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1 JOHDANTO 
	

Autoimmuunisairauksissa	elimistön	immuunivaste	kohdistuu	elimistön	omiin	kudoksiin.	

Autoimmuunireaktio	voi	kohdistua	useaan	eri	umpierityselimeen,	kuten	kilpirauhaseen,	

lisäkilpirauhaseen,	 lisämunuaisten	 kuorikerrokseen	 sekä	 haiman	 umpieritysosaan.	

Hypotyreoosi,	 hypoparatyreoosi,	 hypoadrenokortisismi	 sekä	 diabetes	 mellitus	 ovat	

koirilla	 esiintyviä	 endokrinologisia	 sairauksia,	 joiden	 etiologioiden	 on	 katsottu	 olevan	

pääosin	autoimmuuniperäisiä	(Gershwin	2018).		

	

Näiden	 sairauksien	 prevalenssit	 eli	 esiintyvyydet	 vaihtelevat	 niin	 tutkimuksesta	 kuin	

maasta	 riippuen,	diabetes	mellituksen	ollessa	yleisin	 ja	hypoparatyreoosin	harvinaisin	

(Dimitriadis	 ym.	 2011,	 Åhlgren	 ja	 Uimari	 2016,	 Decôme	 ja	 Blais	 2017).	 Useamman	

endokrinologisen	 autoimmuunisairauden	 esiintyminen	 samanaikaisesti	 on	 myös	

mahdollista,	vaikkakin	harvinaista,	prevalenssin	ollen	0.3	%.	Useampia	endokrinologisia	

sairauksia	voi	kuitenkin	esiintyä	samanaikaisesti	myös,	vaikka	niiden	taustasyy	ei	olisi	

autoimmuuni,	 esimerkiksi	 hyperadrenokortisismi	 esiintyy	 usein	 diabetes	 mellituksen	

kanssa	samanaikaisena	(Blois	ym.	2011).	

	

Tämän	 kirjallisuuskatsauksen	 tavoitteena	 on	 kertoa	 kokoavasti	 koiralla	 esiintyvien	

endokrinologisten	 autoimmuunisairauksien	 etiologiasta,	 patofysiologiasta	 sekä	

diagnosoinnista,	ja	lisäksi	antaa	tietoa	myös	sairauksien	esiintyvyydestä.	Koska	kyseiset	

sairaudet	 voivat	 esiintyä	 myös	 samanaikaisina,	 vaikeuttaen	 diagnoosiin	 sekä	

hoitotasapainoon	 pääsyä,	 on	 tärkeää	 tietää	 sairauksien	 taustat	 ja	 osata	 tunnistaa	 ne	

ajoissa.	
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2 AUTOIMMUUNISAIRAUKSISTA YLEISESTI 
	

Immuunijärjestelmän	 tehtävänä	 on	 erottaa	 elimistön	 omat	 solut	 ja	 kudokset	

vierasperäisistä,	 jolloin	se	voi	kohdistaa	immuunivasteen	mahdollisia	taudinaiheuttajia	

vastaan.	Sikiönkehityksen	aikana	B-	ja	T-lymfosyytit,	eli	imusolut,	käyvät	läpi	negatiivisen	

selektion,	missä	liian	vahvasti	omiin	kudoksiin	sitoutuvat	lymfosyytit	tuhotaan.	Jos	tämä	

omien	 kudosten	 siedätykseen	 harjaantunut	 selektio	 ei	 toimi	 kunnolla,	 voi	 kehittyä	

autoimmuunisairaus,	missä	immuunivaste	kohdistuu	elimistön	omia	soluja	 ja	kudoksia	

vastaan.	Autoimmuunisairaus	voi	olla	yhtä	elintä	tai	kudosta	koskeva,	tai	systeeminen	eli	

useampaan	elimeen	vaikuttava	(Jokinen	2011,	Gershwin	2018).		

	

Autoimmuunisairauksilla	 on	 vahva	 geneettinen	 tausta,	 mutta	 myös	 ympäristö	 voi	

vaikuttaa	 sairauden	 puhkeamiseen	 (Jokinen	 2011,	 Gershwin	 2018).	 Muutamaa	

poikkeusta	 lukuun	 ottamatta	 autoimmuunisairauksien	 on	 ajateltu	 olevan	 useamman	

geenin	aiheuttamia.	Nämä	geenit	usein	säätelevät	autovasta-aineiden	synteesiä	ja	poistoa,	

solukuolemaa,	sytokiinien	tuottoa	sekä	solujen	välistä	viestintää	(Jokinen	2011).		

	

2.1 Autoimmuunisairauksien määrittelykohdat 
	

Autoimmuunisairauden	 määritykseen	 vaikuttavat	 useat	 aihetodisteet.	 Witebskyn	

postulaattien	 (Witebsky’s	 postulates	 revisited)	 mukaan	 autoimmuunisairauden	

määrityksessä	 voidaan	 käyttää	 seuraavaa	 viittä	 kriteeriä;	 sairaus	 esiintyy	 rotu-	 tai	

sukurasitteena,	 kohde-elimessä	 on	 lymfosyyttinen	 tulehdus,	 kohde-elimessä	 on	

epänormaali	 MHC-antigeenien	 (major	 histocompatibility	 complex)	 esiintyminen	 tai	

sairaudessa	 havaitaan	MHC	 II	 -geeniassosiaatio,	 autovasta-ainetasot	 ovat	 korkealla,	 ja	

lisäksi	havaitaan	positiivinen	hoitovaste	immunosuppressiiviselle	lääkitykselle	(Rose	ja	

Bona	1993).		

	

Sairauden	 poikkeuksellinen	 esiintyminen	 samassa	 suvussa	 ja/tai	 muiden	

autoimmuunisairauksien	 ilmeneminen	 suvussa	 tai	 sairaassa	 yksilössä	 tukevat	

autoimmuunisairauden	 geneettistä	 alkuperää	 (Rose	 ja	 Bona	 1993).	 Usean	

autoimmuunisairauden	 on	 havaittu	 periytyvän	 suvussa,	 ja	 lisäksi	 koirilla	 tietyillä	
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autoimmuunisairauksilla	on	selkeä	rotu-	ja	sukualttius	(Jokinen	2011,	kirjassa	Woolcock	

ja	Scott-Moncrieff	2019c).	

	

Autoimmuunisairauksissa	 on	 usein	 mukana	 kohdekudoksen	 lymfosyyttinen	 tulehdus.	

Histologisissa	 tutkimuksissa	 on	 havaittu	 usean	 autoimmuunisairauden	 yhteydessä	

kohdekudoksessa	 lisääntyneitä	 määriä	 lymfosyyttikerääntymiä	 (Rose	 ja	 Bona	 1993).	

	

Kolmantena	 määrittelykohtana	 on	 yhteys	 sairauden	 ja	 MHC	 II-geenialueen	 tai	

kohdekudoksen	 MHC	 II-proteiinien	 epänormaalin	 esittelyn	 kanssa.	 MHC-geenit	

koodaavat	MHC-proteiineja,	 jotka	sitovat	antigeenien,	eli	 immuunivasteen	aiheuttavien	

proteiinien,	peptidifragmentteja,	eli	proteiinien	osia,	ja	osallistuvat	antigeenin	esittelyyn	

T-lymfosyyteille.	Luokan	 I	MHC-proteiinit	 esittelevät	peptidifragmentteja	 sytotoksisille	

T-lymfosyyteille,	 jotka	 aktivoivat	 tarvittaessa	 solun	 tuhoutumisen.	 Luokan	 II	 MHC-

proteiinit	esittelevät	ulkopuolista	materiaalia	auttaja-T-lymfosyyteille,	jotka	muokkaavat	

immuunivastetta	 pääasiassa	 välittäjäaineiden	 erityksen	 välityksellä.	 Koirien	 MHC-

geenejä	kutsutaan	DLA-geeneiksi	(dog	leukocyte	antigen).	MHC	II	-geenialue	on	ihmisillä	

suurin	autoimmuunisairauksien	riskitekijä,	ja	tämän	alueen	on	todettu	olevan	yhteydessä	

myös	useisiin	koirien	autoimmuunisairauksiin	(Jokinen	2011).	

	

Vasta-aineita,	 jotka	 virheellisesti	 reagoivat	 kehon	 omien	 kudosten	 pintaproteiineihin,	

kutsutaan	 autovasta-aineiksi.	 Kudoksissa	 esiintyvien	 autovasta-aineiden	 ja	

autoimmuunisairauden	kehittymisen	välillä	on	todettu	yhteys,	ja	autovasta-aineilla	onkin	

tärkeä	 rooli	 autoimmuunisairauden	 kehityksen	 tutkimisessa.	 Autovasta-aineiden	

pitoisuutta	kohdekudoksessa	käytetään	ihmisten	autoimmuunisairauksien	kehittymisen	

tarkkailuun,	 ja	 niitä	 esiintyy	 korkeina	 pitoisuuksina	 myös	 koirien	

autoimmuunisairauksien	kohdekudoksissa	(Dyggve	2017).	

	

Koska	 autoimmuunisairaus	 johtuu	 immuunijärjestelmän	 liiallisesta	 ja	 väärin	

kohdistetusta	toiminnasta,	on	tällöin	immuunijärjestelmän	vaimentaminen	usein	toimiva	

hoitomuoto.	 Vaste	 immunosuppressiiviselle	 lääkitykselle	 siis	 puoltaa	 sairauden	

autoimmuunista	alkuperää.	Kaikissa	kohdissa	tätä	kriteeriä	ei	voida	kuitenkaan	soveltaa,	

sillä	 joillekin	 autoimmuunisairauksille	 toimiva	 hoito	 on	 immunosuppressiivisen	



4	
	

lääkityksen	 sijaan	 sairauden	 aiheuttaman	 hormonivajauksen	 hoitaminen,	 esimerkiksi	

hypoadrenokortisismissa	ja	diabetes	mellituksessa	(Gershwin	2018).	
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3 HYPOTYREOOSI 
	

Hypotyreoosi,	 eli	 kilpirauhasen	 vajaatoiminta,	 on	 kliininen	 sairaus,	 joka	 johtuu	

kilpirauhashormonien	 trijodityroniinin	 (T3)	 ja	 tyroksiinin	 (T4)	 puutoksesta	

(katsauksessa	 Mooney	 2011).	 Kilpirauhashormonit	 vaikuttavat	 moniin	 elimistön	

aineenvaihduntatapahtumiin.	 Ne	 kiihdyttävät	 rasva-,	 hiilihydraatti-	 sekä	

proteiiniaineenvaihduntaa,	 vaikuttavat	 vitamiinien	 ja	 mineraalien	 metaboliaan	 sekä	

muiden	 hormonien	 eritykseen.	 Lisäksi	 ne	 vaikuttavat	 sydämen	 toimintaan	 sekä	

stimuloivat	erytropoieesia,	eli	punasolujen	tuotantoa	(Scott-Moncrieff	2015a).		

	

Suurin	 osa	 kilpirauhashormoneista	 on	 veressä	 sitoutuneena	 plasman	 proteiineihin.	

Sitoutumaton	 osa	 (vapaa-T4	 tai	 vapaa-T3)	 vaikuttaa	 aivolisäkkeen	 ja	 hypotalamuksen	

negatiiviseen	 palautejärjestelmään.	 Kilpirauhashormonien	 synteesistä	 ja	 erityksestä	

vastaa	 aivolisäkkeestä	 erittyvä	 tyreotropiini	 TSH	 (kilpirauhasta	 stimuloiva	 hormoni).	

TSH:n	erittymistä	puolestaan	säätelee	hypotalamuksen	TRH	(tyreoptropiinia	vapauttava	

hormoni)	(kirjassa	Scott-Moncrieff	2015a).	

	

3.1 Hypotyreoosin prevalenssi 

	

Hypotyreoosi	 on	 yksi	 yleisimmistä	 endokrinologisista	 eli	 umpieritysjärjestelmää	

koskevista	sairauksista	koirilla.	Koirien	hypotyreoosin	prevalenssi	maailmanlaajuisesti	

on	noin	0.2–0.9	%	rodusta	ja	tutkimuksesta	riippuen	(Åhlgren	ja	Uimari	2016).	Tietyissä	

roduissa	on	myös	havaittu	selkeästi	suurempia	prevalensseja;	gordoninsettereillä	2.7	%,	

howavarteilla	 13	 %	 ja	 suursnautsereilla	 jopa	 16	 %.	 Suomen	 howavart-populaatiossa	

esiintyvyyden	 on	 tutkittu	 olevan	 noin	 2.1–2.2	 %	 (Åhlgren	 ja	 Uimari	 2016).	

Tutkimuksessaan	Bellumori	ym.	(2013)	havaitsivat	puhdasrotuisilla	koirilla	prevalenssin	

olevan	noin	4	kertaa	suurempi	kuin	sekarotuisilla.		

	

Yhdysvalloissa	 on	 havaittu,	 että	 muun	 muassa	 dobermanneilla,	 tanskandogeilla,	

villakoirilla,	 mäyräkoirilla,	 shetlanninlammaskoirilla,	 pomeraniankoirilla,	

cockerspanieleilla	 ja	 airedalenterriereillä	 on	 korkeampi	 riski	 sairastua	 hypotyreoosiin	

(Ferm	 ym.	 2009).	 Kauppila	 havaitsi	 tutkimuksessaan	 (2011)	 espanjanvesikoirilla	
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prevalenssin	 olevan	 9.8	 %,	 ja	 lisäksi	 autoimmuunin	 tyroidiitin	 eli	 kilpirauhasen	

tulehduksen	prevalenssin	havaittiin	olevan	12	%.	

	

3.2 Hypotyreoosin etiologia ja patofysiologia 

	

Hypotyreoosi	voi	olla	primaarista,	sekundaarista	tai	tertiaarista	(Scott-Moncrieff	2015a),	

ja	se	voi	kehittyä	minkä	tahansa	vian	seurauksena	hypotalamus-aivolisäke-kilpirauhanen	

–akselilla	 (katsauksessa	 Mooney	 2011).	 Koirilla	 yleisin	 muoto	 on	 primaarinen	

hypotyreoosi,	 missä	 kilpirauhasen	 toiminta	 on	 epänormaalia	 usein	 kilpirauhasen	

atrofian,	 eli	 surkastumisen,	 tai	 autoimmuunivälitteisen	 tulehduksen	 aiheuttamana	

(Nelson	 ja	 Della	 Maggiore	 2019a).	 Sekundaarisessa	 hypotyreoosissa	 TSH:n	 eritys	 on	

vajavaista,	 ja	tertiaarisessa	puolestaan	TRH:n	erityksessä	on	ongelmia	(Scott-Moncrieff	

2015a).	Patofysiologiasta	riippuen	hypotyreoosi	voi	siis	johtua	ei-autoimmuuneista	ja/tai	

autoimmuuneista	syistä.	

	

3.2.1	Ei-autoimmuuni	hypotyreoosi	
	

3.2.1.1	Idiopaattinen	atrofia	

	

Kilpirauhasen	 idiopaattinen	 atrofia	 on	 yksi	 primaarisen	 hypotyreoosin	 aiheuttajista.	
Idiopaattisessa	 atrofiassa	 kilpirauhaskudoksen	 follikkelit	 surkastuvat	 ja	 korvaantuvat	

sidekudoksella	 ilman	 havaintoa	 tulehdussolukeräymästä	 (Nelson	 ja	 Della	 Maggiore	

2019a).	Syytä	atrofialle	ei	tiedetä,	mutta	sen	katsotaan	kuitenkin	johtuvan	ensisijaisesti	

rappeumasta	eikä	autoimmuunivälitteisestä	vasteesta	(Katsauksessa	Mooney	2011).	On	

kuitenkin	mahdollista,	että	idiopaattiselle	rappeumalle	on	useampia	aiheuttajia,	sillä	on	

pohdittu,	että	 tämä	voisi	myös	olla	osa	 lymfosyyttisen	 tyroidiitin	 loppuvaihetta	 (Scott-

Moncrieff	2015a,	Nelson	ja	Della	Maggiore	2019a).	

	

3.2.1.2	TSH-puutos	

	

Sekundaarinen	hypotyreoosi	johtuu	aivolisäkkeen	TSH:ta	erittävien	solujen	kehitys-	tai	

toimintahäiriöstä,	 jolloin	 TSH:n	 eritys	 heikkenee	 (Nelson	 ja	 Della	 Maggiore	 2019a).	
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Heikentynyt	 TSH:n	 eritys	 johtaa	 alhaiseen	 kilpirauhashormonien	 tuotantoon	 ja	

kilpirauhasen	surkastumiseen	(Scott-Moncrieff	2015a).		

	

Aivolisäkkeen	synnynnäisiä	kehityshäiriöitä	on	raportoitu	etenkin	saksanpaimenkoirilla.	

Usein	 toimintahäiriöt	aivolisäkkeessä	 johtavat	TSH:n	erityksen	häiriöiden	 lisäksi	myös	

häiriöihin	muissa	 aivolisäkkeen	 erittämissä	 hormoneissa,	 erityisesti	 kasvuhormonissa,	

minkä	takia	aivolisäkkeen	kehityshäiriön	aiheuttamassa	hypotyreoosissa	havaitaan	usein	

myös	muita	hormonaalisia	häiriöitä,	kuten	kääpiökasvuisuutta.	Aivolisäkkeen	kasvaimet	

aiheuttavat	 sekundaarista	 hypotyreoosia	 yleensä	 joko	 tuhoamalla	 aivolisäkkeen	

solukkoa	tai	aiheuttamalla	painevaurioita	(Scott-Moncrieff	2015a).	

		

Koirilla	 aivolisäkkeen	 synnynnäiset	 toimintahäiriöt	 ja	 kasvaimet	 ovat	 harvinaisia	

sekundaarisen	 hypotyreoosin	 aiheuttajia,	 kun	 taas	 aivolisäkkeen	 hormonaalinen	 tai	

lääkkeellinen	suppressio	on	aiheuttajana	kohtalaisen	yleinen.	Etenkin	kortikosteroidien	

käytössä	 on	 havaittu	 aivolisäkettä	 suppressoivaa	 vaikutusta	 (Scott-Moncrieff	 2015a).		

Primaarisen	 hypotyreoosin	 aiheuttajiin	 verrattuna	 sekundaariset	 aiheuttajat	 ovat	

kuitenkin	verrattain	harvinaisia	(katsauksessa	Mooney	2011).	

	

3.2.1.3	TRH-puutos	

	

Tertiaarisessa	hypotyreoosissa	hypotalamuksen	TRH:n	eritys	on	vajavaista,	mikä	johtaa	

TSH:n	 erityksen	 vähenemisen	 kautta	 kilpirauhasen	 surkastumiseen	 (Scott-Moncrieff	

2015a,	Nelson	ja	Della	Maggiore	2019a).	Tertiaarinen	hypotyreoosi	on	hyvin	harvinaista	

koirilla,	 ja	 tätä	onkin	 tiedettävästi	havaittu	vain	yhdellä	koiralla,	 jolla	 syyksi	 löydettiin	

hypotalamuksen	kasvain	(Shiel	ym.	2007).		

	

3.2.2 Autoimmuuni hypotyreoosi 

	

Lymfosyyttinen	 tyroidiitti	 on	 primaarisen	 hypotyreoosin	 yleisin	 aiheuttaja,	 ja	 koirilla	

yleisin	 hypotyreoosin	 aiheuttaja.	 Se	 on	 autoimmuunivälitteinen	 tauti,	 mutta	

perinpohjainen	aiheuttaja	on	vielä	epäselvä	(katsauksessa	Mooney	2011).			

	

Tyroidiitti	etenee	usein	hitaasti	 ja	asteittain.	Kliininen	sairaus	usein	 ilmenee	vasta	kun	
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noin	 75–80	 %	 kilpirauhaskudoksesta	 on	 jo	 tuhoutunut	 (katsauksessa	 Mooney	 2011,	

Scott-Moncrieff	 2015a).	 Sairaus	 etenee	 neljässä	 vaiheessa.	 Ensimmäisessä	 vaiheessa	

kilpirauhaskudokseen	 kertyy	 lymfosyyttejä,	 makrofageja	 sekä	 plasmasoluja,	 ja	 veren	

autovasta-aineet	 kohoavat.	 Toisessa	 vaiheessa	 kilpirauhakudoksen	 tuhoutuminen	

aiheuttaa	 kompensatorisen	 TSH:n	 nousun	 ja	 kolmannessa	 vaiheessa	 korkean	 TSH:n	

lisäksi	havaitaan	matalat	kilpirauhashormonitasot,	kun	suurin	osa	kilpirauhaskudoksesta	

on	 tuhoutunut.	 Neljännessä	 vaiheessa	 kilpirauhanen	 on	 surkastunut	 ja	 korvautunut	

sidekudoksella	(Scott-Moncrieff	2015a).		

	

3.2.2.1 Autoimmuunisairauden määrittelykohdat 

	

Autoimmuunisairauden	 määrittelykohdat	 täyttyvät	 hypotyreoosin	 kohdalla.	

Hypotyreoosin	 on	 havaittu	 periytyvän	 autosomaalisena	 resessiivisenä	 ominaisuutena	

(katsauksessa	Mooney	2011,	Soler	Arias	ym.	2018),	 ja	tietyt	rodut	ovat	sille	alttiimpia,	

kuten	 howavartit,	 suursnautserit,	 shetlanninlammaskoirat,	 beaglet	 ja	 cockerspanielit	

(Åhlgren	 ja	 Uimari	 2016).	 Lisäksi	 sen	 on	 todettu	 periytyvän	 autosomaalisena	

resessiivisenä	ominaisuutena	muun	muassa	kettuterriereillä	ja	shih-tzuilla	(katsauksessa	

Mooney	2011,	Soler	Arias	ym.	2018).		

	

Histologisesti	 lymfosyyttisessä	 tyroidiitissa	 havaitaan	 lymfosyyttejä	 sekä	 plasmasoluja	

(Miller	ym.	2015).	Hypotyreoosi-riskiroduilla	on	myös	 todettu	olevan	yhteys	 tiettyihin	

DLA	II-	luokan	haplotyyppeihin	(Kennedy	ym.	2006b,	Bianchi	ym.	2020).		

