
STRESSI KISSOILLA –

KIRJALLISUUSKATSAUS

Krista Tuominen
Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkielma

Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto
Farmakologian ja toksikologian oppiaine

Eläinlääketieteellinen tiedekunta
Helsingin yliopisto

2017



Tiedekunta - Fakultet - Faculty
Eläinlääketieteellinen tiedekunta

Osasto - Avdelning - Department
Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto

Tekijä - Författare - Author
Krista Tuominen

Työn nimi - Arbetets titel - Title
Stressi kissoilla – kirjallisuuskatsaus

Oppiaine  - Läroämne - Subject
Farmakologian ja toksikologian oppiaine

Työn laji - Arbetets art - Level
Lisensiaatin tutkielma

Aika - Datum - Month and year
04/2017

Sivumäärä - Sidoantal - Number of pages
47 + lähdeluettelo

Tiivistelmä - Referat - Abstract
Kesykissa (Felis catus) on Suomessa yleinen lemmikki, joka polveutuu itsenäisesti saalistavasta villikissasta. Etenkin rajatussa
tilassa elävän sisäkissan elinympäristö eroaa paljon siitä miten kesykissan esi-isät ovat eläneet. Ihmisten luomassa rajatussa
elinpiirissä kissan mahdollisuudet vaikuttaa ympäristöönsä ovat rajatut, mikä voi altistaa kissan stressille. Usein kissojen stressin
taustalla on myös omistajien puutteellinen tietämys kissojen lajityypillisestä käyttäytymisestä ja tarpeista.

Kliinisessä työssä eläinlääkäri kohtaa kissoilla usein sairauksia ja käyttäytymishäiriöitä, joiden syntyyn ja pahenemiseen stressi voi
vaikuttaa. Toisinaan omistajat kääntyvät eläinlääkärin puoleen myös silloin, kun he kokevat kissalle luontaisen käyttäytymisen,
kuten raapimisen ja virtsalla merkkailun, olevan häiritsevää käytöstä. Sairauksien osalta stressi on yhdistetty esimerkiksi kissojen
hengitystieinfektioiden ja idiopaattisen kystiitin altistavaksi tekijäksi. Näin ollen kyky tunnistaa kissojen stressi ja sitä aiheuttavat
tekijät on merkittävässä roolissa eläimen hoidon ja hyvinvoinnin kannalta.

Hyvinvointiin liittyvien ongelmien lisäksi stressi aiheuttaa haasteita myös käytännön diagnostiikan kannalta, minkä vuoksi
eläinklinikoiden tulisi pyrkiä luomaan kissoille mahdollisimman stressitön ympäristö kiinnittämällä huomiota sekä ympäristötekijöihin
että kissaystävällisiin käsittelytapoihin. Kissaystävällisen eläinlääkärin vastaanoton luominen voi myös parantaa
asiakastyytyväisyyttä ja auttaa luomaan pitkäaikaisia asiakassuhteita, sillä monet omistajat kokevat kissan kokeman stressin
olevan merkittävä syy sille, miksi kissoja ei haluta tuoda eläinlääkärin vastaanotolle.

Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on toimia tutkimuksiin perustuvana tietopakettina eläinlääkäreille ja eläinlääketieteen
opiskelijoille kissan stressiin vaikuttavista tekijöistä, kissan stressin tunnistamisesta, stressin vaikutuksista ja siitä kuinka kissojen
stressiä voidaan ennaltaehkäistä ja vähentää niin kotioloissa kuin löytöeläintaloissa ja eläinlääkärin vastaanotolla. Aihepiirin
ymmärtämiseksi työssä käydään läpi myös kissalle lajityypillisiä piirteitä, stressin fysiologiaa sekä stressin taustalla olevia
tunnetiloja.

Avainsanat - Nyckelord - Keywords
kissa, stressi, pelko, aggressio, kissan käyttäytyminen, kissan hyvinvointi, kissan käsittely, idiopaattinen kystiitti

Säilytyspaikka - Förvaringställe - Where deposited

HELDA – Helsingin yliopiston digitaalinen arkisto
Työn johtaja (tiedekunnan professori tai dosentti) ja ohjaaja(t) - Instruktör och ledare - Director and Supervisor(s)
Työn johtaja Outi Vainio
Työn ohjaajat Helena Telkänranta ja Saila Savolainen



SISÄLLYS
1 JOHDANTO 1

2 MITÄ STRESSI ON? 2

2.1 Stressin fysiologia 2

2.1.1 Käyttäytymisvaste 3

2.1.2 Autonomisen hermoston vaste 3

2.1.3 Neuroendokriininen vaste 4

2.2 Stressitekijöiden jaottelu 5

2.3 Stressin mittaaminen 6

3 KISSAN ERITYISPIIRTEET 7

4 STRESSIN VAIKUTUKSET KÄYTTÄYTYMISEEN 9

4.1 Stressin taustalla olevat tunnetilat ja niihin liittyvä käyttäytyminen 9

4.1.1 Pelko, arkuus ja fobiat 10

4.1.2 Aggressio 11

5 STRESSIN OIREET KISSALLA 15

5.1 Stressiin liittyviä käyttäytymishäiriöitä 18

6 STRESSIN VAIKUTUKSET TERVEYTEEN 19

6.1 Tarttuvat taudit 21

6.2 Idiopaattinen kystiitti 22

7 LÖYTÖELÄINTALOT JA KISSAHOITOLAT 23

8 STRESSI KOTIOLOISSA 28

9 STRESSI ELÄINLÄÄKÄRIN VASTAANOTOLLA 32

9.1 Kissaystävällinen eläinlääkärin vastaanotto 33

9.1.1 Vastaanottotilat 34

9.1.2 Kissan käsittely vastaanotolla 36

10 STRESSIN VAIKUTUKSET FYSIOLOGISIIN PARAMETREIHIN JA
LABORATORIOTULOKSIIN 38

10.1 Fysiologiset parametrit 39

10.2 Veriplasman glukoosipitoisuus 41

10.3 Verenkuvan muutokset 42

10.4 Muut muutokset 43

11 POHDINTA 44

12 LISÄTIETOA JA LOMAKKEITA 47

13 LÄHTEET 48



1

1 JOHDANTO

Kesykissa (Felis catus) on yleinen lemmikki: Suomessa 15 %:lla kotitalouksista on

vähintään yksi kissa (Tilastokeskus 2016). Kissan yleisyydestä huolimatta monien

omistajien tiedot kissan lajityypillisestä käyttäytymisestä ja tarpeista ovat tutkimusten

perusteella usein puutteelliset (Heidenberger 1997, New ym. 2000). Puutteet

lajityypillisten tarpeiden toteutumisessa aiheuttavat stressiä, joka heikentää kissan

psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia (Breazile 1987, Notari 2009, Ellis ym. 2013, Carney &

Gourkow 2016).

Käytännön työssä eläinlääkäri kohtaa usein sairauksia ja käyttäytymishäiriöitä, joiden

syntyyn ja pahenemiseen stressi voi vaikuttaa. Toisaalta tutkimusten perusteella kissan

eläinlääkärin vastaanotolla kokema stressi on yksi merkittävä syy sille, miksi omistajat

ovat toisinaan vastahakoisia viemään lemmikkiään vastaanotolle (Habacher ym. 2010,

Volk ym. 2011). Eläinlääkäri voi kuitenkin omalla toiminnallaan vähentää kissan

vastaanotolla kokemaa stressiä ja siten parantaa sekä kissan hyvinvointia että omistajien

kokemusta käynneistä.  Näin ollen perusymmärrys kissan stressiin vaikuttavista

tekijöistä ja stressin ennaltaehkäisystä on hyödyksi jokaiselle kissoja hoitavalle

praktikolle.

Kissojen hyvinvointiin on erityisesti viime vuosina alettu kiinnittää enemmän huomiota

ympäri maailmaa. Etenkin Pohjois-Amerikassa ja Britanniassa eri tahot, kuten

International Cat Care ja American Association of Feline Practitioners, ovat pyrkineet

tuomaan esiin kissojen kokeman stressin merkitystä ja lisäämään tietoisuutta siitä,

kuinka stressin vähentämiseen tulisi kiinnittää huomiota niin koti-, eläinlääkäriasema-

kuin löytöeläinympäristöissä. Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on olla

läpileikkaus siitä, mitä stressi on, sekä nostaa kootusti esille kissan stressiin vaikuttavia

tekijöitä. Lisäksi työssä käydään läpi miten stressiä voidaan tunnistaa, millaisia

seurauksia stressi voi aiheuttaa ja kuinka stressiä voidaan ennaltaehkäistä ja vähentää.

Stressin lääkkeellinen hoito on rajattu tämän katsauksen ulkopuolelle. Kissojen

stressistä kiinnostuneille on työn loppuun koottu lisälukemistoa, josta löytyy esimerkiksi

kuvallisia vinkkejä kissan käsittelyyn vastaanotolla.



2

2 MITÄ STRESSI ON?

Stressi on terminä hankalasti määriteltävä, sillä sitä käytetään hyvin vaihtelevasti

(Moberg 2000). Kirjallisuudessa stressi usein määritellään elimistön vasteeksi sen

homeostaasia eli elimistön tasapainoa uhkaavaan ärsykkeeseen eli stimulukseen

(Moberg 2000, Notari 2009). Puhekielessä stressillä on usein negatiivinen sävy, mutta

sen aikaansaamat vasteet ovat myös välttämättömiä eläimen selviämisen ja

ympäristöön mukautumisen kannalta (Breazile 1987, Moberg 2000, Notari 2009).

Stressi voidaan jaotella hyvään stressiin (engl. eustress) sekä huonoon stressiin (engl.

distress) (Breazile 1987). Hyvälaatuinen stressi saa aikaan vasteita, jotka ovat hyödyllisiä

eläimen hyvinvoinnin, mukavuuden tai lisääntymisen kannalta (Breazile 1987). Nämä

vasteet myös osallistuvat homeostaasin säätelyyn (Breazile 1987). Esimerkiksi

kohtuullisen liikunnan voidaan ajatella olevan hyvää stressiä, sillä vaikka liikunta nostaa

sykettä  ja  lisää  glukokortikoidien  tuotantoa,  on  siitä  hyötyä  eläimen  hyvinvoinnin

kannalta. Sen sijaan huonoa stressiä esiintyy esimerkiksi jos eläimeltä poistetaan

mahdollisuus toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistä, kuten kissoilla mahdollisuus

piiloutua tai saalistaa. Hyvän ja huonon stressin lisäksi kirjallisuudessa mainitaan myös

neutraali stressi, joka ei ole eläimelle haitallista, mutta se ei myöskään edistä eläimen

hyvinvointia tai lisääntymistä (Breazile 1987).

Stressin voidaan ajatella olevan haitallista, kun sen kuluttamat resurssit ovat niin suuret,

että stressi haittaa biologisia toimintoja kuten immuunipuolustusta, lisääntymistä tai

kasvua  (Moberg  2000).  Huono  stressi  eli  distressi  voi  siis  aikaansaada  vasteita,  jotka

haittaavat eläimen hyvinvointia tai jopa aiheuttavat näkyviä patologisia muutoksia

eläimessä (Breazile 1987). Elimistön reaktiot huonoon stressiin ovat usein seurausta

pitkittyneistä tai voimakkaista neutraalin tai hyvälaatuisen stressin ärsykkeistä, mutta

esimerkiksi kipua aiheuttavat ärsykkeet voivat suoraan aiheuttaa huonolaatuista

stressiä (Breazile 1987).

2.1 Stressin fysiologia

Stressin fysiologinen vaste syntyy yleensä keskushermostossa, ja siihen vaikuttavat

useat neurologiset ja neuroendokriiniset mekanismit (Breazile 1987). Aivojen limbinen

järjestelmä on keskeinen tekijä monissa stressivasteissa: hypotalamus toimii
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eräänlaisena aivokeskuksena, joka säätelee monia stressiin vaikuttavia hormoneita

yhdessä autonomisen hermoston kanssa (Breazile 1987).  Stressivaste syntyy, kun

keskushermosto havaitsee mahdollisen elimistön homeostaasia uhkaavan tekijän

(Moberg 2000). Tämän seurauksena syntyy vaste, joka koostuu neljän biologisen

puolustusmekanismin yhdistelmästä eli käyttäytymisvasteesta, autonomisen

hermoston vasteesta, neuroendokriinisestä vasteesta sekä immuunivasteesta (Moberg

2000). Yllä mainituista kolmea ensimmäistä käydään tarkemmin läpi alla. Koska stressiin

liittyvä immuunivaste on edelleen huonosti tunnettu kokonaisuus, ei sitä käydä läpi

tässä työssä tarkemmin. Immuunivasteen osalta tutkitun tiedon puutteeseen

vaikuttavat todennäköisesti stressimekanismien monimutkaisuus ja se, että yksilön

immuunipuolustus on monimutkainen yhdistelmä luontaista ja hankittua immuniteettiä

(Blecha 2000).

2.1.1 Käyttäytymisvaste

Käyttäytymisvaste on usein ensimmäinen ja biologisesti taloudellisin vaste havaittuun

uhkaan (Moberg 2000). Eläin voi käyttäytymisellään välttää stressitekijän esimerkiksi

siirtymällä kuumalla säällä varjoon (Moberg 2000). Mikäli eläin elää ihmisen rajaamassa

elinympäristössä, sen mahdollisuudet toteuttaa käyttäytymisvasteita stressitilanteissa

voivat olla rajatut (Moberg 2000). Tällöin seurauksena voi olla elimistön jatkuva

hälytystila, jollaiselle ei ole vastinetta luonnossa ja jonka hallintaan elimistöllä ei siksi ole

kunnollisia keinoja (Notari 2009). Tästä syystä tilanne voi edelleen johtaa fyysisiin sekä

käyttäytymiseen liittyviin ongelmiin (Notari 2009).

2.1.2 Autonomisen hermoston vaste

Stressin autonomisen hermoston vasteessa sympaattinen hermosto aktivoituu ja

parasympaattinen hermosto vaimenee (Breazile 1987). Tämän vasteen aiheuttamat

vaikutukset ovat tyypillisesti lyhytvaikutteisia (Moberg 2000). Autonomisen hermoston

aktivaatiosta seuraa sekä suoraan että epäsuorasti katekoliamiinien tuotanto, jolloin

adrenaliinin ja noradrenaliinin määrä lisääntyy verenkierrossa (Breazile 1987, Griffin

1989). Katekoliamiinien suorassa aktivaatioreitissä sympaattisista hermopäätteistä

vapautuu noradrenaliinia, kun taas epäsuorassa reitissä sympaattisen hermoston

gangliona eli hermosolmuna toimivasta lisämunuaisytimestä vapautuu adrenaliinia sekä
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jonkin verran noradrenaliinia (Griffin 1989). Adrenaliinin ja noradrenaliinin lisäksi

lisämunuaisytimen solut erittävät myös enkefaliineja (Breazile 1987).

Katekoliamiinit aiheuttavat sydän- ja verisuonijärjestelmän vasteen, joka kasvattaa

verenpainetta, sydämen sykettä ja minuuttitilavuutta (Griffin 1989, Greco 1991, Moberg

2000). Tätä vastetta kutsutaan myös niin sanotuksi taistele tai pakene -reaktioksi (Griffin

1989). Adrenaliini ja noradrenaliini vuorovaikuttavat myös immunosyyttien kanssa sekä

stimuloivat tai estävät vasta-ainesynteesiä (Breazile 1987). Lisäksi adrenaliini ja

noradrenaliini tehostavat glukokortikoidien aineenvaihdunnallisia vaikutuksia (Breazile

1987).

Katekoliamiinien tuotannon lisäksi muita autonomisen hermoston vasteeseen liittyviä

vaikutuksia ovat ruoansulatuskanavan toiminnan muutokset, kuten suolen liikkuvuuden

hidastuminen ja erityksen väheneminen (Breazile 1987). Lisääntynyt sympaattisen

hermoston aktiivisuus lisää myös stressivasteen osana toimivien vasopressiinin ja

substanssi P:n pitoisuuksia verenkierrossa (Breazile 1987).

2.1.3 Neuroendokriininen vaste

Toisin kuin autonomisen hermoston vasteella, neuroendokriinisella vasteella on

pitkäkestoiset ja laajat vaikutukset elimistöön (Moberg 2000). Aivolisäkkeen hormonit

säätelevät lähes kaikkia niitä biologisia toimintoja, joihin stressi vaikuttaa (Moberg

2000). Stressin osalta tärkeimpänä neuroendokriinisenä akselina pidetään aivojen

limbisen järjestelmän, hypotalamuksen, aivolisäkkeen ja lisämunuaisten muodostamaa

hypotalamus-aivolisäke-lisämunuaiskuoriakselia eli HPA-akselia (engl. hypotalamus-

pituitary-adrenal axis) (Griffin 1989, Moberg 2000, Notari 2009). HPA-akselin aktivaatio

lisää lisämunuaiskuoren glukokortikoidien eli kortisolin ja kortikosteronin eritystä

(Griffin 1989, Moberg 2000).

Glukokortikoidit vaikuttavat erityisesti glukoneogeneesiin sekä elimistön tulehdus- ja

immuunipuolustusjärjestelmään (Griffin 1989). Lisääntyneen maksan glukoneogeneesin

takia glukokortikoidit saavat elimistössä aikaan hyperglykemian eli kohonneen

veriplasman glukoosipitoisuuden (Breazile 1987, Griffin 1989). Glukokortikoidit

muuttavat metaboliaa myös muissa kudoksissa, esimerkiksi vähentämällä glukoosin

soluunottoa sekä tehostamalla rasvojen ja proteiinien hajotusta (Griffin 1989). Yhdessä
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sympaattisen hermoston aktivaation aiheuttaman insuliinierityksen vähenemisen

kanssa elimistöön kehittyy stressissä ketoosi, hyperlipemia ja hyperaminoasidemia sekä

metabolinen asidoosi (Griffin 1989).

Kroonisessa stressissä yllä mainitut muutokset heijastuvat haavojen huonompaan

paranemiseen, lihasrappeumaan ja immuunipuolustuksen heikentymiseen (Griffin

1989). Lisäksi pitkäkestoisen HPA-akselin aktivaation ja lisääntyneen kortisolierityksen

aiheuttamat aineenvaihdunnalliset muutokset voivat esimerkiksi edistää elimistön

kuivumista ja insuliiniresistenssiä, laskea hedelmällisyyttä ja aiheuttaa mahahaavoja

(Griffin & Hume 2006). Kroonistunut stressi voi myös häiritä HPA-akselin

säätelyjärjestelmää, jonka lisäksi jatkuva ylenmääräinen kortikosteroidialtistus voi

vaikuttaa aivoihin oppimista ja muistia heikentävästi (Notari 2009). Eläimen altistuessa

kroonisille stressitekijöille glukokortikoidien eritys kuitenkin yleensä laskee (Griffin &

Hume 2006). Tästä huolimatta eläimellä on suurempi herkkyys uusille stressitekijöille,

sillä kroonisesti stressaantuneella eläimellä uusi stressitekijä voimistaa lisämunuaisten

kuorikerroksen vastetta sekä lisää HPA-akselin herkkyyttä (Carlstead ym. 1993, Matteri

ym. 2000, Griffin & Hume 2006).

