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I	JOHDANTO	

Laktaatti	on	elimistön	energia-aineenvaihdunnan	sivutuotteena	syntyvä	molekyyli.	Terveellä	

eläimellä	laktaattia	tuotetaan	pieniä	määriä	jatkuvasti	muun	muassa	aivoissa	ja	

luustolihaksissa.	Sairaalla	eläimellä	saatetaan	havaita	laktaatin	lisääntynyttä	tuotantoa	tai	

vähentynyttä	eliminaatiota,	mikä	voi	johtaa	veren	laktaattipitoisuuden	nousuun	(Allen	ja	

Holm	2008).		

Laktaatin	tuotanto	kasvaa	tilanteissa,	joissa	solun	normaali	energiantuotantoreitti	ei	pääse	

etenemään	glykolyysireaktiota	pidemmälle.	Tämä	johtuu	useimmiten	reaktiosarjan	

loppuvaiheessa	tarvittavan	hapen	puuttumisesta.	Kun	reaktiosarja	jää	keskeneräiseksi,	syntyy	

normaalien	lopputuotteiden	sijaan	runsaasti	pyruvaatti-	ja	NADH-molekyylejä.	NAD+	-

molekyylien	puute	estää	energiantuotantoa	glykolyysireaktion	kautta,	joten	syntyneitä	

pyruvaatteja	aletaan	muuntamaan	laktaatiksi	ja	NADH-molekyylejä	NAD+	-molekyyleiksi	

energiantuotannon	jatkumisen	takaamiseksi	(Di	Mauro	ja	Schoeffler	2016).		

Veren	laktaattipitoisuuden	nousu	liitetään	useimmiten	tilanteisiin,	joissa	laktaattia	tuottavan	

kudoksen	happipitoisuus	ei	ole	riittävä.	Kudoksen	hapenpuutteeseen	johtavia	sairaustiloja	

ovat	muun	muassa	verenkiertoelimistön	shokkitila,	akuuttisyntyinen	voimakas	anemia	ja	

paikallinen	verenkiertohäiriö	kudoksessa.	Laktaatin	muodostumisen	taustalla	saattaa	olla	

myös	tilanteita,	joissa	kudoksissa	olevaa	happea	ei	pystytä	syystä	tai	toisesta	hyödyntämään.	

Tällaista	reaktiota	tavataan	esimerkiksi	sepsiksen	ja	erilaisten	myrkytysten	yhteydessä	

(Sharkey	ja	Wellman	2015).		

Veren	ja	muiden	elimistön	nesteiden	laktaattipitoisuuden	mittaamisella	voidaan	saada	

tärkeää	tietoa	sairauden	vakavuudesta,	hoitovasteesta	sekä	potilaan	ennusteesta.	

Laktaattiarvon	tutkiminen	voi	helpottaa	hoitopäätöksien	tekemistä,	sillä	esimerkiksi	plasman	

ja	effuusionesteen	laktaattierotuksien	avulla	voidaan	saada	nopeaa	ja	entistäkin	tarkempaa	

diagnostiikkaa	muun	muassa	septisen	peritoniitin	diagnostiikassa	(Pang	ja	Boysen	2007).	

Tämän	kirjallisuuskatsauksen	tavoitteena	on	edistää	pieneläinlääketieteessä	laktaattiarvon	

hyödyntämistä	tuomalla	esiin	sen	tutkimisen	potentiaali	esimerkiksi	potilaan	ennusteen	

arvioimisessa.	Kirjallisuuskatsauksessa	käsitellään	veren	ja	muiden	elimistön	nesteiden	

laktaattipitoisuuden	nousuun	johtavia	syitä	sekä	laktaattipitoisuuden	nousun	merkitystä	

kissa-	ja	koirapotilailla.	Lisäksi	katsauksessa	käydään	läpi	laktaattimetaboliareitti	sekä	

laktaattipitoisuuden	mittaamiseen	ja	arviointiin	vaikuttavat	tekijät.		
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II	KIRJALLISUUSKATSAUS	

1	LAKTAATTIMOLEKYYLI	AINEENVAIHDUNTATUOTTEENA	

1.1	Laktaattimolekyylin	rakenne	ja	ominaisuudet	

Laktaatti	eli	2-hydroksipropanoaatti	on	molekyyli,	jota	syntyy	erilaisten	

aineenvaihduntareaktioiden	kautta.	Molekyyli	on	rakenteeltaan	yksinkertainen	ja	se	sisältää	

yhden	funktionaalisen	karboksyyliryhmän.	Laktaatin	kemiallinen	kaava	on	C3H6O3	ja	

rakennekaava	CH3CHOHCOOH.	Laktaattimolekyyli	on	ominaisuuksiltaan	heikko	happo,	jonka	

pKa-arvo	on	3,87.		Suurin	osa	laktaattimolekyyleistä	esiintyy	ionisoituneessa	muodossa	

lihaksen	pH:ssa	6,2–7,0	(Robergs	ym.	2004).		

Laktaattimolekyylillä	on	kaksi	enantiomeerimuotoa,	L-laktaatti	ja	D-laktaatti,	ja	niiden	

rakennekaavat	on	esitetty	kuvassa	1	(Ewaschuk	ym.	2005).	Vain	bakteerit	pystyvät	

tuottamaan	D-laktaattia,	joten	sen	esiintyminen	yksimahaisilla	eläimillä	on	erittäin	

harvinaista	(Di	Mauro	ja	Schoeffler	2016).	Suoliston	bakteereilla	voi	olla	kyky	tuottaa	D-

laktaattia	dehydrogenaasientsyymin	avulla,	mikä	voi	täten	nostaa	yksimahaisten	eläimien	

veren	D-laktaattipitoisuutta.	Lisäksi	kissoilla	on	havaittu	D-laktaatin	metaboliaa	diabetes	

mellituksen	ja	propyleeniglykolimyrkytyksen	yhteydessä	(Packer	ym.	2005).	L-laktaatti	sen	

sijaan	on	pieneläimillä	tärkein	laktaatin	isomeeri,	sillä	elimistö	tuottaa	sitä	anaerobisissa	

olosuhteissa	(Di	Mauro	ja	Schoeffler	2016).		

	

Kuva	1:	Laktaattimolekyylin	enantiomeerit.	Kuva:	Lotta	Isokotamäki	
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1.2	Laktaattimolekyyli	metaboliatuotteena	

Elimistössä	energiaa	tuotetaan	pääasiassa	glykolyysin	ja	sitä	seuraavan	sitraattisyklin	ja	

oksidatiivisen	fosforylaation	kautta	(Rui	2014).	Reaktioiden	eri	vaiheissa	energia	

varastoidaan	adenosiinitrifosfaattimolekyyleihin	(ATP),	kun	adenosiinidifosfaattimolekyyliin	

(ADP)	liitetään	kolmas	fosfori	(Boyer	2002).	Glykolyysireaktiossa	glukoosimolekyyli	hajoaa	

solulimassa	kahdeksi	pyruvaattimolekyyliksi,	kahdeksi	

nikotiiniamidiadeniinidinukleotidimolekyyliksi	(NADH)	ja	samalla	muodostuu	kaksi	ATP-

molekyylia	(Di	Mauro	ja	Schoeffler	2016).	Aerobisissa	olosuhteissa	pyruvaattimolekyylit	

diffuntoituvat	solun	mitokondrioiden	sisälle,	jossa	sitraattisyklin	ja	oksidatiivisen	

fosforylaation	seurauksena	yhdestä	glukoosimolekyylistä	syntyy	yhteensä	36	ATP-molekyyliä	

ja	NADH-molekyylit	hapettuvat	takaisin	NAD+	-molekyyleiksi	(Allen	ja	Holm	2008).		

Anaerobisissa	olosuhteissa	glykolyysissä	syntyneet	pyruvaattimolekyylit	eivät	pääse	

diffuntoitumaan	mitokondrioihin,	jolloin	pyruvaattia,	protoneita	ja	NADH-molekyylejä	alkaa	

kertyä	solun	solulimaan.	Kertyvä	pyruvaatti	muunnetaan	(L)-

laktaattidehydrogenaasientsyymin	avulla	laktaatiksi,	jolloin	myös	NADH-molekyylit	pääsevät	

hapettumaan	takaisin	NAD+	-molekyyleiksi	(Di	Mauro	ja	Schoeffler	2016).	NAD+	-molekyylejä	

tarvitaan	glykolyysireaktion	tapahtumiseksi	ja	niiden	puute	anaerobisissa	olosuhteissa	on	

oleellinen	glykolyysireaktiota	rajoittava	tekijä	(Allen	ja	Holm	2008).	Myös	aerobisissa	oloissa	

pyruvaatista	syntyy	pieniä	määriä	laktaattia,	mutta	hapen	läsnäollessa	suurin	osa	

pyruvaatista	jatkaa	normaalisti	sitruunahappokiertoon	(Sharkey	ja	Wellman	2015).		

	

1.3	Hyperlaktatemia	ja	laktaattinen	asidoosi	

Hyperlaktatemialla	tarkoitetaan	veren	kohonnutta	laktaattipitoisuutta	(Kohen	ym.	2018).	

Gillespie	ym.	(2017)	mukaan	yli	2,5	mmol/L	laktaattipitoisuuksien	syyn	selvittäminen	on	

tärkeää.		

Laktaattinen	asidoosi	eli	laktaattiasidoosi	tarkoittaa,	että	veren	kohonneen	

laktaattipitoisuuden	lisäksi	veren	happo-emästasapainosta	kertova	pH-arvo	on	alentunut	eli	

veri	on	hapanta	(Kohen	ym.	2018).		Kohen	ym.	(2018)	mukaan	laktaattisen	asidoosin	rajana	

koirille	veren	pH	alle	7,32	ja	emäsvaje	alle	-4	ja	kissoilla	veren	pH	alle	7,34	ja	emäsvaje	alle	-5.	

Lisäksi	Kohen	ym.	(2018)	tutkimuksessa	havaittiin,	että	hyperlaktatemiaa	ei	aina	seuraa	

laktaattinen	asidoosi.		
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DiBartola	(2012)	on	kirjassaan	määritellyt,	että	laktaattiarvo	on	lievästi	koholla	sen	ollessa	

aikuisella	koiralla	3–5	mmol/L,	keskinkertaisesti	koholla	5–8	mmol/L	välillä	ja	huomattavasti	

koholla	arvon	ollessa	yli	8	mmol/L.			

	

2	LAKTAATTIARVON	MITTAAMINEN	

2.1	Näytteenottosuonen	merkitys		

Mitattu	laktaattipitoisuus	voi	vaihdella	näytteenottosuonen	mukaan	(Hughes	ym.	1999,	Raa	

ym.	2020).	Raa	ym.	(2020)	tutkimuksessa	ihmisillä	vertailtiin	laktaattiarvon	vaihtelua,	kun	

näyte	otettiin	sormenpäästä,	korvalehdestä	ja	arteriasta.	Tutkimuksessa	havaittiin,	että	

laktaattiarvo	erosi	teho-osastolla	hoidettavilla	sairailla	potilailla	47	%	(CI	95	%	(29–68	%))	ja	

terveellä	verrokkiryhmällä	14	%	(CI	95	%	(4–24	%)),	kun	sormenpäästä	otettua	

kapillaariverinäytettä	ja	arteriaverinäytettä	verrattiin	keskenään.	Sen	sijaan	korvalehdestä	

otettu	näyte	korreloi	kohtalaisen	hyvin	arteriaverinäytteen	kanssa.	Lavery	ym.	(2000)	

tutkimuksessa	vertailun	kohteena	olivat	arteriaverinäytteet	ja	kädestä	tai	jalasta	otetut	

laskimoverinäytteet.	Tutkimuksessa	todettiin,	että	laskimoverinäytteen	laktaattiarvo	oli	

hieman	arteriaverinäytettä	korkeampi,	mutta	ero	ei	ollut	tilastollisesti	merkittävä.		

Hughes	ym.	(1999)	tutkimuksessa	vertailtiin	60	terveen	koiran	laktaattiarvoja	eri	

näytteenottopaikkojen	välillä.	Tutkimuksessa	matalimmat	laktaattiarvot	saatiin	vena	

jugulariksesta	(1,25±0.49	mmol/L),	toisiksi	matalimmat	arteria	femoraliksesta	(1,43±0.52	

mmol/L)	ja	korkeimmat	arvot	tulivat	vena	cephalicasta	(1,57±0.47	mmol/L).		

Terveillä	kissoilla	tehdyssä	tutkimuksessa	verinäytteet	otettiin	joko	vena	juguariksesta	tai	

vena	saphenouksesta,	eikä	merkittävää	eroa	näytteenottosuonien	välillä	havaittu	(Redavid	ym.	

2012).	Sachs	ym.	(2017)	tekemässä	pilottitutkimuksessa	sairailla	kissoilla	vertailtiin	vena	

jugulariksesta	ja	vena	cephalicasta	otettujen	verinäytteiden	laktaattipitoisuutta.	

Tutkimuksessa	ei	todettu	merkittävää	eroa	näytteenottosuonen	välillä.		

Koiranpennuilla	laktaattiarvo	on	helpoin	mitata	navan	verisuonesta	syntymän	yhteydessä	

(Groppetti	ym.	2010).		

	



	

	 5	

2.2	Preanalyyttiset	tekijät		

Verinäytteen	otossa	ihmisillä	suositellaan	noin	30	minuutin	lepoa	ennen	laktaatin	

mittaamista,	jotta	fyysinen	rasitus	ei	pääsisi	vaikuttamaan	veren	laktaatin	määrään	

(Raatikainen	2015).	Eläimillä	vastaavaa	suositusta	ei	löytynyt,	eikä	tutkimuksissa	ole	

selkeästi	havaittu	pienen	tai	lyhytkestoisen	rasituksen	vaikuttavan	laktaattiarvon	tulkintaan.	

Redavid	ym.	(2012)	tutkimuksessa	terveillä	kissoilla	ei	havaittu	merkittävää	eroa	

verinäytteen	laktaatissa,	vaikka	osa	tutkituista	kissoista	pyristeli	näytteenottoa	vastaan.		

Itse	näytteenotossa	tärkeimmät	preanalyyttiset	tekijät	ovat	näytteen	stabiloinnin	

onnistuminen,	säilytysaika	sekä	säilytyslämpötila	(Rako	ym.	2018).		

Näytteenotossa	koeputken	valinnalla	on	suuri	merkitys,	mikäli	näytettä	ei	päästä	

analysoimaan	välittömästi.	Verinäyte	voidaan	kerätä	kuivattua	litium-heparinia	(AHP),	

nestemäistä	litiumhepariinia	(HP),	natriumfluoridia	(NaF),	kaliumoksalaattia	(KOX),	

natriumsitraattia	tai	etyleenidiamiinitetraetikkahappoa	(EDTA)	sisältäviin	putkiin.	Laktaatti	

säilyy	parhaiten	joko	kaliumoksalaatti-	tai	natriumfluoridiputkissa,	sillä	natriumfluoridi	

inhiboi	glykogyysiin	tarvittavaa	enolaasi-entsyymiä	ja	kaliumoksalaatti	inhiboi	

pyruvaattikinaasin	toimintaa	(Rako	ym.	2018).		

Laktaatti	voidaan	mitata	kokoverestä,	plasmasta	tai	seerumista.	Kokoverinäytteen	

laktaattipitoisuutta	määritettäessä	laktaatti	mitataan	sekä	plasmasta	että	verisoluista.	Jotta	

verisolujen	laktaattipitoisuus	olisi	mitattavissa,	tulee	niiden	olla	hajonneita.	Mikäli	

hemolyysiä	eli	punasolujen	hajoittamista	ei	tehdä,	on	kokoverinäytteen	laktaattiarvo	

pieneläimillä	käytännössä	lähes	yhtä	kuin	plasman	laktaattiarvo	(Gillespie	ym.	2017).	

Veriplasman	laktaattiarvoa	mitatessa	usein	käytössä	ovat	litium-hepariiniputket.	Litium-

hepariini	kuitenkin	stabiloi	kokoverinäytteen	laktaatin	huonosti.	Tämän	vuoksi	olisi	

suositeltavaa	erotella	plasma	verisoluista	15	minuutin	sisällä	näytteenotosta	(Rako	ym.	

2018).	Mikäli	laktaatti	halutaan	mitata	seeruminäytteestä,	tulee	ottaa	huomioon	näytteen	

hyytymiseen	vaadittava	aika.	Hidas	hyytyminen,	joka	seerumin	erotteluun	tarvitaan,	voi	

punasolujen	glykolyysin	vuoksi	nostaa	näytteen	laktaattipitoisuutta	ja	tulos	voi	siten	olla	

epäluotettava	(Gillespie	ym.	2017).		

Laskimoverinäytteen	ottamisessa	hyödynnetään	usein	kiristysstaasia,	jonka	tehtävä	on	

laajentaa	laskimoita	ja	siten	helpottaa	verinäytteenottoa	tai	suonensisäisen	katetrin	

asettamista.	On	ajateltu,	että	staasin	käyttö	saattaa	nostaa	verinäytteen	laktaattipitoisuutta	
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sen	aiheuttaman	paikallisen	hypoperfuusion	seurauksena	(Chiew	ym.	2021).	Aiheesta	on	

tehty	useita	tutkimuksia,	mutta	niiden	tulokset	ovat	olleet	ristiriitaisia.	Berns	ja	Matchett	

(1998)	havaitsi	tutkimuksessaan	ihmisillä	(n=38),	että	verinäytteenotossa	pidentynyt	

kiristysstaasin	käyttö	nosti	verinäytteen	laktaattipitoisuutta	merkitsevästi.	Tutkimuksessa	

heti	staasin	laiton	jälkeen	otetun	verinäytteen	laktaattipitoisuus	oli	1,6	±0,5	mmol/L.	Kun	

staasia	pidettiin	kädessä	3	minuuttia	samalla	kättä	nyrkkiin	puristellen,	otetun	verinäytteen	

laktaattipitoisuus	oli	selkeästi	korkeampi	ollen	2,5	±	1,0	mmol/L.	Sen	sijaan	Jones	ym.	(2007)	

ei	havainnut	tutkimuksessaan	ihmisillä	(n=80)	merkitsevää	eroa	sen	suhteen,	oliko	näytettä	

otettaessa	käytetty	staasia	5	minuutin	ajan	vai	ei.		Myöskään	Balakrishnan	ym.	(2016)	ei	

todennut	tutkimuksessaan	ihmisillä	kiristysstaasin	aiheuttamaa	tilastollisesti	merkitsevää	

laktaattiarvon	nousua.	Pieneläimillä	vastaavia	tutkimuksia	ei	ole	tehty.		

Näytteen	jäähdyttäminen	jäävedessä	lisää	erottelemattomassa	veressä	hemolyysia.	

