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1 JOHDANTO 

 

Kissojen alavirtsatieoireet ovat yleisiä kissojen käyntisyitä eläinlääkärin vastaanotolla 

(Bartges & Kirk 2006, Toribio ym. 2009). Oireet vaikuttavat kissojen elämänlaatuun ja 

omistajan ja kissan välisiin suhteisiin. Uusiutuminen on tavallista, eikä kuolemaan 

johtaminen ole harvinaista (Grauer 2008, Defauw ym. 2011). Oireiden taustalla on useita 

erilaisia kissaan ja sen elinympäristöön liittyviä syitä ja patofysiologisia mekanismeja, 

jotka ovat vielä osin tuntemattomia.  

 

Suomalaisten kissojen alavirtsatieoireista ei ole tiettävästi aiemmin tehty tutkimusta. 

Myöskään tutkimuksia suomalaisten tavasta pitää kissoja lemmikkeinä ei ole kovin monta. 

Tämän tutkielman tarkoituksena on 1) tutkia altistavien tekijöiden yhteyksiä 

alavirtsatieoireisiin ja 2) kartoittaa suomalaiskissojen lemmikkinä pitämiseen liittyviä 

tekijöitä.  Tutkielma koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja kokeellisesta osasta. Kokeellinen 

osa on kyselytutkimus. Sen alavirtsatieoireita koskevan osan hypoteesina oli, että tulokset 

vastaavat aiempaa kirjallisuudessa esitettyä tietoa. Toivon tutkielmasta olevan hyötyä niin 

kissojen omistajille, kasvattajille kuin eläinlääkäreillekin.  

 

 

2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

2.1 Kissanpito ja lemmikkikissojen ominaisuudet 

 

Kissa on todennäköisesti maailman yleisin lemmikkieläin, vaikka lemmikkikissojen 

tarkkaa lukumäärää ei tiedetä. Yhdysvalloissa lemmikkikissoja oletetaan olevan noin 73 

miljoonaa. Joka kolmannesta amerikkalaiskodista löytyy ainakin yksi kissa ja puolessa 

näistä kissatalouksista on enemmän kuin yksi kissa (American Pet Products 

Manufacturers Association 2001/2002). Iso-Britanniassa kissoja arvioidaan olevan 7,5 

miljoonaa, ja vähintään yksi kissa 17 %:ssa kotitalouksia (Pet Food Manufacturer’s 

Association 2016). Yhdysvalloissa 80 % lemmikkikissoista on kastroitu tai steriloitu ja 

naaras- ja uroskissat ovat yhtä yleisiä lemmikkeinä (American Pet Products 

Manufacturers Association 2001/2002). Toribio ym. (2008) toteuttivat väestöpohjaisen 

tutkimuksen Australiassa Sydneyn ympäristössä. Siellä kissoja oli 22,5 %:lla ja sekä 

kissoja että koiria 7,8 %:lla vastanneista. Otoskoko kyseissä tutkimuksessa oli kuitenkin 
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pienehkö, sillä kissatalouksia oli otoksessa vain 198. Australiassa suurimmalla osalla 

kissojen omistajista oli yksi (75,8 %) tai kaksi (18,7 %) kissaa. Naaraita (55 %) oli 

enemmän kuin uroksia (45 %), ja vain 2,7 % kaikista kissoista oli leikkaamattomia. 

Australialaiskissoista viidennes oli sisäkissoja, jotka ulkoilivat korkeintaan aitauksessa. 

Suurin osa (38,1 %) kissoista söi sekä teollista kuiva- että purkkiruokaa (Toribio ym. 

2009). 

 

Suomalaisesta kissapopulaatiosta on saatu epidemiologista tietoa vasta viime vuosina. 

Royal Caninin Taloustutkimuksella teettämän haastattelututkimuksen perusteella (Royal 

Canin Finland Oy 2016) Suomessa arvioidaan olevan yli 800 000 kissataloutta, joissa on 

yhteensä 1,3 miljoonaa kissaa eli 1,7 kissaa per kissatalous. Yksi kissa oli 55 %:ssa ja 

kaksi kissaa 31 %:ssa kissatalouksia. Kissatalouksista 18 %:ssa oli myös koira. Uroksia 

ja naaraita oli yhtä paljon ja 90 % kissoista oli kastroituja. Kotikissoja oli kissoista noin 

75 % ja rotukissoja 21 %. Kissojen keski-ikä oli 7,1 vuotta. Kissanomistajista 48 % antoi 

kissansa liikkua vapaana ulkona vähintään silloin tällöin, kotikissat useammin kuin 

rotukissat. Yksinomaan sisällä eläviä kissoja oli 18 %. Kissoja ulkoilutetaan valjaissa, 

harvemmin tarhassa (Royal Canin Finland Oy 2016). Suomessa rekisteröidään vuosittain 

4000—5000 rotukissaa (Suomen Kissaliitto 2016).  Gartmanin (2013) eläinlääketieteen 

lisensiaatin tutkielmassa analysoitiin virtsaamiseen liittyviä käytöshäiriöitä 

suomalaiskissoilla. Tässä aineistossa rotukissat olivat kotikissoja useammin 

kastroimattomia, ja kotikissoista suurempi osa sai ulkoilla vapaana kuin rotukissoista. 

Lisäksi aineistosta selvisi, että monikissatalouksissa oli useammin rotu- kuin kotikissoja 

(Gartman 2013).  

 

Tutkittaessa erilaisten tekijöiden vaikutusta sairauksien syntyyn täytyy tuntea kyseisten 

tekijöiden esiintyvyys siinä populaatiossa, josta otos on peräisin.  Mahdollisia 

sairastavuuteen vaikuttavia tekijöitä kissoilla ovat esimerkiksi ikä, sukupuoli ja 

lisääntymisstatus eli onko uroskissa kastroitu tai naaraskissa steriloitu, rotu, erilaiset 

elinympäristöön liittyvät tekijät ja ruokinta (Toribio ym. 2009). Tässä tutkielmassa 

käytetään sanaa kastrointi kuvaamaan myös naaraiden sterilointia. Muista kuin 

rekisteröidyistä rotukissoista käytetään sanaa kotikissa, joka sisältää maatiaiskissojen 

lisäksi erilaiset sekarotuiset ja muut rekisteröimättömät kissat.  
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2.2 Alavirtsatieoireiden määritelmä 

 

Eläinlääketieteessä on pitkään käytetty yleistäviä termejä kuten kissan virtsaelinten 

oireyhtymä (engl. feline urologic syndrome, FUS) ja kissan alavirtsatiesairaudet (engl. 

feline lower urinary tract disease, FLUTD) kuvaamaan erilaisia sairaustiloja, joille 

ominaisia oireita ovat verivirtsaisuus, kivulias virtsaaminen tai virtsaamisvaikeus, 

epäsopiviin paikkoihin virtsaaminen, tihentynyt virtsaamistarve ja osittainen tai 

täydellinen virtsaputken tukos. Osborne ym. (1996) ovat jo kauan sitten suositelleet, että 

näiden yleistermien sijaan käytettäisiin täsmällisempiä diagnooseja. Heidän mukaansa 

yleistermien käyttö johti aikoinaan käsitykseen, että kyseessä olisi jokin yksittäinen 

patofysiologinen kokonaisuus. Sen seurauksena aiheesta tehtyjen tutkimusten tuloksia 

alettiin soveltaa kaikkiin näistä oireista kärsiviin kissoihin. Niinpä näiden sairauksien 

diagnostiikka, hoito ja ennaltaehkäisy on ollut stereotyyppistä, vaikka taustalla on useita 

erilaisia syitä (Osborne ym. 1996). Erilaisia syitä voi kuitenkin esiintyä myös yhtä aikaa 

(Gunn-Moore 2003). Nykyään suositellaankin käytettävän termiä alavirtsatieoireet tästä 

kokonaisuudesta puhuttaessa (engl. lower urinary tract signs, LUTS), koska kyse ei ole 

yksittäisestä sairaudesta (Buffington ym. 2014).  

 

Epäsopiviin paikkoihin virtsaaminen voidaan jakaa reviirin merkitsemiskäytökseen (engl. 

urine marking/spraying) ja sopimattomaan virtsaamiskäytökseen (engl. inappropriate 

urination). Sopimattoman virtsaamiskäytöksen syyt voivat liittyvä käyttäytymiseen tai 

johonkin elimelliseen sairaustilaan kuten virtsatiesairauksiin, neurologisiin sairauksiin tai 

nivelrikkoon (Hart 1996, Tynes ym. 2003). Käyttäytymiseen liittyviä syitä ovat erityisesti 

hiekkalaatikon epämiellyttävyyteen liittyvät tekijät kuten likainen hiekkalaatikko tai 

kissalle epämieluinen kuivikemateriaali (Hart 1996). 

 

2.3 Alavirtsatieoireiden yleisyys 

 

Alavirtsatieperäisiksi tulkittavat oireet ovat yleisiä eläinlääkärin vastaanotolle 

hakeutumisen syitä kissoilla (Bartges & Kirk 2006, Toribio ym. 2009), mutta niiden 

esiintyvyydestä koko kissapopulaatiossa on kuitenkin vain vähän arvioita. 

Yhdysvalloissa ja Australiassa toteutetussa haastattelututkimuksessa lemmikkikissojen 

omistajat ilmoittivat alavirtsatiesairaudet kissojensa yleisimmäksi sairaudeksi yhdessä 

hammassairauksien kanssa. Alavirtsatiesairauksien esiintyvyys oli 2,1 % (Freeman ym. 
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2006). Suomalaiskissoilla taas virtsatiesairauksien, mukaan lukien munuaissairaudet, 

esiintyvyyden on raportoitu olevan noin 12 %. Tämä oli alle puolet hammassairauksien 

esiintyvyydestä (Vapalahti ym. 2016).  

Alavirtsatieperäiset oireet ovat syynä eläinlääkäriin hakeutumiseen 1,3—2,9 %:ssa 

kissojen eläinlääkärikäynneistä (Buffington ym. 2006a, Toribio ym. 2009). 

Lekcharoensukin ym. (2001a) laajassa retrospektiivisessä potilastietoihin perustuvassa 

tapaus-verrokkitutkimuksessa oli yli 22 000 tapausta ja yli 260 000 verrokkia vuosilta 

1980—1997. Tässä aineistossa alavirtsatieoireiden esiintyvyys koko tutkitussa 

kissapopulaatiossa oli noin 8 %. 

Oireiden ilmaantuvuuden lemmikkikissoilla on arvioitu olevan 0,85—1,0 % vuodessa 

(Bartges & Kirk 2006), ja toisaalta jossain elämänsä vaiheessa 0,34—0,64 %:lla kaikista 

lemmikkikissoista on arvioitu olevan näitä oireita (Grauer 2008). Oireet uusivat vähintään 

kerran jopa 30—70 %:lla sairastuneista kissoista, ja kuolleisuus vaihtelee 6—36 %. 

Kissoja kuolee akuutteihin virtsatietukoksiin, ja niitä lopetetaan omistajien pyynnöstä 

oireiden jatkuessa (Grauer 2008, Defauw ym. 2011). 

Alavirtsatieoireita esiintyy kaikenikäisillä kissoilla, mutta yleisimpiä ne ovat nuorilla 

aikuisilla. Tämän totesivat jo Willeberg ja Priester (1976) eikä uudemmissa tutkimuksissa 

tilanne ole muuttunut. Suurin alavirtsatieoireiden riski on todettu olevan 4—7-vuotiailla 

kissoilla (Lekcharoensuk ym. 2001) ja alavirtsatieoireisten kissojen mediaani-ikä on 

kuusi vuotta, vaihteluvälin ollessa puolesta vuodesta 19 vuoteen (Dorsch ym. 2014). 

Taustalla olevien sairauksien yleisyys eri ikäryhmissä vaihtelee jonkin verran, ja asiaa 

kuvataan tarkemmin myöhemmin tässä tutkielmassa.  

Alavirtsatieoireita on totuttu pitämään yleisempänä uroksilla kuin naarailla. Urosten 

runsaampi määrä kaikista alavirtsatieoireisista potilaista selittyy yleensä sillä, että 

virtsaputken tukokset ovat pitemmästä ja kapeammasta virtsaputkesta johtuen yleisempiä 

uroksilla kuin naarailla (Grauer 2008). Lisäksi reviirin merkitseminen virtsalla on 

uroksille tyypillistä käytöstä (Pryor ym. 2001). On todettu, että alavirtsatieoireisista 

kissoista suurempi osa on kastroituja kuin kastroimattomia (Eugênio ym. 2009, Sævik 

ym. 2011). Näissä tutkimuksissa ei kuitenkaan ole otettu huomioon sitä, että suurin osa 

lemmikkikissoista, varsinkin uroksista, kastroidaan nuorena (American Pet Products 

Manufacturers Association 2001/2002, Toribio ym. 2009, Royal Canin Finland Oy 2016), 

joten kastroimattomien osuus oireettomistakin kissoista on yleensä vähäinen. Kun tämä 
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asia on huomioitu vertaamalla oireisia kissoja terveisiin verrokkeihin, kastraatiolla ei ole 

todettu olevan merkitystä alavirtsatieoireiden esiintymiseen (Jones ym. 1997, Buffington 

ym. 2006a, Segev ym. 2011). Kastrointi-iällä ei myöskään ole merkitystä oireiden 

kehittymisen kannalta (Jones ym. 1997, Porters ym. 2015). 

Tutkimukset kissan rodun yhteydestä alavirtsatieoireisiin ovat varsin ristiriitaisia. Rodun 

vaikutusta sairastumisalttiuteen on tutkittu esimerkiksi vertaamalla eri rotujen yleisyyttä 

alavirtsatiepotilaissa ja kontrolliaineistossa. Persialaiskissojen muita suurempi 

sairastumisriski on todettu toistuvasti (Willeberg ym. 1975, Lekcharoensuk ym. 2001). 

