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SANASTO 

 

Hylkeen munuaisten anatomiaan liittyy sanastoa, jota ei ole aikaisemmin käännetty 

suomeksi. Koska Suomessa ei ole tahoa, joka vastaisi eläinlääketieteellisestä sanastosta, 

konsultoin asiasta Kielitoimistoa, ja he konsultoivat edelleen Lääketieteen termit -kirjan 

päätoimittajaa Veijo Saanoa. Käytän tässä tutkielmassa Saanon ehdotusten mukaan 

tehtyjä käännöksiä termeistä, jotka on lueteltu ohessa. Asteriskilla merkityt termit ovat 

kirjoittajan tekemiä käännöksiä, joita Saano ei ole kommentoinut. Muilta osin viittaan 

anatomisessa sanastossa Nomina anatomica veterinariaan (2017) ja histologisessa 

sanastossa Nomina histologica veterinariaan (2017). Termeissä, joille on tiedossa 

vanhempi lähdeviite kuin Munkacsin ja Newsteadin (1985) artikkeli, on lähdeviite.  

 

Termi: Käännös: 

 

extradural intravertebral vein  

(Harrison ja Tomlinson 1955) 

 

kovakalvonulkoinen selkärangan sisälaskimo 

interrencular vein jaokemunuaisten yhdyslaskimo 

interrencular collecting vein jaokemunuaisten kokoojalaskimo* 

interrencular vein jaokemunuaisten välilaskimo* 

marginal collecting vein reunan kokoojalaskimo 

pericapsular collecting vein kapselin yläpuolinen kokoojalaskimo 

pericapsular venous plexus kapselin yläpuolinen laskimopunos 

perirencular venous plexus pikkumunuaisen pinnallinen laskimopunos* 

peripyramidal muscle  

(Puigvert 1975,  

lainaa Vardy ja Bryden 1981) 

munuaispyramidin vieruslihas 

rencular artery munuaisjaokevaltimo,  

vastaa arteria interlobarista eli lohkovaltimoa 

rencular vein munuaisjaokelaskimo,  

vastaa vena interlobarista eli lohkolaskimoa 

renculate kidney (Sperber 1944) jaokemunuainen 



renculus (Sperber 1944) pikkumunuainen 

 

sporta perimedullaris musculosa / 

fibromuscular basket 

 

fibromuskulaarinen ytimen tukikori 

subcapsular vein kapselinalainen laskimo* 
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1 JOHDANTO 

 

Saimaannorppa (Pusa hispida saimensis Nordq. 1899) on norpan (Pusa hispida Schreb. 

1777) erittäin uhanalainen alalaji, joka on elänyt eristyksissä Saimaa-järven vesistössä 

yli 8000 vuoden ajan (Sauramo 1958, lainaa Sipilä ja Hyvärinen 1998). Saimaannorpan 

tutkimus on tähän asti painottunut alalajin ekologiaan ja biologiaan. 

Akatemiaprofessori Jukka Jernvallin tutkimusryhmä on avannut uuden näkökulman 

tutkimuskentälle selvittämällä saimaannorpan perimän ja vertaamalla sitä 

saimaannorpan lähimpien sukulaisten, itämerennorpan (Pusa hispida botnica Nordq. 

1899) ja laatokannorpan (Pusa hispida ladogensis Nordq. 1899), perimiin. Tulosten 

perusteella saimaannorppa eroaa perimältään merkittävästi molemmista 

lähisukulaisistaan (Jernvall 2017, henkilökohtainen tiedonanto). Geneettisen eron aste 

antaa aiheen epäillä, että saimaannorppa saattaa alalajin sijaan olla oma, erillinen 

lajinsa (Jernvall 2017, henkilökohtainen tiedonanto).  

 

Havaitun geneettisen eron merkityksen selvittäminen edellyttää saimaannorpan 

ilmiasun tutkimusta. Saimaannorpan anatomiaa ei ole tutkittu kattavasti, mutta sen 

tiedetään eroavan muista alalajeista esimerkiksi väritykseltään ja kallon muodoltaan 

(Hyvärinen ja Nieminen 1990). Lisäksi saimaannorpan hengitysteiden anatomiassa on 

todettu eroja merinorppaan nähden (Laakkonen ja Jernvall 2016).  

 

Elinympäristön suolapitoisuus on suurin yksittäinen ero saimaannorpan ja 

itämerennorpan elinympäristöjen välillä. Makeassa vedessä eläminen edellyttää 

hylkeiden osmoottiselta säätelyltä sopeutumista, kun rajoittava tekijä ei ole makea vesi 

vaan suolot (katsauksessa Ortiz 2001). Koska munuaiset ovat tärkein osmoottisesta 

säätelystä vastaava elin, on mahdollista, että elinympäristön aiheuttama valintapaine on 

johtanut sopeumiin niiden fysiologiassa ja anatomiassa. Joidenkin merivedessä elävien 

hyljelajien on havaittu olevan alttiita veren liian alhaiselle natriumpitoisuudelle eli 

hyponatremialle, mikäli niitä pidetään vankeudessa makeassa vedessä ilman suolalisää 

(St. Aubin ja Geraci 1986). Hyponatremiaa on tavattu myös villeillä norpilla (Geraci 

ym. 1979, lainaa St. Aubin ja Geraci 1986). Makeassa vedessä elävän baikalinhylkeen 
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(Pusa sibrica Gmel. 1788) on laboratorio-olosuhteissa tehdyissä paastokokeissa todettu 

säilyttäneen virtsan väkevöintikykynsä vastaavana merivedessä elävään kantalajiinsa 

norppaan verrattuna, minkä lisäksi niiden havaittiin säästävän natriumia norppaa 

tehokkaammin (Hong ym. 1982). Nämä seikat viittaavat sopeutumiseen elämään 

makeassa vedessä (Hong ym. 1982). Makeanveden hylkeistä munuaisen anatomia on 

kuvattu laatokannorpalta (Guzsal 1959), ja kuvaus vastaa merinorppien (Pusa hispida 

hispida Schreb. 1775) munuaisten anatomian kuvausta (Munkacsi ja Newstead 1985).  

Munuaisten elintoimintojen suora tutkiminen edellyttäisi näytteenottoa ja koeasetelmia, 

joita olisi haastavaa tai mahdotonta toteuttaa vähintäänkin häiritsemättä eläimiä 

huomattavasti. Tästä syystä kysymystä saimaannorpan munuaisten sopeutumisesta 

makean veden elinympäristöön voidaan lähestyä tällä hetkellä parhaiten anatomiselta 

kannalta. 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kuvata saimaannorpan munuaisten anatomia ja 

tarkastella niiden histologiaa, sekä verrata löydöksiä muilla hylkeillä tehtyihin 

tutkimuksiin. Tutkimus liittyi Jernvallin tutkimusryhmän ja Juha Laakkosen yhteiseen 

projektiin, jonka tavoitteena on kuvata saimaannorpan 

tyyppiyksilö.  Tutkimushypoteesi oli, että elinympäristöjen suolapitoisuuksien ero on 

saattanut aiheuttaa valintapainetta, joka on voinut johtaa muutoksiin saimaannorpan 

munuaisen anatomiassa. Koska munuaisen perusrakenne on melko muuttumaton, eikä 

anatomisia eroja makean ja suolaisen veden norppien munuaisissa ole aikaisemmin 

havaittu, mahdollisten eroavaisuuksien ei odotettu olevan suuria. 

Kirjallisuuskatsauksessa tarkastelen munuaisten anatomian pohjustamiseksi hylkeiden 

osmoottista säätelyä sekä niiden munuaisten yleistä anatomiaa ja fysiologiaa. 

 

Alun perin tutkimuksen tavoitteena oli lisäksi verrata saimaannorppien ja 

itämerennorppien munuaisia toisiinsa, mutta itämerennorppien pienen otoskoon vuoksi 

tämä osa päätettiin jättää pois tutkimuksesta. 
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

2.1 Hylkeiden taksonomia 

 

Hylkeet eli varsinaiset hylkeet (Phocidae) kuuluvat eväjalkaisten (Pinnipedia) ryhmään 

yhdessä korvahylkeiden (Otoriidae) ja mursujen (Odobenidae) kanssa. Valaiden 

(Cetacea) ja sireenieläinten (Sirenia) tapaan eväjalkaiset ovat kehittyneet maalla 

eläneistä nisäkkäistä. Maanisäkkäistä läheisintä sukua eväjalkaiset ovat näätäeläimille 

(Mustelidae) ja karhuille (Ursidae), joiden kehityslinjasta ne ovat eronneet 27-25 

miljoonaa vuotta sitten. Valtaosa eväjalkaislajeista elää merivedessä. Ainoa makeassa 

vedessä elävä eväjalkaislaji on hylkeisiin kuuluva baikalinhylje. Baikalinhylkeen ohella 

makeassa vedessä elää yksi kirjohylkeen (Phoca vitulina Linn. 1758) alalaji (Phoca 

vitulina mellonae Doutt 1942) ja kaksi norpan alalajia: saimaannorppa ja 

laatokannorppa (Berta 2015). 

 

2.2 Norppa ja saimaannorppa 

 

Norppa on pohjoisella pallonpuoliskolla laajimmalle levinnyt ja yksilömäärältään 

runsain eväjalkaislaji (Frost ja Lowry 1981, lainaa Masao ym. 2002). Norpat ovat 

hylkeiksi pieniä, ja ne ovat sopeutuneet elämään jäällä (Masao ym. 2002). Aikuinen 

merinorppa (Pusa hispida hispida) on keskimäärin 124-128 cm pitkä ja painaa noin 69 

kg (Krafft ym. 2006, Quakenbush ym. 2011). Norppa jaetaan tällä hetkellä viiteen 

alalajiin, jotka ovat pohjoisilla valtamerillä elävät Pusa hispida hispida ja Pusa hispida 

ochotensis Pall. 1811 sekä näistä maantieteellisesti lähes tai täysin eristyksissä elävät 

Pusa hispida botnica eli itämerennorppa, Pusa hispida ladogensis eli laatokannorppa ja 

Pusa hispida saimensis eli saimaannorppa (Masao ym. 2002). Itämeren muodostuessa 

jääkauden lopulla noin 11 000 vuotta sitten itämerennorppa jäi lähes täysin eristyksiin 

valtameren norppapopulaatiosta (Sauramo 1958, lainaa Sipilä ja Hyvärinen 1998). 

Veden suolapitoisuus Itämeressä on vaihdellut toistuvasti, ja merellä on ollut sekä 

makean että murtoveden kausia (Ukkonen ym. 2014). Maankohoamisen jatkuessa 

Laatokka-järvi eriytyi Itämerestä noin 9000 vuotta sitten ja Saimaa-järvi noin 8000 
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vuotta sitten, mikä erotti itämerennorpan, laatokannorpan ja saimaannorpan 

populaatiot toisistaan (Müller-Wille 1969, lainaa Hyvärinen ja Nieminen 1990). 

 

Saimaannorppaa on metsästetty ihmisen toimesta erityisesti kalastukselle aiheutuneiden 

vahinkojen vuoksi (Hyvärinen ym. 2004). Saimaannorppa rauhoitettiin vuonna 1955. 

Vuonna 1984 kannan koon on arvioitu olleen 130-160 yksilöä (Sipilä ym. 1990). 

Suojelutyö on sittemmin mahdollistanut kannan verkkaisen kasvun (Hyvärinen ym. 

2004), ja vuonna 2018 saimaannorppakannan kooksi arvioitiin 380-400 yksilöä 

(Metsähallitus 2018). Aikuinen saimaannorppa on keskimäärin 132 cm pitkä ja painaa 

noin 59 kg (Auttila ym. 2016).  

 

2.3 Hylkeiden elimistön osmoottinen säätely 

 

Osmoottinen säätely tarkoittaa prosesseja, joilla eliö pyrkii tasapainottamaan veden ja 

siihen liuenneiden aineiden sisäänottoa ja eritystä optimaaliseksi. Solujen, kudosten ja 

elinten toiminnan kannalta sopiva solunulkoisen nesteen kemiallinen koostumus on 

tarkka, joten sen säätelyyn osallistuu lukuisia järjestelmiä. Selkärankaisten tärkein 

osmoottisuutta säätelevä elin on munuaiset, joiden tuottaman virtsan koostumukseen ja 

määrään vaikuttamalla vettä ja siihen liuenneita aineita voidaan säästää tai erittää 

elimistöstä (Campbell ja Reece 2008). 

 

Hyljelajeista lähes kaikki elävät hyperosmoottisessa ympäristössä merivedessä, jossa ne 

menettävät jatkuvasti vettä ympäristöönsä (Berta 2015). Toisaalta muutamat 

hyljepopulaatiot elävät makeassa vedessä eli hypo-osmoottisessa ympäristössä, jolloin 

nestetasapainon säätelyn ongelma on suolojen vähäinen määrä ympäristössä (Berta 

2015). Lisäksi hylkeiden elämään kuuluu paasto, jonka pituus vaihtelee lajeittain 

(Riedman 1990). Hylkeiden osmoottisen säätelyn haasteet voidaan näin jakaa kolmeen 

erilliseen ongelmaan, jotka ovat merivedessä tarve säästää vettä, makeassa vedessä 

tarve säästää elektrolyyttejä ja paaston aikana tarve pystyä kumpaankin yhtäaikaisesti 

(katsauksessa Ortiz 2001).  
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Vettä saadaan juomalla, ravinnon mukana tai aineenvaihdunnan kautta. Hylkeet saavat 

kaiken tarvitsemansa veden ravintonsa sisältämästä vedestä sekä ravintoaineiden 

aineenvaihdunnan tuotteena (mm. Irving 1935, Smith 1936, Ortiz ym. 1978). Tärkein 

aineenvaihdunnallisen veden lähde on rasva, jonka hapettumisessa muodostuu 

suhteessa enemmän vettä kuin esimerkiksi proteiinien ja hiilihydraattien 

aineenvaihdunnassa (Williams ja Worthy 2002). Useimpien hylkeiden pääasiallinen 

ravinto muodostuu kaloista ja nilviäisistä, joidenkin lajien käyttäessä ravintonaan myös 

äyriäisiä tai nisäkkäitä (Berta 2015). Esimerkiksi kalat ja selkärangattomat koostuvat 

noin 60-80 prosenttisesti vedestä ja sisältävät runsaasti rasvaa (Williams ja Worthy 

2002).  

 

Vettä menetetään ihon kautta haihtumalla sekä ulosteiden, virtsan, maidon ja 

uloshengitetyn ilman mukana (Sjaastad ym. 2016). Hylkeiden ihossa on vähän 

hikirauhasia, mikä viittaa vähäiseen nesteen menetykseen ihon kautta (Khamas ym. 

2012). Hylkeiden ulosteen vesipitoisuus on tavallisesti samaa luokkaa maanisäkkäiden 

kanssa, mutta paaston aikana veden menetystä laskee ulosteen vähäinen määrä (Würsig 

2017). 

 

Hylkeiden nenäkuorikot ovat rakenteeltaan erittäin monimutkaiset, minkä seurauksena 

niiden pinta-ala on huomattavan suuri (Huntley ym. 1984). Kuorikoiden alueella 

verenkierto toimii vastavirtajärjestelmällä, joka yhdessä suuren pinta-alan kanssa 

mahdollistaa tehokkaan sisäänhengitetyn ilman lämmittämisen ja uloshengitetyn ilman 

viilentämisen (Van Valkenburgh ym. 2011). Etelänmerinorsut (Mirounga leonina Linn. 

