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1 JOHDANTO

Utaretulehdukset aiheuttavat merkittäviä tappioita maidontuottajille (Halasa ym. 2007, Heikkilä

ym. 2012) ja ovat yleisiä maidontuotannossa olevilla naudoilla (Cagienard 1983, Hiitiö ym. 2017).

Jalostamalla utare- ja vedinrakenteeltaan terveempiä sekä immunologisilta ominaisuuksiltaan

vastustuskykyisempiä nautoja voidaan pienentää utaretulehduksesta kertyviä tappioita ja parantaa

lehmien hyvinvointia. Utaretulehduspatogeenien mikrobilääkeresistenssiä esiintyy yleisesti sekä

maailmalla (Botrel	ym.	2010,	Kalmus	ym.	2011,	Gao	ym.	2012,	Aslantas	&	Demir	2016), että

Suomessa (Pitkälä	ym.	2004). Toistaiseksi mikrobilääkeresistenssitilanne Suomessa on ollut hyvä

(Evira	2015), mutta utaretulehdusten määrän pienentyessä myös mikrobilääkkeiden käyttöä

voitaisiin vähentää ja näin ollen hidastaa mikrobilääkeresistenssin kehittymistä.

Vetimen morfologiaa ja makroskooppisen rakenteen yhteyttä utaretulehduksiin on tutkittu paljon

(Slettbakk ym. 1995, Guarin & Ruegg 2016, Singh ym. 2017), mutta vetimen histologisesta

rakenteesta julkaisuja on vähemmän. Lisäksi julkaisut vetimen histologisesta rakenteesta ovat

suurimmaksi osaksi tehty 1950 – 1980 -luvuilla ja uudempia tutkimuksia on vähän, vaikka

vedinkanava on kuvailtu merkittävimmäksi reitiksi etenkin ympäristöperäisille

utaretulehduspatogeeneille (Foster 2012).Vetimen kollageenisäikeisiin tai elastisiin säikeisiin

keskittynyttä tutkimusta ei aiemmin ole tehty, vaikka niiden yhteyttä kanavan sulkeutumiseen on

pohdittu (Pounden & Grossman 1950).

Tämän työn tarkoituksena on tarkastella histologisin menetelmin vetimen rakenteellisten

ominaisuuksien mahdollista yhteyttä utaretulehduksiin. Tutkimusosiossa on keskitytty arvioimaan

kuvankäsittelyyn perustuvan menetelmän soveltuvuutta elastisten ja kollageenisäikeiden määrän

arviointiin sekä niiden määrien mahdollista yhteyttä utaretulehdukseen. Tutkimusosio on osa

laajempaa vetimien morfologiaa ja histologiaa käsittelevää tutkimusta. Lisäksi tutkimuksessa

selvitetään keskeisten isäntäeläinmuuttujien mahdollista osuutta utaretulehduksen esiintymiseen.
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS

2.1 Vetimen makroskooppinen rakenne

Vedinten koko ja muoto vaihtelevat nautarodusta riippuen, mutta myös saman rodun sisällä on

vaihtelua (Klein ym. 2005). Tutkimuksissa on huomattu vetimen muodolla olevan yhteys sekä

lypsymääriin että maitonäytteen somaattisten solujen laskentatuloksiin siten, että tasapaksut

sylinterin muotoiset vetimet olivat yhteydessä sekä suurempiin somaattisten solujen lukuihin, että

alhaisempaan tuotokseen verrattuna kapeneviin vetimiin (Rathore	ym.	2010). Somaattisten solujen

lukumäärän kasvu maitonäytteessä viittaa piilevään utaretulehdukseen (Sharma ym. 2011).

Sisäänpäin kääntyneiden sekä levymäisten vedinten päiden on havaittu olevan yhteydessä

lisääntyneeseen utaretulehdusriskiin verrattuna pyöreäpäisiin vetimiin (Seykora	&	McDaniel	

1985).

Naudan utareessa sidekudoskalvot erottavat maitorauhaskudoksen neljäksi omaksi osakseen, joiden

rauhaskudokset eivät ole yhteydessä toisiinsa (kirjassa Sjaastad ym. 2010). Koska jokainen

neljännes on oma yksikkönsä, tulehtunut neljännes ei tulehduta muita neljänneksiä suoraan, vaan

jokaiseen neljännekseen patogeenin on päästävä utarekudokseen vedinkanavan tai verenkierron

kautta (Foster	2012). Jokaisessa neljänneksessä on yksi vedin, jonka distaalipään keskellä on

vedinkanavan aukko. jokaisessa vetimessä on vain yksi vedinkanava, jota pitkin maito tulee ulos

vetimestä (kirjan kappaleessa Reese ym. 2014). Poikkeuksia tosin esiintyy, nautayksilöllä saattaa

olla ylimääräisiä vetimiä tai vetimessä saattaa olla kaksi vedinkanavaa (Weber ym. 1957).

Vedinkanavaa seuraa kudospoimuista muodostuva Fürstenbergin rosetti ja edelleen vedinkanavan

ontelo (Kuva 1).

	Kuva	1.	Kaavakuva	pitkittäin	leikatun	vetimen	makroskooppisesta	rakenteesta.	
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2.1.1 Vedinkanava

Vedinkanavan leveys on keskimäärin 1,45 millimetriä ja sen pituus on keskimäärin noin kymmenen

millimetriä, vaihdellen 4-22 millimetrin välillä (Paulrud 2005, Vesterinen ym. 2015). Comalli ym.

(1984) havaitsivat vedinkanavan halkaisijan pienenevän involuution aikana. Toisaalta tutkimukseen

kuului vain kuusi vedintä, ja ensimmäiset mittaukset tehtiin vetimistä, joita oli lypsetty noin kaksi

tuntia aiemmin. Näin ollen vedin saattoi olla vielä sulkeutumassa, sillä sulkeutumisen on mitattu

kestävän noin kaksi tuntia (Strapák ym. 2017). Vedinkanavan pituuteen vaikuttaa rotu, naudan

poikimiskerrat sekä maidontuotannon vaihe (Oldham ym. 1991). Vedinkanavan pituuden

muutoksen on arveltu olevan yhteydessä kohonneeseen utaretulehdusriskiin maidontuotantokauden

alussa (Oldham ym. 1991). Lacy-Hulbert	&	Hillerton (1995) havaitsivat yhteyden vedinkanavan

lyhyyden ja Streptococcus uberis -bakteerien aiheuttamien utaretulehdusten määrän välillä.

Kraniaali- ja kaudaalineljännesten alttiudessa utaretulehduksille on havaittu olevan eroa, vaikka

tulokset ovat olleet myös ristiriitaisia (Zadoks ym. 2001). Saman lehmän eri neljännesten vetimien

vedinkanavat ovat yleensä yhtä pitkiä (Vesterinen ym. 2015), joten vedinkanavan pituus ei siis

todennäköisesti ole ainoa utareneljänneksen utaretulehdusalttiuteen vaikuttava tekijä.

2.1.2 Fürstenbergin rosetti

Vedinkanavan proksimaaliosassa on Fürstenbergin rosetti, joka yhdistää vedinkanavan

vedinonteloon (Paulrud	2005). Fürstenbergin rosetin alueella on pitkiä ja leveitä taitoksia, jotka

täyttävät vedinontelon distaaliosan. Taitokset ovat pitkittäisiä ja ne ovat sarjassa (Ferdowsi ym.

2008). Mitä suurempi halkaisija on Fürstenbergin rosetin alueella, sitä enemmän siinä on taitoksia

(Vesterinen ym. 2015). Keskimäärin taitoksia on 6-10 kappaletta, mutta hajonta on suurta;

Vesterisen ym. (2015) tutkimuksessa taitoksia havaittiin 4-18 kappaletta. Fürstenbergin rosetti oli

tutkimuksessa halkaisijaltaan keskimäärin 5,11 millimetriä vaihdellen 2-11 millimetrin välillä.

2.1.3 Vedinontelo

Vedinonteloon maito laskeutuu rauhasontelosta, johon laskevat koko neljänneksen kaikki

maitotiehyet (Reese	ym.	2014). Vedinontelossa on useita pitkittäisiä (Nickerson & Pankey 1983)

ja kierteisiä taitoksia, jotka muodostavat viistoja poimuja vedinontelon täyttyessä maidolla

(Ferdowsi ym. 2008). Vedinontelon tilavuus on 15-40 ml riippuen rodusta ja yksilöstä (Ferdowsi

ym. 2008).
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Van Der Merwen (1985) tutkimuksessa havaittiin vedinkanavasta tehdyn vahamuotin olevan

kierteinen.  Tutkimuksen otos oli tosin erittäin pieni, vain neljä nautaa. Vastaavaa kierteisyyttä ei

mainittu Vesterisen ym. (2015) laajemmassa vedinkanavan ja -ontelon mallinuksessa.

Kummassakin tutkimuksessa mallinnukset tehtiin kuolleiden eläinten vetimistä, mutta Van Der

Merwen (1985) tutkimuksessa kaksi eläintä neljästä olivat hiehoja. Rotutietoja Van Der Merwe

(1985) tutkimuksessa ei ollut.

2.1.4 Vetimen verisuonitus ja hermotus

Vetimen tärkein valtimo on vedinvaltimo (arteria papillaris), joka kulkee vetimen tyvestä vetimen

kärkeen lähellä vedinonteloa. Vetimen distaalisesta kärjestä lähtevät laskimot yhtyvät Fürstenbergin

laskimorenkaaksi nimettyyn anastomoottiseen laskimorakenteeseen (circulus venosus papillae, joka

sijaitsee vetimen proksimaalipäässä (Nickel	ym.	1981).

Vedinten verisuonituksessa ei ole histologisesti havaittu merkittäviä eroja eri rotujen välillä

(Ferdowsi ym. 2008). Veren virtausta vetimen distaaliosassa on tutkittu ja huomattu, että veren

virtaus on neljä kertaa voimakkaampaa vedinkanavan epiteelin ja papillaarisen osan alueella kuin

Fürstenbergin rosetin alueella. Voimakkaamman veren virtauksen näillä alueilla on arveltu olevan

yhteydessä epiteelin uusiutumistarpeeseen sekä antimikrobisten aineiden vilkkaaseen eritykseen

 (Jankus & Baumann 1986 katsauksessa Paulrud 2005).

2.2 Vetimen fysiologia ja immunologia

Vedin toimii reittinä maidolle lehmästä vasikkaan, mutta samalla se tarjoaa väylän

utaretulehduspatogeeneille ympäristöstä utarekudokseen. Vedinkanavan sulkeutuminen estää

onteloihin laskeutunutta maitoa valumasta hukkaan ja bakteerien pääsyn kanavasta sisään.

Vedinkanavan avautumisesta ja sulkeutumisesta on esitetty useita teorioita (Peeters ym. 1949

katsauksessa Paulrud 2005, Giesecke ym. 1972), mutta sen toiminta ei ole vielä täysin selvä.

Elastisen lihaskudosverkon on havaittu ympäröivän vedinkanavaa, ja sen on kuvattu olevan mukana

kanavan sulkeutumisessa ja aukeamisessa (Paulrud	2005). Lihaskudosverkkoa kutsutaan vetimen

sulkijalihakseksi. Sulkijalihas koostuu sileälihassoluista ja sen on kuvailtu ulottuvan

spiraalimaisesti vetimen proksimaalisesta tyvestä vedinkanavan alueelle (Van Der Merwe 1985).

Sen paksuuden ja kulkusuunnan on kuvailtu vaihtelevan vetimen kohdasta riippuen (Helmboldt ym.

1953). Aiemmin sulkijalihas on kuvattu rengasmaiseksi rakenteeksi vedinkanavan

proksimaalipuolella (Foust 1941 artikkelissa Pounden & Grossman 1950). Sulkijalihaksen on

havaittu vaativan jatkuvaa sympatikusaktivaatiota tonuksen säilyttämiseksi (Peeters ym. 1949
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katsauksessa Paulrud 2005). Tonuksen säätelyyn vaikuttaa geneettisesti määräytynyt β2 ja α2 -

adrenergisten reseptorien määrä (Vandeputte-Van Messon ym. 1986 katsauksessa Paulrud 2005).

Vastaavia reseptoreita on myös maitotiehyiden seinämissä, missä ne aktivoituessaan aiheuttavat

sileän lihaksen supistumista ja estävät maidon laskeutumista (Inderwies ym. 2003). Oksitosiinilla

on reseptoreita maitorauhasten alveoleiden lihassoluissa, jotka supistuvat oksitosiinin vaikutuksesta

ja saavat aikaan maidon laskeutumisen kohti vedintä (Bruckmaier & Blum 1998). Vetimen

lihassoluista ei ole tutkimuksia oksitosiinireseptorien osalta.

Kanavan sulkeutuminen lypsyn jälkeen kestää noin kaksi tuntia (Strapák ym. 2017), mikä on

utaretulehduspatogeeneille otollisin aika päästä vedinkanavasta sisään. Lihasten supistumisen on

kuvattu alkavan vetimen distaalipäästä vedinkanavan kautta vedinonteloon ja aiheuttavan

mahdollisesti pientä maidon takaisinvirtausta (Bernabé & Peeters 1980 artikkelissa Van Der Merwe

1985. Vetimen tehokas sulkeutuminen ehkäisee utaretulehduspatogeenien pääsyä vetimestä

utarekudokseen, mutta toisaalta voimakkaat takaisinvirtausta aiheuttavat supistukset saattavat

edistää vedinkanavassa jo olevien patogeenien etenemistä kohti maitorauhaskudosta.

Wagener ym. (2018) tutkivat CD-117 ja vimentiini -immunoväreillä värjäytyvien solujen

esiintymistä vetimessä. He löysivät kyseisillä immunoväreillä värjäytyneitä soluja läheltä

sulkijalihasta. Muissa kudoksissa vastaavilla immunoväreillä värjäytyneillä, telosyyteiksi

kutsutuilla soluilla on havaittu yhteys elimen autonomisten supistusten säätelemiseen (Wagener ym.

2018). On siis mahdollista, että näiden solujen toiminnalla tai määrällä saattaa olla yhteys

vedinkanavan avautumisen ja sulkeutumisen säätelyyn, mutta aiheesta tarvitaan lisätutkimuksia.

Vedinkanavan sulkeutumista tutkittaessa on myös ehdotettu sulkeutumisen olevan passiivinen

tapahtuma aktiivisen avautumisen jälkeen. Teoriassa kuvattiin vetimen olevan kierteinen rakenne,

joka aukeaa sileiden lihasten supistuessa ja sulkeutuu niiden relaksoituessa elastisten säikeiden

avulla (Giesecke ym. 1972). Teoriaa tukee Van Der Merwen (1985) tutkimuksessa havaittu

vedinkanavan kierteinen rakenne, jota ei kuitenkaan havaittu Vesterisen ym. (2015) tutkimuksessa.