Jonesin ym. (1997) tutkimuksessa rotukissoilla oli suurempi alttius alavirtsatieoireille 

kuin kotikissoilla. On myös tutkimuksia, joissa ei ole todettu eroa alavirtsatieoireiden 

yleisyydessä sen perusteella, onko kyseessä rotu- vai kotikissa (Buffington ym. 2006, 

Dorsch ym. 2014). Myöskään suomalaistutkimuksessa ei eroa virtsatiesairauksien 

esiintyvyydessä ollut kotikissojen ja rotukissojen välillä (Vapalahti ym. 2016), mutta tässä 

tutkimuksessa ylä- ja alavirtsateitä käsiteltiin yhtenä kokonaisuutena. Yhdessäkään 

ulkomaisessa tutkimuksessa ei ole selitetty, miten kissan rotu on määritelty tai miten jako 

rotukissoihin ja kotikissoihin on tehty. Tutkimuksissa ei myöskään ole huomioitu 

mahdollisia eroja rotu- ja kotikissojen hoidossa ja lemmikkinä pitämisessä. Eri rotujen 

jakautumisessa eri maiden välillä on paljon eroja ja rotujen määrä on lisääntynyt ajan 

myötä. Suomessa erityisen suosittuja nykyään ovat puolipitkäkarvaiset rodut (Suomen 

Kissaliitto 2016).  

 

Ylipainon on todettu olevan alavirtsatieoireiden riskitekijä (Willeberg & Priester 1976, 

Lekcharoensuk ym. 2001). Asiaa käsitellään tässä tutkielmassa tarkemmin kunkin 

taustalla olevan sairauden kohdalla. Joissakin näistä tutkimuksista on mitattu kissan 

painoa, mutta suurimmassa osassa ei kerrota ollenkaan, miten ruumiinrakennetta on 

arvioitu. Alavirtsatiesairauksiin sairastuneiden kissojen muusta terveydentilasta on 

olemassa muutamia yksittäisiä tutkimuksia, mutta asioiden yhteys toisiinsa on vielä 

epäselvä. Buffingtonin ym. (2006a) tutkimuksessa havaittiin, että alavirtsatieoireista 

kärsivillä kissoilla oli verrokkeja enemmän maha-suolikanavan oireita. On myös tutkittu 

herpes-, kaliki- ja koronavirusten mahdollista altistavaa vaikutusta alavirtsatiesairauksiin, 

mutta yhteyttä ei löytynyt (Lund ym. 2012).  

 

Myös monilla kissojen elinympäristöön liittyvillä tekijöillä on havaittu olevan yhteys 
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alavirtsatieoireiden ilmaantumiseen. Muutamassa tutkimuksessa on todettu vuodenajalla 

olevan merkitystä oireiden ilmaantumistiheyteen siten, että suurin alavirtsatieoireiden 

ilmaantumisriski on Euroopassa talvella (Willeberg 1975) ja Uudessa-Seelannissa 

sadekaudella (Jones ym. 1997). Reviirin merkitsemisen virtsalla on todettu yleistyvän 

talouden kissamäärän noustessa (Pryor ym. 2001, Gartman 2013).   

 

2.4 Alavirtsatieoireiden taustalla olevat syyt 

 

2.4.1 Idiopaattinen virtsarakon tulehdus 

 

2.4.1.1 Määritelmä ja yleisyys 

 

Idiopaattisella kystiitillä terminä tarkoitetaan ilman ulkopuolista syytä syntyvää 

virtsarakon tulehdustilaa. Diagnoosi asetetaan silloin, kun muut alavirtsatieoireita 

aiheuttavat syyt on suljettu pois (Westropp ym. 2004). Se on yleisin diagnoosi 

alavirtsatieoireista kärsivillä kissoilla, ja eri tutkimuksissa sen osuus alavirtsatieoireisista 

kissoista on ollut 55,0 %—57,1 % (Gerber ym. 2005, Sævik ym. 2011, Dorsch ym. 2014). 

Tyypillisimmät oireet ovat vääriin paikkoihin virtsaaminen, tihentynyt virtsaamistarve, 

vaikeutunut virtsaaminen ja verivirtsaisuus (Kruger ym. 2008, Defauw ym. 2011).  

 

2.4.1.2 Patofysiologia 

 

Idiopaattisen kystiitin patofysiologia on monimutkainen, eikä sitä vielä aivan tarkkaan 

tunneta. Eläinlääkäri Susan Little kokoaa kirjassaan (2012) yhteen nykytiedon 

idiopaattisen kystiitin syntymekanismeista: taustalla on useita poikkeavuuksia elimistön 

hermostollisissa ja hormonaalisissa mekanismeissa. On todettu, että sympaattisen 

hermoston aktivaatio lisää rakon seinämän epiteelin läpäisevyyttä, jolloin virtsassa olevat 

ärsyttävät ainesosat aiheuttavat tulehdusta ja kipua. Samaan aikaan tilannetta pahentaa se, 

että hypotalamus-aivolisäke-lisämunuaisakselilla ei tapahdu stressivastetta normaaliin 

tapaan, ja näillä kissoilla onkin todettu muita matalampia veren kortisonipitoisuuksia ja 

pienemmät lisämunuaiset (Little 2012). 

 

Virtsarakkoa on luonnollisesti tutkittu paljon, ja on havaittu, että idiopaattista kystiittiä 
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sairastavilla kissoilla alavirtsateiden sisäpintaa verhoava glykosaminoglykaanikerros on 

ohentunut (Buffington 2011). Asian kliinistä merkitystä ei kuitenkaan ole saatu osoitettua, 

eikä glykosaminoglykaanivalmisteilla ole saatu merkittäviä hoitovasteita (Gunn-Moore 

& Shenoy 2004, Buffington 2011, Delille ym. 2016).  

 

Virtsaputken tukos on todettu jopa yli puolella idiopaattisen kystiitin diagnoosin saaneista 

alavirtsatieoireisista kissoista (Gerber ym. 2005). Virtsarakon seinämän tulehdus johtaa 

siihen, että seinämästä irtoaa proteiineista ja kolloidista muodostuvaa kiinteää ainesta, 

niin sanottua matriksia, joka voi tukkia virtsaputken.   Lisäksi tulehduksen aiheuttama 

virtsarakon ja -putken limakalvon turvotus sekä seinämän sileän lihaksen supistuminen 

edesauttavat virtsaputken umpeutumista (Gunn-Moore 2003).  

 

2.4.1.3 Ennuste 

 

Krugerin ym. (2008) yhteenvedon mukaan niillä idiopaattista kystiittiä sairastaneilla 

kissoilla, joiden virtsaputki ei ole tukkeutunut, oireet helpottavat jopa 92 %:ssa tapauksia 

ilman hoitoa viikon sisällä, mutta uusivat jopa yli puolella kissoista kahden vuoden 

kuluessa. Heidän havaintojensa mukaan vajaa 15 % idiopaattista kystiittiä potevista 

kissoista sairastaa sitä kroonisesti, eli niillä on oireita jatkuvasti tai uusiutuen hyvin 

tiheästi (Kruger ym. 2008). Defauwin ym. (2011) retrospektiivisessä sairaala-aineistoon 

perustuvassa tutkimuksessa oireiden keskimääräinen kesto oli 6,5 päivää, mutta 

kolmanneksella kissoista yli viikon. Tämän he arvelevat johtuvan siitä, että kyseinen 

sairaala oli lähetesairaala, jossa vaikeammat tapaukset voivat olla yliedustettuina koko 

kissapopulaatioon nähden. Samassa tutkimuksessa kuuden vuoden aikana idiopaattisen 

kystiitin oireet uusivat näillä kissoilla keskimäärin 5,5 kertaa, ja vähintään kerran 56 %:lla 

kissoista. Kissoista 12,5 % kuoli tai lopetettiin näiden oireiden takia (Defauw ym. 2011). 

 

2.4.1.4 Altistavat tekijät 

 

Idiopaattista kystiittiä esiintyy kaikenikäisillä kissolla, mutta riski on suurin varhaiskeski-

ikäisillä kissoilla. Idiopaattista kystiittiä sairastavien iän mediaani on kuusi vuotta 

(Gerber ym. 2005) ja keski-ikä 5,7 vuotta (Lund ym. 2016). Ensimmäinen 

sairastumisepisodi ilmenee 70 %:lla kissoista 1—6 vuoden iässä ja vain 3 %:lla yli 10-

vuotiaana (Defauw ym. 2011). Minkään rodun ei ole havaittu olevan selvästi yhteydessä 
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idiopaattiseen kystiittiin (Lund ym. 2016). Joitain viitteitä on kuitenkin siitä, että 

persialaisilla se voi olla yleisempi kuin muilla roduilla (Cameron ym. 2004, Defauw ym. 

2011).  

 

Idiopaattista kystiittiä sairastavat kissat ovat merkitsevästi lihavampia kuin oireettomat 

verrokit (Cameron ym. 2004, Defauw ym. 2011, Lund ym. 2016). Idiopaattista kystiittiä 

sairastavien kissojen ruokavaliossa ei ole kuitenkan havaittu eroja oireettomiin kissoihin 

verrattuna (Cameron ym. 2004, Defauw ym. 2011), mutta terveiden kissojen 

ruokavaliossa on todettu olevan enemmän vaihtelua kuin sairastuneiden kissojen 

ruokavaliossa (Lund ym. 2016). Idiopaattisen kystiitin saaneiden kissojen vedenjuonnin 

on todettu olevan vähäisempää kuin oireettomien kontrollien, mutta julkaistussa 

artikkelissa ei kerrota, miten tämä oli määritelty (Defauw ym. 2011).  

 

Tutkimustulokset talouden kissamäärän yhteydestä idiopaattisen kystiitin esiintyvyyteen 

ovat vaihtelevia. Cameron ym. (2004) ja Defauw ym. (2011) havaitsivat, että 

idiopaattiseen kystiittiin sairastuneet kissat elivät oireettomia kissoja todennäköisemmin 

muiden kissojen kanssa. Sen sijana kahdessa muussa tutkimuksessa ei talouden 

kissamäärällä ollut vaikutusta (Buffington ym. 2006a, Lund ym. 2016). Tiettyjen kissan 

luonteenpiirteiden on todettu olevan yhteydessä idiopaattiseen kystiittiin. Sairastuneiden 

kissojen on todettu olevan muita kissoja pelokkaampia ja hermostuneempia (Buffington 

ym. 2006a, Defauw ym. 2011, Lund ym. 2016). Cameronin ym. (2004) tutkimuksessa 

kuitenkaan tätä eroa ei havaittu.  

 

Muista elinympäristöön liittyvistä seikoista hiekkalaatikoiden lukumäärän ja sijoittelun 

tai ruoka- ja vesikuppien määrän ja sijoittelun ei ole havaittu olevan yhteydessä 

idiopaattiseen kystiittiin (Buffington ym. 2006a, Defauw ym. 2011, Lund ym. 2016). 

Myöskään hiekan laadua tai hiekkalaatikon puhdistustiheydessä ei havaittu eroa oireisten 

ja oireettomien kissojen välillä (Lund ym. 2016). Sen sijaan idiopaattista kystiittiä 

sairastavien kissojen on todettu olevan terveitä useammin pelkästään sisäkissoja (Defauw 

ym. 2011, Lund ym. 2016) ja vähemmän aktiivisia (Defauw ym. 2011).  

 

Buffingtonin (2011) mukaan idiopaattista kystiittiä sairastavilla kissoilla on muita 

alavirtsatiesairauksia potevia kissoja enemmän erilaisia muita somaattisia vaivoja, kuten 

ruoansulatuskanavan ja ihon oireita. Hänen tutkimusryhmänsä on myös havainnut, että 
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idiopaattista kystiittiä aiemmin poteneet kissat reagoivat terveitä herkemmin erilaisiin 

ulkoisiin stressitekijöihin ilmentämällä tiettyjä oireita kuten oksentelua ja 

ruokahaluttomuutta. He esittävätkin, että kissan alttius reagoida stressiin herkästi ja häiriö 

elimistön stressivasteessa aiheuttavat erilaisia muutoksia useiden eri elinten toiminnassa, 

ja alavirtsatiet ovat vain yksi kohde tälle häiriölle (Buffington ym. 2014).  

 

Nykykäsityksen mukaan idiopaattisen kystiitin hoidossa tulisi panostaa elinympäristöön 

liittyvien stressitekijöiden hallintaan, jotta elimistön sympaattisen hermoston 

liikatoimintaa voitaisiin vähentää (Westropp ym. 2004, Little 2012). Erilaisilla 

elinympäristöön tehtävillä muutoksilla ja virikkeiden lisäämisellä onkin saatu hyviä 

tuloksia idiopaattista kystiittiä sairastavien kissojen hoidossa (Buffington ym. 2006b).  

Toinen tavoite on virtsan ärsyttävien ainesosien vähentäminen esimerkiksi lisäämällä 

nesteen saantia elimistöön ja parantamalla hiekkalaatikkojen miellyttävyyttä, jotta virtsa 

ei seisoisi rakossa ärsyttämässä limakalvoa (Little 2012). Idiopaattiseen kystiittiin 

sairastunutta kissaa tulisi arvioida kokonaisuutena ja huomioida myös kissan 

elinympäristö ja siinä tapahtuneet muutokset (Buffington ym. 2014).  

 

2.4.2 Virtsakivet 

 

2.4.2.1 Määritelmä ja yleisyys 

 

Jotkut virtsan mukana poistuvat aineenvaihduntatuotteet saattavat saostua 

mineraalikiteiksi tai edelleen makroskooppisesti havaittaviksi kappaleiksi eli 

virtsakiviksi (Osborne ym. 1996). Radiologisesti todettujen virtsatiekivien esiintyvyys 

alavirtsatieoireisilla kissoilla vaihtelee 7,0—22,1 % (Gerber ym. 2005, Sævik ym. 2011, 

Dorsch ym. 2014).  