Hemolyysin	seurauksena	rikkoutuneista	punasoluista	voi	vapautua	laktaattia	plasmaan	tai	

seerumiin,	mikä	voi	nostaa	näytteen	laktaattipitoisuutta.	Toisaalta	näytteen	jäähdyttäminen	

kuitenkin	stabiloi	näytteen	paremmin	kuin	huoneenlämpöön	jättäminen	(Rako	ym.	2018).	

Lippi	ym.	(2006)	tutkivat	hemolyysin	vaikutusta	näytteen	laktaattiarvoon	ja	tutkimuksessa	

todettiin,	että	laktaattiarvo	nousi	erittäin	herkästi	seeruminäytteen	vapaan	hemoglobiinin	

määrän	kasvaessa.	Tutkimuksen	mukaan	visuaalisesti	erittäin	lievästi	hemolysoitunut	näyte	

sisältää	noin	0,6	g/L	vapaata	hemoglobiinia	ja	jo	tämä	määrä	nosti	laktaattipitoisuutta	14,4	%.		

Hemolyysia	voivat	aiheuttaa	myös	muun	muassa	yli	3	minuuttia	kestänyt	kiristysstaasin	

käyttö,	näytteenotto	alle	22	G	neulalla,	ongelmat	suoneen	osumisessa,	verikoeputken	

ravistaminen,	huono	säilytys	(liian	korkea	lämpötila,	liian	pitkä	säilytysaika)	sekä	putkien	

liiallinen	tai	liian	vähäinen	täyttöaste	(Lippi	ym.	2011).	Lisäksi	Raa	ym.	(2020)	saivat	

tutkimuksessaan	viitteitä	siitä,	että	myös	ihon	desinfiointiainejäämät	saattavat	aiheuttaa	

hemolyysiä.	Tämä	aihe	vaatii	kuitenkin	enemmän	tutkimusta.		

	

2.3	Näytteen	käsittely	

Näyte	tulisi	käsitellä	mahdollisimman	pian	näytteenoton	jälkeen.	Mikäli	näytettä	ei	ehditä	

tutkia	heti,	tulisi	heparinisoidusta	kokoverinäytteestä	erottaa	plasma	mahdollisimman	pian,	

jotta	punasolujen	metabolia	ei	muuta	näytteen	laktaattipitoisuutta.	Mikäli	tämä	ei	ole	

mahdollista,	olisi	näytteen	jäähdyttäminen	tärkeää.	Aihetta	tutkineet	Hedberg	ym.	(2009)	
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totesivat,	että	heparinisoitu	kokoverinäyte	säilyi	selkeästi	stabiilimpana	+4	C	lämpötilassa	

huoneenlämpöön	verrattuna.	Tutkimuksessa	näytteiden	laktaattipitoisuus	kohosi	10	%	

huoneenlämmössä	joka	30	minuutti	ja	jääkaappilämpötilassa	+	4	C	joka	60	minuutti.	Sama	

ilmiö	havaittiin	Toffaletti	ym.	(1992)	tutkimuksessa,	jossa	heparinisoitua	kokoverinäytettä	

säilytettiin	jäävedessä	ja	huoneenlämmössä.	Jäävedessä	säilytetyssä	näytteessä	

laktaattipitoisuus	nousi	0,2	mmol/L	120	minuutin	seisotuksen	jälkeen.	Huoneenlämmössä	

seisotetun	veren	laktaattipitoisuus	nousi	0,5	mmol/L	jo	30	minuutin	seisotuksen	jälkeen.	

Lisäksi	tutkimuksessa	havaittiin,	että	verisoluista	erotellun	plasman	seisotus	

huoneenlämmössä	120	minuutin	ajan	ei	vaikuttanut	sen	laktaattipitoisuuteen	merkittävästi.	

Rako	ym.	(2018)	suosittelevatkin,	että	virheellisten	tuloksien	välttämiseksi	verisolujen	ja	

plasman	erottelu	tehtäisiin	15	minuutin	sisällä	näytteenotosta.		

	

2.4	Mittauslaitteistot		

Laktaattipitoisuuden	mittaamisessa	käytetyt	menetelmät	ovat	fotometria	ja	amperometria	(Di	

Mauro	ja	Schoeffler	2016).	Mittauslaitteita	on	laktaatin	mittaamiseen	kehitetty	useita	ja	

niiden	koko	ja	muut	ominaisuudet	voivat	vaihdella	runsaasti.			

	

2.4.1	Fotometrinen	menetelmä	

Laktaattiarvon	fotometrinen	määritys	perustuu	valon	avulla	mitattavaan	entsymaattiseen	

värireaktioon.	Mittauksen	alussa	näytteen	laktaatti	hapetetaan	entsymaattisesti	pyruvaatiksi	

ja	reaktion	sivutuotteena	syntyy	vetyperoksidia.	Tämän	jälkeen	vetyperoksidin	annetaan	

reagoida	reagenssiliuskan	4-aminopyriinin	kanssa,	jonka	seurauksena	syntyy	värillinen	

reaktio.	Syntyneen	värin	voimakkuus	mitataan	fotometrisesti	valon	aallonpituudella	660	ja	

700	nm.	Mitä	voimakkaammin	reaktio	tuottaa	väriä,	sitä	enemmän	näyte	on	sisältänyt	

laktaattia	(Raatikainen	2015)	.	Fotometrista	laktaattipitoisuuden	määritystä	käytetään	

kliinisen	kemian	analysaattoreissa	(Sharkey	ja	Wellman	2015).		
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2.4.2	Amperometrinen	menetelmä	

Amperometrinen	laktaattipitoisuuden	määritys	perustuu	entsymaattiseen	reaktioon,	jossa	

mitataan	reaktiossa	syntyvää	sähkövirtaa.	Amperometrisessa	menetelmässä	näytteen	

laktaatti	hapetetaan	entsymaattisesti	pyruvaatiksi,	kuten	fotometrisessakin	menetelmässä.	

Reaktion	sivutuotteena	syntyy	vetyperoksidia,	joka	amperometrisessä	menetelmässä	

hapetetaan	edelleen	hapeksi.	Reaktiossa	vapautuu	hapen	lisäksi	vetyioneita	sekä	elektroneja	

ja	vapautuneiden	elektronien	aikaansaama	sähkövirta	mitataan.	Reaktiossa	syntyneen	

sähkövirran	määrä	on	verrannollinen	näytteen	laktaattipitoisuuteen	(Raatikainen	2015).		

Amperometriaa	voidaan	hyödyntää	verikaasuanalysaattoreissa	sekä	mukana	kannettavissa	

pienissä	mittareissa,	jotka	muistuttavat	verensokerimittaria.	Amperometrisen	menetelmän	

etuja	laktaattiarvon	mittaamisessa	ovat	sen	nopeus,	pieni	näytemäärä	ja	kannettavissa	

laitteissa	myös	akuuttipotilaan	vierellä	tapahtuva	mittaus.	Suurimmassa	osassa	

analysaattoreita	tulos	valmistuu	sekunneissa	tai	muutamassa	minuutissa	(Raatikainen	2015,	

Di	Mauro	ja	Schoeffler	2016).			

	

2.4.3.	Mittalaitteistojen	vertailu	

Karon	ym.	(2007)	vertailivat	tutkimuksessaan	viittä	eri	laktaatin	mittaamiseen	käytettyä	

laitetta.	Tutkimuksessa	neljää	laitetta	verrattiin	keskuslaboratoriotasoiseen	plasman	

laktaattia	mittaavaan	Vitros	250	-analysaattoriin	(Ortho	Clinical	Diagnostics,	Rochester,	NY).	

Verrattavat	laitteet	olivat	plasman	laktaattia	mittaava	Roche	Cobas	Integra	400	-

keskuslaboratorioanalysaattori	(Roche	Diagnostics,	Indianapolis,	IN)	sekä	kokoveren	

laktaatin	mittaamiseen	perustuvat	laitteet:	kannettava	pikamittari	i-STAT	(i-STAT,	East	

Windsor,	NJ),	ABL	725	-verikaasuanalysaattori	(Radiometer	Medical	A/S,	Bronshoj,	Tanska)	ja	

kannettava	pikamittari	Lactate	Plus	(Nova	Biomedical,	Waltham,	MA).	Tutkimuksessa	i-STAT	

sekä	Integra	400	olivat	tuloksissa	lähimpänä	vertailuarvoa,	kun	tulokset	olivat	≤	6	mmol/L.	

Suuremmilla	tuloksilla	molemmat	näistä	mittauslaitteista	näyttivät	liian	alhaista	tulosta.	

Lactate	plus	määritti	kohtalaisen	luotettavasti	laktaattipitoisuuden,	kun	tulos	oli	≤	5	mmol/L,	

mutta	tätä	suuremmissa	tuloksissa	vaihtelu	oli	todella	suurta	tuloksien	välillä.	ABL	725	

verikaasuanalysaattorilla	tulokset	olivat	≤	4mmol/L	asti	kohtalaisen	luotettavia,	mutta	sen	

jälkeen	tuloksien	hajonta	oli	liian	suurta	(Karon	ym.	2007).		
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Thorneloe	ym.	(2007)	vertailivat	tutkimuksessaan	kokoverinäytteen	mittaamiseen	perustuvia	

NOVA	stat	profile	M	verikaasuanalysaattoria	(Nova	Biomedical,	Waltham,	Massachusetts,	

USA)	sekä	kannettavaa	Lactate	pro	pikamittaria	(Arkray	KDK,	Kyoto,	Japan).	Tutkimuksessa	

todettiin,	että	laitteilla	saadut	tulokset	korreloivat	keskenään	hyvin.		

Koska	erilaisia	laktaattimittareita	löytyy	useita	ja	markkinoilla	olevat	laitteet	vaihtelevat,	

tulisi	käyttöön	otettavan	uuden	mittarin		tuloksien	validointi	ja	verifionti	eli	oikean	tulostason	

varmistaminen	suorittaa	aina	ennen	laitteen	käyttöönottoa	(Raatikainen	2015).		

	

2.5	Virhelähteet	

Aikaisemmissa	kappaleissa	kuvatut	preanalyyttiset	tekijät	(fyysinen	rasitus,	

näytteenottotekniikka,	näytteen	säilytys)	voivat	aiheuttaa	potilaan	todellisesta	

laktaattitasosta	poikkeavan	laktaattiarvon.		

Analyyttiset	virhelähteet	eli	mittauksen	aikana	tapahtuvat	virheet	voivat	vaikuttaa	

mittaustulokseen.	Raatikainen	(2015)	mukaan	laadunvarmistuksen	tärkeät	osa-alueet	ovat	

testin	tekijöiden	kunnollinen	ohjeistus,	osaava	testin	tekijä,	laadukkaat	testit	sekä	tuloksien	

kontrollointi	ja	seuranta.	Analyysin	aikaisia	virhelähteitä	voi	syntyä	myös,	mikäli	testi	ei	

sovellu	kyseisen	potilaan	laktaattipitoisuuden	mittaamiseen.	Etyleeniglykolimyrkytys	on	hyvä	

esimerkki	analyysin	aikaisesta	virhediagnostiikasta.	Etyleeniglykolimyrkytyksestä	on	

kerrottu	lisää	kappaleessa	3.5.2.	B2:	lääkitykset	ja	toksiinit.			

Postanalyyttisiä	virhelähteitä	ovat	muun	muassa	tulosten	virheellinen	kirjaaminen,	

esittäminen	tai	tulkitseminen.	Virhelähteen	voi	aiheuttaa	esimerkiksi	tuloksien	vertailu	eri	

yksiköllä	(mmol/L	ja	mmol/dL)	tai	tuloksen	arviointi	väärillä	viitearvoilla	(Lenicek	Krleza	ym.	

2019).		

	

3	VEREN	LAKTAATTIPITOISUUS	

3.1.	Laktaatin	tuotanto	

Laktaattia	tuotetaan	elimistössä	myös	normaalioloissa	pieniä	pitoisuuksia	(Pang	ja	Boysen	

2007).	Iho,	punasolut,	aivot,	luustolihakset,	leukosyytit,	sydän,	suolisto	ja	munuaisen	

ydinkerros	tuottavat	laktaattia	myös	normaaleissa	aerobisissa	oloissa	(Allen	ja	Holm	2008).		
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3.2	Laktaatin	metaboloituminen	

Veren	laktaatista	suurin	osa	käsitellään	maksassa	(60–70	%),	toiseksi	suurin	osa	munuaisissa	

(20–30	%)	ja	pieni	osa	aivoissa,	sydänlihaksessa	ja	luustolihaksissa	(Pang	ja	Boysen	2007,	van	

Hall	2010,	Vernon	ja	LeTourneau	2010).	Maksa	ja	munuaiset	käsittelevät	laktaattimolekyylin	

Corin	syklin	kautta,	joka	esitetty	kuvassa	2.	Reaktiosarjassa	laktaatti	muuttuu	pyruvaatiksi,	

josta	se	glukoneogeneesin	kautta	muutetaan	edelleen	glukoosiksi	(Vernon	ja	LeTourneau	

2010).		

	

Kuva	2:	Corin	sykli	maksassa.	Kuva:	Lotta	Isokotamäki	

Maksa	käsittelee	suurimman	osan	veren	laktaatista	ja	muodostaa	siitä	glukoneogeneesin	

kautta	glukoosia.	Vakavissa	maksan	toiminnan	häiriöissä,	hypoperfuusiossa	eli	riittämätön	

veren	virtaus	kudoksien	läpi,	hypoksiassa	eli	hapenpuutteessa	ja	elimistön	

happamoitumisessa	maksan	kyky	käsitellä	laktaattia	laskee	merkittävästi	(Bellomo	2002,	Di	

Mauro	ja	Schoeffler	2016,	Pang	ja	Boysen	2007,	Vernon	ja	LeTourneau	2010).	

Hyperlaktatemia,	maksan	hypoksia	ja	voimakas	asidoosi	voivat	saada	maksan	jopa	

tuottamaan	enemmän	laktaattia	kuin	mitä	se	pystyy	samanaikaisesti	käsittelemään	(Di	Mauro	

ja	Schoeffler	2016).	

Munuaisissa	laktaatti	suodattuu	munuaiskerästen	kautta	alkuvirtsaan,	mutta	heti	

proksimaalisissa	tubuluksissa	suurin	osa	siitä	imeytyy	takaisin	verenkiertoon	(Allen	ja	Holm	
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2008).	Imeytynyt	laktaatti	käsitellään	munuaisten	kuorikerroksessa	suurimmaksi	osaksi	

glukoneogeneesin	kautta	glukoosiksi	ja	laktaatti	onkin	munuaisten	glukoosintuotannon	

pääasiallinen	lähde.	Ihmisillä	munuaisten	tuottamasta	glukoosista	60	%	on	peräisin	

laktaattimetaboliasta	(Alsahli	ja	Gerich	2017).	Proksimaalisessa	tubuluksessa	tapahtuneen	

imeytymisen	jälkeen	alkuvirtsaan	jää	enintään	2	%	alkuperäisestä	laktaatista,	joka	poistetaan	

virtsan	mukana	(Bellomo	2002,	Pang	ja	Boysen	2007).	Mikäli	veren	laktaattipitoisuus	kohoaa,	

lisääntyy	laktaatin	eritys	samassa	suhteessa	myös	virtsaan	(Bellomo	2002).	Elimistön	

happamoituessa	munuaisten	kyky	poistaa	laktaattia	verestä	tehostuu,	sillä	munuaiset	

kompensoivat	maksan	laktaattimetabolian	heikentymistä.	Munuaiset	säilyttävät	kykynsä	

poistaa	laktaattia	myös	endotoksemisen	shokin	yhteydessä	(Bellomo	2002).	Bellomo	ym.	

(1996)	tutkimuksessa	14	koiralla	kokeellisesti	aiheutetun	endotoksemian	yhteydessä	

havaittiin	munuaisten	laktaattimetabolian	toimivan,	vaikka	munuaisten	läpi	kulkevan	veren	

määrä	laski	30	%	normaalista.		

Sydänlihas,	aivot	ja	luurankolihakset	käyttävät	laktaattia	energianlähteenään,	mutta	niiden	

verestä	poistaman	laktaatin	määrä	on	hyvin	pieni	verrattuna	munuaisiin	ja	maksaan.	

Laktaattimetabolia	lihaksissa,	sydämessä	ja	aivoissa	tapahtuu	oksidaation	kautta	eli	soluun	

tullut	laktaatti	konvertoidaan	laktaattidehydrogenaasientsyymin	avulla	pyruvaatiksi,	joka	

jatkaa	edelleen	sitruunahappokiertoon	(van	Hall	2010).		

	

3.3	Normaalivariaatio	

3.3.1	Pennut	

Vastasyntyneillä	koiranpennuilla	on	todettu	selkeästi	korkeampia	veren	laktaattipitoisuuksia	

verrattuna	terveisiin	aikuisiin	koiriin	(McMichael	ym.	2005).	Ero	pennuilla	aikuisiin	koiriin	

johtuu	niiden	erilaisesta	aineenvaihdunnasta	ja	kyvystä	sietää	hypoksiaa	(Singer	1999).	

McMichael	ym.	(2005)	tutkimuksessa	vastasyntyneiden	koiranpentujen	(n=273)	veren	

laktaattipitoisuuden	keskiarvoksi	saatiin	2,1mmol/L	(0,8–4,1	mmol/L,	95	%	CI).		

McMichael	ym.	(2005)	tutkimuksessa	määritettiin	terveille	koiranpennuille	veren	

laktaattipitoisuuden	viiterajat	pennun	iän	mukaan,	jotka	on	esitetty	kuvassa	3.	

Kissanpennuilla	veren	laktaattipitoisuutta	ei	ole	tutkittu.		

	



	

	 12	

	

Kuva	3:	Koiranpentujen	veren	laktaattipitoisuuden	keskiarvon	muutokset	elinpäivien	(0–80)	mukaan	kuvattuna	95	%	
luottamusvälillä	(McMichael	ym.	2005).	
	

3.3.2	Täysikasvuiset	eläimet	

Hughes	ym.	(1999)	tutkimuksessa	saatiin	terveiden	koirien	normaalirajoiksi	laktaatille	0,3–

2,5	mmol/L.	Vanova-Uhrikova	ym.	(2017)	tutkimuksessa	224	terveen	koiran	veren	

laktaattipitoisuus	määritettiin	ja	laskettiin	viiterajat	laktaatille.	Tutkimuksessa	

laskimoverinäytteen	viiterajat	olivat	0,6-3,2	mmol/L	ja	valtimoverinäytteen	0,5-3,0	mmol/L.	

DiBartola	(2012)	mukaan	normaali	veren	laktaattipitoisuus	koirilla	on	alle	2	mmol/L.	Koirien	

veren	laktaattipitoisuuden	normaalirajat	eri	tutkimuksissa	on	esitetty	kuvassa	4.		