Elastisten säikeiden on havaittu toimivan samalla lailla kuolleessa sekä elävässä kudoksessa

(Pounden & Grossman 1950), mikä osaltaan tukee teoriaa: varhaisemmissa tutkimuksissa, joissa

vetimen hermoratoja puudutettiin ja katkaistiin, havaittiin vetimen maidonpidätyskyvyn säilyneen,

vaikka vedinkanavan lihassäikeet olivat relaksoituneet (Emmerson 1929 ja Ely & Petersen 1941

artikkelissa Pounden & Grossmann 1950). Havainto viittaa siihen, ettei sulkijalihas ole ainoa

vedinkanavan sulkeutumiseen vaikuttava rakenne. Myös Fürstenbergin kudospoimujen on kuvailtu

auttavan kanavan sulkeutumisessa laskostuessaan vedinkanavan päälle vedinontelon täyttyessä

(Venzke 1940 ja Espe & Cannon 1942 artikkelissa Pounden & Grossman 1950). Kuitenkin vetimet,
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jotka oli irrotettu utareesta ja joista oli poistettu Fürstenbergin rosetti, olivat edelleen kykeneviä

pidättämään nesteitä (Pounden & Grossman 1950), joten poimut eivät ole ainoa maidon valuttelua

estävä rakenne. Vetimen aktiivista avautumista tukisi myös oksitosiinireseptorien löytyminen

vetimen lihaskudoksesta, mutta oksitosiinireseptoreita ei ole vedinkudoksesta tutkittu.

Vedinkanavan sulkeutumista ummessaolokautena edistää paksu keratiinikerros, joka mekaanisesti

tukkii kanavan (Paulrud 2005). Keratiinista muodostuva este on havaittavissa myös

makroskooppisesti tulppamaisena muodostumana halkaistun vetimen sisällä (Pounden & Grossman

1950). Maidontuotannon aikana vedinkanavan kuollut epiteelikerros luodaan pois ja tilalle

erilaistuu soluja syvemmistä kerroksista (Paulrud 2005). Epiteelin uusiutuminen jatkuu koko

maidontuotantokauden ajan suojellen kanavaa mekaanisilta vaurioilta ja patogeenien invaasiolta

(Paulrud 2005).

Vetimiin lypsyn yhteydessä muodostuvia makroskooppisia muutoksia on tutkittu paljon (Neijenhuis

ym. 2000) ja niiden yhteyttä utaretulehduksen esiintyvyyteen on selvitetty. Tutkimuksissa on

havaittu yhteyttä vetimiin kohdistuneiden muutosten sekä utaretulehduksen esiintyvyyden välillä

(Rasmussen ym. 1998, Neijenhuis ym. 2001), joskin yhteys kaikkien utaretulehduspatogeenien

kohdalla ei ole ollut selvä (Zadoks ym. 2001). Etenkin vedinkanavan aukkoon kehittyvä

hyperkeratoosi on ollut tarkastelun kohteena useassa tutkimuksessa, ja sen voimakkuuden

arviointiin on kehitetty pisteytysasteikko (Neijenhuis ym. 2000). Aiemmissa tutkimuksissa on

havaittu yhteyttä vedinkanavan aukon hyperkeratoosin ja utaretulehdusten välillä (Geer ym. 1979,

Neijenhuis ym. 2001, Breen ym. 2009), sekä hyperkeratoosin ja vedinkanavan

utaretulehduspatogeenikuorman välillä (Paduch ym. 2012), mutta uudemmat tutkimukset ovat olleet

ristiriitaisia: niissä on havaittu hyperkeratoosin yhteydessä havaittujen muiden poikkeavuuksien

olevan enemmän yhteydessä utaretulehdukseen kuin pelkän hyperkeratoosin (Pantoja ym. 2016), tai

mitään yhteyttä ei ole havaittu  (Zoche-Golob ym. 2015).

Vääränlaisella lypsytavalla voi olla vaikutusta vedinaukon hyperkeratoosin lisäksi vedinkudoksen

elastisuuteen ja sidekudostumiseen ja täten vedinkanavan sulkeutumiseen, mutta histologisia

tutkimuksia aiheesta on vähän. Hamann (1989 katsauksessa Paulrud 2005) osoitti vaihtelevia

muutoksia vedinkudoksen nestekierrossa ja arveli sen olevan yhteydessä siihen, miksi koneellisella

lypsyllä on negatiivisia vaikutuksia vetimen puolustusmekanismeille. Capuco ym. (2000)

raportoivat suuremmalla nännikumien kireydellä lypsettyjen lehmien vetimissä enemmän

verentungosta, turvotusta, värimuutoksia, kosketusarkuutta sekä ihomuutoksia kuin väljemmillä

nännikumeilla lypsetyissä vetimissä.
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Koneellinen lypsy saattaa vaikuttaa myös vetimen läpimittaan ja vedinkanavan läpäisevyyteen

puolustusmekanismien lisäksi (Paulrud 2005). Capuco ym. (1994) tutkivat pulssittoman lypsyn

vaikutusta vedinkanavan keratiinin määrään ja havaitsi, että pulssittomasti lypsettyjen neljännesten

vedinkanavaan jää enemmän keratiinia kuin pulssittaisesti lypsettyjen neljännesten vedinkanaviin.

Vedinkanavaan jäävän keratiinin lisäksi vedinkanavaan saattaa siis jäädä enemmän keratiiniin

sitoutuneita utaretulehduspatogeeneja (Capuco ym. 1994).  Samassa tutkimuksessa he havaitsivat,

että keratiinin kokonaismäärä pysyi samana riippumatta vedinkanavasta poistuneen keratiinin

määrästä, mikä viittaa siihen, että keratiinin poistuminen vedinkanavasta kiihdyttää sen

uusiutumisnopeutta. Capuco ym. (2000) havaitsivat samankaltaisia tuloksia käyttämällä kireämpää

nännikumia, joka mahdollisesti muistutti pulssitonta lypsyä kireytensä vuoksi. Tutkimuksessa

vedinkanavan keratiini näytti lisääntyvän ajan kuluessa lypsettäessä kireämmillä nännikumeilla

(Capuco ym. 2000). Lisääntynyt paine vedinkanavassa näyttää siis altistavan vedinkanavan

epiteelin hyperplasialle ja hyperkeratoosille. Kummassakaan tutkimuksessa ei kuitenkaan tutkittu

suoraa yhteyttä utaretulehdusalttiuteen. Toisaalta myös keratiinin liiallisen vähenemisen on arveltu

vaikeuttavan vedinkanavan sulkeutumista ja täten altistavan utaretulehduspatogeeneille (Murphy

1959 ja Capuco ym. 1992 katsauksessa Capuco ym. 2000).

Vetimen polymorfonukleaariset neutrofiiliset leukosyytit ovat tärkeä osa vetimen

immuunipuolustusta utaretulehduspatogeenejä vastaan. Nickerson ym. (1991) tutkivat vetimen

sisään jätettävän lasisen helminauhan vaikutusta vetimen neutrofiilien määrään. Heidän

hypoteesinsä oli, että lasinen kappale aiheuttaa vetimessä steriiliä tulehdusreaktiota houkutellen

neutrofiilejä paikalle ja täten ehkäisevän utaretulehduksia parantamalla vetimen

immuunipuolustusta. Tutkimus osoitti neutrofiilien määrän kasvun, mutta vaikutus

utaretulehduksen ehkäisyssä jäi epäselväksi. Maidontuotantokaudella valkosolujen tunkeutuminen

epiteeliin ja epiteelinalaiseen tukikudokseen on voimakkaampaa kuin ummessaolokaudella

(Nickerson & Pankey 1983), mikä viittaa immuunipuoliustuksen tehostumiseen

maidontuotantokaudella. Valkosolujen kerääntyminen kudokseen saattaa osittain johtua

puolustussolujen tehtävästä toimia vasta-aineen tuottajina maitoon (kirjassa Senger 2005). Myös

vakuumilla lypsyn on arveltu aiheuttavan vetimeen ärsytystä, joka saa aikaan solujen kerääntymistä

(Nickerson & Pankey 1983).

Vedinkanavan epiteelin tehtävänä on toimia myös veden läpäisyn estäjänä. Estävä mekanismi

perustuu kaksiosaiseeen lipidirakenteeseen, jossa korneosyytit ovat lipidipitoisessa
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ekstrasellulaarimatriksissa. Ekstrasellulaarimatriksi koostuu kolmesta stratum corneum:n lipidistä:

kolesterolista, keramideista ja rasvahapoista (Paulrud 2005). Kyseisillä rasvahapoilla on arveltu

olevan myös osuus vetimen puolustusmekanismeissa patogeeneja vastaan (Paulrud 2005).

2.3 Vetimen mikroskooppinen rakenne

Vedin koostuu histologisesti epidermiksestä, dermiksestä ja vedinontelon epiteelistä. Epidermis

vetimen ulkopinnalla on keratinisoitunutta kerrostunutta levyepiteeliä (Ferdowsi ym. 2008).

Keratiinikerros jatkuu vedinkanavassa, mutta Fürstenbergin rosetin alueella epiteeli muuttuu

keratinisoitumattomaksi, kaksikerroksiseksi kuutioepiteeliksi (Ferdowsi ym. 2008). Hypodermistä

ei ole vetimissä havaittu (Ferdowsi ym. 2008). Dermis koostuu verisuonista, imukudoksesta,

sileästä lihaskudoksesta, hermosäikeistä, kollageenisäikeistä sekä elastisista säikeistä (Helmboldt

ym. 1953).

2.3.1 Dermis

Vetimen iho on mikroskooppisesti samankaltaista kuin naudan iho elimistön muissa osissa, mutta

karvat, tali- ja hikirauhaset puuttuvat (Adams ym. 1961). Immunohistokemiallisilla menetelmillä on

kuitenkin löydetty talinkaltaista, fosfolipidipitoista materiaalia tuottavia soluja vedinkanavan ja

vetimen ulkoisen ihon epiteeliltä (Adams ym. 1961). Vedinkanavan alueella solujen tuottaman

aineen on arveltu toimivan osana vedinkanavan sulkeutumista lypsyjen välillä (Helmboldt ym.

1953). Tavallisella hematoksyliini-eosiinivärjäyksellä näitä soluja/rauhasia ei ole löydetty (Weber

ym. 1957), mutta vedinontelon seudulla on havaittu maitorauhasia (Helmboldt ym. 1953, Weber

ym. 1957), jotka ovat yleensä toimimattomia (Nickerson & Pankey 1983). Vedinontelon alueen

maitorauhasrakeinteiden (kuva 2) on arveltu toimivan bakteerien kasvupaikkana ja reservuaarina, ja

täten ne saattaisivat altistaa utaretulehduksille (Nickerson & Pankey 1983). Asiaa ei kuitenkaan ole

tutkittu ja toisaalta on myös esitetty, että rauhaset saattaisivat tuottaa antibakteerisia aineita (Milne

1977 artikkelissa Nickerson & Pankey 1983).
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Kuva	2.	Vedinontelon	rauhasrakenteet	sijaitsevat	vedinhontelon	alueella	vedinkudoksessa	lähellä	vedinontelon	
epiteeliä.	Weigert	Van	Gieson	-värjäys.	

	

Fürstenbergin rosetin kohdalla on havaittu imusuonten ja -solujen lisäksi imukudoksen follikkeleita

(Asti ym. 2011). Vedinontelon alueella stroomaan kertyy normaalitilassakin pieniä määriä

imukudossoluja (Nickerson & Pankey 1983). Kertyneet imukudossolut ovat tyypillisimmin

lymfosyyttejä, etenkin plasmasoluja, mutta mukana on myös neutrofiilejä (Nickerson & Pankey

1983).

Dermiksen ja epidermiksen liitoskohdassa on havaittavissa dermaalisia papillaarisia, aaltoilevia

ulokkeita dermiksestä kohti epidermistä (Ferdowsi ym. 2008). Ulokkeissa, eli dermaalipapilloissa

(kuva 3) on havaittu Meissner:n keräsiä eli tuntohermoreseptoreita etenkin vedinkanavan alueella

(Ferdowsi ym. 2008). Tällä alueella voi myös havaita myelinisoituneita hermosäikeitä (Ferdowsi

ym. 2008).
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Kuva	3.	Dermis	ja	epidermis	vetimen	ulkopinnalta.	Dermiksen	ja	epidermiksen	raja	on	aaltoileva	
dermaalipapilloiden	muodostelma	(nuoli).	Weigert	Van	Gieson-värjäys,	100-kertainen	suurennos.	

Vetimen dermiksessä on runsaasti kollageenisäikeitä sekä elastisia säikeitä. Dermiksestä löytyy

myös sileää lihasta vaihteleva määrä vetimen kohdasta riippuen. Toiset tutkimukset kuvailevat

sileän lihaksen sijoittuvan vetimeen verkkomaisesti ja spiraalimaisesti (Van Der Merwe 1985), kun

toiset puolestaan kuvailevat sileän lihaksen olevan rengasmaisesti vedinkanavan

proksimaalipuolella (Foust 1941 artikkelissa Pounden & Grossman 1950). Fürstenberg (1868

artikkelissa Helmboldt ym. 1953) kuvaili lihaskerroksen säilyvän vedinkanavan/-ontelon ympärillä

koko vetimen pituudelta, mutta olevan paksuimmillaan vetimen distaaliosassa. Foust (1941

artikkelissa Helmboldt 1953) puolestaan kuvaili lihaskerroksen koostuvan sisemmästä

rengasmaisesta ja ulommasta pitkittäisestä kerroksesta.

2.3.2 Epidermis

Epiteeliä on vetimen ulkopinnalla, vedinkanavassa sekä vedinkanavan ontelossa, mutta sen muoto

vaihtelee sijainnin mukaan: suurimmat erot ovat vetimen ulkopinnan, vedinkanavan ja vedinontelon

epiteelin välillä. Vedinontelon epiteeli on lähes kerrostumatonta ja keratinisoitumatonta, kun taas

ulkopinnan ja vedinkanavan epiteelit ovat kerrostuneita ja keratinisoituneita (Ferdowsi ym. 2008).

Ulkopinnan ja vedinkanavan epiteelit eroavat toisistaan muun muassa keratiinikerroksen

paksuudessa, (Chandler	ym.	1969), mutta epidermikselle tyypillisesti niistä kummastakin on

erotettavissa epiteelin eri kerrokset. Kerrokset syntyvät, kun solut jakaantuvat basaalikerroksen

tyvikalvolla ja siirtyvät kypsyessään kohti ihon pintaa muuttaen samalla muotoaan (Paulrud 2005).

