirien kortisolitasoon 

(Hansen ym. 1997, Fox ym. 1998). Preoperatiivisesti eli jo ennen leikkausta koiran 

siirtäminen sairaalahäkkiin voi myös nostaa kortisolipitoisuutta hieman. Leikkauksen 

jälkeen kortisolitaso nousee edelleen, mutta veren prolaktiinipitoisuus vastaavasti laskee 

stressin vuoksi (Siracusa ym. 2008). 

Perioperatiiviseen stressiin liittyy kortisolitason nousun lisäksi muitakin fysiologisia 

muutoksia, mutta rutiinisti käytetyt fysiologiset mittaukset (kuten sydämen syketaajuus, 
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verenpaine, hengitystiheys ja ruumiinlämpö) näyttävät kuitenkin olevan varsin epäherkkiä 

perioperatiivisen stressin indikaattoreita. Erilaisista tutkituista fysiologisista muuttujista 

kortisolitaso korreloi todennäköisesti parhaiten koiran kokeman perioperatiivisen stressin 

kanssa (Hansen ym. 1997, Siracusa ym. 2008). Esimerkiksi narttukoiran sterilaatioon 

liittyvä voimakas plasman kortisolipitoisuuden kohoaminen kestää noin 12  24tuntia 

(Benson ym. 2000, Siracusa ym. 2008, Kyles ym. 1998).  

Anestesian ja kirurgisten toimenpiteiden fysiologiset vaikutukset heijastuvat monin 

tavoin myös immuunijärjestelmän toimintaan. Muutokset riippuvat ihmispotilailla muun 

muassa iästä ja yleisestä terveydentilasta, mutta ennen kaikkea toimenpiteen laajuudesta. 

Ongelmaksi leikkauksen jälkeen voi muodostua yhtä lailla immuunijärjestelmän liian 

heikko kuin liian tehokaskin vaste stressitilanteeseen (Salo 1992). On mahdollista, ettei  

neuroendokriininen vaste välttämättä ollenkaan korreloi leikkauksesta toipumisen kanssa, 

vaan sen sijaan huomiota kannattaisi kiinnittää immunologiseen vasteeseen, kuten veren 

interleukiini-6 ja CRP-pitoisuuksiin (Hall ym. 2001).  

 

1.3.1 Perioperatiiviseen stressiin liittyvät käyttäytymismuutokset 

Fysiologian lisäksi leikkaukseen liittyvät stressitekijät voivat vaikuttaa myös koiran 

käyttäytymiseen. Sterilisaation jälkeisenä 12  24 tunnin ajanjaksona narttukoirat liikkuvat 

vähemmän kuin pelkän anestesian läpikäyneet kontrolliyksilöt. Leikatut nartut myös 

nukkuvat enemmän kuin kontrollikoirat ja reagoivat heikommin niitä tervehtivään 

ihmiseen. Myös ääntely, hännän heiluttaminen ja pakoyritykset ovat vähäisempiä leikatuilla 

koirilla (Hardie ym. 1997, Kyles ym. 1998). 

Siracusa ym. (2008) havaitsivat, että leikkauksen jälkeen koirat tarkkailevat 

ympäristöään vähemmän kuin ennen leikkausta samassa sairaalahäkissä ollessaan. Lisäksi 

niillä on postoperatiivisesti vähemmän niin sanottuja kommunikatiivisia 

käyttäytymismuotoja (kuten suun aukominen ja huulten nuoleskelu). Koirat myös lepäävät 

tai nukkuvat leikkauksen jälkeen enemmän ja istuivat vähemmän kuin ennen leikkausta. 

Postoperatiivinen kipu on todennäköisesti yksi käytösmuutosten aiheuttaja, mutta myös 

esimerkiksi opioidien käyttö on voinut vaikuttaa tuloksiin. 



 12

Ihmisillä esiintyy postoperatiivisesti melko usein muun muassa unihäiriöitä, kuten 

kokonaisunimäärän ja erityisesti REM-unen vähentymistä (Rosenberg-Adamsen ym. 1996). 

Myös erilaiset kognitiiviset häiriöt ovat suhteellisen yleisiä etenkin vanhemmilla 

leikkauspotilailla, ja oireet kestävät osalla jopa kuusi kuukautta (Newman ym. 2007). 

Lapsilla ei-toivottuja käyttäytymismuutoksia (kuten painajaisia, eroahdistusta ja aggressiota 

auktoriteetteja kohtaan) esiintyy erityisesti silloin, kun lapsi on ollut poikkeuksellisen 

ahdistunut ja pelokas anestesian induktion aikana (Kain ym. 1999). Kirurgian jälkeiset 

erilaiset käyttäytymismuutokset voivat kestää lapsilla useista päivistä viikkoihin (Kain ym. 

1999, Kotiniemi ym. 1997).  

   

1.3.2 Stressin vaikutus immuunipuolustukseen ja leikkauksesta toipumiseen 

Keskushermoston, endokrinologisen järjestelmän ja immuunipuolustuksen välillä 

on monimutkainen vuorovaikutussuhteiden verkko. Lähes kaikilla immuunipuolustuksen 

soluilla on reseptoreita yhdelle tai useammalle niin sanotulle stressihormonille (muun 

muassa katekoliamiinit, ACTH, kortisoli, prolaktiini ja kasvuhormoni). Nämä hormonit 

voivat vaikuttaa immuunipuolustuksen solujen toimintaan paitsi suoraan, myös epäsuorasti 

sytokiinien tuotantoa muuttamalla. Pääasiallisesti stressin vaikutus immuunipuolustukseen 

välittyy glukokortikoidien kautta. Hyvin erilaisilla ja eri kestoisilla stressitekijöillä onkin 

todettu olevan monia immuunijärjestelmään kohdistuvia vaikutuksia. Stressitekijät voivat 

muun muassa lisätä infektioalttiutta, heikentää rokotteiden tuottamaa immuunivastetta, 

aktivoida latentteja viruksia, ja hidastaa kudosvaurioiden paranemista (Glaser & Kiecolt-

Glaser 2005).  

Esimerkiksi jatkuva melustressi muuttaa hiiren pernan lymfosyyttien vastetta 

lipopolysakkaridi-stimulukseen (Monjan & Collector 1977).  On myös havaittu, että 

todennäköisesti kroonisen stressin vuoksi alzheimerin tautia sairastavaa sukulaista 

hoitavilla naisilla ihobiopsiahaavat paranevat hitaammin kuin samanikäisten naisten 

verrokkiryhmällä (Kiecolt-Glaser ym. 1995). Omaishoitajilla on  tavallista heikompi virus-

spesifi T-soluvaste influenssarokotteen jälkeen ja krooninen stressi saattaa myös häiritä 

IgG-vasteen muodostumista pneumoniarokotuksen jälkeen (Kiecolt-Glaser ym. 1996, 
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Glaser ym. 2000). Stressaantuneilla influenssarokotetuilla ihmisillä on kontrolliryhmää 

alhaisemmat vasta-ainetiitterit, pienempi interleukiini-1 vaste in vitro ja heidän 

valkosolunsa tuottavat vähemmän interleukiini-2:ta antigeenistimulaation jälkeen. 

Omaishoitajat saattavat siis olla muita herkempiä influenssalle ja mahdollisesti muillekin 

infektiotaudeille (Kiecolt-Glaser ym. 1996). 

 Myös melko lyhyt ja kohtuullisen lievä stressi, kuten opiskelijan tenttikausi, voi 

vaikuttaa merkittävästi immuunipuolustuksen toimintaan. Marucha ym. (1998) totesivat, 

että hammaslääketieteen opiskelijoille kokeellisesti aiheutetut suun limakalvohaavat 

paranevat huomattavasti hitaammin tenttikaudella kuin loman aikana. Toisaalta erittäin 

lyhytaikaisen (2 tuntia) akuutin stressin on todettu vahvistavan ihon immuunipuolustuksen 

toimintaa, mikä sopii hyvin yhteen stressin selviytymistä tukevan roolin kanssa (Dhabhar 

2003). Eri stressitekijöillä voi siis olla päinvastaisiakin vaikutuksia immuunipuolustuksen 

toimintaan. 

 Koska stressi näyttää vaikuttavan erilaisten mekanismien kautta voimakkaasti niin 

yleiseen vastustuskykyyn kuin kudosvaurioiden paranemiseenkin, joten koettu stressi voi 

vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi kirurgiasta toipumiseen (Kiecolt-Glaser ym. 1995, 

McGuire ym. 2006). Psykologinen stressi muun muassa heikentää tulehdusvastetta ja 

sidekudoksen matriksin uudelleenmuodostusta tuoreessa leikkaushaavassa (Broadbent ym. 