Packer	ym.	(2005)	käyttivät	tutkimuksessaan	täysikasvuisilla	kissoilla	laktaatin	viiterajaa	0,5	

-	2,0	mmol/L,	kun	taas	DiBartola	(2012)	mukaan	viiteraja	kissoilla	on	alle	1,46	mmol/L.	

Redavid	ym.	(2012)	tutkimuksessa	terveiden	kissojen	laktaatin	keskiarvo	oli	1,63	mmol/L	ja	

viitealue	1,34	-	1,92	mmol/L	(95%	CI).	Kissojen	veren	laktaattipitoisuuden	normaalirajat	eri	

tutkimuksien	mukaan	on	esitetty	kuvassa	5.		
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3.4	Hyperlaktatemia	tyyppi	A	

Hyperlaktatemian	tyyppi	A:ssa	hapen	määrä	kudoksissa	on	joko	absoluuttisesti	tai	

suhteellisesti	vähentynyt	(Gillespie	ym.	2017).	Kun	kudokset	eivät	saa	tarpeeksi	happea,	ne	

eivät	voi	tuottaa	energiaa	normaalisti	glykolyysin,	sitraattisyklin	ja	sitä	seuraavan	

oksidatiivisen	fosforylaation	kautta,	sillä	reaktiosarja	pysähtyy	glykolyysin	jälkeen	hapen	

puutteeseen.	Tällöin	reaktion	jatkumiseksi	glykolyysireaktiossa	syntyneistä	

pyruvaattimolekyyleistä	tuotetaan	laktaattia	(Sharkey	ja	Wellman	2015).	Tyypin	A	

hyperlaktatemiaa	aiheuttavat	syyt	ovat	esitetty	taulukossa	1.	
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Kuva	4:	Laskimoverinäytteen	laktaattipitoisuuden	
normaalivaihtelu	terveillä	koirilla	eri	tutkimuksien	mukaan.	

Kuva	5:	Laskimoverinäytteen	laktaattipitoisuuden	
normaalivaihtelu	terveillä	kissoilla	eri	tutkimuksien	mukaan.	
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HYPERLAKTATEMIA	TYYPPI	A	

Vähentynyt	hapen	kuljetus	kudoksiin	
(absoluuttinen	hyperlaktatemia)	

Lisääntynyt	hapen	kulutus	
kudoksissa	(relatiivinen	
hyperlaktatemia)	

Systeeminen	hypoperfuusio	 Kohtausaktiivisuus	

											Shokki	 Hypovoleeminen	shokki	 Tärinä,	vapina	

Obstruktiivinen	shokki	 Rimpuilu,	kamppailu	

Kardiogeeninen	shokki	 Liikunta	

Distributiivinen	shokki	 	

Paikallinen	
hypoperfuusio	 Mahalaukun	nekroosi	 	

Suoliston	iskemia	 	

Aortan	tromboembolismi	 	

Muut	kudoksien	
hypoksiaa	aiheuttavat	
syyt	

Vakava	euvoleeminen		
anemia	(PCV	<	15%)	 	

Vakava	hypoksemia		
(PO2	<	30	mm	Hg)	 	

Hiilimonoksidimyrkytys	 	

	

	

3.4.1	Vähentynyt	hapen	kuljetus	kudoksiin	

Absoluuttisen	hyperlaktatemian	eli	vähentyneestä	hapen	kuljetuksesta	kudoksiin	johtuvan	

veren	laktaattipitoisuuden	nousun	syitä	voivat	olla	muun	muassa	verenkiertohäiriöt,	

punasolujen	vähyys	tai	valtimoveren	happipitoisuuden	alhaisuus	(Gillespie	ym.	2017).		

Verenkiertohäiriöt	sekä	systeemisesti	että	paikallisesti	aiheuttavat	absoluuttista	

hyperlaktatemiaa	kudoksissa.	Paikallisessa	verenkiertohäiriössä	vaikutukset	ovat	paikallisia,	

mutta	systeemisessä	verenkiertohäiriössä	systeeminen	hypoperfuusio	vaikuttaa	koko	

elimistöön.	Punasolujen	vähyys	eli	anemia	aiheuttaa	laktaattiarvon	nousua	lähinnä	silloin,	

kun	punasolujen	vähentyminen	tapahtuu	nopeasti	eikä	elimistö	ehdi	tottua	muutokseen	

(Gillespie	ym.	2017).	Hypoksemia	eli	valtimoveren	happipitoisuuden	aleneminen	voi	johtaa	

myös	veren	laktaattipitoisuuden	nousuun	(Kraut	ja	Madias	2014).		

	

Taulukko	1:	Hyperlaktatemia	tyyppi	A	(Gillespie	ym.	2017).	
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3.4.1.1	Systeeminen	hypoperfuusio	

Shokki	ja	sen	non-kompensatorinen	vaihe	ovat	tavallisin	esimerkki	systeemisestä	

hypoperfuusiosta.	Shokin	alkuvaiheilla	elimistö	kompensoi	muuttunutta	tilannetta,	mutta	

tilanteen	edetessä	shokki	aiheuttaa	systeemisesti	verenkierron	heikkenemisen.	Shokin	

taustalla	voi	olla	sydämen	toimintahäiriö,	hypovolemia	eli	verivolyymin	vähyys,	obstruktio	eli	

verenkierron	mekaaninen	este	tai	verivolyymin	epätarkoituksenmukainen	jakautuminen	

esimerkiksi	ääreisverisuonten	voimakkaan	laajentumisen	seurauksena	(Gillespie	ym.	2017).		

	

3.4.1.2	Paikallinen	hypoperfuusio	

Paikallinen	hypoperfuusio	syntyy	paikallisen	verenkiertohäiriön	seurauksena.	Sen	

aiheuttajina	ovat	yksittäisten	elimien	verenkiertohäiriöt	tai	tromboembolismi	eli	veritulppa	

(Gillespie	ym.	2017).	Tyypillisiä	potilastapauksia	ovat	mahalaukun	kiertymä,	ohutsuolen	

kiertymä	ja	esimerkiksi	valtimoveritulppa.		

Mahalaukunkiertymäpotilailla	veren	laktaattipitoisuutta	mittaamalla	on	useissa	

tutkimuksissa	pyritty	arvioimaan	mahalaukun	kuntoa	(de	Papp	ym.	1999,	Mooney	ym.	2014).	

Mahalaukun	kiertymässä	mahalaukku	dilatoituu	eli	täyttyy	voimakkaasti	ja	kiertyy	

mesenteriaalisen	akselinsa	ympäri	aiheuttaen	voimakkaan	verenkiertohäiriön	mahalaukun	

seinämään.	Verenkiertohäiriö	voi	johtaa	mahalaukun	seinämän	kuolioitumiseen,	mikä	toimii	

potilailla	selkeästi	ennustetta	heikentävänä	tekijänä	(Mooney	ym.	2014).	de	Papp	ym.	(1999)	

tutkimuksessa	102	koiralla	todettiin,	että	plasman	laktaattipitoisuutta	mittaamalla	pystyi	

hyvin	ennustamaan	mahalaukun	seinämän	kuntoa.	Tutkimuksessa	mahalaukun	seinämän	

nekroosiin	viittasi	yli	6,0	mmol/L	laktaattipitoisuus.	Green	ym.	(2011)	tutkimuksessa	84	

koiralla	ei	samanlaista	johtopäätöstä	pystytty	tekemään.	

	

3.4.1.3	Hypoksemia	

Vakava	hypoksemia	eli	valtimoveren	happiosapaineen	lasku	voi	aiheuttaa	veren	

laktaattipitoisuuden	nousua	(Gillespie	ym.	2017).	Cain	(1965)	tutkimuksessa	havaittiin	10	

terveellä	ja	10	kokeellisesti	aneemiseksi	saatetulla	koiralla,	että	happiosapaineen	laskiessa	

koirien	veren	laktaattipitoisuus	nousi.	Tutkimuksessa	terveillä	koirilla	merkittävä	
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laktaattipitoisuuden	nousu	tapahtui,	kun	valtimoveren	happiosapaine	laski	alle	25	mmHg	

(elohopeamillimetriä).	Tutkimuksen	tulokset	on	esitetty	kuvassa	6.	Hypoksemian	vaikutusta	

veren	laktaattipitoisuuteen	on	tutkittu	myös	ihmisillä,	joilla	todettiin	alle	30	mmHg	

valtimoveren	happiosapaineen	nostavan	veren	laktaattipitoisuutta	merkittävästi	(Kraut	ja	

Madias	2014).		

	

Kuva	6:	Hypoksemian	vaikutus	veren	laktaattipitoisuuteen	koirilla	tehdyssä	tutkimuksessa	(Cain	1965).	

3.4.1.4	Anemia	

Voimakasasteinen	tai	nopeasyntyinen	anemia	voi	aiheuttaa	merkittävää	hyperlaktatemiaa.	

Hitaasti	syntyvä	voimakaskaan	anemia	ei	aina	nosta	veren	laktaattipitoisuutta,	sillä	elimistö	

ehtii	tottua	tilanteeseen.	Nopeasti	anemia	voi	syntyä	voimakkaan	verenvuodon	tai	

hemolyysin	seurauksena	(Gillespie	ym.	2017).	Cain	(1965)	havaitsi	tutkimuksessaan,	että	

aneemiseksi	saatettujen	koirien	(n=10)	veren	laktaattipitoisuus	alkoi	nousta	merkitsevästi	

hematokriitin	laskettua	alle	20	%.	Tutkimuksen	tulokset	on	esitetty	kuvassa	7.	Tutkimuksessa	

havaittiin	myös,	että	aneemiset	koirat	olivat	herkempiä	valtimoveren	happiosapaineen	

laskulle,	sillä	niillä	jo	alle	40	mmHg	valtimoveren	happiosapainepitoisuudet	aiheuttivat	

laktaatin	merkittävän	kohoamisen.	
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Kuva	7:	Hematokriitin	vaikutus	veren	laktaattipitoisuuteen	koirilla	tehdyssä	tutkimuksessa	(Cain	1965).	
	

Voimakas	verenvuoto	on	akuuttisyntyisen	anemian	yksi	mahdollisista	syistä.	Davis	(1994)	

tekemässä	tutkimuksessa	sioilla	todettiin,	että	akuutissa	verenvuodossa	veren	

laktaattipitoisuus	nousee	suhteessa	menetetyn	veren	määrään.	Kun	tutkimuksessa	menetetty	

verivolyymi	korjattiin	keittosuolaliuoksella,	saatiin	veren	laktaattipitoisuus	laskemaan	

kolmessa	tunnissa	takaisin	normaalitasolle.	Laktaattipitoisuuden	nousuun	voimakkaassa	

verenvuodossa	vaikuttaa	alentuneen	hematokriitin	lisäksi	myös	systeeminen	hypovolemia	

verimäärän	menetyksen	vuoksi.		

Hemolyysi	eli	punasolujen	hajoaminen	aiheuttaa	anemiaa.	Nopean	hyperlaktatemiaan	

johtavan	hemolyysin	syy	pieneläimillä	on	usein	voimakas	immuunivälitteinen	hemolyyttinen	

anemia	(IMHA)	tai	koirien	vakava	babesioosi	(Sharkey	ja	Wellman	2015).	IMHA:ssa	

hemolyysi	johtuu	tyypin	II	yliherkkyysreaktiosta	(Balch	ja	Mackin	2007).	Siitä	johtuen	vereen	

muodostuu	punasolujen	autovasta-aineita,	jotka	sakkauttavat	punasoluja	ja	saavat	makrofagit	

tuhoamaan	syntyvät	kompleksit	(Garden	ym.	2019).		

Veren	laktaattipitoisuudella	on	merkitys	IMHA:n	ennusteen	määrittämisessä.	Holahan	ym.	

(2010)	tutkivat	retrospektiivisesti	173	IMHA:a	sairastavaa	koiraa	ja	totesivat	selkeän	

yhteyden	potilaan	hematokriitin	ja	veren	laktattipitoisuuden	välillä.	Alhaisempi	hematokriitti	

indikoi	korkeampaa	laktaattipitoisuutta	veressä.	Tutkimuksessa	IMHA:sta	parantuneilla	

koirilla	oli	selkeästi	alhaisempi	veren	mediaanilaktaattipitoisuus	(2,9	mmol/L)	kuin	niillä,	

jotka	eivät	selvinneet	(4,8mmol/L).	Lisäksi	kaikki	tutkimuksen	koirat,	joilla	veren	laktaatti	
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normalisoitui	hoidon	myötä	6	tunnin	sisällä,	parantuivat.	Mikäli	laktaattipitoisuus	pysyi	

hoidosta	huolimatta	koholla,	selviytymisprosentti	oli	vain	71	%.		

Hyperlaktatemia	on	yleinen	löydös	etenkin	vakavaa	ja	komplisoitunutta	babesioosia	

sairastavilla	koirilla.	Koirien	babesioosi	on	punkkivälitteinen	sairaus,	jonka	aiheuttaa	Babesia	

canis	tai	Babesia	gibsoni	niminen	alkueläin.	Babesioosi	aiheuttaa	hemolyyttista	anemiaa,	

mutta	voi	johtaa	myös	monielinvaurioon	(Nel	ym.	2004).	Hyperlaktatemia	babesioosissa	

aiheutuu	yleensä	kudoksien	hapenpuutteesta,	mikä	voi	johtua	madaltuneesta	hematokriitistä,	

matalasta	verenpaineesta,	parasiittien	tukkimista	hiussuonista,	keuhkoverisuonten	

ödeemistä,	disseminoituneesta	intravaskulaarisesta	koagulaatiosta	(DIC),	hemoglobiinin	

toimintahäiriöistä,	myokardiumin	vaurioista	sekä	hemokonsentraatiosta	(Jacobson	ja	Lobetti	

2005).		

Nel	ym.	(2004)	löysi	babesioosia	sairastavia	koiria	tutkiessaan	yhteyden	veren	

laktaattipitoisuuden	ja	selviämisennusteen	välillä.	Tutkimuksessa	todettiin,	että	jatkuvasti	yli	

4,4mmol/L	oleva	veren	laktaattipitoisuus	kertoi	huonosta	ennusteesta	paranemiselle.	Lisäksi	

tutkimuksessa	todettiin,	että	sairaalahoidossa	laktaattiarvon	laskeminen	8	tunnin	aikana	yli	

50	%	paransi	potilaiden	ennustetta.		

	

3.4.2	Lisääntynyt	hapen	kulutus	

Fyysinen	rasitus	saattaa	nostaa	elimistön	laktaattipitoisuutta	hetkellisesti.	Rasitukseen	

liittyvä	laktaattipitoisuuden	kohoaminen	on	kuitenkin	useimmiten	fysiologista	ja	laktaatti	

palautuu	nopeasti	normaaliksi	rasituksen	päätyttyä	(Gillespie	ym.	2017).	Rasituksen	tulee	

kuitenkin	olla	riittävän	intensiivistä,	jotta	muutokset	veren	laktaattipitoisuudessa	olisivat	

merkittävät.	Redavid	ym.	(2012)	tekemässä	tutkimuksessa	verinäytteenotossa	terveillä	

rimpuilevilla	kissoilla	ei	havaittu	tilastollisesti	merkitsevää	laktaattipitoisuuden	nousua.	

Fyysisen	rasituksen	aiheuttamia	muutoksia	laktaattipitoisuuteen	ovat	tutkineet	muun	muassa	

Pieschl	ym.	(1992).	Heidän	tutkimuksessaan	neljän	greyhoud-rotuisen	koiran	valtimoveren	

laktaattipitoisuuden	muutoksia	mitattiin	402	metrin	juoksukilpailun	aikana.	Tutkimuksessa	

havaittiin,	että	kovassa	anaerobisessa	rasituksessa	veren	laktaattipitoisuus	saattoi	nousta	

jopa	yli	20	mmol/L	ja	rasituksen	päätteeksi	korkeimmat	lukemat	olivat	yli	30	mmol/L.	

Laktaattipitoisuus	palautui	kuitenkin	30	minuutissa	lähelle	normaalitasoa.		



	

	 19	

Rovira	ym.	(2007)	tutkimuksessa	15	koiran	veren	laktaattipitoisuutta	seurattiin	

agilityharjoituksessa	ja	harjoituksen	jälkeen.	Tutkimuksessa	todettiin,	että	noin	100	sekuntia	

kestävän	agilityharjoittelun	seurauksena	veren	laktaattipitoisuus	nousi	4,56	mmol/L	(+/-	

0,36	mmol/L).	Veren	laktaattipitoisuus	laski	kuitenkin	15	minuutin	levon	jälkeen	lähes	

samalle	tasolle	kuin	ennen	harjoitusta.	30	minuutin	levon	jälkeen	veren	laktaattipitoisuus	oli	

täysin	palautunut.		

Young	ym.	(1991)	tutkimuksessa	viidelle	muutaman	päivän	ikäiselle	koiranpennulle	

aiheutettiin	nukutuksessa	epileptisforminen	kohtaus,	jonka	aikana	mitattiin	valtimoveren	

laktaattipitousuutta.	Tutkimuksessa	todettiin,	että	veren	laktaattipitoisuus	kohosi	

merkitsevästi	kohtauksen	alkuvaiheessa	sekä	sen	jatkuttua	yli	2	tunnin	ajan.		

Ihmisillä	on	todettu,	että	kohtausaktiivisuuteen	liittyvä	veren	laktaattipitoisuuden	nousu	

useimmiten	korjautuu	itsestään	hyvin	nopeasti	1–2	tunnin	sisällä	kohtauksen	loppumisesta.	

Mikäli	laktaatti	ei	laske	odotetusti,	voi	sen	nousun	taustalla	olla	lisäselvitystä	vaativa	

taustasyy	(Andersen	ym.	2013)	

	

3.5	Hyperlaktatemia	tyyppi	B	

Hyperlaktatemian	tyyppi	B	käsittää	tilanteet,	joissa	hapen	määrä	kudoksissa	on	riittävä,	

mutta	sitä	ei	pystytä	jostain	syystä	hyödyntämään.	Näitä	tilanteita	voivat	olla	

mitokondriotoiminnan	häiriöt,	erilaiset	sairaustilat	ja	myrkytykset.	Monet	eri	lääkkeet	ja	

myrkyt	voivat	inhiboida	eli	estää	energiantuotantoreaktiosarjan	viimeistä	osaa,	oksidatiivista	

fosforylaatiota.	Kun	reaktiosarja	ei	etene	normaalisti	loppuun	asti,	energiaa	tuotetaan	

glykolyysireaktion	avulla,	jolloin	syntynyttä	pyruvaattia	aletaan	pelkistää	laktaatiksi	

energiantuotannon	jatkuvuuden	takaamiseksi	(Sharkey	ja	Wellman	2015).	Hyperlaktatemian	

synty	ei	kuitenkaan	ole	aina	näin	suoraviivaista,	sillä	joskus	sekä	tyypin	A	että	tyypin	B	syyt	

voivat	olla	yhdessä	osallisena	laktaattipitoisuuden	kohoamiseen.	Sepsis	on	

yhdistelmähyperlaktatemian	tyyppiesimerkki,	sillä	sepsiksen	yhteydessä	usein	nähdään	

esimerkiksi	sekä	hypoperfuusiota	että	hidastunutta	laktaatin	metaboloitumista	(Pang	ja	

Boysen	2007).	
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Taulukko	2:	Hyperlaktatemia	tyyppi	B	(Gillespie	ym	(2017)	ja	Sharkey	ja	Wellman	(2015)	mukaan).		