1758) saavat vastavirtajärjestelmän ansiosta takaisin arviolta 92 prosenttia 

hengitysilmaan haihtuneesta vedestä (Lester ja Costa 2006). Paaston aikana 

etelänmerinorsut  tehostavat veden säästämistä entisestään vähentämällä 

hengitystiheyttään pidättämällä hengitystä sisäänhengityksen jälkeen, mikä 

samanaikaisesti lisää hapen imeytymistä verenkiertoon jopa kaksinkertaiseksi (Lester ja 

Costa 2006). 
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2.3.1 Paasto 

 

Paastoajat kuuluvat hylkeiden elämään (Riedman 1990). Paasto voi olla lajista ja 

paaston syystä riippuen täydellistä pidättäytymistä ravinnonhankinnasta tai 

ravinnonhankinnan merkittävää vähentämistä (Berta 2015). Useat lajit paastoavat 

karvanvaihdon (Young ja Ferguson 2014, Berta 2015), lisääntymisen ja imetyksen 

yhteydessä tai vieroituksen jälkeen (Berta 2015). Paaston aikana hylkeiden tärkein 

energianlähde on niiden rasvakerroksen eli traanin rasva, josta ne saavat tarvitsemansa 

veden (Crocker ym. 1998) lisäksi 80-95 prosenttia energiastaan (Mellish ym. 1999, 

Champagne ym. 2012).  

 

Hylkeillä on vuosittain karvanvaihtoaika, jonka aikana ne oleskelevat suuren osan 

ajastaan kuivalla maalla tai jäällä (Berta 2015). Karvanvaihdon aikana hylkeet 

vähentävät ravinnonhankintaa, ja esimerkiksi norpat pääasiallisesti paastoavat 

karvanvaihdon yhteydessä (Ryg ym. 1990, lainaa Lydersen 1998). Huippuvuorilla 

norppien on havaittu menettävän karvanvaihdon aikana painostaan 12-19 prosenttia 

(Ryg ym. 1990, lainaa Lydersen 1998). Saimaannorppien karvanvaihdonaikainen 

painonmenetys (Kunnasranta 1999) on samaa luokkaa Huippuvuorten norppien kanssa 

(Ryg ym. 1990, lainaa Kunnasranta ym. 1999). 

 

Imetyksenaikainen ravinnonhankintastrategia vaihtelee lajeittain (Berta 2015). Erityisesti 

pienet hylkeet, kuten norppa (Kelly ja Wartzok 1996), saalistavat imetyksen aikana 

(Berta 2015). Osa lajeista kuitenkin paastoaa täysin ravinnosta ja vedestä (Berta 2015).  

Hylkeiden imetysajan pituus vaihtelee kuplahylkeen (Cystophora cristata Erxl. 1777) 

neljä päivää kestävästä imetysajasta (Bowen ym. 1985) weddellinhylkeen 

(Leptonychotes weddellii Less. 1826) kahdeksan viikkoa jatkuvaan imetysaikaan 

(Boness ja Bowen 1996). Täysin paastoavien lajien imetysajat ovat keskimäärin 

lyhyempiä (Berta 2015). Jäämeren norpat ja itämerennorppa imettävät noin kuusi 

viikkoa (Lydersen 1998) ja saimaannorppa noin kahdeksan viikkoa (Sipilä ja Hyvärinen 

1998). Kaikkien hyljelajien emot laihtuvat imetyksen aikana merkittävästi, esimerkiksi 

norpan menettäessä noin neljänneksen painostaan (Smith ym. 1991).  Hylkeet 

kompensoivat moniin maanisäkkäisiin verrattuna lyhyitä imetysaikojaan maidon 
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suurella energiapitoisuudella (Riedman 1990). Hylkeiden maidon koostumus muuttuu 

rasvapitoisemmaksi imettämisen edetessä (Riedman 1990, Lydersen ja Kovacs 1996) ja 

poikasen ruoansulatuskanavan kehittyessä (Berta 2015), pohjanmerinorsun (Mirounga 

angustirostris Gill 1866) maidon rasvapitoisuuden ollessa huipussaan jopa 60 prosenttia 

(Riedman ja Ortiz 1979, lainaa Crocker ym. 1998). Muutos mahdollistaa emon 

vesitasapainon ylläpidon paaston aikana sekä tehostaa poikasen traanin kehittymistä 

(Berta 2015). Joidenkin hyljelajien poikaset paastoavat vieroituksen jälkeen 

(katsauksessa Chamagne ym. 2012). Saimaannorpan poikaset aloittavat itsenäisen 

ravinnonhankinnan jo imetyksen aikana eivätkä paastoa vieroituksen jälkeen (Auttila 

2015). 

 

2.3.2 Sukeltaminen 

 

Hylkeet voivat lajista riippuen viettää jopa 90 prosenttia ajastaan veden pinnan alla 

(Berta 2015). Hylkeiden ryhmän parhaisiin sukeltajiin kuuluvat merinorsut voivat 

sukeltaa jopa 120 minuutin ajan yli 1500 metrin syvyyteen (Würsig 2017). 

Saimaannorpan sukellukset kestävät tavallisesti muutamia minuutteja ja ulottuvat reilun 

10 metrin syvyyteen, syvimmän mitatun sukelluksen ollessa 39,6 metriä (Kunnasranta 

ym. 2002). Saimaannorpan pisin mitattu sukellus kesti 23 minuuttia (Hyvärinen ym. 

1995), mikä on samassa luokassa merinorppien pisimpien mitattujen sukellusten kanssa 

(Kelly ja Wartzok 2011). Saimaannorpan on havaittu viettävän kesäaikaan 65-80 

prosenttia ajastaan sukelluksissa (Hyvärinen ym. 1995).  

 

Pitkäkestoinen sukeltaminen edellyttää hyvää hapenvarastointikykyä. Verrattuna 

useisiin maanisäkkäisiin hylkeiden verimäärä on suuri (Ferren 1980) ja hematokriitti 

korkea (Wickham ym. 1989, katsauksessa Castellini ym. 2010). Esimerkiksi norpan 

veritilavuus on rasvatonta elopainokiloa kohden noin 234 ml (Ferren 1980) ja 

hematokriitti noin 51 prosenttia (Wickham ym. 1990, lainaa katsauksessa Castellini ym. 

2010). Maanisäkkäistä esimerkiksi koiran (Canis lupus familiaris Linn. 1758) veritilavuus 

on noin 85-100 ml painokiloa kohden ja hematokriitti 35-55 prosenttia (Sjaastad ym. 

2016). Hylkeiden lihaksissa on lisäksi runsaasti myoglobiinia (Scholander ym. 1942, 

katsauksessa Kooyman ja Ponganis 1998).  
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Tärkeimpiä sukelluksen kestoa rajaavia asioita on aerobic dive limit (ADL) eli 

aerobinen sukellusraja (Kooyman 1985). Tämä määritellään pisimmäksi sukellusajaksi, 

joka ei johda veren maitohappokonsentraation nousuun (Kooyman 1985). 

Maitohappoa muodostuu, kun kudoksilla ei ole käytettävissään happea, jolloin 

aineenvaihdunta muuttuu aerobisesta anaerobiseksi (Sjaastad ym. 2016). Maitohapon 

poistaminen verenkierrosta edellyttää pinnalla pidempää hengitysaikaa, kuin mitä 

hylkeen elimistön happivarastojen täyttämiseen tarvitaan (Kooyman 1985). Valtaosa 

hylkeiden sukelluksista on lyhyempiä kuin niiden aerobinen sukellusraja (Berta 2015).  

 

Hylkeet optimoivat sukeltamisenaikaista hapen käyttöä ja siten venyttävät aerobista 

sukellusrajaa sukellusvasteella, joka on nisäkkäillä yleisesti esiintyvä sarja fysiologisia 

vasteita, joiden tehtävä on optimoida kehon toimintaa upoksissa olemisen aikana 

(Scholander 1963, lainaa katsauksessa Hochachka 2000). Sukellusvaste laukeaa 

kolmoishermon (nervus trigeminus) välityksellä kasvojen upotessa veteen (Andersen 

1963) ja se aiheuttaa hengityksen pysähtymisen, sydämen harvalyöntisyyden eli 

bradykardian ja kudoskohtaisen verenkierron rajoittumisen (Scholander 1940, lainaa 

katsauksessa Hochachka 2000, katsauksessa Mottishaw ym. 1999). Sydänvaikutukset 

välittyvät kiertäjähermon (nervus vagus) aktivaation kautta (katsauksessa Butler ja Jones 

1997). Sukellusvasteen voimakkuus riippuu sukelluksen kestosta ja sen aikaisesta 

lihastyöstä (Davis ja Williams 2012). Sukellusvaste kohdistaa verenkiertoa elimiin ja 

kudoksiin, joiden aineenvaihdunnalliset tarpeet ovat suurimmat (Zapol ym. 1979). 

Joidenkin sisäelinten ja kehon ulkopinnan verenkierto vähenee, kun esimerkiksi aivojen 

ja sydämen verenkierto ei muutu mainittavasti (Zapol ym. 1979). ADL:n rajoissa 

tapahtuvissa sukelluksissa sydämen syke laskee 40-50 prosenttia (Kooyman ja 

Campbell 1972). Voimakkaan sukellusvasteen aikana sydämen syke voi tippua jopa 

viiteen prosenttiin sukeltamista edeltävästä sykkeestä (Thompson ja Fedak 1993). 

Hylkeen verenpaine pysyy tasaisena sukelluksen ajan (Irving ym. 1942). 
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2.4 Norpan munuaisten anatomia 

 

Munuaiset ovat parillinen elin, jotka sijaitsevat vatsaontelontakaisessa tilassa vasten 

vatsaontelon seinää selkärangan molemmin puolin (König ja Liebich 2014). Norpan 

munuaiset sijoittuvat toisen ja viidennen lantionikaman väliin jäävälle alueelle, oikean 

sijaitessa hieman kraniaalisemmin (Smodlaka 2004). Ne asettuvat mediaalisesti psoas-

lihasten ja dorso-lateraalisesti vatsaontelon seinämän ja epaksiaalilihasten väliin 

jäävään tilaan (Smodlaka 2004). Kaikkien eväjalkaisten munuaiset ovat rakenteeltaan 

monilohkoiset, eli niiden lohkot (van der Spoel 1963) ovat eriytyneet erillisiksi 

yksiköiksi, joista jokainen vastaa toiminnallisesti yksilohkoista munuaista (Vardy ja 

Bryden 1981). Eväjalkaisten sekä rakenteeltaan samankaltaiset munuaiset omaavien 

valaiden munuaisista käytetään termiä jaokemunuainen (Sperber 1944). Yksittäistä 

lohkoa kutsutaan pikkumunuaiseksi (Sperber 1944). Kirjallisuudessa osa lähteistä pitää 

ainoastaan eväjalkaisten ja valaiden munuaisia jaokemunuaisina (Cave ja Aumonier 

1964, lainaa Bester 1975), kun osa katsoo myös esimerkiksi karhujen ja norsujen 

munuaisten olevan jaokemunuaisia (Sperber 1944, Vardy ja Bryden 1981). 

Jaokemunuaisten rakenteen epäillään kehittyneen sopeumana eväjalkaisten suureen 

ruumiinkokoon (Vardy ja Bryden 1981).  

 

Norpan munuainen muistuttaa suurpiirteiseltä muodoltaan maalla elävien nisäkkäiden 

munuaista (Guzsal 1959, Vardy ja Bryden 1981, König ja Liebich 2014). 

Pikkumunuaisten väleissä olevat uurteet muodostavat munuaisen pinnalle viisi-

kuusikulmioisen kuvioinnin (Guzsal 1959, Munkacsi ja Newstead 1985). Munuaisen 

mediaalipinnalla sijaitsee munuaisportti (hilus renalis) eli ventraalinen rako (ventral slit), 

joka alkaa mediaalireunasta ja kääntyy kaarevasti kohti munuaisen kraniaalipäätä. 

Munuaisportin kautta kulkevat munuaisvaltimo (arteria renalis) sekä virtsanjohdin 

(ureter) (Munkacsi ja Newstead 1985). Munuaisen sisällä munuaisportti avautuu 

munuaisonteloksi (sinus renalis), joka kurottuu pikkumunuaisten väleihin 

monilokeroisena tilana (Munkacsi ja Newstead 1985). Munuaisonteloa täyttää löyhä 

sidekudos sekä munuaisvaltimon ja virtsatiehyen haarat, jotka jakautuvat toistuvasti, 

kunnes saavuttavat yksittäisen pikkumunuaisen munuaisportin (Munkacsi ja Newstead 

1985).  
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Pikkumunuaisten määrä vaihtelee lajeittain (Williams ja Worthy 2002). Alaskan 

norpalla pikkumunuaisia on noin 140 (Munkacsi ja Newstead 1985), kun jopa 

kymmenen kertaa painavammalla (Würsig 2017) etelänmerinorsulla määrä on yli 300 

(Vardy ja Bryden 1981). Norpan pikkumunuaisista noin 120 on pinnallisia, ja ne 

muodostavat munuaisen ulkopinnan (Munkacsi ja Newstead 1985). Noin 20 

pikkumunuaisen vapaa pinta suuntautuu munuaispoukamaan (Munkacsi ja Newstead 

1985). Norpan pikkumunuaisten välillä ei ole sidekudosta (Munkacsi ja Newstead 

1985). 

 

Munuaisten pintaa peittää ohut sidekudoksinen kapseli, joka kiinnittyy 

pikkumunuaisten välisiin uurteisiin. Kapseli peittää pikkumunuaisten pintaa myös 

munuaisontelon puolella. Munuaiskapselin päällä on löyhää sidekudosta, jossa 

munuaisen suuret laskimosuonet kulkevat (Munkacsi ja Newstead 1985). 

 

2.4.1 Pikkumunuainen 

 

Munkacsi ja Newstead (1985) totesivat norpan pikkumunuaisten peruskudosten 

vastaavan histologiselta rakenteeltaan yksilohkoista munuaista. Munuaiskudos 

muodostuu kuorikerroksesta (cortex renis) ja ytimestä (medulla renis), joka jaetaan 

edelleen ulompaan (medulla externa) ja sisempään (medulla interna) ydinkerrokseen. 

Kuorikerros peittää ytimen kaikkialla paitsi munuaisportin kohdalla, jossa 

munuaispikari (josta käytetään usein termiä calyx, jota virallinen nimistö ei tunne) 

(König ja Liebich 2014) työntyy pikkumunuaiseen (Munkacsi ja Newstead 1985). 

Ulompi ja sisempi ydinkerros muodostavat yhdessä ydinpyramidin (pyramis renalis) 

(Munkacsi ja Newstead 1985). Sisempi ydinkerros on muodoltaan kartiomainen, ja se 

työntyy munuaispikariin munuaisnystynä (papilla renalis) (Munkacsi ja Newstead 1985). 

Hylkeiden munuaisen toiminnalliset yksiköt ovat rakenteeltaan samanlaiset kuin 

maanisäkkäillä (Vardy ja Bryden 1981). Kuorikerroksessa sijaitsevat munuaiskeräset 

(corpusculum renale), jotka muodostuvat tuoja- ja viejävaltimon välissä olevasta 

hiussuonikeräsestä (glomerulum) ja sitä ympäröivästä Bowmanin kapselista (capsula 
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glomeruli) (König ja Liebich 2014). Yhdessä munuaistiehyen kanssa ne muodostavat 

munuaisen toiminnallisen yksikön, nefronin (nefros). Bowmanin kapseli rakentuu 

kahdesta seinämästä, joista toinen ympäröi tiiviisti munuaiskeräsen hiussuonilenkkejä, 

ja toinen erottaa kapselin ympäröivästä kudoksesta (König ja Liebich 2014). 

Munuaistiehyt koostuu kuorikerroksessa sijaitsevasta proksimaalisesta kiemuratiehyestä 

(tubulus proximalis pars convoluta), jota seuraa hiuspinnin muodossa munuaisytimessä 

kulkeva Henlen linko (ansa nephronis), joka jatkuu kuorikerrokseen palatessaan 

distaalisena kiemuratiehyenä (tubulus distalis pars convoluta) (König ja Liebich 

2014).  Distaalinen kiemuratiehyt liittyy yhdistäjäputken välityksellä kokoojaputkeen 

(ductus colligens). Kokoojaputket ovat yhteisiä useille nefroneille, ja ne kulkevat 

kuorikerrokselta ytimeen ja sen läpi papillan kärkeen, muodostaen yhdistyessään 

suurempia nystyputkia (ductus papillaris) eli Bellinin johtimia (König ja Liebich 2014). 