2003). Koirilla kirurginen toimenpide lisää hetkellisesti neutrofiilien ja monosyyttien 

määrää verenkierrossa. Myös veren CRP-pitoisuus nousee huomattavasti, kun taas 

lymfosyyttien ja eosinofiilien määrä verenkierrossa vähenee erittäin lyhytaikaisesti 

leikkauksen jälkeen. Veren neutrofiili/lymfosyytti-suhdetta onkin esitetty yhdeksi 

postoperatiivisen stressin mittariksi: suhdeluvun kasvaessa oletetaan myös koiran kokeman 

stressin lisääntyvän (Siracusa ym. 2008). Koirilla on saatu myös viitteitä siitä, että 

krooninen stressi saattaa lisätä lymfosyyttien proliferaatiota vaikka kohonneella 

kortisolipitoisuudella ja akuutilla stressillä on yleensä päinvastainen vaikutus (Beerda ym. 

1999). 

 Viime vuosikymmenien aikana yli kahdessa sadassa tutkimuksessa on todettu 

esilääkityksen ja muiden stressiä lievittävien toimenpiteiden edistävän leikkauksesta 

toipumista: esimerkiksi komplikaatioiden ja kivun määrää on vähentynyt. Perioperatiivinen 
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pelon ja ahdistuksen lievittäminen voi siis parantaa merkittävästi leikkauksen lopputulosta 

(Glaser & Kiecolt-Glaser 2005).  
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2 TYÖN TARKOITUS 
Kirurginen operaatio aiheuttaa koiralle monenlaista stressiä. Kivun lisäksi muun 

muassa sairaalassa tai klinikalla oleskelu itsessään voi olla koiralle stressaavaa. Kirurgiseen 

operaatioon liittyvän stressin tiedetään vaikuttavan ihmisillä leikkauksesta toipumiseen: se 

voi muun muassa hidastaa kudosten paranemista.   

Eläintä hoidettaessa sen stressitasoa on usein vaikea arvioida, eikä perioperatiivisen 

stressin vaikutusta koiran käyttäytymiseen tunneta vielä kovin tarkasti. Koiran 

perioperatiivista käyttäytymistä käsittelevistä tutkimuksista puuttuvat usein tiedot koiran 

käyttäytymisestä normaalitilanteessa tutussa kotiympäristössään, sillä useimmat 

tutkimuksen on tehty tarkkailemalla lemmikkikoirien perioperatiivista käytöstä 

sairaalaolosuhteissa. Tällöin on mahdotonta tietää, mikä on se taso, johon koiran 

sairaalassaolon aikaista käytöstä tulisi verrata. 

Tässä työssä verrataan koiran käytöstä tutussa kotihäkissä sen käyttäytymiseen 

sairaalahäkissä kastraation jälkeen. Hypoteesin mukaan anestesia, kastraatio ja siihen 

liittyvä kipu sekä sosiaalinen eristys laumasta ja vieras sairaalaympäristö ovat koiralle 

stressitekijöitä, ja niiden aiheuttama stressi vaikuttaa koiran käyttäytymiseen. Tämä saattaa 

ilmetä koiran käyttäytymisessä muun muassa nukkumiseen käytetyn ja matalissa 

asennoissa vietetyn ajan lisääntymisenä, sekä stereotyyppisten käyttäytymismuotojen 

yleistymisenä.  

Työn tarkoituksena on kartoittaa leikkauksen ja sairaalassasaolon aiheuttamia 

käyttäytymismuutoksia, sillä tutkimustulokset voisivat antaa eläinlääkäreille ja 

eläintenhoitajille lisätyökaluja koiran kokeman perioperatiivisen stressin arviointiin ja sitä 

kautta sen ehkäisyyn. 



 16

3 MATERIAALIT JA MENETELMÄT 

3.1 Koekoirat ja tutkimusolosuhteet 

 Tutkimukseen osallistui kuusi urosbeaglea. Koirat olivat tavoitekasvatettuja koe-

eläinkoiria (hankintapaikka Harlan, Alankomaat). Ne olivat iältään kastraatiohetkellä noin 

13 kuukautta ja painoivat 13  18 kiloa. Tutkimussuunnitelma hyväksytettiin eettisellä 

toimikunnalla.  

 Kutakin koiraa videoitiin 16 tunnin ajan tutussa kotihäkissään (kontrollijakso) ja 16 

tunnin ajan sairaalahäkissä (sairaalajakso). Kontrollijakso videoitiin joko ennen 

sairaalajaksoa (n=1) tai tutkimusjakson jälkeen koirien parannuttua toimenpiteestä täysin 

(n=5). Sekä kontrolli- että sairaalajakson ajan koirille oli puettuna sydämen toimintaa 

monitoroivat Holter-liivit. Ennen videointien aloitusta kaikki koirat totutettiin viettämään 

aikaa kotihäkissä yksinään ja pitämään yllään Holter-liiviä. 

 Kotihäkki oli mitoiltaan 1,9x1,9 m suuri, koko huoneen korkuinen ikkunallinen tila, 

jonka kaksi seinää oli kiinteitä ja kaksi seinää verkkoa. Toinen verkkoseinistä erotti 

tutkittavan koiran tutuista laumatovereista, eli tutkittavalla koiralla oli jatkuva näkö-, 

kuulo- ja hajuyhteys laumaansa. Kotihäkissä valot olivat päällä noin klo 7  14 ja lisäksi 

huoneeseen pääsi ikkunasta luonnonvaloa. Koirilla oli häkissään nukkumapeti sekä osalla 

tämän lisäksi peitto. Koirilla oli käytössään puruleluja ja ne ruokittiin kerran 

videointijakson aikana ja niiden saatavilla oli jatkuvasti vettä. Videokamera sijoitettiin 

häkin nurkkaan katon rajaan, jolloin koiraa kuvattiin ylhäältä päin. Kamera oli yhdistetty 

Panasonic 6030 -videonauhuriin ja kuvausnopeus oli 24 h jolloin nauhuri äänitti joka 

kahdeksannen framen. 

 Sairaalahäkki oli mitoiltaan 1,2x0,75x0,75 m (leveys x syvyys x korkeus). Sen 

kolme seinää ja katto olivat umpinaiset ja etuseinän muodosti avattava verkko-ovi. Häkin 

vieressä ja yläpuolella oli muita potilashäkkejä, joissa oli vaihtelevasti tutkittavalle koiralle 

entuudestaan vieraita koiria videointijaksojen aikana. Näihin koiriin tutkittavalla koiralla 

oli haju- ja kuuloyhteys, muttei näköyhteyttä. Sairaalahäkissä valot olivat päällä 

pääsääntöisesti ympäri vuorokauden, mutta tiloihin ei tullut luonnonvaloa. Häkin lattia oli 
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suurimmaksi osaksi tai kokonaan peitetty peitolla ja/tai kroonikkovaipoilla. Koirien 

saatavilla oli vettä, mutta niitä ei ruokittu videointijakson aikana. Videokamera sijoitettiin 

häkin eteen eli koiraa kuvattiin sivulta päin.  

Videomonitorointi aloitettiin kello 14 ja lopetettiin seuraavana aamuna kello 8. 

Ennen monitoroinnin aloitusta koirat olivat viettäneet koti- tai sairaalahäkissä 0  2 tuntia. 

Monitoroinnin aikana kotihäkissä koirilla oli niukasti ihmiskontakteja (ruokinta ja muualla 

rakennuksessa kulkevat ihmiset), sairaalahäkistä ne taas pääsivät videointijakson aikana 

ihmisen kanssa muutaman minuutin pissatuslenkille ulos. Lisäksi häkin editse kulki välillä 

ihmisiä jotka saattoivat myös tervehtiä koiraa. 

Ennen kastraatiota koirille annettiin anestesian esilääkityksenä asepromatsiinia 0,05 

mg/kg sekä morfiinia 0,5 mg/kg im. Anestesian induktioon käytettiin propofolia ja 

ylläpitoon isofluraania. Tämän lisäksi annettiin meloksikaamia 0,2 mg/kg iv ja 

intratestikulaaripuudutus lidokaiinilla. Esilääkityksen annosta häkkiin palaamiseen kuluin 

noin kaksi tuntia, ja videoinnin aloittamiseen noin 2  4 tuntia. 

  

3.2 Videoiden analysointi 

 Kontrolli- ja sairaalajaksovideot (kukin 16 h) analysoitiin käyttäen Observer 5.0 -

ohjelmaa (Noldus, Alankomaat).  Analysoinnissa huomioitiin koiran asento kullakin 

hetkellä, sen aktiivisuus sekä erikseen tietyt toiminnot, kuten pakoyritykset, esineiden 

manipulointi ja syöminen. 