 

Yleisimmät kissoille virtsakiviä muodostavat mineraalit ovat kalsiumoksalaattimono- ja 

dihydraatti sekä magnesiumammoniumfosfaatti eli struviitti. Kalsiumoksalaattikivet ovat 

yleistyneet merkittävästi 1980-luvun jälkeen, ja samalla struviittikivien määrä on 

vähentynyt (Lekcharoensuk ym. 2000). Kalsiumoksalaattikiviä on nykyisin noin puolet 

kissojen virtsakivistä (Bartges 2016, Houston 2016). Kolmanneksi yleisin kivityyppi on 

ammoniumuraatti. Muita harvinaisia kivityyppejä ovat kalsiumfosfaatti-, silikaatti-, 

ksantiini-, kystiini- ja natriumpyrofosfaattikivet (Houston ym. 2016).  
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2.4.2.2 Patofysiologia 

 

Olennaisimpia tekijöitä kiteiden ja kivien muodostumisprosessissa ovat virtsan 

ylikyllästyneisyys kiteitä muodostavilla mineraaleilla ja virtsan läpikulkuaika virtsateissä 

(Bartges & Kirk 2006). Nykytiedon mukaan kiteitä esiintyy paljon myös oireettomilla 

kissoilla, ja pidetäänkin epätodennäköisenä, että ne yksin aiheuttaisivat alavirtsatieoireita 

(Gunn-Moore 2003). Kiteiden löytymisestä virtsanäytteestä ei voi päätellä mitään kissan 

oireiden syistä (Little 2012). Lisäksi näytteen säilytysajalla ja -lämpötilalla on todettu 

olevan merkitystä. Kiteitä muodostuu virtsassa näytteenoton jälkeen, varsinkin jos 

näytettä pidetään jääkaapissa (Albasan ym. 2003), tai jos kissa on syönyt kuivaruokaa 

edes osana ruokavaliotaan (Sturgess ym. 2001).  

 

Struviittikivien muodostumiseksi virtsan on oltava emäksistä, joten niitä voidaan liuottaa 

syöttämällä kissalle happamoittavaa ruokaa, jossa on matala magnesium-, fosfori- ja 

proteiinipitoisuus (Bartges & Kirk 2006). Tällaisen ruokavalion yleistymisen myötä 

kalsiumoksalaattikivien määrä on noussut, koska happamoittaminen vapauttaa luustosta 

vereen kalsiumkarbonaattia, mikä johtaa edelleen hyperkalsiuriaan eli virtsan 

suurentuneeseen kalsiumpitoisuuteen ja edistää kalsiumoksalaattikiteiden saostumista 

virtsassa (Palm & Westropp 2011). Kalsiumin lisäksi kiteen muodostumiseen tarvitaan 

myös oksalaattia, jota muodostuu elimistössä useiden eri ravintoaineiden 

aineenvaihdunnan tuotteena, ja lisäksi sitä saadaan erityisesti kasviperäisestä ravinnosta 

(Dijcker ym. 2011). Kalsiumoksalaatti liukenee paremmin emäksisessä virtsassa, joten 

virtsan pH:n lasku edistää myös kiteytymistä (Bartges 2016). Kalsiumoksalaattikiviä ei 

voida liuottaa, vaan ne täytyy poistaa (Lulich ym. 2016). On myös mahdollista, että 

kalsiumoksalaattikivien määrän nousu laboratorioihin toimitettavista kivistä on kasvanut 

sen takia, että ne poistetaan ja täten tulevat helpommin lähetetyiksi laboratorioon kuin 

struviittikivet, joita voidaan liuottaa (Little 2012).  

 

Ammoniumuraattikivien taustalla voi olla löydettävissä maksasairaus, kuten 

portosysteeminen suntti (Dear ym. 2011). Kissoilla sitä esiintyy kuitenkin vain harvoin, 

ja uraattikivien syntymekanismi onkin vielä epäselvä. Geneettistä alttiutta pidetään 

todennäköisenä, mutta virheellistä geeniä ei ole vielä löydetty (Albasan ym. 2012). 
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2.4.2.3 Altistavat tekijät 

 

Laajassa pohjoisamerikkalaisessa kissojen virtsakiviä analysoineessa tutkimuksessa oli 

mukana yli 17 000 virtsakivioireista kissaa ja yli 150 000 verrokkikissaa. Uroksilta löytyi 

useammin kalsiumoksalaattikiviä ja naarailta puolestaan struviittikiviä. Kastroiduilla 

kissoilla sekä kalsiumoksalaatti- että struviittikivet olivat yleisempiä kuin 

leikkaamattomilla kissoilla (Lekcharoensuk ym. 2000). Tässä tutkimuksessa havaittiin 

myös, että kalsiumoksalaattikiviä saaneet kissat olivat merkittävästi vanhempia kuin 

struviittikivikissat. Suurin riski kalsiumoksalaattikiviin oli 7—10 vuoden ikäisillä 

kissoilla ja struviittikiviin puolestaan 4—7-vuotiailla (Lekcharoensuk ym. 2000). 

Uraattikiviä on todettu esiintyvän eniten 4—7-vuotiailla (Albasan ym. 2012).  

 

Eräillä roduilla (ragdoll, brittiläinen lyhytkarva, himalajankissa, persialainen, havana 

brown, scottish fold, eksoottinen lyhytkarva) mainitaan olevan muita rotuja suurempi 

riski kehittää kalsiumoksalaattikiviä ja osittain samoilla roduilla myös struviittikiteitä 

(Lekcharoensuk ym. 2000). Harvinaisempien uraattikivien kehittymisen riski on todettu 

suurentuneeksi toistuvasti siamilaisella, pyhä birmalla ja egyptinmaulla sekä lisäksi 

useilla muillakin roduilla (Appel ym. 2010, Albasan ym. 2012, Houston ym. 2016). 

 

Kissan vedensaanti on ruokavalion osalta merkittävin asia virtsakivien ehkäisyn kannalta. 

Runsas veden saanti tekee virtsasta laimeampaa, jolloin mineraalit eivät pääse 

konsentroitumaan. Lisäksi isomman virtsamäärän takia kissa virtsaa useammin, jolloin 

mineraalit eivät ehdi muodostaa kiteitä ja edelleen kiviä (Kerr 2013, Bartges 2016).  

 

Ruoan matala fosfori- ja magnesiumpitoisuus altistaa kalsiumoksalaattikiville (Bartges, 

2016). Fosfaatin puute ravinnossa aktivoi D-vitamiinin tuotantoa, mikä puolestaan 

edistää kalsiumin imeytymistä suolesta ja edelleen lisää kalsiumin erittymistä virtsaan. 

Magnesium sitoo virtsassa oksaalihappoa, mikä vähentää oksalaatin sitoutumista 

kalsiumiin. Lisäksi tiedetään, että B6-vitamiinin puute edistää kissan elimistössä 

itsesyntyistä eli endogeenistä oksalaattisynteesiä (Bartges 2016). Struviittikivien 

liuottamiseen käytettyjen erikoisruokavalioiden on todettu altistavan kissoja 

kalsiumoksalaattikiteille niin happamoittavan vaikutuksen kuin matalan 

magnesiumpitoisuudenkin takia (Palm & Westropp 2011, Bartges 2016). Tutkijat 

suosittelevatkin, että koska ravinnosta saatavien ja virtsaan erittyvien mineraalien 



12 
 

vaikutukset toisiinsa ovat hyvin monimutkaiset, kaikkien ravintoaineiden pitoisuudet 

myös erikoisruokavalioissa tulisi olla suositusten rajoissa virtsakivien ehkäisemiseksi 

(Kerr 2013).   

 

2.4.3 Virtsaputken tukos 

 

2.4.3.1 Määritelmä ja yleisyys 

 

Virtsaputken tukoksen takia virtsa ei pääse poistumaan rakosta. Tyypillisesti kissa yrittää 

virtsata ilman tulosta ja on kivulias. Tilanteen pitkittyessä uremia eli veren 

virtsahappopitoisuuden nousu sekä elektrolyyttien ja happo-emästasapainon muutokset 

johtavat yleisoireisiin ja jopa kuolemaan (Segev ym. 2011). Virtsaputken tukosten osuus 

kissojen alavirtsatieoireista on 10,3—21,0 % (Gerber ym. 2005, Sævik ym. 2011, Dorsch 

ym. 2014).  

 

2.4.3.2 Patofysiologia  

 

Idiopaattisessa kystiitissä muodostuva orgaaninen massa, matriksi, voi tukkeuttaa 

virtsaputken, kuten kappaleessa 2.4.1.2 on edellä selitetty. Tällaiseen matriksimassaan on 

usein liittynyt vaihteleva määrä mineraalikiteitä. Myös virtsakivi voi ahtauttaa 

virtsaputken. (Gunn-Moore 2003). Kuvassa 1 on esitetty, miten eri tavoin virtsaputken 

tukos (engl. urethral obstruction) voi syntyä.  

 

2.4.3.3 Altistavat tekijät 

 

Virtsaputken tukoksia esiintyy pääasiassa uroksilla, johtuen niiden kapeasta ja pitkästä 

virtsaputkesta (Grauer 2008, Segev ym. 2011).  Koska tukoksen taustalla on 

alavirtsateiden tulehdusreaktio ja/tai virtsakivet, ovat muut altistavat tekijät myös yhteisiä 

näiden kanssa.  
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Kuva 1. Virtsateiden inflammaatio ja virtsakiteet voivat johtaa erilaisiin seurauksiin 

yhdessä ja erikseen. *Inflammaatio voi olla idiopaattista tai sekundaarista johtuen 

bakteeritulehduksesta, virtsakivistä tai kasvaimesta. Lähde: DA Gunn-Moore. Feline lower 

urinary tract disease. J Fel Med Surg 2003, 5: 136.  

 

Suurin osa virtsatietukoksen saaneista kissoista on 1—7 vuoden ikäisiä (Segev ym. 2011). 

Virtsatietukoksen riskin on todettu olevan suurempi paljon kuivaruokaa syövillä kuin 

niillä kissoilla, jotka syövät sitä vain vähän tai eivät ollenkaan (Segev ym. 2011).  

 

2.4.4 Bakteerin aiheuttama virtsatietulehdus 

 

Kissan virtsa on hyvin konsentroitunutta ja täten myös virtsahapon, orgaanisten happojen 

ja virtsaan erittyvien antimikrobisten peptidien pitoisuus on korkea. Tämä puolestaan 

tekee kissan virtsan epäsuotuisaksi elinympäristöksi bakteereille (Litster ym. 2011).  

 

Bakteeritulehdusta diagnosoitaessa merkitsevänä bakteerikasvuna on useimmiten pidetty > 

103—10⁴ pmy/ml (pesäkettä muodostavaa yksikköä millilitrassa) (Eggertsdóttir ym. 2007, 

Dorsch ym. 2016), mutta kaikissa artikkeleissa bakteeritulehduksen määrittelytapaa ei 

kerrota näin tarkasti. 

 

Bakteeritulehduksen osuus alavirtsatieoireisilla kissoilla on 7,8—18,9 % (Gerber ym. 

2005, Sævik ym. 2011, Dorsch ym. 2014). Yleisin virtsaviljelynäytteissä kasvanut 

bakteeri on ollut Escherichia (E.) coli, jonka lisäksi näytteistä on löydetty streptokokkeja, 
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stafylokokkeja, enterokokkeja ja mikrokokkeja sekä Pasteurella -, Pseudomonas-, 

Haemophilus- Citrobacter- ja Proteus -lajeja (Eggertsdóttir ym. 2007, Dorsch ym. 2016).  

 

Bakteeriperäistä virtsarakon tulehdusta sairastaneiden kissojen on havaittu olevan 

hoikempia kuin verrokkikissojen, minkä on arveltu johtuvan siitä, että 

bakteeritulehduksen saaneilla on usein jokin altistava pitkäaikaissairaus kuten diabetes 

(Martinez-Ruzafa ym. 2012). Bakteeriperäinen virtsarakon tulehdus on yleisempi 

naarailla kuin uroksilla (Gerber ym. 2005, Dorsch ym. 2014). Lisäksi bakteeritulehduksen 

riski nousee iän myötä (Dorsch ym. 2014). 

 

2.4.5 Reviirin merkitseminen 

 

Reviirin merkitseminen virtsaamalla on normaalia käytöstä kastroimattomille kissoille. 

Merkatessaan kissa virtsaa yleensä seisaaltaan häntä pystyssä pystysuorille pinnoille, 

mutta myös vaakasuorille pinnoille virtsaaminen voi olla merkkailua. Kissa jatkaa myös 

hiekkalaatikon käyttöä, eikä ulosta muualle kuin laatikkoonsa (Hart 1996). Noin 10 % 

uroksista ja 4 % naaraista jatkaa merkkailua kastroinnin jälkeen (Hart 1996, Pryor ym. 

2001). Yleisiä merkkauskohteita ovat omistajalta tuoksuvat tavarat ja materiaalit kuten 

hänen vaatteensa, sekä sähkölaitteet. Merkkaaminen kohdistuu yleensä toistuvasti 

samoihin paikkoihin (Hart 1996). Merkkailu on yleisempää monikissatalouksissa kuin 

yksin asuvilla kissoilla, ja kissojen väliset ristiriidat lisäävät alttiutta merkkailulle (Pryor 

ym. 2001). Hiekkalaatikoiden määrän lisäämisen, hiekkalaatikon puhdistamisen 

vähintään kerran päivässä, hiekkalaatikoiden vaihtamisen viikoittain sekä 

merkkausjälkien puhdistamisen entsymaattisella puhdistusaineella on todettu vähentävän 

reviirin merkitsemistä huomattavasti (Pryor ym. 2001). Merkkailevan kissan 

virtsanäytteessä ei ole todettu muutoksia verrattuna sellaisiin kissoihin, joilla ei ole 

mitään virtsaamiseen liittyviä oireita (Tynes ym. 2003). 