Munuaisnystyn kärjessä seula-alueella (area cribrosa) nystyputket avautuvat 

munuaispikariin (König ja Liebich 2014). Kokoojaputket, Henlen lingot sekä osa 

verisuonista muodostavat kimppuja, jotka kulkevat säteittäisesti kohti munuaispikaria 

(König ja Liebich 2014). Nämä kimput, ydinjuosteet (radius medullaris), havaitaan usein 

silmämääräisesti juosteina munuaisen kudoksessa (König ja Liebich 2014). 

Ydinjuosteiden väliin jäävällä alueella sijaitsee kiemuratiehyitä ja munuaiskeräsiä, joita 

kutsutaan yhdessä munuaissokkeloksi (labyrinthus corticis) (König ja Liebich 2014). 

Yksittäinen ydinjuoste ja puolet sitä ympäröivästä munuaissokkelosta muodostavat 

yhdessä munuaisliuskan (lobulus corticalis) (König ja Liebich 2014). 

 

2.4.2 Virtsatiet 

 

Norpan munuaisia tutkineet Munkacsi ja Newstead (1985) kuvasivat munuaispikareista 

lähtevien virtsanjohtimien kulkevan munuaispoukaman läpi kohti munuaisporttia, 

muodostaen matkalla suurempia tiehyitä eri pikkumunuaisten virtsanjohdinten liittyessä 

yhteen. Lopulta kaksi suurta virtsanjohtimen haaraa, kaudaalinen ja kraniaalinen, 

yhdistyvät munuaisportin kohdalla ja jatkavat yhtenä tiehyenä ulos munuaisportista 

(Munkacsi ja Newstead 1985). Guzsal (1959) toteaa, että norpalla ei ole munuaisallasta 

(pelvis renalis). Munuaisportin ulkopuolella virtsanjohdin kaartaa välittömästi 

kaudaalisesti ja kulkee munuaisen mediaalipintaa myöten sen kaudaalireunalle, jossa 
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virtsanjohdin eroaa munuaisen pinnasta ja jatkaa kaudaalisesti kohti virtsarakkoa 

(vesica urinaria) (Guzsal 1959). Hylkeiden virtsarakon anatomiasta ei löydy 

tutkimustietoa. 

 

2.4.3 Valtimoverenkierto 

 

Norpan aortasta haarautuva munuaisvaltimo jakautuu ennen munuaisporttia 

kapeampaan kraniaaliseen ja paksumpaan kaudaaliseen haaraan. Kraniaalinen haara 

verisuonittaa munuaisen kraniaalista kolmannesta. Kaudaalinen haara jakautuu pian 

uudestaan mediaaliseen ja kaudaaliseen haaraan, joista mediaalinen verisuonittaa 

munuaisen keskimmäistä kolmannesta, ja kaudaalinen haara kaudaalisinta 

kolmannesta. Nämä kolme suonta jakautuvat edelleen, kunnes ne saavuttavat 

munuaisjaokevaltimoina (arteria interlobaris) yksittäisen pikkumunuaisen munuaisportin 

(Guzsal 1959).  

 

Munuaisjaokevaltimot jakautuvat heti munuaisportin jälkeen kahdeksi haaraksi, jotka 

kulkevat munuaispikarin vastakkaisilla puolilla, toisinaan haaroittuen matkalla 

uudestaan. Nämä 2-4 suonta kääntyvät kulkemaan ytimen ja kuorikerroksen välistä 

liitosta myöten, ja niistä erkanevat kaarivaltimot (arteria arcuata) (Munkacsi ja 

Newstead 1985). 

 

Guzsal (1959) ja Newstead ja Munkacsi (1985) eivät artikkeleissaan tarkastele norpan 

valtimoverenkiertoa pidemmälle. Vardy ja Bryden (1981) ovat kuvanneet 

valtimoverenkierron loppuosan norpan tapaan aitohylkeisiin kuuluvalta 

weddellinhylkeeltä, ja se vastaa tyypillistä nisäkkäiden munuaisverenkiertoa. 

Kaarivaltimoista saavat haarautumalla alkunsa liuskavaltimot (arteria interlobularis), 

joista edelleen haarautuvat munuaiskerästen tuojavaltimot (arteriola afferens) (Vardy ja 

Bryden 1981). Nämä muodostavat hiussuonikeräsen, josta veri poistuu viejävaltimoa 

(arteriola efferens) pitkin (Vardy ja Bryden 1981). 
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2.4.4 Laskimoverenkierto 

Hylkeiden laskimoverenkierron anatomiassa on useita sukeltamiseen liittyviä sopeumia. 

Yksi näistä sopeumista on takaonttolaskimo (vena cava caudalis), joka on 

halkaisijaltaan erittäin suuri. Munuaisten kraniaalipäiden kohdalta kaudaalisesti se on 

jakautunut kahdeksi suoneksi (Harrison ja Tomlinson 1955). 

Norppien munuaisten laskimoverenkierto on kuvattu osittain Guzsalin (1959) sekä 

tarkemmin Munkacsin ja Newsteadin (1985) toimesta. Munkacsi ja Newstead (1985) 

toteavat norpan munuaisten laskimoiden seinämien olevan ohuita suhteessa 

halkaisijaansa. He jaottelevat tutkimuksessaan norpan pikkumunuaisen hiussuoniston 

kolmeen kapillaaripetiin. Ensimmäisen kapillaaripedin muodostavat ulomman 

kuorikerroksen viejäsuonet kuorikerroksen ydinjuosteiden ympärille (Munkacsi ja 

Newstead 1985). Toinen kapillaaripeti muodostuu ulomman kuorikerroksen 

hiussuonista (Munkacsi ja Newstead 1985), jotka kulkevat munuaisytimeen suorina 

pikkuvaltimoina (arteriolae rectae) ja ytimestä takaisin kuorikerrokseen suorina 

pikkulaskimoina (venulae rectae), muodostaen yhdessä suoran suoniston (josta 

käytetään usein termiä vasa recta, jota virallinen nimistö ei tunne) (König ja Liebich 

2014). Kolmas kapillaaripeti koostuu sisemmän ydinkerroksen ja munuaisnystyn 

hiussuonista, jotka tekevät silmukoita munuaisnystyn hiussuonipunokseen (Munkacsi ja 

Newstead 1985). Kolmannen kapillaaripedin hiussuonet liittyvät edelleen toisen 

kapillaaripedin hiussuoniin, eli molempien hiussuonistojen veri poistuu samaa reittiä 

(Munkacsi ja Newstead 1985). 

 

Kuorikerroksessa ja ytimen ulkovyöhykkeellä hiussuonten yhdyshaaroista muodostuu 

kokoojapikkulaskimoita, jotka liittyvät yhteen muodostaen liuskalaskimoita (vena 

interlobulares) (Munkacsi ja Newstead 1985). Liuskalaskimot suuntautuvat 

munuaiskudoksessa keskipakoisesti (Munkacsi ja Newstead 1985). Norppien 

munuaisissa ei ole havaittu kaarilaskimoita (vena arcuate), vaan keskipakoisesti 

pikkumunuaisen ulkopintaa kohden suuntautuneet liuskalaskimot keräävät veren 

kaikista kapillaaripedeistä (Guzsal 1972, Munkacsi ja Newstead 1985). Norpista  

 



	

	 14	

                     

Kuva 1. Kaaviokuva pikkumunuaisen poikkileikkauksen laskimoverenkierrosta, 

mukaillen Munkacsin ja Newsteadin (1985) artikkelin kuvaa.  

Selitteet: 1 = suorat pikkulaskimot, 2 = liuskalaskimo, 3 = jaokemunuaisten 

kokoojalaskimo, 4 = reunan kokoojalaskimo, 5 = kapselin yläpuolinen laskimo. 

 

poiketen joidenkin muiden hylkeiden, kuten kirjohylkeiden (van der Spoel 1963), 

weddellinhylkeiden ja krillihylkeiden (Lobodon carcinophaga Homb. ja Jacq. 1842) 

(Vardy ja Bryden 1981), munuaisissa on tutkimuksissa havaittu kaarilaskimoita. 

 

Hylkeiden munuaisia peittää suuri laskimopunos (Harrison ja Tomlinson 1956). 

Munkacsi ja Newstead (1985) havaitsivat norpan laskimopunoksen muodostuvan 

kolmesta kerroksesta, joista yksi sijaitsee kapselin alapuolella ja kaksi sen yläpuolella. 

He katsoivat alimman kerroksen vastaavan joidenkin nisäkkäiden munuaisten 

tähtimäistä laskimopunosta (venulae stellatae) (Munkacsi ja Newstead 1985). 

 

Liuskalaskimot, jotka suuntautuvat kohti viereisiä pikkumunuaisia, kääntyvät 

pikkumunuaisten välisellä rajapinnalla kulkemaan kohti kolmen munuaisen 

risteyskohtaa (kuva 1). Liuskalaskimot liityvät yhteen suuremmiksi jaokemunuaisten 

yhdyslaskimoiksi, jotka laskevat kolmen pikkumunuaisen yhtymäkohdassa kulkevaan 

jaokemunuaisten kokoojalaskimoon (kuva 1, kuva 2). Munuaisen vapaata pintaa kohti 

kulkevat liuskalaskimot eivät muodosta jaokemunuaisten yhdyslaskimoita. Pintaan  
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Kuva 2. Palikkakaavio munuaisen laskimopunoksien yhteyksistä lateraalisuunnasta 

katsottuna, mukaillen Munkacsin ja Newsteadin (1985) artikkelin kuvaa.  

Selitteet: R = pikkumunuainen, 1 = jaokemunuaisten yhdyslaskimo, 2 = kapselinalainen 

laskimo, 3 = jaokemunuaisten kokoojalaskimo, 4 = reunan kerääjälaskimo,  

5 = kapselin yläpuolinen laskimo, 6 = kapselin yläpuolinen kokoojalaskimo. 

 

päästessään ne kääntyvät pinnan suuntaisiksi kapselinalaisiksi laskimoiksi ja kulkevat 

kohti pikkumunuaisen lähintä reunaa. Matkalla kapselinalaiset laskimot yhdistyvät 

muiden liuskalaskimoiden ja kapselinalaisten laskimoiden kanssa muodostaen lopulta 

6-10 suurempaa laskimoa. Kapselinalaiset laskimot ovat uponneet puolittain 

pikkumunuaisen kuorikerrokseen. Pinnalla pikkumunuaisen väleihin jäävissä uurteissa 

kulkevat reunan kokoojalaskimot, joihin sekä kokoojalohkolaskimot että kapselinalaiset 

laskimot yhtyvät. Reunan kerääjälaskimot kulkevat myös kapselin alla, mutta eivät ole 

uponneet kuorikerrokseen kapselinalaisten laskimoiden tavoin (Munkacsi ja Newstead 

1985). Jaokemunuaisen yhdyslaskimot, jaokemunuaisten kokoojalaskimot,  

kapselinalaiset laskimot ja reunan kokoojalaskimot muodostavat yhdessä 

pikkumunuaisen pinnallisen laskimopunoksen (kuva 2).  

 

Kapselin yläpuolinen laskimopunos koostuu laskimoista, jotka sijaitsevat nimensä 

mukaisesti kapselin ulkopuolella ja reunan kokoojalaskimoiden yläpuolella. 
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Laskimopunos muodostaa tiheään mutta epäsäännöllisin välein yhdyshaaroja reunan 

kokoojalaskimoiden kanssa. Pinnallisten pikkumunuaisten päällä kapselin yläpuoliset 

laskimot muodostavat pikkumunuaisten välisiä juonteita seuratessaan viisi- ja 

kuusikulmioisen kuvioinnin. Munuaisontelon puoleisten pikkumunuaisten epätasaisen 

järjestyksen vuoksi kuviointi ei ole munuaisontelon puolella yhtä selkeä (Munkacsi ja 

Newstead 1985). 

 

Kapselin yläpuolisen laskimopunoksen yläpuolella kulkee neljästä viiteen suurta 

kapselin yläpuolista kokoojalaskimoa sekä ventraalisella että dorsaalisella pinnalla. Ne 

saavat alkunsa kapselin yläpuolisen laskimopunoksen suonista lähellä munuaisen 

lateraalista reunaa, josta ne kulkevat kohti munuaisen mediaalista reunaa. Lähellä 

munuaisporttia ne irtautuvat munuaisen pinnasta ja liittyvät lähempään 

takaonttolaskimon haaraan. Kokoojalaskimot muodostavat yhdyshaaroja myös alueen 

muiden laskimopunosten, kuten parittoman ja lantioalueen laskimopunoksen sekä 

hylkeille ominaisen kovakalvonulkoisen selkärangan sisälaskimon kanssa (Munkacsi ja 

Newstead 1985). 

 

2.4.5 Fibromuskulaarinen ytimen tukikori tai munuaispyramidin vieruslihas 

 

Cave ja Aumonier (1961) kuvasivat valaiden pikkumunuaisten ydin- ja kuorikerroksen 

liitosalueella sijaitsevan kehikkomaisen, sidekudosta ja supistumiskykyisiä soluja 

sisältävän rakenteen, joka sulkee ydinpyramidin sisäänsä. He nimesivät rakenteen 

fibromuskulaariseksi ytimen tukikoriksi. Myöhemmin samankaltainen, ei yhtä 

voimakkaasti kehittynyt rakenne on löydetty muun muassa weddellinhylkeeltä (Vardy 

ja Bryden 1981) sekä norpalta (Newstead ja Munkacsi 1986). Vardy ja Bryden (1981) 

katsoivat rakenteen vastaavan myös ihmisiltä löydettyä munuaispyramidin vieruslihasta 

(Puigvert 1975, lainaa Vardy ja Bryden 1981) sekä muilla nisäkkäillä munuaisissa 

havaittua sidekudoksista rakennetta (Dolezel 1975, lainaa Vardy ja Bryden 1981). Cave 

ja Aumonier (1964) sekä Gray (2006) havaitsivat merileopardilla (Hydrurga leptonyx 

Linn. 1758) kuoren ja ytimen välisellä liitosalueella kollageenikuituja ja sileää 

lihaskudosta, mutta eivät pitäneet tätä fibromuskulaarisena ytimen tukikorina. 

Rakenteen on epäilty rajoittavan munuaispikarin tilavuutta, sekä mahdollisesti 
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aktiivisesti supistumalla tyhjentävän nystyn kokoojaputkia sekä munuaispikaria 

(Newstead ja Munkacsi 1986). 

 

Newstead ja Munkacsi (1986) kuvasivat norpan munuaisessa fibromuskulaarisen 

ytimen tukikorin muodostuvan munuaispikarin välimuotoisen epiteelin tyvipuolella 

olevasta sidekudosta ja sileää lihasta sisältävästä kudospeitteestä. Kudospeite kulkee 

välimuotoisen epiteelin tukena kuoren ja ytimen väliseen liitokseen asti. Liitoksessa se 

erkanee munuaispikarista yhdessä munuaisjaokevaltimoiden kanssa ja kaartuu 

pikkumunuaisen kudokseen, muodostaen kuoren ja ytimen väliselle liitosalueelle 

munuaisjaokevaltimoiden ja niistä haarautuvien kaarivaltimoiden ytimenpuoleiselle 

puolelle paksuja, haarautuvia kudosjuosteita. Juosteet sisältävät karheaa kollageenia, 

juosteiden suuntaisesti asettautuneita sileitä lihassoluja sekä myofibroblasteja. 

Myofibroblastien osuus kasvaa ja sileiden lihassolujen osuus pienenee, mitä kauemmas 

munuaispikarista rakenne etenee. Munuaispyramidin tyviosassa rakenne ei ole enää 

selkeästi erotettavissa sitä ympäröivästä kudoksesta (Newstead ja Munkacsi 1986). 

 

2.5 Munuaisen fysiologia 

 

Munuaiset ovat tärkein elimistön osmoottisuutta säätelevä elin. Lisäksi ne poistavat 

elimistöstä kuona- ja vierasaineita, tuottavat useita hormoneja, säätelevät happo-

emästasapainoa sekä tuottavat glukoosia glukoneogeneesin kautta. Munuaisten 

verenkierto on runsasta suodatuksen mahdollistamiseksi. Munuaiset säätelevät kehon 

osmoottista tasapainoa virtsantuotannon kautta (Sjaastad ym. 2016). 