Glukokortikoidierityksen lisäksi aivolisäkkeen prolaktiinin ja kasvuhormonin erityksen

tiedetään olevan alttiita stressille (Moberg 2000, Notari 2009). Stressi vaikuttaa myös

joko suorasti tai epäsuorasti tyreotropiinin (TSH) ja gonadotropiinien eli luteinisoivan

hormonin (LH) sekä follikkeleita stimuloivan hormonin (FSH) eritykseen (Moberg 2000).

Näiden stressin aikaansaamien aivolisäkehormonien erityksen muutoksien on todettu

aiheuttavan lisääntymishäiriöitä, metaboliamuutoksia sekä muutoksia

immunokompetenssissa ja käyttäytymisessä (Moberg 2000).

2.2 Stressitekijöiden jaottelu

Sen  lisäksi,  että  stressi  voidaan  jaotella  hyvään  tai  huonoon  stressiin,  myös  stressiä

aiheuttavia stressitekijöitä voidaan luokitella eri tavoin. Jaottelua voidaan tehdä

esimerkiksi aiheuttajan perusteella fysiologisiin ja psykologisiin stressitekijöihin tai

keston perusteella akuutteihin ja kroonisiin (Notari 2009). Akuutin ja kroonisen stressin

lisäksi kirjallisuudessa jaotellaan toisinaan erikseen myös toistuva stressi (Notari 2009,

Mills 2016). Toistuvassa stressissä stressitekijälle altistutaan toistuvasti pitkän ajan

kuluessa (Mills 2016).
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Fysiologisiin stressitekijöihin voidaan ajatella kuuluvaksi kaikki ne tekijät, jotka uhkaavat

elimistön fysiologista tasapainoa, kuten ruumiinlämpöä tai energiatasapainoa (Notari

2009). Psykologiset stressitekijät ovat sen sijaan monimutkaisempia, ja niihin sisältyy

opittuja tunne- ja kognitioprosesseja (Notari 2009). Esimerkiksi sosiaaliset jännitteet,

kiinnipidetyksi tuleminen ja vaikeasti ennustettava ympäristö ovat psykologisia

stressitekijöitä (Notari 2009).

2.3 Stressin mittaaminen

Stressin hyvin monitahoisen taustan vuoksi eläinten stressin arviointiin ei ole

käytettävissä yhtä luotettavaa keinoa (McMillan 2012). Erilaisten invasiivisten eli

kajoavien mittauksien tekemisen, kuten verinäytteiden oton, voidaan jo itsessään

ajatella olevan stressin lähde eläimelle. Toisaalta myös pelkästään käyttäytymiseen

perustuvien menetelmien käytössä on omat haasteensa, sillä erilaisten käyttäytymisen

arviointiin käytettyjen mittareiden väitetään olevan vain yksinkertaistettuja tulkintoja

käyttäytymisestä (Rushen 2000). Käyttäytymiseen perustuvan stressinarvioinnin

helpottamiseksi on tutkimuksissa pyritty löytämään esimerkiksi yhteys stressin

aiheuttaman lisämunuaiskuoren vasteen ja muuttuneen käyttäytymisen välillä, mutta

tällaista selvää yhteyttä ei kuitenkaan ole voitu todentaa (Iki ym. 2011). Myös virtsan

kortisoli-kreatiniinisuhteen käyttämistä kissan stressin arviointiin on tutkittu

useammassa tutkimuksessa, mutta tulokset ovat olleet ristiriitaisia. Sekä Rochlitz ym.

(1998) että Carlstead ym. (1993) havaitsivat tutkimuksissaan virtsan kortisoli-

kreatiinisuhteen korreloivan kissan käyttäytymisen kanssa, mutta McCobbin ym. (2005)

tutkimuksessa vastaavaa korrelaatiota ei ollut. McCobb ym. (2005) toteavat kuitenkin,

että korrelaation puute saattoi johtua arviointiin käytetyn stressipisteytyksen

puutteista.

Kissojen stressin arvioimiseen on käytetty monissa tutkimuksissa Kesslerin ja Turnerin

(1997) käyttäytymisen arviointiin perustuvaa kissojen stressipisteytystä (engl. Cat-

Stress-Score), jossa kissojen arvioitu stressi on jaettu seitsenportaiseen asteikkoon

täysin rentoutuneesta hyvin stressaantuneeseen tai kauhuissaan olevaan. Luokittelu

tehdään tarkkailemalla kissan asentoa ja käyttäytymistä. Tätä stressipisteytystä on

sittemmin kritisoitu siitä, että se ei mittaa niinkään stressiä vaan pelkoa (McMillan 2012)

ja toisaalta siksi, että nukkuvalta näyttävät kissat voivat todellisesta mielentilastaan
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huolimatta saada pisteytyksessä matalan pistemäärän (McCobb ym. 2005). Pelkoa ja

stressiä ei puolestaan voida käsitellä suoraan toistensa vastineina, sillä stressin taustalla

voi olla useita eri tunteita, joista pelko on vain yksi (McMillan 2012, Mills 2016).  Koska

useat kissojen stressiä koskevat tutkimukset kuitenkin pohjautuvat kissojen

stressipisteytyksen käyttöön, on näiden tutkimuksien tuloksia esitelty tässä työssä.

Tutkimustuloksiin on kuitenkin syytä suhtautua kriittisesti stressin arvioinnin vaikeuden

vuoksi.

3 KISSAN ERITYISPIIRTEET

Kissan lajinmukaisella käyttäytymisellä ja tarpeilla on oleellinen merkitys, kun halutaan

ymmärtää kissan kokemaa stressiä ja stressistä aiheutuvia ongelmatilanteita. Näiden

tarpeiden ymmärtämiseksi käsittelen tässä luvussa lyhyesti joitakin kissojen

käyttäytymiselle ja tarpeille tyypillisiä piirteitä.

Kotikissa periytyy alun perin reviiritietoisesta villikissasta, joka on sekä saalistaja että

saaliseläin (Bradshaw 2016). Suurin osa kissan käyttäytymisestä ja vuorovaikutuksesta

perustuu turvalliseen metsästämiseen ja suojautumiseen (Ellis ym. 2013). Kissan

saalistaminen eroaa monesta muusta nisäkkäästä, sillä se perustuu kahteen ääripäähän:

toisaalta kissa on pitkiä aikoja piiloutuneena ja tarkkailee ympäristöään, mutta toisaalta

saaliin tai saalistajan havaitessaan sen tulee pystyä reagoimaan nopeasti (Overall 2013).

Villinä kissat elävät usein yksin, mutta kissoilla on kuitenkin kyky elää ryhmässä, jos niillä

on riittävästi resursseja saatavilla (Overall 2005, Halls 2016). Luonnossa kissojen väliset

yhteisöt muodostuvat tyypillisesti toisilleen sukua olevien naaraiden ympärille, jolloin

naaraat hyötyvät toisistaan esimerkiksi pentujen kasvattamisessa (Heath 2009). Urokset

jätetään tavallisesti näiden sosiaalisten ryhmien ulkopuolelle, jossa ne elävät itsenäisinä

saalistajina (Heath 2009).

Kissalle tärkeitä resursseja on listattu kuvassa 1. Nämä resurssit perustuvat kissojen

fysiologisiin tarpeisiin ja käyttäytymiseen liittyviin tarpeisiin. Jotta kissa voi toteuttaa

käyttäytymistarpeitaan, on ympäristötarpeiden huomioon ottaminen välttämätöntä

sen hyvinvoinnille (Ellis ym. 2013). Puutteellisten ympäristötekijöiden seurauksena

kissan käyttäytyminen muuttuu tavallisesti epäaktiivisemmaksi (Rochlitz 1999). Jos

kissan ympäristöä koskevat tarpeet eivät täyty, voi tämän seurauksena kissa kokea
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stressiä, joka voi edelleen ilmentyä esimerkiksi käyttäytymisongelmina tai sairautena

(Ellis ym. 2013).

Uhkaavissa tilanteissa kissa pyrkii ensisijaisesti piiloutumaan tai välttelemään kohdetta

(Ellis ym. 2013). Kissa reagoi hyökkäämällä yleensä vasta kun se kokee, että muita

keinoja ei ole jäljellä (Notari 2009). Koska kissa on myös saaliseläin, piiloutumisen on

todettu useissa tutkimuksessa olevan kissoille stressiä lieventävä tekijä sekä siihen

liittyvä selviytymismekanismi (Carlstead ym. 1993, Rochlitz ym. 1998, Kry & Casey 2007,

Stella ym. 2014, Vinke ym. 2014, Arhant ym. 2015). Kissa pyrkii myös peittelemään

sairauden, kivun tai muita heikkouden merkkejä (Ellis ym. 2013). Piiloutumisen lisäksi

ennustettavuus, tuttuus ja rutiinit ovat kissoille tärkeitä selviytymiskeinoja (Carlstead

ym. 1993, Ellis ym. 2013). Toisaalta vaihtoehtojen ja valinnanvaran puutteen ajatellaan

pahentavan kissan stressiä kun taas vaihtoehtojen tarjoaminen lisää kissan

kontrollintunnetta ja vähentää stressiä (Overall 2005).

Hajuilla on kissoille hyvin tärkeä merkitys: tiedon välittämisen lisäksi elinympäristön

hajumaailman tietynlainen pysyvyys on niille tärkeää (Ellis ym. 2013, Bradshaw 2016).

Kissat myös jättävät itse haju- ja feromonimerkkejä reviirinsä ydinalueelle tunteakseen

olonsa turvalliseksi (Ellis ym. 2013). Pienelläkin ympäristön hajumuutoksella voi olla

kissalle suuri merkitys (Bradshaw 2016). Myös raapiminen on kissalle lajityypillistä

käyttäytymistä, jonka taustalla ajatellaan olevan useita erilaisia motivaatioita.

Raapimalla kissa voi jättää hajumerkin tai nähtävän merkin, teroittaa kynsiään tai

venyttää lihaksiaan (Overall 2005).

Kissoilla niin sanottu omaksumisen kausi (engl. sensitive period) on varhain, ja se ajoittuu

noin 2-7 elinviikon kohdalle (Rochlitz 2009). Omaksumisen kaudella tarkoitetaan

Ruoka
Juoma
Hiekkalaatikot
Lepo- ja nukkumapaikat
Raapimisalueet
Korkea paikka ympäristön tarkkailuun ja piilopaikat
Lelut

Kuva 1. Kissoille tärkeät resurssit Ellisin ym. (2013) ja Hallsin (2016) mukaan
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ikäkautta, jolloin eläin on herkimmillään oppimaan ärsykkeistä, ja jolloin eläimen

kokemilla asioilla on todennäköisesti pitkäaikaisia vaikutuksia sen kehitykselle (Rochlitz

2009, Overall 2013). Toisaalta tänä ajanjaksona tietyille ärsykkeille altistumatta

jääminen lisää myöhemmin ärsykkeeseen liittyvien epätoivottujen vasteiden riskiä

(Overall 2013). Omaksumisen kaudella eläin myös oppii parhaiten uusista kokemuksista

ja  tottuu  muihin  eläinlajeihin  kuten  myös  ihmiseen  (Ley  2015).   Varhaisen

elinympäristön ja stressitekijöiden vaikutusten arviointia myöhemmällä iällä vaikeuttaa

kuitenkin se, että kissoilla ärsykkeiden aikaansaamien neurofysiologisten sekä aivojen

mantelitumakkeen ja hypotalamuksen neuronien vasteiden tiedetään eroavan monista

muista eläinlajeista (Overall 2013).

4 STRESSIN VAIKUTUKSET KÄYTTÄYTYMISEEN

Tässä luvussa käydään läpi stressiin liittyviä tunnetiloja ja niihin liittyviä oireita, minkä

tarkoituksena on auttaa tunnistamaan kissojen stressiä. Tunnetilojen tunnistamisen

lisäksi on kuitenkin tärkeää muistaa, että kissan poikkeavan käyttäytymisen taustalla voi

olla  myös  sairaus  ja  kipu,  jotka  kaikki  voivat  kietoutua  yhteen  ja  aiheuttaa  kissalle

stressiä (Notari 2009).  Akuutin ja kroonisen stressin tunnistaminen on kuitenkin pelkän

kivun tunnistamisen ohella tärkeää, jotta voitaisiin välttyä stressin pahenemiselta ja sen

kerrannaisvaikutuksilta, sillä fysikaalisten ja psykologisten stressitekijöiden

samanaikaisuus voi johtaa HPA-akselin ylikuormittumiseen, sen säätelyn häiriöihin tai

jopa vaikeisiin käyttäytymishäiriöihin (Notari 2009).

4.1 Stressin taustalla olevat tunnetilat ja niihin liittyvä käyttäytyminen

Jotta kissan henkistä hyvinvointia voidaan parantaa, tulee sen kokema stressi ja stressiin

liittyvät negatiiviset tunteet tunnistaa (Carney & Gourkow 2016). Stressin taustalla

olevia negatiivisia tunteita voivat olla pelko, arkuus, turhautuminen tai kipu (Carney &

Gourkow 2016). Lisäksi kirjallisuudessa mainitaan myös kiintymyssuhteen

menettämisen (engl. attachment-loss) olevan stressiä aiheuttava tunnetila (Mills 2016).

Kiintymyssuhteen menettämistä voi esiintyä kun eläin menettää turvallisuuden tunteen

esimerkiksi äkillisen vieroituksen vuoksi (Mills 2016). Aihepiiristä ei kuitenkaan ole

aikuisten kissojen osalta tutkittua tietoa saatavilla, joten kiintymyssuhteen

menettämistä ei käsitellä tässä työssä tarkemmin.
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4.1.1 Pelko, arkuus ja fobiat

Pelko  ja  arkuus  (engl. anxiety) ovat toisiinsa kytköksissä olevia termejä, joiden

merkitykset menevät helposti sekaisin. Pelon voidaan ajatella olevan suora tunnevaste

haitalliseen ärsykkeeseen (Casey 2002). Tämä vaste syntyy kun eläin havaitsee

ärsykkeen, jonka se tulkitsee mahdollisesti uhkaavaksi (Casey 2002). Pelko on voimakas

tunne, joka laukaisee edelleen adaptiivisen vasteen, jonka tarkoituksena on auttaa

eläintä välttämään mahdollisesti vaarallisia tilanteita (Casey 2002). Pelko on siis

eläimelle selviytymismekanismi, joka usein liittyy kipuun tai aikaisempaan

traumaattiseen tapahtumaan (Seksel 2012).  Arkuus puolestaan määritellään yleensä

reaktioksi, joka ennakoi mahdollisesti haitallista tai ennalta-arvaamatonta ympäristöä

(Casey 2002, Seksel 2012). Reaktio on siis vaste tilanteeseen tai ärsykkeeseen, joka

saattaa tapahtua (Palestrini 2009). Arkuudessa eläimen kokema uhka voi olla todellinen

tai kuviteltu, mutta tyypillisesti sitä esiintyy ilman ulkoista uhkaa (Notari 2009, Seksel

2012).

Arkuus eroaa pelosta siten, että arkuus on kroonisempi reaktio epämääräiseen uhkaan,

kun taas pelko on yleensä akuuttia ja ohimenevää (Seksel 2012). Kroonisesti jatkuva

arkuutta aiheuttava tila kasvattaa sympaattisen hermoston vireystilaa, joka voi näkyä

ylivireytenä, lisääntyneenä liikehdintänä tai autonomisen hermoston yliaktiivisuutena,

joka voi edelleen aiheuttaa esimerkiksi ruoansulatuskanavan häiriöitä (Seksel 2012).

Arkuuteen voidaan siis ajatella sisältyvän pelon elementti, mutta arkuudessa on kyse

ennakoinnista ja sen kohde on epämääräinen.

Sekä pelon että arkuuden seurauksena on stressivasteen muodostuminen (Casey 2002).

HPA-akselin uskotaan myös osallistuvan pelon säätelyyn (Seksel 2012).  Pitkittynyt

altistus pelottaville tilanteille voi luoda pitkäkestoisia neurokemiallisia vasteita ja

assosiaatioita, jotka voivat laukaista pelkoreaktioita jopa vuosien ajan (Overall 2005).

Eläin voi myös klassisen ehdollistumisen kautta ehdollistua pelkäämään sille aiemmin

merkityksettömiä ärsykkeitä (Casey 2002). Tällöin eläin oppii, että ärsykkeet ennakoivat

jotakin epämiellyttävää tai että jollakin toiminnalla on epämiellyttäviä seurauksia (Casey

2002).

Traumaattisten tapahtumien seurauksena myös fobioiden kehittyminen on mahdollista.

Fobialla tarkoitetaan äkillistä, hyvin voimakasta pelkotilaa. Ne kehittyvät nopeasti ja
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häiritsevät yleensä eläimen normaalia toimintaa. Eläin pyrkii yleensä välttämään fobian

laukaisevia tilanteita, mutta jos tämä ei ole mahdollista on seurauksena tyypillisesti

hyvin voimakas pelkotila. (Palestrini 2009)

4.1.2 Aggressio

Aggressio on termi, joka määritetään lähteestä riippuen eri tavoin. Esimerkiksi Broomin

& Fraserin (2007) mukaan aggressiolla tarkoitetaan yksilöstä toiseen kohdistettua

toimintaa tai uhkausta toiminnasta, minkä tarkoituksena on saattaa aggression

kohteena oleva yksilö epäedulliseen asemaan aiheuttamalla tai potentiaalisesti

aiheuttamalla vammoja, kipua tai pelkoa. Overall (2013) puolestaan määrittelee

aggression sopivaksi tai epäsopivaksi lajinsisäiseksi tai lajien väliseksi uhaksi, haasteeksi

tai kilpailuksi, joka lopulta johtaa joko mukautumiseen tai taisteluun sekä tilanteen

ratkeamiseen. Nämä määritelmät eivät siis sinällään ota kantaa aggression taustalla

oleviin tunnetiloihin tai motiiveihin.