 

2.4.6 Muut syyt 

 

Muita harvinaisempia alavirtsatieoireita aiheuttavia syitä ovat kasvaimet, synnynnäiset 

rakenteelliset viat ja erilaiset neurologiset sairaudet. Virtsarakon seinämän kasvain on 

todettu 3,6 %:lla alavirtsatieoireisista kissoista. Nämä kissat olivat muita 

alavirtsatieoireisia kissoja merkitsevästi vanhempia ja hoikempia (Dorsch ym. 2014).  
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Kehityshäiriöstä johtuvat erilaiset rakenteelliset viat aiheuttavat yleisimmin virtsan 

pidätyskyvyn heikkoutta (Bartges & Callens 2015). Manx-rotuisille kissoille on 

tyypillistä eriasteinen hännättömyys ja niillä on todettu hännän lyhyyden asteeseen 

liittyen erilaisia selkäytimen kehityshäiriöitä (Deforest & Basrur 1979). Manxeilla 

tiedetään olevan alttius virtsan karkailulle (Lekcharoensuk ym. 2001), ja virtsan karkailu 

puolestaan altistaa bakteeriperäisille virtsatietulehduksille (Martinez-Ruzafa ym. 2012). 

Suomessa manxin pitkäkarvaista muunnosta kutsutaan cymriciksi, monessa muussa 

maassa pitkäkarvaiseksi manxiksi. 

 

 

3 AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

3.1 Aineisto 

 

Aineisto kerättiin kesän ja syksyn 2011 aikana. Paperilomakkeeseen saatiin vastauksia 

kahdelta tamperelaiselta pieneläinklinikalta, Kainuusta yhdeltä pieneläinklinikalta ja 

yhdeltä kunnaneläinlääkärin vastaanotolta sekä yhdeltä pieneläinpainotteiselta 

yksityisvastaanotolta Pohjanmaalta. Internetissä julkaistiin vastaavat tiedot keräävä e-

lomake. Linkkiä e-lomakkeeseen levitettiin kissa-aiheisilla keskustelupalstoilla, 

sosiaalisessa mediassa, Eläinlääketieteellisen tiedekunnan internetsivuilla sekä Suomen 

Kissaliiton internetsivuilla ja Kissa-lehdessä nro 3/2011. Lisäksi linkki lähetettiin 

sähköpostilla suomalaisille rotukissayhdistyksille ja pyydettiin välittämään edelleen 

jäsenille. Lomakkeesta tehtiin myös ruotsinkielinen versio niin paperille kuin internetiin. 

Paperilomakkeilla saadut vastaukset tallennettiin e-lomakkeiksi ja ruotsinkieliset 

yhdistettiin suomenkielisiin. Yksi paperilomakevastaus hylättiin, koska siitä puuttui 

vastaus pakolliseksi asetettuun kysymykseen. Aineiston lopullinen koko oli 1379 

vastausta. Aineiston muodostuminen on esitetty kuviossa 1. 

 

3.2 Menetelmät 

 

3.2.1 Kyselylomake 

 

3.2.1.1 Lomakkeen laatiminen ja rakenne 
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Kyselylomakkeen kysymyksiä testattiin ensin kuuden kissanomistajan vastaamana ja 

pyydettiin heiltä palautetta. Tältä pohjalta muodostettiin lopullinen kyselylomake (liite 1). 

Lomakkeessa kysyttiin kissan perustietojen lisäksi sen elinympäristöstä, ruokavaliosta ja 

alavirtsatieoireista. Lomakkeessa oli sekä avoimia kysymyksiä että monivalintaruutuja.  

 

3.2.1.2 Kissan perustiedot 

 

Kissasta kysyttiin sen ikä (vuosina) tai jos tarkka ikä ei ollut tiedossa, pyydettiin omistajaa 

arvioimaan kissan ikä luokkiin jaettuna. Lisäksi kysyttiin, onko kissa kastroitu tai 

steriloitu (”leikattu”). Rodusta kysyttäessä käytettiin seuraavaa ohjetta: rotukissa on 

rekisteröity rotukissa ja kotikissaksi nimetään kaikki muut kissat (eli maatiaiskissat, 

sekarotuiset kissat ja rekisteröimättömät rotukissat). Lisäksi omistajaa pyydettiin 

arvioimaan kissan ruumiinrakennetta asteikolla: hoikka, sopiva, hieman ylipainoinen, 

selvästi ylipainoinen.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvio 1. Aineiston muodostumisen vuokaavio. 

 

 

E-lomake suomeksi 
(n=1311) 

E-lomake ruotsiksi 
(n=8) 

Paperilomake 
suomeksi 

(n=56) 

Aineisto 
(n=1379) 

Hylätty 
(n=1) 

Paperilomake 
ruotsiksi 

(n=5) 
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3.2.1.3 Elinympäristöön liittyvät tekijät 

 

Omistajilta kysyttiin, montako astiaa kissalla on käytössään tarpeiden tekemistä varten, 

kuinka usein laatikot tyhjennetään ja mitä kuivikemateriaalia niissä käytetään. 

Kuivikemateriaalivaihtoehdot olivat: paakkuuntumaton hiekka, paakkuuntuva 

karkearakeinen hiekka, paakkuuntuva hienojakoinen hiekka, puupohjainen kuivike, 

kristallikidehiekka tai muu vaihtoehto, johon pyydettiin tarkennusta. 

 

Omistajilta kysyttiin, kuinka usein kissa syö kutakin seuraavista vaihtoehdoista: 

kuivaruoka, purkkiruoka, raaka tai kypsä liha ja raaka tai kypsä kala. Vaihtoehto ”Koko 

ajan” tarkoittaa sitä, että kissalle on aina tarjolla kyseistä ruokaa ja se voi syödä milloin 

haluaa. Lisäksi kysyttiin, saalistaako kissa itse ravintoa ulkoa. Juomisesta kysyttiin 

juotavan nesteen laadusta sekä juoma-astian tyypistä. Lisäksi kysyttiin erilaisten 

lisäravinteiden käytöstä.  

 

Muusta elinympäristöstä kysyttiin ulkoilumahdollisuuksista, talouden muiden kissojen, 

koirien ja lasten määrästä sekä kissan käytettävissä olevasta pinta-alasta.  

 

3.2.1.4 Alavirtsatieoireet 

 

Alavirtsatieoireiden esiintymisestä kysyttiin, onko kissalla ollut niitä viimeisen vuoden 

aikana, aiemmin vaiko ei koskaan. Analyyseja varten kaksi ensin mainittua ryhmää 

yhdistettiin. Lisäksi kysyttiin monivalintana, mitä oireita kissalla oli ollut. Oireita ei 

määritelty mitenkään, vaan vastaus perustui täysin omistajan ilmoitukseen. Esimerkiksi 

se, onko kissalla tihentynyttä virtsaamistarvetta, on omistajan kokemus asiasta. 

Kivuliaisuudesta virtsatessa mainittiin kuitenkin esimerkinomaisesti ”kuten ääntelyä 

virtsatessa”.  

 

3.2.1.5 Kissojen saamat diagnoosit 

 

Omistajilta kysyttiin, minkä diagnoosin kissa oli saanut eläinlääkäriltä virtsatieoireisiinsa. 

Vastaus perustui täysin omistajan käsitykseen ja ilmoitukseen, eikä tarkempia 

määritelmiä eri diagnooseille asetettu. Bakteeriviljelyllä varmistettu tulehdus haluttiin 

erottaa muista epäspesifeistä tulehdusdiagnooseista. 
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3.2.2 Tilastolliset menetelmät 

 

E-lomakkeelle tallennetut vastaukset siirrettiin IBM SPSS Statistics 20 -ohjelmaan, jolla 

tulokset analysoitiin. Luokiteltujen muuttujien vertailuun käytettiin ristiintaulukointia ja 

erojen tilastollisen merkitsevyyden arviointiin Pearsonin khiin neliön testiä. Tilastollisesti 

merkitsevänä pidettiin p:n arvoa < 0,05. Monimuuttuja-analyysi tehtiin binomiaalisella 

logistisella regressioanalyysillä. Monimuuttuja-analyysiin valittiin sellaisia tekijöitä, 

jotka yksimuuttujamallissa olivat tilastollisesti merkitseviä. Myös monimuuttuja-

analyysin merkitsevänä p-arvona pidettiin rajaa 0,05.  

  

 

4 TULOKSET 

 

4.1 Kissojen ominaisuudet 

 

4.1.1 Ikä 

 

Kissan ikä ilmoitettiin vuoden tarkkuudella 1238 kissasta. Alle vuoden ikäiset merkittiin 

0-vuotiaiksi. Alavirtsatieoireiden esiintymistä koskevaan kysymykseen saatiin vastaus 

1343 kissasta. Oireita oli ollut vähintään kerran elämänsä aikana 518 kissalla (38,6 %). 

Alavirtsatieoireita kokeneet kissat olivat selvästi oireettomia iäkkäämpiä. Lisäksi 

kastroimattomat olivat selvästi kastroituja nuorempia. Ylipainoiset kissat olivat hoikkia 

ja sopivia vanhempia. Kissojen iän tunnusluvut eri ryhmille on esitetty taulukossa 1.  

 

4.1.2 Sukupuoli ja kastrointi 

 

Vastauksia saatiin 1379 kissasta, joista naaraita oli 49,4 % (n=681) ja uroksia 50,5 % 

(n=697). Yhden kissan sukupuolta ei tiedetty. Uroksista oli kastroitu 87,4 % (n=609) ja 

naaraista 80,0 % (n=545). Kolmesta naaraasta ei ollut tietoa mahdollisen steriloinnin 

osalta. Yhteensä kastroituja oli 83,8 % kissoista. 

 

 Alavirtsatieoireiden esiintymistä koskevaan kysymykseen saatiin vastaus 1343 kissasta. 

Oireita oli ollut vähintään kerran elämänsä aikana 519 kissalla (38,6 %). Uroksilla oireita 
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oli ollut tilastollisesti merkitsevästi enemmän kuin naarailla. Myös kastroiduilla kissoilla 

oli merkitsevästi useammin oireita kuin kastroimattomilla. Taulukossa 2 esitetään 

alavirtsatieoireita kokeneiden ja oireettomien kissojen perustiedot yksimuuttujamallin 

mukaisesti.  

 

Kun monimuuttuja-analyysissä ikä otettiin huomioon sekoittavana tekijänä, säilyivät 

kotikissa (p<0,001), kastrointi (p<0,001) ja urossukupuoli (p=0,024) tilastollisesti 

merkitsevinä riskitekijöinä, mutta ruumiinrakenteen merkitsevyys poistui.   

 

Taulukko 1.  Kissojen ikää kuvaavat tunnusluvut eri kissaryhmille.  

Kissan ominaisuus Keski-ikä 
(vuosia) 

Iän mediaani 
(vuosia) 

Sukupuoli 
     Uros 
     Naaras 
 

       
4,6 
4,6 

           
                    3 
                    4 

Kastraatiostatus 
     Kastroitu 
     Kastroimaton 
 

       
5,1 
2,1 

           
                    5 
                    2 

 Rotu 
     Kotikissa 
     Rotukissa 
 

       
4,3 
4,9 

           
                    3 
                    4 

Ruumiinrakenne 
     Hoikka tai sopiva 
     Ylipainoinen 
 

       
4,2 
5,8 

             
                    3 
                    6 

Alavirtsatieoireet 
     Kyllä 
     Ei 
 

       
6,4 
4,4 

             
                    6 
                    3 

Kaikki kissat      4,6                     4 

   
 

4.1.3 Rotu  

 

Kaikista kissoista 727 eli 52,7 % oli kotikissoja (maatiaiskissa, sekarotuinen kissa tai 

rekisteröimätön rotukissa). Näistä yhden sukupuolta ei omistaja ilmoittanut. Kahdentoista 

kissan rotua omistaja ei tiennyt. Rekisteröityjä rotukissoja oli 640 eli 46,4 % kissoista. 

Eri rotuja oli 36, ja niistä yleisimmät (yli 25 kissaa per rotu) on esitetty taulukossa 3. 
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Taulukko 2. Kissojen ominaisuudet alavirtsatieoireiden esiintymisen suhteen yksimuuttujamallin 

mukaisesti.  

Ominaisuus Oireisia n (%) Oireettomia n (%) p-arvo 
    
Sukupuoli 
     Uros 
     Naaras 
 

 
285 (41,9 %) 
233 (35,2 %) 

 
396 (58,1 %) 
428 (64,8 %) 

 
0,013 

Kastraatiostatus 
     Kastroitu 
     Kastroimaton 

 
478 (42,5 %) 
39 (18,2 %) 

 
648 (57,5 %) 
175 (81,8 %) 

 
< 0,001 

 Rotu 
     Kotikissa 
     Rotukissa 
 

 
329 (46,9 %) 
190 (29,6 %) 

 
372 (53,1 %) 
452 (70,4 %) 

 
< 0,001 

Ruumiinrakenne 
     Hoikka 
     Sopiva 
     Hieman ylipainoinen 
     Selvästi ylipainoinen 
 
     Hoikka tai sopiva 
     Ylipainoinen 

 
107 (37,2 %) 
262 (36,7 %) 
123 (43,3 %) 
27 (47,4 %) 

 
369 (36,8 %) 
150 (44,0 %) 

 
181 (62,8 %) 
452 (63,3 %) 
161 (56,7 %) 
30 (52,6 %) 

 
633 (63,2 %) 
191 (56,0 %) 

 
0,119 
 
 
 
 

0,019 

 

 

Alavirtsatieoireita oli ollut merkitsevästi useammin kotikissoilla kuin rotukissoilla 

(Taulukko 2). Tämä ero säilyi myös monimuuttuja-analyysissä, kun ikä ja kastrointi 

otettiin huomioon sekoittavina tekijöinä.  