 

2.5.1 Väkevöintikyky 

 

Monet hyperosmoottisessa ympäristössä elävät eläimet ovat sopeutuneet ympäristöönsä 

tehostamalla virtsan maksimaalista väkevöintikykyään (katsauksessa Ortiz 2001). 

Esimerkiksi australianhypikkäät (Notomys Less. 1842) tuottavat virtsaa, jonka 

osmolaalisuus on suhteessa niiden plasman osmolaalisuuteen 25-kertaista (Schmidt-

Nielsen 1990). Hylkeiden virtsan ja plasman osmolaalisuuksien suhde on 

huomattavasti pienempi, esimerkiksi norpan suhdeluvun ollessa vain 6,8 (Portier 1910, 
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lainaa katsauksessa Ortiz 2001) ja baikalinhylkeen 6,9 (Hong ym. 1982). Kotieläimistä 

esimerkiksi koiran suhdeluku on 6 (DiBartola ym. 1980, lainaa katsauksessa Ortiz 

2001). Hylkeet vaikuttavatkin sopeutuneen hyperosmoottiseen ympäristöön 

ensisijaisesti virtsantuotannon nopeuden säätelyn kautta sekä sopeuttamalla 

väkevöittämisen hormonaalista säätelyä (katsauksessa Ortiz 2001). 

 

Virtsan väkevöintikyky riippuu suurelta osin munuaisen rakenteellisista ominaisuuksista 

(Sjaastad ym. 2016). Ytimenviereiset nefronit luovat munuaisen ytimeen 

konsentraatiogradientin, jonka avulla virtsan väkevöinti tapahtuu (Sjaastad ym. 2016). 

Munuaisen virtsanväkevöintikykyä voidaan arvioida kuorikerroksen nefronien ja 

ytimenviereisten nefronien määrien suhteen perusteella (Sjaastad ym. 2016). Toinen 

merkittävä tekijä on Henlen linkojen suhteellisen pituus, jota mitataan ytimen pituuden 

suhteella munuaisen tilavuuteen (Sperber 1944). Saatavaa lukua kutsutaan termillä 

relative medullary thickness (RMT) eli ytimen suhteellinen paksuus (Sperber 1944). 

Ytimenviereisten nefronien runsas määrä sekä suuri RMT viittaavat hyvään virtsan 

väkevöintikykyyn (Sjaastad ym. 2016). Beuchatin (1990) tutkimuksen mukaan RMT:n 

avulla pystytään päättelemään noin 59 prosenttia väkevöintikyvystä. Hylkeen 

munuaisten RMT:n perusteella niiden munuaisten voi epäillä kykenevän tehokkaaseen 

virtsan väkevöintiin (Vardy ja Bryden 1981, katsauksessa Ortiz 2001). Hylkeiden 

suurimmat mitatut virtsan osmolaalisuudet ovat kuitenkin merkittävästi laimeampia, 

kuin niiden RMT:n perusteella voi odottaa (Vardy ja Bryden 1981). Tämän perusteella 

hylkeiden munuaisten voidaan katsoa olevan jopa erittäin heikkoja väkevöimään 

virtsaa (Vardy ja Bryden 1981, katsauksessa Ortiz 2001). Hylkeillä RMT on laskettu 

vaihtelevasti vertaamalla ytimen paksuutta joko pikkumunuaisen tai koko munuaisen 

tilavuuteen, minkä seurauksena useiden lajien arvojen vertailu on vaikeaa (Sperber 

1944, Dragert ym. 1975, Vardy ja Bryden 1981). Sperber (1944) laski tarkempaa 

alalajin tunnistusta vaille jääneen norpan RMT:n olevan suhteessa koko munuaisen 

tilavuuteen 1,5. Tämä on pieni arvo verrattuna esimerkiksi koiraan (4,3) (Sperber 1944). 

On kuitenkin huomattava, että suhteessa pikkumunuaisen tilavuuteen esimerkiksi 

weddellinhylkeen RMT on 7,5 (Vardy ja Bryden 1981). Sperberin (1944) artikkelin 

tietojen perusteella tätä pikkumunuaisen kokoon suhteutettua arvoa ei harmillisesti 

pystytä laskemaan norpalle.  



	

	 19	

Makeanveden hylkeiden virtsan väkevöintikyvystä on tehty yksi tutkimus (Hong ym. 

1982). Siinä Hong ym. (1982) havaitsivat baikalinhylkeen kykenevän tuottamaan 

osmolaalisuudeltaan yhtä väkevää virtsaa kuin sen kantalaji norppa, vaikka 

baikalinhylje on elänyt eristyksissä makeassa vedessä 500 000 vuoden ajan (Repenning 

ym. 1979, lainaa Hong ym. 1982). Tutkimuksessa käytettiin lajia kohden vain kahta 

koe-eläintä ja yhtä koekertaa, joten mahdollisia pienempiä eroja virtsan väkevyyden 

vaihtelussa lajien välillä ei pystytä tulosten perusteella luotettavasti arvioimaan (Hong 

ym. 1982). 

 

2.5.2 Virtsanmuodostus 

 

Virtsanmuodostus voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen, jotka ovat filtraatio eli 

suodattuminen, reabsorptio eli takaisinimeytyminen ja sekreetio eli erittäminen. 

Suodattuminen erottelee aineet lähinnä niiden koon perusteella ja on passiivista eli 

energiaa kuluttamatonta toimintaa. Takaisinimeytymiseen ja erittämiseen kuuluu sekä 

aktiivisia että passiivisia prosesseja, jotka valikoivat takaisin otettavat tai eritettävät 

aineet kehon tarpeen mukaan (Sjaastad ym. 2016). 

 

Suodattuminen tapahtuu nefronissa, jossa plasma suodattuu hiussuonikeräsestä 

hydrostaattisen ja osmoottisen paineen vaikutuksesta kerästä ympäröivään Bowmanin 

kapseliin. Bowmanin kapselin viskeraalikerros, jonka lävitse plasma suodattuu, estää 

tehokkaasti proteiinien pääsyn muodostuvaan alkuvirtsaan. Bowmanin kapselista 

alkuvirtsa jatkaa tubulukseen, jossa tapahtuu takaisinimeytymistä ja erittämistä. 

Takaisinimeytymisessä alkuvirtsasta otetaan aktiivisesti ja passiivisesti takaisin 

liuenneita aineita ja vettä. Virtsaan voidaan myös erittää tiettyjä vierasaineita (Sjaastad 

ym. 2016). 

 

Minuutin aikana suodattuvan alkuvirtsan tilavuutta kutsutaan glomerulussuodoksen 

määräksi (glomerular filtration rate, GFR). GFR muodostuu nettofiltraatiopaineen ja 

filtraatiokertoimen tulona. Nettofiltraatiopaineeseen vaikuttavat hydrostaattinen paine 

sekä tälle vastakkainen osmoottinen paine. Plasman suodattuminen hiussuonikeräsestä 

Bowmanin kapseliin tapahtuu hydrostaattisen paineen vaikutuksesta. Hydrostaattista 
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painetta säätelee valtimoverenpaine ja munuaisten pikkuvaltimoiden vastus. 

Osmoottista painetta säätelee puolestaan munuaisen verenvirtaus. Bowmanin kapseliin 

suodattuva alkuvirtsa on proteiinivapaata, eli hiussuonikeräsen loppuosaa kohden 

plasman ja alkuvirtsa välinen osmoottinen paine kasvaa. Tämä paine on vastakkainen 

hydrostaattiselle paineelle, joten se vähentää suodattumista. Nettofiltraatiopaineeseen 

voidaan vaikuttaa tuojavaltimoiden ja viejävaltimoiden supistumisen säätelyllä. 

Tuojavaltimon supistuminen johtaa verenvirtauksen sekä hydrostaattisen paineen 

laskuun hiussuonikeräsessä, mikä vähentää suodattumista. Viejävaltimon supistuminen 

aiheuttaa puolestaan hiussuonikeräsessä verenpaineen laskun ja yhtaikaisen 

hydrostaattisen paineen nousun, mikä vähentää suodattumista vain lievästi (Sjaastad 

ym. 2016). 

 

Filtraatiofraktio on osuus munuaisen läpi minuutissa kulkevasta plasmasta eli 

munuaisen plasmavirtauksesta (renal plasma flow, RPF), joka suodattuu 

hiussuonikeräsessä. Filtraatiofraktio saadaan jakamalla GFR RPF:lla (Dalal ja Sehdev 

2018). 

 

RPF:n ja GFR:n säätely on hylkeillä tärkeä osmoottisen säätelyn mekanismi (Hong ym. 

1982). Esimerkiksi norpilla, kirjohylkeillä, weddellinhylkeillä ja pohjanmerinorsuilla 

tehdyissä tutkimuksissa molempien arvojen on todettu esimerkiksi sukeltamisen, 

stressin, paaston ja syömisen seurauksena muuttuvan laajalla vaihtelunalalla (Bradley ja 

Bing 1942, Hiatt ja Hiatt 1942, Page ym. 1954, Lowrance ym. 1956, Schmidt-Nielsen 

1959, Hong ym. 1982, Davis ym. 1983, Crocker ym. 1998). Kirjohylkeiden 

pakkosukelluskokeissa, joissa eläin on ollut sidottuna ja sen pää on upotettu veteen, 

GFR:n havaittiin laskevan lähelle nollaa (Bradley ja Bing 1942). Reaktion on 

jälkeenpäin epäilty aiheutuneen stressin laukaisemasta voimakkaasta sukellusvasteesta 

(Davis ym. 1983). Vapaasti sukeltavilla weddellinhylkeillä tehdyissä tutkimuksissa 

sukelluksenaikaisen GFR:n on havaittu pysyvän pääasiassa vastaavana lepotasoon 

nähden, kun sukellus ei ylitä ADL:aa (Davis ym. 1983). Sukelluksen ylittäessä ADL:n 

GFR laski yli 90 prosenttia (Davis ym. 1983).  Katsauksessaan Ortiz (2001) toteaa 

tämän vastaavan Zapolin (1979) tuloksia, joissa munuaisen verenkierto väheni 91 

prosenttia pakkosukelluksen kestäessä 8-12 minuuttia. Katsauksessaan Ortiz (2001) 
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ehdottaa Davisin ym. (1982) havaitseman GFR:n laskun olevan seuraus RPF:n laskusta 

ADL:n ylittyessä. On huomattava, että Zapolin (1979) tulokset saatiin 

pakkosukelluskokeissa, joissa eläinten mainittiin olleen yhteistyöhaluttomia. Tämä voi 

kertoa stressistä, joka on saattanut vaikuttaa kokeen tuloksiin (Davis ym. 1983). 

 

Osmoottisen säätelyn sopeutuminen paastoon vaikuttaa vaihtelevan hylkeillä lajeittain 

(katsauksessa Ortiz 2001). Verrattaessa luonnossa paastoavien pohjanmerinorsun 

poikasten (Ortiz ym. 1978) ja koeolosuhteissa paastotettujen kirjohylkeiden (Depocas 

ym. 1971, lainaa katsauksessa Ortiz 2001) veden puoliintumisaikaa, 

etelänmerinorsuilla veden puoliintumisaika oli 2,5-kertainen verrattuna kirjohylkeisiin 

(Depocas ym. 1978, lainaa katsauksessa Ortiz 2001, Ortiz ym. 1978, katsauksessa 

Ortiz 2001).    

 

Nisäkkäiden virtsantuotantoa säädellään munuaisen autoregulaatiolla, sympaattisen 

hermoston välityksellä sekä hormonaalisesti (Sjaastad ym. 2016). Tärkeimmät 

osmoottiseen säätelyyn osallistuvat hormonit ovat antidiureettinen hormoni (ADH), 

angiotensiini II, aldosteroni ja A-tyypin natriureettinen peptidi (ANP) (katsauksessa 

Ortiz 2001). Mainittuja hormoneja on löydetty tutkimuksissa lukuisilta hyljelajeilta (St. 

Aubin ja Geraci 1986, Zenteno-Savin ja Castellini 1998, Ortiz ym. 2000, Engelhardt ja 

Ferguson 1980, Sangaland ja Freeman 1976), mutta niiden vaikutuksia selvittävien 

tutkimusten tulokset eivät ole yksiselitteisiä (katsauksessa Ortiz 2001).  

 

2.5.1.2 Sympaattinen hermosto, adrenaliini ja noradrenaliini 

 

Sympaattinen hermosto aktivoituu yleisesti eläimillä vasteena esimerkiksi fyysiseen 

stressiin. Se suosii verenkiertoa aivoihin, sydämeen ja työskenteleviin luurankolihaksiin 

muiden sisäelinten kustannuksella. Erityisen voimakas sympaattinen aktivaatio voi 

vähentää maanisäkkäiden munuaisen verenkiertoa jopa 10-30 prosenttiin normaalista. 

Sympaattinen hermosto vapauttaa aktivoituessaan adrenaliinia ja noradrenaliinia 

lisämunuaisista. Munuaisissa sympaattinen hermosto sekä sen verenkiertoon 

vapauttama adrenaliini supistavat tuojavaltimoita ja viejävaltimoita. Koska sekä 

tuojavaltimot että viejävaltimot supistuvat, hydrostaattinen paine laskee vähemmän 
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kuin osmoottinen paine. Tämän seurauksena GFR laskee suhteessa vähemmän kuin 

verenvirtaus, ja veden ja suolojen takaisinotto tehostuu (Sjaastad ym. 2016). 

 

Hiatt ja Hiatt (1942) sekä Bradley ja Bing (1942) totesivat kirjohylkeillä tehdyissä 

tutkimuksissa tuojavaltimoiden ja viejävaltimoiden todennäköisesti osallistuvan 

hiussuonikeräsen verenpaineen säätelyyn myös hylkeillä. Sympaattisen hermoston 

osuudesta sukellusvasteen säätelyssä ei tiedetä (katsauksessa Butler ja Jones 1997). 

Piisameilla sukellusvastetta tutkineet Signore ja Jones (1995) ehdottivat, että 

sympaattinen hermosto toimii sukellusvasteen aikana, mutta vagaalinen aktiivisuus 

estää sen sydämeen kohdistuvat vaikutukset. Weddellinhylkeillä plasman adrenaliini- ja 

noradrenaliinipitoisuuksien on havaittu nousevan ADL:aa pidemmissä sukelluksissa 

(Hochachka ym. 1995, Hurford ym. 1996). Näillä hormoneilla epäilläänkin olevan 

merkittävä osa hylkeiden sukellusvasteen säätelyssä (Hochachka ym. 1995, Hurford 

ym. 1996). 

 

2.5.1.3 Antidiureettinen hormoni 

 

Hypotalamus tuottaa antidiureettista hormonia eli ADH:a, joka varastoidaan 

aivolisäkkeen takaosaan. Hypotalamus aistii veren osmolaarisuutta, ja vasteena 

osmolaarisuuden nousulle se vapauttaa ADH:a verenkiertoon. ADH lisää 

munuaistubulusten distaaliosan ja kokoojaputkien seinämän läpäisevyyttä vedelle 

kiihdyttämällä seinämän soluissa vesikanavien eli akvaporiinien tuotantoa ja niiden 

siirtymistä seinämän solujen apikaalipuolelle. Tästä seuraava lisääntynyt veden 

takaisinotto yhdessä muuttumattoman natriumin erityksen kanssa laskee kehon 

osmolariteettia. ADH:n eritystä tehostaa myös verenpaineen lasku, jota laskimoiden ja 

sydämen eteisten venytystä aistivat solut havainnoivat (Sjaastad ym. 2016).  

 

Kuten maanisäkkäillä (Wade ym. 1982), myös hylkeillä ADH vaikuttaa säätelevän 

veden takaisinottoa (Bradley ym. 1954, Page ym. 1954, Hong ym. 1982, katsauksessa 

Ortiz 2001). Page ym. (1954) havaitsivat pitressiinin eli keinotekoisen ADH:n infuusion 

nostavan kirjohylkeillä virtsan osmolaliteettia, ja Bradley ym. (1954) totesivat sen 

vähentävän virtsaneritystä ja nostavan virtsan elektrolyyttikonsentraatiota. 
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Baikalinhylkeillä ja norpilla tehdyssä tutkimuksessa paasto nosti ADH:n määrää 

virtsassa sekä virtsan osmolaalisuutta (Hong ym. 1982). 