Kissojen välinen aggressio on usein ihmisten silmiin hienovaraista ja vaikeasti

havaittavaa, minkä vuoksi se voi jäädä omistajalta havaitsematta. Tätä salamyhkäiseltä

vaikuttavaa aggressiota esiintyy erityisesti kahden toisensa tuntevan eriarvoisessa

asemassa olevan kissan välillä. Kissojen välistä avointa aggressiota voidaan havaita

todennäköisimmin silloin, kun kissat eivät tunne toisiaan entuudestaan tai jos toisensa

tuntevat keskenään tasa-arvoiset kissat eivät halua mukautua toisen osapuolen

tahtoon. (Overall 2013)

Aggressiolla voi olla useita tarkoituksia: esimerkiksi aggressiivinen reviirin tai resurssien

puolustaminen on luontainen reaktio tunkeilijaa kohtaan (Berger 2016). Aggression

taustalla voi olla myös lääketieteellisiä syitä, sillä eläin joka kokee kipua tai tuntee olonsa

uhatuksi reagoi tilanteisiin tavallista herkemmin aggressiolla, koska tällöin elimistö on

valmiiksi virittäytynyt stressitilaan (Notari 2009). Suora aggressio voi olla kissalle myös

selviytymismekanismi, joka on seurausta stressistä ja negatiivisista tunteista kuten

pelosta, arkuudesta tai kivusta (Dantas-Divers ym. 2011).  Stressimekanismien vaikutus

aggressioon tunnetaan kuitenkin kissoilla huonosti, mutta ihmisillä stressin tiedetään

olevan merkittävä aggressioon vaikuttava tekijä (Berger 2016). Puutteellisen

sosiaalistaminen ja varhaisiän negatiivisten kokemuksien ajatellaan myös olevan
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tärkeitä taustatekijöitä aggression taustalla (Overall 2005, Dantas-Divers ym. 2011,

Overall 2013).

Kissojen aggressio jaetaan tyypillisesti alakategorioihin, joiden jaottelu vaihtelee

lähteestä riippuen. Esimerkiksi Stella & Buffington (2014) jakavat kissojen aggression

pelkoaggressioon, leikkiin liittyvään aggressioon, lisääntymiskykyisten uroksien väliseen

aggressioon, siirrettyyn aggressioon sekä reviiriaggressioon. Overall (2013) puolestaan

lähestyy aggressiota kliinisestä näkökulmasta ja jaottelee aggression pelkoaggressioon,

puutteellisesta sosiaalistamisesta johtuvaan aggressioon, leikkiin liittyvään aggressioon,

kipuun liittyvään aggressioon, reviiriaggressioon, siirrettyyn aggressioon,

saalistusaggressioon, impulssikontrolliaggressioon, hoiva-aggressioon sekä kissojen

väliseen aggressioon.

Vastaanotolla eläinlääkäri törmää näistä todennäköisesti eniten pelkoaggressioon.

Nimensä mukaisesti sen taustalla on pelko, joka laukaisee taistele tai pakene -tyyppisen

reaktion kissassa (Overall 2013, Stella & Buffington 2014, Berger 2016). Tyypillisesti

pelkoaggressiivinen kissa on ensin pyrkinyt pakenemaan tai jähmettymään paikoilleen,

ja se turvautuu aggressioon vasta viimeisenä vaihtoehtona (Berger 2016).

Pelkoaggressio on myös tavallinen reaktio kun uusi vieras kissa tuodaan kotitalouteen,

sillä kissa ei evolutiivisen historiansa takia ole tottunut muodostamaan ryhmiä muiden

kuin toisilleen sukua olevien naaraiden kanssa (Overall 2013).  Hoiva-aggressiossa sen

sijaan emokissa käyttäytyy aggressiivisesti ihmisiä tai muita eläimiä kohtaan (Overall

2013). Hoiva-aggressiota voidaan myös pitää yhtenä pelkoaggression muotona, sillä

vaikka näissä uhattuna oleva kohde on eri, ovat niiden aiheuttamat aivokemialliset

vasteet lähellä toisiaan.

Sekä puutteellisesta sosiaalistamisesta johtuva aggressio että leikkiin liittyvä aggressio

juontavat juurensa yleensä pentuaikaan. Jos kissanpentu ei omaksumisen kaudella

altistu ihmisille tai muille eläimille, on sillä lisääntynyt riski puutteellisen

sosiaalistamisen aiheuttamalle aggressiolle, koska näiden pentujen hermostollinen

kehitys eroaa altistuneista pentujen kehityksestä. Usein puutteellisesti sosiaalistetut

kissanpennut ovat myös villikissojen jälkeläisiä, jolloin ne ovat lisäksi todennäköisemmin

altistuneet emon puutteellisen ruokavalion aiheuttamille kehityshäiriöille kuten

hitaammalle oppimiselle sekä lisääntyneelle reaktiivisuudelle ärsykkeitä kohtaan.
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Leikkiin liittyvällä aggressiolla tarkoitetaan puolestaan aggressiota, jota esiintyy

sellaisissa vuorovaikutustilanteissa, joissa leikkimiskäyttäytymisen, kuten jahtaamisen,

ajatellaan tavallisesti olevan kyseiseen tilanteeseen sopivampi vaste. Leikkiin liittyvän

aggression taustalla voi olla kissanpennun varhainen liian vieroitus emosta ja muusta

pentueesta, jolloin kissa ei ole pentuaikana oppinut säätelemään vasteitaan leikkimisen

aikana. (Overall 2013)

Reviiriaggressiolla tarkoitetaan Overallin (2013) mukaan aggressiota, jota esiintyy

jatkuvasti tietyn rajatun alueen läheisyydessä tai kyseistä aluetta lähestyttäessä ilman

lähestyvän osapuolen osoittamaa suoranaista uhkaa. Usein kuitenkin reviiriaggressiolta

vaikuttavaan aggressioon liittyy myös sosiaalinen tekijä, jolloin reviiriaggression

todellisena taustasyynä on kissojen väliset tekijät eikä niinkään reviiri itsessään. Puhdas

reviiriaggressio ei ole kissoilla tämän takia kovin yleistä. (Overall 2013)

Siirretty aggressio on puolestaan kolmanteen osapuoleen kohdistuvaa aggressiota, jota

esiintyy kun aggressiivinen osapuoli ei pysty kohdistamaan aggressiota ensisijaiseen

kohteeseensa tai jos kissan aggressiivinen toiminta tulee keskeytetyksi. Tällaista

käyttäytymistä voi esiintyä esimerkiksi kun sisätiloissa oleva kissa näkee ulkona vieraan

kissan, jolloin kiihtyneessä tilassa oleva kissa siirtää aggression sitä lähinnä olevaan

kohteeseen. Vaikka siirretyssä aggressiossa aggression kohde on vaihtunut, ei

käyttäytyminen silti ole vain sattumaa, vaan sen taustalta voi usein löytyä muita

käyttäytymiseen liittyviä häiriöitä. (Overall 2013)

Saalistaminen itsessään luokitellaan usein yhdeksi aggression muodoksi (Berger 2016).

Toisaalta saalistaminen on kissalle aito käyttäytymistarve (Overall 2013), joten sen

taustalla olevat tunnetilat eroavat muusta aggressiosta. Näin ollen

saalistuskäyttäytymisen kutsuminen aggressioksi on ristiriitaista, minkä takia esimerkiksi

Overall (2013) erottelee lajityypillisen saalistuskäyttäytymisen saalistusaggressiosta.

Overallin (2013) mukaan varsinainen saalistusaggressio on diagnoosi kissalle, joka

toteuttaa muutoin kissalle normaalia saalistuskäyttäytymistä epäsopivaksi ajatellulla

tavalla. Saalistusaggressioksi voitaisiin hänen mukaan kutsua esimerkiksi tilannetta,

jossa kissa osoittaa saalistuskäyttäytymistä perheen vauvaa kohtaan.
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Impulssikontrolliaggressio on puolestaan aggressiodiagnoosi, jolla tarkoitetaan

epäsopivaa, kyseiseen asiayhteyteen sopimatonta ihmiseen kohdistuvaa aggressiota,

jota esiintyy jatkuvasti tilanteissa, joissa kissan käyttäytymistä tai mahdollisuutta

toteuttaa tiettyä käyttäytymistä kontrolloidaan. Tunnetuin esimerkki

impulssikontrolliaggressiosta on kissa, joka puree ihmistä kesken silittämisen. Tämän

käyttäytymisen ajatellaan olevan seurausta kiihtyneessä mielentilassa olevan kissan

tarpeesta kontrolloida tilannetta. Käyttäytymisen ajatellaan liittyvän siihen, että kissoilla

kiihtymistila stimuloi myös puremiseen liitettyjä aivoalueita. Toisaalta myös kissojen

saalistamistavalle tyypillinen aivojen nopea reaktiivisuus ja äkillinen kiihtyminen

saattavat myös olla kytköksissä impulssikontrolliaggressioon.  (Overall 2013)

Kissojen välinen aggressio erotellaan usein kirjallisuudessa omaksi kategoriakseen,

vaikka todellisuudessa sen alle sisältyy eri elementtejä yllä mainituista kategorioista, sillä

kissojen välisen aggression taustalla voi olla erilaisia motiiveja ja tunnetiloja. Kissojen

välinen aggressio on yksi yleisimmistä käyttäytymisklinikalle hakeutumisen syistä (Amat

ym. 2009). Yleisimpiä syitä kissojen välisen aggression taustalla ovat esimerkiksi

riittämättömistä resursseista aiheutuva sosiaalinen stressi, pelko ja arkuus,

turhautuminen ja puutteellinen sosiaalistaminen (Heath 2009, Dantas-Divers ym. 2011,

Carney & Gourkow 2016). Myös esimerkiksi leikkiin ja puutteelliseen sosiaalistamiseen

liittyvät aggressiot voivat ilmentyä kissojen välisenä aggressiona (Heath 2009).

Riittämättömistä resursseista johtuva kissojen välinen aggressio on seurausta siitä, että

kissojen perustarpeet eivät täyty, vaan ne joutuvat kilpailemaan niille välttämättömistä

asioista, kuten ravinnosta tai piilopaikoista (Heath 2009). Tällöin kissa pyrkii

puolustamaan sille tärkeitä resursseja (Heath 2009). Pelko ja arkuus voivat puolestaan

molemmat johtaa aggressioon, mikäli kissalla ei ole mahdollisuutta paeta näistä

tilanteista (Heath 2009, Overall 2013). Vähitellen pelokas kissa voi kuitenkin myös oppia,

että aggressiivinen käyttäytyminen on tehokas keino pitää muut loitolla, jolloin

aggressiosta voi tulla ensisijainen tapa reagoida pelottavissa tilanteissa (Heath 2009).

Turhautuminen puolestaan voi näkyä kissojen välisenä aggressiona esimerkiksi siirretyn

aggression kautta (Heath 2009, Mills 2016).  Kissa voi kokea turhautumista esimerkiksi

jos se ei pysty saamaan haluamaansa tai jos sen henkilökohtaista tilaa rajoitetaan (Mills

2016). Jos kissa turhautuu esimerkiksi jäädessään ilman ruokaa, se voi siirtää
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turhautumistaan käyttäytymällä aggressiivisesti toista kissaa kohtaan (Mills 2016).

Kissojen väliseen aggressioon törmätään usein myös kissan eläinlääkärikäynnin tai

sairaalahoidon jälkeen, koska tällöin kotiin tuotu kissa haisee tavallisesta poikkeavalta

(Heath 2009, Rodan ym. 2011, Ellis ym. 2013).  Myös lisääntymiskykyisten urosten

välinen aggressio on kissojen välistä aggressiota, mutta se eroaa muusta kissojen

välisestä aggressiosta siinä, että sen ajatellaan liittyvän lisääntymiseen eikä siten ole

patologiseksi ajateltua käyttäytymistä (Overall 2013).

5 STRESSIN OIREET KISSALLA

Stressi ja siitä kertovat käyttäytymisoireet johtuvat kissan kokemista tunnetiloista. Eri

tunteiden aiheuttamissa kehonkielen ja käyttäytymisen muutoksissa on yksilöllisiä eroja

kissojen välillä, joten kaikki kissat eivät välttämättä oireile samalla tavalla (Carney &

Gourkow 2016). Eri yksilöt voivat myös kokea erilaiset asiat stressaaviksi, sillä kissan

aiempien kokemusten lisäksi myös geneettiset erot temperamentissa vaikuttavat siihen

kuinka stressaavana kissa pitää erilaisia tilanteita (Bradshaw 2016). Yksilöillä voi myös

olla erilaisia stressin selviytymisstrategioita (Bradshaw 2016). Stressiin liittyvään

käyttäytymiseen vaikuttaa olennaisesti se, ovatko stressitekijät akuutteja vai kroonisia

ja kuinka voimakas arkuus- tai pelkotila on (Carney & Gourkow 2016). Arkuuden ja pelon

osalta kissan käyttäytyminen perustuu tavallisesti välttelyyn tai pakenemiseen, sillä

tällöin kissa pyrkii välttelemään mahdollista ärsykettä (Carney & Gourkow 2016).

Akuutissa stressitilanteessa eläin tavallisesti keskeyttää normaalin toimintansa kuten

syömisen ja saattaa käyttäytyä aggressiivisesti tai olla liikkumaton (Notari 2009). Muita

kissoilla akuutissa stressissä havaittavia käyttäytymiseen liittyviä tai somaattisia oireita

esitellään kuvassa 2.
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Kuva 2. Akuutin stressin oireita kissoilla Notarin (2009) mukaan

Pelokas kissa voi myös olla erityisen tarkkaavainen ympäristöä kohtaan, ottaa etäisyyttä

pelon aiheuttajaan ja nukkua tavallista vähemmän (Carney & Gourkow 2016). Toisaalta

kissa voi epämiellyttävässä olotilassa myös näyttää nukkuvalta, mutta tällöin pelokkaan

tai ahdistuneen kissan voi tunnistaa jännittyneestä kehonkielestä (Carney & Gourkow

2016).

Myös turhautuminen voi aiheuttaa kissalle stressiä (Mills 2016). Turhautuneet kissat

ovat yllämainitusta poiketen yleensä äänekkäitä ja aktiivisia (Carney & Gourkow 2016).

Turhautunut  kissa  voi  viuhtoa  voimakkaasti  hännällään  puolelta  toiselle,  sen  iho  voi

nykiä ja korvat voivat olla kääntyneet sivusuuntaan (Carney & Gourkow 2016). Kissa voi

myös yrittää raapia tai purra ympärillään olevia, merkata ympäristöä virtsalla tai pestä

itseään tavallista enemmän (Carney & Gourkow 2016). Turhautumista tavataan

varsinkin häkissä tai aitauksissa pidettävillä kissoilla, jotka saattavat tällöin kaapia

ympäristöään, työntää tassuja kaltereiden läpi, puskea ovea ja kaataa astioita (Carney &

Gourkow 2016).

Sekä akuutit että krooniset pelkoa tai arkuutta aiheuttavat stressitekijät voivat vähentää

kissan ruokahalua sekä aiheuttaa muutoksia niin sanottuihin perustoimintoihin, kuten

peseytymiseen ja hiekkalaatikolla käymiseen (Rochlitz 2014, Carney & Gourkow 2016).

Stressin aiheuttamalla syömättömyydellä voi olla kissalle henkeä uhkaavia seurauksia

esimerkiksi hepaattisen lipidoosin eli rasvamaksariskin takia (katsauksessa Amat ym.

2015). Kroonisesta stressistä johtuva heikentynyt ruokahalu voi myös johtaa kissan

laihtumiseen (Tanaka ym. 2012). Myös kissan leikkikäyttäytyminen ja ympäristön

tutkiminen voivat vähentyä stressissä (Carlstead ym. 1993).

Virtsaaminen, merkkailu, ulostaminen tai ripuli
Tärinä
Sähiseminen kissaa lähestyttäessä
Piiloutuminen tai vetäytyminen esimerkiksi häkin takaosaan painautuminen
Kaikkien neljän raajan päällä istuminen pää matalalla
Silmät kokonaan auki
Laajentuneet pupillit
Tiheä tai huohottava hengitys
Korvat painettuna päätä vasten
Viikset osoittavat taaksepäin
Häntä lähellä kehoa



17

Kroonisen stressin oireet ovat yleensä erilaisia kuin akuutissa stressissä (Notari 2009).

Oireet ovat tavallisesti vaikeammin tunnistettavia ja usein omistajien silmissä

vähemmän ongelmallisia (Notari 2009). Kroonista stressiä voi aiheuttaa esimerkiksi

toistuva altistuminen pelkoa aiheuttaville ärsykkeille (Notari 2009). Ulkopuolisten

stressitekijöiden lisäksi myös käyttäytymistarpeiden tyydyttymättä jääminen,

tylsistyminen ja liikunnan puute ovat merkittäviä kroonisen stressin lähteitä (Notari

2009). Kroonisen stressin oireita kissoilla esitellään kuvassa 3.

Kuva 3. Kroonisen stressin oireita kissoilla Notarin (2009) mukaan

Krooninen arkuus, pelko ja näistä aiheutuva stressi voivat aiheuttaa myös niin sanottua

sairauskäyttäytymistä (Stella ym. 2011), vääriin paikkoihin virtsaamista ja ulostamista

(Neilson 2009) sekä liiallista itsensä pesemisestä johtuvaa karvanlähtöä (Carney &

Gourkow 2016). Sairauskäyttäytymisellä tarkoitetaan niitä kliinisiä oireita ja

muuttunutta käyttäytymistä, joita voi esiintyä kun eläin altistuu stressille tai

taudinaiheuttajille (Stella ym. 2011, Stella ym. 2014). Tällaisia oireita voivat olla

esimerkiksi oksentelu, ripulointi, vähentynyt syöminen ja juominen, vetäytyneisyys tai

vähentynyt itsensä peseminen (Stella ym. 2011, Stella ym. 2014)

Jos kissa ei pysty välttelemään tai pakenemaan stressaavaa tilannetta, voi sen

käyttäytyminen muuttua puolustautuvaksi (Carney & Gourkow 2016).

Puolustautumiseen tyypillisesti liitettyjä käyttäytymismalleja esitellään kuvassa 4.