 

3.2.1 Etogrammi 

 
Makaa pää alhaalla 

Koira makaa kyynärpäät ja rintalasta, kylki tai selkä maata vasten ja pää lepää tassujen, 

lattian, pedin tai häkin rakenteiden varassa (koira ei kannattele sitä). Myös takapää on 

maassa (takajalan varpailla ei ole painoa). Kotihäkissä eroteltiin lisäksi koiran 

makuupaikaksi joko peti tai lattia. Koiran katsottiin makaavan pedillä, jos yli puolen sen 
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vartalosta oli joko kiinteän pedin tai peiton päällä. Muutoin koiran katsottiin makaavan 

lattialla. 

 

Makaa pää ylhäällä 

Koira makaa kyynärpäät ja rintalasta, kylki tai selkä maata vasten ja koira kannattelee 

päätään. Takapää on maassa (takajalan varpailla ei ole painoa). Kotihäkissä eroteltiin 

lisäksi koiran makuupaikaksi joko peti tai lattia. Koiran katsottiin makaavan pedillä, jos yli 

puolet sen vartalosta oli joko kiinteän pedin tai peiton päällä. Muutoin koiran katsottiin 

makaavan lattialla. 

 

Makaa ja on aktiivinen 

Koira makaa kyynärpäät ja rintalasta, kylki tai selkä maata vasten ja samaan aikaan 

manipuloi esinettä (esim. puruluu), pesee itseään tai piehtaroi lattialla. Kotihäkissä 

eroteltiin lisäksi koiran makuupaikaksi joko peti tai lattia. Koiran katsottiin makaavan 

pedillä, jos yli puolet sen vartalosta oli joko kiinteän pedin tai peiton päällä. Muutoin 

koiran katsottiin makaavan lattialla. 

 

Aktiivinen 

Koira ei makaa pää pystyssä tai alhaalla, vaan se esimerkiksi istuu, seisoo, kävelee tai 

hyppii. 

 

Hyppii seinää vasten 

Koira loikkaa seinää vasten tai kohottautuu nojaamaan siihen etutassuillaan. Analysoitaessa 

rekisteröitiin jokainen puolen minuutin jakso, jonka aikana kyseistä aktiivisuustyyppiä 

esiintyi. 

 

Pakoyritys 

Koira raapii ja/tai puree häkin rakenteita. Analysoitaessa rekisteröitiin jokainen puolen 

minuutin jakso, jonka aikana kyseistä aktiivisuustyyppiä esiintyi. 
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Esineiden manipulointi 

Koira manipuloi irrallista esinettä suullaan tai etukäpälillään (kuten pureskelee luuta tai 

kuopii peittoa). Analysoitaessa rekisteröitiin jokainen puolen minuutin jakso, jonka aikana 

kyseistä aktiivisuustyyppiä esiintyi. 

 

3.3 Tilastolliset menetelmät 

 Datasta laskettiin kuhunkin käyttäytymistyyppiin käytetty kokonaisaika ja lisäksi 

kuhunkin niistä käytetty aika jokaisen tunnin jakson aikana. Myös kunkin toiminnon 

esiintyvyys (frekvenssi) laskettiin tunnin jaksoissa ja koko tutkimusjakson ajalta.  

 Kotihäkin ja sairaalahäkin vaikutusta koirien eri käyttäytymistyyppeihin käyttämään 

kokonaisaikaan ja toimintojen frekvenssiin testattiin ei-parametrisella Wilcoxonin kahden 

riippuvan muuttujan testillä. Otosta ei voitu olettaa normaalisti jakautuneeksi muun muassa 

otoksen pienen koon takia. 

 Tunneittain jaotellulle datalle tehtiin toistomittaustesti (sekamalli), jossa 

tutkimusjakso (kotihäkki/sairaala) ja vuorokauden aika (tunnin jaksoissa) olivat kiinteinä 

tekijöinä, ja koirayksilö satunnaisena tekijänä. Tarvittaessa käytettiin ln-muunnosta (tämä 

tehtiin vain seinää vasten hyppimisen kohdalla). Kuvaajissa käytettiin selvyyden vuoksi 

takaisin muunnettuja lukuarvoja. Tunneittain jaotellulle datalle joka ei täyttänyt 

parametrisen testin käytölle asetettuja vaatimuksia (aktiivinen makuulla sekä 

pakoyritykset), käytettiin tilastolliseen testaamiseen ei-parametristä Wilcoxonin testiä. 

 Merkittävyyden raja-arvoksi tutkimuksessa asetettiin p<0,05, hajontalukuna 

käytettiin keskiarvon keksivirhettä (SE eli Standard Error of the mean). Tilastollinen 

testaus tehtiin SPSS 15.0 -ohjelmalla (SPSS Inc. USA).   

 

 

 

 



 20

4 TULOKSET 
 

Koirat kuluttivat sekä sairaalassa että kotihäkissä suurimman osan tutkimusjaksosta 

maaten pää alhaalla (tällöin ne pitivät yleensä silmiä kiinni silloin, kun silmiä pystyttiin 

tarkkailemaan). Sairaalassa koirat käyttivät pää alhaalla makaamiseen vähemmän aikaa 

kuin kotihäkissä (kotihäkissä 12,09 ± 0,28 h/16 h, sairaalassa 10,94 ± 0,73 h/16 h, p=0,028, 

kuva 1). Kotihäkissä koirat olivat myös suuremman osan tutkimusjaksosta aktiivisia kuin 

sairaalahäkissä (kotihäkissä 3,58±0,17 h ja sairaalassa 2,65±0,47 h, p=0,046, kuva 1).  

 

Ajankäyttö kotihäkissä ja sairaalassa 14.00 - 8.00

0

2

4

6

8

10

12

14

Makaa, pää alhalla Makaa, pää pystyssä Makaa, aktiivinen Aktiivinen

Tu
nt

ia
 (h

)

Kotihäkissä Sairaalassa

*

**

 
Kuva 1. Koirien kokonaisajankäyttö kotihäkissä ja sairaalassa tutkimusjaksojen aikana (keskiarvo + 
SE). Käyttäytymistyypit joihin kulutetussa ajassa oli sairaalan ja kotihäkin välillä merkittävää eroa, on 
merkitty kuvaajaan tähdellä. 

 

Voimakkaimmin koirien kokonaisajankäyttö erosi makuulla, mutta pää pystyssä 

vietetyn ajan osalta: sairaalassa koirat viettivät huomattavasti enemmän aikaa makuulla 

päätään kannatellen (kotihäkissä 1,70±0,26 h ja sairaalassa 3,56±0,50 h, p=0,028, kuva 1). 
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Tällöin niiden silmät olivat auki lähes aina, kun asiaa voitiin tarkkailla. Aktiivisena 

makuulla oloon (eli koira makaa ja samaan aikaan manipuloi esinettä, pesee itseään tai 

piehtaroi lattialla) käytetyssä kokonaisajassa ei ollut merkittävää eroa koeasetelmien välillä 

(kotihäkissä 0,49 ± 0,19 h ja sairaalassa 0,37 ± 0,12 h, p=0,917, kuva 1).  

Koirien vuorokausirytmi oli sairaalassa selvästi erilainen kuin kotihäkissä (kuvat 2 – 

4). Kotihäkissä koirat olivat aktiivisimmillaan klo 14  17 ja 05  08, ja tämän lisäksi 

aktiivisuuden määrässä oli pieni huippu klo 20  22. Sairaalahäkissä aktiivisuus keskittyi 

kohtalaisen tasaisesti välille klo 15  22. Kotihäkissä koirat viettivät eniten aikaa maaten pää 

alhaalla klo 16  05, sairaalassa taas klo 22  08.  
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Kuva 2. Koirien makuulla, pää alhaalla viettämä aika kotihäkissä ja sairaalassa tunneittain 
tutkimusjakson aikana (keskiarvo ± SE). Kuvaajaan on merkitty tähdellä ne tunnin jaksot, joiden 
aikana tämän käyttäytymistyypin osalta koirien ajankäyttö kotihäkissä erosi tilastollisesti 
merkittävästi ajankäytöstä sairaalassa. Datan analysoinnissa käytettiin sekamallin toistomittaustestiä.  
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Kuva 3. Koirien makuulla, pää pystyssä viettämä aika kotihäkissä ja sairaalassa tunneittain 
tutkimusjakson aikana (keskiarvo ± SE). Kuvaajaan on merkitty tähdellä ne tunnin jaksot, joiden 
aikana tämän käyttäytymistyypin osalta koirien ajankäyttö kotihäkissä erosi tilastollisesti 
merkittävästi ajankäytöstä sairaalassa. Datan analysoinnissa käytettiin sekamallin toistomittaustestiä. 
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Kuva 4. Koirien makuulla aktiiviseen toimintaan kuluttama aika kotihäkissä ja sairaalassa tunneittain 
tutkimusjakson aikana (keskiarvo ± SE). Tämän käyttäytymistyypin osalta koirien ajankäyttö 
kotihäkissä ei eronnut tilastollisesti merkittävästi niiden ajankäytöstä sairaalahäkissä minkään tunnin 
aikana. Datan analysoinnissa käytettiin Wilcoxonin testiä. 
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Kuva 5. Koirien aktiiviseen toiminaan kuluttama aika kotihäkissä ja sairaalassa tunneittain 
tutkimusjakson aikana (keskiarvo ± SE). Kuvaajaan on merkitty tähdellä ne tunnin jaksot, joiden 
aikana tämän käyttäytymistyypin osalta ajankäyttö kotihäkissä erosi tilastollisesti merkittävästi 
ajankäytöstä sairaalassa. Datan analysoinnissa käytettiin sekamallin toistomittaustestiä. 