 

2.5.1.4 Reniini-angiotensiini-aldosteroni-järjestelmä 

 

Reniini-angiotensiini-aldosteroni- eli RAA-järjestelmä säätelee solunulkoisen nesteen 

tilavuutta ja verenpainetta. Tuojavaltimoiden seinämän erikoistuneet lihassolut eli 

jukstaglomerulaarisolut tuottavat reniini-entsyymiä. Reniiniä vapautuu verenpaineen 

laskun seurauksena sekä sympaattisen hermoston vaikutuksesta. Reniini muuttaa 

maksan tuottaman angiotensinogeenin angiotensiini I:ksi, joka edelleen muutetaan 

keuhkojen endoteelisolujen ACE-entsyymin (angiotensin-converting enzyme) avulla 

angiotensiini II:ksi. Angiotensiini II supistaa aivoja ja sydäntä lukuun ottamatta koko 

kehon pikkuvaltimoita nostaen verenpainetta. Munuaisissa tuojavaltimoiden ja 

viejävaltimoiden supistuminen johtaa vastaaviin muutoksiin kuin sympaattisen 

hermoston vaikutuksesta. Lisäksi angiotensiini II edistää ADH:n vapautumista ja 

aldosteronin erittymistä, sekä kiihdyttää aivojen janokeskusta (Sjaastad ym. 2016). 

 

Aldosteroni on hormoni, jota tuotetaan lisämunuaiskuoren keräsvyöhykkeellä (zona 

glomerulosa). Sen eritystä säätelee angiotensiini II:n ohella solunulkoinen 

kaliumkonsentraatio, jonka nousu saa aldosteronia tuottavat solut vapauttamaan 

hormonia verenkiertoon. Aldosteroni on nisäkkäillä tavallisesti tärkein virtsan 

natriumkonsentraatiota säätelevä tekijä. Se tehostaa natriumin takaisinottoa distaalisissa 

tubuluksissa ja kokoojaputkissa lisäämällä natrium-kaliumpumppujen tuotantoa solujen 

basaalipinnalle ja natriumkanavien tuotantoa niiden apikaalipinnalle. Lisääntynyt 

natriumin ja sen mukana veden takaisinotto kasvattaa veritilavuutta ja nostaa 

verenpainetta (Sjaastad ym. 2016). 

 

RAA-järjestelmän toiminta ja merkitys hylkeillä on epäselvä (katsauksessa Ortiz 2001). 

Norpilla, grönlanninhylkeellä (St. Aubin ja Geraci 1986), kirjohylkeillä (Keogh ja 

Atkinson 2015) ja pohjanmerinorsuilla (Ensminger ym. 2014) tehdyissä tutkimuksissa 

kortikotropiinin on havaittu lisäävän aldosteronin erittymistä, kun maanisäkkäillä 

kortikotropiini säätelee tyypillisesti vain kortisolin erittymistä lisämunuaiskuorelta 
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(Sjaastad ym. 2016). Tämä viittaa aldosteronin erityksen säätelyn tapahtuvan myös 

aivolisäkkeen kautta (St. Aubin ja Geraci 1986).  St. Aubin ja Geraci (1986) epäilivät 

stressin seurauksena pitkäaikaisesti koholla olevan veren kortikotropiinipitoisuuden 

joissain tapauksissa uuvuttavan aldosteronia tuottavat solut, ja näin aiheuttavan 

hyponatremian syntymisen.  

 

Hong ym. (1982) havaitsivat norpilla hyperosmoottisen suolaliuoksen antamisen 

jälkeen natriumin erityksen lisääntyvän, mutta yhtäaikaista aldosteronin erittymisen 

nousua ei todettu. Borruel ym. (1974) eivät löytäneet weddellinhylkeen lisämunuaisista 

aldosteronia. Positiivinen korrelaatio reniinin ja aldosteronin välillä on kuitenkin 

havaittu pohjanmerinorsuilla (Ortiz ym. 2000), ja katsauksessa Ortiz (2001) ehdottaa, 

että normonatremisissa oloissa hylkeiden elektrolyyttitasapainoa säädeltäisiin 

maanisäkkäiden tapaan RAA-järjestelmän kautta.  

 

2.5.1.5 Natriureettiset peptidit 

 

Natriureettisiin peptideihin kuuluvat esimerkiksi A-tyypin natriureettinen peptidi eli 

ANP (atrial natriuretic peptide) ja urodilatiini (Sjaastad ym. 2016). ANP erittyy sydämen 

eteisten seinämän soluista ja urodilatiini munuaisen distaalisten tubulusten seinämien 

soluista, ja ne lisäävät natriumin ja sen mukana veden erittymistä virtsaan (Sjaastad ym. 

2016). Natriureettisten peptidien vapautumisen on kaikilla nisäkkäillä uskottu 

tapahtuvan niitä erittävien solujen vasteena verenpaineen nousuun (Sjaastad ym. 2016). 

Joidenkin tutkimuksien perusteella ANP:n eritystä lisääväksi tekijäksi on ehdotettu 

hypoksiaa (katsauksessa Arjamaa ja Nikinmaa 2011). Weddellinhylkeillä sekä 

merinorsuilla tehdyssä tutkimuksessa ANP:n määrän havaittiin lisääntyvän ja 

angiotensiini II:n ja ADH:n määrän vähenevän plasmassa nukkumiseen liittyvän 

hengityskatkon aiheuttaman hypoksian aikana (Zenteno-Savin ja Castellini 1998).  

 

2.5.2 Vesi ja ravinto 

 

Hylkeiden ei ole yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta havaittu kykenevän 

väkevöimään virtsansa natrium- ja kloridipitoisuuksia merivettä väkevämmiksi (Bradley 
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ym. 1945, Kooyman ja Drabek 1968, Hong ym. 1982, Adams ja Costa 1993). On 

kuitenkin huomioitava, että osalla lajeista väkevin mitattu virtsan osmolaalisuus ei 

perustu paastotutkimuksiin. Koska meriveden käyttäminen veden lähteenä edellyttää 

kykyä väkevöideä virtsan elektrolyyttitasot merivettä korkeammiksi (Albrecht 1950), 

hylkeiden ei uskota käyttävän merivettä vedenlähteenään (katsauksessa Ortiz 2001). 

Syömisen yhteydessä nieltävän meriveden määrän on arvioitu olevan hylkeillä 

merkityksettömän pieni (Depocas ym. 1970, lainaa katsauksessa Ortiz 2001). 

Grönlanninhylkeiden on havaittu juovan merivettä (Gales ja Renouf 1993), ja niillä 

tehdyssä tutkimuksessa meriveden juomisen havaittiin tehostavan urean erittymistä 

virtsaan (Storeheier ja Nordoy 2001). Meriveden juomisen eli mariposian onkin 

ehdotettu näillä eläimillä liittyvän typpiaineenvaihdunnan ylläpitämiseen, koska 

merivesi lisää virtsaan osmoottista tilaa urealle (Storeheier ja Nordøy 2001). Makean 

veden nauttimisesta on tehty yksittäisiä havaintoja esimerkiksi grönlanninhylkeillä, 

joiden on havaittu syövän jäätä (Renouf ym. 1990), sekä vankeudessa eläneillä 

kirjohylkeillä, jotka joivat tarjottua vettä pitkän kuljetusmatkan jälkeen (Irving ym. 

1935). Ylipäätään makean veden nauttimista ei pidetä hylkeille merkittävänä 

vedenlähteenä (katsauksessa Ortiz 2001). Vaikka hylkeet eivät normaalisti juo vettä, 

niiden fysiologisen reaktion mahaletkulla annettuun veteen on todettu olevan 

nisäkkäille tyypillinen (Ladd ym. 1951, Bradley ym. 1954).   

 

Merinorppien ravinto koostuu kaloista ja äyriäisistä (Lydersen 1998). Sekä makean että 

meriveden luukalat ovat osmokonformoijia, eli niiden sisäinen osmolaliteetti ja 

ionikonsentraatiot poikkeavat meriveden arvoista (Campbell ja Reece 2008). 

Huippuvuorten (Lydersen 1998) ja Alaskan (Quakenbush ym. 2011) norppien 

tärkeimmän saaliskalan, turskan (Gadus morhua Linn. 1758), natrium- ja 

kloridikonsentraatiot ovat hieman korkeammat kuin merinorppien plasman natrium- ja 

kloridikonsentraatiot (Hong ym. 1982, Larsen ym. 1996, Tryland ym. 2006). 

Merivedessä elävien äyriäisten ionipitoisuudet ovat lähellä meriveden arvoja (Evans 

2009). Saimaannorpan, jonka ravinto koostuu käytännössä yksinomaan kaloista 

(Kunnasranta ym. 1999), veren viitearvoista ei ole julkaistua tietoa. Verrattuna sekä 

baikalinhylkeiden (Hong ym. 1982) että merinorppien (Pusa hispida hispida) (Tryland 

ym. 2006) plasman natriumkonsentraatioihin, esimerkiksi siian (Coregonus lavaretus 
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pallasi Vale. 1848) (Kunnsaranta ym. 1999) plasman natriumkonsentraatio (Vuorinen 

ym. 2003) on vähän alhaisempi (Hong ym. 1982, Vuorinen ym. 2003, Tryland ym. 

2006).   

 

Hong ym. (1982) tutkimuksessa baikalinhylkeiden plasman natriumkonsentraatio oli 

hieman alhaisempi kuin samassa tutkimuksessa tarkasteltujen norppien (Pusa hispida 

hispida). Toisaalta baikalinhylkeiltä mitatut plasman natriumkonsentraatiot (Hong ym. 

1982) asettuvat norpilta mitatuissa plasman viitearvojen rajoissa lähelle puoliväliä 

(Tryland ym. 2006). On kuitenkin huomattava, että Hong ym. (1982) tutkimuksen 

tulokset on saatu kahden yksilön yhteensä kymmenen verinäytteen keskiarvona. Osa  

näytteistä on otettu paastokokeen aikana, mikä saattaa vaikuttaa tulosten 

luotettavuuteen (Hong ym. 1982). Lisäksi koe-eläiminä käytettyjen baikalinhylkeiden 

ruokavalio tutkimuskeskuksessa on pohjautunut silliin, mikä saattaa vaikuttaa tuloksiin 

lisääntyneen suolansaannin kautta (Hong ym. 1982).  

 

Makeassa vedessä elävät baikalinhylkeet saavat ravinnostaan hyvin vähän natriumia 

(Hong ym. 1982). Hong ym. (1982) havaitsivat baikalinhylkeen munuaisten kykenevän 

voimakkaaseen natriumin takaisinottoon. Paastokokeessa baikalinhylkeet erittivät 

virtsaansa alhaisimmillaan vain 0,05 prosenttia alkuvirtsaan suodattuneesta natriumista. 

Merinorppien vastaava luku samassa tutkimuksessa oli 0,13 prosenttia (Hong ym. 

1982).  

 

Hylkeiden ravinto sisältää rasvan ohella runsaasti proteiinia (Irving 1935). Proteiinien 

aineenvaihdunnan lopputuotteena muodostuva urea eritetään kehosta munuaisten 

kautta virtsaan (Sjaastad ym. 2016). Urea tarvitsee erittyäkseen enemmän vettä kuin 

proteiinin hajoamisessa syntyy (Williams ja Worthy 2002). Hylkeiden plasman 

ureapitoisuus on korkeampi kuin useilla maanisäkkäillä (Schmidt-Nielsen ym. 1959, 

Hong ym. 1982, Tryland ym. 2006), minkä epäillään tehostavan urean poistamista 

virtsaan (Schmidt-Nielsen ym. 1959, Hong ym. 1982). Syömisen on havaittu nostavan 

GFR:aa kirjohylkeillä (Hiatt ja Hiatt 1942, Schmidt-Nielsen ym. 1959). Toisaalta 

imeväisikäisillä merinorsuilla vastaavaa GFR:n muutosta ei havaittu imetyksen jälkeen 

(Houser ym. 2001). Tästä havainnosta johtuen katsauksessaan Ortiz (2001) epäilee 
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ravinnon runsaan proteiinimäärän nostavan GFR:aa. GFR:n nousun on epäilty liittyvän 

pyrkimykseen poistaa ravinnon mukana saatava typen ylimäärä, kun tarjolla on 

samanaikaisesti ravinnon sisältämää vettä (Hiatt ja Hiatt 1942). Myös hylkeiden virtsan 

urea-, natrium- ja kalium-konsentraatioiden on havaittu nousevan ruokailun jälkeen 

(Schmidt-Nielsen ym. 1959). Syömisen ei ole kuitenkaan havaittu vaikuttavan urean 

filtraatiofraktioon (Schmidt-Nielsen ym. 1959). Katsauksessaan Ortiz (2001) toteaa 

tämän viittaavan heikkoon urean kuljetuskykyyn.  

 

Hong ym. (1982) havaitsivat merinorppien ja baikalinhylkeiden paaston aikaisen 

virtsan osmolaalisuuden kasvun perustuvan pääasiassa urean pitoisuuden nousuun 

virtsassa. Paaston aikana norpan virtsan osmolaalisuudesta noin 72,6 prosenttia oli 

peräisin ureasta ja 16,1 prosenttia natriumista, kaliumista ja kloorista. 

Baikalinhylkeiden virtsan osmolaalisuudesta urean osuus oli 82,6 prosenttia ja 

elektrolyyttien 9,3 prosenttia (Hong ym. 1982). Tämä viittaa baikalinhylkeen säästävän 

paaston aikana elektrolyyttejä merinorppaa tehokkaammin (Hong ym. 1982). 

 

2.5.3 Iskemia  

 

Pitkien sukellusten aikana hylkeen munuaisten verenkierto voi vähentyä 90 prosenttia 

(Davis ym. 1983), joten munuaisten täytyy kestää huomattavaa lämmintä kudosten 

hapenpuutetta eli iskemiaa (Halasz ym. 1974). Hapekkaan veren palatessa kudoksiin 

iskemian jälkeen reaktiivisten happiyhdisteiden muodostuminen lisääntyy (katsauksessa 

McCord 1985). Toistuvasta sukeltamisesta ja pinnalle palaamisesta seuraava iskemian 

ja verenvirtauksen palautumisen vuorottelu altistaa hylkeet huomattavalle määrälle 

reaktiivisia happiyhdisteitä (Zenteno-Savin ym. 2002). Hylkeiden kudoksissa ei 

kuitenkaan ole havaittu happiradikaalien aiheuttamia vaurioita suhteessa enempää kuin 

maanisäkkäiden kudoksissa (Zenteno-Savin ja Elsner 1998, lainaa Zenteno-Savin ym. 

2002, katsauksessa Vasquez-Medina 2011).  

 

Hylkeiden munuaiset vaikuttavat olevan erittäin sietokykyisiä toistuvan verenkierron 

rajoittumisen aiheuttamille ääriolosuhteille ja niiden seurauksille (Halasz ym. 1974). 

Halasz ym. (1974) vertasivat tutkimuksissaan kirjohylkeiden ja koirien irrotettujen 
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munuaisten kykyä palautua iskeemisesta tilasta. Munuaisten verenkierto pysäytettiin 

tunniksi, jonka jälkeen se käynnistettiin uudelleen ja munuaisten hapenkäyttöä ja 

virtsaneritystä seurattiin. Kirjohylkeiden munuaiset palasivat nopeasti toimintakykyisiksi 

koirien munuaisten palautumisen ollessa vähäistä tai olematonta (Halasz ym. 1974). 