HYPERLAKTATEMIA	TYYPPI	B	

B1:	alla	oleva	
sairaus	

B2:	lääkitykset	
ja	toksiinit	

B3:	synnynnäiset	
metaboliahäiriöt	 Muut	

Sepsis/SIRS	 Parasetamoli	 Mitokondriaalinen	
myopatia	

Alkaloosi,	hyperventilaatio	

Diabetes	mellitus	 Lääkehiili	 MELAS	
(mitokondriaalinen	
enkefalomyopatia,	
laktaattiasidoosi,	
aivohalvaustyyppiset	
oirejaksot)	

D-laktaattiasidoosi;	
diabetes	mellitus,	haiman	
vajaatoiminta,	propyleeni-
glykolimyrkytys,	suoliston	
bakteerien	ylikasvu	

Kasvainsairaus	 β2-agonistit Entsyymipuutokset	 Hypoglykemia	

Tiamiinin	puutos	 Bikarbonaatti	 	 	
Vakava	
maksasairaus	

Katekoliamiinit	 	 	

Feokromosytooma	 Kortikosteroidit	 	 	
Adrenerginen	
stimulaatio	

Syanidi	 	 	

MMDS	 Etanoli	 	 	
	 Etyleeniglykoli	 	 	
	 Glukoosi	 	 	
	 Halotaani	 	 	
	 Insuliini	 	 	
	 Laktuloosi	 	 	
	 Metanoli	 	 	
	 Morfiini	 	 	
	 Nitroprussidit	 	 	
	 Salisylaatit	 	 	
	 Strykniini	 	 	
	 Terbutaliini	 	 	
	 Ksylitoli	 	 	
	 TPN	

(parenteraalinen	
ruokinta)	
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3.5.1	B1:	Hyperlaktatemia	sairaustilojen	yhteydessä	

Tyypin	B1	hyperlaktatemia	johtuu	potilaan	sairaudesta,	joka	joko	lisää	laktaatin	tuotantoa	tai	

heikentää	sen	metaboloitumista	elimistöstä	(Sharkey	ja	Wellman	2015).		

	

3.5.1.1	Sepsis	ja	SIRS	

Sepsiksellä	tarkoitetaan	elimistön	omaa	systeemistä	tulehdusvastetta	infektion	yhteydessä.	

Veren	laktaattipitoisuuden	nousu	on	tyypillinen	löydös	septisellä	potilaalla,	mutta	sen	

etiologia	voi	olla	hyvin	monimutkainen	(Pang	ja	Boysen	2007).	Laktaattiarvon	kohoamista	ja	

sen	muutoksia	hoidon	aikana	on	yleisesti	käytetty	vakavan	sepsiksen	ja	septisen	shokin	

ennusteen	indikaattorina	ihmisillä.	On	kuitenkin	todettu,	että	laktaatti	ei	septisellä	

ihmispotilaalla	aina	kohoa,	joten	potilaan	tilan	arvioimisessa	on	syytä	hyödyntää	myös	muita	

menetelmiä	(Dugas	ym.	2012).		

Veren	laktaattipitoisuuden	kohoamisen	sepsiksen	yhteydessä	on	tutkittu	liittyvän	metabolian	

nopeutumiseen,	mitokondrioiden	toimintahäiriöihin	sekä	mikro-	tai	makroverenkierron	

heikkenemiseen	(Dugas	ym.	2012).	Gore	ym.	(1996)	tutkimuksessa	ehdotettiin	metabolian	

nopeutumisen	johtuvan	fosfofruktokinaasin	lisääntyneestä	tuotannosta,	mikä	johtaa	

glykolyysireaktion	nopeutumiseen	ja	siten	pyruvaattimolekyyliylimäärän	kertymiseen.	L'Her	

ja	Sebert	(2001)	mukaan	pyruvaattimolekyylien	ylituotannon	lisäksi	sepsiksessä	laktaatin	

kertymiseen	johtaa	myös	alentunut	pyruvaattidehydrogenaasiaktiivisuus	sekä	

mitokondriaalisen	soluhengityksen	alentunut	toiminta.	

Systemic	inflammatory	response	syndrome	(SIRS)	tarkoittaa	elimistön	yleistä	

tulehdusreaktiota.	SIRS	esiintyy	lähes	jokaisella	septisellä	potilaalla,	mutta	jokaisella	SIRS-

potilaalla	ei	ole	sepsistä	(Chakraborty	ja	Burns	2021).	SIRS	aiheuttaa	veren	

laktaattipitoisuuden	nousua	lisäämällä	pyruvaattituotantoa,	alentamalla	

pyruvaattidehydrogenaasientsyymin	aktiivisuutta,	hidastamalla	laktaatin	metaboloitumista	

sekä	lisäämällä	laktaatin	tuotantoa	keuhkoissa	(Vernon	ja	LeTourneau	2010).		
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3.5.1.2	MMDS		

Microcirculatory	and	mitochondrial	distress	(MMDS)	tarkoittaa	tilannetta,	jossa	potilaan	

mikroverenkierto	sekä	mitokondrioiden	toiminta	on	häiriintynyt,	vaikka	makroverenkierto	

toimisikin	normaalisti.	Mikroverenkierron	puutteesta	johtuen	kudoksiin	ei	päädy	riittävästi	

happea,	mikä	johtaa	kudoksien	hypoksiaan	ja	anaerobiseen	energiantuotantoon.	MMDS:ää	

esiintyy	etenkin	sepsiksen	yhteydessä	ja	pidempään	jatkuessaan	se	johtaa	monielinvaurioon	

(Multiple	Organ	Dysfunction	Syndome	=	MODS)	(Sallisalmi	2007).		

MMDS:n	mikroverenkierron	heikentymistä	aiheuttavat	patofysiologiset	muutokset	ovat	

verisuonten	endoteelin	toimintahäiriöt,	vakavat	typpioksidisysteemin	toimintahäiriöt,	

valtimoiden	sileän	lihaksen	tonuksen	häiriöt	sekä	punasolujen	muodon	vaihtelun	

heikentyminen	pienissä	verisuonissa	(Gillespie	ym.	2017).	Mitokondriaalisessa	

toimintahäiriössä	mitokondrio	ei	kykene	hyödyntämään	happea,	vaikka	sitä	olisi	normaalisti	

saatavilla	(Fink	2002).		

	

3.5.1.3	Adrenerginen	stimulaatio	

Katekoliamiinien,	etenkin	adrenaliinin,	vapautuminen	elimistössä	aiheuttaa	beta-2-

adrenergista	stimulaatiota,	joka	johtaa	hyperlaktatemiaan.	Adrenergista	stimulaatiota	

voidaan	nähdä	muun	muassa	vakavien	sairaustilojen,	kuten	sepsiksen,	verenvuodon	tai	

vakavan	trauman	seurauksena	(Gillespie	ym.	2017).		

Adrenaliinin	vapautuminen	aiheuttaa	syklisen	adenosiinimonofosfaatin	(cAMP)	tuotantoa	

(Levy	ym.	2008),	jonka	tehtävä	on	elimistössä	toimia	solujen	välittäjäaineena	(Gloerich	ja	Bos	

2010).	Syklisen	monofosfaatin	tuotanto	stimuloi	edelleen	sekä	glykogenolyysiä	että	

glykolyysiä,	mikä	johtaa	solujen	aineenvaihdunnan	kiihtymiseen	fosfofruktokinaasin	

lisääntyneen	tuotannon	kautta	ja	siten	aiheuttaa	pyruvaattimolekyylien	kertymisen	soluissa	

(Levy	ym.	2008).		

	

3.5.1.4	Muut	alla	olevat	sairaudet		

Veren	laktaattipitoisuuden	nousua	on	todettu	eri	sairaustilojen	yhteydessä.	Ihmisillä	

havaittuja	hyperlaktatemiaa	aiheuttavia	sairaustiloja	ovat	muun	muassa	diabetes	mellitus,	
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vakava	maksasairaus,	tiamiinin	puutos	sekä	kasvainsairaudet.	Eläimillä	diabetes	mellituksen,	

kilpirauhasen	liikatoiminnan	eli	hypertyreoosin	sekä	kasvainsairauksien	(esimerkiksi	

lymfooman	eli	imusolmukesyövän)	yhteydessä	on	havaittu	veren	laktaatin	kohoamista	

(Gillespie	ym.	2017).		

Durocher	ym.	(2008)	havaitsivat	tutkimuksessaan	diabetes	mellitusta	sairastavilla	koirilla	

veren	laktaattipitoisuuden	nousun.	Tutkimukseen	osallistui	17	tervettä	ja	48	diabetes	

mellistusta	sairastavaa	koiraa	ja	siinä	todettiin	veren	laktaattipitoisuuden	kohonneen	suurella	

osalla	sairaista	koirista.	Diabeteksen	aiheuttama	laktaatin	kohoaminen	syntyy	useamman	

tekijän	yhteisvaikutuksesta.	Syitä	laktaatin	kohoamiseen	ovat	muun	muassa	

laktaattidehydrogenaasientsyymin	toiminnan	vajaus,	rasvakudoksen	hypoksia	sekä	laktaatin	

hidastunut	metabolia	(Brinkmann	ja	Brixius	2015).	Christopher	ja	O'Neill	(2000)	eivät	

havainneet	tutkimuksessaan	eroa	terveiden	tai	diabetes	mellitusta	sairastavien	kissojen	

välillä.		

Kissoilla	on	todettu	viitteitä	veren	laktaatin	kohoamisessa	hypertyreoosin	yhteydessä.	

Christopher	ja	O'Neill	(2000)	epäilivät	tutkimuksessaan,	että	syynä	laktaatin	korkeampaan	

tasoon	olisi	elimistön	kiihtynyt	aineenvaihdunta.		

Vakava	akuutti	tai	krooninen	maksasairaus	voi	aiheuttaa	veren	laktaattipitoisuuden	

kohoamista	(Adeva-Andany	ym.	2014).	Laktaattimetaboliassa	maksa	toimii	pääasiallisena	

laktaatin	eliminaatiosta	vastaavana	elimenä	(Hernandez	ym.	2019).	Maksavaurion	tai	maksan	

toimintahäiriön	seurauksena	maksa	ei	kykene	enää	poistamaan	laktaattia	verestä,	minkä	

vuoksi	laktaattia	alkaa	kertyä	elimistöön.	Vakavissa	tapauksissa	maksa	voi	alkaa	jopa	

tuottamaan	vereen	lisää	laktaattia	(Vernon	ja	LeTourneau	2010).		

Ihmisillä	on	epäilty	tiamiinin	eli	B1-vitamiinin	ruokinnallisen	puutoksen	olevan	yksi	syy	

laktaatin	kohoamiseen	etenkin,	mikäli	potilas	on	saanut	pitkään	parenteraalista	eli	

suonensisäistä	ruokintaa,	jossa	ei	ole	vitamiinilisää.	Tiamiini	on	tärkeässä	asemassa	solun	

energia-aineenvaihdunnan	kannalta,	sillä	se	toimii	pyruvaattidehydrogenaasientsyymin	

kofaktorina	(Friedenberg	ym.	2007).	

Veren	laktaattipitoisuuden	nousua	on	havaittu	sekä	koirilla	että	ihmisillä	lymfooman	

yhteydessä	(Friedenberg	ym.	2007,	Touret	ym.	2012).	Ihmisillä	on	lisäksi	todettu	

hyperlaktatemiaa	myös	lymfosyyttista	leukemiaa	sairastavilla	potilailla.	Laktaatin	

kohoamisen	eräänä	mahdollisena	etiologiana	on	arveltu	tuumorilyysioireyhtymää,	jota	

saattaa	esiintyä	etenkin	solusalpaajahoitojen	yhteydessä.	Tuumorilyysioireyhtymässä	suuri	
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määrä	kasvainsoluja	kuolee	samanaikaisesti,	jolloin	mitokondrioiden	kuoren	potentiaali	

heikkenee	ja	menettää	toimintansa.	Tämän	seurauksena	mitokondriot	eivät	toimi	ja	energiaa	

joudutaan	tuottamaan	glykolyysin	avulla	(Friedenberg	ym.	2007).	Touret	ym.	(2012)	

tutkimuksessa	50	lymfoomaa	sairastavalla	koiralla	todettiin,	että	40	%	koirista	veren	

laktaattipitoisuus	oli	koholla.	Tutkimuksessa	10	%	koirista	todettiin	selvä	kasvainsairauteen	

liittyvä	laktaatin	kohoaminen	ja	28	%	potilaista	havaittiin	merkkejä	B-tyypin	

hyperlaktatemiasta.	Tutkimuksessa	epäiltiin	laktaatin	kohoamisen	syyksi	kasvainsolujen	

aktiivista	metaboliaa	sekä	laktaatin	eliminaation	hidastumista	(Touret	ym.	2012).		

Lisämunuaisen	ydinkerroksen	kasvain	eli	feokromosytooma	aiheuttaa	katekoliamiinien	

(noradrenaliini,	adrenaliini)	liikatuotantoa,	mikä	johtaa	sympaattisen	hermoston	liialliseen	

aktivaatioon	(Farrugia	ja	Charalampopoulos	2019).	Ihmisillä	on	tutkittu,	että	

feokromosytooma	voi	johtaa	veren	laktaattipitoisuuden	merkittäväänkin	kohoamiseen,	sillä	

adrenaliinin	ja	noradrenaliinin	vapautuminen	aiheuttaa	sekä	pyruvaattimolekyylien	

ylituotantoa	että	haittaa	näiden	hyödyntämistä	edelleen	sitruunahappokierrossa	(Madias	ym.	

1987).		

	

3.5.2	B2:	Lääkitykset	ja	toksiinit	

3.5.2.1	Ksylitoli	

Ksylitolimyrkytys	on	yksi	tavallisimmista	myrkytyksistä	koirilla.	Useat	makeiset,	purukumit,	

hammastahnat	sekä	vähäkaloriset	ruokavaihtoehdot	sisältävät	makeutusaineena	ksylitolia.	

Ihmisillä	ksylitolin	syöminen	on	vaaratonta,	mutta	koirilla	myrkytysoireet	voivat	tulla	jo	

pienestä	annoksesta	(DuHadway	ym.	2015).	Koirilla	ksylitoli	aiheuttaa	annosriippuvaisen	

insuliinin	vapautumisen,	joka	on	huomattavasti	glukoosin	aiheuttamaa	reaktiota	

voimakkaampi	ja	johtaa	verensokerin	voimakkaaseen	laskuun	(Murphy	ja	Dunayer	2018).	

Ksylitoli	voi	aiheuttaa	myös	akuuttia	maksavauriota,	mutta	toistaiseksi	vaurion	mekanismi	ei	

ole	selvillä	(DuHadway	ym.	2015).	Piscitelli	ym.	(2010)	mukaan	yli	0,1	g/kg	annos	ksylitolia	

aiheuttaa	riskin	verensokerin	voimakkaalle	laskulle	ja	yli	0,5	mg/kg	annos	akuutille	

maksavauriolle.	Kissoilla	ksylitolin	ei	ole	todettu	aiheuttavan	vastaavia	oireita	(DuHadway	

ym.	2015,	Murphy	ja	Dunayer	2018).		
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Ksylitolimyrkytys	nostaa	myös	veren	laktaattipitoisuutta,	sillä	maksassa	ksylitoli	hapetetaan	

D-ksyluloosiksi,	joka	metaboloidaan	edelleen	glykogeeniksi,	glukoosiksi	ja	laktaatiksi	

(Murphy	ja	Dunayer	2018).	Korttila	ja	Mattila	(1979)	ovat	raportoineet	veren	

laktaattipitoisuuden	noususta	ksylitolin	annon	yhteydessä	ihmisillä.	Koirilla	laktaattiarvon	

noususta	ei	ole	saatavilla	kunnollista	tutkimustietoa.		

	

3.5.2.2	Glukokortikoidit	

Glukokortikoidit	vaikuttavat	elimistön	hiilihydraattimetaboliaan	monella	tavalla	sekä	

tehostavat	katekoliamiinien	toimintaa	(Mcmahon	ym.	1988).	Boysen	ym.	(2009)	

tutkimuksessa	20	koiralla	prednisoloni	aiheutti	selkeän	veren	laktaattipitoisuuden	

kohoamisen	sekä	anti-inflammatorisella	(1	mg/kg/vrk)	että	immunosuppressiivisella	(4	

mg/kg/vrk)	annoksella	jo	neljän	päivän	sisällä.	Tutkimuksessa	immunosuppressiivisen	

annoksen	jatkuessa	14	vuorokauden	ajan,	veren	laktaattipitoisuus	kohosi	edelleen	4	

vuorokauden	laktaattipitoisuuteen	verraten.	Anti-inflammatorisella	annoksella	syötettynä	

prednisolonin	aiheuttama	veren	laktaattipitoisuuden	kohoama	pienentyi	4	vuorokauden	

kohdalla	otettuun	näytteeseen	verrattuna	hieman.	Forbath	ym.	(1969)	tutkimuksessa	

havaittiin	veren	laktaattipitoisuuden	kohonneen	normaalitasoon	nähden	

kahdeksankertaiseksi,	kun	metyyliprednisolonia	annosteltiin	koirille	lihaksensisäisesti	7	

vuorokauden	ajan	annoksella	4	mg/kg/vrk.		

	

3.5.2.3	Metformiini	

Metformiini	on	biguadineihin	kuuluva,	suun	kautta	otettava	lääke	2	tyypin	diabeteksen	

hoitoon.	Metformiini	vähentää	maksan	glukoosintuotantoa	sekä	parantaa	perifeeristä	

glukoosin	soluunottoa.	Maksassa	metformiini	myös	inhiboi	glukoneogeneesiä,	jolloin	

laktaatin	metaboloituminen	verenkierrosta	häiriintyy	ja	laktaattia	alkaa	kertyä	elimistöön	

(Vernon	ja	LeTourneau	2010).	Ueda	ym.	(2018)	tapausselostuksessa	on	havaittu,	että	

metformiinin	nauttiminen	suun	kautta	voi	aiheuttaa	koiralle	veren	laktaattipitoisuuden	

voimakasta	kohoamista,	verensokerin	laskua	sekä	ruoansulatuskanavaoireita.		
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3.5.2.4	Propyleeniglykoli	ja	etyleeniglykoli	

Propyleeniglykoli	metaboloidaan	maksassa	sekä	L-	että	D-laktaatiksi	ja	pyruvaatiksi,	jolloin	

veren	kokonaislaktaattipitoisuus	kohoaa	ja	veren	pH	laskee.	Koska	mittauslaitteistot	on	

kalibroitu	mittaamaan	L-laktaattia,	saattaa	mitattu	veren	laktaattiarvo	olla	todelliseen	

lukemaan	nähden	liian	pieni	(Claus	ym.	2011).	Lisää	propyleeniglykolimyrkytyksestä	löytyy	

kappaleesta	3.5.4.	D-laktaattiasidoosi.		