Epidermiksessä ei ole veri-tai imusuonia, joten ravinteet epidermiksen soluille kulkeutuvat

diffuusiolla dermikseltä (Paulrud 2005).
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Epiteelin solukerrokset syvemmistä kerroksista ulkopinnalle lueteltuna ovat tyvikerros (stratum

germinativum/stratum basale), okasolukerros (stratum spinosum), jyväiskerros (stratum

granulosum), kirkassolukerros (stratum lucidum) ja marraskesi (stratum corneum). Solukerrokset

on havainnollistettu kuvassa 4.

Kuva	4.	Epiteein	kerrokset.	Kuvassa	vedinkanavan	epiteeli.	200-kertainen	suurennos,	Weigert	Van	Gieson	-värjäys.

2.3.2.1 stratum germinativum eli stratum basale eli tyvisolukerros

Stratum basale:ssa solut kykenevät DNA-synteesiin ja mitoosiin. Kerroksen solut tuottavat uusia,

keratinosyyteiksi erilaistuvia soluja, jotka erilaistuessaan kulkeutuvat kohti vedinkanavaa (Fuchs

1995).

2.3.2.2 Stratum spinosum eli okasolukerros

Stratum spinosus -kerroksesta löytyy Lagerhansin soluja, joita on vaikea nähdä ilman

erikoisvärjäyksiä (Paulrud	2005). Langerhansin solut toimivat osana immuunisysteemiä

pääasiassa esittelemällä antigeenejä T-lymfosyyteille (Paulrud	2005). Stratum spinosuksen ja

stratum granulosuksen välissä voi havaita suuria soluja, joilla on tiivis tuma keskellä solua ja

sytoplasma on kirkas tai se on preparaatin valmistuksessa hävinnyt. Sytoplasman  liukeneminen

viittaisi rasvaiseen sisältöön, mikä tukisi niiden tulkitsemista talia tuotaviksi soluiksi (Helmboldt	

ym.	1953). Soluja kutsutaan kirkassoluiksi (engl. Clear Cell). Solujen on arveltu olevan myös

Lagerhansin soluja tai Merkel:n soluja (kirjassa	Ross	&	Pawlina	2006). Stratum spinosuksen solut
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eivät ole mitoottisesti aktiivisia, mutta ne ovat metabolisesti aktiivisia tuottaen solujen

erilaistumiseen tarvittavia kasvutekijöitä (Paulrud	2005).

2.3.2.3 Srtatum granulosum eli jyväiskerros

Stratum granulosum muodostuu vetimen ulkopinnalla kahdesta-kolmesta solukerroksesta (Adams	

ym.	1961), jonka solut ovat litteitä, timantinmuotoisia ja sisältävät basofiilisiä

keratohyaliinigranuloita (Chandler	ym.	1969,	Paulrud	2005). Filaggrin on yksi tärkeimmistä

granuloiden komponenteista, joka on mukana myöhemmin epidermiksen terminaalisessa

erilaistumisessa (Paulrud	2005).

2.3.2.4 Stratum lucidum eli kirkassolukerros

Stratum lucidum on siirtymävaiheen kerros, jossa litistyneillä soluilla ei ole enää tumaa eikä selkeää

solukalvon rajaa (Paulrud 2005). Solut näyttävät sisällöltään homogeeniselta kun niiden sisältämät

granulat ovat hajonneet (Paulrud 2005). Sratum lucidum on kerros, joka jakaa epidermiksen

metabolisesti aktiiviseen ja inaktiiviseen osaan (Paulrud 2005).

2.3.2.5 Stratum cormeum eli keratiinikerros

Startum corneum -solukerroksen solut ovat metabolisesti inaktiivisia, tumattomia soluja, jotka

sisältävät runsaasti keratiinia. Soluja ympäröi lipideistä koostuva intersellulaarinen sementti (Elias

& Friend 1975).

2.3.3 Vedinkanava

Vedinkanavan epiteeli eroaa jonkin verran vetimen ulkopinnan epiteelistä. Ulkopinnan epiteeliin

verrattuna vedinkanavan epiteelin stratum granulosum:ssa on enemmän keratohyaliinigranuloita ja

kerros on huomattavasti paksumpi stratum spinosus –kerroksen jäädessä ohuemmaksi (Adams	ym.	

1961,	Ferdowsi	ym.	2008). Epidermiksen dermikseen työntyvät papillamaiset rakenteet

(dermaalipapillat) ovat vedinkanavan epiteelillä leveämpiä ja pidempiä (Adams	ym.	1961).

Voimakkaat dermikseen työntyvät papillamaiset rakenteet alkavat vedinkanavan aukosta ja

päättyvät Fürstenbergin rosetin alueelle (Adams	ym.	1961,	Nickerson	&	Pankey	1983).

Dermaalipapilloiden on kuvattu suuntautuvan vedinkanavan distaaliosassa distaalisuuntaan,

vedinkanavan keskiosassa puolestaan kohtisuoraan vedinkanavaa kohti sekä vedinkanavan

proksimaaliosassa kohti vedinonteloa (Nickerson & Pankey 1983). Myös vedinkanavan

keratiinikerros eroaa vetimen ulkopinnan keratiinikerroksesta. Vedinkanavan keratiinikerros on

paksumpi ja sen lipidipitoisuus on suurempi (Adams	ym.	1961). Happo-hemateiini -värjäyksellä

on havaittu, että myös keratiinikerrosten lipidikoostumukset eroavat toisistaan (Adams	ym.	1961).
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Keratiinin biokemiallista koostumusta on tutkittu ja sen sisältämillä proteiineilla on arveltu

bakteriosidisiä vaikutuksia (Senft	ym.	1990	katsauksessa,	Paulrud	2005).

Kerrostunut levyepiteeli vedinkanavan alueella ohenee kohti Fürstenbergin rosetin aluetta ja

muuttuu lopulta kaksikerroksiseksi lieriöepiteeliksi (Nickerson	&	Pankey	1983). Plasmasolujen tai

muiden imukudossolujen kertymistä kudokseen ei ole havaittu infektoitumattomissa

maidontuotannossa olevien utareneljännesten vedinkanavissa (Nickerson ym. 1984), toisin kuin

muualla vetimessä.

Vedinkanavan epiteelin paksuuden on kuvattu vaihtelevan naudan maidontuotantovaiheen mukaan

(Paulrud 2005), mutta vedinkanavan hienorakenteessa ei Chandlerin (1969) tutkimuksessa havaittu

eroja iän, maidontuotantovaiheen tai utaretulehdushistorian välillä tarkasteltuna.

Ummessaolokautena vedinkanavan toiminnallisen epiteelin paksuus ohenee (Nickerson & Pankey

1983),  ja sen mitoottinen indeksi laskee (Comalli	ym.	1984), mutta keratinisoituneen epiteelin

osuus kasvaa (Comalli	ym.	1984), muodostaen tulpan vedinkanavaan (Chandler ym. 1969,

Nickerson & Pankey 1983).  Ummessaolokautena stratum granulsum-solukerroksen solujen

kirkaan sytoplasman osuus vähenee, niiden tumat muuttuvat ovaaleiksi ja basofiilisemmäksi

(Comalli	ym.	1984). Vedinkanavassa on poimuinen pinta ja epiteeli on paksumpi vedinkanavan

aukon kohdalla kuin lähempänä onteloa (Nickerson	&	Pankey	1983). Epiteelin kahdesta kolmeen

tyvikalvoa lähinnä olevaa solukerrosta ovat kuutioepiteeliä (Chandler	ym.	1969).

2.3.4 Fürstenbergin rosetti

Fürstenbergin rosetin poikkileikkauksessa on histologisesti havaittavissa 6-10 sidekudoksen

täyteistä taitosta (Nickerson & Pankey 1983). Fürstenbergin rosetin alueella epiteeli vaihtuu

vedinkanavan keratinisoituneesta epiteelistä keratinisoitumattomaksi epiteeliksi, joka on

kaksikerroksista (Asti	ym.	2011), joskin epiteelin rakenteessa on suurta vaihtelua (Collins	ym.	

1986). Läpäisyelektronimikroskoopilla tarkasteltaessa epiteelin solut ovat lieriöitä ja niiden tumat

ovat lähellä tyvikerrosta (Collins	ym.	1986). Kuvat 5 ja 6 havainnollistavat Fürstenbergin rosetin

histologista rakennetta.
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Kuva	5.	Vedinkanavan	ja	Fürstenbergin	rosetin	pitkittäisleikkaus.	V	=	vedinknavan	ontelo.	F=	Fürstenbergin	rosetin	
kudospoimuja.	Nuoli	osoittaa	kohti	vedinkanavan	aukkoa.	Hematoksyliini	&	Eosiini	-värjäys.	40-kertainen	
suurennos.	Muokattu	kuva,	alkuperäinen	kuva:	Juha	Laakkonen	

Kuva	6.	Fürstenbergin	rosetti,	poikkileikkaus.	Kudospoimuissa	on	primäärpoimuissa	myös	pienempiä	
sekundääripoimuja.	Weigert	Van	Gieson	-värjäys,	40-kertainen	suurennos.		

Riedel ym. (2004) tutkimuksessa havaittiin endoskooppisesti tarkastelluissa vetimissä Fürstenbergin

rosetin paksuuntumaa. Histologiseen tarkasteluun valittiin vetimet, joissa paksuuntuma näytti
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estävän maidon virtausta. Paksuuntuma oli histologisesti granulaatiokudosta, jota peitti useimmissa

tapauksessa keratinisoitunut levyepiteeli, osassa myös kaksikerroksinen lieriöepiteeli. He arvioivat

paksuuntumien olevan peräisin ennemmin traumasta kuin inversiosta, sillä havaittavissa oli myös

merkkejä verenvuodosta. Paksuuntuman aiheuttama maidon virtauksen estyminen saattaisi altistaa

myös utaretulehdukselle, mutta tämä ei käynyt tutkimuksesta ilmi.

Fürstenbergin alueella sidekudoksen seassa on havaittavissa runsaasti lymfosyyttejä, joista

plasmasolut olivat yleisimpiä myös epiteelin alueella. Neutrofiilejä ja monosyyttejä havaittiin

enemmän kuin vedinontelossa tai vedinkanavan alueella (Nickerson & Pankey 1983).

Lymfosyyttejä on eniten epiteelityyppien muutoskohdassa, jossa Nickersonin & Pankeyn (1983)

tutkimuksessa joissain leikkeissä voitiin havaita niiden kulkeutumista jopa vedinontelon lumeniin.

Tällä alueella ne näyttivät myös muodostavan lymfosyyttikertymiä.

Nickerson ym. (1984) tutkimuksessa plasmasoluja oli enemmän Fürstenbergin rosetin alueella kuin

vedinontelossa. Plasmasoluja oli enemmän Fürstenbergin rosetin distaaliosassa kuin

proksimaalipuolella lähellä vedinkanavan liitoskohtaa. Plasmasolut näyttivät olevan ryhmittyneinä

epiteelinalaiskudoksessa, mutta niitä havaittiin myös epiteelin lomassa. Samankaltaista

leukosyyttien ryhmittymistä oli havaittavissa tämän työn tutkimusosion näytteissä (kuva 7).

Kuva	7.	Pitkittäisleikkaus	vedinkanavan	ja	Fürstenbergin	rosetin	alueelta.	vasemmalla	vedinkanavan	epiteeliä,	
oikealla	alkaa	Fürstenbergin	rosetti,	jonka	epiteelinalaiskudoksessa	voi	havaita	leukosyyttien	kertymistä	(nuoli).	
Weigert	Van	Gieson	-värjäys.		
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2.3.5 Vedinontelo

Vedinontelo seuraa Fürstenbergin rosettiin päättyvää vedinkanavaa.

Vedinontelon epiteeli muodostaa pitkittäisiä ja kehämäisiä poimuja (Adams	ym.	1961), mutta

poimut eivät ole yhtä voimakkaita kuin Fürstenbergin rosetin alueella (kuva 8). Ensimmäisellä

maidontuotantokaudella olevilla lehmillä, joilla ei koskaan ollut havaittu utaretulehdusta, ontelon

pinnallinen kerros oli kerrostunutta kuutioepiteeliä tai levyepiteeliä kahdessa kerroksessa (Adams	

ym.	1961). Kuutioepiteeliä on yleisimmin epiteelin harjanteissa ja poimuissa (Adams	ym.	1961).

Nickerson ym. (1983)  mukaan vedinontelon epiteeli on kaksikerroksista lieriöepiteeliä. Collins

ym. (1986) havaitsivat elektronimikroskoopilla mikrovilluksia epiteelin pinnalla.

Vanhemmilla eläimillä kuutioepiteelin kerrostuneisuus oli kahdesta kolmeen solukerrosta (Adams	

ym.	1961).

Keratinisaatiota on havaittu ainoastaan syylämäisissä muutoksissa, joita ei ole luokiteltu kuuluvaksi

vedinontelon normaalianatomiaan (Adams	ym.	1961).

Epiteelin solukerrosten väliin sekä epiteelinalaiskudokseen on tunkeutuneena lymfosyyttejä,

toisinaan myös makrofageja, neutrofiilejä sen sijaan harvemmin (Nickerson & Pankey 1983).

Nickerson ym. (1984) havaitsivat tutkimuksessaan, että epiteelinalaiskudoksesta löytyvät

plasmasolut olivat tavallisesti ryhmissä.

Kuva	8.	Vedinkanavan	onteloa	ympäröivää	kudosta,	jonka	epiteeli	on	lievästi	poimuttunut.	Vasemmalla	40-
kertainen	suurennos,	oikealla	400	-kertainen	suurennos.	Poikkileikkaus,	Weigert	Van	Gieson	-värjäys.	
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2.3.6 Vetimen kollageenisäikeet

Kollageeni on jakautunut epätasaisesti vetimessä (kuva 9). Eniten kollageenisäikeitä on

vedinkanavan ympärillä ja ulkoreunoilla, kun puolestaan näiden väliin jää lihasta sekä verisuonia

sisältävä alue, jossa kollageenisäikeitä on vähemmän (Ferdowsi ym. 2008).

2.3.7 Vetimen elastiset säikeet

Elastisia säikeitä (kuva 10) on kuvattu olevan runsain määrin vetimessä etenkin maitotiehyiden

yhteydessä (Pounden & Grossman 1950). Pounden & Grossman (1950) havaitsivat elastisten

säikeiden olevan kehämäisesti vedinkanavan ympäri ja epäsäännöllisessä järjestyksessä muualla

vetimessä.