	

Lähes	 60	%:lla	 hypotyreoosikoirista	 on	 havaittu	 kohonneet	 tyreoglobuliini-autovasta-

ainetasot	 (TgAA)	 (Patzl	 ja	 Möstl	 2003),	 ja	 lisäksi	 tyroidiittia	 sairastavilla	 koirilla	 voi	

esiintyä	 T3-	 ja	 T4-autovasta-aineita	 (T3AA,	 T4AA).	 Riski	 sairastua	 hypotyreoosiin	 on	

korkea	 erityisesti	 koirilla,	 joilla	 on	 useampia	 eri	 autovasta-aineita	 (T3AA,	 T4AA	 ja/tai	

TgAA).	Myös	kliinisesti	terveillä	koirilla	voi	olla	kohonneet	TgAA-tasot,	ja	tätä	voidaankin	

kenties	pitää	aikaisena	indikaattorina	alkavasta	kilpirauhassairaudesta	(Dixon	ja	Mooney	

1999).		Vasta-aineiden	löytyminen	ei	kuitenkaan	aina	ole	viite	kliinisestä	sairaudesta,	sillä	

niitä	on	havaittu	myös	koirilla,	joilla	ei	ole	muita	merkkejä	hypotyreoosista	(Graham	ym.	

2001,	Patzl	ja	Möstl	2003).		
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Immunosuppressiivisen	 kantasoluhoidon	 on	 havaittu	 vähentävän	 seerumin	 autovasta-

ainetasoja	 ja	 kilpirauhasen	 lymfosyyttitasoja,	 eli	 lymfosyyttinen	 tyroidiitti	 voi	 vastata	

myös	immunosuppressiiviseen	hoitoon,	vaikka	sen	hoitoprotokollana	onkin	puuttuvien	

kilpirauhashormonien	korvaushoito	(Choi	ym.	2015).	

	

3.3 Hypotyreoosin diagnostiikka 

	

Hypotyreoosin	 diagnosointi	 koirilla	 ei	 ole	 koskaan	 ollut	 yksinkertaista,	 sillä	 monet	

kilpirauhaseen	liittymättömät	sairaudet	ja	lääkkeet	vaikuttavat	kilpirauhasen	toimintaan.	

Lisäksi	kaikki	hypotyreoosia	sairastavat	koirat	eivät	välttämättä	näytä	kliinisiä	oireita,	

mikä	tekee	diagnoosiin	pääsystä	hankalampaa	(Åhlgren	ja	Uimari	2016).	Hypotyreoosin	

diagnosointi	 perustuu	 tyypilliseen	 oirekuvaan,	 potilaan	 historiaan	 ja	

yleistutkimuslöydöksiin,	 sekä	 laboratoriotesteihin	 (veri-	 ja	 virtsatutkimukset).	 Lisäksi	

diagnoosiin	pääsemisen	apuna	voidaan	käyttää	diagnostisen	kuvantamisen	menetelmiä,	

ja	toisaalta	diagnoosia	tukee	myös	positiivinen	vaste	kilpirauhashormonikorvaushoidolle	

(katsauksessa	Panciera	1999,	katsauksessa	Kauppila	ym.	2019).		

	 	

3.3.1 Signalmentti ja kliiniset oireet 

	

Tyypillinen	 hypotyreoosia	 sairastava	 koira	 on	 noin	 keski-ikäinen	 tai	 vanhempi	 koira,	

kooltaan	usein	keskikoinen	tai	suurempi.	Tyypillinen	ikä	sairauden	puhjetessa	on	noin	7	

vuotta.	 Lisäksi,	 kuten	 kuvattu	 aiemmin,	 tietyt	 rodut	 ovat	 alttiimpia	 sairastumaan	kuin	

toiset	(katsauksessa	Mooney	2011).		

	

Hypotyreoosin	oireet	ovat	vaihtelevia	sekä	epäspesifisiä,	ja	voivat	vaihdella	myös	rodusta	

riippuen.	 Oireet	 tulevat	 usein	 hitaasti,	 kun	 kilpirauhaskudos	 vähitellen	 tuhoutuu.	

Omistajat	eivät	aina	pane	merkille	erilaisia	oireita,	 ja	saattavatkin	huomata	eron	vasta	

kun	eläin	palaa	normaaliin	 tilaan	hoidon	tehottua	(Scott-Moncrieff	2015a).	Yleisimmät	

hypotyreoosin	 oireet	 johtuvat	 hidastuneesta	 aineenvaihdunnasta.	 Huono	

aineenvaihdunta	 johtaa	 muun	 muassa	 uupumukseen,	 liikuntahaluttomuuteen,	

kylmänsietokyvyn	heikkenemiseen	ja	painonnousuun	ilman	selkeää	ruokahalun	kasvua	

(Scott-Moncrieff	2015a).	
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Iho-oireita	 esiintyy	 suurella	 osalla	 hypotyreoosia	 sairastavilla	 koirilla,	 koska	

kilpirauhashormonit	ovat	tärkeitä	turkin	ja	ihon	toiminnassa.	Yleisin	iho-oire	on	rungon	

alueen	 symmetrinen	 alopesia,	 eli	 karvattomuus.	 Erityisesti	 taudin	 alkuvaiheissa	

karvattomuus	 ilmenee	 hännässä	 tai	 hännäntyvessä,	 takareisien	 alueella	 sekä	

rintakehässä,	mutta	etenee	lopulta	symmeriseksi	alopesiaksi	koko	rungon	alueelle.	Ihon	

rasvahappojen	puute	johtaa	kuivaan,	hilseilevään	ihoon	sekä	ihon	paksuuntumiseen	eli	

hyperkeratoosiin.	 Ihon	 paksuuntuminen	 voi	 myös	 johtua	myksedeemasta,	 eli	 nesteen	

keräytymisestä	ihoon,	etenkin	otsan,	silmäluomien	ja	huulten	alueelle.	Lisäksi	voi	esiintyä	

hyperpigmentaatiota	 eli	 ihon	 tummumista	 ja	 turkin	 laadussa	 sekä	 värissä	 voi	 olla	

muutoksia	 (Scott-Moncrieff	 2015a).	 Myös	 ihotulehdukset	 ovat	 kohtalaisen	 yleisiä	

hypotyreoosissa	(Scott-Moncrieff	2015a)	ja	haavojen	parantuminen	voi	olla	hidastunutta	

(katsauksessa	Kauppila	ym.	2019).		

	

Hypotyreoosi	voi	aiheuttaa	myös	kardiovaskulaarisia	oireita,	vaikkakin	ne	ovat	verrattain	

harvinaisia.	 Oireita	 ovat	 esimerkiksi	 hidas	 syke,	 heikko	 perifeerinen	 pulssi	 sekä	

muutokset	 sydänsähkökäyrässä	 (EKG)	 (Scott-Moncrieff	 2015a).	 Gerritsen	 ym.	 (1996)	

havaitsivat,	 että	 primaarisen	 hypotyreoosin	 esiintyvyys	 on	 korkeampi	 koirilla,	 joilla	

esiintyy	 eteisvärinää.	 Guglielminin	 ym.	 (2019)	 tutkimuksen	 mukaan	 hypotyreoosia	

sairastavilla	koirilla	voi	olla	hidastunut	syke,	ja	EKG:ssä	voidaan	huomata	muun	muassa	

matalia	P-	ja	R-aaltoja,	mutta	nämä	muutokset	ovat	yleensä	lieviä	ja	poistuvat	nopeasti	

levotyroksiinihoidon	 myötä.	 Hypotyreoosin	 ei	 katsota	 myöskään	 vaikuttavan	

dobermanneilla	 esiintyvän	 dilatoivan	 kardiomyopatian,	 eli	 sydäntä	 laajentavan	

sydänlihassairauden	 syntyyn	 tai	 etenemiseen,	 vaikka	 dobermanneilla	 esiintyy	 paljon	

myös	hypotyreoosia	(Beier	ym.	2015,	Guglielmini	ym.	2019).	

	

Hypotyreoosi	 voi	 aiheuttaa	 erilaisia	 hermostollisia	 oireita	 sekä	 ääreis-	 että	

keskushermostossa.	 Näistä	 yleisin	 on	 ääreishermoston	 perifeerinen	 neuropatia,	 jossa	

esiintyy	 muun	 muassa	 heikkoutta,	 ataksiaa	 sekä	 halvaantumista.	 Lisäksi	 voi	 esiintyä	

vestibulaarioireita	ja	kasvohermohalvaantumista.	Hypotyreoosin	aiheuttamaa	myopatiaa	

esiintyy	 koirilla	 jonkin	 verran	 (Scott-Moncrieff	 2015a).	 Joskus	 perifeeriset	 hermosto-

oireet	voivat	olla	vaikeasti	erotettavissa	hypotyreoosin	aiheuttamasta	myopatiasta,	mikä	

usein	 aiheuttaa	 muun	 muassa	 epänormaalia	 askellusta,	 heikkoutta	 ja	

liikkumishaluttomuutta	(katsauksessa	Mooney	2011).	
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Hypotyreoosi	 voi	myös	 vaikuttaa	 uroksen	 ja	 naaraan	 lisääntymiselimiin.	 Uroksilla	 voi	

esiintyä	kivesten	surkastumaa,	huonoa	libidoa	ja	epänormaalia	spermantuotantoa,	mutta	

näitä	 oireita	 esiintyy	 hyvin	 harvoin.	 Naaraalla	 voi	 esiintyä	 esimerkiksi	 kiimakierron	

häiriöitä	sekä	abortteja,	pieniä	tai	heikkoja	pentuja	sekä	synnytysvaikeuksia	(Nelson	ja	

Della	Maggiore	2019a).	

	

Muita	 hypotyreoosin	 aiheuttamia	 oireita	 ovat	 muun	 muassa	 silmäoireet	 (kornean	 eli	

sarveiskalvon	 lipidikerääntymät),	 ruoansulatuskanavaoireet	 (ummetus	 tai	 ripuli)	 ja	

käytöshäiriöt	(aggressiivisuus,	pelokkuus	ja	passiivisuus)	(Scott-Moncrieff	2015a).		

	

Vakava	hypotyreoosi	voi	johtaa	myxedema	coma	-nimiseen	harvinaiseen	komplikaatioon,	

joka	 voi	 olla	 hengenvaarallinen.	 Tilan	 kehittyminen	 vaatii	 yleensä	 jonkun	 laukaisevan	

tekijän,	 esimerkiksi	 ihmisillä	 laukaisevana	 tekijänä	 voi	 olla	 jonkinasteinen	 infektio.	

Eläimillä	vastaavaa	tekijää	ei	ole	tunnistettu.	Myxedema	coma	aiheuttaa	tajunnantason	

heikkenemistä,	 lämmönsäätelyn	 heikkenemistä	 ja	 ihon	 ödeemaa	 eli	 vesipöhöä.	

Pahimmillaan	tila	voi	johtaa	koomaan	sekä	kuolemaan.	Kilpirauhashormonit	vaikuttavat	

lihassolujen	kalsium-ATPaasi-entsyymiin.	Hypotyreoosissa	tämän	entsyymin	aktiivisuus	

pienenee,	 jolloin	 lihassolujen	ATP:n	 (eli	 solujen	 energiakomponentin)	määrä	 vähenee.	

Tämä	 johtaa	 lihassolujen	 lämmöntuotannon	 vähenemiseen,	 jolloin	 potilas	 on	

hypoterminen.	 Aivojen	 edeema	 voi	 johtaa	 hypotalamuksen	 toimintahäiriöön	 ja	 tätä	

kautta	 häiriöihin	 kehon	 lämmönsäätelyssä,	 jolloin	 potilas	 ei	 tärise	 hypotermiasta	

huolimatta.	 Hypotermia	 vähentää	 verihiutaleiden	 muodostusta	 aiheuttaen	 häiriöitä	

veren	 hyytymisessä.	 Ihon	 ödeema	 johtuu	 vettä	 puoleensa	 vetävien	

glukosaminoglykaanien	 kertymisestä	 soluvälitilaan.	 Aivojen	 ödeema	 aiheuttaa	

alentunutta	 tajunnantasoa.	 Lisäksi	 hypotyreoosin	 aiheuttama	 hyponatremia	 (veren	

matala	natriumpitoisuus)	voi	myös	aiheuttaa	neurologisia	oireita	(Finora	ja	Greco	2007).	
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3.3.2 Laboratoriotestit 

	

3.3.2.1 Rutiinilaboratoriotestit 

	

Hypotyreoosia	 sairastavalla	 koiralla	 voi	 olla	 useita	 epänormaaleja	 löydöksiä	

hematologisissa	ja	seerumin	kliiniskemiallisissa	näytteissä.	Noin	kolmasosalla	potilaista	

todetaan	 lievä	 normosyyttinen	 (solut	 normaalin	 kokoisia)	 ja	 normokrominen	

(punasoluissa	normaali	määrä	hemoglobiinia)	anemia.	Noin	70	%:lla	potilaista	tavataan	

seerumin	 hyperkolesterolemia.	 Lisäksi	 voi	 esiintyä	 hypertriglyseridemiaa,	

hyperlipidemiaa,	 hyponatremiaa	 ja	 hieman	 kohonneita	 fruktosamiinitasoja	 (Finora	 ja	

Greco	2007,	katsauksessa	Mooney	2011).	Hematologian	 ja	kliinisen	kemian	muutokset	

ovat	 epäspesifisiä,	 minkä	 takia	 niitä	 käytetään	 lähinnä	 diagnoosin	 tukemisessa	

(katsauksessa	Mooney	2011).	

	

3.3.2.2 Kilpirauhasarvoihin vaikuttavat tekijät 

	

Kilpirauhasarvoihin	 voi	 vaikuttaa	 useat	 tekijät,	 kuten	 lääkitykset	 ja	 kilpirauhaseen	

liittymättömät	 sairaudet.	 Vaikutukset	 kohdistuvat	 etenkin	 kokonais-	 ja	 vapaa-T4-

arvoihin.	Muun	muassa	prednisoloni,	fenobarbitaali,	ketoprofeeni,	asetyylisalisyylihappo,	

karprofeeni	ja	trimetopriimi-sulfonamidit	voivat	laskea	T4-arvoja	(Williamson	ym.	2002,	

katsauksessa	Mooney	2011).		Trimetropriimi-sulfonamidien	on	havaittu	myös	nostavan	

TSH-arvoja	(Williamson	ym.	2002).	

	

Lisäksi	 arvoja	 laskevat	 esimerkiksi	 vakavat	 infektiot,	 traumat,	 kirurgia	 sekä	 sairaudet,	

kuten	 hypo-	 ja	 hyperadrenokortisismi	 (eli	 lisämunuaiskuoren	 vajaa-	 ja	 liikatoiminta),	

diabeettinen	 ketoasidoosi,	 munuaisten	 ja	 maksan	 vajaatoiminta,	 hermoston	 sairaudet	

sekä	sydän-	ja	kasvainsairaudet	(kirjassa	Scott-Moncrieff	2015a,	katsauksessa	Kauppila	

ym.	2019).	Tätä	muusta	kuin	kilpirauhasen	sairaudesta	johtuvaa	kilpirauhashormonien	

alentunutta	tasoa	kutsutaan	non-thyroidal	illness	-syndroomaksi	(NTIS).	NTIS	voi	alentaa	

pelkästään	 T3-tasoja	 tai	 sekä	 T3-	 että	 T4-tasoja,	 ja	 mitä	 alemmas	 tasot	 tippuvat,	 sitä	

vakavampi	taustalla	oleva	sairaus	yleensä	on	(Nishii	ym.	2019).		
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T4-arvot	laskevat	ja	TSH-arvot	nousevat	eläimen	ikääntyessä	(Hegstad-Davies	ym.	2015).	

Myös	 rotu	 voi	 vaikuttaa	 kilpirauhasarvoihin.	 Muun	 muassa	 englanninvinttikoirilla,	

salukeilla,	 whippeteillä,	 slougheilla	 ja	 basenjeilla	 (Hegstad-Davies	 ym.	 2015),	 sekä	

englanninsettereillä,	 labradorinnoutajilla	 ja	 kultaisilla	 noutajilla	 on	 havaittu	 olevan	

normaalia	 alhaisemmat	 T4-arvot	 (Nishii	 ym.	 2019).	 Yleisesti	 ottaen	 T4-tasojen	 on	

havaittu	 olevan	 korkeampia	 pienillä	 roduilla	 verrattuna	 keskikokoisiin	 tai	 suuriin	

rotuihin	(Hegstad-Davies	ym.	2015).	

	

3.3.2.3 Kokonais- ja vapaa-T4 

	

Tyroksiini	 on	 tärkein	 kilpirauhasen	 erittämä	 hormoni,	minkä	 vuoksi	 sen	mittaaminen	

kertoo	suoraan	kilpirauhasen	tilasta;	jos	arvo	on	alhainen,	niin	voidaan	yleisesti	ottaen	

ajatella	 kilpirauhasen	 toiminnan	 olevan	 heikentynyttä.	 Tyroksiinista	 voidaan	 mitata	

veren	proteiineihin	sitoutunut	osa,	sekä	vähäinen	veressä	vapaana	oleva	osa.	Kokonais-

T4-arvo	 koostuu	 näistä	molemmista.	 Kokonais-T4:n	mittauksessa	 ongelmallista	 on	 se,	

että	 T4-arvoon	 voi	 vaikuttaa	muun	muassa	 rotu,	muut	 sairaudet	 sekä	 lääkkeet,	 kuten	

luvussa	 3.3.2.2	 on	 mainittu.	 Tämän	 johdosta	 kokonais-T4-mittausta	 suositellaan	

käytettäväksi	vain	hypotyreoosin	poissulkemiseksi;	jos	potilaalla	on	normaalit	kokonais-

T4-arvot,	 on	 epätodennäköistä,	 että	 kyseessä	 olisi	 hypotyreoosi.	 Tämä	 ei	 kuitenkaan	

tarkoita	sitä,	etteikö	potilaalle	voisi	kehittyä	hypotyreoosi	tulevaisuudessa	(katsauksessa	

Kemppainen	ja	Behrend	2001).			

	

Vapaa-T4	 –mittaus	 on	 varmimpia	 hypotyreoosin	 diagnosointiin	 käytettäviä	 testejä	

(katsauksessa	 Mooney	 2011).	 Vapaan	 T4:n	 tasot	 eivät	 muutu	 lääkkeiden	 ja	 muiden	

sairauksien	 vaikutuksesta	 yhtä	 paljon	 kuin	 kokonais-T4:n,	 mutta	 glukokortikoideilla,	

kohtauksenestolääkkeillä	 sekä	 rodulla	 voi	 silti	 olla	 vaikutuksia	 myös	 vapaan	 T4:n	

pitoisuuksiin	 (katsauksessa	Kemppainen	 ja	 Behrend	 2001,	Hegstad-Davies	 ym.	 2015).	

Vapaan	 T4:n	 määrityksessä	 on	 varminta	 käyttää	 dialyysimenetelmää,	 mutta	 tämä	 on	

suhteellisen	 monimutkaista	 ja	 kallista,	 eikä	 ole	 välttämättä	 kaikkialla	 saatavilla	

(katsauksessa	Mooney	2011,	 katsauksessa	Kauppila	 ym.	 2019).	Kilpirauhashormonien	

määritykseen	on	myös	kehitetty	uusi	menetelmä	(ultrafiltraatio-LC-MS/MS-menetelmä),	

jolla	 kilpirauhasarvoja	 (vapaa-T3	 ja	 -T4)	 voidaan	 määrittää	 nopeasti,	 tarkasti	 ja	

luotettavasti	(Tanoue	ym.	2018).	
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Koska	monilla	terveillä	puhdasrotuisilla	koirilla	T4-arvot	voivat	olla	yleisten	viitearvojen	

alapuolella,	 tulisi	näitä	viitearvoja	käyttää	harkiten	etenkin	 luvussa	3.3.2.2	mainittujen	

puhdasrotuisten	 koirien	 kohdalla.	 Rotukohtaisten	 viiterajojen	 käyttö	 on	 suositeltavaa,	

etenkin	jos	tulokset	ovat	yleisten	viitearvojen	alarajoilla	tai	rajan	alapuolella	(Hegstad-

Davies	ym.	2015).	

	

3.3.2.4 Kokonais-T3 

	

Kokonais-T3-mittauksella	 ei	 ole	 suurta	 merkitystä	 hypotyreoosidiagnostiikassa,	 sillä	

vaikka	 hypotyreoosin	 myöhäisissä	 vaiheissa	 kokonais-T3-tasot	 yleensä	 laskevat,	 on	

monilla	 hypotyreoosia	 sairastavilla	 koirilla	 arvot	 kuitenkin	 normaalit	 (katsauksessa	

Kemppainen	ja	Behrend	2001).	Lisäksi	normaalinkin	kilpirauhasen	omaavilla	koirilla	voi	

joskus	olla	matalat	kokonais-T3-tasot	(katsauksessa	Mooney	2011).		

	

3.3.2.5 TSH 

	

Suurella	 osalla	 hypotyreoosia	 sairastavista	 koirista	 seerumin	 TSH-arvot	 ovat	 koholla.	

Kuitenkin	 jopa	 25–40	 %:lla	 hypotyreoositapauksista	 TSH-tasot	 pysyvät	 viiterajoissa,	

minkä	 lisäksi	 sairailla	 koirilla	 TSH-arvot	 voivat	 aaltoilla	 (katsauksessa	 Kauppila	 ym.	

2019).	Tämän	takia	TSH-mittausta	ei	yksinään	suositella	hypotyreoosin	diagnosoinnissa,	

vaan	 se	 yhdistetään	 muihin	 testeihin,	 kuten	 vapaan	 T4:n	 mittaukseen	 (katsauksessa	

Mooney	2011).	Korkeat	TSH-tasot	samanaikaisesti	alhaisten	T4-tasojen	sekä	tyypillisten	

oireiden	 kanssa	 viittaavat	 vahvasti	 hypotyreoosiin	 (katsauksessa	 Kemppainen	 ja	

Behrend	2001).		