Kuva 5. Puolustautumiselle tyypillinen käyttäytyminen Carneyn ja Gourkowin (2016) mukaan

Vähentynyt vaihtelu käytöksessä
Vähentynyt kiinnostus ympäristön tutkimista kohtaan
Vähentynyt sosiaalinen käyttäytyminen
Stereotyyppinen käyttäytyminen ja sijaistoiminnot
Passiivisuus tai apatia
Lisääntynyt nukkuminen tai unirytmin häiriöt
Syömättömyys tai ahmiminen

Kuolaaminen
Kuonon lipominen
Nieleskely
Ääntely (murina, sähinä)
Aggressiivinen käytös (raapiminen, pureminen)
Nopea hengitys tai suu auki läähättäminen
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5.1 Stressiin liittyviä käyttäytymishäiriöitä

Krooninen stressi voi pahimmillaan johtaa käyttäytymishäiriöiden syntymiseen (Notari

2009). Käyttäytymiseen liittyvien ongelmien osalta on oleellista hahmottaa, onko

esimerkiksi omistajan kokemassa ongelmatilanteessa todella kyseessä kissan

käyttäytymishäiriö vai onko kyse kissan luontaisesta käyttäytymisestä, jonka omistaja

kokee ongelmana. Kissalle luontaista, mutta omistajan mielestä ongelmakäyttäytymistä,

voivat olla esimerkiksi huonekalujen raapiminen tai pöydille hyppiminen. Sen sijaan

käyttäytymishäiriöt voivat olla kissalle normaalia käyttäytymistä, mutta tällöin kyseistä

käyttäytymistä tapahtuu liiallisessa mittakaavassa sekä tyypillisesti jonkin ärsykkeen

seurauksena (Seksel 2009).  Käyttäytymishäiriöt voivat myös olla kokonaan kissalle

lajityypillisesti epänormaalia käyttäytymistä (Seksel 2009).

Kissojen käyttäytymishäiriöitä ovat esimerkiksi sijaistoiminnot (engl. displacement

activities) (Notari 2009). Sijaistoiminnoilla tarkoitetaan eläimeen itseensä tai sen

ympäristöön kohdistuvia toistuvia toimintoja, jotka ovat kyseisiin tilanteisiin

sopimattomia (Notari 2009). Ne voivat olla seurausta eläimen kokemista

ristiriitatilanteista  joihin  se  ei  ole  kuitenkaan  pystynyt  reagoimaan  (Notari  2009).

Kissoilla tavallisin kissaan itseensä kohdistuva sijaistoiminto on ylenmääräinen turkin

nuoleminen (Notari 2009). Stressiin ja ylenmääräiseen turkin nuolemiseen liitetään niin

sanottu psykogeeninen karvanlähtö eli alopesia (Tapp & Virga 2012). Psykogeenisella

alopesialla tarkoitetaan karvanlähtöä, joka johtuu ei-elimellisten syiden aiheuttamasta

tai pahentamasta eläimen ylenpalttisesta itsensä hoitamisesta (Tapp & Virga 2012).

Tyypillisesti karvanlähtöä on erityisesti etujalkojen mediaalipuolella, vatsaontelon

kaudaalialueella, nivusten alueella sekä hännässä ja lantion dorsaalipuolella (Tapp &

Virga 2012). Psykogeeninen alopesia on kuitenkin tutkimusten mukaan harvinainen ja

ylidiagnosoitu sairaus, sillä suurimmassa osassa tapauksista taustalta löytyy jokin

elimellinen syy (Waisglass ym. 2006, Scott ym. 2012).

Sekä kissoilla että koirilla raportoituja ympäristöön kohdistuvia sijaistoimintoja ovat

esimerkiksi pica, ylenmääräinen juominen (polydipsia) ja syöminen (polyfagia) tai

ulosteiden syöminen (koprofagia) (Notari 2009). Picalla tarkoitetaan muun kuin ruoaksi

tarkoitettujen asioiden syömistä (Casey 2009, Seksel 2012). Varhaisen vieroituksen (noin

2-4 viikon ikäisenä) ja varhaisiän korkean stressitason ajatellaan lisäävän pican riskiä sille
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herkillä yksilöillä (Bradshaw ym. 1997, Casey 2009). Picalle on havaittu myös geneettistä

alttiutta esimerkiksi itämaistyyppisillä kissoilla ja burmilla (Bradshaw ym. 1997).

Äärimmäisissä tilanteissa stressi voi johtaa myös stereotyyppiseen käyttäytymiseen

(Notari 2009). Stereotyyppisellä käyttäytymisellä tarkoitetaan sellaista pakonomaisesti

toistuvaa käyttäytymistä, jolla ei ole selvää päämäärää ja joka voi myös jatkua vaikka

stressitekijät olisi poistettu eläimen ympäristöstä (Notari 2009, Seksel 2012).

Jos eläin altistuu toistuvasti negatiivisille ärsykkeille, mutta sillä ei ole mahdollista

välttää näitä stressitekijöitä, voi seurauksena olla eläimen depressio eli masennus

(Notari 2009, Carney & Gourkow 2016). Myös menetyksiin liittyvät elämänmuutokset,

kuten tutun ympäristön, ihmisen tai eläimen menettäminen voivat aiheuttaa laukaista

kissalla reaktiivisen masennuksen (Overall 2013). Masennuksessa eläin reagoi tavallista

heikommin ärsykkeisiin (Notari 2009) ja saattaa esimerkiksi viettää paljon aikaa nukkuen

tai omiin oloihin vetäytyneenä (Overall 2013, Carney & Gourkow 2016).  Masennus voi

olla vaikeaa erottaa lääketieteellisestä sairaudesta, minkä vuoksi sairaustilat tulisi ensin

rajata pois oireiden taustalta (Overall 2013, Carney & Gourkow 2016). Vaikka

masennuksen oireet, kuten kissan vetäytyminen omiin oloihinsa, eivät välttämättä

vaikuta omistajan silmiin varsinaiselta ongelmalta, masennus on merkittävä ongelma

kissan hyvinvoinnin kannalta (Notari 2009).

6 STRESSIN VAIKUTUKSET TERVEYTEEN

Sekä psykologiset stressitekijät, kuten sosiaaliset konfliktit että fysikaaliset tekijät

(esimerkiksi kipu), voivat vaikuttaa sairauksien syntyyn tai vaikeuttaa niistä paranemista

(Notari 2009). Toisaalta esimerkiksi kipuun liittyy myös psykologinen komponentti

(Notari 2009), ja jopa kivun ennakointi voi aiheuttaa pelko- tai arkuusreaktion (Carney

& Gourkow 2016). Psykologinen stressi voi puolestaan pahentaa fyysisiä oireita (Notari

2009).  Kroonisessa stressissä liiallinen kortikosteroidien tuotanto voi aiheuttaa HPA-

akselin säätelyn häiriintymisen sekä heikentää oppimista ja muistia (Notari 2009). Myös

masennus eli depressio on mahdollinen seuraus kroonisesta stressistä, koska

pitkäkestoinen stressi voi kuluttaa loppuun aivorungon sinertävän täplän eli locus

coereluksen noradrenaliinivarastot (Notari 2009).
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Henkisen hyvinvoinnin heikentymisen lisäksi stressin tiedetään olevan haitallista

fyysiselle terveydelle sen aiheuttaman immuunipuolustuksen vaimentumisen eli

immuunisuppression vuoksi (Griffin 1989). Immuunisuppressio puolestaan voi altistaa

kissan infektioille tai uudelleenaktivoida aiempia infektioita (Griffin 1989). Evolutiiviselta

kannalta stressin aiheuttama immuunisuppressio on ollut hyödyllinen, sillä se

viivästyttää tulehduksellista kipua uhkaavissa tilanteissa, mutta pitkittynyt tai erittäin

voimakas altistus on kuitenkin elimistölle haitallista (Notari 2009). Etenkin kroonisen

stressin aiheuttama elimistön pitkittyneesti kohollaan oleva kortikosteroidipitoisuus voi

johtaa HPA-akselin takaisinsäätelymekanismin häiriintymiseen, joka edelleen lisää

fysiologisten ja käyttäytymiseen liittyvien sairaustilojen riskiä (Notari 2009). Toisaalta

sairaudet itsessään aiheuttavat stressiä, sillä akuutit tulehdustilat voivat sytokiinien

välityksellä laukaista neuroendokriinisen stressivasteen (Notari 2009). Sytokiinit voivat

myös epäsuorasti stimuloida HPA-akselia kipuratojen aktivaation välityksellä (Notari

2009). Stressin on havaittu myös vaikuttavan limakalvojen pinnalla patogeeneilta

suojaavan vasta-aineen, eritettävän immunoglobuliini A:n, määrään (Gourkow ym.

2014b). Tutkimuksen mukaan eritettävän immunoglobuliini A:n pitoisuudet ovat

matalampia niillä kissoilla, joiden käyttäytymisessä on viitteitä arkuudesta ja pelosta tai

turhautumisesta (Gourkow ym. 2014b).

Immuunisuppression lisäksi akuutti stressi voi aiheuttaa myös välittömiä oireita, kuten

kuolaamista, oksentelua ja ripulia (Notari 2009). Ruoansulatuskanavan oireilu on

seurausta voimakkaan akuutin stressin aiheuttamasta sympaattisen hermoston

aktivaatiosta ja kortikotropiinia vapauttavan hormonin (CRH) vapautumisesta, joka lisää

ruoansulatuskanavan liikkuvuutta aiheuttaen pahoinvointia, oksentelua ja ripulia

(Notari 2009). Krooninen stressi puolestaan heikentää suoliston verenkiertoa ja liman

eritystä sekä lisää mahahapon eritystä, ja nämä lisäävät mahahaavan riskiä (Greco

1991). Akuutti stressi voi myös aiheuttaa sydän- ja verisuonioireita, ja kirjallisuuden

mukaan vaikeaa kardiovaskulaarista sairautta sairastavilla kissoilla voimakas akuutti

stressi voi pahimmillaan johtaa sydämen vajaatoimintaan ja kuolemaan (Greco 1991).

Yllä mainittujen oireiden lisäksi stressi on kissoilla liitetty osatekijäksi useisiin eri

sairaustiloihin ja käyttäytymisongelmiin. Kissojen osalta tutkimustietoa löytyy eniten

idiopaattisesta kystiitistä eli tuntemattomasta syystä johtuvasta virtsarakon
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tulehduksesta sekä tarttuvista taudeista kuten hengitystieinfektioista. Näitä käsitellään

alla omina alalukuinaan. Lisäksi ympäristöperäisten ja sosiaalisten tekijöiden ajatellaan

olevan esimerkiksi kissojen hyperesthesia-oireyhtymän taustalla (Barone 2012, Tapp &

Virga 2012). Hyperesthesia-oireyhtymä on huonosti tunnettu sairaus, jota sairastavilla

kissoilla tavataan mm. ylenpalttista turkin nuolemista, ihon ja lihasten nykimistä,

aggressiota sekä itsensä puremista (Barone 2012, Tapp & Virga 2012).

Lisäksi kirjallisuudessa on mainittu stressin voivan pahentaa toksoplasmoosia, bakteeri-

infektioita ja kasvainsairauksia (Notari 2009). Myös ruoansulatuskanavan sairauksilla

kuten ärtyneen suolen oireyhtymällä (engl. irritable bowel syndrome, IBS), kilpirauhasen

liikatoiminnalla eli hypertyreoosilla, diabetes mellituksella ja allergioilla saattaa olla

yhteyksiä kissojen stressin kanssa (Sparkes ym. 2016).  Epäilyt kuitenkin perustuvat

lähinnä ihmisillä ja koirilla tehtyihin tutkimuksiin, eikä tutkittua tietoa ole kissojen osalta

saatavilla.

6.1 Tarttuvat taudit

Löytöeläintaloon joutuessaan kissa päätyy vieraaseen ympäristöön ja altistuu

suuremmalle tautipaineelle tiheän eläinpopulaation vuoksi. Nämä tekijät ovat otollisia

aktivoimaan piileviä herpesvirusinfektioita, levittämään virusta edelleen sekä

pahentamaan olemassa olevan infektion oireita (Pedersen ym. 2004). Stressin uskotaan

olevan merkittävässä osassa löytöeläintaloissa elävien kissojen

ylähengitystieinfektioissa etenkin herpesviruksen osalta (Tanaka ym. 2012, DiGangi

2016). Löytöeläintaloissa esiintyviä stressitekijöitä voivat olla esimerkiksi uusi ympäristö,

suuri eläintiheys ja sosiaaliset konfliktit (Bannasch & Foley 2005, DiGangi 2016). Stressin

lisäksi hengitystieinfektioille altistavat myös aiempi puutteellinen terveydenhuolto,

muut sairaudet ja riittämätön ravinto (Bannasch & Foley 2005).

Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen mukaan kissojen ylähengitystieinfektioiden

esiintyvyys löytöeläintaloissa on 26–32 % (Dinnage ym. 2009). Ylähengitystieinfektioista

kissan herpesviruksen (FHV-1) esiintyvyys on tutkimuksen mukaan 3–38 % ja

kalikiviruksen  esiintyvyys  (FCV)  13–36  %  (Bannasch  &  Foley  2005).  Virusperäisten

hengitystieinfektioiden lisäksi myös Bordetella bronchiseptica, Chlamydophila felis ja

mykoplasmat ovat yleisiä löydöksiä löytöeläinympäristössä varsinkin virusinfektioiden

yhteydessä (Binns ym. 1999, Bannasch & Foley 2005).
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Ylähengitystieinfektioiden lisäksi yllämainitut riskitekijät yhdistetään myös kissaruton eli

kissan panleukopeniaviruksen (FPV) taudinpurkauksiin (DiGangi 2016). Samanaikainen

kalikivirusinfektio saattaa myös lisätä kissaruttokuolleisuutta (Pedersen ym. 2004).

Lisäksi stressin ajatellaan lisäävän kissan koronavirusta (FCoV) sairastavan kissan riskiä

kehittää tarttuva vatsakalvontulehdus eli (engl. feline infective peritonitis eli  FIP)

(katsauksessa Addie ym. 2009).

6.2 Idiopaattinen kystiitti

Kissojen idiopaattisella kystiitillä (engl. feline idiopathic cystitis eli FIC) tarkoitetaan

alavirtsateiden kroonista ja steriiliä tulehdustilaa (Scherk 2012). Vaikka FIC on yleisin

alempien virtsatiesairauksien diagnoosi nuorilla kissoilla, on sen etiologia edelleen osin

epäselvä (Scherk 2012). FIC:iä sairastavilla kissoilla virtsarakon

glykosaminoglykaanikerroksen ajatellaan olevan ohuempi kuin terveillä kissoilla ja rakon

seinämän läpäisevyys lisääntyy stressin aiheuttaman sympaattisen hermoston

aktivaation myötä (katsauksessa Amat ym. 2015). Viime aikoina tutkimusten huomio on

alkanut kiinnittymään enemmän virtsateiden ulkopuolisiin tekijöihin sairauden taustalla

(Westropp & Buffington 2016). Kissoilla, kuten ihmisilläkin, FIC:n taustalta on löydetty

alavirtsateiden ulkopuolisia tekijöitä, minkä vuoksi kroonisille idiopaattisille

alavirtsateiden sairauksille on esitetty nimeä Pandoran syndrooma (katsauksessa

Buffington 2011). FIC:lle mahdollisesti altistavia tekijöitä ovat nykytietämyksen valossa

geneettiset tekijät, varhaiset huonot kokemukset, ylipaino, vähentynyt aktiivisuus,

monikissatalous, sisäkissana eläminen (katsauksessa Buffington 2002, Cameron ym.

2004) sekä ympäristön stressitekijät, kuten sosiaaliset konfliktit (Cameron ym. 2004,

Buffington ym. 2006). Kuivaruoan syömisen vaikutuksesta FIC:iin on ristiriitaisia tuloksia

(Jones ym. 1997, Cameron ym. 2004). FIC:iä sairastavien kissojen epäillään olevan

poikkeuksellisen herkkiä stressitekijöille (katsauksessa Buffington 2002, Cameron ym.

2004, Buffington ym. 2006), ja tutkimusten perusteella varsinkin näiden yksilöiden

sympaattisen hermoston stressivaste aktivoituu herkästi (Scherk 2012).

Usein FIC:n oireet vuoroin lisääntyvät ja vähentyvät, ja oireiden pahenemiseen liitetään

yleensä erilaiset stressitekijät (Westropp & Buffington 2016). Omistajan turhautuminen

ja vihamielisyys kroonisesti oireilevaa kissaa kohtaan voi aiheuttaa kissalle lisästressiä,

minkä vuoksi FIC:iä hoidettaessa eläinklinikoiden tulisi panostaa omistajien
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opastamiseen, jotta omistajat oppivat ymmärtämään kissan käyttäytymistä (Westropp

& Buffington 2004). Tutkimuksen mukaan ympäristön stressitekijät voivat FIC:iä

sairastavilla kissoilla myös lisätä sairauskäyttäytymistä (Stella ym. 2011). Lisäksi FIC:iä

sairastavilla kissoilla on tavattu samanaikaisia muita häiriötiloja, kuten käyttäytymiseen

liittyviä ongelmia, endokriinisia oireita sekä ruoansulatuskanavan ja sydän- ja

verenkiertojärjestelmän oireilua (Westropp & Buffington 2016).

Kivunlievityksen lisäksi FIC:n hoidossa on nykykäsityksen mukaan oleellisessa osassa

omistajan opastaminen ja ympäristötekijöiden muokkaaminen kissalle suotuisammiksi

(Scherk 2012, Westropp & Buffington 2016). FIC:lle ei ole olemassa parantavaa hoitoa,

mutta ympäristön virikkeellistämisellä voidaan lieventää ja harventaa kliinistä oireilua

(Scherk 2012, Westropp & Buffington 2016). Stressin vähentämisen ajatellaan

helpottavan oireilua, koska keskushermoston stressivasteen uskotaan ylläpitävän

kroonista tulehdusprosessia (katsauksessa Westropp & Buffington 2004). Huolellisen

kissan elinympäristön kartoituksen lisäksi tutkimuksissa ja kirjallisuudessa suositellaan

hoidoksi niin sanottua multimodaalista ympäristön muokkausta (engl. multimodal

environmental modifications, MEMO) elinympäristön parantamiseksi (Buffington ym.

2006, Westropp & Buffington 2016). Käytännössä MEMO perustuu riittävien resurssien

ja virikkeiden tarjoamiseen kissalle. MEMOa ei käydä läpi tässä työssä

yksityiskohtaisesti, mutta lisälukemista ympäristön virikkeellistämisestä löytyy luvusta

11.