Elastisten säikeiden on ajateltu olevan merkittävässä osassa kanavan sulkeutumisessa, sillä vaikka

Poundenin & Grossmanin tutkimuksessa (1950) vetimestä leikattiin iho, lihaskerrokset ja muut

rakenteet vedinkanavan ympäriltä, lukuun ottamatta epiteeliä ja sitä ympäröivää sidekudos-ja

elastisten säikeiden kerrosta, vedin oli edelleen kykenevä pidättämään nesteitä.

Elastisten säikeiden on havaittu vaurioituvan ja vähenevän toksisen utaretulehduksen yhteydessä

(Condino ym. 2012).

	

Kuva	9.	Vetimen	tukikudoksen	kollageenisäikeet	
(nuoli)	ovat	värjäytyneet	punaiseksi	Weigert	van	
Gieson	-värjätyssä	leikkeessä.	Kolme	
kirkkaanpunaista	raitaa	ovat	leikkeen	taittumisesta	
johtuvia	virheitä	(nuolenpäät).	100-kertainen	
suurennos	

	

Kuva	10.	Elastiset	säikeet	näkyvät	violetiksi	
värjäytyneenä	naudan	vetimen	tukikudoksessa.	
Aldehydi-fuksiini	värjäys,	400-kertainen	suurennos.	
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2.4 Vetimen mikroskooppisen rakenteen yhteys utaretulehdukseen

Vetimen mikroskooppisen rakenteen yhteyttä utaretulehduksiin on haastavaa tutkia, sillä altistavia

rakenteita voi olla vaikea erottaa tulehduksen aiheuttamista muutoksista. Lisäksi utareen ja vetimen

histologinen tutkiminen niitä vaurioittamatta ei ole mahdollista. Vaikka histologisia tutkimuksia

naudan vetimen rakenteesta on vähän, vetimen histologisen rakenteen on havaittu vaihtelevan

hieman myös tuotantovaiheen mukaan (Comalli ym. 1984). Comalli ym. (1984) havaitsivat

tutkimuksessaan vedinkanavan epiteelin atrofioituvan 30 päivän aikana umpeenpanosta. Etenkin

stratum granulosum:n paksuus väheni, ja epiteelin mitoottinen indeksi laski, mutta

keratiinikerroksen paksuus kasvoi.

Makroskooppisen rakenteen yhteydestä utaretulehduksiin on saatu tuloksia (Slettbakk ym. 1995,

Guarin & Ruegg 2016, Singh ym. 2017), mutta mikroskooppisen rakenteen yhteyttä ei ole voitu

vielä luotettavasti osoittaa. On kuitenkin huomattu, että kaikki mikroskooppisesti havaittavat

muutokset vetimissä eivät ole makroskooppisesti nähtävissä (Ngatia ym. 1991).

2.4.1 Utaretulehduksen aiheuttamat muutokset vetimeen

Tulehdus aiheuttaa vetimeen solujen tunkeutumista epiteelinalaiskudokseen sekä metaplastisia

muutoksia (Adams ym. 1961, Nickerson & Pankey 1983, Collins ym. 1986, Ngatia ym. 1991).

Metaplasialla tarkoitetaan kudoksen kroonista vastetta ärsytykselle, jolloin kudoksen solumäärä

lisääntyy ja solujen erilaistumisaste jää yksinkertaisemmalle tasolle kuin normaalissa kudoksessa.

Tulehduksen on kuvattu aiheuttavan myös epiteelivaurioita, sekä lievää ödeemiä epiteelin

tyvikalvon ja sen alaisen kudoksen väliin (Frost ym. 1980), sekä arpeutumista ja fibroplastien

lisääntymistä (Ngatia ym. 1991). Verisuonten kongestiota sekä elastisten säikeiden rappeutumista

saattaa myös esiintyä (Condino ym. 2012). Histologisissa leikkeissä voi nähdä myös bakteereja ja

tulehduseritettä etenkin vendinontelossa tai vedinkanavassa (Chandler	ym.	1969,	Ngatia	ym.	

1991).

Toisaalta monessa bakteriologisesti positiivisiksi testattujen neljännesten vetimissä ei Ngatia ym.

(1991) tutkimuksessa havaittu mitään normaalista poikkeavia muutoksia. Myös Condino ym.

(2012) tutkimuksessa havaittiin vetimiä, joissa ei ollut histologisia muutoksia, vaikka eläimet olivat

kliinisesti sairaita.

2.4.1.1 Metaplastiset muutokset
Yleisin metaplastinen muutos Adams ym. (1961) mukaan on vedinontelon lieriöepiteelikerroksen

muuttuminen kuutio- tai levyepiteeliksi. Heidän tutkimuksessaan levyepiteelimetaplasian

voimakkuus vaihteli muutaman solun kerrostuneisuudesta voimakkaaseen keratiinimuodostukseen.

Levyepiteelimetaplasiaa löytyi yleisimmin epiteelin harjanteista ja poimuista mutta muuten sillä ei
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näyttänyt olevan erityistä sijaintia vedinontelossa. Toisaalta osalla tutkituista eläimistä ei havaittu

olevan utaretulehdusta tutkimushetkellä, joten epäselväksi jäi, oliko kyseessä vanhan

utaretulehduksen aiheuttama muutos vai normaalimorfologiaan liittyvä löydös. Comalli ym. (1984)

eivät kuvailleet tutkimuksessaan muutoksia vedinontelon tai -kanavan epiteelissä. Myöskään

Chandler ym. (1969) eivät havainneet yhteyttä epiteelin tai keratiinikerroksen paksuudessa ja

kliinisesti oireilevan utaretulehduksen välillä.

Adams ym. (1961) havaitsivat tutkimuksessaan jokaisen metaplastisen epiteelimuutoksen

yhteydessä myös solujen kertymistä epiteelinalaiskudokseen.

2.4.1.2 Solukertymät
Kudokseen kerääntyneet solu ovat lymfosyyttejä, fibroblasteja, plasmasoluja, neutrofiilejä ja

eosinofiiljeä. Yleisimmin kudokseen kerääntyneet solut ovat lymfosyyttejä (Adams	ym.	1961,	

Nickerson	&	Pankey	1983) ja fibroblasteja (Adams	ym.	1961). Metaplasian ja solukertymien

voimakkuudella ei kuitenkaan havaittu olevan yhteyttä, ja solujen kerääntymistä löytyi myös muista

satunnaisista paikoista sekä myös lehmiltä, joilla ei ollut havaittu utaretulehdusta (Adams	ym.	

1961). Myös Ngatia ym. (1991) havaitsivat neutrofiilien kerääntymistä vetimissä, joiden

maitonäytteessä ei havaittu yleisimpiä utaretulehduksen aiheuttajia. Näissä vetimissä ei havaittu

myöskään muita normaalista poikkeavia muutoksia.

Nickerson & Pankey (1983) vertailivat korkeintaan kerran Staphylococcus Aureus -bakteerin

tulehduttamien utareneljännesten vetimiä vähintään kerran tulehtuneiden utareneljännesten

vetimiin. He eivät havainneet muutosta epiteelin solukertymässä, mutta epiteelinalaiskudoksessa

solujen kertyminen oli 38 prosenttia voimakkaampaa. Kertymissä useimmin esiintyneitä

solutyyppejä olivat plasmasolut, lymfosyytit ja mononukleaariset fagosyytit.

He havaitsivat myös eron epiteeliin ja epiteelinalaiskudokseen kertyneiden solujen jakaumassa.

Epiteeliin kertyneet solut olivat lymfosyyttejä, mononukleaarisia soluja ja neutrofiilejä, kun taas

epiteelinalaiskudokseen kertyneet solut olivat plasmasoluja, lymfosyyttejä, mononukleaarisia

soluja, neutrofiilejä ja mastsoluja (Nickerson	&	Pankey	1983). Collins ym. (1986) puolestaan

havaitsi epiteeliin kertyneiden solujen olevan yleisimmin plasmasoluja.

Solukertymiä oli monissa tutkimuksissa (Nickerson	&	Pankey	1983,	Collins	ym.	1986,	Asti	ym.	

2011) eniten Fürstenbergin rosetin alueella ja rektiot hälvenivät ontelon proksimaaliseen suuntaan

edetessä, kun taas Ngatia ym. (1991) tutkimuksessa reaktio oli voimakkainta vetimen

proksimaalisessa osassa hälveten kohti vetimen kärkeä ja rajoittuen Fürstenbergin rosettiin.
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Nickerson & Pankey (1983) havaitsivat muutaman solun kertymän myös vedinkanavan alueella.

Joissain tutkituissa vetimissä solukertymien yhteydessä havaittiin imukudosfollikkeleita, mutta

solukertymiä havaittiin myös ilman imukudosfollikkeleita (Collins	ym.	1986,	Asti	ym.	2011).

Collins ym. (1986) havaitsivat, että solukertymät eivät olleet missään erityisissä paikoissa, paitsi

nämä imukudosfollikkelit sijaitsivat Fürstenbergin rosetin kudospoimuissa. Adams ym. (2011)

tutkimuksessa solukertymämuutokset vaihtelivat voimakkaasti saman naudan eri vetimien välillä.

He havaitsivat myös, että solukertymien alueella Fürstenbergin rosetin kohdalla epiteeli vaihtui

kaksirivisestä yksiriviseksi.

2.4.1.3 Epiteelivauriot
Frost ym. (1980) kuvailivat E. Colin (Escherichia Coli) aiheuttaman akuutin utaretulehduksen

saavan aikaan lieviä vaurioita vedinontelon epiteeliin yhden tunnin kuluttua infektiosta, sekä

vakavampia vaurioita kahden tunnin kuluttua infektiosta. Epiteelin solukerrosten havaittiin

ohentuneen ja solujen irronneen, joissain kohdissa epiteeli jopa puuttui kokonaan. Myös tyvikalvo

saattoi olla vaurioitunut.  Ngatia ym. (1991) havaitsivat maitonäytteessä utaretulehduspatogeenejä

myös niistä neljänneksistä, joiden vetimessä ei havaittu muutoksia.

2.4.2 Utaretulehdukselle altistavat rakenteet

Adams ym. (1961) vertailivat usean utaretulehduksen sairastaneiden ja terveiden nautojen vetimiä,

ja havaitsi näiden välillä eroa vain epiteelinalaiskudoksen solujen kertymisen sekä epiteelin

paksuuden määrissä. Tästä ei voida kuitenkaan suoraan päätellä onko muutokset seurausta

utaretulehduksesta vai onko kyseessä altistava tekijä. Esimerkiksi teurastushetkellä S. Agalactiae:lla

infektoituneiden utareneljännesten vetimet olivat muutoksiltaan samanlaiset kuin

infektoitumattomilla (Adams ym. 1961).

Umpeenpantaessa naudat ovat herkkiä utaretulehduksille (Green ym. 2002), minkä on arveltu

johtuvan maidon huuhteluvaikutuksen loppumisesta: vedinkanavan keratiiniin tarttuneet patogeenit

eivät enää huuhtoudu maidon mukana ulos, vaan jäävät vedinkanavaan ja kiipeävät vedinontelon

kautta utarekudokseen. Comalli ym. (1984) huomasivat myös vedinkanavan halkaisijan laajentuvan

ensimmäisen seitsemän vuorokauden aikana umpeenpanosta ennen keratiinitulpan muodostumista

noin 16 vuorokautta umpeenpanon jälkeen  (Paulrud 2005), mikä saattaisi olla osatekijänä

kohonneelle utaretulehdusriskille lypsykauden päätyttyä, sillä laajempi vedinkanava tarjoaa

helpomman reitin utaretulehduspatogeeneile.
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Vedinkanavan leveyden ja pituuden vaikutusta utaretulehdusherkkyyteen onkin pohdittu. Lacy-

Hulbert & Hillerton (1995) havaitsivat tutkimuksissaan yhteyttä vedinkanavan lyhyyden sekä

Streptococcus agalactiae-  ja Streptococcus uberis -utaretulehduksen välillä, mutta terveiden ja

infektoituneiden neljännesten vedinkanavien pituuksien keskiarvoissa ei havaittu tilastollisesti

merkitsevää eroa. Myös Oldham ym. (1991) tarkastelivat vedinkanavan pituutta, ja huomasivat

vedinkanavan olevan lyhyempi umpeenpanovaiheessa sekä uudelleen ennen poikimista.

Umpikauden lisäksi naudat ovatkin herkkiä utaretulehduksille juuri maidontuotannon alettua

(Wilson ym. 2004, Yamazaki ym. 2009). Oldham ym. (1991) tarkastelivat myös vedinkanavasta

tehdyn valoksen poikkileikkausta ja havaitsivat sen pinta-alan olevan suurempi samoihin aikoihin.

Vaikka suoraa yhteyttä utaretulehdukseen he eivät havainneet vetimen poikkileikkauksen koossa tai

vedinkanavan pituudessa, löydökset tukevat myös McDonaldin (1970) havaintoa. McDonald

(1970) Paulrudin katsauksen (2005) mukaan havaitsi, että vedinkanavat niissä neljänneksissä, jotka

olivat alttiita Staphylococcus aureus-, Staphylococcus epidermis- ja koliformisten bakteerien

aiheuttamille infektioille, olivat halkaisijaltaan suurempia ja niissä oli ohuempi keratiinikerros kuin

vastustuskykyisemmillä neljänneksillä. Alttiimmilla neljänneksillä vedinkanavien epiteelit olivat

stratum granulosum:n ja stratum corneum:n osalta ohuemmat, stratum geminitivum:n paksuuden

ollessa samankaltainen.

Lacy-Hulbert & Hillerton (1995) tarkastelivat myös vedinkanavan keratiinin määrää ja huomasivat

enemmän keratiinia sisältävien neljännesten tulehtuvan Streptococcus uberis -bakteerilla

harvemmin. Trendi oli samankaltainen Streptococcus agalactiae -tulehduksissa, joskaan tulokset

eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. He havaitsivat myös, että vedinkanavan keratiinin määrä ja

vedinkanavan pituus eivät korreloineet keskenään. Paulrud & Rasmussen (2004) puolestaan

havaitsivat kaudaalisempien vetimien sisältävän enemmän keratiinia ja olevan myös pidemmät kuin

kraniaalisemmat vetimet. Kuitenkaan halkaisijaltaan suuremmat vedinkanavat eivät sisältäneet

enempää keratiinia kuin halkaisijaltaan pienemmät. He arvelivatkin tuloksen johtuvan osittain

tutkimuksen näytteenottotekniikasta, jossa vetimen halkaisija saattoi vaikuttaa saatavan keratiinin

määrään.