	

3.3.2.6 Autovasta-aineet (TgAA, T4AA, T3AA) 

	

Tyreoglobuliini-autovasta-aineita	 (TgAA)	 on	 noin	 puolella	 hypotyreoosi-koirista.	 Ne	

viittaavat	vahvasti	tyroidiittiin,	mutta	eivät	kuitenkaan	välttämättä	kerro	kilpirauhasen	

tilasta.	Koirat,	 joilla	 on	 todettu	hypotyreoosi,	 voivat	 olla	TgAA-negatiivisia,	 ja	 toisaalta	

koirat,	 joilla	 ei	 ole	muuta	 viitettä	 hypotyreoosiin,	 voivat	 olla	 TgAA-positiivisia.	 TgAA-

mittauksia	 voidaan	 kuitenkin	 käyttää	 diagnoosin	 tukena	 T4-mittausten	 sekä	 TSH-

mittausten	 rinnalla	 (Scott-Moncrieff	 2015a).	 Jos	 koiralla	 todetaan	 tyreoglobuliini-
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autovasta-aineita,	voi	se	indikoida	mahdollisesti	tulevaisuudessa	puhkeavaa	tyroidiittia	

ja	 hypotyreoosia,	 ja	 TgAA-mittausta	 käytetäänkin	 riskirotujen	 jalostusseulonnassa	

(katsauksessa	Mooney	2011,	katsauksessa	Kauppila	ym.	2019).		

	

Autovasta-aineita	 kilpirauhashormoneja	 T3	 ja	 T4	 vastaan	 esiintyy	 jonkun	 verran	

hypotyreoosia	sairastavilla	koirilla,	näistä	T3-autovasta-aineita	(T3AA)	useammin	kuin	

T4-autovasta-aineita	 (T4AA).	 Kuten	 TgAA-mittaukset,	myös	 T3AA	 ja	 T4AA-mittausten	

diagnostinen	 arvo	 on	 muuta	 diagnoosia	 tukeva	 ja	 indikoi	 tyroidiittia,	 mutta	 ei	 riitä	

yksinään	 hypotyreoosin	 diagnosoimiseen.	 T4AA–mittauksia	 voidaan	 myös	 käyttää	

varmistuksena,	 jos	 T4-mittauksen	 tulos	 on	 epäselvä	 tai	 epäluotettava	 (kirjassa	 Scott-

Moncrieff	2015a,	katsauksessa	Kauppila	ym.	2019).		

	

3.3.2.7 Muut kilpirauhastoimintaa mittaavat testit 

	

TSH-stimulaatiotesti	 on	 aiemmin	 ollut	 yleisesti	 käytetty	 testi	 hypotyreoosin	

diagnosoimisessa.	 Testissä	 mitataan	 T4-tasot	 ennen	 ja	 jälkeen	 TSH:n	 antamisen.	 Jos	

koiralla	on	normaalisti	toimiva	kilpirauhanen,	nähdään	T4-tasoissa	selkeä	nousu	TSH:n	

antamisen	 seurauksena,	 ja	 puuttuva	 vaste	 puolestaan	 viittaa	 hypotyreoosiin.	 Nykyään	

käytettävä	ihmispuolen	TSH-valmiste	on	kuitenkin	niin	kallista,	ettei	eläinpuolella	testiä	

enää	 juurikaan	 käytetä	 (katsauksessa	 Kemppainen	 ja	 Behrend	 2001,	 katsauksessa	

Kauppila	ym.	2019).		

	

TRH-stimulaatiotestissä	 mitataan	 kokonais-T4-pitoisuuksia	 TRH:n	 annostelun	 jälkeen.	

Testi	 on	 kuitenkin	 epäluotettava,	 eikä	 sitä	 suositella	 käytettäväksi	 hypotyreoosin	

diagnosoinnissa.	 Testillä	 voidaan	 kuitenkin	 poissulkea	 hypotyreoosi,	 jos	 T4:n	 vaste	

TRH:n	antoon	on	hyvä	(katsauksessa	Mooney	2011).		

	

NTIS	 voi	 vaikeuttaa	 hypotyreoosin	 diagnosointia.	 Myös	 TSH-	 ja	 TRH-stimulaatiotestit	

voivat	alentua	NTIS:n	aiheuttamana,	jolloin	voidaan	virheellisesti	ajatella	kyseessä	olevan	

hypotyreoosi	(kirjassa	Scott-Moncrieff	2015a).	On	kuitenkin	havaittu,	että	plasman	TSH-

tasot	 nousevat	 TRH-stimulaatiotestissä	 korkeammalle	 normaalin	 kilpirauhasen	

omaavilla	 potilailla	 kuin	 hypotyreoosipotilailla.	 Tästä	 voidaan	 päätellä,	 että	 TRH-

stimulaatiotestiä	 yhdessä	 plasman	 TSH-mittauksen	 kanssa	 voitaisiin	 mahdollisesti	
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käyttää	hypotyreoosin	ja	NTIS:n	erotuksessa	(Pijnacker	ym.	2018).	Lisäksi	on	mahdollista	

määrittää	T4/TSH-suhde,	mutta	tämän	ei	ole	katsottu	olevan	tarpeeksi	luotettava	testi,	

jotta	 sitä	 kannattaisi	 käyttää	 hypotyreoosin	 diagnosoimisessa	 (katsauksessa	 Kauppila	

ym.	2019).	

	

3.3.3 Diagnostinen kuvantaminen 

	

Hypotyreoosin	 diagnosoinnissa	 voidaan	 käyttää	 apuna	myös	 ultraäänitutkimusta	 sekä	

skintigrafiaa.	 Etuna	 näissä	 tutkimuksissa	 on	 se,	 että	 kilpirauhaseen	 liittymättömät	

sairaudet	 ja	 lääkitykset	 eivät	 vaikuta	 näihin	 tutkimuksiin	 samalla	 tavalla	 kuten	

esimerkiksi	 kilpirauhashormonien	määrityksiin.	 Ultraäänitutkimuksella	 saadaan	 tietoa	

kilpirauhasen	 koosta,	 muodosta,	 kaikuisuudesta	 ja	 konsistenssista,	 ja	 sitä	 käytetään	

muun	muassa	kasvainten	havaitsemiseen	sekä	hypotyreoosin	erotukseen	kilpirauhaseen	

liittymättömistä	sairauksista	(katsauksessa	Mooney	2011).		

	

Skintigrafiassa	mitataan	kilpirauhasen	kykyä	ottaa	sisäänsä	radioaktiivista	Technetium-

99	 –merkkiainetta.	 Tällä	 saadaan	 luotettavaa	 tietoa	 kilpirauhasen	 toiminnasta.	 Testiä	

varten	vaaditaan	kuitenkin	erikoisvälineistö	sekä	tilat	radioaktiivisten	aineiden	kanssa	

toimimiseen,	jonka	vuoksi	sen	käyttö	on	hypotyreoosin	diagnostiikassa	vielä	harvinaista	

(katsauksessa	Mooney	2011).		
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4 HYPOPARATYREOOSI 
	

Hypoparatyreoosi	eli	 lisäkilpirauhasen	vajaatoiminta	on	harvinainen	endokrinologinen	

sairaus,	 jossa	 lisäkilpirauhashormonin	(PTH,	parathormoni)	synteesi	 tai	eritys	on	 liian	

vähäistä	 johtaen	 hypokalsemiaan	 (veren	 matala	 kalsiumpitoisuus)	 sekä	

hyperfosfatemiaan	 (veren	 korkea	 fosfaattipitoisuus).	Hypoparatyreoosi	 johtuu	 yleensä	

kilpirauhaseen	 kohdistuvasta	 toimintahäiriöstä,	 mutta	 se	 voi	 myös	 johtua	

toimimattomasta	PTH:sta	tai	solujen	puutteellisesta	vasteesta	hormoniin	(Jones	ja	Alley	

1985,	Jaffey	ym.	2019).		

	

Veren	 kalsiumpitoisuuden	 säätely	 on	 tärkeää	 elimistön	 normaalille	 toiminnalle,	 sillä	

kalsium	vaikuttaa	muun	muassa	lihasten	supistumiseen,	hermoston	toimintaan	ja	yleisiin	

solutoimintoihin,	 kuten	 entsyymiaktivaatioon.	 PTH,	 kalsitoniini	 sekä	 D-vitamiini,	 eli	

kolekalsiferoli,	 ylläpitävät	normaalia	kalsiumin	määrää	veressä	munuaisten,	 luuston	 ja	

suoliston	toimintaa	säätelemällä	(Sherding	ym.	1980,	Warland	ym.	2015).	PTH	säätelee	

veren	 kalsium-	 ja	 fosfaattipitoisuutta	 lisäämällä	 kalsiumin	 takaisinimeytymistä	

munuaisissa	 ja	 fosfaatin	eritystä	virtsaan,	 lisäämällä	kalsiumin	vapautumista	 luustosta	

sekä	 lisäämällä	 kalsiumin	 imeytymistä	 suolistosta.	 PTH	 siis	 lisää	 kalsiumin	 ja	 laskee	

fosfaatin	määrää	veressä	(Sherding	ym.	1980,	Russell	ym.	2006).		

	

4.1 Hypoparatyreoosin prevalenssi  

	

Hypoparatyreoosi	 on	harvinainen	 sairaus	 koirilla,	 jonka	 takia	 siitä	 tehdyt	 tutkimukset	

ovat	 pääasiassa	 pieniotantaisia	 tapausselostuksia.	 Tämän	 takia	 hypoparatyreoosin	

prevalenssista	koirilla	ei	ole	juurikaan	tietoa.	Tapausselostuksissa	on	kuitenkin	havaittu	

tiettyjen	 rotujen	 olevan	 yliedustettuina.	 Yleisimpiä	 hypoparatyreoosiin	 sairastuneita	

rotuja	 ovat	 villakoirat,	 snautserit,	 saksanpaimenkoirat,	 labradorinnoutajat,	

skotlanninterrierit	ja	mäyräkoirat,	sekä	sekarotuiset	koirat	(Sherding	ym.	1980,	Bruyette	

ja	Feldman	1988,	Henderson	ja	Mahony	2005,	Russell	ym.	2006).	Lisäksi	Jonesin	ja	Alleyn	

(1985)	tutkimuksessa	tutkitut	koirat	(3kpl)	olivat	kaikki	bernhardinkoiria.		
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4.2 Hypoparatyreoosin etiologia ja patofysiologia 

	

Hypoparatyreoosi	 voi	 johtua	 mistä	 tahansa	 häiriöstä	 lisäkilpirauhasen	 ja	 PTH:n	

vaikutuskohteiden	 välillä.	 Puutteellinen	 PTH-eritys	 voi	 johtua	 vaurioituneesta	 tai	

puutteellisesta	 lisäkilpirauhasesta,	 lisäkilpirauhasen	 sairaudesta,	 tai	 normaalista	

lisäkilpirauhasesta,	 jonka	PTH-eritys	 on	 vähentynyt	 ulkopuolisen	 tekijän	 seurauksena.	

Lisäksi	 PTH	 voi	 olla	 toimimatonta,	 tai	 solujen	 vaste	 PTH:lle	 voi	 olla	 puutteellinen	

(Sherding	ym.	1980).	Yleisin	syy	hypoparatyreoosille	on	primaarinen	hypoparatyreoosi,	

jota	 kutsutaan	 myös	 idiopaattiseksi	 hypoparatyreoosiksi,	 ja	 jonka	 on	 katsottu	 olevan	

lisäkilpirauhasen	 autoimmuunituhoutumisen	 seurausta.	Muut	 hypoparatyreoosin	 syyt,	

kuten	 trauma	 tai	 iatrogeeniset,	 eli	hoidosta	 johtuvat	 syyt,	 luokitellaan	sekundaariseksi	

hypoparatyreoosiksi	(Bruyette	ja	Feldman	1988).			

	

Hypoparatyreoosin	 seuraukset	 ovat	 aiheuttajasta	 riippumatta	 samat.	 Kalsiumia	

menetetään	 virtsaan,	 sitä	 ei	 vapauteta	 luusta	 eikä	 imeytetä	 suolistosta,	 johtaen	

hypokalsemiaan.	 Samanaikaisesti	 fosfaattia	 ei	 eritetä	 virtsaan,	 jolloin	 syntyy	

hyperfosfatemia.	 Hypokalsemia	 aiheuttaa	 lisääntynyttä	 hermoston	 eksitaatiota,	 eli	

aktiivisuutta,	 ja	 hermot	 voivat	 aktivoitua	 myös	 spontaanisti	 aiheuttaen	 lihasten	

supistumista	(Henderson	ja	Mahony	2005).	Hyperfosfatemia	voi	aiheuttaa	muun	muassa	

munuaisvaurioita	(Wang	ym.	2021).	

	

4.2.1	Ei-autoimmuuni	hypoparatyreoosi	
	

Sekundaarinen	hypoparatyreoosi	johtuu	ei-autoimmuuneista	syistä,	eli	iatrogeenisista	tai	

muista	 lisämunuaisen	 tuhoutumista	 aiheuttavista	 syistä,	 sekä	

elektrolyyttiepätasapainosta	johtuvista	syistä	(Warland	ym.	2015).	Lisäksi	Weisbroden	ja	

Krakowkan	 (1979)	 tutkimuksen	 mukaan	 koiran	 penikkatautivirus	 voi	 aiheuttaa	

lisäkilpirauhasen	häiriöitä,	ja	sitä	kautta	hypokalsemiaa.	

	

Trauma,	 säteilyvauriot	 ja	 kasvaimet	 voivat	 aiheuttaa	 lisäkilpirauhasen	 tuhoutumista.	

Lisäksi	 iatrogeeniset	 syyt	 voivat	 tuhota	 lisäkilpirauhasta,	 kuten	 esimerkiksi	

lisäkilpirauhasten	 poisto	 hyperparatyreoosissa,	 kilpirauhasten	 poisto	 tai	muun	 kaulan	



19	
	

alueen	kirurgia.	Myös	lääkkeet	voivat	aiheuttaa	iatrogeenistä	hypoparatyreoosia	(Jones	

ja	Alley	1985,	Warland	ym.	2015).	

	

Elektrolyyttihäiriöistä	 hyperkalsemia	 (veren	 korkea	 kalsiumpitoisuus)	 ja	

hypomagnesemia	 (veren	 matala	 magnesiumpitoisuus)	 voivat	 aiheuttaa	 sekundaarista	

hypoparatyreoosia.	 Hyperkalsemia	 voi	 pitkään	 jatkuneena	 aiheuttaa	 lisäkilpirauhasen	

atrofiaa	 (Jones	 ja	 Alley	 1985).	 Hypomagnesemia	 voi	 johtua	 esimerkiksi	 munuais-	 tai	

suolistosairaudesta,	 ja	 voi	 aiheuttaa	 sekundaarista	 hypoparatyreoosia	 vähentämällä	

PTH:n	 eritystä,	 häiritsemällä	 PTH:n	 vaikutusmekanismeja,	 aiheuttamalla	 solujen	 ja	

kudosten	resistenssiä	PTH:lle	ja/tai	heikentämällä	kolekalsiferolin	synteesiä	(Henderson	

ja	Mahony	2005).		

	

4.2.2	Autoimmuuni	hypoparatyreoosi	
	

Primaarinen	 hypoparatyreoosi	 on	 osittain	 idiopaattinen	 sairaus,	 minkä	 on	 kuitenkin	

katsottu	 olevan	 autoimmuunin	 lymfosyyttisen	 paratyroidiitin,	 eli	 lisäkilpirauhasen	

tulehduksen,	 seurausta.	 Primaarisen	 hypoparatyreoosin	 etiologiasta	 on	 vain	 vähän	

tutkimuksia,	mutta	sen	on	silti	ajateltu	olevan	autoimmuunialkuperäistä	(Sherding	ym.	

1980,	Bruyette	ja	Feldman	1988,	Warland	ym.	2015).	

	

4.2.2.1 Autoimmuunisairauden määrittelykohdat 

	

Hypoparatyreoosin	 periytymistä	 ei	 ole	 tutkittu,	 mutta	 sen	 on	 katsottu	 esiintyvän	

tietyissä,	 luvussa	4.1	mainituissa	 roduissa	enemmän	kuin	 toisissa	 (Sherding	ym.	1980,	

Bruyette	 ja	 Feldman	 1988,	 Henderson	 ja	 Mahony	 2005,	 Russell	 ym.	 2006).	

Lisäkilpirauhasen	 lymfosyyttinen	 tulehdus	 on	 yleinen	 histopatologinen	 löydös	

primaarisessa	hypoparatyreoosissa	(Sherding	ym.	1980,	Bruyette	ja	Feldman	1988,	Jones	

ja	 Alley	 1985),	 vaikka	 Russel	 ym.	 (2006)	 havaitsivatkin	 tutkimuksessaan	 vain	

histopatologisesti	 normaaleja	 lisäkilpirauhasia.	 Autovasta-aineita	 lisäkilpirauhasen	

kalsiumreseptoreja	vastaan	on	löydetty	hypoparatyreoosia	sairastavilla	ihmisillä,	mutta	

vastaavaa	 löydöstä	 ei	 ole	 todettu	 koirilla	 (Bruyette	 ja	 Feldman	 1988,	 Henderson	 ja	

Mahony	2005).		
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Yleensä	 koira,	 jolla	 on	 primaarinen	 hypoparatyreoosi,	 tarvitsee	 elinikäisen	 D-

vitamiinilisän	 ja	mahdollisesti	myös	 kalsiumlisän	 (Warland	 ym.	 2015).	Warlandin	 ym.	

(2015)	 tapausselosteessa	 primaarista	 hypoparatyreoosia	 sairastava	 koira	 kuitenkin	

parani	muuhun	sairauteen	samanaikaisesti	käytetyn	immunosuppressiivisen	lääkityksen	

avulla.	Glukokortikoidilääkitys	voi	kuitenkin	vähentää	kalsiumin	määrää	veressä,	ja	voi	

tätä	 kautta	 pahentaa	 hypokalsemiaa,	 minkä	 takia	 sitä	 ei	 suositella	 annettavaksi	

hypoparatyreoosia	sairastaville	potilaille	(Jaffey	ym.	2019).	

	

Lisäkilpirauhasen	 selkeä	 lymfosyyttinen	 tulehdus	 on	 suurin	 viite	 hypoparatyreoosin	

autoimmuunialkuperään,	 ja	 tämän	 perusteella	 se	mielletään	 autoimmuunisairaudeksi,	

vaikka	 kaikki	 autoimmuunisairauden	määrittelykohdat	 eivät	 täytykään	 (Jones	 ja	 Alley	

1985,	Russell	ym.	2006).	Tästä	kaivattaisiin	kuitenkin	vielä	lisää	tutkimusta.	

	

4.3 Hypoparatyreoosin diagnostiikka 

	

Primaarisen	 hypoparatyreoosin	 diagnosointi	 perustuu	 tyypillisiin	 kliinisiin	 oireisiin,	

hypokalsemiaan	 ja	 samanaikaiseen	 alhaiseen	 tai	 viitearvojen	 alarajalla	 olevaan	 PTH-

tasoon.	 Lisäksi	 hyperfosfatemia	 tukee	 diagnoosia.	 Muut	 kalsiumtasoja	 alentavat	 ja	

sekundaarisen	 hypoparatyreoosin	 syyt	 tulee	 myös	 sulkea	 pois	 (Russell	 ym.	 2006,	

Warland	ym.	2015).	

	

4.3.1 Signalmentti ja kliiniset oireet 

	

Hypoparatyreoosi	 voi	 ilmetä	niin	nuorella	 kuin	vanhallakin	koiralla,	mutta	 yleisimmin	

sitä	 esiintyy	 keski-ikäisillä,	 noin	 6-vuotiailla	 koirilla.	 Nartut	 ovat	 hieman	 uroksia	

enemmän	 edustettuina,	 etenkin	 steriloidut	 nartut	 (Sherding	 ym.	 1980,	 Bruyette	 ja	

Feldman	1988,	Russell	ym.	2006).	

	

Hypoparatyreoosin	hallitsevat	oireet	ovat	seurausta	hypokalsemiasta,	ja	pahenevat	sekä	

yleistyvät	mitä	matalammaksi	veren	kalsiumtasot	laskevat.	Oireet	ovat	samanlaiset	alla	

olevasta	 syystä	 huolimatta,	 ja	 vaihtelevat	 lähes	 havaitsemattomasta	 ontumisesta	

vakaviin,	 yleistyneisiin	 kohtauksiin	 (Henderson	 ja	 Mahony	 2005).	 Oireet	 voivat	 olla	



21	
	

ajoittaisia,	ja	ne	voivat	myös	pahentua	liikunnan	tai	kiihtymisen	yhteydessä	(Henderson	

ja	Mahony	2005,	Russell	ym.	2006).		

	

Yleisimmät	oireet	ovat	hermo-	ja	lihasoireet,	kuten	lihaskrampit	ja	-kouristukset,	lihasten	

nykiminen,	 tärinä,	 jäykkä	 ja	 kankea	 askellus,	 ataksia	 eli	 tahdonalaisten	 liikkeiden	

koordinointiongelmat,	 sekä	 tetania	 eli	 yleistynyt	 lihassupistus	 (Sherding	 ym.	 1980,	

Henderson	 ja	 Mahony	 2005,	 Russell	 ym.	 2006).	 Russell	 ym.	 (2006)	 havaitsivat	

tutkimuksessaan	koirilla	myös	niin	sanottua	alaleuan	pureutumista	(champing).	Tetaniaa	

esiintyy	yleensä,	kun	veren	kalsiumpitoisuus	laskee	pitoisuuteen	6	mg/dl	(1,5	mmol/l)	

tai	 alle.	 Jos	 kalsiumtasot	 laskevat	 alle	 4	 mg/dl	 (1	 mmol/l),	 on	 kyseessä	 vakava	

hypokalsemia,	 mikä	 voi	 johtaa	 hypotensioon,	 hengityslihasten	 ja	 sydänlihaksen	

halvaantumiseen	ja	kuolemaan	(Henderson	ja	Mahony	2005).		