7 LÖYTÖELÄINTALOT JA KISSAHOITOLAT

Löytöeläintaloissa ja kissahoitoloissa elävät kissat altistuvat monelle mahdollisesti

stressaavalle tekijälle. Näitä ovat esimerkiksi uusi ympäristö, vieraat ihmiset ja eläimet

sekä rajoitettu elintila. Lisäksi löytöeläintaloissa kissoille tehdään usein erilaisia

hoitotoimenpiteitä, jotka voivat myös aiheuttaa stressiä. Henkisen hyvinvoinnin

haasteiden lisäksi uuden ympäristön aiheuttama stressi altistaa kissat sairauksille kuten

hengitystieinfektioille (ks. luku 5). Löytöeläintalojen tilat ja taloudelliset resurssit ovat

todennäköisesti usein pienet, mikä aiheuttaa omat haasteensa kissojen optimaalisen

hyvinvoinnin järjestämisen kannalta. Tässä luvussa käyn läpi tutkimuksia, jotka ovat

pyrkineet selvittämään mahdollisia stressitekijöitä löytöeläintaloissa ja kissahoitoloissa
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sekä  niiden  vaikutuksia  kissoihin.  Vaikka  nämä  tutkimukset  on  tehty  hyvin  rajatussa

elinpiirissä, niiden voidaan ajatella heijastavan kissoille ominaisia piirteitä. Näin ollen

niiden tuloksista on todennäköisesti hyötyä myös esimerkiksi kotona sisätiloissa olevan

kissan tarpeita ajateltaessa.

Näkemys siitä, että vieras rajattu ympäristö on kissalle aina jonkinlainen stressitekijä saa

tukea useammasta tutkimuksesta. Esimerkiksi Kessler ja Turner (1997) selvittivät

tutkimuksessaan kissojen kissahoitoloissa (engl. boarding cattery) kokemaa stressiä.

Tutkimuksessa otettiin käyttöön kissojen stressipisteytys, jonka soveltuvuutta stressin

arviointiin on sittemmin kritisoitu (ks. luku 2.4). Kessler ja Turner (1997) havaitsivat

tutkimuksessaan, että kissoista 75 % koki kissahoitoloissa vähintään lievää

jännittyneisyyttä riippumatta siitä majoitettiinko kissat yksin, pareittain tai ryhmässä.

Myös Stellan ym. (2014) tutkimuksen mukaan kaikilla häkkiympäristössä elävillä kissoilla

esiintyy jonkinlaista kissojen hyvinvoinnista kertovaa sairauskäyttäytymistä

ensimmäisenä vuorokautena riippumatta niiden ympäristön ominaisuuksista.

Ympäristön ominaisuuksilla on kuitenkin merkitystä kissojen hyvinvoinnin kannalta, sillä

heidän tutkimuksensa perusteella sairauskäyttäytymistä esiintyy vähemmän niillä

kissoilla, joiden ympäristön melu on minimoitu ja joilla on säännölliset hoitorutiinit.

Kesslerin ja Turnerin (1997) tutkimuksessa kahden viikon tutkimusjakson aikana kissojen

stressipisteet laskivat ajan myötä, mutta ne eivät kuitenkaan laskeneet tällä ajanjaksolla

täysin kontrolliryhmän tasolle. Tutkittavien kissojen stressipistetasoissa oli kuitenkin

yleensä havaittavissa selvä lasku neljän ensimmäisen päivän aikana. Kissojen

stressipisteissä voi kuitenkin olla huomattavia yksilöllisiä eroja, sillä tutkimuksen

mukaan noin kolmasosalla tutkituista kissoista stressipisteiden tasot pysyivät niin

korkeina, että niiden ajateltiin kärsivän pitkittyneestä stressistä. Kesslerin ja Turnerin

(1997) tutkimuksen perusteella vaikuttaisi siis siltä, että pitkittyneen stressin takia

kissahoitoloiden käyttö lyhyissä majoitustarpeissa ei välttämättä ole suositeltava

ratkaisu herkimmille kissoille. Tällaisille yksilöille paras hoitoratkaisu olisi

todennäköisesti hoito tutussa ympäristössä. Herkkien kissojen lisäksi erityisesti ihmisten

suhteen villiintyneiden kissojen hyvinvoinnin voidaan ajatella olevan löytöeläintaloissa

ongelmallinen, sillä Kesslerin ja Turnerin (1999a) mukaan ihmisiin sosiaalistamattomia

kissoja ei tulisi sijoittaa niihin lainkaan: heidän tutkimuksensa perusteella
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sosiaalistamattomat kissat kokivat sekä yksilö- että ryhmämajoituksen stressaavana ja

nämä kissat olivat stressipisteytyksen perusteella kaikki hyvin jännittyneitä tai

pelokkaita.

Ryhmässä elämisen vaikutusta kissan stressiin löytöeläintaloissa on sivuttu monissa

tutkimuksissa. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että tutkimusten perusteella ei voida

antaa selvää suositusta sille, pitäisikö kissan saada elää löytöeläintiloissa yksin vai

muiden kissojen kanssa. Osasyynä tähän on todennäköisesti hyvin vaihtelevat

tutkimusasetelmat eri tutkimuksissa, minkä vuoksi tutkimukset eivät ole suoraan

verrattavissa toisiinsa. Toisaalta tutkimukset antavat myös viitteitä, että

ryhmämajoituksen soveltumiseen vaikuttaa todennäköisesti useampi tekijä, kuten

kissojen taustat ja persoonallisuus, majoitustilan koko, resurssit ja virikkeellisyys (Kessler

& Turner 1999a, Ottway & Hawkins 2003, Gourkow & Fraser 2006). Alla esitellään

joitakin tutkimuksien löydöksiä koskien kissojen eri majoitusvaihtoehtoja.

Ryhmässä elämisen vaikutusta kissojen stressiin ylipäätään on selvitetty Ottwayn ja

Hawkinsin (2003) tekemässä stressipisteytykseen perustuvassa tutkimuksessa.

Tutkimuksen mukaan vieraiden kissojen kanssa ryhmässä eläminen aiheutti kissoille

suurempia stressipisteitä kuin yksin tai tutun kanssa kissan kanssa majoittuminen.

Ottwayn ja Hawkinsin (2003) mukaan tämän perusteella voitaneen olettaa, että

ryhmässä eläminen itsessään ei välttämättä ole stressaavaa, mutta epävakaassa

ryhmässä eläminen sen sijaan on. Samansuuntaisia tuloksia on havaittavissa Gourkowin

ja Fraserin (2006) tutkimuksessa, jossa verrattiin yksilömajoitusta niin sanotussa

tavanomaisessa ympäristössä ja virikkeellistetyssä ympäristössä sekä ryhmämajoitusta

tavanomaisessa ja virikkeellistetyssä ympäristössä. Tutkimuksen perusteella suurimmat

stressipisteet olivat kissoilla, jotka olivat yksilömajoituksessa tavanomaisessa

ympäristössä eli ilman virikkeitä. Näin ollen ryhmässä eläminen itsessään ei välttämättä

ole tärkein stressin lähde vaan myös muut ympäristöön ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvät

tekijät vaikuttavat stressiin kokonaisuutena.

Löytöeläintaloissa tulisi ottaa huomioon myös yksittäisen kissan ominaisuudet sopivaa

majoitusmuotoa valittaessa, sillä tällä on merkitystä kissan hyvinvoinnin kannalta

(Kessler & Turner 1999a). Esimerkiksi Kesslerin ja Turnerin (1999a) mukaan

puutteellisesti muihin kissoihin sosiaalistetut kissat stressaantuivat enemmän eläessään
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useamman kissan ryhmässä, joten heidän mukaansa tällaiset yksilöt tulisi majoittaa

löytöeläintaloissa omiin yksilöllisiin tiloihin. Sen sijaan muihin kissoihin sosiaalistetut

kissat eivät stressaantuneet yksilö- tai ryhmämajoituksessa eikä näillä kissoilla ollut

stressitasoissa majoituksen muodon osalta eroa ainakaan lyhytkestoisessa

majoituksessa. Toisaalta Broadleyn ym. (2014) tutkimuksen mukaan aiemmin yksin

eläneiden kissojen ja useamman kissan taloudesta peräisin olevien kissojen

stressipisteytyksissä ei havaittu eroavaisuuksia viikon mittaisessa yksilömajoituksessa.

Tutkimusten valossa vaikuttaisi siis siltä, että sopivimman majoitusmuodon

valitseminen kissalle vaatii tietoa kissan aiemmasta historiasta ja sen luonteesta. Usein

tällaista tietoa ei kuitenkaan ole saatavilla, joten yllä mainittujen tutkimusten

perusteella tällaisille kissoille paras kompromissiratkaisu olisi majoittaa kissat

yksilöllisiin tiloihin, mutta siten, että niille tarjotaan virikkeellistetty ympäristö.

Ryhmässä majoittaminen voi soveltua niille, jotka ovat riittävän sosiaalistuneita muihin

kissoihin. Ryhmän tulisi kuitenkin olla mahdollisimman vakaa eli siinä ei saa tapahtua

jatkuvia muutoksia.

Myös kissatiheyden ja häkkikoon suhdetta kissan kokemaan stressiin on pyritty

selvittämään tutkimuksilla: Kessler ja Turner (1999b) tutkivat stressipisteytyksen avulla

kissatiheyden ja häkin koon vaikutusta stressiin eläinsuojissa ja kissahoitoloissa.

Tutkimuksen perusteella kissojen stressipisteet näyttäisivät suurenevan kissatiheyden

kasvaessa. He suosittelevat tutkimuksensa perusteella, ettei kissoja pidettäisi

eläinsuojissa ja kissahoitoloissa tiheämmin kuin 0,6 kissaa/m2 eli kissaa kohden tilaa

tulisi olla 1,7 m2. Jos kissatiheys on tätä suurempi, kissojen stressipisteytykset nousivat

tällöin yli kolmen. Stressipistemäärä 3 tarkoitti tutkimuksessa ”lievästi jännittynyttä”,

joka oli heidän mukaansa yli hyväksyttävän stressin rajan. Yksilöhäkeissä pidettävien

kissojen osalta Kessler ja Turner (1999b) eivät pystyneet päättelemään mikä häkin koko

olisi vähimmäisvaatimus stressin vähentämiseksi. He kuitenkin havaitsivat, että 0,7 m2

kokoisissa häkeissä elävien kissojen stressipisteet olivat suurempia kuin 1,0 m2 häkeissä

elävillä kissoilla.

Jo yllä on todettu, että kissojen kokema stressi ei kuitenkaan ole ainoastaan tilamäärästä

riippuvainen, vaan tilantarpeeseen vaikuttavat myös muut seikat, kuten sosiaaliset ja

tilan ominaisuuksista riippuvat tekijät (Kessler & Turner 1999b, Ottway & Hawkins 2003,
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Gourkow & Fraser 2006). Kesslerin ja Turnerin (1999b) tutkimuksessa kissoja pidettiin

varsin vakaassa ryhmässä, josta oli poistettu selvästi epäsosiaaliset kissat.

Todennäköisesti siis huonommin keskenään toimeen tulevat kissat vaativat ympärilleen

enemmän tilaa. Nykyään myös yleisesti ajatellaan, että kolmiulotteisesti hyväksikäytetty

ja virikkeellistetty tila on kissojen kannalta laadukkaampi vaihtoehto kuin tila itsessään

(katsauksessa Rochlitz 2005, Gourkow & Fraser 2006). Näin ollen yksiselitteisiä

minimirajoja kissan vaatimalle tilalle löytöeläin- ja kissahoitolatiloissa on vaikeaa

määritellä. Voidaan kuitenkin olettaa, että mikäli käytössä olevaa tilaa ei ole

hyödynnetty kaikissa kolmessa ulottuvuudessa, on kissojen tilantarve todennäköisesti

suurempi (Kessler & Turner 1999b).

Riittävän tilan lisäksi piiloutumismahdollisuuden tiedetään tutkimusten mukaan

alentavan huomattavasti kissojen stressiä löytöeläintalossa (Kry & Casey 2007, Vinke

ym.  2014).  Kryn  ja  Caseyn  (2007)  tekemän  tutkimuksen  mukaan  virikkeellistetyssä

ympäristössä eläneet kissat pystyivät selviytymään paremmin uuden ympäristön

aiheuttamasta stressistä. Kissojen stressi myös laskee nopeammin löytöeläintaloon

tulemisen jälkeen, jos niille tarjotaan piiloutumismahdollisuus (Vinke ym. 2014). Mikäli

kissoille ei tarjota tätä vaihtoehtoa, ne pyrkivät tutkimusten mukaan piiloutumaan

muilla tavoin, esimerkiksi painautumalla hiekkalaatikon tai makuupaikan taakse

(Gourkow & Fraser 2006, Kry & Casey 2007, Vinke ym. 2014). Näiden perusteella voidaan

siis olettaa, että piiloutumismahdollisuuden tarjoaminen kissoille on välttämätöntä

niiden hyvinvoinnin kannalta. Tätä tukee myös se, että Vinken ym. (2014) tutkimuksen

mukaan stressipistettä 4, eli ”hyvin jännittynyt”, tavattiin enemmän niillä kissoilla, joille

ei tarjottu erillistä piiloutumismahdollisuutta. Stressipisteen 4 on ajateltu viittaavan

eläimen heikentyneeseen hyvinvointiin (Ottway & Hawkins 2003).

Piiloutumismahdollisuuden tarjoaminen kissalle voi myös helpottaa uuden kodin

löytämistä, sillä Kryn ja Caseyn (2007) mukaan piiloutumaan pääsevät kissat olivat myös

reippaampia lähestymään tutkijoita kuin verrokkiryhmän kissat. Heidän mukaansa ne

kissat, joilla piiloutumismahdollisuutta ei ole, viettivät suuremman osan ajastaan

varuillaan. Tämä löydös on yhdenmukainen sen kanssa, että stressin tiedetään

vähentävän ympäristön tutkimiseen käytettyä aikaa (Notari 2009). Näin ollen

selviytymismekanismina toimiva piiloutuminen tarjoaa kissalle mahdollisuuden selvitä
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muutoin stressaavassa ympäristössä, mikä vähentää akuuttia ja kroonista stressiä. Tämä

puolestaan lisää kissan tutkimiskäyttäytymistä, jolloin kissa voi näyttää kissaa hankkivan

silmissä ulospäin suuntautuneemmalta. Potentiaalisen omistajan silmissä kissan

lähestyminen koetaan tavallisesti myönteisenä piirteenä, joka voi edistää uuden kodin

löytymistä (Turner 2000).

Sekä löytöeläintaloissa että kotiympäristössä tulisi ympäristöseikkojen lisäksi kiinnittää

huomiota myös kissan ja sen hoitajan tai omistajan väliseen suhteeseen. Gourkowin ym.

(2014a) mukaan kissan hellä silittely ja sille jutteleminen vähentävät kissojen negatiivisia

tunnetiloja sekä lisäävät eritettävän immunoglobuliini A:n eritystä, joka edelleen

vähentää ylähengitystiesairauksien ilmaantuvuutta. Carlstead ym. (1993) puolestaan

toteavat tutkimuksensa perusteella, että kissan ja sitä hoitavan ihmisen hyvä suhde on

todennäköisesti välttämätön, jotta kissa ylipäätään sopeutuu elämään suljetussa tilassa.

Heidän tutkimuksessaan selvitettiin epäsäännöllisen hoitorytmin, hoitajien ja kissojen

välisen seurustelun puutteen sekä yllättävän käsittelyn vaikutuksia laboratoriokissojen

käyttäytymiseen ja virtsan kortisolipitoisuuteen. Tutkimuksen perusteella yllä olevien

tekijöiden havaittiin olevan kissoille voimakas psykologinen stressitekijä, sillä

kontrolliryhmään verrattuna kissojen aktiivisuus väheni, ja ne pyrkivät piiloutumaan

enemmän. Vastaavia tuloksia on saatu myös Stellan ym. (2012) tutkimuksessa, jonka

mukaan yllättävät stressitekijät, kuten epäsäännöllinen hoitorytmi ja vieraat hoitajat

lisäävät kissojen sairauskäyttäytymistä. Eniten kissoja vaikutti stressaavan ihmisten

toiminnan ennustamattomuus.

8 STRESSI KOTIOLOISSA

Varsinkin sisäkissojen hyvinvointiin omistajalla on suuri vaikutus (Heidenberger 1997,

Amat ym. 2009, Stella & Croney 2016). Sisäkissat elävät omistajiensa luomassa tilassa,

joten niillä ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa itse omaan ympäristöönsä. Etenkin

sisäkissoilla elinympäristön virikkeellistäminen on tärkeä osa kissan hyvinvointia, minkä

avulla voidaan lisätä käyttäytymistarpeiden tyydyttymistä sekä välttää tylsistymisestä

tai muusta stressistä aiheutuvia käyttäytymisongelmia (Overall 2005, katsauksessa Ellis

2009). Tutkimukset ovat kuitenkin antaneet viitteitä, että kissojen omistajilla voi usein

olla puutteelliset tiedot kissan lajityypillisistä tarpeista (Heidenberger 1997, New ym.
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2000), minkä voidaan ajatella potentiaalisesti aiheuttavan kissoille stressiä. Huomio

kissan tarpeisiin kiinnittyykin usein vasta kun puutteet aiheuttavat omistajan silmissä

häiritsevää oireilua (Ellis ym. 2013). Yleensä tällaiset oireet ovat omistajan silmissä

huonoa, sopimatonta tai aggressiivista käyttäytymistä (Ellis ym. 2013).

Heidenbergin (1997) tekemän kyselytutkimuksen perusteella monikissatalouksissa

neljäsosalla kissoista ei ollut käytettävissä omaa ruokakuppia ja puolet kissoista joutui

jakamaan hiekkalaatikon muiden kissojen kanssa. Vain kolmasosalla talouksista oli

tutkimuksen mukaan tarjolla kissojen kiipeilyyn tarkoitettu puu. Kaikkien edellä

mainittujen ajatellaan kuitenkin kuuluvan kissoille tärkeisiin resursseihin, joiden puute

tai joista kilpaileminen aiheuttaa kissoille stressiä (ks. luku 3). Vastaavia viitteitä

omistajien puutteellisista tiedoista saatiin myös Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa,

jonka mukaan kissoja luovutettiin suuremmalla todennäköisyydellä löytöeläintaloon, jos

kissoilla esiintyi vääriin paikkoihin virtsaamista tai ulostamista, jos ne vaurioittivat

ympäristöä tai kun kissat olivat omistajiensa mielestä liian aktiivisia (New ym. 2000).

Kissastaan luopuvat henkilöt usein kokivat usein myös kissoille lajityypillisen toiminnan,

kuten raapimisen ja hyppimisen, häiritseväksi käyttäytymiseksi.

Amatin ym. (2009) tekemä tutkimus käyttäytymisklinikalle tuotujen kissojen

yleisimmistä ongelmista on myös samoilla linjoilla yllä mainittujen tutkimusten kanssa.