Comalli ym. (1984) havaitsivat tutkimuksessaan, että vetimen histologisissa leikkeissä esiintyvät

bakteerit olivat vedinkanavan keratinisoituneessa kerroksessa, mutta eivät koskaan toiminnallisessa

epiteelikerroksessa. He havaitsivat myös, että bakteerit esiintyivät siinä kohtaa keratiinikerrosta,

missä keratinisoituneet solut olivat irronneet toisistaan. Näitä kohtia oli yleensä siellä, missä
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keratiinikerros oli muutenkin heikentynyt. Havaitut bakteerit olivat yleensä kokkibakteereja

yksittäin, pareittain tai ketjuissa. Sauvabakteereja havaittiin ainoastaan niiden neljännesten

vetimistä, joiden maitonäytteestä löytyi Corynebacterium bovis.

Kun nautojen vetimiä verrattiin puhvelien vetimiin, nautojen vedinkanavasta sekä maitonäytteistä

löydettiin huomattavasti enemmän utaretulehduspatogeenejä kuin puhvelien, etenki Staphylococcus

aureus -bakteereja (Shahid 2014). Samassa tutkimuksessa havaittiin, että Fürstenbergin rosetin

kudospoimut, vedinkanavan epiteelin, keratiinikerroksen sekä vedinkanavan sulkijalihaksen

paksuudet olivat puhveleilla suuremmat, (Shahid 2014). Naudoilla vedinkanavan epiteelin

mitoottinen indeksi oli suurempi. Tutkimuksessa ei havaittu eroa vedinkanavien halkaisijassa

makroskooppisilla menetelmillä tarkasteltuna, mutta histologisesti mitattuna naudoilla

vedinkanavan halkaisija oli suurempi kuin puhveleilla. Vaikka tutkimuksessa tarkasteltiin

maitonäytteiden sekä vedinkanavan patogeenipitoisuuksia, niiden suoraa yhteyttä kyseisiin

muuttujiin ei tarkasteltu.

Umpeenpanotuubin kanyylin asettaminen kokonaan vedinkanavaan on havaittu aiheuttavan

enemmän uusia utaretulehduksia kuin kanyylin osittaisen asettamisen (Boddie & Nickerson 1986,

Shahid 2014). Sama trendi huomattiin myös puhveleilla (Shahid 2014), joten tulokset saattaisivat

viitata epiteelin vaurioitumiseen kanyylia asettaessa, ja täten antaa viitteitä epiteelin tärkeydestä

patogeenien torjunnassa. Vetimen epiteelin tärkeys onkin osoitettu kokeellisessa tutkimuksessa,

jossa vetimen epiteelin vaurioittamisen jälkeen vedin altistettiin utaretulehduspatogeeneille (Myllys	

ym.	1994). Utaretulehdusta ilmeni 73 prosentissa kokeen neljänneksistä, eikä yhdessäkään

kontrollineljänneksistä.

2.4.3 Utaretulehdukselta suojaavat rakenteet

Lacy–Hulbert & Hillerton (1995) havaitsivat tutkimuksessaan, että suuremman määrän keratiinia

sisältäneet vetimet olivat utaretulehdukselle vastustuskykyisempiä. Bakteerit kiinnittyvät keratiinin

uloimpaan pintaan, joka huuhtoutuu ulos vetimestä lypsyn aikana vieden siihen kiinnittyneet

patogeenit mukanaan (Williams & Main artikkelissa Nickerson 1987). Keratiinikerros suojaa

patogeeneilta myös ummessaolokauden ajan, sillä se muodostaa vedinkanavaan mekaanisen tulpan,

josta utaretulehduspatogeenit eivät pääse ohi (Murphy 1959 katsauksessa Paulrud 2005).

Vedinkanavan keratiinikerros toimii paitsi fyysisenä esteenä, sen on myös väitetty sisältävän

bakteriosidisiä ja -staattisia lipidejä ja proteiineja (Adams ym. 1961, McDonald 1970 artikkelissa
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Nickerson 1987). Collins ym. (1988) ajattelivat keratiinin sisältävän myös tiettyjä entsyymejä,

kuten ksantiinioksidaasia, jotka toimisivat bakteriosidisiä aineina. Senft ym. (1990 katsauksessa

Paulrud 2005) löysivät, että tietyt vedinkanavan keratiinin tuottamat proteiinit kykenivät

hillitsemään Stafylococcus aureus –bakteerien kasvua. Vedinkanavan keratiinin biokemiallinen

koostumuksen tutkimus on kuitenkin ollut vähäistä ja siitä saadut tutkimustulokset ovat olleet

ristiriitaisia. Lipidikerroksen bakteriostaattisten ominaisuuksien lisäksi on myös arveltu, että

keratiinin lipidit ja vapaat aminohapot toimisivatkin bakteereille tärkeäksi kasvun mahdollistajaksi

(Nickerson 1987). On osoitettu, että keratiinikerroksesta eristetyt bakteerit kykenivät selviytymään

ja kasvamaan in vitro -olosuhteissa, joissa keratiini oli ainoa hiilen ja energian lähde (Murdough

ym. 1991 ja Pankey ym. 1995 katsauksessa Paulrud 2005).

Vetimessä utaretulehduksen ehkäisyssä toimivat myös immuunipuolustuksen solut, mutta eroja

terveiden ja utaretulehdukseen sairastuneiden nautojen immuunipuolustussolujen toiminnassa on

tutkittu vain vähän. Nickerson (1987) tutki vedinontelon seinämän vastetta lasikuulille

tarkoituksenaan luoda vetimeen steriili tulehdusreaktio, jonka seurauksena paikalle tunkeutuu

valkosoluja, jotka tehostavat puolustusta vedinkanavasta nousevia patogeeneja vastaan. Nickerson

ei havainnut eroa lasikuulaisten neljännesten ja kontrollineljännesten infektoitumisessa, vaikka

lasikuulaisten neljännesten vetimissä oli havaittavissa neutrofiilien kerääntymistä enemmän kuin

kontrollineljänneksissä. Toisaalta niissä havaittiin myös muutoksia epiteelissä, kuten mikrovillusten

katoamista sekä epiteelin metaplasiaa. Plasmasolujen erittämien vasta-aineiden osuutta

immuunipuolustukseen on pohdittu (Nickerson ym. 1984). Etenkin epiteelin kerrosten välistä

löytyvien plasmasolujen on arveltu kykenevän erittämään vasta-aineita vedinonteloon sekä -

kanavaan ja täten osallistuvan immuunipuolustukseen tuottamalla vasta-aineita edistämään

patogeenien fagosytoosia, häiritsemään niiden kiinnitysmekanismeja tai neutralisoimaan toksiineja

(Nickerson ym. 1984).
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3 TUTKIMUSOSION AINEISTO JA MENETELMÄT

Tutkielman tutkimusosio tehtiin poikittaistutkimuksena, johon liittyi kaksi nollahypoteesiä: 1)

Kollageenisäikeiden määrä on sama utaretulehdukseen sairastuneiden sekä terveiden lehmien

vetimissä. 2) Elastisten säikeiden määrä on sama utaretulehdukseen sairastuneiden sekä terveiden

lehmien vetimissä. Nollahypoteesien vaihtoehtohypoteesit olivat: 1) Kollageenisäikeiden määrä on

eri utaretulehdukseen sairastuneiden sekä terveiden lehmien vetimissä. 2) Elastisten säikeiden

määrä on eri utaretulehdukseen sairastuneiden sekä terveiden lehmien vetimissä.

Tutkimusosioon kuului myös tutkimuksessa käytetyn menetelmän soveltuvuuden arviointi.

Tutkimusosion aineistoa ja tuloksia kuvaavat taulukot ovat liitteissä 1 ja 2.

3.1 Vetimet

Tutkielmassa tarkastellut vetimet kerättiin Vesterisen lisensiaattityön (2011) ja siitä julkaistun

laajemman tutkimuksen (2015) yhteydessä. Vetimiä kerättiin yhteensä 65 eläimeltä Kauhajoen

teurastamolta teurastuksen yhteydessä, satunnaisina päivinä heinä- ja elokuussa 2009. Naudoista

saatiin jälkikäteen terveystiedot, joiden perusteella tähän työhön valittiin 19 eläimen vetimet, eli

yhteensä 76 vedintä. Osa näytteistä jouduttiin hylkäämään näyteteknisistä syistä, jolloin

kollageenisäikeiden tarkasteluun jäi 62 vedintä, joista 10:llä oli utaretulehdushistoria ja kuuden

vetimen kohdalla eläin oli teurastettu utaretulehdusongelmien vuoksi. Elastisten säikeiden

tarkasteluun jäi 49 vedintä, joista kahdeksalla oli utaretulehdushistoriaa ja viiden vetimen kohdalla

eläin oli teurastettu utaretulehdusongelman vuoksi (kuva 11). Tarkasteluun päätyneistä näytteistä

yhdelläkään naudalla ei ollut teurastamolla havaittavia utaretulehduksen merkkejä. Tietoa

aiemmasta utaretulehduksesta ei kyetty kohdistamaan yksittäisiin neljänneksiin, vaan mikäli

naudalla oli aiemmin ollut utaretulehdusta, sen jokainen vedin merkittiin utaretulehdushistoria -

merkinnällä.

Kuva	11.	Tarkasteluun	jääneiden	histologisten	leikkeiden	määrät	ryhmäkohtaisesti	esitettynä.	
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Rotutiedot saatiin kaikkiin vetimiin, mutta lypsytapatiedot vain 45 vetimeen.

Suurin osa näytteistä oli Ayrshire -rotuisilta naudoilta (elastisten säikeiden leikkeissä 44/49 vedintä,

kollageenisäikeiden leikkeissä 56/62). Loput näytteiden vetimet olivat peräisin Holstein -rotuisilta

naudoilta (kollageenisäikeiden leikkeissä 6/62 vedintä ja elastisten säikeiden leikkeissä 5/49

vedintä). Yleisin lypsytapa oli asemalypsy. Vain yksi nauta oli lypsetty robottilypsyllä. Työssä

tarkastellut naudat olivat iältään 3,07 – 7,84 vuotta (keskimäärin 5,14) ja niiden edellisestä

poikimisesta oli kulunut 37 – 567 vuorokautta (keskimäärin 285,5). Vesterisen ym. (2015)

tutkimuksessa vedinonteloon ruiskutettiin silikonimassaa, joka kovettumisen jälkeen otettiin

vetimistä ulos. Käsittely on todennäköisesti vaikuttanut vedinontelon ja vedinkanavan epiteeliin,

joten sen histologinen tarkastelu jätettiin tämän työn ulkopuolelle.

3.2 Histologisen leikkeen valmistus ja värjäys

Histologiset näytteet valmistettiin Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan

eläinlääketieteellisten biotieteiden osaston laboratoriossa. Näytteet fiksoitiin formaliinilla.

Koneellisen kudoskäsittelyn jälkeen näytteet valettiin paraffiiniblokkeihin käsin. Paraffiiniblokeista

leikattiin trimmauksen jälkeen 4µm paksuisia leikkeitä vetimen pituussuunnassa vetimen

distaaliosasta, sekä poikittaisia leikkeitä Fürstenbergin rosetin alueelta.

Rehydraatio, eli veden palauttaminen leikkeeseen värjäystä varten tehtiin automatisoidulla laitteella.

Hematoksyliini-eosiini värjäykset tehtiin Eläinlääketieteellisen tiedekunnan laboratoriossa

automatisoidulla laitteella, erikoisvärjäykset käsin.

Värjäyksen jälkeen leikkeet peitettiin peitinlasilla, joka liimattiin ksyleenipohjaisella liimalla.

Näytteistä tehtiin Hematoksyliini-eosiini värjäyksen lisäksi erikoisvärjäyksiä. Tässä työssä

käytettyjä erikoisvärjäyksiä olivat Weigert Van Gieson kollageenisäikeiden tarkasteluun sekä

Aldehydi-fuksiini elastisten säikeiden tarkasteluun.

3.3 Histologisen leikkeen analysointi

Histologiset leikkeet mikroskopoitiin läpivalaisumikroskoopilla (Leica DM4000B). Leikkeet

kuvattiin digikameralla Olympus DP70 (SIS Colorview 12) ja kuvat tallennettiin .tiff -muotoon

käyttäen ohjelmistoa Cell^P (2.8). Kameran valotusasetus ja valkotasapainon asetukset olivat

automaattiset. Kollageenisäikeiden kuvaukseen käytettiin 100 -kertaista suurennosta, jolloin

mukaan saatiin mahdollisimman suuri alue ja mahdollisimman vähän näytteen sisältämiä

virhelähteitä. Elastisia säikeitä kuvattaessa käytettiin 400 -kertaista suurennosta, joka valittiin

elastisten säikeiden paremman erottumisen sekä näytteen sisältämien virhelähteiden minimoimisen

vuoksi.	
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Kollageenisäikeiden ja elastisten säikeiden määrän määrittämiseen käytettiin Image J (1.51s) -

ohjelmaa, joka on verkosta vapaasti ladattava avoimen lähdekoodin ohjelma (Schneider ym. 2012).

Määritys tehtiin mittaamalla kuvatun alueen pinta-alasta säikeiden sisältämä pinta-ala.

Suurimmassa osassa leikkeitä oli leikkeen valmistuksen aikana syntyneitä virheellisiä kuvioita, eli

artefaktoja. Osa leikkeistä oli repeytynyt kauttaaltaan, jolloin niitä ei voitu työhön käyttää. Osassa

leikkeitä oli paljon taitoksia, joita on pyritty digikuvattaessa välttämään. Kaikkia taitoksia ei ollut

kuitenkaan mahdollista välttää, joten digikuviin jääneet taitokset rajattiin kuvista pois. Rajaus

tehtiin käyttämällä Image J -ohjelman valintatyökalua artefaktan rajaukseen, ja tämän jälkeen

tekemällä käänteinen valinta, jolloin mittauksiin jäi vain artefaktojen ulkopuolinen alue.