Etyleeniglykolimyrkytyksissä	mitattu	veren	laktaattipitoisuus	saattaa	olla	virheellisesti	liian	

suuri.	Etyleeniglykolimyrkytyksissä	elimistössä	muodostuu	yhtenä	aineenvaihduntatuotteena	

glykolaattia,	jonka	kemiallinen	rakenne	on	hyvin	lähellä	laktaattimolekyylia.	Klinikoilla	

käytetään	usein	laktaattiarvon	anaalyysimenetelmänä	amperometriaa,	jossa	laktaatin	ja	

hapen	välistä	reaktiota	pyruvaatiksi	ja	vetyperoksidiksi	nopeutetaan	L-laktaattioksidaasin	

avulla	ja	reaktion	seurauksena	syntyvä	vetyperoksidi	mitataan	amperometrian	avulla.	

Etyleeniglykolimyrkytyksissä	laktaatin	sijaan	myös	glykolaatti	voi	potentiaalisesti	reagoida	L-

laktaattioksidaasiin	ja	siten	antaa	mittauksessa	virheellisesti	liian	suuren	laktaattituloksen	

(Hopper	ja	Epstein	2013).		

	

3.5.2.5	Salisylaatit	

Salisylaatit,	esimerkiksi	asetyylisalisyylihappo	eli	aspiriini,	voivat	aiheuttaa	veren	

laktaattipitoisuuden	nousua	yliannosteltuna.	Salisylaatit	inhiboivat	rasvahappojen	β-

oksidaatiota,	vähentävät	koentsyymi-A:n	saatavuutta,	inhiboivat	sukkinaattidehydrogenaasia	

ja	α-ketoglutaraattidehydrogenaasia	sekä	lisäävät	sisemmän	mitokondriaalisen	kalvon	

läpäisevyyttä.	Myrkytyksen	edetessä	näiden	muutoksien	vuoksi	glykolyysireaktio	nopeutuu	ja	

veren	laktaattipitoisuus	nousee	(Vernon	ja	LeTourneau	2010).	Koirilla	tai	kissoilla	

salisylaattimyrkytyksien	vaikutuksista	veren	laktaattipitoisuuteen	ei	ole	tutkittua	tietoa	

saatavilla.		
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3.5.2.6	Parasetamoli	

Parasetamolin	yliannostus	voi	aiheuttaa	koirilla	maksavauriota	(Gazzard	ym.	1975)	sekä	

methemoglobinemiaa	ja	hemolyyttista	anemiaa	(McConkey	ym.	2009).	Record	ym.	(1981)	

tutkimuksessaan	ihmisillä	havaitsivat,	että	parasetamolin	aiheuttama	maksavaurio	hidasti	

laktaatin	muuntamista	glukoosiksi,	jolloin	veren	laktattipitoisuus	kohosi.	Parasetamolin	on	

todettu	aiheuttavan	mittauslaitteissa	myös	virheellisesti	liian	korkeita	laktaattipitoisuuksia	

(Hopper	ja	Epstein	2013).	Koirilla	vastaavaa	tutkimusta	parasetamolin	vaikutuksesta	veren	

laktaattipitoisuuteen	ei	ole	tehty.		

	

3.5.2.7	Beta-2-agonistit	

Salbutamoli,	dobutamiini,	terbutaliini	sekä	adrenaliini	ovat	esimerkkejä	aineista,	jotka	

stimuloivat	beta-2-reseptoreita.	Beta-2-agonistit	lisäävät	maksassa	ja	lihaksissa	glykolyysiä,	

mutta	inhiboivat	glykolyysireaktiossa	syntyneen	pyruvaatin	etenemistä	

sitruunahappokiertoon,	jolloin	pyruvaattia	aletaan	muuntaa	laktaatiksi	(Vernon	ja	

LeTourneau	2010).		

	

3.5.3	B3:	Synnynnäiset	häiriöt	metaboliassa	

Koirilla	ja	kissoilla	synnynnäisen	metaboliahäiriön	aiheuttama	hyperlaktatemia	on	

harvinainen	löydös	(Gillespie	ym.	2017).		

Synnynnäistä	pyruvaattidehydrogenaasientsyymin	puutosta	on	tavattu	sussexinspanieleilla	

sekä	clumberinspanieleilla.	Pyruvaattidehydrogenaasientsyymin	tehtävä	on	muuttaa	

pyruvaatti	asetyylikoentsyymi-A:ksi,	joka	jatkaa	energiantuotannon	ketjua	sitraattisykliin.	

Entsyymin	puute	aiheuttaa	sen,	että	asetyylikoentsyymi-A:ta	ei	synny	ja	pyruvaatista	

muunnetaan	sen	sijaan	laktaattia.	Laktaatin	kertyminen	johtaa	hyperlaktatemiaan	ja	

rikkonainen	energiametaboliareitti	aiheuttaa	potilaalle	tyypillisen	kliinisen	kuvan	eli	selvästi	

heikentyneen	rasituksensietokyvyn	(Abramson	ym.	2004,	Cameron	ym.	2007).		

Vanhaenglanninlammaskoiralla,	jackrusselinterriereillä	sekä	saksanpaimenkoirilla	on	

raportoitu	satunnaisesti	esiintyvistä	mitokondriaalisista	myopatioista	(Gillespie	ym.	2017).	
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Mitokondriaalisille	myopatioille	yhteistä	on	koirien	heikko	rasituksensietokyky	sekä	

rasituksesta	syntyvä	voimakas	veren	laktaattipitoisuuden	nousu	ja	jopa	siitä	johtuva	

laktaattiasidoosi.	Myopatian	yhteydessä	esiintyy	lisäksi	muita	veriarvomuutoksia,	joista	

merkittävimmät	ovat	asidoosi,	kreatiinikinaasin	määrän	nousu	sekä	

aspartaattiaminotransferaasin	nousu.	Muutokset	sekä	myopatian	kliininen	kuva	johtuvat	

lihaksien	riittämättömästä	energiansaannista	rasituksen	aikana	(Breitschwerdt	ym.	1992,	

Olby	ym.	1997,	Paciello	ym.	2003).		

	

3.5.4	D-laktaattiasidoosi	

D-laktaattiasidoosi	on	joissakin	tutkimuksissa	luokiteltu	omaksi	hyperlaktatemian	

ryhmäkseen	ja	toisinaan	se	luetaan	hyperlaktatemian	tyyppi	B:hen.	D-laktaattiasidoosi	

aiheutuu	D-laktaatin	määrän	kasvusta	elimistössä	ja	siitä	johtuvasta	elimistön	

happamoitumisesta	(Sharkey	ja	Wellman	2015).	Ihmisillä	normaalitilanteessa	D-laktaattia	

esiintyy	1–5	%	L-laktaatin	määrästä	(Lu	ym.	2011).		

D-laktaattiasidoosi	voi	aiheuttaa	potilaalle	neurologisia	oireita,	kuten	ataksiaa	eli	

tahdonalaisten	lihasten	koordinaatiohäiriöitä	ja	mentaalistatuksen	alenemista	(Packer	ym.	

2005).	D-laktaatin	pitoisuus	harvoin	pystytään	käytettävissä	olevilla	laboratoriolaitteilla	

määrittämään,	sillä	suurin	osa	käytössä	olevista	laitteista	mittaa	vain	L-laktaattia.	D-laktaatin	

määrää	voidaan	kuitenkin	arvioida	epätavallisesta	metabolisesta	asidoosista	yhdistettynä	

anionivajeeseen	(engl.	anion	gap)	(Packer	ym.	2012).	

Nisäkkäiltä	puuttuu	D-laktaattidehydrogenaasientsyymi,	joten	ne	eivät	voi	elimistössään	

tuottaa	D-laktaattia	(Packer	ym.	2005).	Nisäkkäiden	elimistöön	D-laktaattia	voi	kuitenkin	

päätyä	ulkopuolisista	lähteistä,	myrkytyksien	seurauksena	tai	metabolisissa	häiriöissä	

(Packer	ym.	2012).	D-laktaatin	määrän	kohoamista	on	havaittu	eläinpotilailla,	jotka	

sairastavat	diabetes	mellitusta,	vakavaa	suolistosairautta,	eksokriinisen	haiman	

vajaatoimintaa	tai	joilla	on	suolistobakteerien	epätasapaino.	Lisäksi	

propyleeniglykolimyrkytyksen	yhteydessä	havaitaan	D-laktaatin	määrän	kohoamista	

(Sharkey	ja	Wellman	2015).		

Ihmisillä	suolistosairaudet	kuten	malabsoptio,	eksokriinisen	haiman	vajaatoiminta,	

ruunsulatuskanavan	epämuodostumat	ja	lyhytsuolioireyhtymä	(engl.	short-bowel-syndrome)	

laajan	suoliresektion	seurauksena	ovat	tyypillisimmät	oireisen	D-laktaattiasidoosin	
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aiheuttajat	(Packer	ym.	2012).	Packer	ym.	(2012)	teki	D-laktaatin	määrää	veressä	

käsittelevän	tutkimuksen	100	suolisto-oireisella	kissalla	ja	30	terveen	kissan	

verrokkiryhmällä.	Tutkimuksen	mukaan	suolisto-oireisilla	kissoilla	oli	keskimäärin	

korkeammat	D-laktaattipitoisuudet	kuin	terveillä	yksilöillä.	L-laktaatin	pitoisuuksissa	ei	

havaittu	eroja.		

Eksokriinisen	haiman	vajaatoiminnan	on	havaittu	eläimillä	aiheuttavan	D-laktaattiasidoosia	

(Packer	ym.	2005).	Vajaatoimivan	haiman	akinaarisolut	eivät	tuota	ruoansulatukseen	

riittävää	määrää	haimaentsyymejä	(Xenoulis	ym.	2016).		Johnston	(1999)	mukaan	

eksokriinisen	haiman	vajaatoiminta	voi	johtaa	ohutsuolen	bakteerien	ylikasvuun.	

Haimaentsyymien	vähyydestä	johtuen	suuria	määriä	bakteereille	optimaalisia	ravinteita	ja	

polysakkarideja	vapautuu	ohutsuoleen	käsittelemättöminä,	jolloin	bakteerit	voivat	käyttää	

niitä	aineenvaihdunnassaan	ja	lisääntyä	(Packer	ym.	2005).	Kun	bakteerit	käyttävät	

ravintonaan	polysakkarideja,	ne	tuottavat	aineenvaihdunnassaan	myös	D-laktaattia,	joka	voi	

imeytyä	suolistosta	eläimen	verenkiertoon.	Hyperlaktatemia	voi	suoliston	bakteerien	

aineenvaihdunnan	myötä	syntyä,	mikäli	bakteerien	määrä	on	voimakkaasti	lisääntynyt	ja	

niille	energianlähteeksi	on	tarjolla	runsas	määrä	hiilihydraatteja	(Ewaschuk	ym.	2005).	

Diabetes	mellitus	saattaa	nostaa	eläimillä	D-laktaattiarvoa,	mutta	tämä	todennäköisesti	ei	

aiheuta	potilaalle	oireita	(Ewaschuk	ym.	2005).	D-laktaattia	muodostuu	pyruvaldehydista	eli	

metyyliglyoksaalista,	jota	diabetes	mellitusta	sairastavilla	eläinpotilailla	muodostuu	

hyperglykemian	vuoksi	normaalia	enemmän	(Claus	ym.	2017,	Lu	ym.	2011).	Pyruvaldehydia	

muodostuu	normaaleissakin	elintoiminnoissa	pieniä	määriä	glykolyysin	ohessa	

dihydroksiasetonifosfaatista	(Lu	ym.	2011).	Tämän	vuoksi	diabeetikoilla	D-laktaatin	määrä	

elimistössä	on	noin	kaksinkertainen	verrattuna	terveeseen	yksilöön	(Ewaschuk	ym.	2005).	

Diabeettinen	ketoasidoosi	on	tila,	jossa	elimistöön	alkaa	kertyä	ketoaineita	ja	elimistö	

happamoituu	(Claus	ym.	2017).	Diabeettisessa	ketoasidoosissa	D-laktaatin	määrä	voi	olla	

huomattavampi,	sillä	ketoaineista	voi	muodostua	pyruvaldehydiä	ja	siten	edelleen	D-

laktaattia	(Lu	ym.	2011).		

Suuri	määrä	sisäisesti	nautittua	propyleeniglykolia	voi	eläimillä	ja	ihmisillä	aiheuttaa	

myrkytystilan,	jossa	muodostuu	D-	ja	L-laktaattia	(Claus	ym.	2011).	Oireina	myrkytyksessä	on	

ihmisillä	havaittu	hermosto-oireita,	kuten	silmävärvettä,	kohtausaktiivisuutta	ja	

tajunnantason	laskua.	Lisäksi	se	voi	aiheuttaa	munuaisvauriota	(Jorens	ym.	2004).	

Elimistössä	propyleeniglykolista	muodostuu	laktaattialdehydiä,	joka	muutetaan	
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alkoholihydrogenaasin	avulla	joko	pyruvaldehydiksi	ja	siitä	edelleen	D-laktaatiksi	tai	

aldehydihydrogenaasin	avulla	suoraan	D-	tai	L-laktaatiksi	(Jorens	ym.	2004).		

	

4	MUIDEN	ELIMISTÖN	NESTEIDEN	LAKTAATTIPITOISUUDET	

Eri	ruumiinonteloissa	esiintyy	normaalitilanteessa	pieniä	määriä	nestettä,	jonka	tehtävänä	on	

vähentää	kitkaa	elimien	välillä	(Dempsey	ja	Ewing	2011).	Bohn	(2017)	mukaan	vapaan	

nesteen	solu-	ja	proteiinipitoisuudet	ovat	normaalitilanteessa	hyvin	matalat	(<3000	solua/µL	

ja	proteiinia	<2,5	g/dL).	Normaalisti	vapaa	neste	filtroituu	verisuonten	läpi	ruumiinonteloon,	

josta	se	imeytyy	imuteitä	pitkin	takaisin	verenkiertoon	(Dempsey	ja	Ewing	2011).	Vapaan	

nesteen	määrä	suurenee,	mikäli	nesteen	kulkeutuminen	ruumiinonteloihin	on	suurempaa	

kuin	sen	imeytyminen	takaisin.	Tämä	voi	johtua	hiusverisuonten	tai	mesoteelin	

permeabiliteetin	kasvusta,	imusuoniston	toiminnan	heikentymisestä,	ruumiinonteloiden	

paine-erojen	muutoksista	tai	esimerkiksi	verenvuodosta	ruumiinonteloon	(Bohn	2017,	Zocchi	

2002).	Kertyvän	nesteen	tyyppi	vaihtelee	alla	olevan	syyn	mukaan.	Kertyvä	neste	voi	olla	

esimerkiksi	verta,	imunestettä	eli	kylusta,	virtsaa,	sappea,	matala-	tai	korkeaproteiinista	

transudaattia	tai	eksudaattia	(Bohn	2017).	Eksudaatti	voi	olla	joko	septistä	tai	non-septistä	

(Dempsey	ja	Ewing	2011).	

Veren	lisäksi	myös	muiden	elimistön	nesteiden	laktaattipitoisuuksia	voidaan	mitata.	

Laktaattimääritystä	voidaan	hyödyntää	diagnostisena	työkaluna	esimerkiksi	perikardiumin	

eli	sydänpussin	nesteestä,	nivelnesteestä	tai	peritoneaalinesteestä	eli	vatsaontelon	vapaasta	

nesteestä	(Di	Mauro	ja	Schoeffler	2016).	Laktaattiarvon	perusteella	voidaan	esimerkiksi	

arvioida	nestenäytteen	septisyyttä	tai	kasvainsairauden	maligniteettia	(Rosenstein	ym.	2018).		

	

4.1	Abdominaalipunktaatti	

Vatsaontelopunktaatista		eli	peritoneaalinestenäytteestä	tutkitaan	useimmiten	nesteen	

proteiini-	ja	solupitoisuus	sekä	sytologia	eli	solukuva	(Bohn	2017).	Lisätietoa	nestekertymän	

patofysiologiasta	voidaan	saada	mittaamalla	näytteestä	myös	sen	laktaatti-	ja	

glukoosipitoisuus	(Dempsey	ja	Ewing	2011,	Smuts	ym.	2016)	ja	vertaamalla	näitä	arvoja	

veren	vastaaviin	arvoihin	(Bonczynski	ym.	2003).	Vatsaontelopunktaatin	tutkiminen	voi	
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auttaa	erottamaan	septisen	nesteen	ja	malignin	eli	pahanlaatuisen	kasvainsairauden	

seurauksena	kertyneen	nesteen	muista	vatsaontelon	nestekertymien	syistä	(Di	Mauro	ja	

Schoeffler	2016).		

	

4.1.1	Peritoneaalinestenäytteen	septisyyden	arvioiminen	laktaattiarvon	avulla	

Septisellä	nesteellä	tarkoitetaan	septistä	eksudaattia	eli	nestettä,	joka	sisältää	paljon	soluja,	

proteiinia	ja	bakteereita.	Peritoneaalinäytteessä	septinen	neste	on	viite	

vatsakalvontulehduksesta	tai	se	voi	johtaa	vatsakalvontulehdukseen	eli	septiseen	

peritoniittiin.	Syitä	septisen	peritoniitin	kehittymiselle	on	useita;	suoliston	perforaatiot,	

vierasesineet,	penetroivat	haavat	tai	hematogeenisesti	eli	veriteitse	siirtyvät	infektiot	

(Dempsey	ja	Ewing	2011).	