Heidän mukaansa yleisimpiä ongelmia olivat kissojen välinen aggressio (64 %), muu kuin

kissojen välinen aggressio (47 %), vääriin paikkoihin virtsaaminen tai ulostaminen (39

%), pakko-oireinen käyttäytyminen (3,5 %), liiallinen ääntely (2,5 %) sekä pelot ja fobiat

(2,5 %). Osan näistä voidaan ajatella kissalle normaalia käyttäytymistä, jonka omistajat

kokevat olevan häiritsevää, mutta näiden käyttäytymisten voidaan myös tulkita olevan

vasteita  kissan  kannalta  puutteelliseen  ympäristöön  (Stella  &  Croney  2016).

Heidenbergin (1997) tutkimuksessa omistajat puolestaan raportoivat arkuuden ja

pelokkuuden olevan yksi yleisimmistä käyttäytymiseen liittyvistä kissojen ongelmista.

Tämä ilmeni esimerkiksi pelkona vieraita ihmisiä tai ääniä kohtaan (Heidenberger 1997).

Ihmisiä kohtaan ilmenevät pelokkuuden ajatellaan johtuvan yleensä puutteellisesta

ihmisiin sosiaalistumisesta pentuaikana (Heidenberger 1997, Kessler & Turner 1999a).

Kissanomistajien keskusteluissa saattaa useasti törmätä suositukseen, että kissalle on

syytä hankkia seuraksi toinen kissa. Useamman kissan hankkimista on kuitenkin syytä
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punnita tarkkaan, sillä kissa on reviiritietoinen ja elää luonnossa ryhmässä vain kun sillä

on riittävästi resursseja saatavilla (Overall 2005). Näin ollen useamman kissan

taloudessa kissojen välille voi potentiaalisesti syntyä ristiriitoja (Bradshaw 2016).

Ongelmia muodostuu varsinkin, jos kissojen ympäristöoloissa on puutteita (Ellis ym.

2013). Jotta monikissataloudelle voidaan luoda mahdollisimman hyvät edellytykset,

tulee kotiympäristössä huolehtia, että jokaiselle kissalle on tarjolla riittävästi omia

resursseja, joita se voi käyttää rauhassa muiden häiritsemättä (Kessler & Turner 1999a,

Kessler & Turner 1999b, Halls 2016). Samasta pentueesta olevat kissat tulevat myös

todennäköisesti keskenään paremmin toimeen kuin eri sosiaalisesta ryhmästä tulevat

kissat (Ellis ym. 2013). Monikissataloudessa kaikkien kissojen tulisi olla pentuaikana

sosiaalistettuja muihin kissoihin, sillä tutkimusten mukaan puutteellisesti sosiaalistetut

kissat stressaantuvat vähemmän eläessään ainoana kissana kuin jos ne elävät

useamman kissan ryhmässä (Kessler & Turner 1999a, Kessler & Turner 1999b). Muihin

kissoihin sosiaalistumattoman yksilön pitäminen monen kissan ryhmässä voi aiheuttaa

korkeita stressitasoja, jotka heikentävät kissan hyvinvointia (Kessler & Turner 1999a).

Resursseihin liittyvän stressin ja kissojen välisen sosiaalisen stressin lisäksi mahdollisia

muita stressin lähteitä kotioloissa ovat esimerkiksi epäsäännöllinen ruokintarytmi,

muuttuneet sosiaaliset suhteet ihmisten kanssa (kuten uusi vauva perheessä, omistajan

päivärytmin muutokset), muuttuneet tai häiritsevät ympäristön hajut, ympäristön

äänet, epäsäännöllisesti tai huonosti hoidetut hiekkalaatikot, omistajan ja kissan välisen

positiivisen vuorovaikutuksen puute, hoitamattomat sairaudet ja epäsäännöllinen pääsy

ulos (Heidenberger 1997, Overall 2005, Halls 2016). Sisäkissojen osalta mahdollinen

stressin lähde on saalistusmahdollisuuden puuttuminen (Ellis ym. 2013, Halls 2016).

Kaikille kissoille tulisi tarjota mahdollisuus lajityypilliseen saalistamiseen: sisäkissojen ja

löytöeläintalojen kissojen osalta tämä tarkoittaa käytännössä kissan säännöllistä

päivittäistä leikittämistä saalistamista jäljittävillä leluilla (esimerkiksi lelukepit) (Ellis ym.

2013).  Saalistusmahdollisuuksissa mahdollisesti olevien puutteiden lisäksi sisäkissat

saavat yleensä ruokansa ilman, että ne joutuisivat erikseen työskentelemään sen eteen.

Tämä voi omalta osaltaan aiheuttaa pitkästymistä (Stella & Croney 2016) ja näin ollen

edelleen stressiä. Tuomalla ruokailuun saalistuksen elementtejä esimerkiksi

piilottamalla ruokaa, heittämällä sitä tai käyttämällä ruoka-aktivointileluja, voidaan
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tarjota kissalle sekä fyysistä että henkistä stimulaatiota (Ellis ym. 2013, Stella & Croney

2016).

Kissan ja ihmisten välisen suhteen merkitystä ei tulisi myöskään unohtaa kissan stressiä

arvioidessa. Heidenbergin (1997) tutkimuksen mukaan päivittäin ja toistuvasti

kissojensa kanssa vuorovaikutuksessa olevat omistajat raportoivat kissoillaan

vähemmän käyttäytymisongelmia kuin muilla kissoilla. Ennakoitavilla ruokarutiineilla ja

säännöllisellä kissan leikittämisellä ja huomioimisella voidaan myös vähentää

esimerkiksi uuden perheenjäsenen aiheuttamaa stressiä (Overall 2005). Toisaalta

kuitenkin kissan liika huomiointi tai yllättävät käsittelyt voi aiheuttaa myös stressiä

(Overall 2005, Halls 2016), joten vuorovaikutuksen tulisi tapahtua kissan ehdoilla (Ellis

ym. 2013). Myös ennakoimattomasti käyttäytyvä tai kissaa rankaiseva omistaja ovat

stressinlähteitä kissoille (Halls 2016). Omistajien lisäksi myös muut perheeseen tuodut

eläimet voivat aiheuttaa kissalle stressiä, etenkin jos kissalla ei ole mahdollisuutta paeta

tai  jos  eläinten  tutustuttamista  ei  tehdä  asianmukaisesti  (Halls  2016).

Pakomahdollisuudesta huolimatta petoeläimen läsnäolo on kissalle potentiaalinen

stressinlähde, jos kissaa ei ole sosiaalistettu näille eläinlajeille kissan omaksumisen

kautena.

Koska kissojen kotiolosuhteissa voi olla monia mahdollisia stressitekijöitä, omistajan

raportoimien käyttäytymisongelmien selvittäminen vaatii paljon aikaa ja hyvin kattavaa

esitietojen kysymistä. Yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan eläinklinikoiden omistajista

vain 11 % kertoi, että kissojen terveystarkastukseen sisältyy johdonmukaisesti myös

arvio kissan elinympäristön virikkeellistämisestä (Volk ym. 2014). Vastaavasti vain 16 %

kertoi kissan käyttäytymiseen liittyvien ongelmien kartoituksen sisältyvän

johdonmukaisesti terveystarkastukseen (Volk ym. 2014). Vaikka tuloksia ei voida

suoraan siirtää Suomen oloihin, on hyvin mahdollista, että myös täällä käyttäytymiseen

ja ympäristöön liittyvät ongelmat jäävät vähälle huomiolle ellei omistaja erikseen tuo

niitä esiin. Myös Suomessa eläinlääkäri törmää usein esimerkiksi virtsaamiseen liittyviin

käyttäytymissongelmiin, jotka voivat mahdollisesti kieliä taustalla olevista

elinympäristöön liittyvistä stressitekijöistä. Gartmanin (2013) tekemän

kyselytutkimuksen mukaan peräti 18 %:lla suomalaiskissoista on virtsaamiseen liittyviä

käyttäytymissongelmia, joista neljäsosa on vaatinut eläinlääkärin hoitoa. Vääriin
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paikkoihin virtsaaminen ja ulostaminen sekä virtsalla merkkailu ovat tutkimuksissa

liitetty liian suureen kissamäärään, puutteelliseen hiekkalaatikoiden hoitoon sekä

kissojen välisiin sosiaalisiin jännitteisiin (katsauksessa Herron 2010). Myös idiopaattinen

kystiitti on tutkimuksissa liitetty stressiin (ks. luku 5.2).

9 STRESSI ELÄINLÄÄKÄRIN VASTAANOTOLLA

Eläinlääkärin vastaanotolla asiointi aiheuttaa eläimelle usein pelkoa, arkuutta ja siten

myös stressiä (Palestrini 2009).  Varsinkin stressiherkille yksilöille käynnin aiheuttama

stressi voi olla hyvinkin voimakas (Notari 2009). Eläinlääkärikäynneillä stressiä

aiheuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi vieras ympäristö, kipu, ihmisten pelko ja

kiinnipitäminen (Notari 2009). Sen lisäksi, että kissan kokemalla stressillä on merkitystä

kissan hyvinvoinnin kannalta, on stressillä vaikutuksia myös eläinlääkärin vastaanotolla

tehtäviin tutkimustuloksiin (ks. luku 9). Vaikka tutkimusten perusteella

eläinlääkäriklinikalla käymisen uskotaan olevaan stressaavampaa kissoille kuin

esimerkiksi kotioloissa tehtävät tutkimukset, voidaan tutulla henkilökunnalla ja stressiä

vähentämiseen pyrkivillä tutkimuskeinoilla lieventää kissan kokemaa stressiä (Notari

2009, Nibblett ym. 2015).

Tässä luvussa käydään läpi pääpiirteissään millaiset tekijät vaikuttavat kissojen

kokemaan stressiin eläinlääkärin vastaanotolla ja kuinka niitä voidaan vähentää.

Kissojen eläinlääkärin vastaanotolla kokemasta stressistä ja sen lievittämistä ei ole

juurikaan tutkittua tietoa, joten monelta osin tämän luvun sisällölle ei ole vahvaa

tutkimusnäyttöä. Sen sijaan tämä luku nojaa lähinnä aihepiiristä tehtyihin

asiantuntijoiden ja asiantuntijapaneelien tekemiin suosituksiin sekä kirjallisuuteen.

Aihepiiristä kiinnostuneille on tarjolla suositeltavaa lisäluettavaa sekä lähteissä että

luvussa 11. Stressin vaikutusta fysiologisiin parametreihin ja laboratorioarvioihin

käydään puolestaan tarkemmin läpi luvussa 10.

Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimussarjassa on selvitetty kissanomistajien

eläinlääkäripalvelujen käyttöä (Volk ym. 2011, Volk ym. 2014). Vaikka tutkimusten

taustalla on kaupallinen yritys, ja siten tutkimuksiin on hyvä suhtautua kriittisesti, on

niissä mielenkiintoisia huomioita siitä, miten kissanomistajat kokevat eläinlääkärin

vastaanotolla asioinnin. Esimerkiksi kissojen stressi on tutkimuksen mukaan yksi
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tärkeimmistä syistä, miksi omistajat eivät halua viedä kissoja eläinlääkärin vastaanotolle

(Volk ym. 2011). Vastaavia tuloksia on saatu myös englantilaisessa kyselytutkimuksessa,

jossa 27 % kissanomistajista kertoi kissan kokeman stressin merkittävästi vaikuttavan

siihen, vievätkö he kissan rokotettavaksi (Habacher ym. 2010). Monet omistajat

haluavat omien sanojensa mukaan vältellä epämiellyttävää tunnetta siitä, että kissa

vastustelee kantokoppaan joutumista, ääntelee kuljetettaessa vastaanotolle ja

stressaantuu eläinlääkärin odotustilassa ja vastaanotolla (Volk ym. 2011). Kuitenkin vain

18 % kissojen omistajista kertoi saaneensa eläinlääkäristä ohjeita, kuinka kissan

tuomisesta eläinlääkäriin voitaisiin tehdä vähemmän stressaavaa (Volk ym. 2014)

Näiden tutkimusten perusteella voidaan siis ajatella, että panostamalla omistajien

opastukseen kissan kokeman stressin vähentämiseksi voitaisiin paitsi parantaa kissojen

hyvinvointia myös parantaa omistajien tyytyväisyyttä, ja tätä kautta myös lisätä

omistajien halua tuoda kissa eläinlääkäriin. Tutkimussarjan tulosten perusteella kissojen

viemisessä eläinlääkärin vastaanotolle olisi parantamisen varaa, sillä tutkimuksen

ensimmäisen osan (Volk ym. 2011) mukaan 40 % kissoista ei ollut käynyt eläinlääkärin

vastaanotolla viimeisen vuoden aikana, kun taas koirilla vastaava luku oli 15 %.

Jatkotutkimuksessa 52 % kissoista ei ollut käynyt eläinlääkärin vastaanotolla viimeisen

vuoden aikana (Volk ym. 2014). Ainoastaan 37 % kissanomistajista oli vienyt kissansa

viimeisen vuoden aikana eläinlääkäriin rutiininomaiseen terveystarkastukseen (Volk ym.

2014).

9.1 Kissaystävällinen eläinlääkärin vastaanotto

Käyttämällä käsittelytapoja, jotka perustuvat ymmärrykseen kissan normaalista

käyttäytymisestä ja kommunikaatiosta, voidaan paitsi välttää kissan stressiä ja parantaa

sen hyvinvointia, myös parantaa kissan saamaa hoitoa sekä eläinlääkärin ja kissan

suhdetta (Notari 2009, Rodan 2010). Kissa myös oppii nopeasti yhdistämään pelon ja

kivun eläinlääkärikäyntiin (Rodan 2010). Näin ollen käynneistä tulisi pyrkiä tekemään

mahdollisimman positiivisia jo alusta lähtien. Hyvänä yleisenä nyrkkisääntönä on

todettu, että klinikkaympäristöä tulisi pyrkiä tarkastelemaan kissan silmin (Carney ym.

2012). Ohjenuorana tässä voi käyttää tämän työn lukua 4 kissan erityispiirteistä.

Kissan eläinlääkärikäyntien helpottamisen voidaan ajatella lähtevän jo kotioloista, sillä

kissan jahtaaminen ja työntäminen väkisin vieraaseen kantokoppaan sekä matkustus



34

itsessään ovat jo stressaavia asioita eläinlajille, jolle ympäristön tuttuus ja

ennustettavuus on tärkeää (Scherk 2013). Näin ollen kantokoppa ja matkustaminen

pitäisi  tehdä  kissalle  tutuksi  etukäteen  totuttamalla  (Notari  2009,  Rodan  ym.  2011).

Myös kissan totuttaminen erilaisiin tutkimuksiin on hyödyllistä, sillä tutkimuksen

mukaan tutkimustapahtuman tuttuudella on suurempi merkitys kissan

piiloutumiskäyttäytymisen ja hyperglykemian kannalta kuin paikalla, jossa tutkimus

tehtiin (Nibblett ym. 2015). Totuttamisen myötä käsittelyt ovat kissalle entuudestaan

tuttuja ja aiheuttavat siten vähemmän stressiä (Notari 2009). Rodan ym. (2011)

esittelevät artikkelissaan erilaisia keinoja, joilla tätä totuttamista voi tehdä. Näitä ovat

esimerkiksi kissan totuttaminen kantokoppaan siten, että kissa menee koppaan

vapaaehtoisesti, harjoituskäynnit klinikalle yhdistettyinä positiivisiin palkkioihin sekä

käsittelyn ja tutkimusten harjoittelu kotona palkkioiden kera.

Kantokopalla on vaikutusta sekä kissan turvallisuudentunteeseen että kissan käsittelyyn

eläinlääkärin vastaanotolla (Rodan ym. 2011). Klinikan henkilökunnan olisikin siis hyvä

tarvittaessa antaa omistajille suosituksia kantokopan valintaan. Rodanin ym. (2011)

mukaan hyvä kantokoppa on turvallinen matkustaessa, mutta luo myös turvallisuuden

tunnetta eläinlääkärin vastaanotolla. Kopan mallin tulisi heidän mukaan olla sellainen,

että kissa pystytään tarvittaessa tutkimaan kopassa (esimerkiksi keskeltä avattava

koppa) tai sellainen, josta kissa voidaan nostaa helposti pois esimerkiksi kopan

yläpuolella olevasta luukusta. Rodanin ym. (2011) mukaan osa kissoista pitää enemmän

kantokopista, joista näkee ulos kun taas osa kokee peitetyn kopan vähemmän

epämiellyttäväksi. Mikäli kissa ei mielellään tule kopasta itse ulos, tulisi kopan olla

helposti avattavissa siten, että kissa voi jäädä koppaan makaamaan (Rodan ym. 2011).

9.1.1 Vastaanottotilat

Kissojen herkkä hajuaisti tulisi ottaa huomioon myös vastaanotolla, sillä epämiellyttävät

hajut voivat aiheuttaa pelkoa (Rodan ym. 2011, Carney ym. 2012). Hajuärsykkeitä

voidaan vähentää pitämällä esimerkiksi vastaanoton pinnat puhtaina ja huolehtimalla

käsien pesusta (Rodan ym. 2011). Tilat olisi myös hyvä tuulettaa mikäli edellinen potilas

on levittänyt voimakkaita hajuja (Rodan ym. 2011). Hajuärsykkeitä voi myös vähentää

pyhittämällä jonkin tutkimushuoneen ainoastaan kissoille (Rodan ym. 2011).
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Synteettiset naamaferomonit (kissan naamaferomonin fraktio F3, kauppanimi Feliway)

voivat tutkimusten mukaan rauhoittaa kissaa stressaavissa tilanteissa (Griffith ym. 2000,

Kronen ym. 2006, Pereira ym. 2015). Vastaanotolla Feliway-valmistetta käytettäessä

kissoilla on havaittu matalampia stressipisteitä (Pereira ym. 2015). Lisäksi esimerkiksi

kissojen puskeminen, peseytymiskäyttäytyminen ja kiinnostus ruokaa kohtaan

lisääntyivät tutkimuksen mukaan klinikkaolosuhteissa sekä terveillä että kliinisesti

sairailla feromonialtistuksen yhteydessä, joskin tässä tutkimuksessa tutkimuspopulaatio

oli hyvin pieni (Griffith ym. 2000). American Association of Feline Practitioners (AAFP) ja

International Society of Cat Medicine (ISFM) suosittelevat feromonisuihkeen

käyttämistä kissaan kosketuksissa oleviin materiaaleihin noin puoli tuntia ennen

vastaanottokäyntiä (Rodan ym. 2011). Synteettisiä naamaferomonihaihduttimia

suositellaan myös käytettäväksi kaikissa tiloissa (Scherk 2013).