Kaikki kuvat kollageenisäikeiden sekä elastisten säikeiden mittaamiseen pyrittiin ottamaan

Fürstenbergin rosetin ympäriltä mahdollisimman läheltä epiteeliä niin, että epiteeli rajautuu

kuvattavasta alueesta pois. Image J -ohjelmassa kuvan tyypiksi valittiin ”RGB stack”. Ohjelma

antoi kolme kuvavaihtoehtoa, joista mittauksiin valittiin ”green”, sillä siinä kontrasti oli kaikkein

suurin ja kollageeni- sekä elastiset säikeet näyttivät silmämääräisesti löytyvän tällä vaihtoehdolla

parhaiten. Erottelun kynnysarvo (treshold) asetettiin kuvaan automaattisesti ja mitattiin ohjelman

löytämä kollageenia sekä elastisia säikeitä sisältävän alueen osuus koko kuvasta. Erottelun

kynnysarvot olisi voitu asettaa myös käsin, mutta sopivan maksimiraja-arvon löytäminen oli

haastavaa, sillä se vaihteli kuvakohtaisesti ja kollageenin määrän mukaan. Näin ollen tutkimukseen

valittiin ohjelman jokaiseen kuvaan erikseen automaattisesti asettama raja-arvo, jolloin tutkimus on

toistettavuudeltaan parempi ja tutkijan vaikutus tuloksiin pienempi.

3.4 Tilastolliset menetelmät

Tutkimuksen mittaustulokset kerättiin Microsoft Exel -taulukointiohjelmaan (versio 16.15), jossa

laskettiin mitattujen kollageeni- ja elastisten säikeiden määrien keskiarvots sekä keskihajonnat

mittaustuloksien välille.

Tulosten ja aineiston muuhun tarkasteluun käytettiin IBM SPSS Statistics 25.0 -ohjelmistoa.
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4 TULOKSET

4.1 Havainnot mikroskopoinnissa

Dermaalipapilloiden havaittiin kulkevan Nickersonin & Pankeyn (1983) kuvaamalla tavalla:

vedinkanavan distaaliosassa dermaalipapillat osoittavat distaalisuuntaan, vedinkanavan keskiosassa

puolestaan kohtisuoraan vedinkanavaa kohti, ja vedinkanavan proksimaaliosassa kohti

vedinonteloa. Epiteelin alla havaittiin valkosolujen, etenkin lymfosyyttien keräytymistä ja

ryhmittymistä, mikä oli voimakkainta Fürstenbergin rosetin alueella. Fürstenbergin rosetin

poimujen havaittiin muodostuvan suuremmista poimuista (primaaripoimut), jotka koostuivat

edelleen pienemmistä poimuista (sekundaaripoimut). Lihaskudosta havaittiin vedinkanavan alueen

lisäksi Fürstenbergin roseten alueella. Silmämääräisesti tarkasteltuna lihaskudosta oli enemmän

vedinkanavan alueella kuin Fürstenbergin roseten alueella. Lihaskudos näytti muodostavan oman

kerroksensa vedinkanavan/-ontelon ympärille yhdessä kollageenin ja elastisten säikeiden kanssa.

4.1.1 Elastiset säikeet
Elastiset säikeet näkyivät kaksiulotteisessa histologisessa leikkeessä erimuotoisina. Säikeitä oli

havaittavissa ohuita ja hentoja, paksuja ja voimakkaasti värjäytyneitä sekä kiharia ja suoria säikeitä

(taulukko 1). Säikeillä näytti olevan myös erilaisia kulkusuuntia kudoksessa. Vetimen

poikkileikatussa leikkeessä vedinontelon suuntaisesti kulkevat säikeet näkyvät vain pistemäisinä,

kun taas vedinonteloa nähden kohtisuoraan kulkevat säikeet näkyvät pitkinä säikeinä. Vinosti

kulkevat säikeet puolestaan näkyvät leikkeessä lyhyehköinä säikeinä.

Taulukko 1. Erimuotoisilta näyttäviä elastisia säikeitä

Pistemäisesti näkyvät, kanavan suuntaisesti

kulkevat elastiset säikeet.

Aldehydifuksiini -värjäys, 200-kertainen

suurennos, vetimen poikkileikkaus.
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Pitkinä suorina säikeinä näkyvät, leikkeen

suuntaisesti kulkevat elastiset säikeet.

Aldehydifuksiini -värjäys. 200-kertainen

suurennos. Vetimen poikkileikkaus.

Hennosti värjäytyneitä, ohuita säikeitä

(nuoli).

200-kertainen suurennos. Aldehydifuksiini -

värjäys. Vetimen poikkileikkaus.

Kihara paksu säie.

200-kertainen suurennos. Aldehydifuksiini -
värjäys. Vetimen poikkileikkaus.

Elastisten säikeiden kulkusuunta kudoksessa näytti vaihtelevan sijainnin mukaan (Taulukko 2).

Vedinkanavan alueella elastiset säikeet näyttivät kulkevan vedinkanavan suuntaisesti, lähellä

epiteelin stratum basale -kerrosta, missä niitä näytti olevan myös suhteellisen paljon. Kulkusuunta

oli havaittavissa sekä pitkittäis- että poikittaisleikkeissä. Myös vedinkanavan ja sulkijalihaksen

välissä säikeet näyttivät kulkevan vedinkanavan suuntaisesti, mutta säikeitä ei ollut yhtä tiheästi

kuin lähellä vedinkanavan epiteeliä. Lihaskerroksen kohdalla säikeet näyttivät kulkevan
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suurimmaksi osaksi lihassyiden suuntaisesti ja niitä oli runsaasti. Lihaskerroksen ja vetimen

ulkopinnan epiteelin välissä vedinkanavan alueella säikeitä oli hieman vähemmän ja ne näyttivät

kulkevan verkkomaisesti sekä poikittain vedinkanavaan nähden, että sen suuntaisesti sekä viistosti.

Muualla vedinkudoksessa elastisia säikeitä havaittiin runsain määrin tyypillisissä paikoissa kuten

verisuonten seinämissä. Aivan vetimen ulkopinnan epiteelin läheisyydessä elastiset säikeet näyttivät

järjestäytyvän suurimmaksi osaksi kohtisuoraan ulkopinnan epiteeliin nähden. Kyseisellä alueella

elastisia säikeitä tarkasteltiin vain poikkileikkauskuvasta, joten säikeet saattoivat kulkea myös

vetimen pituussuunnan mukaisesti, näyttäen poikkileikkauskuvassa lyhyiltä säikeiltä. Vedinkanavan

alueella oli silmämääräisesti tarkasteltuna vaihtelua elastisten säikeiden määrissä näytteiden välillä.

Fürstenbergin rosetin alueella elastiset säikeet näyttivät kulkevan vedinkavanan/vedinontelon

suuntaisesti, etenkin Fürstenbergin rosetin poimuissa sekä poimujen lähettyvillä ja lähellä

vedinontelon epiteeliä. Lähempänä vetimen ulkopinnan ihoa säikeet kuitenkin näyttivät kulkevan

verkkomaisemmin ja enemmän poikittain vedinkanavaa kohti.

Vedinontelon alueella elastiset säikeet kulkivat epäsäännöllisesti, kuitenkin suurimmaksi osaksi

vedinontelon suuntaisesti. Näytteestä riippuen säikeiden määrässä oli havaittavissa vaihtelua myös

vedinontelon ja Fürstenbergin rosetin alueella.

Taulukko 2. Elastisten säikeiden kulkusuuntia kudoksessa

Elastisten säikeiden kulkusuunta

vedinkanavan alueella. Lähellä

vedinkanavan epiteeliä säikeet

näyttävät kulkevan kanavan

suuntaisesti, kun taas

lihaskerroksessa ne näyttävät

kulkevan lihassyiden suuntaisesti.

Sininen nuoli vedinkanavan

epiteelin päällä osoittaa kohti

vedinkanavan aukkoa.

100-kertainen suurennos. Aldehydi

Fuksiini –värjäys. Vetimen

poikkileikkaus.
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Elastisten säikeiden kulkusuunta

lihaskerroksen lomassa.

Aldehydi-fuksiini -värjäys. 200-

kertainen suurennos. Vetimen

poikkileikkaus.

Elastiset säikeet vetimen

ulkopinnan epiteelin läheisyydessä.

100-kertainen suurennos, Aldehydi-

fuksiini -värjäys. Vetimen

poikkileikkaus.

Elastiset säikeet Fürstenbergin

rosetin alueella.

V=vedinkanavan ontelo.

100-kertainen suurennos, Aldehydi-

fuksiini -värjäys. Vetimen

poikkileikkaus.
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4.1.2 Kollageenisäikeet

Kollageeni näytti olevan tiiviimpää lihaskerroksessa lihassyiden välissä ja muualla kudoksessa, kun

taas lähellä vedinonteloa Fürstenbergin rosetin alueella kollageenia näytti olevan hieman

harvemmassa (Kuva 12). Myös vedinkanavan alueella kollageenisäikeet olivat harvemmassa

lihaskerroksen ja vedinkanavan välissä kuin lihaskerroksen lomassa tai lihaskerroksen ja

ulkopinnan epiteelin välissä. Vedinontelon alueella kollageenisäikeiden harveneminen vedinontelon

epiteelin läheisyydessä ei ollut yhtä selkeästi havaittavissa. Leikkeiden välillä oli silmämääräisesti

katsottuna eroa kollageenin määrän (eli tiiviyden) ja järjestäytymisen suhteen.

Kuva	12.	Kollageenin	tiheys	(nuolen	osoittamat	punaiseksi	värjäytyneet	alueet)	Fürstenbergin	rosetin	alueella.	V=	
vedinkanavan	ontelo.	L=	lihassyykimppu.	Poikittaisleike,	Weigert	van	Gieson-värjäys,	100-kertainen	suurennos.	
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4.2 Säikeiden määrän mittaustulokset ja tilastolliset analyysit

Kollageenisäikeiden osuudeksi vetimen histologisissa leikkeissä mitattiin 9,87 – 40,44 %,

keskiarvon ollessa 22,07 %. Elastisten säikeiden osuudeksi mitattiin 9,94 – 27,66 %, keskiarvon

ollessa 16,34 % (Kuva 13).

Kollageenin ja elastisten säikeiden määrällä ei havaittu yhteyttä Spearmanin korrelaatiotestin (2-

suuntainen) mukaan (korrelaatiokerroin -0,142, p-arvo 0,331) (kuva 14).

Kuva	13.	Vasemmalla	elastisten	säikeiden	prosenttiosuus	leikkeissä,	oikealla	kollageenisäikeiden	%-osuus	
leikkeissä.	

Kuva	14.	Kollageenisäikeiden	ja	elastisten	säikeiden	määrissä	ei	havaittu	merkittävää	korrelaatiota.	



17

4.2.1 Elastisten säikeiden määrä ja yhteys utaretulehduksiin

Utaretulehduksen vuoksi teurastettujen eläinten vetimissä tai vetimissä, joissa oli merkintä aiemmin

esiintyneestä utaretulehduksesta, elastisten säikeiden osuudeksi mitattiin 10,66 – 23,31% (keskiarvo

16,51%). Muilla vetimillä elastisten säikeiden osuudeksi mitattiin 9,94 – 27,66% (keskiarvo

16,28%). Utaretulehdushistoria -merkintäisten nautojen vetimissä näytti olevan hieman enemmän

elastisia säikeitä, mutta keskiarvojen ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä Mann-Whitney U -testin

mukaan (p-arvo 0,059). Utaretulehduksen vuoksi teurastettujen ja muun syyn vuoksi teurastettujen

nautojen vetimien elastisten säikeiden määrän keskiarvojen jakaumat eivät poikenneet tilastollisesti

merkitsevästi Mann-Whitney U -testin mukaan (p-arvo 0,051), vaikka utaretulehduksen vuoksi

teurastettujen nautojen vetimissä näytti olevan vähemmän elastisia säikeitä. Elastisten säikeiden

määrissä oli vaihtelua eri nautojen vetimien välillä, mutta myös saman naudan vetimien

mittaustuloksissa oli hieman vaihtelua. Saman näytteen eri mittaustuloksissa oli vaihtelua vähän.

Liitteessä 1 on aineistoa kuvaileva taulukko elastisten säikeiden mittaustuloksista.

4.2.2 Kollageenisäikeiden määrä ja yhteys utaretulehduksiin

Utaretulehduksen vuoksi teurastettujen nautojen vetimissä tai vetimissä, joissa oli merkintä

aiemmin esiintyneestä utaretulehduksesta, kollageenisäikeiden osuudeksi mitattiin 15,77 – 34,22%

(keskiarvo 22,69%). Muilla vetimillä kollageenisäikeiden osuudeksi mitattiin 9,87 – 40,44%

(keskiarvo 21,85%). Kollageenisäikeiden määrässä ei havaittu eroa utaretulehduksen vuoksi

teurastettujen (Mann-Whitney U -testi, p-arvo 0,191) tai utaretulehdushistoria -merkintäisten

(Mann-Whitney U-testi, p-arvo 0,688) ja muiden nautojen vetimien välillä. Kollageenisäikeiden

määrissä oli vaihtelua eri nautojen vetimien välillä, mutta myös saman naudan vetimien

mittaustuloksissa oli vaihtelua. Saman näytteen eri mittaustuloksissa oli myös hieman vaihtelua.

Aineistoa kuvaileva taulukko kollageenisäikeiden mittaustuloksista on liitteessä 2.
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5 TULOSTEN POHDINTA JA MENETELMÄN ARVIOINTI

5.1 Tutkimustulosten pohdinta
Jotta utaretulehdukselle altistavat, poikkeavat rakenteet voitaisiin paremmin erottaa

utaretulehduksen aiheuttamista muutoksista, tulisi tutkimuksen olla poikittaistutkimuksen sijaan

retrospektiivinen. Retrospektiivisessä tutkimusasetelmassa vetimen rakennetta tarkasteltaisiin ennen

infektioita ja verrattaisiin löydöksiä myöhemmin nautojen utareterveystietoihin. Tämä ei kuitenkaan

ole käytännössä mahdollista, sillä vetimen histologinen tarkastelu vaatii sen irrottamista naudasta,

vaikkakin menetelmä biopsioiden eli koepalojen ottoon on kuvailtu (Vangroenweghe ym. 2006).

Kuitenkin myös koepalojen otto vaurioittaa vedintä, mikä saattaa vaikuttaa vetimen toimintaan ja

naudan utaretulehdusherkkyyteen. Käytännön haasteiden lisäksi eettiset kysymykset vaikuttavat

tutkimusasetelman valintaan. Poikittaistutkimuksessa eläimelle ei aiheudu tutkimuksesta haittaa kun

se suoritetaan normaalin teurastuksen yhteydessä.