Dempsey	ja	Ewing	(2011)	mukaan	eksudaattinäytteen	septisyyttä	voidaan	arvioida	

solulaskennan,	proteiinien,	glukoosin	ja	laktaatin	pitoisuuksien	määrittämisellä	sekä	

sytologian	tutkimisella.	Septisessä	nesteessä	soluja	pitäisi	olla	yli	13	000/μL	ja	sytologiassa	

näkyä	solunsisäisiä	bakteereita.	Hyviä	septisyyden	mittareita	ovat	myös	glukoosin	ja	laktaatin	

välisen	erotuksen	laskeminen	veren	ja	nestenäytteen	välillä.	Bonczynski	ym.	(2003)	mukaan	

kissoilla	ja	koirilla	yli	2,0	mmol/L	ero	veren	ja	punktaatin	laktaattien	välillä	sekä	yli	1,1	

mmol/L	eli	20	mg/dL	ero	koirilla	veren	ja	punktaatin	glukoosin	välillä	on	100	%	sensitiivinen	

ja	100	%	spesifinen	löydös	septiselle	nesteelle,	vaikka	sytologiassa	ei	olisi	selkeästi	

bakteereita	nähtävissä.	Kissoilla	yli	20	mg/dL	ero	verensokerin	ja	punktaatin	glukoosin	välillä	

oli	100	%	spesifinen	ja	86	%	sensitiivinen	näytteen	septisyydelle.	Koenig	ja	Verlander	(2015)	

tutkimuksessa	1,1	mmol/L	eroavaisuus	plasman	ja	punktaatin	glukoosipitoisuuksissa	

koirapotilailla	antoi	vain	88,2	%	sensitiivisyyden	ja	80	%	spesifisyyden	effuusionesteen	

septisyydelle.	Peritoneaalinestenäytteen	sekä	veren	laktaatti-	ja	glukoosipitoisuudet	

kannattaa	myös	tutkia	diagnoosin	vahventamiseksi,	sillä	mikäli	molemmat	arvot	ovat	

muuttuneet	septisyyden	suuntaan,	diagnoosi	nesteen	septisyydestä	on	varmempi	

(Bonczynski	ym.	2003).	Effuusionesteen	bakteeriviljely	on	kuitenkin	nesteen	septisyyden	

arvioimiselle	kaikkein	tarkoin	diagnostinen	menetelmä	(Koenig	ja	Verlander	2015),	joskin	

sen	valmistuminen	on	usein	liian	hidasta	akuuttipotilaiden	kohdalla.	Taulukoissa	3	ja	4	on	

havainnollistettu	näytteen	septisyyden	arvioimista	glukoosin	ja	laktaatin	mittaamisen	kautta.		
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Peritoneaalinesteen	septisyyden	arvioiminen	laktaattiarvon	perusteella	

Laktaattiarvo	 Tarkkuus	 Spesifisyys	 Sensitiivisyys	 Otoskoko	 Julkaisu	 Laji	

Peritoneaalinesteen	ja	
plasman	laktaattierotus	yli	2,0	
mmol/L	

84	%	 100	%	 63	%	 19	 Levin	ym.	(2004)	 Koira	

Peritoneealinesteen	ja	
plasman	laktaattierotus	yli	2,0	
mmol/L	

	 100	%	 63	%	 18	 Bonczynski	ym.	
(2003)	 Koira	

Peritoneallinesteen	ja	
plasman	laktaattierotus	yli	1,5	
mmol/L	

90	%	 91	%	 88	%	 19	 Levin	ym.	(2004)	 Koira	

Peritoneaalinesteen	laktaatti	
yli	2,5	mmol/L	 	 91	%	 100	%	 19	 Levin	ym.	(2004)	 Koira	

Peritoneaalinesteen	laktaatti	
yli	2,5	mmol/L	 	 67	%	 67	%	 18	 Levin	ym.	(2004)	 Kissa	

Peritoneaalinesteen	ja	
plasman	laktaattierotus	yli	0,5	
mmol/L	

78	%	 78	%	 78	%	 18	 Levin	ym.	(2004)	 Kissa	

Taulukko	3:	Peritoneaalinesteen	septisyyden	arvioiminen	nesteen	ja	plasman		laktaattipitoisuuksia	mittaamalla.		

Taulukko	4:	Peritoneaalinestenäytteen	septisyyden	arvioiminen	nesteen	ja	plasman	glukoosipitoisuuksien	avulla.	

	

Vatsaonteloleikkauksen	jälkeen	peritoneaalinestepunktaatin	septisyyden	arvioimisessa	tulee	

olla	varovainen,	mikäli	potilaalle	on	laitettu	suljetulla	systeemillä	vatsaontelon	dreeni	tai	

imulaite.	Szabo	ym.	(2011)	ja	Mouat	ym.	(2014)	tutkimuksissa	havaittiin	virheellisesti	

septisiksi	tulkittavia	vatsaontelonesteen	laktaattipitoisuuksia,	vaikka	potilailla	ei	ollut	mitään	

muuta	viitettä	vatsakalvontulehdukseen.	Mouat	ym.	(2014)	tutkimuksessa	

peritoneaalinesteen	laktaattipitoisuus	oli	selkeästi	pienempi,	kun	potilaalla	ei	ollut	suljettua	

Peritoneaalinesteen	septisyyden	arvioiminen	glukoosiarvon	perusteella	

Glukoosiarvo	 Spesifisyys	 Sensitiivisyys	 Otoskoko	 Julkaisu	 Laji	

Peritoneaalinesteen	ja	plasman	
glukoosierotus	yli	1,1	mmol/L	 100	%	 100	%	 18	 Bonczynski	ym.	(2003)	 Koira	

Peritoneealinesteen	ja	plasman	
glukoosierotus	yli	1,1	mmol/L	 100	%	 86	%	 12	 Bonczynski	ym.	(2003)	 	

Kissa		

Peritoneealinesteen	ja	plasman	
glukoosierotus	yli	1,1	mmol/L	 80	%	 88,2	%	 37	 Koenig	ja	Verlander	(2015)	 Koira	

Peritoneealinesteen	ja	plasman	
glukoosierotus	yli	2,1	mmol/L	 100	%	 88,2	%	 37	 Koenig	ja	Verlander	(2015)	 Koira	
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dreeniä	vatsaonteloon,	minkä	vuoksi	laktaattiarvon	tutkiminen	näiltä	potilailta	antaa	

tutkimuksen	mukaan	oikeampaa	informaatiota	vatsaontelon	tilasta.	Kumpikaan	tutkimus	ei	

suositellut	dreneerattujen	vatsaonteloiden	laktaattiarvon	perusteella	tehtävän	johtopäätöksiä	

nesteen	septisyydestä.		

	

4.1.2	Vatsaontelon	kasvainsairauksien	arvioiminen	

Effuusionestenäytteestä	voidaan	arvioida	myös	mahdollisen	kasvainsairauden	maligniteettia.	

Kasvainsoluilla	on	normaaleja	kudoksia	nopeampi	metabolia	ja	kasvu,	minkä	vuoksi	ne	

kuluttavat	glukoosia	normaalia	enemmän	(Nestor	ym.	2004).	Kasvaimien	yhteydessä	voidaan	

havaita	effuusionesteen	kertymistä	muun	muassa	kasvun	aikaansaaman	kudostuhon	vuoksi	

(Dempsey	ja	Ewing	2011).	Aggressiivisten	kasvainsairauksien	yhteydessä	voidaan	havaita	

effuusionesteen	glukoosin	väheneminen	ja	laktaatin	nouseminen,	sillä	kasvainkudos	kuluttaa	

kaiken	saatavilla	olevan	glukoosin	ja	nopean	aineenvaihdunnan	vuoksi	energiaa	tuotetaan	

enenevissä	määrin	glykolyysin	avulla	(Nestor	ym.	2004).		

Nestor	ym.	(2004)	selvitti	tutkimuksessaan	15	koiralla	vatsaontelon	nestekertymän	syyn	

vaikutusta	nesteen	glukoosi-	ja	laktaattipitoisuuteen.	Tutkimuksessa	glukoosi-	ja	

laktaattiarvoissa	havaittiin	selvä	tilastollinen	poikkeama,	kun	tutkittavat	potilaat	jaettiin	

kahteen	ryhmään:	kasvainsairaudesta	johtuva	vatsaontelon	effuusio	ja	muista	syistä	syntynyt	

vatsaontelon	effuusio.	Kasvainsairaudesta	johtuvissa	effuusioissa	oli	selkeästi	matalammat	

glukoosipitoisuudet	(72.6±36.2	vs.	110.0±28.0	mg/dL)	ja	korkeammat	laktaattipitoisuudet	

(3.81±1.68	vs.	1.68±0.53	mmol/L)	verrattuna	muista	syistä	johtuviin	nestekertymiin.	Erot	

olivat	tilastollisesti	merkitsevät	(laktaatti	P=0,0377,	glukoosi	P=0,0431).		

Peritoneaalinesteen	glukoosi-	ja	laktaattiarvoja	mittaamalla	ei	kuitenkaan	voida	erottaa	

bakteeritulehdusta	ja	kasvainsairauksista	johtuvaa	arvojen	muuttumista.	Tämän	vuoksi	

diagnostiikassa	tärkeää	on	tehdä	myös	muita	laboratoriotutkimuksia	näytteestä,	kuten	muun	

muassa	soluluvun	lasku	ja		sytologian	tutkiminen	(Bohn	2017).		

	

4.1.3	Muut	syyt	

Peritoneaalinesteen	laktaatin	nousu	voi	johtua	myös	muista	hapettomista	tiloista	

vatsaontelossa,	kuten	ohutsuolen	torsiosta.	DeLaurier	ym.	(1989)	kokeellisessa	
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tutkimuksessaan	11	koiralla	havaitsivat,	että	ohutsuolen	torsion	aiheuttamat	muutokset	

saivat	aikaan	vapaan	peritoneaalinesteen	lisääntymisen	ja	siinä	anaerobisen	energia-

aineenvaihdunnan	muutokset	eli	laktaatin	nousun.		

	

Kuva	8:	Ohutsuolen	torsion	vaikutus	peritoneaalinesteen	laktaattipitoisuuteen	ja	plasman	laktaattipitoisuuteen		(DeLaurier	ym.	
1989).	

	

4.2	Thoraxpunktaatti	

Thoraxpunktaatissa	tutkitaan	pleuraonteloon	eli	keuhkopussinonteloon	kertynyttä	nestettä.	

Pleuraontelon	nesteen	arvioiminen	antaa	viitettä	nesteen	septisyydestä	sekä	mahdollisista	

maligneista	kasvainsairauksista	kuten	vatsaontelopunktaatissakin	(Pang	ja	Boysen	2007).		

Chavalittamrong	ym.	(1979)	tutkivat	ihmisillä	veren	ja	pleuranesteen	laktaattieroja	eri	

sairauksissa.	Tutkimuksessa	todettiin	tilastollisesti	merkitsevästi	kohonneet	pleuranesteen	

laktaattipitoisuudet	pleuraontelon	tulehduksen	eli	empyeeman,	malignien	

kasvainsairauksien,	tuberkuloosin	sekä	keuhkotulehduksen	seurauksena	syntyvän	effuusion	

yhteydessä.	Myös	ihmisten	pleuranesteiden	laktaattipitoisuutta	tutkineet	Gastrin	ja	Lovestad	

(1988)	totesivat	merkitsevästi	kohonneita	laktaattiarvoja	septisen	pleuriitin,	tuberkuloosin,	

bakteriellin	pleuriitin	sekä	malignien	kasvainsairauksien	yhteydessä.		
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4.3	Nivelnestenäyte	

Nivelnestenäytteen	normaalia	laktaattipitoisuutta	on	koirilla	tutkittu	vain	pienellä	otannalla.	

Kissoilla	vastaavaa	tutkimusta	ei	löytynyt.	Proot	ym.	(2015)	tutkimuksessa	17	terveen	koiran	

nivelnestenäytteen	laktaattipitoisuus	oli		2,2	-	3,4	mmol/L	ja	El-Warrak	ym.	(2012)	6	terveen	

koiran	tutkimuksessa	1,26	-	2,14	mmol/L.		

Proot	ym.	(2015)	tutki	nivelnestenäytteen	laktaattipitoisuuden	diagnostista	merkitystä	neljän	

eri	potilasryhmän	(kontrolli,	osteoartriitti,	septinen	artriitti,	immuunivälitteinen	

inflammatorinen	artriitti)	kautta.	Tutkimuksessa	todettiin,	että	nivelnestenäytteen	

laktaattipitoisuus	oli	korkeampi	koirilla,	joilla	oli	nivelessä	septinen	artriitti.	

Nivelnestenäytteen	laktaattiarvon	mittaaminen	todettiin	hyödylliseksi,	kustannustehokkaaksi	

ja	helpoksi	keinoksi	septisen	artriitin	diagnostiikassa.	Tutkimuksen	mukaan	septinen	artriitti	

oli	100	%	sensitiivinen	(95	%	CI	63–100	%)	ja	100	%	spesifinen	(95	%	CI	95–100	%),	kun	

nivelnestenäytteen	laktaattipitoisuus	ylitti	6,5	mmol/L.	Muiden	niveltulehduksien	

diagnosointiin	laktaattiarvon	mittaaminen	ei	soveltunut.			

	

4.4	Perikardiumin	nestenäyte	

Koirilla	perikardiumin	effuusio	eli	sydänpussin	nesteen	lisääntyminen	johtuu	yleisimmin	

kasvainsairaudesta	tai	idiopaattisista	syistä.	Harvemmin	syynä	voi	olla	myös	koagulopatia	eli	

hyytymishäiriö,	vasemman	eteisen	repeämä,	paikallinen	septinen	effuusio	tai	kongestiivinen	

sydämen	vajaatoiminta	(Cook	ym.	2019).	Kissoilla	perikardiumin	effuusion	yleisin	syy	on	

hypertrofisesta	kardiomyopatiasta	(HCM)	johtuva	kongestiivinen	sydämen	vajaatoiminta	

(prevalenssi	75	%).	Muita	syitä	kissojen	perikardiumin	effuusiolle	ovat		muista	

sydänsairauksista	johtuva	kongestiivinen	sydämen	vajaatoiminta,	FIP	eli	tarttuva	

vatsakalvontulehdus	ja	kasvainsairaudet	(Hall	ym.	2007).		

Perikardiumin	nestenäytteen	laktaattipitoisuus	voi	antaa	tietoa	effuusion	synnyn	syystä	

(Rosenstein	ym.	2018).	de	Laforcade	ym.	(2005)	tutkimuksessa	laktaattiarvoa	pidettiin	

yhdessä	muiden	indikaattoriarvojen	kanssa	hyvänä	diagnostisena	työkaluna	perikardiumin	

effuusion	synnyn	syytä	arvioidessa.	Tutkimuksessa	todettiin,	että	koirilla,	joilla	effuusion	

taustalla	oli	kasvaimellinen	syy	(n=28)	oli	selkeästi	matalampi	effuusion	pH	ja	glukoosi	sekä	
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korkeampi	laktaatti	ja	hematokriitti	verrattuna	muista	syistä	johtuvaan	perikardiumin	

effuusioon	(n=13).	Tutkimuksessa	laktaattipitoisuuden	keskiarvo	oli	kasvainsairaudesta	

johtuvissa	syissä	9,1	(vaihteluväli	1,9–12,5	mmol/L),	kun	taas	muista	syistä	johtuvissa	

effuusioissa	keskiarvo	oli	selkeästi	matalampi	3,7	(vaihteluväli	1,3–12,7	mmol/L).	Selkeää	

tilastollista	merkitsevyyttä	ei	kuitenkaan	voitu	todeta.		

	

4.5	Aivo-selkäydinnestenäyte	

Aivo-selkäydinnestenäytteen	laktaattiarvon	diagnostista	merkitystä	pieneläimillä	on	vasta	

lähivuosina	alettu	tutkia	enemmän.	Ihmisillä	sitä	on	tutkittu	yli	kahden	vuosikymmenen	ajan.	

Aivo-selkäydinnesteen	kohonnut	laktaattipitoisuus	on	yhdistetty	ihmisillä	muun	muassa	pään	

traumoihin,	aivojen	iskemiamuutoksiin,	kallon	sisäiseen	verenvuotoon,	aivojen	ja	

aivokalvojen	tulehdustiloihin,	alhaisesta	verensokerista	johtuvaan	koomaan,	aivoinfarktiin	

sekä	epileptistyyppisiin	kohtauksiin	(Rosenstein	ym.	2018).		

Ihmisillä	aivo-selkäydinnesteen	laktaattipitoisuuden	määrittämistä	on	käytetty	

erotusdiagnostiikassa	steriilille	ja	bakteriellille	aivokalvontulehdukselle	(Giulieri	ym.	2015).	

Koirilla	bakterielli	aivokalvontulehdus	on	harvinainen,	eikä	luotettavaa	dataa	ole	saatavilla	

toistaiseksi	(Mariani	ym.	2019).	Ihmisillä	aivo-selkäydinnesteen	laktaattipitoisuuden	nousua	

on	tutkittu	myös	mielisairauksien,	kuten	skitsofrenian	ja	kaksisuuntaisen	mielialahäiriön	

patofysiologian	selvittämiseksi.	Tutkimuksissa	on	selvinnyt,	että	sairauksien	taustalla	on	

mitokondriaalinen	toimintahäiriö,	joka	johtaa	aivo-selkäydinnesteen	laktaattipitoisuuden	

nousuun	(Regenold	ym.	2009).	Myös	koirilla	on	havaittu	kohonneita	aivo-selkäydinnesteen	

laktaattipitoisuuksia	vakava-asteisen	muistisairauden	yhteydessä	(Pugliese	ym.	2005).	

Lisäksi	laktaattiarvon	avulla	on	voitu	arvioida	potilaan	ennustetta	esimerkiksi	status	

epilepticuksen	eli	pitkittyneen	epileptisen	kohtauksen	yhteydessä	(Calabrese	ym.	1991).	

Caines	ym.	(2013)	määritti	tutkimuksessaan	49	terveen	koirapotilaan	perusteella	aivo-

selkäydinnesteen	laktaatin	normaalipitoisuudeksi	1,1–2,0	mmol/L	(90	%	CI).	Fitz	ja	Reese	

(2020)	tutkimuksessa	neurologisesti	oireilevilla,	mutta	aivo-selkäydinnestenäytteeltään	

normaaleilla	koirapotilailla	(n=17)	aivo-selkäydinnesteen	laktaattipitoisuus	oli	1,1–2,7	

mmol/L	(98	%	CI).	Inao	ym.	(1988)	mittasi	tutkimuksessaan	5	terveen	kissan	aivo-

selkäydinnesteen	normaaliarvoksi	1,5	mmol/L	(1,4–1,6	mmol/L).		
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Useammassa	tutkimuksessa	aivo-selkäydinnestenäytteen	laktaattipitoisuuden	on	havaittu	

olevan	sekä	terveillä	että	oireilevilla	koirapotilailla	korkeampi	kuin	potilaan	seerumin	

laktaattipitoisuus	(Caines	ym.	2013,	Nye	ja	Mariani	2018),	vaikkakaan	Benedicenti	ym.	(2018)	

ei	havainnut	selkeää	eroa	veren	ja	aivo-selkäydinnesteen	laktaattipitoisuuksien	välillä.		