 

4.1.4 Ruumiinrakenne 

 

Naaraat arvioitiin merkitsevästi uroksia useammin hoikiksi ja urokset taas naaraita 

useammin sopiviksi. Kun hoikat ja sopivat yhdistettiin ja verrattiin niitä ylipainoisiin, ei 

eroa sukupuolten välillä ollut. Kastroidut kissat arvioitiin useammin ylipainoisiksi 

(29,2 %) kuin kastroimattomat kissat (6,8 %, p<0,001). Kotikissat (31,1 %) arvioitiin 

merkitsevästi rotukissoja (19,3 %) useammin ylipainoisiksi (p<0,001). Kun ikä otettiin 

huomioon sekoittavana tekijänä, säilyivät kastrointi ja kotikissa silti tilastollisesti 

merkitsevinä ylipainon riskitekijöinä myös monimuuttuja-analyysissä. Omistajien arviot 

kaikkien kissojen ruumiinrakenteesta on esitetty kuviossa 3.  
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Taulukko 3. Yleisimmät kissarodut ja niiden sukupuolijakauma.  

(* yhden kotikissan sukupuoli tuntematon) 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Omistajien arvio kissan ruumiinrakenteesta prosenttiosuuksina kaikkien 

kissojen määrästä. 

 

Rotu Uroksia 
(kpl) 

Naaraita (kpl) Yhteensä 
(kpl) 

kotikissa 
 
maine coon  
norjalainen metsäkissa 
cornish rex 
itämainen lyhytkarva 
 
ragdoll 
burma 
abessinialainen 
pyhä birma 
 
persialainen 
brittiläinen lyhytkarva 
siperiankissa 
siamilainen 
somali 

358 
 

23 
24 
23 
19 

 
21 
24 
14 
18 

 
16 
14 
17 
10 
16 

368 
 

25 
24 
21 
25 

 
20 
13 
19 
15 

 
13 
13 
10 
16 
10 

727* 
 

48 
48 
44 
44 

 
41 
37 
33 
33 

 
29 
27 
27 
26 
26 
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Alavirtsatieoireisten ja oireettomien kissojen välillä ei ruumiinrakenteessa ollut eroja 

omistajien arvioimana, kun käytettiin tätä neliportaista luokitusta. Mutta kun yhdistettiin 

hoikat ja sopivat yhteen ja ylipainoiset toiseen, oli ylipainoisilla merkitsevästi useammin 

oireita (Taulukko 2). Monimuuttuja-analyysissä iän, kotikissan ja kastroinnin ollessa 

sekoittavia tekijöitä, ei ruumiinrakenteella kuitenkaan enää ollut merkitsevää yhteyttä 

alavirtsatieoireiden esiintymiseen.  

 

4.2 Elinympäristö 

 

Kaikista kissoista 91,8 % asui sisällä ja pääsi ulos korkeintaan valvotusti tarhaan, 

parvekkeelle tai valjaissa. Halutessaan pääsi vapaana ulkoilemaan 7,3 % kissoista, 

kotikissoista tilastollisesti merkitsevästi suurempi osa (12,0 %) kuin rotukissoista (2,1 %, 

p<0,001). Tilastollisesti merkitsevää eroa alavirtsatieoireiden esiintymisessä näiden 

ryhmien välillä ei ollut. Pääasiassa ulkona asuvia kissoja oli niin vähän, ettei niiden osalta 

voitu tilastollista tarkastelua tehdä. Kissan käytössä olevan asunnon pinta-alalla ei 

havaittu yhteyttä oireisiin, kun käytettiin lomakkeessa käytettyä neliömääriin perustuvaa 

luokittelua. 

 

Yhden kissan talouksia oli vain 18,5 %. Yleisin kissamäärä vastaajan taloudessa oli kaksi 

kissaa (34,6 %). Kolme kissaa oli 19,2 %:ssa talouksista. Yksin asuvista kissoista 

tilastollisesti merkitsevästi suurempi osa oli kotikissoja kuin rotukissoja (p<0,001). Kun 

yhdistettiin kaikki useamman kissan taloudet yhteen ja verrattiin niitä yhden kissan 

talouksiin, ei tilastollisesti merkitsevää eroa alavirtsatieoireiden esiintymisessä ollut.  

 

Valtaosassa (79,3 %) kissatalouksia ei asunut ollenkaan koiria. Yksi koira asui 11,9 %:ssa 

kissatalouksista ja kaksi tai enemmän 8,8 %:ssa. Kun yhdistettiin kaikki koiralliset 

taloudet ja verrattiin niitä koirattomiin, ei kissojen alavirtsatieoireiden esiintymisessä 

ollut tilastollisesti merkitsevää eroa.  

 

Vain 9,5 %:ssa kissatalouksista oli alle kouluikäisiä lapsia. Tilastollisesti merkitsevää eroa 

kissojen alavirtsatiesairauksien esiintymisessä ei ollut näiden ja lapsettomien talouksien 

välillä. 

 

4.3 Hiekkalaatikot ja kuivikemateriaalit 
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Eri kuivikemateriaalien käyttö alavirtsatieoireisilla ja -oireettomilla kissoilla on esitetty 

taulukossa 4. Yleisin kuivikemateriaali oli paakkuuntuva hienojakoinen hiekka eli niin 

sanottu mikrohiekka. Hienojakoista paakkuuntuvaa hiekkaa käyttävillä oireita oli ollut 

35,1 %:lla ja jotain muuta materiaalia käyttävillä 42,9 %:lla (p=0,004). Hienojakoinen 

hiekka oli käytössä 67,0 %:lla rotukissoista ja 42,8 %:lla kotikissoista (p<0,001). 

Kristallikidekuivikkeen käyttäjistä yli puolella (54,4 %) oli ollut oireita ja toisaalta niistä 

kissoista, jotka käyttivät jotain muuta kuin kristallihiekkaa, oireita oli 37,3 %:lla. 

Oireettomista kissoista kristallihiekka oli käytössä 5,7 %:lla ja oireilevista 10,8 %:lla. 

Erot olivat tilastollisesti merkitseviä (p=0,001). Kristallihiekkaa käyttävistä kissoista 

65,7 % oli kotikissoja ja tilastollisesti merkitsevästi rotukissoja suurempi osa kotikissoista 

käytti kristallihiekkaa (9,5 % vs. 5,5 %, p=0,006). Myös karkearakeista paakkuuntuvaa 

hiekkaa käyttävillä oireita oli tilastollisesti merkitsevästi enemmän (45,9 %) kuin muita 

kuivikelaatuja käyttävillä (36,8 %). Näistäkin kissoista tilastollisesti merkitsevästi 

suurempi osa oli kotikissoja kuin rotukissoja (26,8 % vs. 13,7 %, p<0,001). Kissoista, 

joilla oli käytössään jokin muu kuin annettu kuivikevaihtoehto, oireilevia oli peräti 65,0 % 

ja ero oireettomiin oli tilastollisesti merkitsevä, tosin kokonaismäärä tässä ryhmässä oli 

pieni. 

 

Monimuuttuja-analyysiin otettiin mukaan kotikissa, kastrointi, ikä sekä paakkuuntuva 

karkea hiekka, hienojakoinen paakkuuntuva hiekka ja kristallihiekka. Hiekkalaaduista 

vain kristallihiekan tilastollinen merkitsevyys säilyi. Mutta kun mukaan otettiin myös 

vääriin paikkoihin virtsaaminen, joka oli yleisin oire ja yhdistyi kristallihiekkaan, poistui 

kristallihiekan merkitsevyys alavirtsatieoireille. 

 

Taulukko 4. Oireisten ja oireettomien kissojen määrät ja osuudet eri kuivikemateriaalien suhteen.  

Kuivikemateriaali             Oireiset          Oireettomat                   p-arvo 
    
Paakkuuntuva hienojakoinen       259 (35,1 %)          478 (64,9 %)                    0,004 

Puupohjainen       120 (39,0 %)          188 (61,0 %)                    0,897 

Paakkuuntuva karkea       123 (45,9 %)          145 (54,1 %)                    0,006 

Kristallikiteet         56 (54,4 %)           47 (45,6 %)                    0,001 

Paakkuuntumaton         17 (38,6 %)            27 (61,4 %)                    0,999 

Muu         13 (65,0 %)              7 (35,0 %)                    0,015 
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Yksi hiekkalaatikko oli käytössä 42,1 %:lla kissoista ja kaksi laatikkoa 32,8 %:lla. 

Hiekkalaatikot puhdisti vähintään kerran päivässä 78,1 % omistajista. Hiekkalaatikoiden 

määrällä tai tyhjentämistiheydellä ei ollut merkitystä virtsatieoireiden kannalta, kun 

tarkasteltiin kaikkia oireita yhdessä. Niillä kissoilla, jotka tekivät tarpeensa vain sisälle, 

oli tilastollisesti merkitsevästi vähemmän oireita kuin niillä, jotka tekivät tarpeitaan myös 

ulos. 

 

4.4 Ruokinta 

 

Kissat söivät pääasiassa teollisia ruokia. Yli 80 % kissoista sai kuivaruokaa vähintään 

kerran päivässä ja yli puolella kaikista kissoista kuivaruokaa oli tarjolla koko ajan. Eri 

ruokia syövien kissojen määrät ja osuudet kaikista kissoista on esitetty taulukossa 5.  

 
Niistä kissoista, joilla oli kuivaruokaa tarjolla koko ajan, harvemmat arvioitiin 

ylipainoisiksi kuin niistä, joilla kuivaruokaa ei ollut koko ajan tarjolla (p=0,002). 

Virtsatieoireiden esiintymisessä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja eri ruokalajien ai 

ruokintatiheyksien välillä. Purkkiruokaa tarkastellessa nähtiin, että vähintään kerran 

päivässä purkkiruokaa saavilla kissoilla virtsatieoireita oli 36,8 %:lla ja niillä, jotka eivät 

koskaan saaneet purkkiruokaa, oireita oli 47,3 %:lla. Ero ei kuitenkaan aivan ollut 

tilastollisesti merkitsevä (p=0,051). 

 
Taulukko 5. Eri ruokia syövien kissojen määrä ja osuus kaikista kissoista jaettuna sen 
mukaan, kuinka usein kissa syö kyseistä ruokaa. Päivittäin = 1-4 kertaa päivässä aterioina, 
Harvemmin = muutaman kerran viikossa, kerran viikossa tai harvemmin.  

Ruoka   Aina tarjolla         Päivittäin        Harvemmin                   Ei koskaan 

     

Kuivaruoka    752 (54,5 %)     394 (28,5 %)          166 (12,1 %)       67 (4,9 %) 

Purkkiruoka        91 (6,6 %)     927 (67,2 %)          286 (20,7 %)       75 (5,4 %) 

Raaka liha          8 (0,6 %)     260 (18,9 %)          872 (63,2 %)   239 (17,3 %) 

Kypsä liha          0 (0,0 %)         14 (1,0 %)          799 (57,9 %)   566 (41,0 %) 

Raaka kala          0 (0,0 %)           4 (0,3 %)          680 (49,3 %)   695 (50,4 %) 

Kypsä kala          0 (0,0 %)         10 (0,7 %)          884 (64,1 %)   485 (35,2 %) 
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Raakaruokinnalla oli pääasiallisesti 69 kissaa, eli 5,0 % kaikista kissoista. 15 kissaa 

(1,1 %) hankki ravintonsa itse ulkoa. Vain yhdeksän kissaa ei juonut ollenkaan vettä. 

Veden sijaan tai sen lisäksi käytettiin erilaisia maitotuotteita kuten kissoille tarkoitettua 

teollista maitovalmistetta, kermaa tai piimää. Valta-osalla kissoista oli käytössään yksi 

(39,4 %) tai kaksi (39,6 %) juoma-astiaa. Lähes kaikki (95,4 %) joivat lautasesta, kupista 

tai kulhosta. Juoma-automaatin käyttömahdollisuus oli 10,7 %:lla kissoista. Yli puolet 

kissoista ei saanut koskaan mitään vitamiini- tai kivennäisvalmistetta ja vielä 

harvemmalle annettiin rasvahappovalmisteita. Millään näistä tekijöistä ei ollut yhteyttä 

virtsatieoireiden esiintymiseen. 

 

4.5 Erilaiset alavirtsatieoireet 

 

4.5.1 Vääriin paikkoihin virtsaaminen  

 

Vääriin paikkoihin virtsaamista ei periuriaa oli ollut oireena 322 kissalla (62,0 % 

oireisista). Sukupuolieroa ei ollut, mutta tilastollisesti merkitsevä osa oli kastroituja 

(91,3 %, p<0,001) ja kotikissoja (65,8 %, p<0,001). Ruumiinrakenteella ei ollut yhteyttä 

vääriin paikkoihin virtsaamiseen. Oiretta esiintyi eniten niillä, joiden lisäksi taloudessa 

asui yksi muu kissa ja ero oli tilastollisesti merkitsevä verrattuna muihin useamman 

kissan kanssa asuviin ja yksin asuviin (p=0,013). Jos yhdistettiin kaikki useamman kissan 

taloudet ja verrattiin niitä yhden kissan talouksiin, ei ero ollut aivan tilastollisesti 

merkitsevä. Vääriin paikkoihin virtsaavien kissojen perheissä oli myös merkitsevästi 

muita useammin vähintään yksi koira (p=0,015) ja vähintään yksi alle kouluikäinen lapsi 

(p=0,024). Nämä kissat tekivät tarpeensa merkitsevästi muita useammin vain 

pääsääntöisesti sisälle (p=0,005), eivät siis aina sisälle.  