 

Koirien eri toimintomallien esiintymisessä (kuva 6) oli joitakin eroja sairaalan ja 

kotihäkin välillä. Puolen minuutin jaksoja, joiden aikana koirat tekivät pakoyrityksiä, oli 

kotihäkissä 2,5 ± 1,11 kpl tutkimusjakson aikana, kun taas sairaalahäkissä niitä esiintyi 

moninkertainen määrä eli 29,33 ± 9,87 kpl (p=0,028). Kotihäkissä ja sairaalahäkissä ei ollut 

tilastollisesti merkitsevää eroa niiden puolen minuutin ajanjaksojen määrässä, joiden aikana 

koira hyppi tai seisoi seinää vasten, (kotihäkissä 74 ± 18,88 kpl ja sairaalahäkissä 44,17 ± 

27,28 kpl, p=0,172). Koirien esineiden manipulaatioon kuluttamien puolen minuutin 

jaksojen määrä ei myöskään eronnut merkittävästi sairaala- ja kotihäkkijaksojen välillä 

(kotihäkissä 52,0 ± 32,2 kpl ja sairaalahäkissä 33,33 ± 7,32, p=0,917). 
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Kuva 6. Eri toimintojen ilmeneminen kotihäkissä ja sairaalahäkissä koejaksojen aikana (keskiarvo + 
SE). Tilastollisesti merkittävä ero pakoyritysten määrässä on merkitty tähdellä. 
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Kuva 7. Jaksot (30 s), joiden aikana koirat hyppivät tai seisoivat seinää vasten kotihäkissä ja 
sairaalassa (keskiarvo ± SE). Tähdellä on merkitty ne tunnit, joiden aikana jaksojen määrässä oli 
tilastollisesti merkittävä ero kotihäkin ja sairaalan välillä. Datan analysoinnissa käytettiin sekamallin 
toistomittaustestiä (ln-muunnos).  
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Sairaalahäkissä pakoyrityksiä tapahtui eniten, kun koirat olivat olleet häkissä 4  7 

tuntia, jolloin kello oli noin 16  21 (kuva 9). Kotihäkissä lähes kaikki pakoyritykset 

tapahtuivat klo 06  07 aamulla (kuva 8). 

Kotihäkissä koirat saattoivat valita, lepäsivätkö pedillä/peitolla vai paljaalla lattialla 

(kuva 10). Kaikesta makuulla vietetystä ajasta koirat viettivät pedillä tai peitolla 

huomattavasti enemmän aikaa kuin paljaalla lattialla (pedillä tai peitolla 84,07 ± 4,70 %, 

lattialla 15,93 ± 4,70 % makuulla oloajasta, p=0,028). 
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Kuva 10 . Koirien valitsema makuupaikka kotihäkissä tutkimusjakson aikana (keskiarvo + SE). Ero 
makuupaikkojen suosiossa oli tilastollisesti merkitsevä (merkitty tähdellä). 
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5 POHDINTA  

5.1 Sairaalassaolon vaikutus koirien postoperatiiviseen käyttäytymiseen 
 
 Koirien kokonaisajankäyttö ja aktiivisuustaso olivat selvästi erilaisia sairaalassa ja 

kotihäkissä. Kotihäkissä koirat esimerkiksi makasivat enemmän pää alhaalla. Tällöin niiden 

silmät olivat kiinni lähes aina, kun asiaa pystyttiin videolta tarkkailemaan, eli 

todennäköisesti ne pääasiassa nukkuivat. Useissa käyttäytymistutkimuksissa (esim. Wells 

ym. 2000) koiran vireystila on määritelty tarkkailemalla nimenomaan silmien auki- tai 

kiinnioloa, mikä olisi varmasti asentoa luotettavampi tapa arvioida nukkuuko koira vai 

lepäileekö se hereillä. Teknisistä syistä tässä tutkimuksessa koirien silmiä ei kuitenkaan 

ollut mahdollista tarkkailla koko aikaa, joten oli tyydyttävä karkeampaan asentoon 

perustuvaan arvioon. 

Kotihäkissä koirat olivat runsaamman nukkumiseen käytetyn ajan vastapainoksi  

selvästi aktiivisempia kuin sairaalassa. Sairaalassa koirat taas viettivät huomattavan paljon 

aikaa maaten levossa, mutta pää pystyssä ja siis todennäköisesti hereillä (niiden silmät 

olivat tässä asennossa auki lähes aina kun asiaa pystyttiin tarkkailemaan).  

 Vuorokauden aika vaikutti koirien lepokäyttäytymiseen eri tavoin sairaalassa kuin 

kotihäkissä. Makuulla pää pystyssä tai pää alhaalla vietetyssä ajassa ei ollut koeasetelmien 

välillä juuri eroja yöllä (klo 23  04). Illalla (klo 14  23) koirat kuitenkin makasivat 

kotihäkissä enemmän pää alhaalla kuin sairaalassa, ja sairaalassa ne taas makasivat tällöin 

enemmän pää pystyssä. Aamuyöstä ja aamulla (klo 04  08) tilanne oli kummankin 

lepokäyttäytymisen osalta täysin päinvastainen.  

Näiden erojen taustalla on todennäköisesti lukuisia selittäviä tekijöitä. Sairaalahäkki 

oli kotihäkkiä pienempi ja matalampi, joten tilan puute todennäköisesti rajoitti koirien 

aktiivisuutta lisäten lepoon kulutettua aikaa. Myös erilaiset stressitekijät vähentävät koiran 

aktiivisuutta (Palestrini ym. 2005), joten osittain tässä työssä havaittu ero siis selittynee 

leikkauksen, kivun ja sairaalassaolon aiheuttamalla stressillä. Heti leikkauksen jälkeen 

koirat olivat tokkuraisia sedaation jäljiltä, mikä myös saattoi passivoida niitä 

tutkimusjakson alkupuolella.  



 28

Jotta tätä sedaation ja anestesian vaikutusta saatuihin tuloksiin voidaan arvioida, on 

pääteltävä aiempien tutkimusten avulla kuinka kauan niistä toipuminen kestää. 

Esilääkityksen valinta vaikuttaa sedaation syvyyteen: postoperatiivisesti esimerkiksi 

asepromatsiinilla (jota tässäkin tutkimuksessa käytettiin) esilääkityt koirat ovat 

syvemmässä sedaatiossa kuin medetomidiinilla esilääkityt. Asepromatsiinilääkitykseen 

verrattuna medetomidiinilääkitys myös vähentää veressä kiertävien stressihormonien 

määrää kirurgisen operaation aikana (Väisänen 2006). Koirien täydellinen toipuminen 

asetopromatsiini (0,05 mg/kg) + butorfanoli -sedaatiosta ilman varsinaista anestesiaa kestää 

hieman yli kolme tuntia (Kojima ym. 1999).  Asepromatsiinisedaation kesto ja syvyys 

riippuut muusta annetusta lääkityksestä sillä opioidit, kuten butorfanoli, petidiini ja 

morfiini, tehostavat asepromatsiinin vaikutusta. Suurilla, yli 0,05 mg/kg annoksilla ja 

etenkin opioideihin yhdistettynä asetopromatsiinisedaatio voi kestää 4  6 tai jopa 24 tuntia 

(Brock 1994).  

Käytettäessä asepromatsiiniesilääkitystä (0,03 mg/kg) yhdessä propofolilla 

indusoidun isofluraanianestesian ja opioidikipulääkityksen (petidiini) kanssa ataksia eli 

liikkeiden hallitsemattomuus on lähes täysin hävinnyt noin 30  60 minuutissa. Tällöin 

koirat makaavat rintansa päällä ja nousevat seisomaan (Love ym. 2007). Tässäkin 

tutkimuksessa käytetty isofluraani on inhalaatioanesteetti, joka poistuu elimistöstä nopeasti 

ja metaboloitumattomana keuhkojen kautta. Anesteetin vaikutus loppuu siis pian sen 

jälkeen, kun inhalaatioannostelu lopetetaan. Asepromatsiini ja monet opioidit pienentävät 

anestesiaan tarvittavaa isofluraanipitoisuutta keuhkoalveoleissa nopeuttaen näin entisestään 

isofluraanianestesian päättymistä (Lääketietokeskus 2009). 