	

Palleahermon	 liiallinen	 eksitaatio	hypokalsemian	 seurauksena	voi	 aiheuttaa	pallean	 ja	

vatsalihasten	 supistumista	 samaan	 tahtiin	 sydämen	 sykkeen	 kanssa.	 Tämä	 aiheuttaa	

ikään	kuin	pallean	nikottelun	sydämen	sykkeen	tahdissa,	jonka	voi	erehdyksessä	tulkita	

voimakkaiksi	 sydämenlyönneiksi	 tai	 sydämen	 sivuääneksi,	 etenkin	 jos	 sydämessä	 on	

samanaikaisesti	 myös	 rytmihäiriöitä	 (Vrabelova	 ym.	 2015).	 Lisäksi	 erilaiset	

käyttäytymismuutokset,	kuten	esimerkiksi	hermostuneisuus,	hämmentyneisyys,	ääntely	

ja	aggressiivisuus,	ovat	yleisesti	havaittuja	oireita	(Henderson	ja	Mahony	2005,	Russell	

ym.	 2006).	 Muita	 mahdollisia	 oireita	 ovat	 heikkous,	 letargia	 eli	 voimakas	 uupumus,	

läähätys,	kehänkierto,	naaman	kutina	ja	hierominen	sekä	hypertermia	eli	liikalämpöisyys	

(Sherding	 ym.	 1980,	 Henderson	 ja	 Mahony	 2005,	 Russell	 ym.	 2006).	 Myös	

ruoansulatuskanavaoireita	 voi	 esiintyä,	 esimerkiksi	 oksentelua,	 ripulia,	 mahakipua	 ja	

syömättömyyttä	(Russell	ym.	2006).		

	

Katarakta,	 eli	 harmaakaihi,	 on	 yleinen	 löydös	 hypoparatyreoosia	 sairastavilla	 koirilla	

(Jones	ja	Alley	1985,	Bruyette	ja	Feldman	1988,	Russell	ym.	2006),	 ja	se	näkyy	yleensä	

pieninä	 pistemäisinä	 tai	 lineaarisina	 sameuksina	 linssissä.	 Lisäksi	 yhdellä	 koiralla	 on	

kataraktan	 ja	 hypoparatyreeosin	 yhteydessä	 havaittu	 siristelyä	 sekä	 silmäluomen,	

sarveiskalvon	ja	sidekalvon	tulehdusta	(Russell	ym.	2006).	
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Yleistutkimuksessa	voidaan	havaita	tetaniaa,	lihasjäykkyyttä,	jännittynyttä	vatsanseutua,	

kuumetta,	 hermostuneisuutta	 ja	 heikkoutta.	 Sydämen	 kuuntelussa	 voidaan	 havaita	

rytmihäiriöitä,	vaimeat	sydänäänet	ja	heikko	pulssi.	Lisäksi	katarakta	on	yleinen	löydös.	

Yleistutkimus	 voi	 kuitenkin	 olla	myös	 normaali,	 eikä	 normaali	 yleistutkimus	 poissulje	

hypoparatyreoosia	(Henderson	ja	Mahony	2005).	

	

4.3.2 Laboratoriotestit 

	
4.3.2.1 Kalsiumin ja fosfaatin mittaus 

	

Hypokalsemia	 on	 hypoparatyreoosin	 keskeisin	 laboratoriomuutos,	 ja	 jatkuva	

hypokalsemia,	 etenkin	 yhdistettynä	 kliinisiin	 oireisiin,	 viittaa	 vahvasti	 mahdolliseen	

hypoparatyreoosiin	 (Sherding	 ym.	 1980).	 Kalsiumtasot	 mitataan	 seeruminäytteestä.	

Kliinisiä	 oireita	 tulee	 yleensä	 viimeistään,	 kun	 seerumin	 totaali-kalsiumtasot	 ovat	 6	

mg/dl	(1,5	mmol/l)	tai	sen	alle.	Jos	oireettomalla	koiralla	havaitaan	kalsiumin	olevan	tällä	

tasolla	 tai	 sen	 alle,	 tulee	 tiedostaa,	 että	 koiralla	 on	 suuri	 riski	 hypokalsemian	 oireille	

(Henderson	ja	Mahony	2005,	Russell	ym.	2006).		

	

Veren	ionisoitu	kalsium	on	kalsiumin	aktiivinen	osa,	joka	säätelee	PTH:n	eritystä.	Tämän	

takia	 kalsiumin	 mittauksessa	 juuri	 ionisoidun	 kalsiumin	 mittaus	 on	 suositeltavaa.	

Ionisoitu	kalsoim	auttaa	paremmin	hypokalsemian	vakavuuden	arvioimisessa	ja	etenkin	

oireettoman	hypokalsemian	hoidontarpeen	arvioinnissa	 (Russell	 ym.	2006).	Kuitenkin	

yleisesti	ottaen	lähteissä	puhutaan	totaalikalsiumin	mittauksesta,	ja	myös	hypokalsemian	

viitaraja	on	määritetty	totaalikalsiumille	(Henderson	ja	Mahony	2005,	Russell	ym.	2006).		

	

Hypoparatyreoosissa	 kalsiumtasojen	 laskiessa	 fosfaattitasot	 nousevat.	 Jos	 koiralla	 on	

korkeat	tai	viiterajojen	ylärajalla	olevat	fosfaattitasot	yhdessä	hypokalsemian	kanssa,	on	

epäiltävä	 hypoparatyreoosia	 (Henderson	 ja	 Mahony	 2005).	 Fosforitasot	 voivat	 olla	

korkeita	munuaissairailla	 koirilla	 (Henderson	 ja	Mahony	2005),	 sekä	 koirilla,	 joilla	 on	

samanaikaisesti	 ruoansulatuskanavaoireita,	 kuten	 oksentelua	 ja	 syömättömyyttä	

(Russell	ym.	2006).	
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4.3.2.2 PTH:n mittaus 

	

Matala	 tai	 viiterajojen	 alarajalla	 oleva	 PTH-arvo	 samanaikaisen	 hypokalsemian	 ja	

hyperfosfatemian	 kanssa	 on	 diagnostinen	 primaariselle	 hypoparatyreoosille	 (Jones	 ja	

Alley	 1985,	 Henderson	 ja	 Mahony	 2005).	 Jos	 lisäkilpirauhanen	 toimisi	 normaalisti,	

aiheuttaisi	 alhainen	kalsiumpitoisuus	vahvan	PTH:n	nousun.	Alle	1,5–2	pmol/l	 (15–20	

pg/ml)	tulkitaan	matalaksi	PTH-arvoksi	(Russell	ym.	2006,	Warland	ym.	2015).	Määritys	

voidaan	 tehdä	 koirille	 validoidun	 ELISA-testin	 avulla	 (Warland	 ym.	 2015),	 ja	 se	 tulisi	

tehdä	ennen	hypokalsemian	hoidon	aloittamista	(Henderson	ja	Mahony	2005).		

	

Hypoparatyreoosin	diagnoosiin	 voidaan	 suhteellisen	 luotettavasti	 päästä	 jo	 sairauteen	

sopivien	 kliinisten	 oireiden,	 hypokalsemian	 (jolle	 ei	 ole	 löydetty	 muuta	 syytä)	 sekä	

positiivisen	D-vitamiini-	ja	kalsiumhoitovasteen	avulla,	minkä	takia	PTH-mittausta	ei	aina	

välttämättä	suoriteta	(Bruyette	ja	Feldman	1988).	

	

4.3.2.3 Muiden hypokalsemian aiheuttajien poissulku 

	

Hypokalsemialle	on	useita	eri	erotusdiagnooseja,	minkä	vuoksi	on	tärkeää	tehdä	muita	

laboratoriokokeita	 hypoparatyreoosin	 aiheuttajan	 selvittämiseksi.	 Suositeltavia	

tutkimuksia	ovat	verenkuva,	seerumin	kliiniskemialliset	analyysit	sekä	virtsatutkimukset	

(Russell	ym.	2006).		

	

Jos	 potilaalla	 on	 samanaikaisesti	 sekä	 hypokalsemia	 että	 hyperfosfatemia,	 on	

erotusdiagnooseja	 vain	 kaksi:	 hypoparatyreoosi	 tai	 munuaissairaus.	 Munuaissairaus	

voidaan	poissulkea	normaaleilla	virtsatutkimustuloksilla,	sekä	viiterajoissa	olevilla	veren	

urea-	ja	kreatiniinipitoisuuksilla	(Henderson	ja	Mahony	2005).	

	

Hypoalbuminemia	voi	aiheuttaa	hypokalsemiaa	alhaisemman	proteiineihin	sitoutuneen	

kalsiumosan	vuoksi	 (Sherding	ym.	1980).	Normaalit	veren	albumiinitasot	poissulkevat	

alhaisten	proteiinitasojen	aiheuttaman	valheellisen	hypokalsemian,	sekä	proteiinihukkaa	

aiheuttavien	suolistosairauksien	aiheuttaman	sekundaarisen	hypoparatyreoosin	(Russell	

ym.	2006).	
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Veren	magnesiumtasojen	määritys	tulee	tehdä	aina	hypokalseemisille	koirille	tarkemman	

hypoparatyreoosin	aiheuttajan	selvittämiseksi	(Bruyette	ja	Feldman	1988,	Henderson	ja	

Mahony	2005,	Warland	ym.	2015).	Hypomagnesemia	voi	aiheuttaa	sekä	PTH:n	erityksen	

vähenemistä	 että	 kohdekudosten	 PTH-resistenssiä.	 Hypomagnesemian	 tulee	 olla	

kohtalainen	 tai	 vakava	 aiheuttaakseen	 hypokalsemiaa,	 sillä	 lievä	 veren	

magnesiumpitoisuuden	lasku	voi	jopa	lisätä	PTH:n	eritystä	(Warland	ym.	2015).	

	

Eläimen	 historian	 selvitys	 auttaa	 useiden	 hypokalsemian	 erotusdiagnoosien	

poissulkemisessa.	D-vitamiinin	puutos	 on	 epätodennäköinen,	 jos	 koiran	 ruokavalio	 on	

kunnossa.	 Suoliston	 imeytymisongelma	 puolestaan	 on	 epätodennäköinen,	 jos	 koiran	

historiassa	 ei	 ole	 pitkään	 jatkunutta	 runsasta	 rasvapitoista	 ripulia.	 Synnytyksen,	

tiineyden	 tai	 laktaation	 aiheuttama	 hypokalsemia	 voidaan	 yleensä	 poissulkea	 eläimen	

lisääntymishistorian	 selvityksen	 avulla.	 Akuutti	 pankreatiitti	 ei	 ole	 todennäköinen	

aiheuttaja,	 jos	 seerumin	 amylaasi	 on	 viiterajoissa,	 ja	 jos	 koiralla	 ei	 ole	 pankreatiittiin	

viittaavia	 oireita	 (Sherding	 ym.	 1980).	 Sekundaarinen	 hypoparatyreoosi	 esimerkiksi	

trauman,	 hoidon	 tai	 myrkytyksen	 seurauksena	 voidaan	 poissulkea	 muun	 muassa	

selvittämällä	 eläimen	hoitohistoria,	mahdolliset	 traumat,	myrkytykset	 sekä	 lääkitykset	

(Warland	ym.	2015).		

	

4.3.3 Diagnostinen kuvantaminen 

	

Hypoparatyreoosin	 diagnosoinnin	 apuna,	 etenkin	 muiden	 hypokalsemian	 aiheuttajien	

poissulkemisessa,	 voidaan	 käyttää	 diagnostisen	 kuvantamisen	 menetelmiä,	 kuten	

ultraääni-	ja	röntgentutkimusta.	Lisäksi	voidaan	tehdä	magneettitutkimus,	mutta	tämän	

käyttö	 diagnoosiin	 pääsyssä	 on	 harvinaista	 (Sherding	 ym.	 1980,	 Jones	 ja	 Alley	 1985,	

Warland	ym.	2015).	

	

Röntgenkuvat	 voivat	 paljastaa	 esimerkiksi	 hypokalsemian	 mahdollisesti	 aiheuttamaa	

osteoporoosia,	eli	 luukatoa	(Jones	ja	Alley	1985).	Rintaontelon	röntgenkuvissa	voidaan	

nähdä	 lievästi	 suurentunut	 sydämen	 varjo	 (Vrabelova	 ym.	 2015).	 Vatsaontelon	

ultraäänitutkimus	 voi	 paljastaa	muun	muassa	munuaismuutoksia.	 Lisäksi	 ultraäänellä	

voidaan	 tutkia	 lisäkilpirauhasten	 kokoa	 ja	 konsistenssia	 (Sherding	 ym.	 1980,	Warland	

ym.	 2015).	 Myös	 magneettitutkimusta	 voidaan	 käyttää	 lisäkilpirauhasten	 rakenteen	
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tutkimiseen	 (Warland	 ym.	 2015).	 Palleasupistusten	 diagnosointiin	 voidaan	 käyttää	

läpivalaisua,	 eli	 fluoroskopiaa.	 Läpivalaisulla	 nähdään	 pallean	 supistukset	 ja	 voidaan	

erottaa	ne	sydämenlyönneistä	(Vrabelova	ym.	2015).	

	

4.3.4 Muut tutkimukset 

	

Primaarinen	 hypoparatyreoosi	 on	mahdollisesti	 henkeä	 uhkaava	 sairaus,	 ja	 voi	 vaatia	

loppuelämän	 lääkityksen,	 minkä	 takia	 diagnoosin	 varmistaminen	 lisäkilpirauhasen	

koepaloilla	 on	 suositeltavaa	 (Sherding	 ym.	 1980).	 Lisäkilpirauhaset	 ovat	 yleensä	

voimakkaasti	 atrofioituneet	 ja	 sidekudostuneet	 (Jaffey	 ym.	 2019,	 Jones	 ja	 Alley	 1985,	

Sherding	ym.	1980).	Histopatologisesti	nähdään	runsaasti	lymfosyyttejä,	sekä	usein	myös	

plasmasoluja,	 viitaten	 lymfosyyttiseen	 paratyroidiittiin	 (Jaffey	 ym.	 2019,	 katsauksessa	

Pedersen	1999,	Sherding	ym.	1980).	

	

EKG	 on	 suositeltavaa	 tehdä	 hypoparatyreoosipotilaille,	 sillä	 hypokalsemia	 viivästyttää	

aktiopotentiaalin	syntyä	sydänlihassoluissa.	EKG:ssa	tämä	näkyy	ST-segmentin	laskuna	

(Jones	 ja	 Alley	 1985),	 matalina,	 leveinä	 T-aaltoina,	 pitkittyneenä	 Q-T	 -välinä	 sekä	

bradykardiana	 (Henderson	 ja	 Mahony	 2005,	 Jones	 ja	 Alley	 1985).	 EKG-tutkimus	 voi	

kuitenkin	olla	myös	täysin	normaali	hypoparatyreoottisella	koiralla	(Sherding	ym.	1980).		
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5 DIABETES MELLITUS 
	

Diabetes	mellitus	on	sairaus,	jossa	veren	sokeri-	eli	glukoosipitoisuus	nousee	korkeaksi	

johtuen	 joko	 insuliinin	 erityksen	 häiriöstä	 tai	 kohdekudosten	 insuliiniherkkyyden	

heikkenemisestä,	 tai	 mahdollisesti	 molemmista	 (katsauksessa	 Gilor	 ym.	 2016).	

Diabeteksen	 etiologia	 on	 siis	 monisyinen,	 ja	 se	 voidaan	 karkeasti	 jakaa	

insuliinipuutokseen	 johtaviin	 ja	 insuliiniresistenssiin	 johtaviin	 syihin	 (Fall	 ym.	 2007).	

Insuliinipuutos,	 joka	 on	 koirilla	 yleisempää,	 johtuu	 haiman	 umpieritysosassa	 eli	

Langerhansin	saarekkeissa	sijaitsevien	betasolujen	heikentyneestä	toiminnasta	(kirjassa	

Nelson	2015).		

	

Insuliini	vaikuttaa	hiilihydraatti-,	rasva-	ja	proteiiniaineenvaihduntaan.	Se	muun	muassa	

osallistuu	 glukoosin	 siirtymiseen	 solujen	 sisälle,	 lisää	 glykogeenin	 eli	

varastohiilihydraatin	 määrää,	 hidastaa	 rasvojen	 hajoamista	 ja	 täten	 vähentää	

rasvahappojen	 määrää	 veressä,	 nopeuttaa	 aminohappojen	 kulkeutumista	 soluihin,	

nopeuttaa	proteiinisynteesiä	sekä	hidastaa	proteiinien	hajoamista	lihaksissa	(Dimitriadis	

ym.	2011).	

	

5.1 Diabetes mellituksen prevalenssi 

 

Diabetes	 mellitus	 on	 yksi	 yleisimmistä	 koirien	 endokrinologisista	 sairauksista.	

Prevalenssi	 vaihtelee	 tutkimuksesta	 ja	 maasta	 riippuen	 0.32–1.33	 %	 välillä.	

Ruotsalaisessa	yli	180	000	koiran	tutkimuksessa	prevalenssi	oli	1.2	%	(Fall	ym.	2007),	

kahdessa	Englannissa	suoritetussa	tutkimuksessa	prevalenssit	olivat	0.32	%	(Davidson	

ym.	2005)	ja	0.34	%	(Mattin	ym.	2014),	eli	noin	yksi	kolmestasadasta,	ja	Yhdysvalloissa	

suoritetussa	 tutkimuksessa	 0.64	 %	 (Guptill	 ym.	 2003).	 Lisäksi	 italialaisessa	

eläinsairaalassa	 tehdyssä	 tutkimuksessa	 prevalenssin	 havaittiin	 olevan	 jopa	 1.33	 %	

(Dimitriadis	 ym.	 2011).	 Helsingin	 Yliopistollisessa	 eläinsairaalassa	 suoritetussa	

tutkimuksessa	 diabeteksen	 prevalenssi	 tutkitussa	 koirapopulaatiossa	 oli	 0.26	 %	

(Kylliäinen	2016).		

	

	



27	
	

Lisäksi,	 kuten	 muissakin	 autoimmuunisairauksissa,	 rodulla	 on	 selkeä	 vaikutus	

diabeteksen	 prevalenssiin.	 Davisonin	 ym.	 (2005)	 tutkimuksessa	 Englannissa	

labradorinnoutajien	osuus	diabetesta	sairastavista	koirista	oli	17.4	%,	collieiden	12.3	%	

ja	yorkshirenterrierien	6.7	%.		Kylliäisen	(2016)	tutkimuksessa	australianterriereillä	oli	

selkeästi	suurin	riski	sairastua	diabetekseen,	suhteellinen	riski	oli	23.6-kertainen	muihin	

rotuihin	 verrattuna.	 Lisäksi	 kyseisessä	 tutkimuksessa	 bichon	 friséillä	 ja	

suomenlapinkoirilla	 oli	 huomattavan	 korkea	 riski	 (4.7-	 ja	 3.4-kertaiset).	 Muita	 eri	

tutkimuksissa	havaittuja	riskirotuja	ovat	muun	muassa	irlanninsetteri,	englanninsetteri,	

tiibetinterrieri,	cairnterrieri,	villakoira,	cavalier	kingcharlesinspanieli,	kääpiösnautseri	ja	

valkoinen	länsiylämaanterrieri,	sekä	sekarotuiset	koirat	(Guptill	ym.	2003,	Davison	ym.	

2005,	Fall	ym.	2007,	Dimitriadis	ym.	2011,	Mattin	ym.	2014,	Kylliäinen	2016).	Toisaalta	

joillain	 roduilla	 vaikuttaa	 olevan	 pienentynyt	 alttius	 sairastua,	 kuten	 bokserilla,	

dobermannilla,	saksanpaimenkoiralla	ja	kultaisella	noutajalla	(Catchpole	ym.	2005,	Fall	

ym.	2007,	Dimitriadis	ym.	2011,	Mattin	ym.	2014).		

	

5.2 Diabetes mellituksen etiologia ja patofysiologia 

	

Koirien	diabeteksessa	on	pääosin	noudatettu	samaa	luokittelutapaa	kuin	ihmisillä;	tyyppi	

1,	 tyyppi	 2	 sekä	 sekundaarinen	 diabetes.	 Tyypin	 1	 diabeteksessa	 haiman	 betasolut	

tuhoutuvat	 yleensä	 autoimmuunireaktion	 seurauksena,	 johtaen	 täydelliseen	

insuliinipuutokseen.	Tyypin	2	diabeteksessa	 insuliinin	erityksen	heikkenemisen	 lisäksi	

soluissa	 on	 insuliiniresistenssiä,	 eli	 insuliinin	 vaikutus	 heikkenee.	 Sekundaarinen	

diabetes	 sisältää	 muut	 diabeteksen	 syyt,	 eli	 esimerkiksi	 tiineysajan	 diabetes,	 haiman	

eksokriinisen	eli	 avoeritteisen	osan	sairaudet	kuten	kystinen	 fibroosi,	 sekä	 lääkkeiden	

vaikutukset	(American	Diabetes	Association	2013).	Tyypin	1	diabetes	on	koirilla	yleisin	

muoto	(katsauksessa	Nelson	ja	Reusch	2014).	Diabetes	mellituksen	etiologia	voidaan	siis	

jakaa	ei-autoimmuuniin	ja	autoimmuuniin	osaan.	

	

Insuliininpuutos	johtaa	siihen,	että	soluihin	ei	kuljeteta	riittävästi	glukoosia.	Tämä	johtaa	

hyperglykemiaan	eli	 veren	glukoosipitoisuuden	nousuun.	Kun	veren	glukoosipitoisuus	

nousee	 tarpeeksi	 korkeaksi,	 alkavat	 munuaiset	 erittämään	 glukoosia	 myös	 virtsaan,	

johtaen	 glukosuriaan.	 Glukosuria	 aiheuttaa	 osmoottista	 diureesia	 veden	 imeytyessä	

glukoosin	mukana	virtsaan,	jolloin	tulee	polyuriaa,	eli	tihentynyttä	virtsaamista,	ja	myös	
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polydipsiaa,	 eli	 lisääntynyttä	 juomista.	 Solujen	 glukoosivaje	 kiihdyttää	 glukoosin	

valmistusta	 ja	 vapauttamista	maksan	 varastoista,	 jolloin	 veren	 glukoositasot	 nousevat	

entisestään.	 Kun	 solut	 eivät	 pysty	 käyttämään	 ravintonaan	 glukoosia,	 alkaa	 elimistö	

lopulta	 muodostamaan	 rasvahapoista	 ketoaineita	 ravinnonlähteeksi,	 jolloin	 elimistö	

happamoituu	 (kirjassa	 Fleeman	 ja	 Rand	 2013,	 katsauksessa	 Nelson	 ja	 Reusch	 2014).	