 

Ruokavaliossa ei ollut eroa muihin kissoihin verrattuna. Näillä kissoilla oli kuivikkeena 

muita harvemmin hienojakoinen hiekka (48,1 % vs. 56,1 %, p=0,012) ja muita useammin 

kristallihiekka (12,7 % vs. 6,1 %, p<0,001). Ne kissat, joiden hiekkalaatikko tyhjennettiin 

harvemmin kuin kerran päivässä, virtsasivat merkitsevästi useammin väärään paikkaan 

kuin ne kissat, joiden hiekkalaatikko tyhjennettiin vähintään päivittäin (p=0,003). 

 

Monimuuttuja-analyysiin otettiin mukaan seuraavat ominaisuudet: ikä vuosina, onko 

kastroitu, onko rotu- vai kotikissa, onko kahden kissan talous, onko koiria, onko alle 

kouluikäisiä lapsia, onko käytössä hienojakoinen hiekka ja onko käytössä kristallihiekka. 
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Alle kouluikäisten lasten ja hienojakoisen hiekan merkitsevyys vääriin paikkoihin 

virtsaamisen kannalta poistui, mutta muiden säilyi.  

 

4.5.2 Tihentynyt virtsaamistarve 

 

Omistajan arvioima tihentynyt virtsaamistarve eli pollakisuria oli oireena 180 kissalla 

(34,7 % alavirtsatieoireisista kissoista). Oireilevat kissat olivat oireettomia useammin 

uroksia (60,6 %, p=0,004), kastroituja (94,4 %, p<0,001) ja ylipainoisia (31,7 %, 

p=0,043). Kotikissojen ja rotukissojen välillä ei ollut eroa tihentyneessä 

virtsaamistarpeessa.  

 

Talouden muiden kissojen, koirien tai lasten määrällä ei ollut yhteyttä tihentyneeseen 

virtsaamistarpeeseen. Nämä kissat olivat muita kissoja useammin raakaruokinnalla 

(p=0,003).  Hiekkalaatikon tyhjentämisellä tai kuivikemateriaalilla ei havaittu yhteyttä 

oireeseen. 

 

Monimuuttujamallissa ikä huomioiden ylipainon tilastollinen merkitsevyys poistui, mutta 

kaikkien muiden yllä mainittujen tekijöiden (urossukupuoli, kastrointi ja raakaruokinta) 

tilastollinen merkitsevyys säilyi vahvana.  

 

4.5.3 Virtsaamiskipu  

 

Kivuliaisuutta virtsatessa eli dysuriaa oli ollut 119 kissalla (22,9 % oireisista). 

Merkitsevästi oireettomia useampi näistä kissoista oli uros (74,8 %, p<0,001), kastroitu 

(95,7 %, p<0,001), ylipainoinen (37,8 %, p=0,001) ja kotikissa (63,0 %, p=0,024).  

 

Monimuuttujamallissa huomioitiin yllä mainitut tekijät ja ikä. Tilastollisesti erittäin 

merkitsevänä tekijänä säilyi urossukupuoli (p<0,001), mutta muiden tekijöiden 

tilastollinen merkitsevyys poistui.  

 

Virtsaamiskipua oireilleet kissat saivat muita kissoja harvemmin purkkiruokaa (p=0,012). 

Niillä oli käytössä muita useammin karkearakeinen paakkuuntuva hiekka (p=0,044). 

Talouden kissojen, koirien tai lasten määrällä perheessä ei tullut esiin yhteyttä 

virtsaamiskipuun. 
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4.5.4 Verivirtsaisuus 

 

Verivirtsaisuutta eli hematuriaa oli ollut 120 kissalla (23,1 % oireisista). Sukupuolten 

välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. Verivirtsaisuudesta kärsineet kissat olivat 

yhtä muuttujaa tarkasteltaessa tilastollisesti merkitsevästi muita kissoja useammin 

kastroituja (94,9 %, p=0,001), kotikissoja (63,3 %, p=0,015) ja ylipainoisia (35,8 %, 

p=0,007). Monimuuttujamallissa ikä huomioiden kotikissa ja ylipaino eivät enää olleet 

tilastollisesti merkitseviä tekijöitä ja kastroinnin merkitsevyys heikkeni huomattavasti 

(p=0,035). 

 

Muiden kissojen, koirien tai lasten määrällä perheessä ei havaittu yhteyttä 

verivirtsaisuuteen. Hiekkalaatikkoon liittyvillä tekijöillä ei tullut esiin tilastollista 

merkitsevyyttä, ei myöskään ruokavaliolla. 
 

4.6 Kissojen vienti eläinlääkärin vastaanotolle 

 

Vastaajat ilmoittivat, että 389 kissaa oli käytetty eläinlääkärillä alavirtsatieoireiden takia 

ja 138 kissaa ei käytetty. Vapaamuotoisessa vastauksessa siihen, miksi eläinlääkärissä ei 

käyty, tuli esiin se, että nämä tapaukset koskivat lähinnä vääriin paikkoihin virtsaamista. 

Yleisimmät syyt vastaanotolle viemättömyyteen olivat oireiden pitäminen merkkailuna 

(kiimaan liittyvää tai leikkaamaton kolli kyseessä, 9 vastausta), oireiden esiintyminen 

vain satunnaisesti (20 vastausta), oireiden pitäminen mielenosoituksena (5 vastausta), 

oireiden yhdistäminen stressaavaan elämäntilanteeseen (11 vastausta) tai kissalle 

epämieluisaan kuivikemateriaaliin tai hiekkalaatikon epäpuhtauteen (13 vastausta). 

Muutama omistajista (13 vastausta) oli keskustellut oireesta eläinlääkärin kanssa muun 

asian yhteydessä tai puhelimitse, mutta eläinlääkäri ei ollut pitänyt aiheellisena 

vastaanotolle tuloa.  

 

4.7 Eläinlääkäriltä saadut diagnoosit 

 

4.7.1 Tukos virtsaputkessa 

 

Virtsaputken osittainen tai täydellinen tukos oli diagnosoitu 38 kissalla (9,8 % 
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eläinlääkäriin viedyistä kissoista). Tukoksen saaneista valtaosa (76,3 %) oli kotikissoja 

(p=0,003), uroksia oli 94,7 % (p<0,001) ja kastroituja oli 97,4 % (p=0,022). Ylipainoisia 

oli merkitsevästi enemmän kuin hoikkia tai sopivia (p=0,002). Monimuuttujamallissa ikä 

mukaan lukien kastrointi ei enää ollut tilastollisesti merkitsevä tekijä ja myös ylipainon 

(p=0,041) ja kotikissan (p=0,030) tilastollinen merkitsevyys heikkeni.   

 

Virtsaputken tukoksen saaneista kissoista tilastollisesti merkitsevästi muita kissoja 

useampi ei saanut koskaan raakaa lihaa (p=0,005) ja harvempi söi purkkiruokaa (p=0,032) 

kuin muut. Karkearakeista hiekkaa käytti useampi (p=0,035) ja hienojakoista harvempi 

(p=0,029) kuin muista kissoista. Näistä kissoista merkitsevästi muita kissoja useampi 

(35,1 %) eli talouden ainoana kissana (p=0,010). Kuolleista tai lopetetuista kissoista 

31,0 %:lla oli tukos, ja 23,7 % tukoksen saaneista kissoista oli kuollut tai lopetettu. 

 

4.7.2 Idiopaattinen virtsarakon tulehdus  

 

Idiopaattisen kystiitin diagnoosin oli saanut vähintään kerran elämässään 59 kissaa 

(15,1 %). Näistäkin kissoista tilastollisesti merkitsevä osa oli kastroitu (98,3 %, p=0,002), 

mutta sukupuolella tai ruumiinrakenteella ei havaittu yhteyttä idiopaattisen kystiitin 

diagnoosiin. Kun ikä otettiin huomioon sekoittavana tekijänä, kastroinnin tilastollinen 

merkitsevyys säilyi mutta heikkeni (p=0,020). Ruumiinrakenteessa ei ollut merkitseviä 

eroja, ei myöskään kotikissojen ja rotukissojen välillä.  

 

Talouden kissa-, koira- tai lapsimäärällä ei havaittu yhteyttä idiopaattisen kystiitin 

diagnoosiin. Ulkoilulla tai ulos tarpeiden tekemisessä ei ollut eroja muihin kissoihin 

verrattuna. Hiekkalaatikoihin liittyvillä seikoilla ei tullut esiin tilastollista merkitsevyyttä. 

Ruokavaliossa ainoa ero muihin kissoihin oli se, että tämän diagnoosin saaneiden 

joukossa oli enemmän sellaisia kissoja, jotka eivät saaneet koskaan kypsää kalaa 

(p=0,010). Kuolleista tai lopetetuista kissoista 20,7 %:lla oli diagnosoitu idiopaattinen 

kystiitti, ja 10,2 % tämän diagnoosin saaneista kuoli tai lopetettiin. 

 

4.7.3 Bakteeriviljelyllä varmistettu virtsarakon tulehdus 

 

Bakteeriviljelyllä varmistetun virtsarakon tulehduksen sairastaneita oli 124 (31,9 %). 

Sairastuneiden sukupuolissa ei ollut eroa, mutta kastroituja (96,7 %) oli tilastollisesti 
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merkitsevästi enemmän kuin muiden kissojen joukossa (p<0,001) ja tämä säilyi lähes yhtä 

vahvana, kun ikä otettiin huomioon sekoittavana tekijänä. Kotikissojen ja rotukissojen 

välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa, eikä kissan ruumiinrakenteella havaittu 

yhteyttä tähän diagnoosiin.  

 

Näistä kissoista tilastollisesti merkitsevästi useampi kuin muut ei syönyt ollenkaan 

kuivaruokaa (p=0,002), mutta toisaalta myöskään tilastollisesti merkitsevästi muita 

useampi ei syönyt koskaan purkkiruokaa (p=0,029). Näistä kissoista tilastollisesti 

merkitsevästi muita useampi oli raakaruokinnalla (p=0,038) ja sai rasvahappovalmisteita 

useammin kuin muut (p=0,013). Muiden kissojen ja koirien määrällä ei ollut merkitystä. 

Hiekkalaatikkoon liittyvillä seikoilla ei ollut merkitystä. Kuolleista tai lopetetuista 

kissoista 41,4 %:lla oli ollut bakteeriviljelyllä varmistettu virtsarakon tulehdus, ja 9,7 % 

tämän diagnoosin saaneista oli kuollut tai lopetettu. 

 

4.7.4 Virtsarakon tulehdus ilman bakteeriviljelyä 

 

Kissoja, jotka olivat saaneet diagnoosin virtsarakon tulehduksesta ilman bakteeriviljelyä, 

oli yhteensä 61 (15,7 %). Näistä tilastollisesti merkitsevästi oireettomia enemmän oli 

kotikissoja (65,6 %) kuin rotukissoja (p=0,040). Kastroituja oli 93,4 % (p=0,039), mutta 

sukupuolten välillä ei ollut eroa. Ylipainoisia oli tilastollisesti merkitsevästi enemmän 

kuin hoikkia tai sopivia (p=0,026). Monimuuttujamallissa ikä mukaan lukien millään 

näistä tekijöistä ei tilastollista merkitsevyyttä kuitenkaan enää tullut esiin.  

 

Talouden muiden kissojen tai koirien määrällä ei ollut yhteyttä tähän diagnoosiin, ei 

myöskään ruokavaliolla. Näillä kissoilla oli kuivikemateriaalina tilastollisesti 

merkitsevästi useammin karkearakeista hiekkaa kuin muilla (p=0,037). Tämän 

diagnoosin saaneista 8,2 % oli kuollut tai lopetettu, ja kuolleista tai lopetetuista 17,2 %:lla 

oli tämä diagnoosi. 

 

4.7.5 Virtsakivet 

 

Virtsakividiagnoosin saaneet 44 kissaa (11,3 % eläinlääkäriin viedyistä) olivat 

useimmiten uroksia (84,1 %, p<0,001), kastroituja (95,5 %, p=0,034) ja kotikissoja 

(79,5 %, p<0,001). Ylipainoisia oli puolet virtsakividiagnoosin saaneista (p<0,001). 
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Kividiagnoosin saaneilla kissoilla oli kuivikemateriaalina merkitsevästi muita kissoja 

useammin karkearakeista hiekkaa (p=0,024) Monimuuttujamalliin otettiin näiden 

tekijöiden lisäksi ikä. Kastroinnin ja hiekkalaadun merkitsevyys poistuivat 

monimuuttuja-analyysissä, mutta muiden merkitsevyydet säilyivät.  

 

Virtsakiviä saaneet kissat elivät muita harvemmin pelkästään sisäkissoina (p=0,004) ja 

pääsivät muita useammin ulkoilemaan vapaina halutessaan (p=0,005). Nämä kissat saivat 

muita harvemmin raakaa lihaa (p=0,029).  Virtsakividiagnoosin saaneista kissoista 20,5 % 

kuoli tai lopetettiin, ja kuolleista tai lopetetuista 31,0 %:lla oli tämä diagnoosi. 

 

4.7.6 Kiteet virtsassa 

 

Kiteitä virtsassa oli todettu 131 kissalla (33,7 %), joista enemmistö oli uroksia (77,9 %, 

p<0,001), kastroituja (95,4 %, p<0,001) ja kotikissoja (71,8 %, p<0,001). Ylipainoisia oli 

merkitsevästi enemmän kuin sopivia tai hoikkia (39,7 %, p<0,001). Merkitsevästi muita 

kissoja useammalla kidediagnoosin saaneella kissalla oli kuivikkeena karkearakeista 

paakkuuntuvaa hiekkaa (p=0,023). Monimuuttujamallissa kuitenkin ikä huomioiden 

hiekan ja kastroinnin merkitsevyys poistui ja ylipainon merkitsevyys heikkeni (p=0,024) 

urossukupuolen ja kotikissan säilyessä vahvasti merkitsevinä tekijöinä.  