Näiden tietojen perusteella voidaan arvioida, että tässä tutkimuksessa sedaatio 

(asepromatsiinia 0,05 mg/kg ja morfiinia 0,5 mg/kg) ja anestesia (propofoli-

isofluraaniyhdistelmä) itsessään vaikuttivat todennäköisesti koirien käyttäytymiseen noin 3  

4  tuntia esilääkityksen annosta lukien. Esilääkityksen annosta koiran häkkiin 

palauttamiseen kului noin kaksi tuntia, joten oletettavasti sedaatio vaikutti merkittävästi 

koirien käyttäytymiseen korkeintaan tunnin tai kaksi tutkimusjakson alkupuolella. Näin 

ollen sedaation suora vaikutus koirien kokonaisajankäyttöön tutkimusjakson aikana lienee 

vähäinen. 
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Pitkä pää ylhäällä makaamiseen kulutettu aika sairaalassa voi heijastaa 

stressitekijöiden vaikutusta: stressaantunut koira saattoi olla jatkuvassa valppaustilassa ja 

tarkkaili siksi tiiviisti ympäristöään. Vastaavasti omistajastaan erotettujen koirien on 

todettu tarkkailevan herkeämättä ovea, josta omistaja on poistunut (Palestrini ym. 2005).  

Jatkuva ympäristön tarkkailu saattoi tässä tutkimuksessa kertoa siitä, että koira ei 

kyennyt luottamaan tilanteen pysyvyyteen ja turvallisuuteen kylliksi rentoutuakseen. 

Toisaalta seurallisina, sosiaalisesti lahjakkaina ja ihmisten kanssa kommunikoimaan 

tottuneina eläiminä (mm. Hare & Tomasello 2005) koirat saattoivat olla myös positiivisesti 

kiinnostuneita ympäristöstään ja siinä liikkuvista ihmisistä sekä eläimistä. On myös 

mahdollista, että liikkumista rajoittava tila sai koirat tyytymään välillä tilanteen tarkkailuun 

makuulta, kun ne suuremmassa häkissä olisivat vastaavassa tilanteessa olleet fyysisestikin 

aktiivisia.  

Sairaalassa koirien vuorokauden unirytmi näytti siirtyneen noin neljä tuntia 

myöhemmäksi kuin tutuissa kotioloissa. Tähän saattoi vaikuttaa sairaalan työskentelyrytmi: 

toisin kuin koirien kotitiloissa, sairaalassa ihmisiä (ja vieraita koiria) liikkui lähistöllä 

ympäri vuorokauden, sillä sairaalassa on myös päivystystoimintaa. Koirat saattoivat 

pysytellä valveilla normaalia pidempään, koska ympäristön tapahtumat häiritsivät tai 

kiinnostivat niitä. Hiljaisinta sairaalassa on myöhään illalla ja yöllä, ja tuona aikana (klo 23  

7) koirat myös viettivät lähes kaiken ajan maaten pää alhaalla, eli todennäköisesti nukkuen. 

Ihmisillä tehdyissä tutkimuksissa on havaittu, että post-operatiivisessa unessa esiintyy 

normaalia vähemmän REM-univaihetta ja syvää unta (eli 3 ja 4 vaiheen ei-REM-unta), kun 

taas kevyttä unta (eli 1 ja 2 vaiheen ei-REM-unta) on poikkeuksellisen paljon. Lisäksi uni 

on tavallista katkonaisempaa ja sen määrä jää vähäisemmäksi. Näiden unihäiriöiden 

voimakkuuteen vaikuttavat erityisesti kirurgisen operaation laajuus, kipu, 

sympatikotonuksen lisääntyminen ja opiaattien käyttö, kun taas yleisanestesian vaikutus on 

kohtalaisen pieni (Rosenberg-Adamsen ym. 1996, Rosenberg 2001). Kastraatio saattoi siten 

vaikuttaa määrän lisäksi myös koe-koirien unen laatuun. 

Koirien vuorokausirytmiin saattoi vaikuttaa myös muu niiden kokema stressi. Voi 

olla, että sairaalajakson alussa vieraiden olosuhteiden aiheuttama akuutti stressi osaltaan 

piti koirien vireystilaa korkealla, ja viivästytti lepojakson alkamista. Vastaavasti erittäin 
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inaktiivinen käytös yöaikana saattaa myös johtua koiran pyrkimyksestä sopeuttaa 

käytöksensä stressitilanteeseen, kuten pitkittyneeseen tilan ja virikkeiden puutteeseen. 

Aamutunteina koirat olivat aktiivisempia kotihäkissään kuin sairaalassa. Tämä saattaa 

johtua siitä, että koirat alkavat aamuyöstä odotella töihin noin seitsemän aikaan tulevaa 

hoitajaa. Hoitajan töihin tulo merkitsee koirille seuraa, ruokaa ja muita virikkeitä, ja näiden 

asioiden odottaminen ja saaminen voi aktivoida koiria.  

Pakoyrityksiä koirat tekivät sairaalassa moninkertaisen määrän kotihäkkijaksoon 

verrattuna. Kotihäkissä lähes kaikki harvoista pakoyrityksistä ajoittuivat aamuun klo 6 ja 7 

välille, eli aikaan, jolloin eläintenhoitaja tuli töihin. Pakoyritykset kotihäkistä saattoivatkin 

olla merkkejä koiran innostumisesta ja turhautumisesta, kun se tiesi luvassa olevan ruokaa 

ja ihmiskontakteja. 

Sairaalahäkissä pakoyritysten määrä kasvoi koirien häkissäoloajan kuluessa ja 

saavutti huippunsa kun koirat olivat olleet häkissä noin neljä tuntia. Pakoyritysten määrä 

säilyi varsin korkeana pitkälle iltaan asti ja väheni vasta, kun lepoon käytetyn ajan määrä 

kasvoi voimakkaasti. Aiempien tutkimusten perusteella (Love ym. 2007, Kojima ym. 1999, 

Brock 1994) sedaatiosta toipumiseen oletettiin tässä tutkimuksessa kuluvan aikaa noin 3  4 

tuntia. Koska videokuvauksen alkaessa esilääkityksestä oli kulunut jo noin kaksi tuntia, 

olivat koirat oletettavasti täysin toipuneita sedaatiosta siinä vaiheessa, kun pakoyritysten 

määrä alkoi lisääntyä. Pakoyritysten määrän lisääntyminen saattoikin johtua osin koirien 

sedaatiosta toipumisesta. 

Toisaalta pakoyritysten määrän lisääntyminen muutaman tunnin jälkeen saattaa 

kertoa myös koiran turhautumisesta ja ahdistuksesta. Kun koiran kyky sopeutua vallitseviin 

olosuhteisiin alkaa loppua, se saattaa etsiä konkreettista poispääsyä stressaavasta 

tilanteesta. Näin toimivat usein esimerkiksi eroahdistuksesta kärsivät koirat: yksin 

jäädessään ne usein yrittävät paeta tilasta, johon ne on jätetty pyrkien näin helpottamaan 

ahdistustaan (Horwitz 2000, Appleby & Pluijmakers 2004).  Pakoyritykset on yhdistetty 

akuuttiin stressiin sekä pelkoon ja ahdistukseen oudossa ympäristössä. Kenneloloissa koirat 

tekevät pakoyrityksiä etenkin eristysjakson alkuvaiheessa, kun taas myöhemmin lisääntyvät 

jatkuvat seinille hyppimisen tai ympyrän kiertämisen kaltaiset oireet (Stephen & Ledger 

2005). Pakoyritysten pientä määrää kotihäkissä saattaa selittää koirien pitkäaikainen 
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sopeutuminen kotihäkin oloihin, sekä sairaalahäkkiä suurempi tila, joka mahdollisti 

fyysisen aktiivisuuden. 

Kotihäkissä koirat saattoivat valita makuupaikakseen pedin (kiinteä peti tai huopa) 

tai paljaan muovipinnoitetun kivilattian. Makuulla vietetystä ajasta ne viettivät pedillä 84 

%, vaikka häkin pinta-alasta peti peitti reilusti alle neljänneksen. Koirat selkeästi suosivat 

petiä. Mukavaksi koettu makuupaikka saattaakin olla koe-eläinkoiran hyvinvointia edistävä 

tekijä, ja sellainen tulisi siksi tarjota koiralle.  