Hyperglykemia	johtaa	myös	glukoosin	kertymiseen	silmän	linssiin,	jossa	se	metaboloituu	

sorbitoliksi.	 Sorbitoli	 vetää	 vettä	 linssin	 sisälle,	 aiheuttaen	 linssin	 rakenteellisia	

muutoksia,	kataraktan	muodostumista	sekä	silmäoireita	(katsauksessa	Miller	 ja	Brines	

2018).	

	

5.2.1 Ei-autoimmuuni diabetes mellitus 

 

5.2.1.1 Tyypin 2 diabetes mellitus 

	

Tyypin	2	diabetes	on	harvinainen	sairaus	koirilla.	Tyypin	2	diabeteksessa	vaurioituneet	

betasolut	 eivät	 pysty	 kompensoimaan	 ylipainon	 aiheuttamaa	 insuliiniresistenssiä	

erittämällä	 lisää	 insuliinia.	Betasolujen	vaurio	aiheutuu	hyperglykemian,	eli	veren	liian	

korkean	glukoosipitoisuuden,	aiheuttamasta	glukotoksisuudesta	(Verkest	ym.	2012).	

	

Ihmisillä	 ja	 kissoilla	 ylipainon	 aiheuttama	 insuliiniresistenssi	 johtaa	 tyypin	 2	

diabetekseen	pääasiassa	betasolujen	glukotoksisuuden	aiheuttamana.	Koirilla	 tavataan	

ylipainon	 aiheuttamaa	 insuliiniresistenssiä	 sekä	 glukotoksisuutta,	 mutta	 on	 hyvin	

harvinaista,	että	se	johtaisi	tyypin	2	diabetekseen	(Verkest	ym.	2012,	katsauksessa	Gilor	

ym.	2016).	Tämän	takia	on	ajateltu,	että	koirien	haiman	betasolut	joko	eivät	ole	herkkiä	

glukotoksisuudelle,	 tai	 omaavat	 jonkun	 vielä	 tuntemattoman	 suojan	 betasoluvauriolle	

tyypin	2	diabeteksen	kehittymisessä	(Verkest	ym.	2012).	Vaikka	ylipainon	ei	yleisesti	ole	

todistettu	olevan	riskitekijä	koirien	diabeteksen	synnyssä,	havaitsivat	Mattin	ym.	(2014)	

tutkimuksessaan	kuitenkin	ylipainon	olevan	yleinen	tekijä	diabeteskoirilla.	
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5.2.1.2 Sekundaarinen diabetes mellitus 

	

Sekundaarinen	diabetes	tarkoittaa	diabetesta,	jonka	aiheuttajat	eivät	lukeudu	tyypin	1	tai	

tyypin	 2	 diabeteksen	 aiheuttajiin.	 Diabetes	 voi	 aiheutua	 siis	 sekundaarisena	

eksokriinisen	 haiman	 sairauksista	 tai	 mistä	 tahansa	 haimaa	 vaurioittavasta	

tapahtumasta.	 Altistavia	 tekijöitä	 sekundaariselle	 diabetekselle	 ovat	 esimerkiksi	

hyperadrenokortisismi,	 haimatulehdus	 eli	 pankreatiitti,	 hypotyreoosi,	 iho-	 ja	

korvatulehdukset,	 virtsatieinfektiot,	 kasvaimet	 sekä	 lääkkeet	 (Hess	 ym.	 2000,	

katsauksessa	Rand	ym.	2004,	katsauksessa	Nelson	ja	Reusch	2014).	

	

Ympäristötekijät	voivat	myös	vaikuttaa	diabeteksen	puhkeamiseen.	Davison	ym.	(2005)	

havaitsivat	 tutkimuksessaan	 diabeteksen	 diagnosoinnin	 olevan	 kausittaista;	

talvikuukausina	 diagnooseja	 ilmeni	 useammin	 kuin	 kesällä.	 Ihmisillä	 muun	 muassa	

ruokavalio	 ja	 tietyt	 virukset	 ovat	 selkeimpiä	 diabeteksen	 puhkeamiseen	 vaikuttavia	

ympäristötekijöitä	(Jun	ja	Yoon	2003).	

	

5.2.1.2.1 Tiineyden aikainen diabetes mellitus 

	

Kuten	 ihmisillä,	 koirilla	 voi	 tiineyden	 aikana	 esiintyä	 insuliiniresistenssiä.	 Korkea	

progesteronitaso	 stimuloi	 maitorauhaskudosta	 erittämään	 kasvuhormonia,	 joka	

puolestaan	 aiheuttaa	 insuliiniresistenssiä.	 Pitkään	 tai	 toistuvasti	 jatkuessaan	 tämä	 voi	

johtaa	diabeteksen	syntyyn	(katsauksessa	Gilor	ym.	2016).	Insuliiniresistenssiä	ilmenee	

usein	 tiineyden	 loppuvaiheessa,	 ja	 koska	 tiineyden	 loppuvaiheen	 ja	 kiimakierron	

diestrusvaiheen	 hormonaaliset	 muutokset	 ovat	 saman	 tyyppiset,	 esiintyy	 tätä	

steriloimattomilla	 nartuilla	 myös	 diestruksessa	 (katsauksessa	 Rand	 ym.	 2004).	

Insuliiniresistenssi	 syntyy	 tässä	 progesteronin	 aiheuttamana,	 joten	 oli	 kyse	 sitten	

tiineydestä,	 diestruksesta	 tai	 progesteronilääkityksestä,	 niin	 on	 ajateltu,	 että	 tämä	

luokiteltaisiin	 endokrinopatian	 aiheuttamaksi	 diabetekseksi	 (katsauksessa	 Gilor	 ym.	

2016).		

	

5.2.1.2.2 Pankreatiitti ja diabetes mellitus	

	

Pankreatiitti	on	yleisin	haimaa	vaurioittava	tila,	joka	voi	aiheuttaa	diabetes	mellituksen	



30	
	

(katsauksessa	 Nelson	 ja	 Reusch	 2014).	 Pankreatiitin	 on	 osoitettu	 olevan	 pääsyy	

diabeteksen	puhkeamiseen	28	%:lla	diabeetikkokoirista	(katsauksessa	Rand	ym.	2004).	

On	kuitenkin	epäselvää,	aiheuttaako	diabetes	mellitus	pankreatiitin	vai	toisinpäin,	koska	

myös	diabeteksen	on	todettu	lisäävän	riskiä	pankreatiitin	kehittymiselle	(Hess	ym.	2000).	

On	 myös	 mahdollista,	 että	 pankreatiitti	 on	 yksi	 tekijä	 betasolujen	

autoimmuunituhoutumisessa	 ja	 näin	 tyypin	 1	 diabeteksen	 synnyssä	 (katsauksessa	

Fleeman	 ja	 Rand	 2001).	 Ylipainon	 on	 myös	 todettu	 lisäävän	 riskiä	 pankreatiitille	

(katsauksessa	 Rand	 ym.	 2004).	 Pankreatiittia	 ei	 kuitenkaan	 esiinny	 kaikilla	

diabeetikkokoirilla,	 ja	esimerkiksi	Shieldsin	ym.	(2015)	tutkimuksessa	pankreatiittia	ei	

havaittu	yhdelläkään	diabetesta	sairastavilla	korilla.	

 

5.2.1.2.3 Hyperkortisolismi ja diabetes mellitus 

	

Hyperkortisolismi,	eli	veren	korkea	kortisolipitoisuus	voi	aiheuttaa	insuliiniresistenssin	

kautta	diabeteksen.	Hyperkortisolismia	esiintyy	esimerkiksi	hyperadrenokortisismissa,	

sekä	glukokortikoidilääkkeiden	vaikutuksesta.	Etenkin	hyperadrenokortisismia	esiintyy	

usein	samanaikaisesti	diabetes	mellituksen	kanssa	(katsauksessa	Nelson	ja	Reusch	2014,	

kirjassa	 Nelson	 2015).	 Hyperkortisolismi	 voi	 insuliiniresistenssin	 lisäksi	 vaikuttaa	

betasolujen	toimintaan	vähentämällä	insuliinieritystä	ja	myös	suoralla	solutoksisuudella.	

Hyperkortisolismi	 ei	 kuitenkaan	 aina	 aiheuta	 diabetesta,	 joten	 on	 mahdollista,	 että	

hyperkortisolismi	 paljastaa	 piilevän	 haimavian,	 joka	 olisi	 ilman	 tätä	 pysynyt	 piilevänä	

(katsauksessa	Gilor	ym.	2016).	

	

5.2.1.2.4 Juveniili diabetes mellitus 

 

Diabetesta	esiintyy	harvoin	nuorilla	koirilla.	Insuliiniriippuvaisilla	pennuilla	on	havaittu	

haiman	histopatologisia	muutoksia,	kuten	betasolujen	hypoplasiaa	 (katsauksessa	Gilor	

ym.	 2016).	 Kuten	 ihmisillä,	 myös	 koirilla	 nuorena	 esiintyvän	 diabeteksen	 arvellaan	

johtuvan	immuunivälitteisestä	reaktiosta,	ja	tämä	voitaisiinkin	luokitella	yhdeksi	tyypin	

1	 diabeteksen	 muodoksi.	 Tarkkaa	 etiologiaa	 ei	 silti	 tiedetä	 (katsauksessa	 Nelson	 ja	

Reusch	 2014).	 Atkins	 ym.	 (1988)	 havaitsivat	 kuitenkin	 tutkimuksessaan	 haiman	

histologisten	muutosten	 olevan	 erilaisia	 juveniilia	 diabetesta	 sairastavilla	 koirilla	 kuin	
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aikuisilla	 tyypin	 1	 diabetesta	 sairastavilla	 koirilla,	 ja	 tutkimuksessa	 tultiin	 siihen	

tulokseen,	 että	 juveniili	 diabetes	 mellitus	 on	 lähempänä	 rappeuma-alkuperää	 kuin	

koirien	tyypin	1	diabetes	mellitusta.	

	

5.2.2 Autoimmuuni diabetes mellitus 

	

Yleisin	diabeteksen	muoto	koirilla	on	tyypin	1	diabetes	mellitus,	jossa	haiman	betasolujen	

tuhoutuminen	 johtaa	 täydelliseen	 insuliininpuutokseen	 (katsauksessa	 Rand	 ym.	 2004,	

katsauksessa	 Nelson	 ja	 Reusch	 2014).	 Tyypilliset	 histologiset	 muutokset	 tyypin	 1	

diabeteksessa	 ovat	 haiman	 Langerhansin	 saarekkeiden	 väheneminen	 ja	 niiden	 koon	

pieneneminen,	sekä	betasolujen	rappeutuminen	ja	vakuolisaatio.		(katsauksessa	Nelson	

ja	Reusch	2014).	

	

Betasolujen	 tuhoutumisen	syy	ei	ole	 tarkkaan	 tiedossa,	mutta	kuten	 ihmisten	 tyypin	1	

diabeteksessa,	myös	koirilla	syyn	on	katsottu	olevan	immuunivälitteinen	(katsauksessa	

Rand	 ym.	 2004).	 Pankreatiittia	 on	 havaittu	 jopa	 40	 %:lla	 diabeteskoirista,	 ja	 onkin	

mahdollista,	 että	 pankreatiitti	 on	 yksi	 betasolujen	 autoimmuuniin	 tuhoutumiseen	

johtavista	tekijöistä	(katsauksessa	Fleeman	ja	Rand	2001,	katsauksessa	Rand	ym.	2004).	

Kaikissa	 tutkimuksissa	 pankreatiittia	 ei	 kuitenkaan	 ole	 pystytty	 yhdistämään	

diabetekseen	(Shields	ym.	2015).		

	

Koirien	 tyypin	 1	 diabeteksen	 autoimmuunialkuperästä	 on	 vielä	 epäselvyyttä.	 Useassa	

tutkimuksessa	 on	 havaittu	 autoimmuunireaktioon	 viittaavia	 piirteitä	 (Davison	 ym.	

2008a,	Davison	ym.	2008b,	Davison	ym.	2011),	mutta	toisaalta	esimerkiksi	Shieldsin	ym.	

(2015)	 ja	Ahlgrenin	ym.	 (2014)	 tutkimuksissa	ei	autoimmuunivälitteisestä	betasolujen	

tuhoutumisesta	löydetty	mitään	viitteitä.	

	

5.2.2.1 Autoimmuunisairauden määrittelykohdat 

 

Diabetes	mellituksen	esiintymisessä	on	selkeä	rotualttius,	kuten	luvussa	5.1	on	mainittu.	

Lisäksi	 ainakin	 samojedeillä,	 kultaisilla	 noutajilla,	 keeshondeilla	 sekä	 villakoirilla	 on	

todettu	olevan	sukualttiutta	(Dimitriadis	ym.	2011),	 ja	keeshondeilla	on	myös	havaittu	
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Langerhansin	 saarekkeiden	 hypoplasian	 periytyvän	 autosomaalisesti	 resessiivisenä	

ominaisuutena	 (Kramer	 ym.	 1988).	 Diabeteksessa	 on	 havaittu	 tulehdussolukertymiä,	

pääasiassa	 lymfosyyttejä,	 jotka	 keskittyvät	 Langerhansin	 saarekkeiden	 alueelle	

(Alejandro	 ym.	 1988,	 katsauksessa	 Nelson	 ja	 Reusch	 2014).	 Kennedy	 ym.	 (2006a)	

totesivat	 tutkimuksessaan	 tietyillä	 DLA	 II-haplotyypeillä	 olevan	 vahva	 yhteys	 koirien	

riskiin	sairastua	diabetekseen.	

	

Autovasta-aineita	on	havaittu	haiman	betasoluproteiineja	GAD65	 ja	 IA-2	vastaan,	 sekä	

insuliinia	vastaan	(Davison	ym.	2008a,	Davison	ym.	2008b),	ja	vuonna	2011	Davison	ym.	

havaitsivat	 autovasta-aineita	 myös	 proinsuliinia	 vastaan.	 Lisäksi	 Hoenigin	 ja	 Dawen	

(1992)	 tutkimuksessa	 puolella	 tutkituista	 diabeetikkokoirista	 oli	 vasta-aineita	 haiman	

betasoluja	 vastaan.	 Toisaalta	Ahlgrenin	 ym.	 (2014)	 tutkimuksessa	 autovasta-aineita	 ei	

havaittu	ollenkaan.	

	

Tyypin	1	 diabetes	mellituksessa	 koirille	 tulee	 täydellinen	 insuliininpuutos,	 joten	 ainut	

toimiva	 hoito	 on	 insuliinikorvaushoito,	 eikä	 sairauteen	 ole	 parantavaa	 hoitoa.	 Vaste	

immunosuppressiiviseen	hoitoon	ei	 siis	 tämän	 sairauden	kohdalla	 täyty	 (Behrend	ym.	

2018,	Gershwin	2018).	

	

5.3 Diabetes mellituksen diagnostiikka  

 

Diabeteksen	 diagnosointi	 perustuu	 tyypillisiin	 kliinisiin	 oireisiin,	 sekä	 jatkuvaan	 ja	

samanaikaiseen	 glukosuriaan	 (glukoosia	 virtsassa)	 ja	 hyperglykemiaan.	 Lisäksi	

diagnostiikkaan	on	tärkeää	sisällyttää	muiden	mahdollisten	samanaikaisten	sairauksien	

poissulku	(Behrend	ym.	2018).	

	

5.3.1 Signalmentti ja kliiniset oireet 

	

Suurin	osa	diabetekseen	sairastuvista	koirista	on	4–14	vuoden	ikäisiä,	keski-ikä	noin	7	

vuotta.	 Nartut,	 etenkin	 leikkaamattomat,	 ovat	 yliedustettuina	 uroksiin	 verrattuna,	 ja	

lisäksi	pienempikokoiset	rodut	sairastuvat	yleisemmin	kuin	isot	rodut	(Guptill	ym.	2003,	

Davidson	ym.	2005).	Ylipainon	ajatellaan	myös	olevan	riskitekijänä	insuliiniresistenssin	
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vuoksi,	 vaikka	 se	 ei	 olekaan	 yleinen	 koirien	 diabeteksen	 aiheuttaja	 (Mattin	 ym.	 2014,	

Kylliäinen	2016).		

	

Tyypillisiin	 kliinisiin	 oireisiin	 kuuluvat	 polyuria,	 polydipsia,	 lisääntynyt	 ruokahalu	 eli	

polyfagia	ja	painon	lasku	(Behrend	ym.	2018).	Lisäksi	koiran	turkki	voi	olla	harva,	kuiva,	

hilseilevä	 ja	 kiilloton.	 Koska	 virtsarakossa	 oleva	 glukoosi	 antaa	 bakteereille	 hyvän	

kasvualustan,	on	diabeteksen	yhteydessä	usein	myös	kystiitti,	eli	virtsarakon	tulehdus.	

Diabeteksen	 aiheuttama	 kystiitti	 ei	 kuitenkaan	 usein	 oireile	 tai	 se	 on	 lieväoireinen	

(kirjassa	 Nelson	 2015).	 Jos	 koiralla	 on	 samanaikainen	 pankreatiitti,	 niin	 tällöin	 voi	

esiintyä	myös	vatsakipua	(Behrend	ym.	2018).		

	

Yksi	diabeteksen	yleisin	pitkäaikaiskomplikaatio	on	diabeettinen	katarakta,	joka	voi	tulla	

jopa	80	%:lle	diabeetikkokoirista.	Koiran	näkökyky	voi	vähitellen	huonontua	tai	se	voi	

jopa	sokeutua	äkillisesti.	Kliinisessä	 tutkimuksessa	huomataan	kataraktamuutoksia,	eli	

linssin	samentumista	ja	turpoamista,	jotka	usein	alkavat	linssin	reunoilta	ja	kehittyessään	

kasvavat	 kohti	 keskustaa.	 Lisäksi	 jopa	 71	 %:lla	 esiintyy	 diabeettisen	 kataraktan	

yhteydessä	 uveiittia,	 eli	 silmän	 suonikalvon	 tulehdusta	 (katsauksessa	Miller	 ja	 Brines	

2018).	

	

Diabetes	 voi	 aiheuttaa	 myös	 silmän	 pintaosan	 sairauksia,	 kuten	 keratoconjunctivitis	

siccaa,	 eli	 kuivasilmäisyyttä	 (KCS),	 sekä	 kyynelfilmin	 koostumuksen	 muutoksia.	

Diabeettisessa	 neuropatiassa	 hermoston	 viejähaarakkeet	 rappeutuvat,	 ja	 tämä	 voi	

aiheuttaa	 silmän	sarveiskalvon	herkkyyden	häiriöitä	 sekä	Hornerin	 syndroomaa,	 jossa	

havaitaan	 erikokoiset	 pupillit	 ja	 toispuolinen	 silmäluomen	 roikkuminen	 (katsauksessa	

Miller	 ja	 Brines	 2018).	 Diabeteksen	 (ja	myös	 hypotyreoosin)	 aiheuttama	 systeeminen	

hypertensio,	 eli	 kohonnut	 verenpaine,	 sekä	 mahdollinen	 ateroskleroosi,	 eli	

valtimonkovettumatauti,	voivat	myös	aiheuttaa	silmän	sidekalvon	alaista	verenvuotoa,	ja	

sitä	kautta	heikentää	näkökykyä	(Violette	ja	Ledbetter	2017).	

	

Oireet	 ilmenevät	yleensä	vasta	kun	hyperglykemia	on	tarpeeksi	korkea	aiheuttaakseen	

pysyvän	 glukosurian,	 eli	 noin	 200	mg/dl	 (11	mmol/l)	 (Behrend	 ym.	 2018).	 Historian	

selvittäminen	on	tärkeää	muiden	samanaikaisten	sairauksien	selvittämiseksi,	koska	usein	
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jokin	muu	sairaus,	kuten	pankreatiitti,	bakteeri-infektio	 tai	hyperadrenokortisismi,	voi	

laukaista	vielä	piilevän	diabeteksen	oireet	(kirjassa	Nelson	2015).		

	

Jos	omistaja	ei	huomaa	oireita	 ja	 insuliinipuutos	on	tarpeeksi	suuri,	voi	diabetes	edetä	

diabeettiseen	ketoasidoosiin,	eli	elimistön	happanemiseen.	Tällöin	koiralle	tulee	muiden	

oireiden	 lisäksi	myös	 systeemioireita,	 kuten	 letargiaa,	 syömättömyyttä,	 pahoinvointia,	

oksentelua	 ja	 heikkoutta.	 Oksentelu	 ja	 syömättömyys	 johtaa	 nestevajaukseen	 sekä	

elektrolyyttien	 menetykseen.	 Hengityksessä	 voi	 olla	 asetonin	 hajua.	 Diabeettinen	

ketoasidoosi	 on	 diabeteksen	 vakavin	 komplikaatio,	 ja	 voi	 johtaa	 koomaan	 ja	 jopa	

kuolemaan.	 Yleisoireiden	 kehittyminen	diabeettiseen	 ketoasidoosiin	 voi	 viedä	päivistä	

viikkoihin,	 riippuen	 diabeteksen	 aiheuttajasta,	 vakavuudesta	 sekä	 muista	

samanaikaisista	sairauksista	(kirjassa	Nelson	2015).	Kylliäisen	(2016)	tutkimuksessa	39	

%:lla	koirista	todettiin	diabeettinen	ketoasidoosi	diabeteksen	diagnosoinnin	yhteydessä.		