Aivo-selkäydinnestenäytteen	laktaattipitoisuutta	voidaan	käyttää	diagnostisena	apuvälineenä	

neurologisesti	oireilevien	koirien	diagnostiikassa,	sillä	normaalia	korkeampi	laktaattiarvo	

viittaa	myös	muuten	epänormaaliin	aivo-selkäydinnesteeseen.	Aivo-selkäydinnesteen	

laktaattipitoisuudella	ja	solupitoisuudella	ei	ole	havaittu	selkeää	yhteyttä	toisiinsa,	minkä	

vuoksi	laktaattiarvon	mittaaminen	voi	helpottaa	diagnoosiin	pääsemistä	(Fitz	ja	Reese	2020).	

Fitz	ja	Reese	(2020),	Nye	ja	Mariani	(2018)	sekä	Benedicenti	ym.	(2018)	havaitsivat	

tutkimuksissaan	yhteyden	aivo-selkäydinnesteen	laktaattiarvon	ja	seerumin	

laktaattipitoisuuden	välillä.		

Tutkimustulokset	aivo-selkäydinnesteen	laktaattiarvon	prognostisesta	merkityksestä	koirilla	

ovat	olleet	osittain	ristiriitaisia	ja	tutkimuksissa	otannat	pieniä.	On	kuitenkin	havaittu,	että	

laktaattiarvo	voi	antaa	viitettä	potilaan	ennusteesta.		

Portero	ym.	(2019)	tutkivat	aivo-selkäydinnestenäytteen	laktaattipitoisuutta	etiologialtaan	

epäselvää	aivokalvontulehdusta	(meningoencephalitis	of	unknown	origin	=	MUO)	

sairastavilla	koirilla	(n=45).	Tutkimuksessa	havaittiin,	että	sairastuneiden	koirien	

selviämisennuste	heikkeni	selvästi,	mikäli	niiden	aivo-selkäydinnesteen	laktaattipitoisuus	

ylitti	4	mmol/L	(P	<	0,009).	Toisaalta	Mariani	ym.	(2019)	havaitsivat,	ettei	aivo-

selkäydinnesteen	laktaattipitoisuudella	ja	selviämisennusteella	ollut	yhteyttä	erilaisia	

inflammatorisia	keskushermostosairauksia	käsittelevässä	tutkimuksessa.		

Laktaattiarvon	käyttämisestä	eri	sairauksien	erotusdiagnostiikassa	ei	ole	osoitettu	

toistaiseksi	riittävään	otantaan	perustuvaa	näyttöä.	Fitz	ja	Reese	(2020)	eivät	löytäneet	

laktaattipitoisuuksissa	merkitsevää	eroa	potilailla,	joilla	aivo-selkäydinnesteen	muutoksien	

taustalla	oli	kohtausaktiivisuutta	(mediaaniarvo	2,0	mmol/L),	kasvaimia	(mediaaniarvo	3,0	

mmol/L)	tai	inflammaatio	(mediaaniarvo	2,5	mmol/L),	mutta	he	havaitsivat	laktaattiarvon	

olevan	koholla	terveisiin	verrokkeihin	verrattuna	(keskiarvo	1,7	mmol/L).	

Laktaattipitoisuudessa	ei	havaittu	merkitsevää	eroa	myöskään	Benedicenti	ym.	(2018)	

tutkimuksessa,	jossa	vertailtiin	neurologisesti	oireilevien	koirien	aivojen	

magneettikuvauslöydöksiä.	Tutkimuksessa	koirapotilaat	jaettiin	MRI-positiivisiin	ja	MRI-

negatiivisiin.	MRI-positiivisilla	koirilla	oli	aivoissa	kuvantamisella	havaittavia	muutoksia	
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(n=13,	laktaatti	1,0-1,4	mmol/L)	ja	MRI-negatiivisilla	kuvantamisella	ei	löydetty	oireilulle	

syytä	(n=11,	laktaatti	1,0–1,8	mmol/L).	Sen	sijaan	Mariani	ym.	(2020)	tutkimuksen	(n=108)	

mukaan	rakenteellinen	epilepsia	voidaan	todeta	100	%	spesifisyydellä	(CI	95	%),	kun	aivo-

selkäydinnesteen	laktaattipitoisuus	ylittää	2,5	mmol/L.	Mariani	ym.	(2020)	mukaan	

laktaattipitoisuutta	mittaamalla	voidaan	kuitenkin	löytää	ainoastaan	murto-osa	

rakenteellisista	muutoksista,	sillä	menetelmän	sensitiivisyys	on	vain	21	%	(CI	95	%).		

Inao	ym.	(1988)	tutkivat	pään	trauman	vaikutusta	aivo-selkäydinnesteen	

laktaattipitoisuuteen	20	kissalla.	Tutkimuksessa	havaittiin,	että	pään	trauma	aiheutti	aivo-

selkäydinnesteen	laktaatin	kohoamisen	suhteessa	vamman	vakavuuteen.	Vakavammassa	

traumassa	aivo-selkäydinnesteen	laktaattipitoisuus	oli	lievää	korkeampi.	Tutkimus	antoi	

viitettä,	että	laktaattiarvo	voisi	olla	hyödyllinen	diagnostinen	apuväline	pään	traumojen	

vakavuuden	arvioimisessa	(Inao	ym.	1988).		

	

5	LAKTAATTIARVON	MERKITYS	DIAGNOSTISENA	TYÖKALUNA	

Laktaattiarvolla	on	todettu	useissa	eri	tutkimuksissa	selkeä	korrelaatio	kriittisesti	sairaiden	

ihmisten	selviämisennusteessa	(McMichael	ym.	2005).	Laktaattiarvon	kohoaminen	on	liitetty	

sekä	ihmisillä	että	eläimillä	muun	muassa	infektioihin,	sepsikseen,	kasvainsairauksiin,	

traumoihin,	shokkiin	ja	muihin	kriittisiin	sairaustiloihin	(Kohen	ym.	2018).	Laktaattiarvoa	

mittaamalla	voidaan	saada	tärkeää	tietoa	potilaan	selviämisennusteesta	(Allen	ja	Holm	2008).	

	

5.1.	Akuuttipotilaan	ennusteen	ja	hoitotoimenpiteiden	arvioiminen	

Akuuttipotilaaksi	voidaan	määritellä	potilas,	jonka	sairaus	tai	trauma	vaatii	välitöntä	hoitoa.	

Laktaattiarvon	mittaamisesta	akuuttipotilaalla	on	todettu	hyötyä	potilaan	ennusteen	

arvioimisessa	(Kohen	ym.	2018).		

Kohen	ym.	(2018)	tutkivat	hyperlaktatemian	ja	laktaattiasidoosin	merkitystä	koira-	ja	

kissapotilaiden	ennusteelle.	Tutkimuksessa	hyperlaktatemian	rajana	oli	käytetty	2,5	mmol/L.	

Asidoosin	rajana	kissoilla	pidettiin	veren	pH	<7,34	ja	emäsvaje	(engl.	base	deficit	=	BD)	<-5	ja	

koirilla	pH	<7,32	ja	BD	<-4.	Tutkimukseen	osallistuneilla	koirilla	(n=566)	laktaattiasidoosi	

antoi	heikoimman	ennusteen	selviämiselle	(40,2	%),	hyperlaktatemia	normaalilla	happo-
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emästasapainolla	kohtalaisen	hyvän	(74	%)	ja	normaalilla	veren	laktaattipitoisuudella	ja	

happo-emästasapainolla	parhaan	(77,3	%).	Tutkimuksen	kissoilla	(n=185)	heikoimman	

ennusteen	antoi	todettu	laktaattiasidoosi	(51	%),	hyperlaktatemia	normaalilla	happo-

emästasapainolla	antoi	hieman	paremman	(55,4	%)	ja	paras	ennuste	oli	normaalilla	veren	

laktaattipitoisuudella	sekä	happo-emästasapainolla	(77,4	%).	Tulokset	on	esitetty	kuvassa	8.		
	

Kuva	9:	Veren	laktaattipitoisuuden	ja	happo-emästasapainon	muutoksien	vaikutus	potilaan	selviämisennusteeseen	(Kohen	ym.	
2018).	
	

Saint-Pierre	ym.	(2021)	tutkimuksen	(n=4863)	mukaan	tyypillisin	syy	akuuttipotilaan	veren	

laktaattipitoisuuden	nousulle	koirilla	on	shokki	(26	%)	ja	kissoilla	virtsateiden	ja	munuaisten	

sairaudet	(22	%).	Tutkimuksessa	suurin	kuolleisuus	koirilla	veren	laktaattipitoisuuden	

nousun	yhteydessä	havaittiin	sydänpysähdyksissä	(96	%)	ja	maksan	vajaatoiminnassa	(79	

%).	Kissoilla	suurinta	kuolleisuutta	esiintyi	sydänpysähdyksissä	(100	%),	maksan	

vajaatoiminnassa	(100	%)	sekä	systeemisessä	shokissa	(77	%).	Seuraavissa	kappaleissa	on	

käsitelty	yleisimpiä	akuuttipotilastapauksia,	joiden	yhteydessä	veren	laktaattipitoisuuden	

vaihtelua	on	tutkittu.			

	

5.1.1.	Shokki	

Elimistön	shokkitila	on	yksi	yleisimmistä	koirien	ja	kissojen	hyperlaktatemian	taustasyistä.	

Hyperlaktatemian	aiheuttanut	shokkitila	johti	koirilla	61	%	tapauksista	ja	kissoilla	77	%	

tapauksista	eläimen	kuolemaan	tai	eutanasiaan	(Saint-Pierre	ym.	2021).	Erilaiset	shokkityypit	

jaetaan	neljään	pääkategoriaan:	kardiogeeniseen	shokkiin,	hypovolemiseen	shokkiin,	

obstuktiiviseen	shokkiin	sekä	distributiiviseen	shokkiin.	Distributiivisella	shokilla	on	vielä	
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kolme	alatyyppiä:	septinen	shokki,	neurogeeninen	shokki	sekä	anafylaktinen	shokki	(Standl	

ym.	2018).		

Blutinger	ym.	(2021)	eivät	havainneet	tutkimuksessaan	71	shokkisella	koiralla	selkeää	eroa	

veren	laktaatin	lähtöarvon	suhteen	toipuneiden	ja	kuolleiden	potilaiden	välillä.	Sen	sijaan	

laktaatin	puhdistumisnopeuden	eroavaisuudet	olivat	hyvä	mittari	käytettäväksi	potilaan	

ennusteen	arvioimiseen.	Tutkimuksessa	havaittiin,	että	nopea	veren	laktaattipitoisuuden	

normalisoituminen	oli	ennusteen	kannalta	hyvä	merkki.	Toipuneilla	koirilla	

laktaattipitoisuuden	normalisoitumiseen	kulunut	aika	oli	keskimäärin	4	tuntia	(1–30	h),	kun	

taas	kuolleilla	tai	lopetetuilla	potilailla	se	oli	merkittävästi	pidentynyt,	keskimäärin	7	tuntia	

(1–36	h).	Toipuneilla	potilailla	laktaatin	eliminaatioprosentti	ensimmäisen	tunnin	aikana	oli	

myös	merkittävästi	suurempi	kuin	menehtyneillä	potilailla	(Blutinger	ym.	2021).		

	

Kuva	10:	Laktaatin	poistuminen	elimistöstä	toipuneilla	sekä	lopetetuilla	ja	kuolleilla	potilailla.	Toipuneilla	potilailla	veren	
laktaattipitoisuuden	aleneminen	oli	huomattavasti	nopeampaa	ja	laktaattipitoisuus	alentui	enemmän	kuin	ei-selvinneillä	
potilailla		(Blutinger	ym.	2021).	
	

Ateca	ym.	(2015)	tutkimuksessaan	67	koiralla	selvittivät	kriittisten	potilaiden	ennustetta	

mittaamalla	veren	laktaattipitoisuutta	ja	verenpainetta.	Tutkimuksessa	hyperlaktatemiaksi	

arvioitiin	veren	laktaattipitoisuuden	ylittäessä	2,0	mmol/L	ja	alhaiseksi	verenpaineeksi	

yläpaineen	alittaessa	70	mmHg.	Tutkimuksessa	havaittiin,	että	alhainen	verenpaine	ja	

hyperlaktatemia	antoivat	potilaalle	selkeästi	heikomman	ennusteen	kuin	alhainen	verenpaine	

ilman	laktaattiarvon	nousua.	Tutkimuksessa	nähtiin	myös	negatiivinen	korrelaatio	

verenpaineen	ja	veren	laktaattipitoisuuden	välillä	eli	matala	verenpaine	viittasi	

kohonneeseen	veren	laktaattiin.		
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5.1.2.	Septinen	peritoniitti	

Septisessä	peritoniitissa	bakteereita	on	päätynyt	vatsaonteloon	(Staatz	ym.	2002).	

Selviämisennuste	septisessä	peritoniitissa	vaihtelee	tutkimuksien	mukaan	29	%	ja	71	%	

välillä	(Bentley	ym.	2007,	Culp	ym.	2009,	Staatz	ym.	2002).		

Cortellini	ym.	(2015)	tutkimuksessaan	83	koiralla	totesi,	että	koholla	oleva	veren	

laktaattipitoisuus	antoi	viitettä	potilaan	heikentyneeseen	ennusteeseen.	Tutkimukseen	

mukaan	otetuista	83	koirasta	24:llä	(28,9	%:lla)	plasman	laktaattikonsentraatio	ylitti	2,5	

mmol/L.	Näistä	24	potilaasta	14	kuoli	tai	lopetettiin.	Tutkimuksessa	yli	4	mmol/L	plasman	

laktaattikonsentraatio	johti	73	%	potilaista	kuolemaan	ja	alle	4	mmol/L	

laktaattikonsentraatio	vain	28	%:lla.	Tutkimuksessa	todettiin,	että	septinen	peritoniitti	ja	

plasman	laktaattikonsentraatio	yli	4	mmol/L	olivat	36	%	sensitiivinen	ja	92	%	spesifinen	

löydös	huonolle	selviämisennusteelle.			

	

5.1.3.	Märkäkohtu	

Märkäkohdun	yhteydessä	saattaa	esiintyä	myös	systeemisiä	tulehdusvaikutuksia,	kuten	

endotoksemiaa,	sepsistä	ja	SIRS:iä.	Kuolleisuus	märkäkohtutapauksissa	on	noin	3–4	%	

luokkaa	(Hagman	ym.	2009).	Märkäkohdun	esiintymisen	yhteydessä	ennustetta	heikentävät	

komplikaatiot,	kuten	kohdun	repeämisestä	tai	tihkumisesta	seuraava	septinen	peritoniitti,	

jota	on	käsitelty	edellisessä	kappaleessa	(Bentley	ym.	2007).		

Hagman	ym.	(2009)	tutkimuksessa	31	koiralla	ei	havittu	veren	laktaattipitoisuudessa	

merkitsevää	eroa	terveiden	ja	sairaiden	yksilöiden	välillä,	sillä	tutkimuksessa	vain	yhdellä	

nartulla	oli	kohonnut	veren	laktaattipitoisuus	(2,7	mmol/L).	Volpato	ym.	(2012)	

tutkimuksessa	31	koiralla	havaittiin	kuitenkin	merkitsevä	ero	terveiden	ja	sairaiden	koirien	

välillä.	Tutkimuksessa	terveiden	koirien	veren	laktaattipitoisuus	vaihteli	0,3	ja	2,6	mmol/L	

välillä,	kun	taas	sairailla	koirilla	se	oli	selvästi	koholla	ollen	3,55	±	0,46	mmol/L.	

Tutkimuksessa	veren	laktaattipitoisuus	oli	kohonnut	riippumatta	siitä,	oliko	potilailla	

kohdunkaula	sulkeutunut	(n=6)	vai	avoin	(n=25).	Molemmissa	tutkimuksissa	100	%	

potilaista	selvisi,	joten	komplisoitumattoman	märkäkohdun	yhteydessä	laktaattiarvon	

mittaamisen	merkitys	on	toistaiseksi	epäselvä.	
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5.1.4.	Immuunivälitteinen	hemolyyttinen	anemia	

Plasman	laktaattipitoisuuden	kohoaminen	on	yleinen	löydös	immuunivälitteisen	

hemolyyttisen	anemian	(IMHA)	yhteydessä.	Holahan	ym.	(2010)	tutkimuksessa	83,8	%:lla	eli	

145/173	tutkimuksen	potilaista	oli	kohonnut	veren	laktaattipitoisuus.	Holahan	ym.	(2010)	

havaitsivat,	että	plasman	laktaattipitoisuutta	mittaamalla	voidaan	arvioida	potilaan	

selviämisennustetta.	Tutkimuksessa	selvinneiden	potilaiden	laktaatin	keskiarvo	oli	2,9	

mmol/L,	kun	taas	kuolleilla	ja	lopetetuilla	koirilla	laktaatin	keskiarvo	oli	selvästi	korkeampi	

ollen	4,8	mmol/L.	Mikäli	laktaattipitoisuus	oli	kohonnut	yli	4,4	mmol/L,	oli	tutkimuksen	

mukaan	selviämisennuste	73	%	todennäköisyydellä	heikko	(sensitiivisyys	60	%,	spesifisyys	

77	%).	Tutkimuksessa	havaittiin,	että	100	%	potilaista	selvisi,	mikäli	kohonnut	plasman	

laktaattipitoisuus	normalisoitui	6	tunnin	aikana.	Mikäli	plasman	laktaatti	oli	edelleen	koholla	

6	tuntia	hoidon	aloittamisesta,	selvinneitä	potilaita	oli	vain	71	%.	Tutkimuksessa	todettiin,	

että	paras	mittari	potilaan	selviytymiselle	on	laktaatin	eliminaation	nopeus.		

	

5.1.5.	Babesioosi	

Koirien	babesioosi	aiheuttaa	ensisijaisesti	hemolyyttisen	anemian,	mutta	tilanne	saattaa	

komplisoitua	herkästi	myös	monielinvaurioksi	(Nel	ym.	2004).	Jacobson	ja	Lobetti	(2005)	

mukaan	veren	laktaattipitoisuuden	määrittämistä	voidaan	hyödyntää	tartunnan	vakavuuden	

arvioimisessa.	

Nel	ym.	(2004)	havaitsi	tutkimuksessaan,	että	hyperlaktatemia	(veren	laktaattipitoisuus	yli	

2,5	mmol/L)	esiintyi	50	%	potilaista.	Lisäksi	potilaista	22,2	%	esiintyi	hypoglykemiaa,	joka	

havaittiin	tutkimuksessa	selkeästi	veren	laktaattipitoisuutta	nostavaksi	tekijäksi.	

Tutkimuksessa	todettiin,	että	mikäli	veren	laktaattipitoisuus	oli	jatkuvasti	hoidosta	

huolimatta	yli	4,4	mmol/L,	ennuste	toipumiselle	oli	huono.	Mikäli	veren	laktaattipitoisuus	

lähti	nousuun	hoidosta	huolimatta	tai	laktaatin	normalisoituminen	oli	hidastunut	(alle	50	%	8	

tunnin	aikana),	oli	potilaan	ennuste	myös	selkeästi	heikompi.		