 

5.2 Virhelähteet ja jatkotutkimustarpeet  
 

Tuloksia tarkasteltaessa on otettava huomioon, että koe-asetelmassa on useita 

tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa harhaa tuloksiin. Jo aiemmin mainittu häkkien kokoero 

sairaalassa ja kotitiloissa vaikutti jossain määrin koirien käyttäytymiseen muun muassa 

rajoittamalla liikkumista. Myös valaistusolot vaihtelivat koeasetelmien välillä: kotihäkissä 

valot sammutettiin noin klo 15, ja lisäksi tiloihin pääsi reilusti luonnonvaloa. Sairaalassa 

sähkövalaistus oli yleensä päällä ympäri vuorokauden, mutta luonnonvaloa tiloihin ei 

juurikaan päässyt. 

Tutkimusjakson (klo 14.00  8.00) alkaessa koirat olivat jo viettäneet häkissä 

vaihtelevan pituisen ajan (10 min  2,5 h). Tätäkin voidaan pitää mahdollisena virhelähteenä. 

Etenkin sairaalajakson alkuvaiheessa, kun anestesia saattoi vielä vaikuttaa, tällä on voinut 

olla merkitystä – osa koirista oli jo pitkälti toipunut anestesiasta kuvausjakson alkaessa, kun 

taas osa tuli suoraan leikkauksesta.  

Kameroiden vaihteleva sijoittelu koeasetelmissa on myös yksi mahdollinen harhan 

lähde. Teknisistä syistä sairaalahäkkiä kuvattiin sivusta päin, kotihäkkiä taas korkealta 

yläviistosta. Näin ollen kuvat välittivät hieman eri osatekijöitä koiran käyttäytymisestä. 

Tästä ei kuitenkaan todennäköisesti aiheutunut merkittävää virhettä, sillä lähes aina 

etogrammissa käytetyt kriteerit erottuivat selkeästi kummastakin kuvakulmasta. 

Satunnaisempia virheitä ja siten hajonnan kasvua saattoivat aiheuttaa 

yksilökohtaisten olosuhteiden erot. Esimerkiksi sairaalassa osalla koirista oli 



 32

häkkinaapureita viereisissä häkeissä, osalla taas ei. Häkkinaapurien käytöskin oli 

luonnollisesti vaihtelevaa. Kotihäkissä saatavilla olevien lelujen määrä ja laatu vaihtelivat 

jonkin verran yksilöiden välillä, mikä on voinut vaikuttaa esineiden manipulaatiojaksojen 

määrään ja mahdollisesti hieman myös perusaktiivisuuden määrään.  

Käyttäytymistutkimuksessa myös koirien väliset persoonallisuuserot vaikuttavat 

tuloksiin. Lisäksi eräiden tutkimusten mukaan nartut voivat olla uroksia herkempiä 

stressille ja virikkeettömille oloille (Beerda ym. 1999, Garnier ym. 1990). Jo kokeeseen 

käytettävien yksilöiden valinta siis muokkaa tulosta. Tämän tutkimuksen kaltaisissa töissä 

olisikin mielenkiintoista päästä määrittämään kokeeseen osallistuvien koirien 

persoonallisuustyyppiä (esimerkiksi rauhallinen tai vilkas, avoin tai arka) ja tutkia, kuinka 

persoonallisuustyyppi vaikuttaa käyttäytymiseen stressaavissa oloissa. Tässä työssä 

objektiivinen luokittelu ja vertaaminen ei kuitenkaan ollut pienen koiramäärän vuoksi 

mahdollista. 

Tässä työssä tutkittiin kenneltyyppisiin oloihin tottuneita koe-eläinkoiria, joten on 

oltava varovainen sovellettaessa tuloksia tavallisiin kotikoiriin. Myös koe-eläinkoirille 

sairaalajakso oli oletettavasti stressaava muun muassa tutusta laumasta erottamisen, 

anestesian ja kirurgian sekä ahtaan häkin ja vieraan ympäristön, ihmisten ja koirien vuoksi. 

Kotikoirat, joiden ensisijainen lauma koostuu ihmisperheestä, ja jotka eivät ole tottuneita 

esimerkiksi häkkiolosuhteisiin tai vieraan ihmisen käsittelyyn, saattavat kokea vastaavan 

toimenpiteen ja sairaalassa oleskelun aikana vielä suurempaa stressiä.  

Nämä kaikki seikat korostavat sitä tosiasiaa, että tämän tyyppisessä etologisessa 

tutkimuksessa toimivan koeasetelman etukäteissuunnittelu on paitsi ehdottoman tärkeää, 

myös melko haastavaa. Koska eläimen käyttäytymiseen vaikuttaa rajaton määrä 

ympäristötekijöitä, olosuhteiden vakiointi eri yksilöiden välillä ja muuttujien määrän 

minimointi koeolosuhteiden välillä ei ole aina helppoa.  Selkeiden mahdollisesti tulokseen 

vaikuttavien tekijöiden (kuten tilan koon, varustelun ja vuorokauden ajan sekä eläinten 

sukupuolen) lisäksi on otettava huomioon ennalta-arvaamattomienkin harhan lähteiden 

mahdollisuus: esimerkiksi sääolosuhteet saattavat vaikuttaa voimakkaasti koirien 

käyttäytymiseen (Beerda ym. 1999). 
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Toisaalta on myös huomattava, että joskus tutkimusolosuhteiden äärimmäisen 

huolellinen vakiointi voi johtaa tuloksiin, joiden yleistettävyys on varsin suppea – 

esimerkiksi huippuunsa asti kontrolloiduissa oloissa tutkitut tasalaatuiset koe-eläinkoirat 

saattavat antaa varsin suppean kuvat käytännön todellisuudesta. 

 

5.3 Fysiologisten mittaustulosten puuttuminen vaikeutti tulkintaa 
 

Sekä kontrolli- että sairaalajakson aikana koirien sydämen sykettä rekisteröitiin 

jatkuvasti Holter-liivin avulla. Tiedoista oli tarkoitus tutkia koirien sydämen syketaajuuden 

vaihtelua. Sydämen syketaajuuden vaihtelu eli HRV kuvastaa todennäköisesti kohtuullisen 

hyvin eläimen kokemaa stressiä (luku 1.1.1). Erilaisten teknisten ongelmien ja viivästysten 

takia HRV-tietoja ei kuitenkaan saatu mukaan tähän työhön. Niiden avulla koirien kokemaa 

stressiä olisi voitu tarkastella käyttäytymisen lisäksi myös fysiologisesta näkökulmasta, ja 

näin olisi ollut mahdollista arvioida objektiivisemmin koirien kokemaa stressiä 

tutkimusjaksojen eri vaiheissa. 

Erittäin mielenkiintoista olisi ollut myös tietää koirien kortisolitasot sekä 

kontrollijakson että sairaalajakson eri vaiheissa. Tämä olisi voitu toteuttaa tutkimalla 

muutamaan kertaan tutkimusjaksojen aikana kanyylin kautta otettuja verinäytteitä tai 

sylkinäytteitä (luku 2.1). Kortisolitasoa voidaan pitää luotettavana koiran lyhytkestoisen 

stressin indikaattorina (Axelrod & Reisine 1984a, Mormede ym. 2007, Keller-Wood & 

Dallman 1984, Beerda ym. 1998, Beerda ym. 1996, Siracusa ym. 2008), joten 

käyttäytymismuutosten ja eläimen kokeman stressin yhteyttä olisi voitu arvioida 

luotettavammin näiden tietojen avulla etenkin, jos koeolosuhteita olisi kyetty 

kontrolloimaan paremmin. 
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5.4 Johtopäätökset 

 
 Tämän tutkimuksen perusteella postoperatiivinen stressi voi ilmentyä koiran 

käyttäytymisessä fyysisen passiivisuuden ja toisaalta koiran tarkkaavaisuuden 

lisääntymisenä normaalioloihin verrattuna. Postoperatiivinen stressi saattaa lisäksi 

vaikuttaa koiran vuorokausirytmiin esimerkiksi viivästyttämällä lepojakson alkua.  

Leikkauksen jälkeen sairaalahäkissä koirat myös tekevät erityisen runsaasti pakoyrityksiä 

pyrkien näin pois epämiellyttävästä tilanteesta, eli vieraasta ympäristöstä, jossa niiden 

liikkumista on rajoitettu. Tämäkin voi kertoa akuutista stressistä. 