Hajuärsykkeiden lisäksi kissat ovat herkkiä myös herkkiä erilaisille näkö- ja

kuuloärsykkeille, kuten kovaääniselle puheelle, soiville puhelimille, klinikan laitteiden

äänille ja kirkkaalle valolle (Rodan 2010, Rodan ym. 2011). Näköärsykkeiden

aiheuttamaa arkuutta voidaan vähentää estämällä näkökontaktit muihin potilaisiin ja

tarjoamalla mahdollisimman rauhallinen ja hiljainen ympäristö (Rodan ym. 2011, Scherk

2013). Kissoille paras vaihtoehto olisi päästä suoraan omaan vastaanottohuoneeseen

odottamaan tai kissoilla tulisi olla oma vain kissoille tarkoitettu odotushuone omalla

sisäänkäynnillä (Rodan ym. 2011). Tutkimushuoneiden osalta kissoille paras ratkaisu

olisi käyttää huonetta, joka on tarkoitettu vain kissoille (Rodan ym. 2011, Scherk 2013).

Huoneen olisi hyvä olla sellainen, jossa kissa voi halutessaan liikkua vapaasti jäämättä

loukkuun (Scherk 2013). Mikäli kissoille ei ole mahdollista tarjota erillistä odotustilaa,

potilaiden välisiä kontakteja voi välttää opastamalla omistajia pitämään eläimet erossa

toisistaan tai jakamalla odotustilaan oma alue kissoille esimerkiksi sermien avulla

(Rodan ym. 2011, Scherk 2013).  Kissaa voi myös rauhoittaa peittämällä kantokopan

pyyhkeellä tai kankaalla, joita olisi hyvä olla vastaanotossa saatavilla. Kantokopat tulisi

pitää poissa lattiatasoilta tarjoamalla tätä varten esimerkiksi hyllytasoja (Rodan ym.

2011). Ympäristön rauhallisuuteen ja miellyttävyyteen olisi hyvä pyrkiä myös omistajan

kannalta, sillä rentoutunut omistaja myös rauhoittaa kissaa (Scherk 2013).
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Kissojen lajityypilliset tarpeet tulisi ottaa huomioon myös niin sanotuilla häkkiosastoilla,

heräämöissä ja vastaavissa tiloissa. Kissoille olisi myös suositeltavaa tarjota oma erillinen

häkkiosastonsa (Rodan ym. 2011), joissa ei ole suoraa näköyhteyttä muihin eläimiin

(Scherk 2013). Häkkien tulisi olla riittävän isoja, jotta niihin mahtuisi kissan oma

kantokoppa, hiekkalaatikko sekä ruoka- ja juoma-astiat siten, että ne eivät ole

hiekkalaatikon vieressä (Rodan ym. 2011, Scherk 2013).  Ideaalisinta on, että ruoka ja

hiekka  ovat  kissalle  tuttuja  ja  mieluisia  (Rodan  ym.  2011,  Scherk  2013).  Stressin

vähentämiseksi kissoille tulee tarjota mahdollisuus piiloutua (Rodan ym. 2011, Scherk

2013). Piiloutumispaikan ei tarvitse olla hankalasti puhdistettava erillinen pesä, vaan

sellaisena voi käyttää esimerkiksi kissan omaa kantokoppaa tai rullatusta pyyhkeestä

tehtyä pesää (Scherk 2013). Omistajia on hyvä myös ohjeistaa ottamaan kotoa mukaan

kissalle tuttuja leluja tai peittoja, jolloin kissalla on ympärillään myös tuttuja hajuja

(Rodan ym. 2011).

9.1.2 Kissan käsittely vastaanotolla

Kissan vastaanotolla kokemaa stressiä voidaan vähentää hellävaraisilla käsittelytavoilla,

välttämällä kovia ääniä, käyttämällä ennaltaehkäisevää kivunlievitystä tai tarvittaessa

sedaatiota tai anestesiaa (Notari 2009).  Vaikka klinikan henkilökunnan turvallisuus on

ensisijalla, tulisi kissan voimallista kiinnipitoa välttää, sillä se aiheuttaa kissalle pelkoa ja

edelleen pelkoaggressiota (Rodan 2010). Kissoilla ei ole kykyä ratkoa konfliktitilanteita

lepyttelevillä reaktiolla, vaan ne tyypillisesti reagoivat epämiellyttäviin tilanteisiin

välttelemällä tai piiloutumalla (Rodan ym. 2011, Ellis ym. 2013). Kissan rimpuilu ja

pakenemisyritykset ovat kissalle luontaisia pelkovasteita, joiden tarkoituksena on auttaa

kissaa pakenemaan saalistajalta (Rand ym. 2002).

Kissat käyttävät hyökkäystä yleensä vain viimeisenä keinonaan (Notari 2009, Rodan ym.

2011).  Kissa  ei  siis  ole  hankalasti  käsiteltävä  vain  ollakseen  ilkeä  (Rodan  2010).  Kun

kissan pelon tunnistaa ajoissa, voidaan sen olotilaa helpottaa ennen kuin tilanne pääsee

etenemään pelkoaggressioksi (Rodan 2010, Rodan ym. 2011). Pelokkaan tai aran kissan

voi tunnistaa sekä naaman muutoksista että ruumiinkielestä: erityisesti korvien ja

ruumiin asento sekä hännän liikkeet ovat hyviä kissan mielialan tunnusmerkkejä (Heath

2009, Scherk 2013). Pelokas tai arka kissa voi myös hikoilla tassuistaan tai äännellä

normaalista poikkeavasti (Rodan ym. 2011). Alistuneisuus, paikallaan kyhjöttäminen ja
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vaisuus ovat myös viitteitä siitä, että kissa kokee olonsa epämukavaksi tai on kivulias

(Rodan ym. 2011).

Kovakouraiset otteet, äkkinäiset liikkeet ja kovat äänet voivat saada aikaan kissassa

voimakkaan pelko- tai aggressioreaktion (Rodan ym. 2011). Kissan kokemaa stressiä ja

pelon pahenemista voidaan hillitä etenemällä mahdollisimman rauhallisesti ja hellästi

(Rodan  2010,  Rodan  ym.  2011).  Myös  klinikan  työntekijöiden  oma  ahdistuneisuus  ja

stressi vaikuttavat kissaan, joten kissoja käsitellessä tulisi pyrkiä pysymään itse

rauhallisena (Rodan ym. 2011).

Kissan kokemaa stressiä voidaan lievittää antamalla sille mahdollisimman paljon

kontrollin tunnetta esimerkiksi minimoimalla käsittelyn määrä ja antamalla kissan valita

mukavimmat asennot (Rodan 2010, Scherk 2013). Kissan tulee ensisijaisesti antaa tulla

kantokopasta itsenäisesti eikä sitä saa repiä väkisin ulos kopasta (Rodan ym. 2011,

Scherk 2013), sillä kissan käsittely väkisin aiheuttaa sille stressiä (Notari 2009). Tämä

onnistuu esimerkiksi esitietojen ottamisen yhteydessä. Kissan tutkiminen tulisi tehdä

kissalle  miellyttävällä  alustalla,  joka  ei  luista  (Carney  ym.  2012,  Scherk  2013).

Tutkimuksen voi tehdä myös esimerkiksi omassa tai omistajan sylissä, jos nämä ovat

kissalle miellyttävämpiä vaihtoehtoja (Scherk 2013). Jos kissa ei halua tulla kopasta

omatoimisesti, on tällöin suositeltavinta poistaa kantokopasta yläosa ja pyrkiä

tutkimaan kissa kantokopan alaosassa (Rodan ym. 2011, Scherk 2013). Tällöin kopan

alareunat antavat kissalle mahdollisuuden tuntea itsensä piiloutuneeksi (Rodan 2010).

Kantokopan pohjalla olevan kissan päälle voidaan myös asettaa pyyhe luomaan

lisäturvaa  (Rodan  ym.  2011).  Mikäli  kantokoppaa  ei  voida  purkaa,  tulee  kissa  pyrkiä

ottamaan kopasta ulos mahdollisimman vähällä stressillä käyttäen apuna esimerkiksi

pyyhettä. Rodanin ym. (2011) mukaan oikeista toimintatavoista näissä tilanteissa ei

kuitenkaan ole yhtenäistä mielipidettä.

Mikäli kissalla on kipuja tai jos eläinlääkärikäynnillä tehdään toimenpiteitä, jotka voivat

aiheuttaa kipua, on kissalle syytä antaa kivunlievitystä ennaltaehkäisevästi (Rodan ym.

2011). Kissan kivun havainnointiin tulisi kiinnittää erityistä huomiota, sillä kivun oireet

ovat tavallisesti vaikeasti havaittavia (Rodan 2010). Kipulääkityksen avulla voidaan

helpottaa olemassa olevaa kipua, estää lisäkivun aiheutus ja edelleen kivun aiheuttamaa

aggressiota (Rodan 2010, Rodan ym. 2011).
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Rauhoiteaineita on syytä käyttää mieluummin ennakoivasti, sillä ärsyyntyneellä kissalla

niiden teho on heikompi ja arvaamattomampi (Rodan ym. 2011). Rauhoitteita on

suositeltavaa  käyttää  etenkin  silloin,  jos  kissa  on  pelokas  ja  toimenpide  kestäisi

pidempään ilman rauhoitteita, tilanteissa joissa kivunlievitys ei ole yksinään riittävä

poistamaan kipua ja epämukavuuden tunnetta tai kun kohtuullisilla kiinnipitokeinoilla ei

voida turvata ihmisten turvallisuutta (Rodan ym. 2011).

Kissojen käsittelyyn on olemassa useita apukeinoja, kuten pyyhkeet, kissamaski,

hanskat, haavi ja niin sanotut kissakassit. Rodan ym. (2011) suosittelevat pyrkimään

siihen, että apuvälineitä käytetään lähinnä silloin kun lievemmistä käsittelytekniikoista

ei ole apua. Erityisesti haaveja he suosittelevat käytettäväksi vain hätätilanteissa tai jos

kissaa ei muuten saada nopeasti rauhoitettua. Kissakassit voivat heidän mukaansa olla

ongelmallisia, sillä kissa voi olla vaikeaa saada kassiin helposti ja osa kissoista voi mennä

paniikkiin tiukassa kassissa. Kissojen niskanahkasta tapahtuvasta kiinnipidosta on monia

eri mielipiteitä, mutta International Society of Feline Medicinen ja Feline Advisory

Bureau’n asiantuntijapaneelien mukaan niskasta kiinni pitämistä tulisi ainoastaan

käyttää viimeisenä mahdollisena vaihtoehtona (Rodan ym. 2011).

Koska monikissatalouksissa kissan vieminen eläinlääkärin vastaanotolle voi kotiin paluun

jälkeen aiheuttaa kissojen välistä aggressiota, tulisi vastaanotolla myös ohjeistaa

omistajia aggression ennaltaehkäisystä. Eläinlääkärikäynteihin liittyvän kissojen välisen

aggression välttämiseksi suositellaan, että talouden kaikki kissat viedään samaan aikaan

vastaanotolle (Ellis ym. 2013). Muita apukeinoja eläinlääkärikäynnin jälkeiseen

aggression välttämiseksi on pitää kissan mukana kodilta haisevia tavaroita kuten

esimerkiksi petiä tai vilttiä (Rodan ym. 2011). Myös koppaan suihkutettavista ja kotona

käytettävistä feromonivalmisteista voi olla apua (Rodan ym. 2011). Käynnin jälkeen

kissat on suositeltavaa pitää erillisissä huoneissa ja esitellä toisilleen varoen (Rodan ym.

2011, Ellis ym. 2013).

10 STRESSIN VAIKUTUKSET FYSIOLOGISIIN PARAMETREIHIN JA

LABORATORIOTULOKSIIN

Kissan eläinlääkärin vastaanotolla kokema stressi voi vaikuttaa kissan fysiologisiin

parametreihin ja laboratoriotuloksiin, minkä vuoksi stressaantuneen eläimen
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parametreihin tulee suhtautua kriittisyydellä (Greco 1991). Stressin aiheuttamien

poikkeamien vähentämiseksi tulisi vastaanoton ympäristö ja kissan käsittely pitää

mahdollisimman vähästressisenä (ks. luku 8). Tässä luvussa käyn läpi, millaisia

muutoksia stressillä tiedetään tutkimusten ja kirjallisuuden mukaan olevan fysiologisiin

parametreihin ja laboratoriotuloksiin.

10.1 Fysiologiset parametrit

Vastaanotolla kenties yleisimpiä stressin aiheuttamia ilmiöitä ovat kohonnut syke ja

hengitystiheys sekä ruumiinlämpö, jotka johtuvat lisääntyneestä katekoliamiinien

erityksestä (Greco 1991). Katekoliamiinit voivat aiheuttaa myös esimerkiksi pupillien

laajentumista (mydriaasi) (Greco 1991). Stressin aiheuttamien fysiologisten parametrien

muutoksia ja niiden suuruutta on yritetty selvittää tarkemmin muutamissa

tutkimuksissa, mutta niiden välillä on kuitenkin ristiriitaisuuksia. Näin ollen tehtyjen

tutkimusten perusteella ei voida määritellä yksiselitteisiä raja-arvoja normaalin ja

epänormaalin välille, ja fysiologisten parametrien muutokset on syytä arvioida aina

kissakohtaisesti ottaen huomioon kissan mielentila, terveydentila sekä aiemmat arvot.

Esimerkiksi Quimbyn ym. (2011) mukaan verenpaineella, sydämen sykkeellä ja

hengitystiheydellä oli kodin ja sairaalaympäristön välillä tilastollisesti merkittävää eroa

(p < 0,05). Sen sijaan Nibblettin ym. (2015) tutkimuksessa verenpaineen muutokset eivät

olleet tilastollisesti merkittäviä kotona ja klinikalla tehtävän yleistutkimuksen välillä.

Todennäköisesti merkittävin syy tulosten välillä oleviin eroihin löytyy tutkimusten

erilaisista asetelmista: esimerkiksi Nibblettin ym. (2015) tutkimuksessa painotettiin läpi

tutkimuksen mahdollisimman stressittömän ympäristön luomista, josta ei puolestaan

ole muissa vastaavissa tutkimuksissa mainintaa.

Sekä Belew ym. (1999) että Quimby ym. (2011) ovat selvittäneet vastaanottokäyntien

vaikutuksia sydämen lyöntitiheyteen. Quimbyn ym. (2011) tutkimuksessa kissojen

sykkeen havaittiin kasvavan klinikalla keskimäärin 33 lyöntiä minuutissa verrattuna

kotiolosuhteisiin. Belewin ym. (1999) tutkimuksessa sykkeen nousu oli klinikalla

keskimäärin 27 lyöntiä minuutissa. Molemmissa tutkimuksissa kissojen välillä oli

kuitenkin isoja eroja, joten näin ollen tutkimustuloksista ei voida vetää luotettavia

johtopäätelmiä siitä, millainen sykkeen nousu voidaan tulkita ainoastaan stressistä

johtuvaksi. Hengitystiheyden osalta Quimbyn ym. (2011) tutkimuksessa havaittiin, että
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klinikalla mitatut hengitysfrekvenssit olivat keskimäärin 12 kertaa minuutissa

korkeampia kuin kotona mitatut. Arvot vaihtelivat 30 kertaa minuutissa laskusta 108

kertaa minuutissa nousuun eli myös hengitystiheydennousussa voi olla suuria eroja

yksilöiden välillä.

Ruumiinlämmön ajatellaan usein nousevan stressaavilla kissoilla (Sparkes ym. 2016),

mutta Quimbyn ym. (2011) tekemässä tutkimuksessa peräsuolesta mitatussa

ruumiinlämmössä ei havaittu tilastollisesti merkittävää eroa kotioloissa ja klinikalla

tehtyjen mittauksien välillä. Keskimäärin klinikalla mitatut ruumiinlämmöt olivat 0,17 ↓C

korkeampia kuin kotona mitatut arvot.  Ruumiinlämmön muutokset vaihtelivat

yksilöiden välillä 0,72 °C laskun ja 1,17 °C nousun välillä. Lämmön mittaamisen

peräsuolesta ajatellaan kuitenkin yleisesti olevan kissojen mielestä epämiellyttävää,

joten tässä tapauksessa on syytä pohtia, voiko tilanteen epämiellyttävyys nostaa

ruumiinlämpöä myös kotona. Tämä voisi omalta osaltaan selittää sitä, miksi koti- ja

klinikkaympäristön välillä ei havaittu tilastollisesti merkittävää eroa.

Myös todellisen hypertension eli korkean verenpaineen määrittäminen voi usein olla

vastaanotolla hankalaa, sillä käynnin aiheuttama stressi tyypillisesti nostaa

verenpainetta (Rodan 2010, Sparkes ym. 2016). Tutkimusten mukaan verenpaineen

nousua voidaan kuitenkin vähentää antamalla kissan tutustua tutkimusympäristöön

etukäteen: 10 minuuttia tutustumista riittää laskemaan kissojen systolista

verenpainetta noin 20 mmHg (Sparkes ym. 1999). Verenpaineen mittaustilanteen

suositellaan olevan mahdollisimman rauhallinen ja kiireetön, jotta kissa ehtisi rauhoittua

(Belew ym. 1999, katsauksessa Brown ym. 2007).  Verenpaine tulisi mitata useaan

kertaan ja ennen epämiellyttävien tutkimusten tekoa (Belew ym. 1999).

Eläinlääkärikäyntien vaikutusta kissojen systoliseen verenpaineeseen on tutkittu

Belewin ym. (1999) tutkimuksessa, jossa mittaamiseen käytettiin radiotelemetristä

menetelmää. Radiotelemetrisessä menetelmässä eläimeen asetetaan ihonalainen

radiosignaalia lähettävä implantti, joka mittaa verenpaineen muutoksia

suonensisäisestä katetrista (Belew ym. 1999). Belew ym. (1999) havaitsivat, että

terveillä kissoilla simuloidun vastaanottokäynnin yhteydessä systolinen verenpaine on

17,6 ± 1,5 mmHg korkeampi kuin samoilta kissoilta mitattu vuorokauden systolisen

verenpaineen keskiarvo. Tutkimuksessa havaittiin kuitenkin isoja yksilöllisiä eroja siinä
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kuinka paljon verenpaine nousi, minkä lisäksi yksilön kohdalla voi olla suurta vaihtelua

verenpaineessa eri käyntien välillä. Tutkimuksen perusteella ei havaittu merkittävää

tottumista eläinlääkärikäyntien välillä, vaan arvot pysyivät koholla jatkokäynneillä.