Verenkierron rajoittaminen johtaa sukeltamisen aikana etenevään lämpötilan laskuun 

(Scholander ym. 1942, Hill ym. 1987, Blix ym. 2010). Hylkeiden aineenvaihdunnan 

uskotaan laskevan sukelluksen aikana, mutta asian suora tutkiminen on haastavaa 

(Berta 2015). 
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3 AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

3.1 Näytteiden kerääminen 

 

Metsähallitus kerää ja pakastaa kaikki riittävän hyväkuntoiset kuolleena löydetyt 

saimaannorpat. Vuoden aikana löydetyille norpille suoritetaan keskitetysti patologinen 

tutkimus Oulun Evirassa, ja tutkimusten yhteydessä Itä-Suomen yliopisto ja 

Metsähallitus keräävät ruhoista näytteitä. Avausten jälkeen Luonnonvarakeskus 

määrittää tutkittujen yksilöiden iät. Ruhoja sulatetaan muutama päivä ennen 

raadonavausta. Tähän tutkimukseen käytettyjä näytteitä on kerätty marraskuussa 2016 

sekä tammi- ja marraskuussa 2018 suoritetuissa avauksissa. Koska ruhojen kunto 

riippuu pitkälti kuolintavasta, kuolinhetken vuodenajasta sekä siitä, kuinka paljon 

kuoleman ja löytöhetken välillä kuluu aikaa, saatavilla olevan tutkimusmateriaalin laatu 

vaihtelee huomattavasti. Ruhoissa yliedustettuina ovat poikaspesiin kuolleet kuutit sekä 

nuoret yksilöt, jotka ovat hukkuneet kalaverkkoihin. Suhteessa parhaimmassa kunnossa 

ovat yleensä verkkoihin talviaikaan hukkuneet norpat. Aikuiset norpat kuolevat harvoin 

kalaverkkoihin, joten niiden kuolinsyy on usein etukäteen epäselvä. Tällöin 

patologinen avaus tehdään perinpohjaisemmin, minkä seurauksena tutkimuskelpoista 

materiaalia anatomiseen tarkasteluun jää jäljelle rajallisesti. Tähän tutkimukseen ei 

saatu aikuisten yksilöiden ehjiä munuaisia. Koska avauksissa edettiin ensisijaisesti 

muiden avauksiin osallistuneiden tahojen määrittämissä tahdissa ja rajoissa, kaikkea 

haluttua tietoa ei aina pystytty hankkimaan tutkituista yksilöistä. Oulussa avattujen 

saimaannorppien lisäksi tässä tutkimuksessa on käytetty materiaalina kahta yksilöä, 

jotka tutkittiin Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa kesällä 2018. 

Molemmat olivat nuoria eläimiä, jotka olivat hukkuneet kalaverkkoihin. Näiden 

eläinten avausten tarkoituksena oli kuvata saimaannorpan tyyppiyksilö. 

 

Tutkimukseen kerättiin tietoja ja näytteitä yhteensä 16 saimaannorpasta (taulukko 1). 

Munuaiset irrotettiin ruhosta kapselinsa kanssa, ja munuaisvaltimot katkaistiin läheltä 

aorttaa. Kolmen yksilön munuaiset irrotettiin molemmat yhtäaikaa niitä ympäröivän 

kudoksen kanssa selän ihoa myöten. 



	

	 30	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

   
   

   
Ta

ul
uk

ko
 1

. N
or

pp
ak

oh
ta

in
en

 n
um

er
o 

on
 M

et
sä

ha
lli

tu
ks

en
 y

ks
ilö

lle
 a

nt
am

a 
id

en
tif

io
in

tin
um

er
o.

  



	

	 31	

3.2 Iänmääritys ja kohderyhmän rajaus 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kuvata aikuisen norpan munuaisten anatomia. 

Saimaannorppa on täysikasvuinen noin 4-vuotiaana (Auttila ym. 2016). Norpan ikä 

voidaan määrittää karkeasti sen pituuden, painon ja vuodenajan perusteella (Auttila 

ym. 2016). Tarkempi iänmääritys tehdään laskemalla alakulmahampaan 

hammassementin kerrokset (Stewart ym. 1996). Koska aiemmin kuvatuista syistä 

aikuisten yksilöiden munuaisia pystyttiin tutkimaan vain osittain, tutkittava ryhmä 

rajattiin mahallaan mitattaessa nenänpäästä hännänpäähän suoralta pituudeltaan (back-

up standard length) (McLaren 1993) mitattuna vähintään 98 cm pitkiin yksilöihin. 

Saimaannorpat saavuttavat tämän pituuden keskimäärin noin vuoden iässä (Auttila ym. 

2016). Rajauksella pyrittiin vähentämään iän vaikutusta löydöksiin. Aikuisten 

saimaannorppien pituuden keskiarvo on 132 cm (Auttila ym. 2016). Poikkeuksena 

asetettuun rajaukseen tutkimukseen sisällytettiin yksi pesäkuollut ja kaksi verkkoihin 

kuollutta norppaa. Näitä yksilöitä käytettiin silikonivaloksien tekemiseen. Iänmääritys 

tehtiin pääasiassa pituuden, painon ja löytöajankohdan perusteella, koska 

Luonnonvarakeskuksen suorittama iänmääritys ei useimpien eläinten osalta ehtinyt 

valmistua tutkielman aikataulussa. Tutkimukseen käytettyjen yksilöiden 

iänmäärityksessä konsultoitiin Itä-Suomen yliopiston yliopistotutkijaa ja 

Luonnonvarakeskuksen asiantuntijaa Mervi Kunnasrantaa. 

 

3.3 Mittaaminen ja histologia 

 

Norpista pyrittiin ottamaan ylös niiden avauksissa mitatut paino ja pituus. Lisäksi 

kirjattiin kuolintapa, löytöpäivämäärä sekä muut huomionarvoiset seikat, kuten raadon 

kunto tai kuolemaa edeltänyt heikko kuntoluokka. Kokonaisena irrotetuista munuaisista 

pyrittiin mittaamaan ulkomitat sekä paino. Painoa verrattiin sekä hylkeiden 

ruumiinpainoon että pituuteen. Lisäksi kahdelta norpalta irrotettiin virtsarakko. 

Yhdeksästä munuaisesta ja yhdestä virtsarakosta otettiin kudosnäytteitä, jotka fiksattiin 

puskuroidussa 10 prosenttisessa formaliinissa. Niistä tehtiin 5, 7, 10 ja 12 mikrometrin 

paksuisia histologisia leikkeitä. Leikkeet värjättiin eosiini-hematoksyliini-, Masson’s 

trichrome- sekä PAS-värjäyksillä. 
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3.4 Ytimen suhteellinen paksuus eli relative medullary thickness 

 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on käytetty kahta tapaa hylkeiden RMT:n laskemiseen. 

Sperber (1944) vertasi pikkumunuaisen ytimen paksuutta koko munuaisen tilavuuteen, 

kun esimerkiksi Vardy ja Bryden (1981) käyttivät vertailuarvona pikkumunuaisen 

tilavuutta. Vertailun mahdollistamiseksi muihin lajeihin RMT laskettiin molemmilla 

tavoilla. Sperberin (1944) yhtälö: 

 

RMT = !"#$%& !"#$%%$ !!  
!"#"$%&'# !"#"$%!! !"#!$%& (!!)!  

 

Vardyn ja Brydenin (1981) käyttämä muunnelma Sperberin (1944) yhtälöstä: 

 

RMT = !"#$%& !"#$%%$ !!  
!"##$%$&$'"()& !"#"$%!! !"#!$%& (!!)!  

 

RMT mitattiin pakastuksen jälkeen formaliinissa fiksoiduista munuaisnäytteistä. 

Pikkumunuaiset mitattiin viivottimen avulla 0,5 millimetrin tarkkuudella. Mittauksessa 

haasteena oli kudosten heikko erotettavuus. Koska pikkumunuaisten välillä ei ollut 

selkeää raja, etenkin leveyden arviointi oli vaikeaa. Monet munuaispyramidit olivat 

suuntautuneet vinosti pikkumunuaisen pintaan nähden, ja nämä pikkumunuaiset 

jätettiin mittaamatta. RMT:n laskemista varten mitattiin viisi aikuisen yksilön 

pikkumunuaista ja 16 nuoren yksilön pikkumunuaista.  

 

3.4 Silikonivalokset 

 

Verisuoniston ja virtsateiden anatomian tutkimiseen käytettiin silikonivaloksia. Käytetty 

silikoni oli 3M-yhtiön valmistamaa kaksikomponenttisilikonia. Se injisoitiin 

annostelijalla, joka sekoittaa komponentit injisoinnin yhteydessä. Silikoni on kehitetty 

hammaslääkärien käyttöön hampaista tehtäviä valoksia varten, joten se on hydrofiilista 

ja nopeasti jähmettyvää. Kyseistä silikonia on käytetty aikaisemmin hyvällä 

menestyksellä esimerkiksi nautojen vetimien morfometrisissa tutkimuksissa (Vesterinen 

ym. 2014) ja saimaannorppien keuhkojen anatomian tutkimuksessa (Laakkonen ym. 

2016). Tässä tutkimuksessa käytettiin saman valmistajan kolmea erilaista silikonia 
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(ExpressTM 2 Light Body Standard Quick, ExpressTM 2 Regular Body Quick ja ExpressTM 2 

Light Body Flow Quick), jotka erosivat toisistaan viskositeetiltaan, 

jähmettymisnopeudeltaan ja väriltään. Tämä mahdollisti eri kokoisten rakenteiden 

hahmottamista ja auttoi samaan elimeen injisoiduissa näytteissä rakenteiden erottelua 

värivaihtelun ansiosta. Tarvittaessa katkenneita suonia ligatoitiin silikonin valumisen 

estämiseksi. Injisoinnin yhteydessä suonien ja tiehyiden täyttymisestä aiheutuvaa 

painetta injisointilaitteen liipaisimessa tarkkailtiin sormituntumalla, ja injisointi pyrittiin 

lopettamaan ennen kudosten rikkoutumista.  Silikoni-injisoinnin jälkeen kudos 

sulatettiin 35 prosenttisella natriumhypokloriittiliuoksella ja sulamisen aikana 

välivaiheista otettiin valokuvia anatomian hahmottamiseksi myöhemmässä 

tarkastelussa. Pidempää sulatusta vaatineissa näytteissä silikonin väri haalistui. Valoksia 

tutkittiin silmämääräisesti ja stereomikroskoopin avulla. Pikkumunuaisten määrä saatiin 

laskemalla munuaispikarit.  
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4 TULOKSET 

 

4.1 Sijainti ja muoto 

 

Munuaiset sijaitsivat selkärangan molemmin puolin toisen ja viidennen lantionikaman 

välisellä alueella, oikean munuaisen sijaitessa hieman kraniaalisemmin.  Munuaiset 

muistuttivat muodoltaan karkeasti maanisäkkäiden munuaisia. Munuaiset olivat 

litteähköt, paksuudeltaan noin nejänneksen pituudesta. Munuaisvaltimo ja 

virtsanjohdin kulkivat munuaispoukamaan munuaisportista, joka sijaitsi 

mediaalireunassa lähellä munuaisen keskikohtaa. Kalvojen poistamisen jälkeen 

pikkumunuaiset ja niiden väliset uurteet erottuivat selkeästi. Lisäksi näkyviin tuli 

kraniaalipäätä kohden kaartunut ventraalinen rako (kuva 3), joka ulottui noin 

munuaisen puoliväliin. Raon kohdalla pikkumunuaisten välillä oli sidekudosta, joka piti 

raon suljettuna. Munuaispoukama sisälsi löyhää sidekudosta sekä virtsanjohtimen ja 

verisuonten haaroja. 

 

                
 

Kuva 3. Vasen munuainen. Ventraalipinta, kraniaalipää vasemmalla. Ventraalista rakoa 

dissekoitu osittain auki. Selitteet: 1 = munuaisvaltimo, 2 = virtsanjohdin, nuoli = 

ventraalinen rako 
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4.2 Munuaisten massa, pituus ja ytimen suhteellinen paksuus 

 

Nuorten yksilöiden (n=5) munuaisten massa oli keskimäärin 0,67 prosenttia 

ruumiinpainosta (vaihteluväli 0,47-0,88 prosenttia), ja munuaisten massan suhde 

norpan pituuteen oli 0,00178 g/cm. Aikuisilla norpilla (n=2) munuaisten massa oli noin 

0,49 prosenttia ruumiinpainosta (vaihteluväli 0,47-0,5 prosenttia), ja munuaisten 

massan suhde yksilön pituuteen (n=1) oli 0,00175 g/cm. Suhteessa munuaisen 

tilavuuteen RMT oli aikuisella (n=1) sekä nuorilla (n=4) norpilla keskimäärin 1,5. 

Suhteessa pikkumunuaisen tilavuuteen RMT oli aikuisella keskimäärin 6,6 ja nuorilla 

keskimäärin 6,8.  

 

4.3 Histologia 

 

Saimaannorpan munuaisten histologia vastasi tutkituilta osin pitkälti aikaisempia 

hylkeiden munuaisten histologian kuvauksia. Histologisissa näytteissä todettiin 

autolyysia, jonka aste vaihteli kohtalaisesta voimakkaaseen. Autolyysi vaikeutti 

kudosten hienorakenteen tarkastelua. 

 

Kaarivaltimoita ympäröi endoteeli, sen alapuolella sileälihaskerros ja edelleen sen 

alainen sidekudoskerros. Kuoren ja ytimen rajalla joidenkin kaarivaltimoiden vieressä 

havaittiin vain endoteelin ja sidekudoksen ympäröimiä verisuonia (kuva 5). Näiden 

suonten alkuperää ei leikkeiden rajallisen määrän vuoksi kyetty varmistamaan. Kuoren 

ja ytimen välisellä alueella ei havaittu valtimoista erillään olevia sidekudosjuosteita. 

 

Liuskalaskimoiden, jaokemunuaisten yhdyslaskimoiden ja jaokemunuaisten 

kokoojalaskimoiden seinämää verhosi ohut endoteeli. Niiden ympärillä ei havaittu 

lihaskudosta eikä sidekudosta. Lähellä munuaisen pintaa jaokemunuaisten 

kokoojalaskimoiden seinämissä endoteelin alapuolella oli vähäisesti sidekudosta. 

Kapselinalaiset laskimot olivat uponneet puolittain munuaiskudokseen (kuva 4). Niitä 

ympäröi endoteeli ja sen alainen sidekudoskerros. Kapselinalaisten laskimoiden 

seinämän rakenteen vaihtelua munuaiskudoksen ja kapselin puolten välillä ei kyetty 

luotettavasti arvioimaan.   
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Kuva 4. Kapselinalainen laskimo. 10 x suurennos HE-värjäys. Kuva 5. Kaarivaltimo ja 

laskimoita kuoren ja ytimen välisellä alueella. Selitteet: 1 = kaarivaltimo, 2 = 

liuskavaltimo, 3 = laskimo, 4 = hiussuonikeränen. 20 x suurennos. Masson’s trichrome 

-värjäys. 

 

Munuaispikarin ja virtsateiden alkupään pintaa peitti yksinkertainen kuutioepiteeli, ja 

sen alapuolella sidekudoskerros. Virtsarakon histologisen näytteen laatu oli heikko. 

Näytteissä rakon seinämä venynyt ja se koostui välimuotoisesta epiteelistä sekä sen 

alapuolella side- ja sileälihaskudoksesta. 

 

4.4 Verenkierto 

 

Kaikilla munuaisilla oli yksi aortasta haarautuva munuaisvaltimo, joka kulki 

munuaispoukamaan munuaisportista virtsanjohtimen dorsaalipuolella. Viidellä 

eläimellä munuaisvaltimo haarautui ensimmäisen kerran munuaiskudoksessa, ja 

yhdellä eläimellä ensimmäinen haarautuminen tapahtui juuri ennen munuaista. 

Munuaisvaltimon päähaarojen jakautumisessa esiintyi kahta haarautumistyyppiä (kuva 

6, kuva 7). Haarautumistyyppi I:ssä (n=6) munuaisvaltimo haarautui kapeampaan 

kaudaaliseen ja paksumpaan kraniaaliseen haaraan, joista kraniaalinen haara jakautui 

edelleen mediaaliseen ja kraniaaliseen haaraan (kuva 6).  Haarautumistyyppi II:ssa  
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Kuva 6. Haaroittumistyyppi I. Vasemman munuaisen munuaisvaltimon haarautuminen, 

silikonivalos (ExpressTM 2 Light Body Standard Quick). Ventraalinen kuvakulma, 

kraniaalisuunta kuvan ylälaidassa. Kuva 7. Haaroittumistyyppi II. Vasemman 

munuaisen munuaisvaltimon haarautuminen, silikonivalos (ExpressTM 2 Light Body 

Standard Quick). Ventraalinen kuvakulma, kraniaalisuunta kuvan ylälaidassa.   