 Tutkimuksen haastavimmaksi ongelmaksi tulosten tulkinnan kannalta muodostui 

huonosti kontrolloitujen muuttujien suuri määrä. Tämän tyyppisissä 

käyttäytymistieteellisissä tutkimuksissa koe-olosuhteiden etukäteissuunnittelu on 

lopputuloksen kannalta täysin ratkaisevassa asemassa. Työn tulosten varmistaminen vaatii 

lisätutkimuksia ja käyttäytymishavaintojen yhdistämistä tietoihin koiran fysiologisesta 

tilasta, kuten HRV:stä ja kortisolitasoista. 



 35

6 LÄHTEET  
 
Appleby, D. & Pluijmakers, J. 2004, "Separation anxiety in dogs: The function of 

homeostasis in its development and treatment", Clinical techniques in small animal 
practice, vol. 19, no. 4, pp. 205-215. 

Axelrod, J. & Reisine, T.D. 1984a, "Stress hormones: their interaction and regulation", 
Science (New York, N.Y.), vol. 224, no. 4648, pp. 452-459. 

Axelrod, J. & Reisine, T.D. 1984b, "Stress hormones: their interaction and regulation", 
Science (New York, N.Y.), vol. 224, no. 4648, pp. 452-459. 

Beerda, B., Schilder, M.B.H., van Hooff, J., de Vries, H.W. & Mol, J.A. 1998, 
"Behavioural, saliva cortisol and heart rate responses 
to different types of stimuli in dogs", Applied Animal Behaviour Science, , no. 58, pp. 
365-381. 

Beerda, B., Schilder, M.B., van Hooff, J.A., de Vries, H.W. & Mol, J.A. 2000, " 
Behavioural and hormonal indicators of enduring environmental stress in dogs", 
Animal Welfare, vol. 9, pp. 49-62. 

Beerda, B., Schilder, M.B., Bernadina, W., van Hooff, J.A., de Vries, H.W. & Mol, J.A. 
1999, "Chronic stress in dogs subjected to social and spatial restriction. II. Hormonal 
and immunological responses", Physiology & Behavior, vol. 66, no. 2, pp. 243-254. 

Beerda, B., Schilder, M.B., Janssen, N.S. & Mol, J.A. 1996, "The use of saliva cortisol, 
urinary cortisol, and catecholamine measurements for a noninvasive assessment of 
stress responses in dogs", Hormones and behavior, vol. 30, no. 3, pp. 272-279. 

Beerda, B., Schilder, M.B., van Hooff, J.A., de Vries, H.W. & Mol, J.A. 1999, "Chronic 
stress in dogs subjected to social and spatial restriction. I. Behavioral responses", 
Physiology & Behavior, vol. 66, no. 2, pp. 233-242. 

Benson, G.J., Grubb, T.L., Neff-Davis, C., Olson, W.A., Thurmon, J.C., Lindner, D.L., 
Tranquilli, W.J. & Vanio, O. 2000, "Perioperative stress response in the dog: effect of 
pre-emptive administration of medetomidine", Veterinary surgery : VS : the official 
journal of the American College of Veterinary Surgeons, vol. 29, no. 1, pp. 85-91. 

Broadbent, E., Petrie, K.J., Alley, P.G. & Booth, R.J. 2003, "Psychological stress impairs 
early wound repair following surgery", Psychosomatic medicine, vol. 65, no. 5, pp. 
865-869. 

Brock, N. 1994, "Acepromazine revisited", The Canadian Veterinary Journal, vol. 35, no. 
7, pp. 458-459. 

Christian, L.M., Graham, J.E., Padgett, D.A., Glaser, R. & Kiecolt-Glaser, J.K. 2006, 
"Stress and wound healing", Neuroimmunomodulation, vol. 13, no. 5-6, pp. 337-346. 

Cohen, S., Janicki-Deverts, D. & Miller, G.E. 2007, "Psychological stress and disease", 
JAMA : the journal of the American Medical Association, vol. 298, no. 14, pp. 1685-
1687. 

Desborough, J.P. 2000, "The stress response to trauma and surgery", British journal of 
anaesthesia, vol. 85, no. 1, pp. 109-117. 



 36

Devitt, C.M., Cox, R.E. & Hailey, J.J. 2005, "Duration, complications, stress, and pain of 
open ovariohysterectomy versus a simple method of laparoscopic-assisted 
ovariohysterectomy in dogs", Journal of the American Veterinary Medical Association, 
vol. 227, no. 6, pp. 921-927. 

Dhabhar, F.S. 2003, "Stress, leukocyte trafficking, and the augmentation of skin immune 
function", Annals of the New York Academy of Sciences, vol. 992, pp. 205-217. 

Engeland, W.C., Miller, P. & Gann, D.S. 1990, "Pituitary-adrenal and adrenomedullary 
responses to noise in awake dogs", The American Journal of Physiology, vol. 258, no. 
3 Pt 2, pp. R672-7. 

Fallani, G., Prato Previde, E. & Valsecchi, P. 2007, "Behavioral and physiological 
responses of guide dogs to a situation of emotional distress", Physiology & Behavior, 
vol. 90, no. 4, pp. 648-655. 

Fox, S.M., Mellor, D.J., Lawoko, C.R., Hodge, H. & Firth, E.C. 1998, "Changes in plasma 
cortisol concentrations in bitches in response to different combinations of halothane 
and butorphanol, with or without ovariohysterectomy", Research in veterinary science, 
vol. 65, no. 2, pp. 125-133. 

Fox, S.M., Mellor, D.J., Stafford, K.J., Lowoko, C.R. & Hodge, H. 2000, "The effects of 
ovariohysterectomy plus different combinations of halothane anaesthesia and 
butorphanol analgesia on behaviour in the bitch", Research in veterinary science, vol. 
68, no. 3, pp. 265-274. 

Garnier, F., Benoit, E., Virat, M., Ochoa, R. & Delatour, P. 1990, "Adrenal cortical 
response in clinically normal dogs before and after adaptation to a housing 
environment", Laboratory animals, vol. 24, no. 1, pp. 40-43. 

Glaser, R. & Kiecolt-Glaser, J.K. 2005, "Stress-induced immune dysfunction: implications 
for health", Nature reviews.Immunology, vol. 5, no. 3, pp. 243-251. 

Glaser, R., Sheridan, J., Malarkey, W.B., MacCallum, R.C. & Kiecolt-Glaser, J.K. 2000, 
"Chronic stress modulates the immune response to a pneumococcal pneumonia 
vaccine", Psychosomatic medicine, vol. 62, no. 6, pp. 804-807. 

Hall, G.M., Peerbhoy, D., Shenkin, A., Parker, C.J. & Salmon, P. 2001, "Relationship of 
the functional recovery after hip arthroplasty to the neuroendocrine and inflammatory 
responses", British journal of anaesthesia, vol. 87, no. 4, pp. 537-542. 

Hansen, B.D., Hardie, E.M. & Carroll, G.S. 1997, " 
Physiological measurements after 
ovariohysterectomy in dogs: what’s normal?", Applied Animal Behaviour Science, vol. 
51, pp. 101-109. 

Hardie, E.M., Hansen, D.B. & Carroll, G.S. 1997, "Behavior after ovariohysterectomy in 
the dog: 
what’ s normal?", Applied Animal Behaviour Science, , no. 51, pp. 111-128. 

Hare, B. & Tomasello, M. 2005, "Human-like social skills in dogs?", Trends in cognitive 
sciences, vol. 9, no. 9, pp. 439-444. 

Heine, G.H., Weindler, J., Gabriel, H.H., Kindermann, W. & Ruprecht, K.W. 2003, "Oral 
premedication with low dose midazolam modifies the immunological stress reaction 
after the setting of retrobulbar anaesthesia", The British journal of ophthalmology, vol. 
87, no. 8, pp. 1020-1024. 



 37

Hetts, S., Clark, J.D., Calpin, J.P., Arnold, C.E. & Mateo, J.M. 1992, "Influence of housing 
conditions on beagle behaviour", Applied Animal Behaviour Science, vol. 34, no. 9, pp. 
137-155. 

Horwitz, D.F. 2000, "Diagnosis and treatment of canine separation anxiety and the use of 
clomipramine hydrochloride (clomicalm)", Journal of the American Animal Hospital 
Association, vol. 36, no. 2, pp. 107-109. 

Kain, Z.N., Mayes, L.C., O'Connor, T.Z. & Cicchetti, D.V. 1996, "Preoperative anxiety in 
children. Predictors and outcomes", Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 
vol. 150, no. 12, pp. 1238-1245. 

Kain, Z.N., Wang, S.M., Mayes, L.C., Caramico, L.A. & Hofstadter, M.B. 1999, "Distress 
during the induction of anesthesia and postoperative behavioral outcomes", Anesthesia 
and Analgesia, vol. 88, no. 5, pp. 1042-1047. 