	

5.3.2 Laboratoriotestit 

	
5.3.2.1 Kliiniskemialliset verinäytetutkimukset 

	

Verinäytteiden	 kliiniskemiallisissa	 tutkimuksissa	 tärkeimpänä	 havaitaan	 koholla	 oleva	

glukoosi,	 usein	 noin	 11mmol/l	 tai	 yli.	 Lisäksi	 voidaan	 havaita	 lisääntyneen	 maksan	

toiminnan	 ja	 rasva-aineenvaihdunnan	 kiihtymisen	 vuoksi	 hyperkolesterolemiaa,	 eli	

veren	 korkeaa	 kolesterolia,	 hypertriglyseridemiaa	 eli	 veren	 korkeaa	 rasvapitoisuutta,	

sekä	 maksa-arvojen	 AFOS	 (alkalinen	 fosfataasi)	 ja	 ALAT	 (alaniiniaminotransferaasi)	

nousua.	On	muistettava,	että	veren	glukoosipitoisuus	voi	olla	koholla	myös	muista	syistä	

kuin	 diabeteksen	 aiheuttamana,	 kuten	 stressistä,	 kortikosteroidilääkityksestä,	

hyperadrenokortisismista	sekä	heti	runsashiilihydraattisen	ruokailun	jälkeen	(Behrend	

ym.	2018).	

	

Koska	 glukoositasot	 voivat	 vaihdella,	 on	 hyvä	 saada	 tietoa	 pitkäaikaisemmasta	 veren	

glukoositasosta.	 Tässä	 voidaan	 käyttää	 apuna	 glykatoituneita	 eli	 sokeriin	 sitoutuneita	

proteiineja,	 kuten	 fruktosamiinia	 ja	 hemoglobiini	 A1c:tä	 (HbA1c).	 Fruktosamiinia	 on	

paljon	 käytetty	 eläinlääketieteessä	 määrittämään	 parin	 viikon	 takaista	 glukoositasoa.	

Fruktosamiini-mittaustuloksiin	 voi	 vaikuttaa	 veren	 korkea	 rasvapitoisuus	 eli	 lipemia,	
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sekä	 proteiiniaineenvaihduntaan	 vaikuttavat	 sairaudet	 kuten	 esimerkiksi	 maksa-	 tai	

munuaissairaudet	 tai	 hypertyreoosi.	 Ihmispuolella	 fruktosamiinimittauksen	 sijasta	

käytetään	 HbA1C-mittausta,	 joka	 kertoo	 muutaman	 kuukauden	 takaisista	

glukoositasoista.	Kimin	ym.	(2019)	tutkimuksessa	havaittiin,	että	mittaus	on	luotettava	

myös	koirilla.	Mittausta	ennen	ei	tarvitse	paastottaa	koiraa,	ja	toisin	kuin	fruktosamiinin	

mittauksessa,	 tähän	 mittaukseen	 eivät	 vaikuta	 lipemia,	 stressi	 eivätkä	 suurin	 osa	

yleissairauksista.	 HbA1C-mittaukseen	 voivat	 kuitenkin	 vaikuttaa	 punasolumäärien	

muutokset,	 esimerkiksi	 jos	 potilas	 on	 aneeminen,	 punasolumäärät	 ovat	 koholla	 tai	

potilaalle	on	tehty	verensiirto.	Bionoten	SD	A1cCare	-analysaattorilla	mittaus	on	helppo	

ja	nopea	tehdä.	Testi	ei	ole	vielä	yleisesti	käytössä	eläinpuolella,	mutta	se	olisi	hyvä	 ja	

luotettava	vaihtoehto	fruktosamiinin	mittaukselle	tulevaisuudessa	(Kim	ym.	2019).	

	

Jos	koira	on	edennyt	diabeettiseen	ketoasidoosiin	niin	veren	glukoosi	on	voimakkaasti	

koholla,	ja	lisäksi	voi	esiintyä	atsotemiaa.	Verikaasuissa	nähdään	myös	veren	pH:n	sekä	

hiilidioksidin	lasku	(Behrend	ym.	2018).	

	

5.3.2.2 Verenkuva 

	

Diabeetikoiden	 verenkuvassa	 ei	 yleensä	 nähdä	 selkeitä	 diagnostisia	 muutoksia.	

Stressileukogrammia	voi	esiintyä,	kuten	usein	sairaalla	koiralla	(Behrend	ym.	2018).	Jos	

koira	on	dehydroitunut,	voi	punasolujen	määrä	olla	lievästi	koholla.	Lisäksi	esimerkiksi	

pankreatiitin	 tai	 muun	 infektion	 yhteydessä	 valkosolumäärät	 voivat	 kohota	 (kirjassa	

Nelson	2015).	

	

5.3.2.3 Virtsatutkimukset 

	

Virtsatutkimus	 on	 tärkeä	 osa	 diabeteksen	 diagnosointia.	 Koska	 hyperglykemia	 voi	

esiintyä	 monesta	 syystä,	 on	 diabeteksen	 diagnosoinnissa	 oltava	 samanaikaisesti	

glukosuria.	 Glukosuria	 voidaan	 osoittaa	 virtsatestiliuskalla,	 jolla	 nähdään	 myös	

mahdollisesti	 ketonuria	 (ketoaineita	 virtsassa),	 proteinuria	 (proteiineja	 virtsassa)	 ja	

bakteriuria	(bakteereita	virtsassa)	(Behrend	ym.	2018).	Virtsan	ominaispaino	on	usein	

koholla,	ollen	yli	1.025	(Greco	2001,	kirjassa	Nelson	2015).	Virtsatieinfektion	ja	kystiitin	

varalta	diabeteksessa	tulee	aina	tehdä	myös	virtsaviljely.	Infektion	seurauksena	virtsassa	
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voi	 olla	 myös	 esimerkiksi	 verta	 tai	 valkosoluja	 (Behrend	 ym.	 2018).	 Lisäksi	 virtsan	

proteiini-kreatiniini	-suhde	sekä	albumiini-kreatiniini	-suhde	ovat	usein	koholla	(Struble	

ym.	1998,	Mazzi	ym.	2008).	

 

5.3.3 Muut tutkimukset 

	

Hypertensio	on	yleinen	 löydös	diabetesta	sairastavalla	koiralla,	 ja	Strublen	ym.	(1998)	

tutkimuksen	mukaan	 jopa	yli	40	%	diabeteskoirista	on	hypertensiivisiä.	Tämän	vuoksi	

verenpaineen	mittaus	kuuluu	osaksi	diabeteksen	diagnostiikkaa	(Struble	ym.	1998,	Mazzi	

ym.	2008).	

	

Koska	diabetes	aiheuttaa	useita	silmäoireita,	on	tärkeää	tehdä	huolellinen	silmätutkimus	

diabeteksen	 diagnosointi-	 sekä	 seurantavaiheissa.	 Tutkimukseen	 kuuluu	 silmän	

kyynelnestetuotannon	arviointi	Schirmerin	kyynelnestetestillä	(STT,	Schirmer	tear	test),	

silmänpaineen	 mittaus,	 sekä	 etukammion	 ja	 silmänpohjan	 tutkimus.	 KCS	 voidaan	

diagnosoida,	jos	STT	molemmissa	silmissä	on	alle	15	mm/min,	ja	lisäksi	koiralla	on	siihen	

viittaavia	oireita,	kuten	silmien	siristely,	sidekalvon	punoitus,	sarveiskalvon	lisääntynyt	

verisuonitus,	 pigmentaatio,	 kuivuus	 ja	 haavaumat,	 sekä	 limainen	 ja	 paksu	 silmäerite	

(katsauksessa	Miller	ja	Brines	2018).	

	

Muiden	 samanaikaisten	 sairauksien	 poissulku	 on	 tärkeä	 osa	 diagnostiikkaa.	 Diabetes	

kannattaa	kuitenkin	saada	hoitotasapainoon	ennen	esimerkiksi	kilpirauhastestejä,	koska	

diabetes	on	yksi	NTIS:n	kautta	kilpirauhashormoneihin	vaikuttavista	tekijöistä	(kirjassa	

Scott-Moncrieff	2015a).	Hyperadrenokortisismin	diagnoosi	voi	myös	olla	haastavaa	sen	

ja	 diabeteksen	 samankaltaisten	 oireiden	 vuoksi.	 Jos	 potilaalla	 on	

hyperadrenokortisismiin	 sopivia	 oireita,	 esimerkiksi	 symmetristä	 alopesiaa	 ja	 ihon	

kalkkeutumista,	 laboratoriotesteissä	näkyy	voimakkaasti	koholla	oleva	AFOS	 ja	virtsan	

ominaispaino	 on	 alle	 1.02,	 ja	 samanaikaisesti	 esiintyy	 polydipsiaa,	 polyuriaa	 sekä	

glukosuriaa,	on	epäiltävä	hyperadrenokortisismia	(Hess	ym.	2000,	kirjassa	Nelson	2015).	

Hoitamaton	diabetes	kuitenkin	haittaa	hyperadrenokortisismin	testausta,	minkä	takia	voi	

olla	 helpompaa	 saada	 ensin	 diabetes	 hoitotasapainoon,	 ja	 vasta	 sen	 jälkeen	 aloittaa	

muiden	 sairauksien	 diagnostiikka.	 Toisaalta	 hyperadrenokortisismi	 voi	 myös	 haitata	
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diabeteksen	 hoitotasapainoon	 pääsyä,	 sillä	 se	 aiheuttaa	 insuliiniresistenssiä.	 Näiden	

sairauksien	 yhteisvaikutukset	 tulee	 siis	 huomioida	 diagnostiikassa	 sekä	

hoitoprotokollassa	(kirjassa	Nelson	2015).		
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6 HYPOADRENOKORTISISMI 
	

Hypoadrenokortisismi,	 eli	 Addisonin	 tauti,	 on	 lisämunuaisen	 kuorikerroksen	

vajaatoiminnasta	 johtuva	sairaus.	Vajaatoiminnassa	 lisämunuaisen	kuorikerroksessa	ei	

tuoteta	 tarvittavaa	määrää	mineralokortikoideja	 tai	glukokortikoideja,	 tai	kumpaakaan	

(Nelson	 ja	 Della	 Maggiore	 2019b).	 Lisämunuainen	 koostuu	 ytimestä	 sekä	

kuorikerroksesta.	Ydin	tuottaa	katekoliamiineja,	jotka	eivät	ole	välttämättömiä	elimistön	

toiminnalle.	 Kuorikerroksen	 tuottamat	 androgeenit,	 glukokortikoidit	 sekä	

mineralokortikoidit	 ovat	 puolestaan	 elimistölle	 välttämättömiä	 (katsauksessa	 Klein	 ja	

Peterson	2010a).	

	

Kuorikerroksen	 uloin	 kerros	 (zona	 glomerulosa)	 tuottaa	 mineralokortikoideja	 ja	

keskimmäinen	 (zona	 fasciculata)	 sekä	 sisin	 (zona	 reticularis)	 kerros	 tuottavat	

androgeenejä	 ja	 glukokortikoideja.	 Mineralokortikoidit,	 joista	 tärkein	 on	 aldosteroni,	

säätelevät	 natriumin,	 kaliumin	 ja	 veden	 tasapainoa	 elimistössä,	 etenkin	 munuaisten	

kautta.	Aldosteronin	puutos	johtaa	muun	muassa	hyponatremiaan,	hyperkalemiaan	sekä	

hypovolemiaan	eli	veren	tilavuuden	laskuun	(katsauksessa	Van	Lanen	ja	Sande	2014).	

	

Glukokortikoideista	tärkein	on	kortisoli,	joka	vaikuttaa	lähes	kaikkiin	elimistön	kudoksiin	

muun	 muassa	 säädellen	 verenpainetta,	 elimistön	 vesitasapainoa	 ja	 veren	 volyymiä.	

Lisäksi	 se	 vaikuttaa	 sokeri-	 ja	 rasva-aineenvaihduntaan,	 lihasten	 ja	 luiden	

aineenvaihduntaan	 sekä	 punasolutuotantoon.	 Kortisoli	 vaimentaa	 myös	

immuunivastetta	 ja	 vaikuttaa	 stressivasteeseen.	 Androgeenit	 eli	 sukupuolihormonit	

säätelevät	 lisääntymiselimistön	 toimintaa	 (katsauksessa	 Klein	 ja	 Peterson	 2010a).	

Kortisolin	puutos	aiheuttaa	muun	muassa	hypoglykemiaa,	hypotensiota	eli	verenpaineen	

laskua,	 ruoansulatuskanavaoireita,	 energianpuutosta	 sekä	 stressivasteen	 puutosta	

(katsauksessa	Van	Lanen	ja	Sande	2014).	

	

Aldosteronin	 erityksen	 säätelyssä	 tärkein	 tekijä	 on	 reniini-angiotensiini-aldosteroni	 -

systeemi	 (RAAS),	 joka	 vaikuttaa	 munuaisten	 kautta	 soluvälitilanesteen	 määrään,	

verenpaineeseen	ja	natriumtasapainoon.	Lisäksi	soluvälitilan	kaliumpitoisuus	vaikuttaa	

aldosteronin	eritykseen	(katsauksessa	Klein	ja	Peterson	2010a).	Aivolisäkkeen	tuottama	
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adrenokortikotrooppinen	 hormoni	 eli	 ACTH	 on	 erityisen	 tärkeä	 glukokortikoidien	

erityksen	säätelyssä,	sillä	se	on	zona	fasciculatan	kortisolieritykseen	vaikuttava	hormoni.	

ACTH:n	 eritykseen	puolestaan	 vaikuttaa	hypotalamuksen	kortikotropiini	 (CRH).	Nämä	

muodostavat	 yhdessä	 hypotalamus-aivolisäke-lisämunuaisakselin,	 joka	 toimii	

negatiivisen	takaisinkytkennän	menetelmällä	(katsauksessa	Klein	ja	Peterson	2010a).		

	

6.1 Hypoadrenokortisismin prevalenssi 

	

Hypoadrenokortisismi	on	verrattain	harvinainen	 sairaus	koirilla.	 Prevalenssi	 vaihtelee	

kirjallisuuden	mukaan	0.06–0.28	%	välillä	 (Scott-Moncrieff	 2015b,	Hanson	ym.	2016).	

Decômen	ja	Blaisin	tutkimuksen	(2017)	mukaan	prevalenssi	voi	kuitenkin	olla	jopa	0.38	

%.	 Prevalenssi	 vaihtelee	 suuresti	 rotujen	 välillä.	 Erityisen	 paljon	 tautia	 esiintyy	

pyreneittenkoirilla	 (prevalenssi	 9.73	%).	 Lisäksi	 korkea	 prevalenssi	 on	muun	muassa	

valkoisilla	 länsiylämaanterriereillä	 (4.6	 %),	 tanskandoggeilla	 (1.87	 %),	 isovillakoirilla	

(1.76	%),	bernhardinkoirilla	(1.72	%)	sekä	portugalin	vesikoirilla	(1.16	%)	(Hanson	ym.	

2016,	Decôme	ja	Blais	2017).	

	

6.2 Hypoadrenokortisismin etiologia ja patofysiologia 

	

Hypoadrenokortisismia	on	sekä	primaarista	sekä	sekundaarista,	 ja	aiheuttajan	mukaan	

se	 voidaan	 myös	 jakaa	 autoimmuuniin	 tai	 ei-autoimmuuniin	 hypoadrenokortisismiin.	

Yleisin	 muoto	 on	 primaarinen	 hypoadrenokortisismi,	 joka	 johtuu	 lisämunuaisen	

kuorikerrosten	 surkastumisesta	 eli	 atrofioitumisesta	 tai	 tuhoutumisesta,	 johtaen	

mineralokortikoidien	sekä	glukokortikoidien	puutokseen.	Yleensä	syy	on	idiopaattinen,	

eli	 tuntematon,	 mutta	 on	 ajateltu	 suurimman	 osan	 tapauksista	 johtuvan	

lisämunuaiskuoren	 immuunivälitteisestä	 tuhoutumisesta.	 Muita,	 harvinaisempia	

aiheuttajia	 ovat	 muun	 muassa	 lisämunuaisen	 granulomatoottinen	 tulehdus,	 kasvain,	

trauma,	infarkti	tai	lääkitykset	(katsauksessa	Klein	ja	Peterson	2010a,	katsauksessa	Van	

Lanen	ja	Sande	2014).		
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Sekundaarinen	 hypoadrenokortisismi	 johtuu	 ATCH:n	 tai	 CRH:n	 erityksen	 puutteesta,	

esimerkiksi	hypotalamuksen	tai	aivolisäkkeen	kasvaimen,	tulehduksen	tai	trauman	takia,	

tai	iatrogeenisistä	syistä	(katsauksessa	Van	Lanen	ja	Sande	2014).		

	

Tilaa,	 missä	 on	 pelkästään	 glukokortikoidien	 puutos	 ilman	 mineralokortikoidien	

puutosta,	 sanotaan	 myös	 epätyypilliseksi	 hypoadrenokortisismiksi.	 Se	 voi	 olla	

syntyperältään	 primaarista	 tai	 sekundaarista,	 mutta	 hypoadrenokortisismin	 ollessa	

yleensä	 primaarista,	 niin	 myös	 epätyypillinen	 hypoadrenokortisismi	 on	 useimmiten	

primaarista.	 Primaarisen	 epätyypillisen	 hypoadrenokortisismin	 katsotaan	 johtuvan	

asteittaisesta	kuorikerrosten	atrofiasta,	jossa	glukokortikoideja	erittävät	kuorikerrokset	

atrofioituvat	ennen	mineralokortikoideja	erittävää	kuorikerrosta.	Tällöin	on	ajateltu,	että	

mineralokortikoidien	puutos	 voi	 näillä	 potilailla	 ilmetä	 vasta	 sairauden	myöhemmissä	

vaiheissa	(katsauksessa	Klein	ja	Peterson	2010a).	

	

6.2.1 Ei-autoimmuuni hypoadrenokortisismi 

 

6.2.1.1 Ei-autoimmuuni primaarinen hypoadrenokortisismi 

 

Primaarisen	hypoadrenokortisismin	immuunivälitteistä	muotoa	harvinaisempi	muoto	on	

iatrogeeninen	 hypoadrenokortisismi,	 missä	 lisämunuaisen	 kuorikerrokset	 tuhoutuvat	

lääkityksen	 johdosta.	 Tyypillinen	 aiheuttaja	 on	 hyperadrenokortisismin	 hoidossa	

käytettävät	 lääkkeet,	kuten	mitotaani	 ja	 trilostaani.	Vajaa	5	%	mitotaanilla	hoidetuista	

koirista	kehittää	pysyvän	hypoadrenokortisismin,	 ja	tarvitsee	loppuelämän	lääkityksen	

joko	 pelkästään	 glukokortikoideja	 tai	 lisäksi	 myös	 mineralokortikoideja,	 jos	 koko	

kuorikerros	on	vaurioitunut	(katsauksessa	Klein	ja	Peterson	2010a).	Alenza	ym.	(2006)	

havaitsivat	 tutkimuksessaan	 lähes	 25	 %:lla	 trilostaanilla	 hoidetuista	 koirista	 ainakin	

yhden	hypoadrenokortisismiin	johtaneen	jakson	hoidon	aikana.		

	

Muita	 primaarisen	 hypoadrenokortisismin	 aiheuttajia	 ovat	 esimerkiksi	

granulomatoottiset	 sairaudet	 (esimerkiksi	 histoplasmoosi),	 amyloidoosi,	 infarktit,	

trauma,	verenvuoto	ja	kasvaimet.	Kasvaimet	ovat	usein	etäpesäkkeitä,	sillä	lisämunuaiset	

ovat	tyypillinen	etäpesäkkeiden	leviämispaikka	(Scott-Moncrieff	2015b).	
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6.2.1.2 Ei-autoimmuuni sekundaarinen hypoadrenokortisismi 

	

Sekundaarinen	 hypoadrenokortisismi	 johtuu	 aivolisäkkeen	 heikentyneestä	 kyvystä	

tuottaa	 ACTH-hormonia,	 tai	 vaihtoehtoisesti	 hypotalamuksen	 heikentyneestä	 kyvystä	

tuottaa	CRH:ta,	jolloin	ACTH:n	eritys	vähenee.	ACTH:n	puute	johtaa	zona	reticulariksen	

sekä	 zona	 fasciculatan	 surkastumiseen,	 jolloin	 glukokortikoidien	 eritys	 lakkaa.	 Koska	

zona	 glomerularis	 pysyy	 vahingoittumattomana,	 ei	 sekundaarisessa	

hypoadrenokortisismissa	tule	mineralokortikoidien	puutosta	(katsauksessa	Van	Lanen	ja	

Sande	2014).	

	

Sekundaarista	 hypoadrenokortisismia	 voi	 aiheuttaa	 muun	 muassa	 aivolisäkkeen	 tai	

hypotalamuksen	 kasvain,	 tulehdus	 tai	 trauma.	 Näistä	 kasvaimet	 ovat	 yleisimpiä	

aiheuttajia	 (Scott-Moncrieff	 2015b).	 Yleisin	 sekundaarisen	 hypoadrenokortisismin	
aiheuttaja	 on	 kuitenkin	 iatrogeeninen.	 Liian	 nopea	 glukokortikoidilääkityksen	

lopettaminen	 aiheuttaa	 negatiivisen	 takaisinkytkennän	 kautta	 ACTH:n	 erityksen	

vähenemisen.	Tämän	vuoksi	kortisonilääkitysten	 lopettamisessa,	niin	suonensisäisissä,	

suun	kautta	annettavissa	kuin	topikaalisissakin	(eli	pinnallisissa)	valmisteissa,	on	tärkeää	

ajaa	lääkitys	hitaasti	alas,	jotta	elimistö	ehtii	reagoimaan	ja	ACTH-tasot	palautuvat	(Scott-

Moncrieff	2015b).	

	

6.2.2 Autoimmuuni hypoadrenokortisismi 

	

Ihmisillä	 yleisin	 primaarisen	 hypoadrenokortisismin	 aiheuttaja	 on	 autoimmuuni	

adrenaliitti,	eli	lisämunuaisten	tulehdus	(Betterle	ym.	2002).	Vaikka	koirien	primaarisen	

hypoadrenokortisismin	 aiheuttajaa	 ei	 vielä	 tarkkaan	 tiedetä,	 on	 sen	 ajateltu	 kuitenkin	

suurimmassa	osassa	tapauksista	johtuvan	autoimmuunivälitteisestä	lisämunuaiskuorten	

tuhoutumisesta,	kuten	ihmisillä	(Hauck	ym.	2020).	