 

(n=2) munuaisvaltimo haarautui ensin kaudaaliseen ja kraniaaliseen haaraan, joista 

kraniaalinen haarautui lähes välittömästi uudelleen mediaaliseen ja kraniaaliseen 

haaraan, joista kraniaalinen haarautui vielä kerran lyhyeen medio-ventraaliseen ja  

pidempään kraniaaliseen haaraan (kuva 7). Eläimillä, joiden molemmat munuaiset 

tutkittiin (n=2), haarautumistyyppi erosi munuaisten välillä. Munuaisvaltimo jakautui 

yleensä 5-7 kertaa, ennen kuin se saavutti yksittäisen pikkumunuaisen. Yksittäiseen 

pikkumunuaiseen kulki tavallisesti yksi tai kaksi munuaisjaokevaltimoa. 

Munuaisjaokevaltimot haarautuivat useimmiten kahdeksi kuoren ja ytimen välillä 

kulkevaksi suoneksi, joista kaarivaltimot edelleen haarautuivat (kuva 8). 

 

Kudosten verisyys, laskimoiden seinämien ohuus sekä autolyysimuutokset tekivät 

munuaisen pinnan laskimoverenkierron hahmottamisen haastavaksi. Kun laskimoissa ei 

ollut verta, niiden erottaminen ympäröivistä kudoksista oli erittäin vaikeaa. Silikoni 

eteni laskimoissa valtimoita heikommin, mikä hankaloitti silikonimallien tulkintaa. 

Silikonivalosten tekeminen onnistui parhaiten viskositeetiltaan alhaisimmalla ExpressTM 

2 Light Body Flow Quick -silikonilla.  
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Kuva 8. Stereomikroskooppikuva munuaispikaresta ja niiden valtimoverenkierrosta, 

silikonivalos. Keltainen silikoni (ExpressTM 2 Regular Body Quick) virtsateissä, 

vaaleanpunainen (ExpressTM 2 Light Body Standard Quick) valtimoissa.  

Selitteet: 1 = munuaispikari, 2 = virtsatien haara, 3 = munuaisvaltimon haara, 4 = 

munuaisjaokevaltimon haaroja. 

 

Suuri määrä liuskalaskimoita ja jaokemunuaisten yhdyslaskimoita liittyi 

jaokemunuaisten kokoojalaskimoihin, jotka kulkivat jokaisen kolmen pikkumunuaisen 

yhtymäkohdassa kohtisuoraan munuaisen pintaa kohti. Jaokemunuaisten 

kokoojalaskimot laskivat pikkumunuaisen pinnalliseen laskimopunokseen sekä tämän 

yläpuolella kulkeneeseen kapselin yläpuoliseen laskimopunokseen. Silikoni eteni 

heikosti pikkumunuaisen pinnalliseen laskimopunokseen. Reunan kokoojalaskimoiksi 

tulkittujen laskimoiden läpimitta oli alle puolet näiden suonten yläpuolella kulkeneiden 

kapselin yläpuolisen laskimopunoksen laskimoiden läpimitoista. Kapselin yläpuolisen 

laskimopunoksen suonet seurasivat pikkumunuaisten välisiä uurteita, muodostaen 

munuaisen pinnalle verkkomaisen, monikulmioisen kuvioinnin, jossa yleisin muoto oli 

viisikulmio. Alle vuoden ikäisillä kuuteilla pikkumunuaisten uurteita mukailevat 

kapselin yläpuolisen laskimopunoksen laskimot kulkivat uomassaan yksittäisinä suorina 

suonina, joilla ei ollut keskenään yhdyssuonia ennen seuraavaa pikkumunuaisten 

risteämiskohtaa (kuva 9).  Yli vuoden ikäisiksi arvioiduilla yksilöillä kapselin 

yläpuolisen laskimopunoksen suonet kulkivat usein parillisina, ja parillisten suonten 

välillä oli lukuisia yhdyssuonia (kuva 10). Parillisten suonten läpimittojen keskinäinen  
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Kuva 9. Kuutin munuaiset, joihin on injisoitu silikonia (ExpressTM 2 Light Body Standard 

Quick) aortan sekä takaonttolaskimon kautta. Ventraalinen kuvakulma, kraniaalisuunta 

kuvan ylälaidassa. Selitteet: 1 = takaonttolaskimon haarat, 2 = aorta, nuolet = kapselin 

yläpuolisen laskimopunoksen suonia, * = artefakta, repeämä takaonttolaskimon 

haarassa. 

 

                   

 

Kuva 10. Nuoren saimaannorpan munuaisen pinnallinen laskimopunos, silikonivalos 

(ExpressTM 2 Light Body Standard Quick). Ventro-lateraalinen kuvakulma, 

kraniaalisuunta kuvan oikeassa laidassa. Selitteet: 1 = takaonttolaskimon haara, 2 = 

munuaisen pinnallisen laskimopunoksen parillisia suonia. 
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suhde vaihteli. Osa suonipareista oli läpimitoiltaan yhtä suuria, kun joissakin toinen 

suonista oli paksumpi. Laskimoiden paksuus, niiden mutkitteleva rakenne sekä lukuisat 

yhdyssuonet tekivät pinnan kuvioinnista vaikeammin hahmotettavan kuin kuutilla (kuva 

9, kuva 10). Kapselin yläpuolisia kokoojalaskimoita ei havaittu.  

 

Munuaislaskimoita havaittiin viisi kaikilla neljällä hylkeellä, joiden munuaislaskimoita 

tarkasteltiin ennen munuaisten irrottamista. Yksi laskimo irtaantui munuaisen 

mediaaliselta ventraalipinnalta munuaisportin ventraalipuolelta, kaksi mediaaliselta 

dorsaalipinnalta munuaisvaltimon molemmin puolin, yksi munuaisen kraniaalipäässä ja 

yksi sen kaudaalipäässä. Kuutin laskimopunoksen silikonivaloksessa havaittiin 

munuaispoukamasta tuleva laskimo, joka liittyi munuaisportin dorsaalipuolella 

kulkevaan laskimoon. Kaikki munuaislaskimot laskivat munuaista lähempänä olevaan 

takaonttolaskimon haaraan. Juuri ennen takaonttolaskimoon liittymistä kaudaalisella 

munuaislaskimolla oli yhdyshaaroja vatsaontelon seinämän laskimopunoksen kanssa. 

Yhteyksiä kovakalvonulkoiseen selkärangan sisälaskimoon ei todettu. 

Takaonttolaskimon kaksi haaraa yhdistyivät yhdeksi suoneksi munuaisten 

kraniaalipäiden kohdalla tai heti sen jälkeen. 

 

4.5 Virtsatiet ja virtsarakko 

 

Virtsanjohdin haarautui munuaisessa T-risteysmäisesti  kahteen päähaaraan, jotka 

kulkivat vastakkaisiin suuntiin munuaisen kraniaali- ja kaudaalipäitä kohden (kuva 10). 

Munuaisallasta ei ollut. Kraniaalinen haara jakautui kahteen tai kolmeen päähaaraan ja 

kaudaalinen kahteen päähaaraan. Virtsanjohdin haarautui yleensä neljästä kuuteen 

kertaa, ennen kuin se saavutti yksittäisen munuaispikarin tai munuaispikarirypäksen. 

 

Munuaispikarien eli samalla pikkumunuaisten määrän keskiarvo oli 87, vaihteluvälin 

ollessa 70-108 (n=4) ja keskihajonnan 19,41. Suurin osa munuaispikareista sijaitsi 

parillisina niin, että munuaispikarien tyvet alkoivat välittömästi tai lähes välittömästi 

viimeisen haarautumisen jälkeen. Nämä parilliset munuaispikarit olivat jakautuneet 

usein 4-6 munuaispikarin suurempaan ryppääseen, jota edelsi yleensä pidempi 
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virtsanjohtimen haara. Viidestä tutkitusta näytteestä neljässä havaittiin 

munuaispikareita, joiden pituusakselin nähden noin puolivälissä oli munuaispikarin 

kiertävä terävälinjainen kapeampi kohta, joka antoi munuaispikarille kukkamaisen 

ulkomuodon (kuva 11). Yhden yksilön virtsateiden silikonivaloksessa havaittiin kohtia, 

joissa virtsanjohtimen loppuosa ei ollut laajentunut munuaispikariksi, vaan päättyi 

putkimaisena. Putkimainen osa saattoi olla suora tai kiertynyt itseään vasten 

mutkittelevaksi (kuva 12). Kyseisen eläimen munuaispikarien ja putkimaisesti 

päättyneiden virtsatien haarojen määrä oli 90. Koska virtsatiet olivat rakenteeltaan 

selvästi muista elämistä poikkeavat, tämän yksilön pikkumunuaisten määrää ei käytetty 

keskiarvoa laskettaessa. 

 

Tultuaan ulos munuaisesta virtsanjohdin kulki kiinni munuaisen mediaalisessa reunassa 

sen kaudaalipäähän asti, missä se erkani munuaisesta kulkemaan kohti rakkoa pitkin 

vatsaontelon dorsaaliseinämää. Rakko on muodoltaan sukkulamainen, tyhjänä 

molemmista kärjistään melko terävä. Sen kaudaalipää asettui muodoltaan puolikasta 

venettä muistuttavaan lantion luukehikkoon. Virtsanjohtimet laskivat rakkoon 

ventraalipinnalla lähellä rakon kaudaalista kärkeä ja virtsaputken alkua. Tyhjänä rakon 

ventraalipinta oli latero-lateraalisuunnassa poimuinen kaudaalipäästä kraniaalipäähän.  

 

      

 

Kuva 11. Munuaisen virtsatiet, silikonivalos (ExpressTM 2 Light Body Standard Quick). 

Ventraalinen kuvakulma, kraniaalisuunta kuvan ylälaidassa. Selitteet: 1 = virtsanjohdin, 

2 = munuaispikareita. Kuva 12. Lähikuva kuvan 10 silikonivaloksen munuaispikareista.  
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Kuva 13. Stereomikroskooppikuva kehittymässä olevista munuaispikareista. Keltainen 

silikoni (ExpressTM 2 Regular Body Quick) virtsateissä, vaaleanpunainen (ExpressTM 2 

Light Body Standard Quick) valtimoissa. Selitteet: 1 = virtsanjohtimen haara,  

2 = munuaisjaokevaltimo.  Kuva 14.  Stereomikroskooppikuva silikonimallista, jonka 

munuaisvaltimoon injisoitu vaaleansinistä silikonia (ExpressTM 2 Light Body Flow 

Quick). Silikonin väri haalistunut osittain pois. Selitteet: 1 = hiussuonikeränen,  

2 = kapselinalainen laskimo.  

 

Virtsarakon keskiside (ligamentum vesicae medianum) kiinnitti virtsarakon 

jännesaumaan (linea alba) ja virtsarakon sivusiteet (ligamenta vesicae lateralia) tukivat 

sen vatsaontelon seinämiin. Virtsanjohtimet kulkivat virtsarakon sivusiteitä pitkin. 
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5 POHDINTA 

 

Tutkimus kuvasi alustavasti alle täysikasvuisen saimaannorpan munuaisten anatomiaa 

ja histologiaa. Hypoteesin mukaisesti tulokset vastasivat suurelta osin aikaisempia 

norppien munuaisten anatomisia kuvauksia, mutta myös eroavaisuuksia havaittiin. 

 

Suhteessa ruumiinpainoon saimaannorppien munuaiset olivat samankokoiset kuin 

esimerkiksi weddellinhylkeellä (0,50 prosenttia) (Vardy ja Bryden 1981) ja 

krillihylkeellä (0,55 prosenttia) (Bryden ja Erickson 1976). Koska norppien munuaisten 

painon ja ruumiinpainon suhdetta ei ole tarkasteltu aikaisemmissa tutkimuksissa, 

vertailua ei pystytty tältä osin suorittamaan. Verrattaessa munuaisten painoa 

ruumiinpainoon, yksilön kausittaiset painon vaihtelut voivat helposti vääristää 

mittausten tuloksia. Muiden hylkeiden tavoin (Berta 2015) saimaannorpan 

ruumiinpaino vaihtelee vuodenaikojen mukaan traanin paksuuden vaihdellessa (Auttila 

ym. 2016). Vuosikiertoon perustuvan painonvaihtelun ohella sairaustilat johtavat 

yleensä painonmenetykseen. Koska tutkittaviksi päätyvistä saimaannorpista aikuiset 

yksilöt kuolevat sairausprosesseihin suhteessa useamin kuin nuoret, ikäryhmien välinen 

vertailu on tällä mittaustekniikalla erityisen altis vääristymille. Näistä syistä munuaisten 

painoa verrattiin tässä tutkimuksessa myös yksilöiden pituuteen, jonka mittaamiseen 

painon vaihtelu vaikuttaa vähäisesti (McLaren 1993). Pituuteen suhteutetussa 

munuaisten painossa havaittiin hyvin vähäinen ero nuorten ja aikuisten välillä 

verrattuna ruumiinpainoon suhteutettuun munuaisten massaan. Mahdollista virhettä on 

voinut aiheuttaa erityisesti aikuisten ryhmän pieni otoskoko. 

 

Norpan RMT on mitattu aikaisemmin Sperberin (1944) toimesta, ja saimaannorpan 

RMT vastasi hänen tuloksiaan. RMT:n osalta tämän tutkimuksen mahdollisia 

virhelähteitä ovat pienen otoskoon ohella kudosten heikosta erottuvuudesta seuranneet 

mittausvirheet sekä heikko mittaustarkkuus. Mittauspinnoista ei myöskään tehty 

histologisia leikkeitä, joista leikkauspinnan oikea suuntautuminen olisi ydinkerroksen 

putkirakenteiden avulla voitu varmistaa. Vertailua aikaisempiin tuloksiin vaikeuttaa, 

ettei Sperber (1944) valitettavasti mainitse tutkimansa norpan alalajia eikä otoskokoa. 

Koska Sperber (1944) sai tutkimuksensa materiaalin Uppsalan eläintarhasta, on 
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sijainnin perusteella mahdollista, että näytteet olivat peräisin esimerkiksi 

itämerennorpasta. Näistä syistä johtuen luotettavaa vertailua ei voida tehdä. 

Saimaannorpan voidaan epäillä baikalinhylkeen (Hong ym. 1982) tavoin väkevöivän 

natriumia merinorppia tehokkaammin. Natriumin väkevöintikyky korreloi  usein 

positiivisesti Henlen linkojen pituuden kanssa (Sjaastad ym. 2016). Hongin ym. (1982) 

havaitsema ero natriumin väkevöintikyvyssä norppien ja baikalinhylkeiden välillä on 

kuitenkin suhteessa pieni, ja RMT:n mittaustavan karkeuden vuoksi mahdollisia eroja ei 

välttämättä pystytä sen avulla havaitsemaan. Norpan läheisemmistä sukulaisista RMT 

pystytään laskemaan grönlanninhylkeiltä Dragertin ym. (1975) tutkimuksen tulosten 

perusteella, jolloin suhteessa munuaisen tilavuuteen aikuisten tulokseksi saadaan 

keskimäärin 1,3. Norpan kaukaisemmista sukulaislajeista esimerkiksi pohjanmerinorsun 

munuaisytimen paksuus suhteessa pikkumunuaisen tilavuuteen on saimaannorppaa 

suurempi (7,2) (Vardy ja Bryden 1981). Toisaalta norpan suurin mitattu virtsan ja 

plasman suhde (6,8) (Portier 1910) on suurempi kuin pohjanmerinorsulla (5,9) (Ortiz 

ym. 1996, lainaa katsauksessa Ortiz 2001), eli pienemmästä RMT:a huolimatta norppa 

kykenee erittämään väkevämpää virtsaa. RMT:a ei voidakaan pitää hylkeillä 

luotettavana mittarina virtsan väkevöintikykyä arvioitaessa lajien välillä. Esimerkiksi 

jyrsijöillä RMT on kuitenkin havainnollistava mittari verrattaessa toisilleen sukua 

olevien lajien sopeutumista kosteudeltaan erilaisiin elinympäristöihin (Laakkonen 

2002). RMT:n vertaaminen norpan alalajien välillä voi näin ollen tarjota 

mahdollisuuden elinympäristöjen suolapitoisuuteen sopeutumisen epäsuoraan 

havainnointiin. RMT:n ohella toinen väkevöintikyvyn kanssa usein korreloiva 

anatominen ominaisuus on ytimenviereisten nefronien suurempi määrä suhteessa 

kuoren nefronien määrään. Asiaa ei ole aikaisemmin tutkittu norpilla, ja sen 

selvittäminen eri alalajien kohdalta saattaisi tuoda kiinnostavaa epäsuoraa tietoa 

väkevöintikyvystä ja sen mahdollisista eroista populaatioiden välillä. 