Tutkimuksessa ei havaittu eroa kollageenin tai elastisten säikeiden määrässä aiemmin

utaretulehdukseen sairastuneiden tai utaretulehduksen vuoksi teurastettujen ja muiden nautojen

välillä. Tuloksia ei voida kuitenkaan pitää täysin luotettavina aineiston pienuuden, näytteiden

heterogeenisyyden, sekä menetelmässä havaittujen puutteiden vuoksi. Tutkimukseen päätyneistä

eläimistä vain pienellä määrällä oli aiemmin esiintynyt utaretulehdusta tai teurastuksen syynä oli

utaretulehdus, eikä yhtään näytettä teurastamolla havaituista utaretulehduksellisista naudoista

päätynyt tutkimukseen, joten tilastollisesti merkitsevien eroavaisuuksien löytyminen oli

epätodennäköistä. Tutkimuksen nollahypoteesit jäivätkin voimaan. Tutkimukseen tulisi siis valita

enemmän utaretulehdukseen sairastuneita nautoja, jotta tulokset olisivat vertailukelpoisempia

utaretulehdukseen sairastuneiden ja terveenä säilyneiden eläinten välillä. Tutkimukseen

osallistuvien nautojen tulisi olla myös saman ikäisiä sekä samassa tuotantovaiheessa, jotta näiden

tekijöiden mahdollinen vaikutus kollageeni- ja elastisiin säikeisiin ei olisi sekoittava tekijä. Mikäli

halutaan tarkastella luotettavammin naudan iän, rodun, tuotantovaiheen, lypsytavan tai

poikimakertojen määrän vaikutusta vetimen kollageeni- tai elastisten säikeiden määrään, tulisi

tutkimukseen sisällyttää enemmän variaatiota näiden muuttujien välillä sekä suurempia

näytemääriä. Tässä tutkimuksessa kyseisiä muuttujia ei ollut mielekästä tutkia vähäisen

näytemäärän vuoksi. Tarvittava näytemäärä tulisi laskea tutkimuksen asettelun mukaisesti.
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Naudoista kerättyjen terveystietojen olisi hyvä olla utareneljänneskohtaisia, jotta sairastuneen

naudan terveet utareneljännekset eivät aiheuta tuloksiin virhelähdettä. Toisaalta Vesterisen ym.

(2015) tutkimuksessa ei havaittu merkittäviä makroskooppisia eroja naudan eri vetimien välillä,

joten voisi olettaa, ettei merkittäviä eroja olisi myöskään kudoksen koostumuksessa saman naudan

vetimien välillä. Saman naudan vedinten välillä oli kuitenkin silmämääräisesti havaittavissa

vaihtelua säikeiden määrissä, etenkin kollageenisäikeissä. Condino ym. (2012) havaitsivat elastisten

säikeiden rappeutumista kliinisen utaretulehduksen yhteydessä, joten mahdolliset erot saattavat olla

peräisin hiljattain olleesta utaretulehduksesta. On myös mahdollista, että tutkimukseen sisältyneiden

nautojen utaretulehduksesta oli kulunut jo enemmän aikaa, jolloin vauriot olivat ehtineet korjaantua,

eikä siksi eroa havaittu. Utaretulehduksesta kulunut aika olisi siis myös hyödyllinen tieto

tutkittaessa sen vaikutusta vedinkudokseen. Mikäli kudoksen säikeet korjautuvat ennalleen vaurion

jälkeen, tulisi utaretulehdusalttiuden näkyä tutkimustuloksissa, mikäli säikeiden määrä olisi

altistava tekijä. Tällöin tulisi kuitenkin verrata vain aiemmin utaretulehdukseen sairastuneiden

nautojen vetimiä terveiden nautojen vetimiin, ja kudoksen korjautumiskyky tulisi olla tiedossa.

Tutkimuksen tuloksiin saattaa vaikuttaa myös muiden eläimistä saatujen tietojen epätarkkuus.

Esimerkiksi eläin on saatettu teurastaa useamman syyn vuoksi, mutta vain yksi syy on merkitty

teurastussyyksi. Tällöin teurastussyynä voi lukea utaretulehdus, vaikka naudalla ei juuri sillä

hetkellä olisi utaretulehdusta tai utaretulehdusta olisi saatettu vielä hoitaa ilman toista

teurastuspäätökseen vaikuttanutta syytä. Tiedoista puuttui myös maininta siitä, oliko nautaa

hoidettu kliinisen vai piilevän utaretulehduksen vuoksi. Eri utaretulehduspatogeenit ja niiden

erilaiset määrät utarekudoksessa aiheuttavat erilaiset taudinkuvat, jolloin myös kudoksen vaste

taudille saattaa olla erilainen. Tieto utaretulehduksen voimakkuudesta tai taudinaiheuttajasta

mahdollistaisi tarkemmat havainnot vedinkudoksen vasteesta utaretulehduspatogeeneille.
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Osa näytteistä jäi pois tutkimuksesta, sillä niiden vedinkanavan aukko ei ollut tunnistettavissa

poikkileikkausnäytteissä. Kyseiset näytteet olivat ilmeisesti leikattu vetimistä, joissa Fürstenbergin

rosetin laskokset olivat hyvin lähellä toisiaan ikään kuin sulkien kanavan (kuva 15). Tämä oli

mielenkiintoinen havainto liittyen teoriaan Fürstenbergin rosetin osallistumisesta kanavan

sulkeutumiseen (Paulrud 2005).

Tutkimukseen sisältyi vain vähän nautoja, joiden kaikista vetimistä saatiin tulos. Tästä syystä

kraniaali- ja kaudaalineljännesten vetimien kollageeni- ja elastisten säikeiden määrää ei ollut

mielekästä vertailla. Niillä naudoilla, joilta tulos saatiin jokaisesta vetimestä, ei näyttänyt olevan

eroa kraniaali- ja kaudaalivetimien välillä.

Tehty tutkimus huomioi vain kollageeni- ja elastisten säikeiden tietyn alueen kokonaismäärän

yhteyttä utaretulehdukseen, mutta myös säikeiden tyypillä, sijoittumisella, kulkusuunnalla,

paksuudella ja tiheydellä saattaa olla merkitystä vedinkanavan sulkeutumiseen, ja näin ollen

neljänneksen utaretulehdusherkkyyteen. Sekä kollageeni- että elastisissa säikeissä oli havaittavissa

paksumpaa ja ohuempaa sekä kiharaisempaa ja suorempaa säiettä. Säikeiden suoruus saattaa viestiä

kudokseen käsittelyn aikana syntyneestä venytystilasta, eikä se välttämättä ole merkittävä löydös

kudoksessa. Tutkimuksessa havaitut elastisten säikeiden kulkusuunnat ovat samankaltaiset kuin

aiemmissa tutkimuksissa havaittu lihassäikeiden kulkusuunnat (Kamm 1925 ja Foust 1941 sekä

Emmerson 1946 artikkelissa Helmdoldt ym. 1953). Sekä lihassäikeet, että elastiset säikeet näyttävät

Kuva	15.	Lähekkäin	olevat	Fürstenbergin	kudospoimut	todennäköisesti	estivät	kanavan	aukon	tunnistamisen	
poikkileikkauskuvassa,	joka	oli	leikattu	katkoviivan	kohdalta.	Hematoksyliini-eosiini	-värjäys.	
Pitkittäisleikkkaus.	40-kertainen	suurennos.		Muokattu	kuva,	alkuperäinen	kuva:	Juha	Laakkonen	
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kulkevan vedinkudoksessa suurimmaksi osin verkkomaisesti ja viistosti, mikä tukee teoriaa vetimen

kierteisestä toiminnasta. Vaikka esimerkiksi Fürstenbergin laskosten kierteisyyttä ei tutkimuksessa

havaittu, sitä voi olla hankala arvioida kaksiulotteisesta histologisesta leikkeestä. Lisäksi kierteisyys

saattaa hävitä kudoksen autolyysin tai leikkeen valmistukseen liittyvien kudoksen käsittelyjen

seurauksena.

5.2 Menetelmän arviointi

Vaikka erilaisia menetelmiä kudosten kuvantamiseen on kehitetty, niissä on omat rajoitteensa

tarkkuudessa ja luotettavuudessa (Vasilis Ntziachristos 2010, Appel ym. 2013, Afonso &

Mascarenhas 2015). Monet uudet menetelmät ovat myös monimutkaisia toteuttaa ja verrattain

kalliita (Vasilis Ntziachristos 2010). Perinteisiä histologisia menetelmiä tarvitaan edelleen uusien

menetelmien luotettavuuden arviointiin sekä standardisointiin (Vasilis Ntziachristos 2010). Lisäksi

perinteisillä histologisilla menetelmillä saadaan hyvä yleiskuva kudoksen koostumuksesta ja

järjestäytymisestä solujen tarkan erottelukyvyn vuoksi. Immunohistokemiallisilla

värjäysmenetelmillä kyetään löytämään kudoksista tietynlaisia soluja, mutta usein ne antavat

heikomman kokonaiskuvan kudoksesta kuin perinteiset värjäysmenetelmät.

Koska menetelmässä elastisten ja kollageenisäikeiden määrää vetimessä on mitattu histologisesta

leikkeestä kuvatusta alueesta prosentuaalisesti, tutkimuksen tuloksiin vaikuttavat kuvattavaan

kohtaan osuneet suuret verisuonet, lihaskerrokset ja näytteen artefaktat kuten taitokset, roskat ja

repeämät. Tätä sattuman vaikutusta on pyritty minimoimaan kuvaamalla samasta näytteestä neljä

eri kohtaa ja laskemalla näistä keskiarvo lopullisiin tuloksiin. Elastisten säikeiden kohdalla valittu

suurempi suurennos vähensi kuvattavaan alueeseen osuneita artefaktoja ja paransi säikeiden

erottuvuutta, mutta toisaalta se lisäsi sattuman vaikutusta osuessaan joko säikeiden tihentymään tai

harventumaan. Myös elastisten säikeiden kulkusuunta vaikuttaa mitattuun prosenttiosuuteen.

Kohtisuoraan leikkeeseen nähden kulkevat säikeet näkyvät pistemäisinä, jolloin säikeet kattavat

mittauksissa vain pienen pinta-alaa leikkeestä, vaikka niitä olisi määrällisesti paljon. Vastaavasti

leikkeen suuntaisesti kulkevat säikeet vievät kuvan pinta-alasta suuremman prosenttiosuuden,

vaikka niitä olisi vähemmän. Menetelmään valitulla Fürstenbergin rosetin alueella elastiset säikeet

näyttivät kulkevan vedinkanavan ontelon suuntaisesti Fürstenbergin rosetin poimuissa sekä

poimujen lähettyvillä, mutta enemmän poikittain vedinkanavaa vasten lähempänä vetimen ihoa.

Näin ollen säikeiden määrä saattoi vaikuttaa todellista vähäisemmältä, sillä säikeiden määrää

mitattiin läheltä Fürstenbergin rosetin poimuja. Toisaalta poimujen läheisyydessä kulkee vähemmän
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verisuonia ja muita tuloksiin vaikuttavia rakenteita kuin muualla kudoksessa, jolloin näistä

johtuvien virhelähteiden määrä on pienempi. On myös todennäköistä, että vähemmän säikeitä

sisältävissä vetimissä säikeiden määrä on pienempi myös Fürstenbergin rosetin läheisyydessä,

jolloin tuloksia voi pitää keskenään vertailukelpoisina, vaikka tulos ei suoraan kerro kudoksen

sisältämien säikeiden kokonaismäärästä. Silmämääräisesti katsottuna vetimet, joissa säikeitä oli

kauttaaltaan vähemmän kuin toisissa vetimissä, myös Fürstenbergin rosetin läheisyydessä säikeitä

oli vähemmän.

Tutkimuksessa käytetty menetelmä ei siis sellaisenaan sovellu kollageeni- sekä elastisten säikeiden

absoluuttisen määrän arviointiin, mutta menetelmällä voidaan tarkastella karkeasti säikeiden

määrien vaihtelua leikkeiden välillä. Jotta menetelmän tarkkuutta voisi arvioida paremmin, sitä

tulisi testata kudosleikkeisiin, joiden kollageeni- tai elastisten säikeiden määrä on tunnettu.

Vetimestä elastisten ja kollageenisäikeiden määrää ei aiemmin ole tutkittu. Menetelmällä saadut

samasta näytteestä otetut mittaustulokset olivat pääsääntöisesti hyvin lähellä toisiaan, joten

menetelmän toistettavuus on hyvä ja eri leikkeiden tuloksia voidaan pitää keskenään

vertailukelpoisina. Kershaw (2007) käytti vastaavaa menetelmää lampaan kohdunkaulan

kollageenisäikeiden määrän tarkastelemiseen ja löysi merkittävän eroavaisuuden

kollageenisäikeiden määrässä lampaan kiimakierron eri vaiheissa, vaikka tutkimuksen näytteet

olivat peräisin eri eläimistä, joita oli vain 17. Tulos antaa viitteitä siitä, että vaikka menetelmä olisi

liian epätarkka havaitsemaan pieniä eroavaisuuksia, suuret erot tulisivat esiin.

Tässä tutkielmassa tarkastellut histologiset leikkeet olivat laadultaan heterogeenisiä, vaihtelua oli

etenkin leikkeiden värjäytymisen intensiteetissä ja artefaktojen määrässä, mikä vaikuttaa tuloksiin

vääristävästi. Histologisten leikkeiden värjäyksessä käytettävien väriaineiden tarttuminen

leikkeeseen näyttää olevan voimakkaampaa tuoreilla väriaineilla, jolloin leikkeet saattavat näyttää

tummemmilta kuin vanhemmilla väreillä värjätyt leikkeet. Näin ollen menetelmällä analysoitavat

leikkeet tulisi värjätä samaan aikaan, jotta leikkeiden erilainen intensiteetti ei vaikuttaisi kuvan

analysointiin. Jotta sekä elastisten, että kollageenisäikeiden kokonaisvaltaisempaa osuutta vetimen

kudoksessa voisi kyseisellä menetelmällä arvioida luotettavammin, tulisi histologisten näytteiden

sisältää vähemmän myös muita artefaktoja, kuten taitoksia, jotta kyettäisiin käyttämään pienempää

suurennosta ja kuvaan saataisiin laajempi alue.

Menetelmällä saatujen tulosten luotettavuutta ja tarkkuutta saattaisi parantaa myös digikameran

valotuksen sekä valkotasapainon määrittäminen ja vakioiminen. Näin voitaisiin parantaa kuvien

kontrastia sekä tasalaatuisuutta, jolloin Image J -ohjelman olisi helpompi löytää etsittävät
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kollageeni- ja elastiset säikeet ilman virhehavaintoja. Yleisimpänä ongelmana tutkimuksessa oli

automaattisen valkotasapainoasetuksen kuviin aiheuttama keltainen sävy etenkin

kollageenisäikeiden kohdalla, mikä heikensi Image J -ohjelman erottelukykyä. Erottelukyvyn

parantamiseksi saattaisi Image J -ohjelma tarvita lisäksi jokaiselle kuvalle erikseen asetettua

erottelun kynnysarvoa (treshold -arvo) automaattisen asetuksen sijaan.