	

6.2.2.1 Autoimmuunisairauden määrittelykohdat 

	

Hypoadrenokortisismia	 esiintyy	 kaikilla	 koiraroduilla,	 mutta	 tietyillä	 luvussa	 6.1	

mainituilla	roduilla	se	on	huomattavasti	yleisempi.	Muun	muassa	novascotiannoutajilla,	

leonbergeillä,	 pyreneittenkoirilla	 ja	 portugalinvesikoirilla	 on	 havaittu	 lisäksi	
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sukualttiutta	hypoadrenokortisismille	(katsauksessa	Boag	ja	Catchpole	2014,	Decôme	ja	

Blais	 2017).	 Lisäksi	 portugalinvesikoirilla	 ja	 partacollieilla	 on	 havaittu	 tiettyjä	

geenialueita,	jotka	ovat	selkeästi	yhteydessä	sairauden	esiintyvyyteen	(Chase	ym.	2006,	

Gershony	 ym.	 2020).	 Novascotiannoutajilla,	 englanninspringerspanieleilla	 sekä	

cockerspanieleilla	 on	 havaittu	 tiettyjen	 DLA	 II-geenin	 haplotyypin	 lisäävän	

hypoadrenokortisismin	riskiä,	etenkin	jos	koira	on	homotsygootti,	eli	samanperintäinen,	

kyseisen	haplotyypin	osalta	(Hughes	ym.	2010,	Massey	ym.	2013).	

	

Boagin	 ym.	 (2015)	 tutkimuksessa	 havaittiin	 autovasta-aineita	 glukokortikoidien	

synteesiin	 osallistuvaa	 sytokromi	 P450-entsyymiä	 vastaan	 24	 %:lla	

hypoadrenokortisimia	sairastavista	koirista.	Terveillä	koirilla	näitä	ei	havaittu	ollenkaan	

(Boag	 ym.	 2015).	 Hypoadrenokortisismissa	 havaitaan	 tyypillisesti	 myös	

lymfoplasmasytääristä	 adrenaliittia	 (Frank	 ym.	 2013,	 Friedenberg	 ym.	 2018).	

Hypoadrenokortisismin	 hoito	 perustuu	 hormonipuutoksen	 hoitoon,	 eikä	

immunosuppressiivisesta	 lääkityksestä	 ole	 apua	 (Gershwin	 2018).	

Immunosuppressiivista	 hoitovastetta	 lukuunottamatta	 autoimmuunisairauden	

määrittelykohdat	siis	täyttyvät.	

	

6.3 Hypoadrenokortisismin diagnostiikka 

	

Diagnostiikka	perustuu	alkuvaiheessa	tyypillisiin	kliinisiin	oireisiin	ja	potilaan	historiaan	

sekä	 tyypillisiin	 laboratoriomuutoksiin.	 Hypoadrenokortisismin	 diagnostinen	 testi	 on	

ACTH-stimulaatiotesti	(katsauksessa	Klein	ja	Peterson	2010a).	

	

6.3.1 Signalmentti ja kliiniset oireet 

	

Tyypillinen	 hypoadrenokortisismiin	 sairastuva	 koira	 on	 nuori	 tai	 keski-ikäinen	 koira,	

usein	noin	4-vuotias.	Koirilla,	joilla	ei	ole	elektrolyyttimuutoksia,	voivat	olla	keski-iältään	

vanhempia	 (katsauksessa	 Van	 Lanen	 ja	 Sande	 2014).	 Nartuilla	 on	 katsottu	 olevan	

suurempi	 taipumus	 sairastua	 kuin	 uroksilla	 (katsauksessa	 Klein	 ja	 Peterson	 2010a),	

toisaalta	esimerkiksi	Frank	ym.	(2013)	eivät	todenneet	tutkimuksessaan	minkäänlaista	
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sukupuolijakaumaa.	Lisäksi	sairaus	on	yleisempi	tietyillä	luvussa	6.1	mainituilla	roduilla.	

	

Hypoadrenokortisismissa	tavattavat	oireet	ovat	usein	epäspesifisiä,	minkä	takia	sairaus	

voikin	helposti	mennä	sekaisin	monien	muiden	sairauksien,	kuten	ruoansulatuskanavan,	

munuaisten	 ja	 hermoston	 sairauksien	 kanssa	 (katsauksessa	 Klein	 ja	 Peterson	 2010a).	

Oireet	voivat	myös	esiintyä	aaltoilevasti	joskus	niiden	ollen	vakavampia,	ja	joskus	lähes	

olemattomia.	Lisäksi	oireet	voivat	vaihdella	potilaiden	välillä,	koska	ne	voivat	olla	erilaisia	

riippuen	sairauden	vaiheesta	 (katsauksessa	Van	Lanen	 ja	Sande	2014).	Kliiniset	oireet	

kehittyvät	yleensä	vasta	kun	lisämunuaiskuoresta	suurin	osa,	jopa	90	%,	on	tuhoutunut	

(kirjassa	Nelson	ja	Della	Maggiore	2019b).		

	

6.3.1.1 Krooniset oireet ja yleistutkimuslöydökset 

	

Yleisimpiä	 hypoadrenokortisismissa	 ilmeneviä	 oireita	 ovat	 letargia,	 alakuloisuus,	

väsymys	tai	heikkous,	syömättömyys	ja	oksentelu.	Lisäksi	voi	olla	ripulia,	painonlaskua,	

vatsakipua,	tärinää,	karvanlähtöä	ja	verta	oksennuksessa	tai	ulosteessa.	Myös	lisääntynyt	

juominen	ja	virtsaaminen	ovat	mahdollisia,	mutta	harvinaisia	oireita	(katsauksessa	Klein	

ja	Peterson	2010a,	katsauksessa	Van	Lanen	ja	Sande	2014).	Koska	hypoadrenokortisismi	

on	verrattain	yleinen	sairaus	koirilla,	 joilla	on	kroonisia	ruoansulatuskanavaoireita,	on	

hypoadrenokortisismin	 poissulkeminen	 tällaisilta	 koirilta	 tärkeää	 (Hauck	 ym.	 2020).	

Krooniset	oireet	usein	pahenevat	stressitilanteissa,	kuten	matkustamisessa,	muutossa	tai	

muissa	 elämänmuutoksissa,	 tai	 esimerkiksi	 eläinlääkärikäynnin,	 sairastelun	 tai	

leikkauksen	yhteydessä	(katsauksessa	Klein	ja	Peterson	2010a).		

	

Yleistutkimuksessa	 voidaan	 havaita	 alhainen	 ruumiinlämpötila,	 alhainen	 ruumiin	

kuntoluokka,	 bradykardia	 eli	 alhainen	 syke,	 heikko	 reisipulssi,	 dehydraatio	 eli	

nestehukka	sekä	letarginen	tai	heikko	olemus	(katsauksessa	Klein	ja	Peterson	2010a).	

	

6.3.1.2 Addisonin kriisin oireet ja yleistutkimuslöydökset 

	

Addisonin	kriisissä	hypoadrenokortisismi	on	akutisoitunut.	Oireet	ovat	samat	kuin	yllä	

mainittu	mutta	vakavia,	ja	lisäksi	koiralla	on	merkkejä	hypovoleemisesta	shokista,	missä	

veren	 volyymi	 on	 liian	 alhainen;	 alhainen	 ruumiinlämpö,	 kollapsi	 ja	 hidas	 pienten	
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verisuonten	 täyttymisaika.	 Shokkisella	 koiralla	 on	 normaalisti	 korkea	 syke,	 mutta	

primaarisessa	 hypoadrenokortisismissa	 syke	 on	 hyperkalemian	 johdosta	 hidas.	 	 Jos	

shokki	on	edennyt	hyvin	pitkälle	 tai	kyseessä	on	epätyypillinen	hypoadrenokortisismi,	

voi	 syke	 olla	 myös	 korkea	 (katsauksessa	 Van	 Lanen	 ja	 Sande	 2014).	 Yleisesti	 ottaen	

shokkisella	 koiralla	 oleva	 bradykardia	 viittaa	 hyvin	 vahvasti	 hyperkalemiaan	 ja	 sitä	

kautta	 hypoadrenokortisismiin	 ja	 Addisonin	 kriisiin	 (katsauksessa	 Klein	 ja	 Peterson	

2010a).	

	

6.3.2 Laboratoriotestit 

 

6.3.2.1 Poikkeavat laboratoriomuutokset 

 

6.3.2.1.1 Seerumin biokemialliset muutokset  

 

Hyponatremia	 ja	 hyperkalemia	 yhdessä	 ovat	 hyvin	 tyypillinen	 löydös	 primaarisessa	

tyypillisessä	 hypoadrenokortisismissa.	 Muita	 hypoadrenokortisismissa	 tavattavia	

biokemiallisia	 muutoksia	 ovat	 esimerkiksi	 hypokloremia,	 hyperkalsemia,	

hypoproteinemia,	 hypoalbuminemia,	 hypoglykemia,	 hypokolesterolemia,	

hyperfosfatemia,	metabolinen	asidoosi	sekä	kohonneet	maksa-arvot	(katsauksessa	Klein	

ja	Peterson	2010a,	katsauksessa	Van	Lanen	ja	Sande	2014).	

	

Alhaisen	 natrium:kalium	 -suhteen	 on	 ajateltu	 viittaavan	 hypoadrenokortisismiin,	 jos	

suhde	 on	 alle	 27,	 mutta	 tämä	 ei	 ole	 yhdenmukainen	 löydös	 kaikilla	

hypoadrenokortisismia	 sairastavilla	 koirilla	 (katsauksessa	 Van	 Lanen	 ja	 Sande	 2014).	

Natrium:kalium	-suhde	voi	olla	alhainen	myös	pseudohypoadrenokortisismissa,	eli	niin	

kutsutussa	 valheellisessa	 hypoadrenokortisismissa,	 jos	 potilaalla	 on	 vakava	 Trichuris	

vulpis	 -piiskamatotartunta.	 Piiskamatotartunta	 aiheuttaa	 myös	 hyperkalemiaa	 ja	

hypernatremiaa,	 jolloin	 se	 voidaan	 valheellisesti	 diagnosoida	 hypoadrenokortisismiksi	

(Graves	ym.	1994,	Ruckstuhl	ym.	2002,	Car	ym.	2019).	

	

Atsotemia,	eli	veren	typpiyhdisteiden	(urea	 ja	kreatiniini)	korkea	pitoisuus,	on	yleinen	

verenkuvan	muutos.	Se	johtuu	vähentyneestä	munuaisten	läpi	kulkevasta	verenkierrosta	
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ja	 vähentyneestä	 glomerulussuodatusnopeudesta	 (katsauksessa	 Klein	 ja	 Peterson	

2010a).	 Yksi	 diagnostiikan	 haaste	 onkin	 erottaa,	 johtuuko	 atsotemia	 akuutista	

munuaisvauriosta,	 vai	 hypoadrenokortisismista.	 Hypoadrenokortisismissa	 munuaiset	

kompensoivat	hypovolemiaa	ja	hypotensiota	pidättämällä	vettä	elimistöön,	jolloin	virtsan	

ominaispaino	 kasvaa.	 Akuutissa	 munuaisvauriossa	 munuaiset	 eivät	 pysty	

konsentroimaan	virtsaa,	eli	ominaispaino	on	matala.	Jos	virtsan	ominaispaino	on	1.008–

1.020	 välillä	 tai	 alempi	 niin	 vika	 on	 todennäköisesti	 munuaisissa.	 Virtsanäytteen	

tutkiminen	 ennen	 nestehoidon	 antamista	 on	 suotavaa	 mahdollisilta	

hypoadrenokortisismipotilailta	(katsauksessa	Klein	ja	Peterson	2010a).		

	

Koska	epätyypillisessä	hypoadrenokortisismissa	ei	ole	mineralokortikoidien	puutosta,	ei	

siinä	 yleensä	 nähdä	 elektrolyyttimuutoksia.	 Glukokortikoidien	 puutos	 kuitenkin	

vaikuttaa	ruoansulatuskanavan	toimintaan	ja	ruokahalun	heikkenemiseen,	ja	tätä	kautta	

natriumin	 menetykseen	 tai	 riittämättömään	 saantiin,	 jolloin	 myös	 sekundaarisessa	

muodossa	 voi	 olla	 hyponatremiaa.	 Vaikka	 useimmiten	 hypoadrenokortisismi	 on	

primaarista	 ja	 näin	 ollen	 siinä	 on	 myös	 elektrolyyttimuutoksia,	 eivät	 normaalit	

elektrolyyttiarvot	 kuitenkaan	 poissulje	 hypoadrenokortisismia	 (katsauksessa	 Klein	 ja	

Peterson	 2010a).	 Myös	 epätyypillisessä	 primaarisessa	 hypoadrenokortisismissa	 on	

mahdollista,	että	elektrolyyttimuutoksia	lopulta	ilmenee	taudin	loppuvaiheessa	(kirjassa	

Nelson	ja	Della	Maggiore	2019b).	

	

6.3.2.1.2 Verenkuva		

	

Verenkuvassa	 hypoadrenokortisismiin	 viittaava	 laboratoriomuutos	 on	

stressileukogrammin	 puutos.	 Yleensä	 sairaalla	 koiralla	 nähdään	 glukokortikoidien	

aiheuttama	 stressileukogrammi,	 eli	 neutrofilia	 (veren	 korkea	 neutrofiilipitoisuus),	

lymfopenia	(matala	lymfosyyttipitoisuus),	eosinopenia	(matala	eosinofiilipitoisuus)	sekä	

monosytoosi	 (runsas	 monosyyttien	 määrä).	 Koska	 hypoadrenokortisismissa	

glukokortikoideja	 ei	 ole,	 on	myös	 stressileukogrammi	 puutteellinen.	 Sairaalla	 koiralla	

stressileukogrammin	 puute,	 etenkin	 lymfopenian	 ja	 eosinopenian	 puute,	 herättää	

ajatuksen	 hypoadrenokortisismin	 mahdollisuudesta	 (katsauksessa	 Klein	 ja	 Peterson	

2010a,	katsauksessa	Van	Lanen	ja	Sande	2014).	
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Verenkuvassa	voi	näkyä	myös	 lievä	normosyyttinen,	normokrominen	anemia,	 joka	voi	

johtua	ruoansulatuskanavan	verenvuodosta	tai	glukokortikoidien	puutteesta	johtuvasta	

luuydinsuppressiosta	(katsauksessa	Van	Lanen	ja	Sande	2014).	

	

6.3.2.2 ACTH-stimulaatiotesti 

	

ACTH-stimulaatiotestillä	saadaan	hypoadrenokortisismin	varmennettu	diagnoosi.	Testi	

mittaa	 lisämunuaiskuoren	 zona	 fasciculatan	 sekä	 zona	 reticulariksen	 kykyä	 tuottaa	

kortisolia	ACTH-hormonin	stimuloimana.	Hypoadrenokortisismissa	lisämunuaiskuori	ei	

kykene	 stimuloitaessa	 tuottamaan	 tarpeeksi	 glukokortikoideja	 (katsauksessa	 Klein	 ja	

Peterson	2010b).		

	

ACTH-stimulaatiotestissä	 aluksi	 otetaan	 seerumin	 tai	 plasman	0-näyte.	 Tämän	 jälkeen	

annetaan	 synteettistä	 ACTH:ta,	 eli	 tetrakosaktidia	 tai	 kosyntropiinia,	 joko	

suonensisäisesti	 (Synacthen,	 Cosyntropin	 Injection)	 tai	 lihaksensisäisesti	 (Synacthen	

Depot,	Cortrosyn)	(Behrend	ym.	2013).	Kuivuneella	eläimellä	suositellaan	käytettäväksi	

suonensisäistä	 valmistetta	 (katsauksessa	 Klein	 ja	 Peterson	 2010b).	 Riittävä	 annos	 on	

5μg/kg,	maksimissaan	250μg/koira.	 Tunnin	 kuluttua	 otetaan	 seerumin	 tai	 plasman	1-

näyte.	Molemmista	 näytteistä	 tutkitaan	 kortisolitasot.	 Normaalisti	 ACTH:n	 stimuloima	

kortisolitaso	on	laboratoriosta	riippuen	noin	151–469	nmol/L.	Hypoadrenokortisismissa	

tasot	eivät	nouse,	vaan	jäävät	alhaiselle	tasolle	55.2	nmol/L	tai	alle	(katsauksessa	Klein	ja	

Peterson	2010b,	Bovens	ym.	2014).	

	

Botsford	 ym.	 (2018)	 havaitsivat	 tutkimuksessaan	 myös	 pienemmän	 annoksen	

synteettistä	ACTH:ta	olevan	riittävä	aikaansaamaan	tarvittavan	vasteen.	Tutkimuksessa	

1μg/kg	 annos	 kosyntropiinia	 suonensisäisesti	 nosti	 kortisolitasot	 samalle	 tasolle	 kuin	

5μg/kg	 annos	 suonensisäistä	 kosyntropiinia.	 Pienempää	 annosta	 käytettäessä	 tulee	

kuitenkin	ottaa	huomioon	useampi	asia;	1-näytteen	otto	täytyy	ajastaa	tasan	60	minuutin	

päähän	 kosyntropiinin	 annosta,	 pienempää	 annosta	 ei	 ole	 tutkittu	 lihaksensäisenä	

injektiona	ja	lisäksi	pienikokoisille	koirille	alhaisen	annoksen	antaminen	voi	olla	hankalaa	

ja	tarvitsee	luultavasti	lääkkeen	laimennuksen	(Botsford	ym.	2018).	
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Koiran	tulee	olla	paastolla	ennen	näytteiden	ottoa	(Behrend	ym.	2013).	Lisäksi	koiralle	ei	

tulisi	 antaa	 lyhytvaikutteista	 kortisonivalmistetta	 noin	 48	 tuntiin	 eikä	 pitkäaikaista	

kortisonivalmistetta	noin	kuukauteen	ennen	 testin	 tekemistä	 (katsauksessa	Tilamaa	 ja	

Kuusela	2016).	

	

6.3.2.3 Muut varmistustestit 

	

ACTH-stimulaatiotesti	 on	 verrattain	 kallis	 testi,	 koska	 synteettinen	 ATCH	 on	 kallista	

(Bovens	 ym.	 2014).	 Lisäksi	 sekä	 Synacthen-	 että	 Cortrosyn-valmisteet	 ovat	 Suomessa	

erityisluvallisia	(Fimea	2019).	Tämän	takia	hypoadrenokortisismin	diagnosoimiseksi	on	

koitettu	etsiä	vaihtoehtoisia	testejä.	

	

Veren	 kortisolitason	 mittauksella	 ei	 voida	 diagnosoida	 hypoadrenokortisismia,	 koska	

kortisolitasot	 vaihtelevat	 päivän	mittaan.	 Kortisolitasojen	mittausta	 voidaan	 kuitenkin	

käyttää	 sairauden	poissulkemiseen	 (katsauksessa	Klein	 ja	 Peterson	2010b,	Hauck	 ym.	

2020).	Bovensin	ym.	(2014)	tutkimuksen	mukaan	hypoadrenokortisismin	mahdollisuus	

voidaan	 suhteellisen	 varmasti	 poissulkea,	 jos	 koiran	 seerumin	 kortisolitaso	 on	 yli	 55	

nmol/L.	 Tuloksella	 55	 nmol/L	 tai	 alle	 ei	 voida	 diagnosoida	 hypoadrenokortisismia,	 ja	

tällöin	 suositellaan	 ACTH-stimulaatiotestin	 suorittamista	 (Bovens	 ym.	 2014,	 Gold	 ym.	

2016,	Hauck	ym.	2020).	

	

Koska	 ACTH-stimulaatiotesti	 mittaa	 lisämunuaiskuoren	 kykyä	 tuottaa	 kortisolia,	 eikä	

mineralokortikoideja,	ei	sillä	pystytä	erottamaan	primaarista	ja	sekundaarista	sairautta	

toisistaan.	Veren	ACTH-tasojen	mittaus	auttaa	 tässä	diagnoosissa.	 Jos	ACTH-tasot	ovat	

koholla,	on	tauti	primaarista,	ja	jos	ne	ovat	matalia	niin	tauti	on	sekundaarinen.	Lisäksi	

mahdolliset	veren	elektrolyyttimuutokset	kertovat	primaarista	hypoadrenokortisismista	

(katsauksessa	Klein	ja	Peterson	2010b,	Lathan	ym.	2014).		

	

Lathanin	 ym.	 (2014)	 tutkimuksen	 mukaan	 kortisoli:ATCH	 -suhdetta	 voitaisiin	 myös	

käyttää	 vaihtoehtoisena	 diagnostisena	 testinä	 ACTH-stimulaatiotestin	 tilalla.	

Tutkimuksen	mukaan	primaarista	hypoadrenokortisismia	sairastavilla	koirilla	suhde	on	

selkeästi	matalampi	kuin	terveillä.	Tämä	olisi	hyvä	vaihtoehto	ACTH-stimulaatiotestille,	

koska	sekä	kortisolin	että	ACTH:n	mittaus	voidaan	tehdä	yhdestä	seeruminäytteestä,	eikä	
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synteettiselle	ACTH:lle	ole	tarvetta	(Lathan	ym.	2014).	ACTH:n	määritys	ei	kuitenkaan	ole	

yksinkertaista.	Verinäyte	tulee	ottaa	kaulalaskimosta	muoviseen	EDTA-putkeen,	ja	näyte	

tulee	 sentrifugoida	 välittömästi	 4°C	 lämpötilassa	 8	 minuutin	 ajan	 (500	 x	 g	 -teholla).	

Sentrifugoitu	 plasma	 tulee	 kerätä	 välittömästi	 muoviputkeen	 ja	 säilyttää	 -80°C	

lämpötilassa,	 kunnes	 määritys	 tehdään	 (Rodríguez	 Piñeiro	 ym.	 2009).	 Saksassa	 on	

kehitetty	menetelmä,	jolla	ACTH	voidaan	myös	stabilisoida	huoneenlämmössä	(Schwedes	

ja	Müller	2000).		