Belew ym. (1999) tutkivat lisäksi verenpaineen eroja terveiden ja keinotekoisesti

aiheutettua munuaisten vajaatoimintaa sairastavien kissojen välillä. Tutkimuksen

perusteella munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla kissoilla verenpaine kohosi

vastaanotolla keskimäärin 22,3 ± 0,9 mmHg, joka on suurempi muutos kuin terveillä

kissoilla.

Quimby ym. (2011) tutkivat puolestaan kissojen verenpaineiden eroja koti- ja

sairaalaympäristössä. Heidän tutkimuksensa mukaan kissojen verenpaineet ovat

keskimäärin 6 mmHg korkeampia sairaalaympäristössä kuin kotona, mutta erotus

vaihteli 26 mmHg:n laskun ja 31 mmHg:n kasvun välillä. Quimby ym. (2011) kuitenkin

toteavat, että heidän havaitsemansa 6 mmHg:n nousu verenpaineessa ei välttämättä

ole kliinisesti merkittävä, sillä se voi selittyä mittausmetodiin (Doppler) liittyvällä

vaihtelulla.

10.2 Veriplasman glukoosipitoisuus

Klinikkaolosuhteissa kissojen verinäytteissä plasman glukoosipitoisuuden havaitaan

usein olevan yli viiterajojen, minkä tavallisesti ajatellaan johtuvan eläinlääkärikäynnin ja

näytteenottotilanteen aiheuttamasta stressistä. Rimpuilua aiheuttavan stressitekijän on

tutkimuksessa todettu nostavan plasman glukoosipitoisuutta eli aiheuttavan

hyperglykemiaa (Rand ym. 2002). Stressihyperglykemia on hyvin yleistä, ja tutkimusten

mukaan sitä havaitaan jopa kolmasosalla eläinlääkärin vastaanotolle tuoduista kissoista

(Laluha ym. 2004).  Hyperglykemia on seurausta stressivasteen aiheuttamasta

katekoliamiinien vapautumisesta ja glukoneogeneesistä (Breazile 1987, Griffin 1989).

Stressin aiheuttamaa hyperglykemiaa tavataan kissoilla useammin kuin monilla muilla

eläinlajeilla (Sparkes ym. 2016). Voimakas stressi voi aiheuttaa jopa yli 16 mmol/l:n

glukoosipitoisuuksia (Greco 1991, Plotnick 1995). Näin ollen plasman glukoosipitoisuus

on yksinään riittämätön sen arvioimiseen, onko potilaalla esimerkiksi diabetes mellitus

(Plotnick 1995, Rand ym. 2002).

Plasman glukoosipitoisuuden tulkintaa vaikeuttaa myös se, että sairaudet itsessään ovat

myös stressitekijä elimistölle (Rand ym. 2002). Esimerkiksi dysuria ja stranguria eli
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kivulias ja vaikeutunut virtsaaminen sekä bakteeri- ja virusinfektiot voivat aiheuttaa

tilapäistä hyperglykemiaa, joka normalisoituu muutamissa päivissä alla olevan syyn

helpottuessa (Opitz 1990). Sairauksiin liittyvä tilapäinen hyperglykemia on jatkuvaa

hyperglykemiaa yleisempää kissoilla (Opitz 1990). Sairaudet vaikuttavat kuitenkin

aiheuttavan suuremman hyperglykemian kuin mitä terveillä kissoilla on havaittu

stressitekijän yhteydessä (Opitz 1990, Rand ym. 2002). Opitzin (1990) tutkimuksen

mukaan muita sairauksia kuin diabetes mellitusta ja haimasairauksia sairastavilla

kissoilla plasman glukoosipitoisuus vaihteli 16,65 mmol/l:n ja 34,42 mmol/l:n välillä.

Rand ym. (2002) uskovat, että yksilön luonne, käsittelyyn tottuminen, kyseessä oleva

stressitekijä ja stressaavan tilanteen kesto vaikuttavat yksilöiden välisiin plasman

glukoosin huippupitoisuuksiin. He vetivät myös tutkimuksensa perusteella

johtopäätöksen, että verinäytteenoton yhteydessä hellävaraiset käsittelytekniikat

vähentävät kissan rimpuilua ja siten stressin aiheuttamaa hyperglykemiaa.

10.3 Verenkuvan muutokset

Kissoilla voidaan tavata stressin yhteydessä sekä niin sanottua stressileukogrammia että

fysiologista leukogrammia (Javinsky 2012, Sparkes ym. 2016). Stressileukogrammilla

tarkoitetaan verenkuvaa, jossa havaitaan valkosolujen kypsä neutrofilia, lymfopenia

sekä eosinopenia (Javinsky 2012, Sparkes ym. 2016). Kissalla monosytoosi on

stressileukogrammissa harvinainen (Javinsky 2012). Stressileukogrammi syntyy

kroonisen sairauden tai kivun, eli siten myös stressin, aiheuttaman lisääntyneen

glukokortikoidierityksen tai glukokortikoidilääkityksen seurauksena (Javinsky 2012,

Sparkes ym. 2016). Korkeat glukokortikoidipitoisuudet aiheuttavat lisääntynyttä

neutrofiilien mobilisaatiota verisuonten endoteeleiltä, vähentynyttä neutrofiilien

poistumaa verisuonista kudoksiin (diapedeesi) sekä luuytimen lisääntynyttä

neutrofiilien vapauttamista ja tuotantoa (Sparkes ym. 2016).  Nibblettin ym. (2015)

tutkimuksessa ei kuitenkaan havaittu stressileukogrammimuutoksia stressille

altistetuilla kissoilla. Mahdollinen selitys stressileukogrammin puuttumiselle voi olla se,

että heidän tutkimuksessaan kissat altistettiin vain lyhytkestoiselle stressille, kun taas

stressileukogrammin ajatellaan yleensä syntyvän kroonisemmassa altistuksessa.

Stressin aiheuttama katekoliamiinien vapautuminen voi aiheuttaa verenkuvaan niin

sanotun fysiologisen leukogrammin (Javinsky 2012, Sparkes ym. 2016). Fysiologisella
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leukogrammilla tarkoitetaan verenkuvassa havaittua kypsää neutrofiliaa, mahdollista

lymfosytoosia ja toisinaan myös monosytoosia (Bird 2011, Javinsky 2012, Sparkes ym.

2016). Sparkes ym. (2016) mainitsevat myös kohonneen hematokriitin eli veren

punasoluosuuden liittyvän fysiologiseen leukogrammiin. Fysiologinen leukogrammi

syntyy, kun stressaavassa tilanteessa neutrofiilit ja lymfosyytit mobilisoidaan

verisuonten endoteeleiltä verenkiertoon (Javinsky 2012). Neutrofiilit voivat kohota

kissoilla fysiologisessa leukogrammissa jopa kolmin- tai nelinkertaiseksi viiterajoihin

verrattuna, mutta epäkypsien neutrofiilien määrä ei nouse (Javinsky 2012).  Fysiologinen

leukogrammi on ohimenevä ilmiö, ja se kestää yleensä noin 20–30 minuuttia (Javinsky

2012). Fysiologista leukogrammia tavataan yleisimmin pennuilla (Bird 2011).

Stressileukogrammin ja fysiologisen leukogrammin lisäksi stressi saattaa vaikuttaa myös

punasoluparametreihin: krooninen lisääntynyt glukokortikoidien eritys voi johtaa

lisääntyneeseen punasolumäärään eli erytrosytoosiin, ja adrenaliinin aiheuttama

pernan supistuminen voi nostaa hematokriittia (Greco 1991).

10.4 Muut muutokset

Kirjallisuudessa ja tutkimuksissa on mainittu myös muita parametreja, joihin kissan

kokema stressi saattaa vaikuttaa. Näitä ovat eritettävän immunoglobuliini A:n

muutokset (ks. luku 6) sekä seerumin laktaatti- ja kortisolipitoisuuksien muutokset ja

virtsan pH-muutokset, joita käsitellään pintapuolisesti alla. Näistä saatavilla oleva

tutkimustieto on kuitenkin vähäistä, minkä vuoksi tuloksiin on syytä suhtautua

kriittisesti.

Randin ym. (2002) tutkimuksen mukaan glukoosin lisäksi seerumin laktaattipitoisuus

nousee stressitekijän aiheuttaman rimpuilun myötä. Tutkimuksen kissoilla seerumin

laktaattipitoisuudet nousivat hyvin nopeasti stressialtistuksesta ja arvot normalisoituvat

nopeammin kuin seerumin glukoosipitoisuus.

Seerumin kortisolipitoisuuden osalta Nibblettin ym. (2015) tutkimuksessa ei havaittu

tilastollisesti merkittäviä eroja kotona tehtävän tai eläinlääkärin vastaanotolla tehtävän

yleistutkimuksen välillä. Sen sijaan kortisolipitoisuudet olivat toisella käynnillä

matalammat kuin ensimmäisellä käynnillä riippumatta siitä, tehtiinkö tutkimus kotona

vai klinikalla. Nibblett ym. (2015) uskovat tämän johtuvan siitä, että toisella kerralla
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tapahtuma oli jo kissoille tuttu, sillä yleistutkimuksen suoritti aina sama henkilö käyttäen

ns. matalan stressin käsittelytekniikoita.

Eläinlääkärikäynnin aiheuttaman stressin on havaittu tutkimuksessa voivan aiheuttaa

myös virtsan pH:n kohoamista eli alkaluriaa (Buffington 1996). Alkalurian syyksi epäiltiin

tutkimuksessa stressin aiheuttamaa respiratorista alkaloosia. Tämän tutkimuksen

perusteella on siis mahdollista, että stressi voi häiritä esimerkiksi virtsanäytteen

tulkintaa virtsatieinfektion yhteydessä.

11 POHDINTA

Tässä työssä on käyty läpi kissan stressiin vaikuttavia tekijöitä, stressin seurauksia ja sen

ennaltaehkäisyä. Vaikka aihepiirin tärkeyteen kissan hyvinvoinnin kannalta on

havahduttu eläinlääketieteessä, on monilta osin tutkimustieto aiheesta puutteellista ja

esimerkiksi kissojen käsittelyyn liittyvä tieto on lähinnä anekdotaalista. Omalta osaltaan

tutkimusta hankaloittaa stressin mittaamisen vaikeus. Vaikka esimerkiksi kissojen

stressipisteytyksessä on puutteensa, on sitä edelleen käytetty tuoreissakin

tutkimuksissa kissan stressin arviointiin. Todennäköisesti tämä johtuu siitä, että

parempaakaan kissaan kajoamatonta arviointimenetelmää ei ole tiedossa. Stressin

haitallisista vaikutuksista terveyteen on kuitenkin tutkimusten perusteella selvää

näyttöä, joten kissojen stressin vähentäminen on joka tapauksessa tavoittelemisen

arvoista vähintäänkin tämän vuoksi.

Eläinlääkärien tietoisuus ja kiinnostus kissojen lajityypillisestä käyttäytymisestä ja

kissaystävällisistä käsittelytavoista tuntuisi olevan kasvussa, sillä viimeisen kymmenen

vuoden aikana esimerkiksi AAFP ja ISFM ovat julkaisseet useita katsauksia aihepiiristä.

Maailmalla on myös lanseerattu ohjelmia, joiden kriteerien täyttämisellä klinikka voi

osoittaa asiakkaille panostavansa kissaystävälliseen lähestymistapaan. Suomessa

vastaavat ohjelmat eivät oman kokemukseni mukaan ole yleistyneet, mutta Suomesta

löytyy pelkästään kissoja hoitavia klinikoita, joten kissanomistajien suunnalta kysyntää

erityiselle kissaosaamiselle tuntuisi kuitenkin olevan. Todennäköisesti kissoille

vähästressiseen klinikkaympäristöön panostaminen voisi siis kissojen hyvinvoinnin

parantamisen lisäksi kohottaa klinikoiden profiilia kissan hyvästä hoidosta

kiinnostuneiden omistajien silmissä.
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Oman kokemukseni perusteella Suomessa erityisesti klinikoiden vastaanottotiloissa olisi

kehitettävää stressin vähentämisen osalta. Ymmärrettävästi erillisen sisäänkäynnin ja

omien tilojen saaminen vain kissoille voi olla hankalaa tai mahdotonta vanhoissa tiloissa,

mutta etenkin uusilla klinikoilla myös tämä aspekti olisi hyvä ottaa huomioon tiloja

suunnitellessa. Jos kissoille ei ole mahdollista tarjota erillisiä tiloja, odotustiloja voidaan

tehdä stressittömämmäksi erottelemalla esimerkiksi sermin avulla kissoille ja kissojen

omistajille oma odotusalue. Kantokopat tulisi myös pystyä nostamaan pois lattialta

esimerkiksi hyllytasoille ja asemoimaan siten, että toisilleen vieraat kissat eivät ole

suorassa katsekontaktissa toisiinsa. Tarvittaessa katsekontaktia voidaan välttää

esimerkiksi tarjoamalla asiakkaille vilttejä, joilla koppaa voi peittää. Koirakontakteja

voidaan välttää myös ohjaamalla omistaja kissan kanssa tutkimushuoneeseen

odottamaan, jos erillisen odotustilan tarjoaminen ei ole mahdollista. Koska

feromonivalmisteilla näyttäisi tutkimusten perusteella olevan kissoja rauhoittava

vaikutus, olisi niitä hyvä ottaa klinikoilla laajemmin käyttöön.

Omistajien tietoisuuden lisääminen kissojen lajityypillisestä käyttäytymisestä ja

tarpeista on todennäköisesti yksi suurimmista haasteista kissojen hyvinvoinnin

edistämisessä. Koska kissa saaliseläimenä pyrkii piilottamaan kipua, on sairauden ja

kivun sekä niihin liittyvän stressin tunnistaminen omistajille vaikeaa. Eläinlääkärit

törmäävät työssään usein potilaisiin, joita on saatettu seurata kotona pitkään, koska

vetäytyneisyyttä ja passiivisuutta ei välttämättä osata yhdistää sairauteen tai stressiin.

Ymmärryksen lisääminen kissan käyttäytymisestä auttaisi omistajia havainnoimaan

näitä muutoksia ja reagoimaan niihin herkemmin.

Eläinklinikat ovat keskeisessä asemassa tiedon jakamisessa, mutta jotta se olisi

mahdollista, tulisi kissa ylipäätään saada eläinlääkärin vastaanotolle. Tämä voi olla

vaikeaa, sillä Suomessa kesäkissat ovat edelleen jokavuotinen ongelma, minkä voidaan

osin ajatella heijastavan kissan arvostuksen puutetta. Kodittomia kissoja on tarjolla

paljon, joten monesti kissan saa ilmaiseksi. Ilmaisen lemmikin hoidosta ei välttämättä

olla halukkaita maksamaan, eikä eläimen hankintaa ja sen vaatimuksia kenties harkita

sen kummemmin. Esimerkiksi Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa peräti 59 %

kissanomistajista totesi kissan olleen etukäteen harkitsematon hankinta (Volk ym.

2014). Samassa tutkimuksessa kissanomistajat kertoivat suhtautuvansa kissoihin
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erilaisilla asenteilla kuin koiriin: koiria ajateltiin kumppaneina, kun taas kissoja ajateltiin

ainoastaan lemmikkeinä. Omistajat myös ajattelivat kissojen olevan itsenäisiä ja

vaativan vain vähän ylläpitoa (Volk ym. 2014). Myös oman kokemukseni mukaan ihmiset

usein perustelevat kissan hankintaa sillä, että se on helpompi lemmikki kuin esimerkiksi

koira, sillä kissaa ei tarvitse vaikkapa ulkoiluttaa. Tämä ajattelumalli voi olla kissan

kannalta vaarallinen, sillä siihen voi sisältyä oletus, että kissa ei tarvitse erityistä hoitoa

ja huomiota. Kuten tässä työssä on todettu, etenkin sisäkissat vaativat kuitenkin

jatkuvaa virikkeellistämistä ja hyvää vuorovaikutussuhdetta omistajan kanssa.

Helppouden illuusiota voi omalta osaltaan lisätä se, että tylsistynyt kissa reagoi

pitkästymisen aiheuttamaan stressiin usein passiivisuudella.

Toisaalta osa kissoista ei päädy eläinlääkäriin mahdollisesti siksi, että omistajat kokevat

käynnit hankalina, koska kissa vastustelee ja stressaa käyntejä (Volk ym. 2011).

Opastamalla omistajia kantokoppaan totuttamisesta ja tekemällä klinikkaympäristöstä

mahdollisimman vähästressisen, voidaan vähentää kissan kokemaa stressiä ja siten

parantaa myös omistajan kokemusta käynneistä. Kissan lisäksi myös eläinklinikat

hyötyisivät tästä, sillä tällöin omistaja palaa klinikalle mieluummin uudestaan. Usein

kuitenkin eläinlääkärin aika on rajallinen eikä omistaja välttämättä ole halukas

maksamaan pidemmästä käynnistä. Yksi ratkaisu tähän voisi olla hoitajien ja

vastaanottohenkilökunnan perehdyttäminen aihepiiriin, jotta heillä olisi myös valmiudet

opastaa omistajia.

Suomessa ei tiettävästi ole erikseen selvitetty, kuinka paljon eläinlääkärit kiinnittävät

huomiota kissojen käyttäytymisongelmiin ja kotioloihin ennaltaehkäisevästi tai

sairauksien yhteydessä. Ainakaan oman kokemukseni perusteella kotiympäristön

kartoitus ei vaikuttaisi olevan yleisenä käytäntönä muutoin kuin virtsatieoireilun

yhteydessä. Kissan hyvinvointiin ja kotiympäristöön liittyviä seikkoja olisi kuitenkin hyvä

kartoittaa rutiininomaisesti esimerkiksi esitietojen ottamisen yhteydessä. Mikäli

omistajan laajempaan haastatteluun ei ole mahdollisuutta, erilaiset vastaanotosta

jaettavat kyselykaavakkeet olisivat potentiaalinen vaihtoehto. Esimerkiksi

käyttäytymiskirjat ja Ohion yliopiston Indoor Pet Initiative -verkkosivusto tarjoavat

englanninkielisiä käyttäytymishäiriöiden kartoitukseen tarkoitettuja lomakkeita, joita

voi kohtalaisen vähällä vaivalla kääntää suomeksi. Lomakkeiden käytöstä olisi hyötyä
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etenkin virtsatieoireiden vuoksi vastaanotolle tulevien kissojen kanssa, kun halutaan

selvittää oireiluun mahdollisesti liittyviä ympäristötekijöitä.
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