 

Saimaannorpan pikkumunuaisten määrällä ei havaittu yhteyttä yksilön pituuden tai 

painon kanssa. Pienen otoskoon vuoksi tuloksia tulee kuitenkin tulkita varauksellisesti. 

Hylkeen munuaisten kehityksestä ei löydy kirjallisuutta. Onkin epäselvää, kuinka kauan 

hylkeen munuaisten kehitys jatkuu ja missä iässä pikkumunuaisten määrä on 

lopullinen. Saimaannorpan pikkumunuaisten määrä on huomattava jo sikiövaiheessa, 
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mutta tarkkaa määrää ei ole toistaiseksi laskettu (Nihtilä 2018, julkaisematon tulos). 

Yhden nuoren norpan (2734) virtsanjohtimista suuri osa päättyi putkimaisiin 

rakenteisiin, jotka vaikuttivat ulkomuotonsa perusteella kehittymässä olevilta 

munuaispikareilta. Kyseinen yksilö oli arviolta vähintään viiden kuukauden ikäinen ja 

enintään kolmevuotias. Vastaavia rakenteita on havaittu myös verkkoon hukkuneen 

itämerennorppakuutin munuaisissa (Nihtilä 2017, julkaisematon tulos). Toisaalta yhden 

itämerennorpan sikiön virtsateiden silikonivaloksen todettiin näyttävän rakenteeltaan 

aikuista vastaavalta kokoa lukuun ottamatta jo yli kahta kuukautta ennen 

poikimiskauden alkua (Nihtilä 2018, julkaisematon tulos). Virtsateiden kehitys vaikuttaa 

siis joillakin norpilla jatkuvan vähintään useita kuukausia saimaannorpan syntymän 

jälkeen tai mahdollisesti päättyvän ennenaikaisesti. Kuvatunkaltaisen munuaisen 

toimintakykyä tai keskeneräisyyden mahdollisia vaikutuksia yksilön fysiologiaan ei 

pystytä arvioimaan tämänhetkisen tiedon perusteella. Tässä tutkimuksessa tarkasteltu 

yksilö oli kuollut kalastusverkkoon hukkumalla, eikä sen ruumiinkunnossa havaittu 

tavallisesta poikkeavaa. 

 

Tutkimillamme saimaannorpilla oli vähemmän pikkumunuaisia kuin merinorpilla 

(Munkacsi ja Newstead 1985). Munkacsi ja Newstead (1985) laskivat merinorppien 

(Pusa hispida hispida) aikuisten yksilöiden pikkumunuaisten määräksi noin 140. 

Artikkelista ei käy ilmi, kuinka monta yksilöä ja munuaista tutkittiin, eikä määrän 

hajontaa. Guzsal (1959) viittaa norppien pikkumunuaisten määrän osalta Möllendorffin 

(1930) antamaan arvioon 140-200 (Möllendorff 1930, lainaa Guzsal 1959). Sperber 

(1944) laski yhden tutkimansa norpan munuaisen koostuvan noin 85 

pikkumunuaisesta, mutta ei mainitse tutkimansa norpan alalajia tai tutkitun yksilön 

ikää. Pikkumunuaisten määrän vaihtelua lajin sisällä on tutkittu vähän. Tästä johtuen 

on haastavaa arvioida, kuinka todennäköisesti tämän tutkimuksen tulokset vastaavat 

todellisuutta saimaannorppien populaatiossa. Dragert ym. (1975) laskivat 

tutkimuksessaan pikkumunuaisten määriä grönlanninhylkeiltä (n=7). Jätettäessä 

tarkastelusta pois yksi poikkeava havainto, grönlanninhylkeiden pikkumunuaisten 

määrän keskiarvoksi saadaan 127, vaihteluväliksi 108-141 ja keskihajonnaksi 13,48 

(Dragert ym. 1975). Vaihteluvälin leveys vastasi pitkälti tämän tutkimuksen tuloksia, 

hajonnan ollessa saimaannorpilla hieman grönlanninhylkeitä suurempaa. 
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Pikkumunuaisten määrän keskiarvo oli grönlanninhylkeillä selkeästi saimaannorppia 

suurempi.  

 

Hyljelajien välisestä vaihtelusta pikkumunuaisten määrässä löytyy niukasti tietoa. 

Useimpien lajien kohdalla tutkimusten otos koostuu yhdestä tai kahdesta yksilöstä, tai 

sitten otoskokoa ei mainita lainkaan. Williams ja Worthy (2002) toteavat 

merinisäkkäiden pikkumunuaisten määrän korreloivan karkeasti niiden ruokavalion 

suolapitoisuuden kanssa. He eivät asian yhteydessä mainitse, mihin tutkimuksiin väite 

pohjautuu. Hylkeiden pikkumunuaisten suurpiirteisiä määriä katsottaessa väite näyttää 

pitävän mahdollisesti paikkansa myös heimon sisällä (Vardy ja Bryden 1981, Würsig 

2017). Esimerkiksi Vardyn ja Brydenin (1981) tutkimuksen krillihylkeellä (n=1), jonka 

ravinto koostuu luonnossa 90 prosenttisesti krillistä (Würsig 2017), oli 270 

pikkumunuaista. Aikuispainoltaan usein yli kaksinkertaisilla ja ravinnokseen 

pääasiallisesti kalaa käyttävillä (Würsig 2017) weddellinhylkeillä (n=2) 

pikkumunuaisten määrä oli puolestaan keskimäärin 216 (Vardy ja Bryden 1981). 

Toisaalta on huomioitava, että tutkimuksen weddellinhylkeistä toinen ei pituudesta 

päätellen todennäköisesti ollut täysikasvuinen (Vardy ja Bryden 1981, Würsig 2017). 

Hylkeiden ravinnon suolapitoisuuden erojen ja pikkumunuaisten määrän välisen 

yhteyden arvioiminen on täten epävarmaa tutkimustiedon niukan määrän vuoksi. 

Mikäli ero saimaannorpan ja merinorpan pikkumunuaisten määrän välillä on 

todellinen, ravinnon suolapitoisuus saattaa kuitenkin olla yksi määrään vaikuttavista 

tekijöistä. Olisikin kiinnostavaa tietää, eroaako murtovedessä elävän itämerennorpan 

pikkumunuaisten määrä sen lähisukulaisista.  

 

Kumpaakaan saimaannorpalta löydettyä munuaisvaltimon haarautumistyyppiä ei ole 

aikaisemmin kuvattu norpalta (Guzsal 1959). Haarautumistyyppi I vastaa joillakin 

muilla hylkeillä kuten weddellinhylkeillä ja krillihylkeillä kuvattua munuaisvaltimon 

haaroittumista. Haarautumistyyppi II:a ei ole aikaisemmin kuvattu miltään hyljelajilta. 

Munuaisvaltimon jakautumisen tiedetään vaihtelevan lajin sisällä ainakin 

weddellinhylkeillä (Vardy ja Bryden 1981), ja maanisäkkäistä esimerkiksi lampaalta 

tunnetaan useita munuaisvaltimon haarautumistyyppejä (Buys-Gonçalves ym. 2016). 

Haarautumisen eroilla ei todennäköisesti ole merkitystä munuaisen toiminnan kannalta. 
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Munuaislaskimoita havaittiin viisi. Munuaispoukaman sisältä tulevaa laskimoa ei 

havaittu, mikä voi johtua laskimoiden erityisen vaikeasta hahmotettavuudesta sekä 

silikonimallien kohdalla silikonin heikosta etenemisestä laskimoissa. Munkacsi ja 

Newstead (1985) totesivat munuaispoukamasta ulos tulevien laskimoiden olevan 

pieniä. Silikonin heikko eteneminen laskimoissa saattaa johtua esimerkiksi 

autolyysimuutoksista sekä mahdollisista laskimoläpistä, jotka voivat vaikuttaa silikonin 

etenemiseen, kun silikonia injisoitiin verenkiertoon nähden “vastavirtaan”. 

Laskimoläpistä ei tehty suoria havaintoja silikonivaloksissa eikä histologisesti. Vardy ja 

Bryden (1981) toteavat weddellinhylkeiden ja krillihylkeiden pikkumunuaisen 

pinnallisen laskimopunoksen suonissa olevan runsaasti läppiä. Munkacsi ja Newstead 

(1985) eivät mainitse laskimoläppiä norpilla. 

 

Tutkittujen saimaannorppien munuaisten laskimopunoksissa ei havaittu Munkacsin ja 

Newsteadin (1985) kuvailemia kapselin yläpuolisia kokoojalaskimoita. Näiden sijaan 

nuorten eläinten munuaisissa havaittiin parillisia laskimoita kapselin yläpuolisessa 

laskimopunoksessa. Parillisten laskimoiden keskinäinen läpimitta vaihteli jonkin verran, 

mutta pääsääntöisesti niiden halkaisijat olivat lähellä toisiaan. Pesäkuolleen kuutin 

munuaislaskimoiden silikonivaloksessa parillisia suonia ei nähty. On mahdollista, että 

Munkacsin ja Newsteadin (1985) kuvaamat kapselin yläpuoliset kokoojalaskimot saavat 

alkunsa parillisista suonista, jotka kehittyvät norpan kasvaessa suuremmiksi ja siirtyvät 

edelleen kapselin yläpuolisen laskimopunoksen suonten yläpuolelle. 

 

Histologian tulkinnassa autolyysimuutokset vaikeuttivat solutyyppien ja rakenteiden 

tunnistamista sekä aiheuttivat mahdollisen virhelähteen. Histologian tarkastelussa 

useiden kaarivaltimoiden välittömässä läheisyydessä havaittiin kaarivaltimoihin nähden 

ohutseinäisiä suonia, jotka muistuttivat ominaisuuksiltaan ja sijainniltaan 

kaarilaskimoita. Suonet kulkivat pitkin kuori- ja ydinkerrosten rajaa kaarivaltimoiden 

vierellä, joten ne eivät vastaa Munkacsin ja Newsteadin (1985) kuvausta 

sentrifugaalisesti suuntautuneista liuskalaskimoista. Guzsal (1959) sekä Munkacsi ja 

Newstead (1985) eivät havainneet norpalla kaarilaskimoita. Norpan ohella 

grönlanninhylkeeltä ei ole löydetty kaarilaskimoita (Dragert ym. 1975).  
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Kaarilaskimoiden puuttumisen on epäilty liittyvän pikkumunuaisten pintaa kohden 

suuntautuvaan laskimoverenkiertoon, joka tekee sisään päin suuntautuvan 

laskimoverenkierron turhaksi (Munkacsi ja Newstead 1985). Van der Spoel (1963) 

mainitsee tutkimuksessaan norpan melko läheisten sukulaisten, kirjohylkeiden, 

omaavan kaarilaskimoita. Kirjohylkeiden lisäksi kaarilaskimoita on havaittu 

weddellinhylkeellä ja krillihylkeellä (Vardy ja Bryden 1981). Vardy ja Bryden (1981) 

kuvaavat kaarilaskimoiden yhdistyvän munuaispikarin seinämän verisuonten 

liuskalaskimoihin, jotka laskevat munuaispikarin tyvessä pikkumunuaisten välisiin 

laskimoihin. Leikkeiden rajallisen määrän vuoksi tässä tutkimuksessa havaittujen 

suonten alkuperää ei pystytty jäljittämään. Saimaannorpan pikkumunuaisen 

verenkierron tarkempaa selvittämistä varten tarvitaan suurempia perättäisiä leikesarjoja 

mahdollisimman hyväkuntoisista ruhoista. Verenkierron kokonaisuuden 

hahmottamiseksi myös esimerkiksi nuoren yksilön tai sikiön munuaisen tutkiminen 

voisi olla hyödyllistä. 

 

Tulevaisuudessa anatomian kuvauksen tarkentamiseksi ja populaatioiden erojen 

vertailun mahdollistamiseksi erityisen tärkeää olisi saada tutkimusmateriaaliksi 

aikuisten saimaannorppien munuaisia. Tämä auttaisi myös selvittämään tutkimuksen 

aikana heränneitä munuaisten kehitykseen liittyviä kysymyksiä. Silikonivalokset sopivat 

hyvin verenkierron ja virtsateiden rakenteiden hahmottamiseen sekä pikkumunuaisten 

laskentaan. Koska valosten tekeminen kuitenkin edellyttää munuaisten olevan ehjiä, ja 

koska tekniikka vie sekä aikaa että edellyttää munuaiskudoksen tuhoamista, 

vaihtoehtoisten tutkimusmetodien etsiminen on mielekästä. Kuvantamistekniikat kuten 

tietokonetomografia tai magneettikuvantaminen sekä kuvantamisen jälkeinen 

tietokonemallintaminen saattaisivat tarjota osin vaihtoehdon silikonivaloksille.   

 

Saimaannorppien populaation koko on edelleen pieni, minkä vuoksi yksittäisillä 

eläimillä on lajin säilymisen kannalta edelleen huomattava merkitys. Vahingoittuneita 

tai sairaita saimaannorppia löydetään satunnaisesti. Sairaiden eläinten hoitoa varten 

terveiden yksilöiden verinäytteiden viiterajat ovat arvokas tieto, jota saimaannorppien 

kohdalla ei vielä ole pystytty saamaan. Villieläinten hoitaminen aiheuttaa eläimille aina 

jonkinasteista stressiä. Muun muassa stressiin liitetyn, toisinaan kuolemaan johtavan 
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hyponatremian vaaran (St. Aubin ja Geraci 1986) vuoksi tieto normaalin ja 

epänormaalin rajoista esimerkiksi veren natriumkonsentraation ja aldosteronin suhteen 

saattaa olla saimaannorpan onnistuneen hoidon kannalta merkityksellistä. Hongin ym. 

(1982) tutkimuksessa kahden baikalinhylkeen veriarvot olivat lähellä norppien 

veriarvoja. Aiemmin mainittujen mahdollisten virhelähteiden vuoksi tulosten tulkintaa 

ja ekstrapolointia on kuitenkin tehtävä varoen. Saimaannorpan veren viiterajojen 

voidaan Hongin ym. (1982) tutkimuksen perusteella epäillä olevan lähellä niiden 

meressä elävien sukulaisten viiterajoja, mutta varmuuden saaminen asiasta edellyttää 

lisätutkimuksia. Verinäytteen ottaminen hylkeeltä on suhteellisen yksinkertainen ja 

eläintä vähäisesti vahingoittava toimenpide. Saimaannorppia on aikaisemmin otettu 

lyhytaikaisesti kiinni esimerkiksi tutkimuksissa käytettävien lähettimien kiinnittämistä 

varten. Mikäli kiinniottoa edellyttäviä tutkimusprojekteja toteutetaan tulevaisuudessa, 

verinäytteiden otto muun tutkimuksen yhteydessä olisi helposti toteutettava 

lisätutkimus, jonka avulla pystyttäisiin saamaan runsaasti tietoa saimaannorpasta. 

Verinäytteen ohella virtsanäytteitä tutkimalla saataisiin lisää tietoa munuaisten 

fysiologiasta. Näytteenottoteknisistä syistä johtuen virtsanäytteen hankkiminen olisi 

kuitenkin todennäköisesti haastavaa ja stressaavaa sekä ihmiselle että saimaannorpalle. 
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