	

6.3.3 Diagnostinen kuvantaminen 

	

Vatsaontelon	ultraäänellä	saadaan	tietoa	lisämunuaisen	koosta	ja	muodosta.	Wenger	ym.	

(2010)	totesivat	tutkimuksessaan,	että	primaarista	hypoadrenokortisismia	sairastavilla	

koirilla	on	ohuemmat	lisämunuaiset	kuin	terveillä	koirilla,	etenkin	vasemmalla	puolella.	

Lisäksi	vasemmanpuoliset	lisämunuaiset	olivat	sairailla	koirilla	hieman	lyhyemmät	kuin	

terveillä	 koirilla.	 Tutkimuksen	 perusteella	 pieni	 lisämunuainen,	 noin	 3.2	 mm	

halkaisijaltaan,	 viittaa	 vahvasti	 lisämunuaisen	vajaatoimintaan,	mutta	 ei	 yksinään	 riitä	

hypoadrenokortisismin	diagnosoimiseen	(Wenger	ym.	2010).		

	

Usein	 hypoadrenokortisismia	 sairastavilla	 koirilla	 on	 useampia	 röntgenmuutoksia.	

Hypovolemiasta	johtuvia	röntgenmuutoksia	ovat	muun	muassa	pieni	sydän	(tippasydän),	

pieni	 etulohkon	 keuhkovaltimo,	 pieni	 alaonttolaskimo	 sekä	 pieni	 maksa.	 On	 myös	

mahdollista,	että	koirilla,	joilla	on	hypovolemia	jostain	muusta	syystä,	on	samankaltaisia	

röntgenmuutoksia.	 Näissä	 tapauksissa	 on	 siis	 hyvä	 muistaa	 poissulkea	

hypoadrenokortisismi	(Melián	ym.	1999).	Lisäksi	harvinaisena	muutoksena	on	havaittu	

megaesofagusta,	 eli	 ruokatorven	 laajentumaa	 (Whitley	 1995,	 Lifton	 ym.	 1996,	

katsauksessa	 Klein	 ja	 Peterson	 2010a).	 Megaesofagus	 johtuu	 glukokortikoidivajeen,	

hyperkalemian	ja	hypotension	aiheuttamasta	lihasheikkoudesta	(Whitley	1995).		

	

6.3.4 Sydänsähkökäyrä 

	

Hyperkalemian	 vakavin	 vaikutus	 on	 muutokset	 sydänsähkökäyrässä	 (EKG).	 Klassisia	

sairauteen	 liittyviä	 EKG-muutoksia	 ovat	madaltuneet	 tai	 kokonaan	 puuttuvat	 P-aallot,	
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terävät	 T-aallot,	 pidentynyt	 QRS-kompleksi,	 bradykardia,	 eteispysähdys	 ja	

sinoventrikulaariset	 kompleksit.	 EKG-muutokset	 ilmenevät	 yleensä	 vasta	 kun	 veren	

kaliumpitoisuus	on	yli	7	mmol/l,	vaikka	tässäkin	on	suurta	vaihtelua	yksilöiden	välillä.	

Muun	muassa	hypokalsemia	ja	hyponatremia	sekä	asidoosi,	eli	elimistön	happaneminen,	

voivat	lisätä	kaliumin	toksisuutta	sydänlihakselle	(Boysen	2008).	

	

	  



50	
	

7 POHDINTA 
	

Koirien	 endokrinologisten	 autoimmuunisairauksien	 prevalensseissa	 on	 selkeä	 ero.	

Diabetes	 mellitus	 on	 selkeästi	 yleisin	 endokrinologinen	 autoimmuunisairaus	 koirilla,	

hypotyreoosin	 tullessa	 yleisyydessä	 toisena.	 Hypoadrenokortisismi	 puolestaan	 on	

koirilla	 verrattain	harvinainen	 sairaus.	Hypoparatyreoosin	prevalenssista	 ei	 ole	 tietoa,	

mutta	se	on	näistä	sairauksista	kuitenkin	selvästi	harvinaisin.		

	

Kussakin	sairaudessa	tietyt	rodut	ovat	alttiimpia	sairastumaan	kuin	toiset.	Jotkut	rodut	

ilmenevät	 kuitenkin	 useamman	 sairauden	 kohdalla,	 esimerkiksi	 villakoirat	 ovat	

riskirotuna	 kaikissa	 tässä	 työssä	 käsitellyissä	 sairauksissa,	 snautserit	 kaikissa	 paitsi	

hypoadrenokortisismissa,	 labradorinnoutajat	 hypoparatyreoosissa	 sekä	 diabetes	

mellituksessa,	 bernhardinkoirat	 hypoparatyreoosissa	 sekä	 hypoadrenokortisismissa,	

valkoiset	länsiylämaanterrierit	diabetes	mellituksessa	sekä	hypoadrenokortisismissa,	ja	

mäyräkoirat	 hypotyreoosissa	 sekä	 hypoparatyreoosissa.	 Lisäksi	 sekarotuiset	 ovat	

rotukoiria	alttiimpia	sairastumaan	sekä	hypoparatyreoosiin	että	diabetes	mellitukseen.	

Villakoirien	korkea	prevalenssi	kussakin	sairaudessa	voi	 selittyä	sillä,	että	se	on	hyvin	

suosittu	rotu,	mikä	voi	vääristää	prevalenssilukuja.		

	

Hypotyreoosin,	 hypoparatyreoosin,	 diabetes	 mellituksen	 sekä	 hypoadrenokortisismin	

etiologioissa	ja	patofysiologioissa	on	eroja,	mutta	niissä	on	yleensä	myös	samankaltainen	

pääsisältö.	Sairauden	primaarinen	muoto,	tai	diabetes	mellituksen	kohdalla	tyyppi	1,	on	

usein	 yleisin	 sairauden	 etiologia,	 johon	 liittyy	 yleensä	 autoimmuunialkuperä.	

Sekundaarinen	 muoto	 johtuu	 muista	 syistä,	 kuten	 iatrogeenisistä	 syistä,	 traumasta,	

kasvaimesta,	infektiosta	tai	muista	samanaikaisista	sairauksista.	Diabetes	mellituksessa	

on	lisäksi	myös	tyypin	2	muoto,	missä	insuliiniresistenssi	johtuu	ylipainosta,	mutta	tämä	

on	koiralla	hyvin	harvinaista.	Hypotyreoosi	voi	olla	lisäksi	tertiaarista,	mutta	myös	tämä	

on	koirilla	 todella	harvinainen	muoto.	 	Hypoadrenokortisismissa	primaarisen	muodon	

voi	 myös	 aiheuttaa	 ei-autoimmuuniset	 syyt,	 kuten	 lisämunuaiskuoren	 kasvain,	

verenvuoto,	trauma	tai	iatrogeeninen	tuhoutuminen.		
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Autoimmuunitulehdus	on	siis	hypotyreoosin,	hypoparatyreoosin,	diabetes	mellituksen	ja	

hypoadrenokortisismin	 yleisin	 aiheuttaja.	 Autoimmuunisairauden	 määrittelykohdat	

toteutuvat	 pääpiirteittäin	 kussakin	 sairaudessa	 immunosuppressiivista	 hoitovastetta	

lukuunottamatta.	Immunosuppressiivinen	hoitovaste	on	endokrinologisissa	sairauksissa	

vaikeasti	 toteutuva,	 sillä	 usein	 tarvittavana	 hoitona	 on	 puuttuvan	 hormonin	

korvaaminen.	 Hypoparatyreoosista	 on	 yksi	 tapausselostus,	 missä	 potilas	 vastasi	

immunosuppressiiviseen	 hoitoon,	 mutta	 glukokortikoidien	 käyttöä	

hypoparatyreoottisilla	 potilailla	 ei	 kuitenkaan	 suositella	 niiden	 hypokalseemisen	

vaikutuksen	 vuoksi.	 Diabetes	 mellitusta	 sairastavien	 koirien	 autovasta-aineiden	

esiintymisestä	on	ristiriitaisia	tutkimustuloksia.	Hypoparatyreoosia	sairastavilla	koirilla	

ei	 ole	 havaittu	 autovasta-aineita	 lisäkilpirauhaskudosta	 vastaan,	 mutta	 koska	 tätä	 on	

havaittu	hypoparatyreoottisilla	ihmisillä,	on	ajateltu,	että	koirilla	voisi	esiintyä	vastaavaa.	

Sekä	 koirien	 diabetes	 mellituksen	 että	 hypoparatyreoosin	 autovasta-aineiden	

esiintymisesta	 kaivattaisiinkin	 siis	 lisää	 tutkimustietoa.	 Hypoparatyreoosin	

periytymisestä	koirilla	ei	myöskään	ole	tietoa,	ja	tästä	tarvittaisiinkin	tutkimuksia,	vaikka	

sairauden	runsaampi	esiintyminen	tietyissä	roduissa	viittaakin	geneettisesti	periytyvään	

sairauteen.	

	

Koska	eri	autoimmuunisairauksiin	altistavat	geenit	ovat	usein	samoja	tai	samalla	alueella,	

voivat	 eri	 autoimmuunisairaudet	 esiintyä	 myös	 samanaikaisesti.	 Tätä	 useamman	

umpieritysjärjestelmän	 autoimmuunisairauskompleksia	 kutsutaan	 autoimmuuniksi	

polyglandulaariseksi	 oireyhtymäksi	 (katsauksessa	 Boag	 ja	 Catchpole	 2014).	 Vaikka	

koirilla	 tämä	 ei	 ole	 kovin	 yleistä,	 on	 silti	 mahdollista,	 että	 samanaikaisesti	 esiintyy	

useampi	autoimmuunisairaus.	Useimmiten	koirilla	esiintyy	tyypin	II	polyglandulaarista	

endokrinopatiaa,	 eli	 ns.	 Schmidtin	 syndroomaa,	 mihin	 kuuluu	 lisämunuaisen	

vajaatoiminta,	 hypotyreoosi	 ja	 diabetes	 mellitus	 (kirjassa	 Scott-Moncrieff	 2015b).	

Esimerkiksi	 erään	 tutkimuksen	mukaan	 4.9	%:lla	 hypoadrenokortisismia	 sairastavilla	

koirilla	oli	lisäksi	hypotyreoosi,	diabetes	mellitus	ja/tai	hypoparatyreoosi	(Peterson	ym.	

1996).	Bloisin	ym.	(2011)	tutkimuksessa	2.3	%:lla	koirista,	joilla	oli	endokrinopatia,	oli	

useampia	endokrinologisia	sairauksia.		

	

Polyglandulaarinen	 oireyhtymä	 asettaa	 haasteensa	 sairauksien	 diagnostiikalle.	

Sairauksien	oireet	voivat	olla	samankaltaisia,	ja	samanaikainen	endokrinologinen	sairaus	
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voi	 vaikuttaa	 toisen	 sairauden	diagnostisten	 testien	 tuloksiin.	 Tämän	 takia	 on	 tärkeää	

osata	 tunnistaa	 sairauksien	 tyypilliset	 ilmenemistavat,	 oirekuvat	 ja	 poikkeavat	

verinäytetulokset.		

	

Hypotyreoosi,	 hypoparatyreoosi	 ja	 diabetes	 mellitus	 ilmenevät	 keski-ikäisellä	 tai	

vanhemmalla	 koiralla,	 kun	 taas	 hypoadrenokortisismi	 on	 yleensä	 nuorella	 tai	 keski-

ikäisellä	 koiralla.	 Hypotyreoosissa	 suuret	 tai	 keskikokoiset	 rodut	 ovat	 yliedustettuina,	

diabetes	 mellituksessa	 sen	 sijaan	 pienemmät	 rodut	 ovat	 yleisempiä.	 Kaikissa	 näissä	

sairauksissa	nartut	ovat	hieman	uroksia	alttiimpia.	

	

Hypotyreoosissa	oireita	voivat	olla	esimerkiksi	uupumus,	painonnousu,	alopesia,	kuiva	ja	

hilseilevä	 turkki,	 paksuuntunut	 iho,	 bradykardia,	 neuropatiat,	 lisääntymishäiriöt,	

silmäoireet,	ruoansulatuskanavaoireet,	käytöshäiriöt	sekä	harvinaisena	komplikaationa	

myxedema	 coma.	 Hypoparatyreoosiin	 viittaavia	 oireita	 ovat	 hermo-	 ja	 lihasoireet,	

esimerkiksi	 tetania,	 nykiminen,	 tärinä,	 ataksia,	 naaman	 hierominen,	 hypertermia	 ja	

pahimmillaan	hengitys-	ja	sydänlihaksen	halvaus	ja	kuolema.	Lisäksi	voi	olla	myös	muihin	

sairauksiin	 sopivia	 oireita,	 kuten	 käytösmuutoksia,	 heikkoutta,	 letargiaa,	

ruoansulatuskanavaoireita	ja	kataraktaa.	

	

Polyuria,	 polydipsia	 ja	 polyfagia	 ovat	 yleisiä	 oireita	 sisätautisissa	 sairauksissa,	 mutta	

niiden	ilmetessä	tulisi	aina	muistaa	diabetes	mellitus.	Lisäksi	diabeteksessa	voi	olla	muun	

muassa	 hilseilevä	 turkki,	 kystiitti,	 vatsakipu	 (pankreatiitin	 yhteydessä),	 silmäoireet	

(diabeettinen	 katarakta,	 KCS	 sekä	 uveiitti)	 sekä	 ketoasidoosissa	 myös	 yleisoireet,	

asetoninhajuinen	 hengitys	 ja	 pahimmillaan	 kooma.	Hypoadrenokortisismissa	 on	 usein	

hyvin	 epäspesifinen	 oirekuva;	 muun	 muassa	 letargia,	 alakuloisuus,	 väsymys,	

syömättömyys,	 oksentelu,	 ripuli,	 painonlasku,	 vatsakipu,	 tärinä,	 hypotermia,	 alhainen	

kuntoluokka	 sekä	 karvanlähtö	 ovat	 mahdollisia	 oireita.	 Oireet	 usein	 pahenevat	

stressaavissa	 tilanteissa.	 Yleistutkimuksessa	 bradykardia	 voi	 antaa	 vahvoja	 viitteitä	

hypoadrenokortisismiin.	 Jos	 koiralla	 on	 vakavat	 oireet	 ja	 se	 on	 hypovoleemisessa	

shokissa,	mutta	syke	on	matala,	tulee	pitää	mielessä	mahdollinen	Addisonin	kriisi.	

	

Poikkeavat	 perusverinäytetulokset	 voivat	 antaa	 joidenkin	 sairauksien	 kohdalla	 jo	

vahvoja	 diagnostisia	 viitteitä,	 kuten	 esimerkiksi	 hypoadrenokortisismin	
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elektrolyyttimuutokset	 (hyperkalemia	 ja	 hyponatremia),	 ja	 hypoparatyreoosin	

hypokalsemia.	 Stressileukogrammin	 puutos	 on	 myös	 hypoadrenokortisismin	 epäilyä	

aiheuttava	 löydös,	 sillä	 yleensä	 sairaalla	 potilaalla	 on	 aina	 stressileukogrammi.	 Veren	

korkea	glukoosi	antaa	viitteitä	diabetes	mellituksesta.	Sairauksissa	voi	myös	kuitenkin	

olla	 samankaltaisia	 poikkeavia	 verinäytetuloksia.	 Veren	 fosfaattipitoisuus	 voi	 nousta	

hypoparatyreoosissa	 ja	 hypoadrenokortisismissa.	 Maksa-arvot	 voivat	 olla	 koholla	

hypoadrenokortisismissa	 sekä	 diabetes	 mellituksessa.	 Hypertriglyseridemiaa	 ja	

hyperkolesterolemiaa	esiintyy	sekä	hypotyreoosissa	että	diabetes	mellituksessa.	

	

Potilaan	historia,	oirekuva	ja	poikkeavat	perusverinäytteet	yleensä	antavat	viitteitä	siitä,	

mitä	lisätutkimuksia	tai	diagnostisia	testejä	kannattaa	ensisijaisesti	tehdä.	Matala	vapaa-

T4-arvo	 yhdistettynä	 korkeaan	 TSH-arvoon	 ovat	 diagnostisia	 hypotyreoosille.	

Hypotyreoosi-diagnoosin	 tukemiseksi	 voidaan	 suorittaa	 TgAA-,	 T4AA	 ja	 T3AA-

mittaukset.	 Sen	 sijaan	 TSH-	 tai	 TRH-stimulaatiotestiä	 tai	 T4/TSH-suhdetta	 ei	 pidetä	

nykyään	 käyttökelpoisena	 testinä	 hypotyreoosin	 diagnostiikassa.	 Hypoparatyreoosin	

diagnoosi	 on	 suhteellisen	 luotettava,	 jos	 potilaalla	 on	 samanaikaisesti	 hypokalsemia,	

hyperfosfatemia	 sekä	 matala	 tai	 viitekehyksen	 alarajalla	 oleva	 PTH-arvo.	 	 Diagnoosia	

tukee	myös	mahdollinen	lisäkilpirauhasen	koepalassa	näkyvä	atrofia,	sidekudostuminen	

sekä	lymfosyyttinen	tulehdus.		

	

Diabetes	 mellituksen	 diagnostiikassa	 on	 aiemmin	 paljon	 käytetty	 fruktosamiinin	

mittausta	 pidempiaikaisen	 hyperglykemian	 selvittämiseen.	 Jatkossa	 eläinpuolella	

voitaisiin	alkaa	käyttämään	ihmispuolella	käytettyä	HbA1c:n	mittausta,	joka	on	helppo	ja	

nopea	 testi,	 jolla	 saataisiin	 tietoa	 vielä	 pidemmältä	 ajalta	 kuin	 fruktosamiinin	

määrityksellä.	 Virtsatutkimukset	 ovat	 kaikkien	 tässä	 työssä	 käsiteltyjen	 sairauksien	

kohdalla	indikoituja	muiden	syiden	poissulkemiseksi,	mutta	etenkin	diabetes	mellitusta	

epäiltäessä	 virtsan	 tutkimukset	 ovat	 erityisen	 tärkeitä.	 Glukosuria	 on	 samanaikaisen	

veren	 hyperglykemian	 kanssa	 diagnostinen	 diabetekselle.	 Lisäksi	 virtsatutkimuksissa	

kystiitti,	 proteinuria,	 bakteriuria	 ja	 hematuria	 ovat	 yleisiä	 löydöksiä	 diabeteksen	

yhteydessä.	

	

Hypoadrenokortisismille	 diagnostinen	 testi	 on	 ACTH-stimulaatiotesti.	 ACTH-

stimulaatiotestin	 suorittaminen	 on	 kallista,	 minkä	 takia	 esimerkiksi	 kortisoli:ACTH-
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suhteen	mittaamista	on	ehdotettu	toiseksi	diagnostiseksi	testiksi	ACTH-stimulaatiotestin	

rinnalle.	 Kortisoli:ACTH-suhteen	 määritys	 on	 kuitenkin	 haastavaa	 sen	 tarkkojen	

olosuhdevaatimusten	 vuoksi.	 Veren	 kortisolitason	 määrityksellä	 voidaan	 poissulkea	

hypoadrenokortisismi,	 mutta	 alhaista	 kortisoliarvoa	 ei	 voida	 käyttää	 yksinään	

hypadrenokortisismin	diagnosoimiseen.		

	

Röntgenmuutokset	voivat	tukea	diagnooseja.	Hypoparatyreoosissa	röntgentutkimuksella	

voidaan	 nähdä	 mahdollinen	 hypokalsemian	 aiheuttama	 osteoporoosi.	

Hypoadrenokortisismissa	voidaan	nähdä	niin	sanottu	tippasydän,	megaesofagus,	ja	pieni	

etulohkon	keuhkovaltimo,	alaonttolaskimo	sekä	maksa.	Ultraäänitutkimuksella	voidaan	

tarkastella	 elinten	 kokoa	 ja	 muotoa.	 Ultraäänitutkimusta	 sekä	 röntgentutkimusta	

käytetään	myös	muiden	sairauksien	poissulkuun.	Sydänsähkökäyrä	on	tarpeellista	tehdä	

etenkin	potilaille,	joilla	epäillään	joko	hypoparatyreoosia	tai	hypoadrenokortisismia,	sillä	

sekä	hypokalsemia	että	hyperkalemia	aiheuttavat	muutoksia	sydänlihaksen	toiminnassa.	

	

Koska	samanaikaisesti	voi	olla	useampia	endokrinologisia	sairauksia,	voi	diagnostiikka	ja	

hoitotasapainoon	 pääsy	 olla	 hankalaa.	 Eläinlääkärin	 tulee	 ottaa	 diagnostiikassa	

huomioon	potilaan	oirekuvan	ja	historian	yhteensopivuus	poikkeavien	laboratoriotestien	

kanssa.	 Jos	 esimerkiksi	 oirekuva	 ei	 täysin	 täsmää	 diagnostisten	 testien	 tuloksiin,	

poikkeavia	 laboratorioarvoja	 ei	 voida	 selittää	 vain	 yhdellä	 sairaudella,	 tai	 potilasta	 ei	

saada	 hoitotasapainoon,	 on	 otettava	 huomioon	 myös	 rinnakkaissairauksien	

mahdollisuus.	 Erilaisia	 diagnostisiin	 testeihin	 vaikuttavia	 seikkoja	 on	 lukuisia,	 joten	

diagnostiikkaa	 suunniteltaessa	 testien	 tuloksia	 tarkastellessa	 on	 huomioitava	 muun	

muassa	 eläimen	 historia,	 rotu,	 lääkitykset	 sekä	 samanaikaiset	 muut	 sairaudet.	

Autoimmuunien	 endokrinologisten	 sairauksien	 etiologian	 ja	 diagnostiikan	

perinpohjainen	 tunteminen	 voi	 auttaa	 eläinlääkäriä	 tunnistamaan	 helpommin	 myös	

mahdolliset	samanaikaiset	sairaudet.		
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