 

Talouden kissojen, koirien tai lasten lukumäärällä ei ollut yhteyttä kidediagnoosiin. 

Tämän diagnoosin saaneet söivät muita harvemmin purkkiruokaa (p=0,004) ja raakaa 

lihaa (p=0,012) tai eivät koskaan raakaa lihaa (p=0,003), mutta myöskin muita useampi 

niistä ei saanut koskaan kuivaruokaa (p=0,048). Kuolleista tai lopetetuista kissoista 

55,2 %:lla oli tämä diagnoosi, ja tämän diagnoosin saaneista kissoista 12,2 % kuoli tai 

lopetettiin. 

 

4.7.7 Psyykkinen syy 

 

Psyykkinen syy oireiden taustalla oli diagnosoitu 63 kissalla (16,2 %). Näistä suurin osa 

oli kastroituja (p=0,035) ja kotikissoja (p=0,001). Sukupuolten tai ruumiinrakenteiden 

välillä ei ollut eroa. Monimuuttujamallissa ikä huomioiden kastroinnin merkitsevyys 

poistui, mutta kotissan säilyi. Kristallihiekka oli käytössä psyykkisen syyn diagnoosin 

saaneista kissoista 14,3 %:lla, kun muista kissoista sitä käytti 7,3 % (p=0,041). 



31 
 

Ruokavaliossa tai muissa elinolosuhteissa ei havaittu eroja näiden ja muiden kissojen 

välillä.  

 

4.7.8 Muut diagnoosit 

 

Virtsateiden kasvainta ei ollut diagnosoitu yhdelläkään kissalla. Rakenteellinen vika oli 

todettu kolmella kissalla, joista kaksi oli naaraita. Rodultaan nämä kissat olivat 

siperiankissa, kotikissa ja itämainen lyhytkarva. 

 

4.7.9 Ei diagnoosia 

 

Mitään diagnoosia tai syytä oireille ei ollut löytynyt 53 kissalle (13,6 %). Tilastollisesti 

merkitsevästi useammin kyseessä oli kotikissa kuin rotukissa (67,9 %, p=0,024).  Eroja 

ei ollut sukupuolen, ruumiinrakenteen, kastroinnin tai ruokinnan suhteen, mutta 

tilastollisesti merkitsevästi muita kissoja useammalla oli kuivikkeena kristallihiekkaa 

(p=0,009). Muissa elinolosuhteissa tai kuolemanriskissä ei ollut eroja verrattuna muihin 

kissoihin. 

 

4.8 Kuolleet ja lopetetut kissat 

 

Vastauksista 29 (2,1 %) oli kissoista, jotka olivat kuolleet virtsatietukokseen tai lopetettu 

virtsaamiseen liittyvien oireiden takia. Näistä valtaosa (79,3 %) oli uroksia ja 

sukupuoliero oli tilastollisesti merkitsevä (p=0,002). Kotikissoja oli 16 (2,2 % 

kotikissoista), pyhä birmoja 5 (15,2 % birmoista), brittiläisiä lyhytkarvoja 2 (7,4 %) ja 

persialaisia, manxeja, eurooppalaisia, exoticeja, cornish rexejä ja itämaisia lyhytkarvoja 

yksi kutakin. Birmoja ja brittejä lukuun ottamatta vastausten kokonaismäärä kustakin 

rodusta oli kuitenkin hyvin pieni. Pyhä birmojen tarkemmassa tarkastelussa havaitaan, 

että kaikki ovat olleet iäkkäitä ja usealle on lisätietoihin kirjoitettu merkintä munuaisten 

vajaatoiminnasta. Kastroimattomia kissoja oli kuolleista tai lopetetuista kaksi yksilöä. 

Määrä oli niin pieni, että tilastollista testiä ei voitu tehdä. Ylipainoisia oli tilastollisesti 

merkitsevästi enemmän kuin hoikkia tai sopivia (p=0,016). Kuolleista tai lopetetuista 

jokainen kissa oli syönyt kuivaruokaa, 89,7 %:lla sitä oli ollut tarjolla koko ajan. Ero oli 

tilastollisesti merkitsevä verrattuna niihin kissoihin, jotka eivät olleet kuolleet tai joita ei 

ollut lopetettu virtsatieoireiden takia (p=0,010). Kuivikemateriaalin suhteen eroja ei ollut 
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kuolleilla kissoilla. Myöskään mikään elinympäristön ominaisuus ei eronnut näiden 

kissojen osalta muihin verrattuna. 

 

4.9 Kissan hoitoon tehdyt muutokset 

 

Kissoista suuri osa (293) oli saanut eläinlääkäriltä lääkitystä ja/tai erikoisruokavalion 

(186). Muita ruokavaliomuutoksia oli tehty 145 kissalle ja juoma-astiaan liittyviä 

muutoksia 85 kissalle. Kissoista 167:n hiekka-astiaan tai kuivikemateriaaliin oli tehty 

muutoksia. Feliway-feromonivalmistetta oli oireiden takia kokeillut 115 vastaajaa. 

Enemmän virikkeitä oli järjestetty 69 kissalle ja 19 kissaa oli muuttanut uuteen kotiin.  

 

Sanallisia vastauksia tutkittaessa kävi ilmi, että useat omistajat olivat päästäneet kissan 

vapaasti ulkoilemaan oireiden myötä. Muutama kertoi estävänsä kissan istuskelua 

kylmällä ikkunalla tai ulkotarhassa syksyn tullen. Kuivaruokaa oli vaihdettu 

märkäruokaan ja puupohjaisia kuivikkeita hienojakoiseen paakkuuntuvaan. 

Hiekkalaatikoiden lukumäärän lisääminen oli myös yksi omistajien raportoimista 

elinympäristöön tehdyistä muutoksista. 

 

 

5 POHDINTA 

 

Tähän kyselytutkimukseen saatujen vastausten määrä (1379) on erittäin hyvä, mikä lisää 

tulosten luotettavuutta. Suurin osa kirjallisuuskatsauksessa viitatuista tutkimuksista on 

tehty huomattavasti pienemmästä aineistosta, pääasiassa potilastiedoista keräten. 

Vastaavia omistajille suunnattuja kyselytutkimuksia on tehty vain hyvin vähän. Tämän 

tutkimuksen otos pyrittiin saamaan mahdollisimman hyvin suomalaista kissapopulaatiota 

edustavaksi keräämällä vastauksia paperilomakkeella paitsi internetissä, myös 

maaseudulta eläinlääkäreiden kautta. Valitettavasti eläinlääkäriasemien kautta saatiin 

vain hyvin vähän vastauksia. Suurin osa aineistosta onkin aktiivisesti internetiä 

käyttävien henkilöiden kissoista. Voi olla, että kissa-aiheisella keskustelupalstalla käyvä 

henkilö on muutenkin aktiivisen kiinnostunut lemmikkinsä hyvinvoinnista, ja täten ehkä 

kiinnittää huomiota kissan erilaisiin oireisiin herkästi.  
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Vaikka tutkimuksesta tiedotettaessa ja sen kyselylomakkeen alkutekstissä pyydettiin 

vastauksia kaikista suomalaisista kissoista, ovat alavirtsatieoireiset yliedustettuina 

verrattuna aiempiin ulkomaisiin tutkimuksiin eikä päätelmiä oireiden yleisyydestä koko 

suomalaisessa kissapopulaatiossa voi tehdä. Kyselyn nimi viittasi 

alavirtsatieoiretutkimukseen, joten todennäköisesti sen vuoksi oireettomien kissojen 

omistajat eivät ole pitäneet vastaamista tärkeänä.  

 

Retrospektiivisessä kyselytutkimuksessa tuloksia voi vääristää se, että ihmiset eivät 

välttämättä muista asioita niin kuin ne olivat, joten tästä aiheutuu niin sanottu muistiharha 

(engl. recall bias) (Petrie & Watson 2006). Muistiharhaa lisää myös se, että omistajat, 

joiden kissoilla on ollut kyseisiä oireita, raportoivat altistavista tekijöistä todennäköisesti 

tarkemmin kuin terveiden kissojen omistajat (Coughlin 1990).  

 

Aiempaan suomalaistutkimukseen (Royal Canin Finland 2016) verrattuna tämän 

kyselytutkimuksen aineiston kissat olivat keskimäärin 2,5 vuotta nuorempia. 

Alavirtsatieoireita arvioitaessa tässä tutkimuksessa ilmoitettua ikää ei kuitenkaan voida 

pitää kovin luotettavana, koska se on ilmoitettu vastausajankohdan mukaan ja oireet ovat 

voineet kissalla esiintyä aiemmin elämässä. Vastauksia saatiin merkittävässä osin 

rotukissajärjestöjen ja sosiaalisen median välityksellä rotukissaharrastajilta ja -

kasvattajilta. Rotukissojen määrä suhteessa kotikissoihin oli tässä aineistossa 

huomattavasti aiempaa tutkimusta suurempi, mikä selittää edelleen sen, että kastroituja 

oli hieman vähemmän ja kissamäärä taloutta kohti oli suurempi (Royal Canin Finland 

2016). Royal Caninin tutkimuksessa (2016) vapaana liikkuvia kissoja oli peräti 48 % 

kaikista kissoista, mikä on merkittävästi enemmän kuin tämän tutkimuksen kotikissojen 

12 %. Todennäköisesti tässä tutkimuksessa myös kotikissojen omistajat ovat pääosin 

kaupunkilaisia. Näin ollen tulokset eivät ole täysin sovellettavissa koko suomalaiseen 

kissapopulaatioon.  

 

Kissarotujen suosio vaihtelee eri maissa, minkä vuoksi rotukohtaiset sairastuvuudet eivät 

ole verrannollisia toisiinsa ilman tietoa kyseisen rodun yleisyydestä kyseisessä maassa. 

Myös kasvatuskäytännöissä ja kissojen rekisteröinnissä eri rotuihin on eroja, koska eri 

puolilla maailmaa toimii useita kissoja rekisteröiviä järjestöjä, joilla jokaisella on omat 

rotumääritelmänsä. Nämä erilaiset kasvatus- ja nimeämistavat tulisi huomioida 

tutkimusten tuloksia arvioitaessa ja sovellettaessa Suomeen. Yhdessäkään 
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kirjallisuuskatsaukseen käytetyssä artikkelissa ei kerrota, miten kissojen rotu on 

määritelty. Tässä tutkimuksessa kyseinen ongelma pyrittiin minimoimaan pyytämällä 

nimeämään kaikki muut kuin virallisesti rekisteröidyt rotukissat kotikissoiksi. Vastauksia 

saatiin hyvin kattavasti eri roduista. Rotujen välisten erojen selvittämiseksi tämän 

aineiston kissamäärät roduittain jäivät melko pieniksi, joten rotukohtaisia analyysejä ei 

voida pitää luotettavina. Rotukohtaisen kissamäärän ollessa melko pieni, voi yksittäisen 

omistajan tai kasvattajan vastausten osuus olla merkittävän suuri. Tuolloin kissojen 

elinympäristö ja hoitotavat sekä usein myös sukulinjat ovat samankaltaiset. Esimerkiksi 

aiempaan tietoon sopien (Lekcharoensuk ym. 2001) puolella tutkimukseemme 

osallistuneista manx- tai cymric-rotuisista kissoista oli ollut alavirtsatieoireita. Kahdella 

kissalla omistaja raportoi esiintyvän jatkuvaa virtsan karkailua, ja näillä kissoilla oli ollut 

myös bakteeriviljelyllä todettuja tulehduksia, mikä voi viitata selkäydinperäiseen 

ongelmaan kuten kirjallisuudessa on esitetty (Deforest & Basrur 1979). Kissoilla ei 

kuitenkaan ollut varsinaisesti diagnosoitu rakenteellista vikaa, tosin todennäköisesti 

selkärangan ja -ytimen kuvantamistutkimuksia ei ollut tehty, koska omistajat eivät niistä 

raportoineet. Rodun kissamäärä jäi niin pieneksi (8), että mitään tilastollisia testejä ei 

voitu tehdä. Tulosten analysoinnissa onkin tyydytty jakamaan kissat rotu- ja kotikissoihin. 

 

Tässä tutkimuksessa kotikissoilla esiintyi kokonaisuutena tarkastellen rotukissoja 

enemmän alavirtsatieoireita. Oire- ja diagnoosikohtaisissa analyyseissä tämä ero ilmeni 

kuitenkin vain vääriin paikkoihin virtsaamisessa, virtsaputken tukoksessa, virtsatiekivi- 

ja kidediagnoosissa sekä epämääräisemmissä diagnooseissa ”psyykkinen syy” ja ”ei 

selitystä”. Tässä tutkimuksessa kotikissat käyttivät merkitsevästi rotukissoja useammin 

kristallikidehiekkaa tai karkearakeista paakkuuntuvaa hiekkaa, ja rotukissat puolestaan 

kotikissoja useammin hienojakoista paakkuuntuvaa hiekkaa. On mahdollista, että erot 

käytetyissä hiekkalaaduissa selittävät osittain kotikissojen runsaampia oireita, erityisesti 

vääriin paikkoihin virtsaamista. Kun monimuuttuja-analyysissä huomioitiin kotikissojen 

ja rotukissojen erot kuivikemateriaalien käytössä, säilyi kristallihiekka edelleen 

tilastollisesti merkitsevänä riskitekijänä alavirtsatieoireille. Mutta kun 

monimuuttujamalliin otettiin vielä mukaan vääriin paikkoihin virtsaaminen, 

kristallihiekan merkitsevyys alavirtsatieoireille poistui. Vääriin paikkoihin virtsaaminen 

oli yleisin omistajien raportoima oire, mikä selittää sen, että kun tarkasteltiin kaikkia 

oireita yhdessä, vääriin paikkoihin virtsaamiseen vaikuttavat tekijät näyttivät olevan 

merkityksellisiä myös alavirtsatieoireille kokonaisuutena. Aiemmassa kirjallisuudessa on 
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todettu hienojakoisen hiekan olevan kissoille mieluisinta (Neilson 2004). Lisäksi kissat 

suosivat puhdasta hiekkaa (Pryor ym. 2001, Ellis ym. 2017). Kristallikidehiekka on hyvin 

karkearakeista ja rakeet ovat kovia ja teräväreunaisia (Kuva 2). Laatikosta poistetaan vain 

ulosteet, mutta virtsa imeytyy kuivikkeeseen ja koko astian sisältö vaihdetaan kerralla. 