Kehlet, H. 1997, "Multimodal approach to control postoperative pathophysiology and 
rehabilitation", British journal of anaesthesia, vol. 78, no. 5, pp. 606-617. 

Kehlet, H. & Holte, K. 2001, "Effect of postoperative analgesia on surgical outcome", 
British journal of anaesthesia, vol. 87, no. 1, pp. 62-72. 

Keller-Wood, M.E. & Dallman, M.F. 1984, "Corticosteroid inhibition of ACTH secretion", 
Endocrine reviews, vol. 5, no. 1, pp. 1-24. 

Kiecolt-Glaser, J.K., Glaser, R., Gravenstein, S., Malarkey, W.B. & Sheridan, J. 1996, 
"Chronic stress alters the immune response to influenza virus vaccine in older adults", 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, vol. 
93, no. 7, pp. 3043-3047. 

Kiecolt-Glaser, J.K., Marucha, P.T., Malarkey, W.B., Mercado, A.M. & Glaser, R. 1995, 
"Slowing of wound healing by psychological stress", Lancet, vol. 346, no. 8984, pp. 
1194-1196. 

Kojima, K., Nishimura, R., Mutoh, T., Takao, K., Matsunaga, S., Mochizuki, M. & Sasaki, 
N. 1999, "Comparison of sedative effects of medetomidine-midazolam, acepromazine-
butorphanol and midazolam-butorphanol in dogs", Zentralblatt fur 
Veterinarmedizin.Reihe A, vol. 46, no. 3, pp. 141-148. 

Kotiniemi, L.H., Ryhanen, P.T. & Moilanen, I.K. 1997, "Behavioural changes in children 
following day-case surgery: a 4-week follow-up of 551 children", Anaesthesia, vol. 52, 
no. 10, pp. 970-976. 

Kyles, A.E., Hardie, E.M., Hansen, B.D. & Papich, M.G. 1998, "Comparison of 
transdermal fentanyl and intramuscular oxymorphone on post-operative behaviour 
after ovariohysterectomy in dogs", Research in veterinary science, vol. 65, no. 3, pp. 
245-251. 

Love, E.J., Holt, P.E. & Murison, P.J. 2007, "Recovery characteristics following 
maintenance of anaesthesia with sevoflurane or isoflurane in dogs premedicated with 
acepromazine", The Veterinary record, vol. 161, no. 7, pp. 217-221. 

Lääketietokeskus (toim. Kariaho) 2009, "Pharmaca Fennica® Veterinaria 2009", Porvoo, 
pp. 415-423. 

Marucha, P.T., Kiecolt-Glaser, J.K. & Favagehi, M. 1998, "Mucosal wound healing is 
impaired by examination stress", Psychosomatic medicine, vol. 60, no. 3, pp. 362-365. 



 38

Matteri, R.L., Carroll, J.A. & Dyer, C.J. 2000, "Neuroendocrine response to stress" in The 
Biology Of Animal Stress, eds. G.P. Moberg & J.A. Mench, CABI Publishing, 
Wallingford, UK, pp. 43-76. 

McGuire, L., Heffner, K., Glaser, R., Needleman, B., Malarkey, W., Dickinson, S., 
Lemeshow, S., Cook, C., Muscarella, P., Melvin, W.S., Ellison, E.C. & Kiecolt-Glaser, 
J.K. 2006, "Pain and wound healing in surgical patients", Annals of Behavioral 
Medicine : A Publication of the Society of Behavioral Medicine, vol. 31, no. 2, pp. 165-
172. 

Mekhedova, A.Y. & Ghadirian, A.M. 1979, "The influence of experimental neurosis on the 
conditional reflexes and the content of blood catecholamines and acetylcholine in 
dogs", The Pavlovian journal of biological science, vol. 14, no. 2, pp. 79-85. 

Monjan, A.A. & Collector, M.I. 1977, "Stress-induced modulation of the immune 
response", Science (New York, N.Y.), vol. 196, no. 4287, pp. 307-308. 

Mormede, P., Andanson, S., Auperin, B., Beerda, B., Guemene, D., Malmkvist, J., 
Manteca, X., Manteuffel, G., Prunet, P., van Reenen, C.G., Richard, S. & Veissier, I. 
2007, "Exploration of the hypothalamic-pituitary-adrenal function as a tool to evaluate 
animal welfare", Physiology & Behavior, vol. 92, no. 3, pp. 317-339. 

Newman, S., Stygall, J., Hirani, S., Shaefi, S. & Maze, M. 2007, "Postoperative cognitive 
dysfunction after noncardiac surgery: a systematic review", Anesthesiology, vol. 106, 
no. 3, pp. 572-590. 

Padgett, D.A., Marucha, P.T. & Sheridan, J.F. 1998, "Restraint stress slows cutaneous 
wound healing in mice", Brain, behavior, and immunity, vol. 12, no. 1, pp. 64-73. 

Palestrini, C., Previde, E.M., Spiezioi, C. & Verga, M. 2005, "Heart rate and behavioural 
responses of dogs inthe Ainsworth’s Strange Situation: A pilot study", Applied Animal 
Behaviour Science, , no. 94, pp. 75-88. 

Pol, F., Courboulay, V., Cotte, J.P., Martrenchar, A., Hay, M. & Mormede, P. 2002, 
"Urinary cortisol as an additional tool to assess the welfare of pregnant sows kept in 
two types of housing", Veterinary research, vol. 33, no. 1, pp. 13-22. 

Rooney, N.J., Gaines, S.A. & Bradshaw, J.W. 2007, "Behavioural and glucocorticoid 
responses of dogs (Canis familiaris) to kennelling: Investigating mitigation of stress by 
prior habituation", Physiology & Behavior, vol. 92, no. 5, pp. 847-854. 

Rosenberg, J. 2001, "Sleep disturbances after non-cardiac surgery", Sleep medicine 
reviews, vol. 5, no. 2, pp. 129-137. 

Rosenberg-Adamsen, S., Kehlet, H., Dodds, C. & Rosenberg, J. 1996, "Postoperative sleep 
disturbances: mechanisms and clinical implications", British journal of anaesthesia, 
vol. 76, no. 4, pp. 552-559. 

Salo, M. 1992, "Effects of anaesthesia and surgery on the immune response", Acta 
Anaesthesiologica Scandinavica, vol. 36, no. 3, pp. 201-220. 

Schwartz, B.H., Albino, J.E. & Tedesco, L.A. 1983, "Effects of psychological preparation 
on children hospitalized for dental operations", The Journal of pediatrics, vol. 102, no. 
4, pp. 634-638. 

Siracusa, C., Manteca, X., Cerón, J., Martínez-Subiela, S., Cuenca, R., Lavín, S., Garcia, F. 
& Pastor, J. 2008, "Perioperative stress response in dogs undergoing elective surgery: 
variations 



 39

in behavioural, neuroendocrine, immune and acute phase responses", Animal Welfare, 
vol. 17, pp. 259-273. 

Stephen, J.M. & Ledger, R.A. 2005, "An audit of behavioral indicators of poor welfare in 
kenneled dogs in the United Kingdom", Journal of applied animal welfare science : 
JAAWS, vol. 8, no. 2, pp. 79-96. 

Väisänen, M., Raekallio, M., Kuusela, E., Huttunen, P., Leppäluoto, J., Kirves, P. & 
Vainio, O. 2002, "Evaluation of the perioperative stress response in dogs administered 
medetomidine or acepromazine as part of the preanesthetic medication", American 
Journal of Veterinary Research, vol. 63, no. 7, pp. 969-975. 

Väisänen, M.A. 2006, Perioperative stress in dogs. Different Aspects of Manifestation and 
Characteristics withMedetomidine and Acepromazine Preanaesthetic Medication, 
Helsingin Yliopisto. 

von Borell, E., Langbein, J., Despres, G., Hansen, S., Leterrier, C., Marchant-Forde, J., 
Marchant-Forde, R., Minero, M., Mohr, E., Prunier, A., Valance, D. & Veissier, I. 
2007, "Heart rate variability as a measure of autonomic regulation of cardiac activity 
for assessing stress and welfare in farm animals -- a review", Physiology & Behavior, 
vol. 92, no. 3, pp. 293-316. 

Wells, D.L. & Hepper, P.G. 2000, "The influence of environmental change on the 
behaviour of sheltered dogs", Applied Animal Behaviour Science, vol. 68, no. 2, pp. 
151-162. 

 
 
Kannen valokuvan lähde Wikipedia (Wikimedia Commons)  
 Kuva sivulla http://en.wikipedia.org/wiki/Beagle, kuva osoite 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Beagle_portrait_Camry.jpg 
 Creative Commons Attribution 2.0 –lisenssin alainen kuva  

Lisätietoja http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ 
Kuva ladattu internetistä 6.3.2009 

 