Elastisten säikeiden suuri suurennos aiheutti hajontaa saman vetimen elastisen säikeen määriin, sillä

kuvattavalle alueelle saattoi osua säikeiden tihentymä tai harventuma. Pienemmällä suurennoksella

puolestaan ongelmaksi muodostui Image J:n riittämätön herkkyys löytää värjäytyneitä elastisia

säikeitä ja toisaalta sen epätarkkuus, jolloin virheellisten löydösten osuus mittauksiin tulevissa

alueissa oli suurempi. Alla olevassa kuvassa (kuva 16) on havainnollistettu Image J:n erottelukykyä

erilaisilla suurennoksilla.

Kuva	16.	Suurennoksen	vaikutus	Image	J:n	elastisten	säikeiden	erottelukykyyn.	Vasemmalla	40-kertainen	
suurennos	(mittaustulos	23,04%),	keskellä	100-	kertainen	suurennos	(mittaustulos	16,78%)	ja	oikealla	400-
kertainen	suurennos	(mittaustulos	15,15%).	
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5.3 Yhteenveto ja jatkotutkimukset

Vaikka työssä käytettyä menetelmää ei voida käyttää kollageeni- tai elastisten säikeiden

absoluuttisen määrän mittaamiseen, tutkimus antaa viitteitä siitä, että säikeiden määriä voidaan

karkeasti vertailla eri näytteiden välillä. Tutkimuksessa esiin tulleet haasteet on kuitenkin otettava

jatkotutkimuksissa huomioon, ja näytteiden keruu sekä käsittely tulee suunnitella tutkimuksen

tarkoituksen mukaisesti.

Havainnot elastisten säikeiden kulkusuunnista helpottavat jatkotutkimusten suunnittelua.

Jatkotutkimuksissa voisi tarkastella lihassyiden sijoittumista ja kulkusuuntia kudoksessa ja selvittää

lihassyiden sekä elastisten säikeiden osuutta vetimen sulkeutumisessa, tai mahdollisesti

avautumisessa. Koska lihassäikeillä näyttää olevan erilaisia kulkusuuntia vedinkudoksessa, on myös

mahdollista, että lihassoluilla olisi myös erilaisia reseptoreita. Vedinkanavan aktiivisen avautumisen

teoriaa tukisi oksitosiinireseptorien löytyminen vedinkudoksesta. Tutkimusta

oksitosiinireseptoreista vetimen sulkijalihaksessa ei ole tehty, vaikka niitä on havaittu olevan

utarekudoksen maitotiehyeissä ja oksitosiinin on todettu olevan tärkeä osa maidon laskeutumisessa

(Bruckmaier & Blum 1998, Inderwies ym. 2003, Bruckmaier 2005).

Vetimen rakennetta ja toimintaa tarkastellessa mielenkiintoisiksi aiheiksi nousivat myös

Fürstenbergin rosetin poimujen mahdollinen laskostuminen ja rakenne. Vesterisen ym. (2015)

tutkimuksessa havaittu Fürstenbergin rosetin poimujen määrien suuri hajonta saattoi osaltaan johtua

myös tässä työssä havaituista sekundaaripoimuista, jolloin yhden primaaripoimun erottuminen

sekundaaripoimuista saattaa olla heikkoa makroskooppisesti tarkasteltuna. Mikroskooppisestikaan

tarkasteltuna sekundaaripoimun erottuminen primaaripoimusta ei ollut aina selkeää.

Fürstenbergin rosetin poimujen rakenteella, sijoittumisella ja toiminnalla saattaisi olla merkitystä

vedinkanavan sulkeutumiseen. Poimuihin kerääntyvät valkosolut antavat myös viitteitä niiden

tärkeydestä utaretulehduksen vastustamisessa. Myöskään vetimen ja utareen liitoskohdan tarkempaa

morfologiaa ei ole tutkittu. Liitoskohdan rakenne saattaa vaikuttaa maidon kulkuun utarekudoksesta

vetimeen, jolloin huonommin tyhjenevät utareet saattaisivat olla alttiimpia utaretulehdukselle.
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LIITE 1

Aineistoa kuvaava taulukko elastisten säikeiden määrän mittaustuloksista

NAUTA
NRO

Vedin Arvo mittauksissa
(%)
min.-max.

Keskiarvo
mittauksista (%)

Keskihajonta
mittausarvoje
n välillä (%-
yksikköä)

Puutuvia
mittaustuloksi
a

Naudan eri vetimien
keskiarvojen
keskihajonta (%-
yksikköä)

28 0,337847321
OE - - - 4/4
OT 13,193 – 16,662 14,5065 1,515995273
VE 13,836 – 16,196 14,754 1,100276632
VT 12,795 – 18,686 15,17475 2,495998982

29 0,480337924
OE 12,346 – 20,818 16,743 3,734508301
OT 12,469 –19,911 15,961 3,095153133
VE - - - 4/4
VT 12,662 – 19,582 15,86875 2,959645404

31 5,240546642
OE 9,052 – 17,539 12,78575 3,522522427
OT 10,27 – 13,563 11,757 1,459403531
VE 19,31 – 26,21 22,6405 2,876411016
VT 10,82 – 13,103 12,04325 0,964809264

33 2,886528137
OE 11,25 – 17,535 14,4635 2,604931925
OT 8,691 – 18,124 15,1345 4,429141113
VE 13,3 – 21,988 18,87425 3,833842492
VT 17,98 – 22,15 20,43125 1,755901739

36 4,220661599
OE 12,62 – 17,853 14,86925 2,634410798
OT 16,09 – 22,147 18,91725 3,032707522
VE - - - 4/4
VT 18,36 – 26,564 23,30825 3,548177596

37 3,579904856
OE 16,17 – 22,981 20,0775 2,81639693
OT - - -
VE 10,31 – 19,576 15,01475 4,825625581
VT - - - 4/4

39 3,514672143
OE 18,72 – 28,419 23,51425 3,966871259
OT 10,76 – 22,214 18,0345 5,314285747
VE - - - 4/4
VT 16,16 – 18,445 16,9615 1,024080889

40 9,571986646
OE - - - 4/4
OT 10,9 – 18,691 14,12566667 4,064365305
VE - - - 4/4
VT 25,18 – 29,617 27,6625 2,049097769

41 0,455309167
OE 12,91 – 19,305 14,641 3,111967331
OT 11,14 – 16,774 14,00675 3,156527351
VE - - - 4/4
VT 10,49 – 18,36 13,758 3,333310167

43 5,220842993
OE 13,3 – 20,159 15,47325 3,168023188
OT 11,11 – 20,217 16,66 4,046051408
VE 16,68 – 37,487 26,4315 9,005835682
VT 12,39 –21,183 15,9725 3,757910102

44 1,2727326
OE 12,2 – 17,024 14,33275 2,160567422
OT 10,91 – 15,615 14,33525 2,293572087
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VE 11,95 – 17,011 13,5205 2,348318902
VT 13,08 – 20,052 16,49 2,950089151

45 4,274392225
OE 10,56 – 14,11 12,3485 1,560131084
OT 16,58 – 19,927 18,759 1,889545977
VE - - - 4/4
VT 9,116 – 13,559 10,65575 2,008955512

46
OE - - - 4/4
OT - - - 4/4
VE - - - 4/4
VT - - - 4/4

47 6,281859671
OE 13,31 – 18,429 15,93675 2,190128516
OT 23,67 – 26,127 24,98825 1,21389933
VE 6,243 – 15,179 10,798 4,221608145
VT 11,93 – 14,543 12,746 1,212249802

48
OE 14,76 – 24,476 21,064 4,376059605
OT - - - 4/4
VE - - - 4/4
VT - - - 4/4

50
OE - - - 4/4
OT - - - 4/4
VE 14,56 – 26,046 20,583 5,723383171
VT - - - 4/4

51 2,469140366
OE - - - 4/4
OT 10,06 – 17,127 12,552 3,220003558
VE 9,22 – 18,222 14,877 3,910039258
VT 5,806 – 11,981 9,941 2,813749456

52
OE - - - 4/4
OT - - - 4/4
VE - - - 4/4
VT - - - 4/4

53 0,430981583
OE - - - 4/4
OT - - - 4/4
VE 10,32 – 15,333 12,850 2,086216412
VT 9,59 – 17,369 13,459 3,177213284

Puuttuvia
mittaustuloksia
yhteensä (kpl)

104 / 304

Ääriarvot kaikista
mittauksista

Min. 5,806 %
Max. 37,487 %

Ääriarvot
mittausten
keskiarvoista

Min. 9,941%
Max. 27,663%

Yhteenveto yhden vetimen
mittausarvojen keskihajonnasta
(%-yksikköä)

keskiarvo 3,0318
min. 0,9648
max. 9,006

Yhteenveto eri vetimien keskiarvojen
keskihajonnasta (%-yksikköä)

keskiarvo 3,564278325
min. 0,430981583
max. 9,571986646

OE = Oikea
etuneljännes

OT = Oikea
takaneljännes

VE = Vasen
etuneljännes

VT = Vasen
takaneljännes

- = puuttuva arvo
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LIITE 2

Aineistoa kuvaava taulukko kollageenisäikeiden määrän mittaustuloksista

NAUT
A NRO

Vedi
n

Arvo mittauksissa
(%)
min.-max.

Keskiarvo
mittauksista
(%)

Keskihajonta
mittausarvoje
n välillä (%-
yksikköä)

Puutuvia
mittaustuloksi
a

Naudan eri vetimien
keskiarvojen
keskihajonta (%-
yksikköä)

28 7,982354
OE - - - 4/4
OT 20,526 – 23,892 22,145 1,37946125
VE 15,649 – 23,665 19,06 3,36886638
VT 28,656 – 37,015 34,16775 3,89600902

29 2,13253231
OE 18,455 – 21,25 20,0726667 1,44936066 1/4
OT 15,840 – 21,253 17,4783333 1,42658835 1/4
VE - - - 4/4
VT 17,553 – 24,188 21,70725 3,0712112

31 2,55893937
OE 17,444 – 19,544 18,41525 0,92767932
OT 17,596 – 29,151 23,899 5,07135662
VE 20,252 – 24,282 22,247 1,64666653
VT 12,293 – 24,150 19,2645 5,10216245

33 1,94914368
OE 18,012 – 18,760 18,4626667 0,39687446
OT 16,942 – 22,35 20,0385 2,4105238
VE 14,653 – 20,319 18,63725 2,67543297
VT 20,715 – 24,395 22,68025 1,53366606

36 4,84482903
OE 18,906 – 22,182 19,774 1,60710361
OT 16,419 – 23,632 20,40975 3,02835647
VE 24,192 – 34,748 28,869 4,36544118
VT 25,495 – 32,391 28,03175 3,15230258

37 8,9872521
OE 29,255 – 33,276 31,1805 2,1496171
OT 15,598 – 18,062 16,533 1,16753472
VE 13,657 – 19,464 16,73425 2,54536892
VT 6,591 – 13,504 9,8655 2,83857599

39 1,05746436
OE 14,948 – 21,75 18,72075 2,93198992
OT 17,531 – 19,699 18,9625 0,97179164
VE 15,701 – 19,3 17,67975 1,63946686
VT 12,021 – 18,594 16,656 3,11856195

40 7,79510771
OE 19,97 – 27,134 24,0635 3,02185203
OT 19,529 – 23,816 22,57275 2,03686628
VE 17,978 – 26,289 22,17425 3,76047217
VT 36,118 – 39,883 38,442 1,62653681

41 3,74736148
OE 15,342 – 20,401 18,3515 2,25266161
OT 21,212 – 33,949 25,697 5,64013552
VE - - - 4/4
VT 21,339 – 26,644 23,313 2,90117959 1/4

43 2,39827329
OE 12,709 – 23,702 19,11475 4,61389672
OT 16,219 – 22,351 18,8115 2,75187227
VE 18,373 – 27,836 21,6695 4,22943294
VT 13,358 – 18,293 15,81125 2,28032547

44 4,7978997
OE 8,304 – 22,356 16,048 7,06300092
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OT 24,39 – 28,228 26,46825 1,61558748
VE 14,131 – 19,359 17,1675 2,53704664
VT 21,037 – 23,142 22,0895 1,48845977 2/4

45 3,9260188
OE 20,368 – 27,352 23,18325 3,10850418
OT 15,207 – 16,633 15,76875 0,68979339
VE - - - 4/4
VT 18,425 – 23,758 21,71425 2,32263835

47 0,79970349
OE 19,2 – 26,82 22,89425 4,13401551
OT 18,976 – 29,049 24,13825 4,14371511
VE 19,934 – 28,024 23,68925 3,33125356
VT 20,153 – 24,037 22,34925 1,63749858

48 0,87645886
OE 17,912 – 20,537 19,147 1,07659184
OT - - -
VE - - - 4/4
VT 18,737 – 22,733 20,3865 1,7238895

50 2,01631499
OE 18,214 – 21,57 19,8945 1,4666464
OT - - - 4/4
VE 14,102 – 21,296 17,043 3,41498316
VT - - - 4/4

51 1,89020429
OE 23,234 – 25,502 24,22275 0,94195095
OT 19,764 – 26,715 21,87 3,26350558
VE 18,64 – 27,044 22,0835 3,61705815
VT 21,745 – 28,907 25,85225 3,28444712

52 1,62334039
OE - - - 4/4
OT - - - 4/4
VE 20,479 – 24,751 21,8845 1,94325371
VT 16,843 – 21,414 19,58875 2,16634414

53 5,05917806
OE - - -
OT 30,935 – 38,443 34,22275 3,59632686
VE 21,795 – 26,491 24,15725 1,95064953
VT 28,369 – 32,589 30,0845 1,89322467

Puuttuvia
mittaustuloksia
yhteensä (kpl)

41 / 304

Ääriarvot kaikista
mittauksista

Min. 6,591 %
Max. 39,883 %

Ääriarvot
mittausten
keskiarvoista

Min. 38,442%
Max. 9,8655 %

Yhteenveto yhden vetimen
mittausarvojen keskihajonnasta
(%-yksikköä)

keskiarvo 2,646
min. 0,397
max. 7,063

Yhteenveto eri vetimien keskiarvojen
keskihajonnasta (%-yksikköä)

keskiarvo 3,580
min. 0,800
max. 8,987

OE = Oikea
etuneljännes

OT = Oikea
takaneljännes

VE= Vasen
etuneljännes

VT = Vasen
takaneljännes

- = puuttuva arvo