On mahdollista, että sekä materiaalin laatu itsessään, että kuivikkeeseen jäävä virtsa 

tekevät siitä kissalle epämieluisan. Lisäksi tässä tutkimuksessa kissat, joiden 

hiekkalaatikko tyhjennettiin harvemmin kuin kerran päivässä, virtsasivat vääriin 

paikkoihin useammin kuin ne, joiden laatikko tyhjennettiin vähintään kerran päivässä, 

mikä sopii aiempaan kirjallisuuteen (Pryor ym. 2001, Ellis ym. 2017).  

 

 

Kuva 2. Pirkka kissan vaalea kidehiekka. © Piia Kotala 

 

Kissojen elinympäristöön liittyvät mahdollisesti kissalle stressiä aiheuttavat tekijät kuten 

muiden kissojen lukumäärä sekä koirien ja lasten läsnäolo tulivat esiin vain vääriin 

paikkoihin virtsaamisen yhteydessä. Eniten periuriaa esiintyi yhden muun kissan kanssa 

elävillä kissoilla. Vääriin paikkoihin virtsaaminen voi olla sairauden oireen lisäksi myös 

reviirin merkitsemiskäyttäytymistä (Hart 1996, Neilson 2004), mikä sopii siihen, että 
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tällaisessa elinympäristössä sitä esiintyy. Stressiä aiheuttavan elinympäristön aiheuttama 

idiopaattinen kystiitti on myös mahdollinen yhdistävä tekijä altisteen ja oireen välillä.  

 

Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että oireiden ilmaantuminen voi vaihdella 

vuodenaikojen mukaan (Jones ym. 2007, Willeberg 1975). Pääasiassa ulkona kesällä 

tarpeillaan käyvillä oli tämän tutkimuksen mukaan alttius saada alavirtsatieoireita, ja 

myös erikseen tukosten saaneissa tämä tekijä tuli esiin. Löydös onkin mielenkiintoinen ja 

sitä olisi hyvä selvittää lisää. Mahdollisesti kesällä ulkona tarpeensa tekevät kokevat 

stressioireita talven tullen, kun ne eivät enää pääse ulos, mikä voisi altistaa oireiden 

lisääntymiselle.  Toinen vaihtoehto on, että niillä on lähtökohtaisesti epämiellyttävää 

käydä asioilla sisällä, jolloin ne käyvät ulkona aina kun se on mahdollista. Muutama 

omistaja raportoikin siitä, että kissan oireet olivat helpottaneet sen jälkeen, kun sitä oli 

alettu päästää vapaasti ulos. Ristiriitaiselta tässä kuitenkin vaikuttaa se, että idiopaattisen 

kystiitin diagnoosin saaneilla ei havaittu tätä seikkaa, vaikka juuri sen on ajateltu olevan 

stressiperäinen oire. Tämä voi selittyä sillä, että diagnoosikohtaisia tuloksia ei voida tässä 

pitää kovinkaan luotettavina, kuten edellä on pohdittu.  

 

Alavirtsatieoireista kärsivien kissojen on aiemmin todettu olevan ylipainoisia (Willeberg 

& Priester 1976, Lekcharoensuk ym. 2001). Tässä tutkimuksessa kastroidut kissat 

arvioitiin merkitsevästi useammin ylipainoisiksi kuin kastroimattomat ja kotikissat 

useammin kuin rotukissat. Ylipaino oli yhteydessä alavirtsatieoireisiin, mutta sen 

merkitys poistui monimuuttuja-analyysissä, kun ikä ja kastrointi otettiin huomioon 

sekoittavina tekijöinä. Aiemmissa tutkimuksissa näitä sekoittavia tekijöitä ei 

pääsääntöisesti ole huomioitu. Oireita ja saatuja diagnooseja tarkasteltaessa havaittiin 

ylipainolla olevan itsenäinen yhteys vain virtsaputken tukokseen ja virtsakiviin sekä -

kiteisiin. Ylipainolla havaittiin myös yhteys kuolleisuuteen. On mahdollista, että 

ylipainoisilla kissoilla jokin ravitsemuksellinen tai aineenvaihdunnallinen tekijä altistaa 

kiteiden ja edelleen kivien syntymiselle, ja ne puolestaan altistavat virtsaputken 

tukokselle. Tukos puolestaan lisää kuoleman riskiä. Tästä aiheesta tarvitaan lisää 

tutkimusta.  

 

Virtsakiteiden ja -kivien esiintymiseen yhdistyivät samat tekijät eli urossukupuoli, 

kotikissa ja ylipaino. Tämä sopii virtsakivien ja -kiteiden patofysiologiseen taustaan, eli 

kivet syntyvät kiteiden pohjalta (Osborne ym. 1996). Kividiagnoosien määrä tässä 
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tutkimuksessa oli yhtenevä aiemman kirjallisuuden kanssa (Gerber ym. 2005, Sævik ym. 

2011, Dorsch ym. 2014). Kiteitä ei kirjallisuudessa nykyään pidetä itsenäisenä oireita 

aiheuttavana tekijänä (Gunn-Moore 2003). Siihen nähden tämän tutkimuksen kissojen 

saama kidediagnoosien määrä (25,2 % oireisista) on varsin suuri. Kyselyn asetelma ei 

kuitenkaan poissulje sitä, että kissalla olisi voinut olla useita diagnooseja, joten 

kidediagnoosin merkitys jää tässä aineistossa epäselväksi. Sekin on mahdollista, että 

omistaja on tulkinnut kiteiden olevan merkittävämmässä roolissa kuin eläinlääkärin 

tulkinta on ollut. Asiaa tulisi tutkia lisää potilasasiakirjoihin perustuen.  

 

Ruokinnan ja alavirtsatieoireiden yhteyksistä ei tässä tutkimuksessa saatu esiin kovin 

merkittäviä tuloksia, ja ne olivat osin ristiriitaisia. Koska ruokintaan tehdään usein 

muutoksia oireiden ilmaantumisen jälkeen, sekoittaa se tuloksia tässä 

tutkimusasetelmassa. Olennaisimpina tuloksina ruokailun osalta havaittiin kuitenkin 

aiempaan kirjallisuuteen sopien, että vähäisellä purkki- ja liharuoalla oli yhteys kiteisiin 

ja kiviin (Kerr 2013, Bartges 2016) sekä virtsatietukokseen (Segev ym. 2011). Ruoan 

vähäinen nestepitoisuus altistaa kiteiden ja edelleen kivien ja tukosten synnylle (Kerr 

2013, Bartges 2016). Kuolleiden ja lopetettujen ruokavaliossa kuivaruoka korostui, mikä 

voi johtua kuivaruoan tukoksille altistavan vaikutuksen lisäksi myös siitä, että näitä 

kissoja on mahdollisesti hoidettu erilaisin erikoisruokavalioin ennen kuolemaa. Tämän 

tutkimuksen perusteella näiden seikkojen syy-yhteyksistä ei voi tehdä johtopäätöksiä. 

Raakaruokinnan yhteys tihentyneeseen virtsaamistarpeeseen ja bakteeritulehdukseen 

eivät ole selitettävissä tämän tutkimuksen perusteella. Raakaruokintaa ja sen yhteyksiä 

kissojen terveyteen myös muilta osin onkin syytä tutkia enemmän. Rasvahappojen käyttö 

yhdistyi raakaruokintaan, eikä itsessään vaikuttane oireisiin mitenkään.  

 

Tuloksia tulkittaessa on otettava huomioon, että usein ruokintaa tai hiekkamateriaalia on 

muutettu sen jälkeen, kun kissa on alkanut oireilla. Tämä kävi ilmi vapaamuotoisissa 

vastauksissa, kun omistajat perustelivat, miksi eivät olleet vieneet kissaa eläinlääkäriin 

tai mitä muutoksia he olivat tehneet kissojen hoidossa. Yleisimmät muutokset olivat 

kuivaruoan lopettaminen ja puupohjaisen kuivikemateriaalin vaihtaminen hienojakoiseen 

hiekkaan sekä erikoisruokavalio. Tämä seikka voi selittää esimerkiksi sen, että kiteitä 

joskus poteneista muita harvempi ei saanut koskaan kuivaruokaa ja että puupohjaisella 

kuivikemateriaalilla ei näyttänyt olevan yhteyttä alavirtsatieoireisiin, koska 

tutkimuksessa kysyttiin vastaushetkellä käytössä olevista ruoista ja hiekoista. Myös 



38 
 

hiekkalaatikoiden määrää usein lisätään, mikäli kissa oireilee, mikä näkyikin 

mahdollisesti tuloksissa siten, että oireilevilla oli hieman muita enemmän laatikoita 

käytössään, joskaan ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä.  

 

Virtsatietukos oli diagnosoitu hieman aiempia raportoituja lukuja harvemmin (Gerber ym. 

2005, Sævik ym. 2011, Dorsch ym. 2014). Merkittävin tukokselle altistavista tekijöistä, 

eli urossukupuoli (Grauer 2008, Segev ym. 2011), tuli myös tässä tutkimuksessa vahvana 

esiin. Bakteeriviljelyllä varmistettujen virtsarakon tulehdusten määrä oli tässä 

tutkimuksessa hieman aiempaa tutkimustietoa suurempi (Gerber ym. 2005, Sævik ym. 

2011, Dorsch ym. 2014), eikä naarassukupuolen tunnettua suurentunutta riskiä (Gerber 

ym. 2005, Dorsch ym. 2014) tullut tässä esiin. Tämä viitannee siihen, että diagnoosia 

koskevia virhelähteitä on paljon.  

 

Idiopaattisen kystiitin diagnoosin oli tämän tutkimuksen kissoista saanut merkittävän 

pieni määrä verrattuna siihen, että kyseessä on yleisin muissa tutkimuksissa 

alavirtsatieoireisille saatu diagnoosi (Gerber ym. 2005, Sævik ym. 2011, Dorsch ym. 

2014). On todennäköistä, että varsinkin kategorioihin ”virtsarakon tulehdus ilman 

bakteeriviljelyä” ja ”virtsakiteet” kuuluu paljon kissoja, joiden varsinainen ongelma on 

ollut idiopaattinen kystiitti. Koska tässä tutkimuksessa ei diagnooseihin päätymiseen 

johtavia tutkimuksia ollut mitenkään vakioitu ja ne perustuivat omistajan ilmoitukseen, 

ei diagnostiikasta voi tehdä mitään päätelmiä. Asiaa tulisi tutkia tarkemmin suomalaisten 

eläinlääkärien potilasaineistoista. 

 

Tässä tutkimuksessa ei kysytty ollenkaan kissojen luonteenpiirteistä eikä muusta 

sairastavuudesta, mikä on myös mielenkiintoinen tutkimusaihe alavirtsatieoireiden 

kannalta (Buffington ym. 2006a, Defauw ym. 2011, Lund ym. 2016), kuten 

kirjallisuuskatsauksessa on tuotu esiin. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että toteutettu kyselytutkimus antoi arvokasta lisätietoa 

suomalaisten kissojen elinolosuhteista. Mielenkiintoinen tulos oli ero käytettyjen 

kuivikemateriaalien yleisyydessä koti- ja rotukissojen välillä. Merkittävimpänä tuloksena 

voidaan katsoa olevan kristallikidehiekan selvä yhteys vääriin paikkoihin virtsaamiseen. 

Omistajien ja varsinkin eläinlääkäreiden tulisi tiedostaa kuivikemateriaalin merkitys 

kissan alavirtsatieoireiden kannalta. Tämän tutkimuksen perusteella kristallikidehiekkaa 
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ei tulisi käyttää alavirtsatieoireiselle, ainakaan vääriin paikkoihin virtsaavalle, kissalle. 

Kuivikemateriaalin vaihtamisen vaikutuksesta jo oireilevien kissojen tilanteeseen olisi 

syytä tehdä kontrolloitu tutkimus. Tässä tutkimuksessa myös osoitettiin se, että ylipaino 

ei ole kaikkien alavirtsatieoireiden itsenäinen riskitekijä. Sen tutkimustuloksissa näkyvä 

yhteys oireisiin selittyy useimmiten kastroinnilla ja kissan iällä. Kastroinnin yhteys 

oireisiin puolestaan selittyi usein, mutta ei kuitenkaan aina, kissan iällä. Kissat ovat 

kastroimattomia yleensä vain lyhyen aikaa elämänsä alkupäässä. Voidaan todeta, että 

alavirtsatieoireisiin johtavat syyt ovat monitekijäiset ja sekoittavat tekijät vaikuttavat 

tuloksiin merkittävästi. Tämä tulisi huomioida aiempaa paremmin aiheesta tehtävissä 

tutkimuksissa, jotta vältyttäisiin yleistäviltä johtopäätöksiltä.  
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