Eichenberger	ym.	(2016)	tekemässä	pienen	mittakaavan	tutkimuksessa	tulokset	olivat	

edellisen	kaltaiset.	Tutkimuksen	15	potilaskoiralla	havaittiin,	että	toipuneilla	potilailla	veren	

laktaattipitoisuuden	keskiarvo	(1,6	mmol/L)	oli	selvästi	matalampi	kuin	sairauteen	kuolleilla	
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(8,35	mmol/L).	Tutkimuksessa	annettiin	100	%	sensitiivisyydellä	ja	100	%	spesifisyydellä	

babesioosia	sairastavien	kuolleisuudeksi	100	%,	kun	veren	laktaattipitoisuus	ylitti	3,95	

mmol/L.		

	

5.1.6.	Mahalaukun	laajentuma	ja	kiertymä	

Mahalaukun	laajentuma	ja	kiertymä	on	henkeä	uhkaava	sairaus,	joka	vaatii	välitöntä	hoitoa.	

Sairaudessa	mahalaukku	laajentuu	voimakkaasti	ja	kiertyy	akselinsa	ympäri,	mikä	aiheuttaa	

heikentynyttä	laskimopaluuta,	alentunutta	sydämen	minuuttitilavuutta,	alentuneen	

valtimopaineen	sekä	esimerkiksi	mahalaukun	ja	pernan	suonien	verenkiertohäiriöitä.	Näistä	

muutoksista	voi	seurata	muun	muassa	kudoksien	hapenpuutetta,	mahalaukun	seinämän	

nekroosia	eli	kuolioitumista,	myokardiumin	iskemiamuutoksia	eli	sydänlihaksen	

hapenpuutetta,	SIRS,	reperfuusiovaurioita,	happo-emäs-	ja	elektrolyyttitasapainon	muutoksia,	

sepsistä,	endotoksemiaa,	kardiogeenista	shokkia	sekä	lopulta	kuolema	(Green	ym.	2011).	

Mahalaukunkiertymätapauksissa	kuolleisuus	vaihtelee	tutkimuksien	mukaan	13	%	ja	43	%	

välillä	(Beer	ym.	2013).		

Useat	tutkimukset	ovat	havainneet	veren	laktaattipitoisuuden	määrityksen	auttavan	potilaan	

ennusteen	ja	mahdollisen	mahalaukun	seinämän	nekroosimuutosten	todennäköisyyden	

arvioimisessa	(Beer	ym.	2013,	Green	ym.	2011,	Mooney	ym.	2014,	Oron	ym.	2018,	Zacher	ym.	

2010).	Mahalaukun	seinämän	nekroosi	on	selvä	ennustetta	heikentävä	tekijä	ja	useissa	

tutkimuksissa	on	koitettu	määrittää	seinämän	nekroosista	kertovaa	laktaattiarvorajaa.	de	

Papp	ym.	(1999)	esittivät	tutkimuksessaan	101	koiralla	mahalaukun	seinämän	todennäköisen	

nekroosin	rajaksi	laktaattipitoisuuden	6,0	mmol/L	(spesifisyys	88	%,	sensitiivisyys	61	%)	ja	

Beer	ym.	(2013)	tutkimuksessaan	78	koiralla	7,4	mmol/L	(spesifisyys	88	%,	sensitiivisyys	50	

%).	Taulukossa	4	on	esitetty	eri	tutkimuksien	tulokset	mahalaukun	seinämän	nekroosin	ja	

veren	laktaattipitoisuuden	suhteesta.		
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Tutkimus	
Otoskoko	 Nekroosi	(neg)	 Veren	laktaattipitoisuus	 Nekroosi	(pos)	 Veren	laktaattipitoisuus	

de	Papp	ym.	(1999)	 101	 63	 3,3	mmol/L	(1,7–14,1)	 38	 6,6	mmol/L	(0,8–10)	

Beer	ym.	(2013)	 78	 62	 4,5	mmol/L	(0,8–15)	 16	 6,95	mmol/L	(1,9–14,4)	

Green	ym.	(2011)	 84	 68	 3,4	mmol/L	(0,7–14,8)	 16	 6,35	mmol/L	(1,4–16,9)	

Taulukko	5:	Mahalaukun	seinämän	nekroosin	vaikutus	veren	laktaattipitoisuuteen.	

Green	ym.	(2011)	tutkimuksessa	todettiin,	että	jokaisella	mahalaukun	kiertymään	kuolleella	

tai	lopetetulla	potilaalla	oli	mahalaukun	seinämässä	nekroosimuutoksia.		Beer	ym.	(2013)	

tutkimuksessa	78	koirasta	mahalaukun	kiertymästä	parani	leikkaushoidolla	65.	Selvinneistä	

potilaista	neljällä	havaittiin	mahalaukun	nekroosia	leikkauksen	yhteydessä.	Leikatuista	

koirista	kuoli	8	ja	näistä	50	%:lla	havaittiin	mahalaukun	seinämän	nekroosimuutoksia.	

Tutkimuksessa	todettiin,	että	mahalaukun	seinämän	nekroosi	lisäsi	kuolleisuuden	

todennäköisyyttä	7,1	kertaiseksi	ja	siksi	seinämän	nekroosimuutosten	arvioiminen	laktaattia	

hyödyntäen	helpotti	potilaiden	ennusteen	arvioimista.		

Tutkimuksissa	on	havaittu,	että	mahalaukunkiertymäpotilailla	selvästi	kohonnut	veren	

laktaattipitoisuus	on	voimakkaasti	kytköksissä	huonoon	toipumisennusteeseen.	Lisäksi	

Zacher	ym.	(2010)	tutkimuksessa	on	painotettu	myös	laktaatin	eliminaationopeuden	

vaikutusta	ennusteen	arvioimiseen.	Tutkimuksessa	korkean	veren	laktaattipitoisuuden	

potilailla	(laktaatti	yli	9,0	mmol/L)	mitattiin	laktaatti	uudelleen	ensihoidon	toimenpiteiden	

jälkeen	ennen	leikkaukseen	siirtymistä.	Mikäli	veren	laktaattipitoisuus	oli	saatu	ensihoidolla	

laskemaan	yli	42,2	%	lähtötasosta,	oli	potilaan	ennuste	selkeästi	parempi.	Taulukossa	5	on	

koottu	eri	tutkimuksista	toipuneiden	ja	kuolleiden	potilaiden	veren	laktaattipitoisuudet.		

	

Tutkimus	
Otoskoko	 Toipuneet	(n)	

Toipuneiden	
laktaattipitoisuuden	
keskiarvo	(mmol/L)	

Laktaattiarvon	
vaihteluväli	
(mmol/L)	

Kuolleet	(n)	
Kuolleiden	

laktaattipitoisuuden	
keskiarvo	(mmol/L)	

Laktaattiarvon	
vaihteluväli	
(mmol/L)	

Beer	ym.	(2013)	 78	 65	 4,5	 0,8–14,4	 13	 7,9	 5,6–15	

Green	ym.	(2011)	 84	 74	 3,4	 0,7–16,1	 10	 6,8	 1,4–16,9	

Zacher	ym.	(2010)	 64	 49	 6,2	+/-	3,2	 0–12,6	 15	 10,3	+/-	3,2	 3,9–16,7	

de	Papp	ym.	(1999)	 101	 87	 3,5	 0,8–14,1	 14	 8,5	 2–13,8	

Oron	ym.	(2018)	 41	 34	 3,8	 0,78–21,9	 7	 11,4	 3,8–19,4	

Taulukko	6:	Veren	laktaattipitoisuuden	vaikutus	potilaan	ennusteeseen.	
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5.1.7.	Pään	trauma	

Traumaattisen	päävamman	yhteydessä	veren	laktaattipitoisuuden	määrittäminen	ei	kissoilla	

tai	koirilla	anna	välttämättä	kovin	selkeää	kuvaa	potilaan	ennusteesta	(Di	Mauro	ja	Schoeffler	

2016).	Sharma	ja	Holowaychuk	(2015)	tutkimuksessaan	72	pääntraumapotilaalla	havaitsivat,	

että	toipuneilla	potilailla	veren	laktaattipitoisuus	oli	merkitsevästi	alempi	(2,0mmol/L)	kuin	

kuolleilla	potilailla	(3,2	mmol/L).	Veren	laktaattipitoisuus	kuitenkin	vaihteli	tutkimuksessa	

erittäin	paljon	(toipuneet	0,4–7,7	mmol/L,	kuolleet	0,6–8,9	mmol/L),	joten	laktaattiarvon	

käyttö	yksinään	ennusteen	määrittämisen	mittarina	ei	toimi.	Inao	ym.	(1988)	havaitsi	

kokeellisessa	tutkimuksessaan	20	kissalla,	että	veren	laktaattipitoisuus	on	yhteydessä	

vamman	vakavuuteen.	

		

5.1.8.	Vastasyntyneen	elinvoimaisuus	

Koiranpennuilla	laktaattiarvon	käyttö	elinvoimaisuuden	mittarina	on	antanut	eriäviä	tuloksia.	

Castagnetti	ym.	(2017)	tutkimuksessa	havaittiin,	että	kuolleiden	pentujen	veren	

laktaattipitoisuus	oli	ollut	eloonjääneitä	pentuja	korkeampi	ja	niiden	saamat	APGAR-pisteet	

olivat	heikommat.	Sen	sijaan	Mila	ym.	(2017)	tutkimuksessa	ei	havaittu	selkeää	eroa	

eloonjääneiden	ja	kuolleiden	pentujen	veren	laktaattipitoisuudessa.	Tutkimuksessa	parhaaksi	

elinvoimaisuuden	mittariksi	oli	osoittautunut	APGAR-pisteytys	ja	verensokerin	mittaus.	

Groppetti	ym.	(2010)	tutkimuksessa	todettiin,	että	laktaattiarvon	mittaus	yhdessä	APGAR-

pisteytyksen	kanssa	antoi	hyvän	kuvan	pennun	elinvoimaisuudesta.			

	

5.2.	Sairaalapotilaan	ennusteen	arvioiminen	

Veren	laktaattipitoisuuden	seurantaa	voidaan	käyttää	hoidon	onnistumisen	mittarina	ja	

sairaalahoidossa	olevan	eläimen	paranemisennusteen	arvioinnin	työkaluna.	Laktaatin	

mittaaminen	voi	helpottaa	hoitopäätöksien	tekemistä	ja	ohjata	kohti	oikeaa	hoitoa	(Gillespie	

ym.	2017).		

Hoidon	onnistumisen	yhtenä	hyvänä	mittarina	voidaan	pitää	muun	muassa	laktaattiarvon	

normalisoitumista.	Persistoiva	eli	jatkuva	hyperlaktatemia	kertoo	heikommasta	
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selviämisennusteesta,	sillä	silloin	laktaattia	ei	metaboloida	elimistössä	riittävän	tehokkaasti	ja	

sitä	mahdollisesti	tuotetaan	jopa	lisää	(Blutinger	ym.	2021).	

Ihmisten	teho-osastolla	tehdyssä	tutkimuksessa	(n=95)	McNelis	ym.	(2001)	havaitsi	

persistoivan	hyperlaktatemian	indikoivan	selkeästi	heikompaa	selviämisennustetta.	

Tutkimuksessa	todettiin	100	%	kuolleisuus,	mikäli	veren	laktaattipitoisuus	ei	96	tunnin	

sisällä	palautunut	normaalitasolle	(<2	mmol/L).	Mikäli	laktaattiarvo	laski	24	tunnin	sisällä	

hoidon	aloittamisesta	normaalitasolle,	oli	kuolleisuus	vain	3,9	%.	Viivästynyt	laktaattiarvon	

normalisoituminen	heikensi	selviämisennustetta	selkeästi,	sillä	vasta	24–48	tunnin	sisällä	

normaaliksi	laskenut	laktaattiarvo	indikoi	jo	jopa	42,5	%	kuolleisuutta.	Husain	ym.	(2003)	

esitti	samansuuntaisia	tutkimustuloksia	laktaattiarvon	laskunopeuden	ja	selviämisennusteen	

välillä.	Tutkimuksessa	hitaasti	laskeva	veren	laktaattipitoisuus	korreloi	selkeästi	heikomman	

selviämisennusteen	kanssa.		

Eläimillä	tehdyissä	tutkimuksissa	on	havaittu	samanlaiset	viitteet	kuin	ihmispuolenkin	

tutkimuksissa,	mutta	tutkimukset	ovat	eläimillä	tehtynä	suppeampia.	Blutinger	ym.	(2021)	

tutkimuksessa	shokkisilla	koirapotilailla	(n=71)	havaittiin,	että	veren	laktaattipitoisuus	

normalisoitui	selvästi	nopeammin	selvinneillä	potilailla	kuin	kuolleilla.	Tutkimuksessa	

ennustetta	heikensi,	mikäli	veren	laktaattipitoisuus	ei	laskenut	neljässä	tunnissa	yli	50	%.		

Holahan	ym.	(2010)	tutkimuksessa	IMHA:a	sairastavilla	koirilla	(n=173)	havaittiin,	että	mikäli	

veren	laktaatti	oli	normalisoitunut	6	tunnin	aikana,	potilaan	selviämisennuste	oli	100	%.	

Mikäli	laktaatti	oli	edelleen	koholla	6	tunnin	kuluttua	hoidon	alusta,	oli	tutkimuksessa	

selviämisennuste	selvästi	huonompi	(71	%).	Nel	ym.	(2004)	tutkimuksessa	babesioosia	

sairastavilla	koirilla	(n=90)	havaittiin,	että	vuorokauden	jatkuva	persistoiva	hyperlaktatemia	

johti	tutkimuksessa	kuolemaan.	Sen	sijaan	yli	50	%	puhdistuma	veren	laktaatissa	8	tunnin	

välein	oli	merkittävästi	potilaan	ennustetta	parantava	löydös.	Cortellini	ym.	(2015)	

tutkimuksessa	83	koiralla	hyperlaktatemia	septisen	peritoniitin	leikkaushoidon	jälkeen	johti	

67	%	potilaista	kuolemaan.	Potilaista,	joiden	veren	laktaattipitoisuus	oli	normaali,	kuoli	vain	

24	%.	Tutkimuksessa	laktaatin	nopea	normalisoituminen	paransi	potilaiden	ennustetta.		
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III	POHDINTA	

Akuuttipotilaiden	veren	laktaattipitoisuutta	mittaamalla	voidaan	saada	sekä	hoitopäätöksien	

että	potilaan	ennusteen	arvioimisen	kannalta	erittäin	tärkeää	tietoa.	Rosenstein	ym.	(2018)	

mukaan	veren	laktaattipitoisuutta	mittaamalla	voidaan	määrittää	potilaan	riskikategoria	ja	

ennuste	toipumiselle.	Lisäksi	elimistön	eri	effuusionesteiden	laktaattia	voidaan	hyödyntää	

nesteen	septisyyden	ja	maligniteetin	arvioimisessa.	Eläimillä	tehtyä	tutkimusta	laktaatin	

hyödyntämisestä	ei	ole	tehty	vielä	juurikaan	isommassa	mittakaavassa,	minkä	vuoksi	

kunnollisia	raja-arvoja	laktaatille	ei	eri	sairauksien	kohdalla	ole	määritetty.		

Laktaattiarvoa	mitattaessa	on	tärkeää	tuntea	laktaatin	muodostumisen	mekanismit	riittävän	

hyvin.	Erilaisissa	sairauksissa,	reaktioissa	tai	myrkytyksissä	laktaattiarvon	kohoaminen	voi	

tarkoittaa	potilaalle	eri	asiaa	ja	potilasta	olisikin	tarkasteltava	kokonaisuutena	yksittäisten	

arvojen	sijaan	(Gillespie	ym.	2017).	Lisäksi	useissa	tutkimuksissa	on	suositeltu	veren	

laktaattipitoisuuden	kontrolloimista	ensimittauksen	jälkeen,	sillä	yksittäinen	mittaus	ei	anna	

potilaan	tilasta	riittävän	kattavaa	kuvaa	(Allen	ja	Holm	2008,	Gillespie	ym.	2017,	Rosenstein	

ym.	2018).	Eri	tutkimuksissa	on	käytetty	vaihtelevia	tuntimääriä	laktaatin	kontrolloimiselle	ja	

yleisimmät	ajankohdat	ovat	olleen	4–6	tuntia	hoidon	aloituksesta	(Blutinger	ym.	2021,	Nel	

ym.	2004).	Mielestäni	hyvä	ohjenuora	olisi	tutkia	laktaatti	akuuttipotilaalta	ensihoidon	

yhteydessä	ja	tämän	jälkeen	neljän	tunnin	välein	siihen	asti,	kunnes	se	on	normalisoitunut	

(alle	2,5	mmol/L).	Mikäli	ensihoidon	yhteydessä	otetun	verinäytteen	laktaatti	on	

voimakkaasti	koholla,	en	suosittele	vielä	sen	perusteella	tekemään	johtopäätöksiä	heikosta	

ennusteesta,	vaan	katsomaan	laktaatin	uudestaan	ensihoidon	jälkeen.	Normaali	laktaatti	

ensihoidon	yhteydessä	antaa	kuitenkin	jo	tässä	vaiheessa	hyvän	ennusteen	toipumiselle.		

Laktaattiarvoa	voidaan	akuuttipotilailla	sekä	sairaalaan	jatkohoitoon	jäävillä	potilailla	

hyödyntää	ennusteen	arvioinnissa.	Yksi	tutkituimmista	sairaustiloista	koirilla	laktaattiarvon	

antaman	ennusteen	suhteen	on	mahalaukun	laajentuma	ja	kiertymä	(Beer	ym.	2013,	Green	

ym.	2011,	Mooney	ym.	2014),	joka	on	koiralle	hengenvaarallinen	ja	erittäin	nopeaa	hoitoa	

vaativa	sairaustila.	Useissa	tutkimuksissa	on	pyritty	selvittämään	laktaatin	raja-arvoja	

mahdolliselle	mahalaukun	nekroosille	sekä	potilaan	menehtymiselle	hoidosta	huolimatta	(de	

Papp	ym.	1999,	Zacher	ym.	2010).	Tutkimuksien	perusteella	suosittelisin	tutkimaan	näiltä	

eläimiltä	veren	laktaatin	heti	potilaan	saavuttua	vastaanotolle	sekä	shokkihoidon	jälkeen	

ennen	leikkaushoitoon	siirtymistä.	Samaa	toimintamallia	suosittelivat	myös	Zacher	ym.	
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(2010),	joiden	tutkimuksessa	todettiin	ennusteen	olevan	selkeästi	parempi,	mikäli	

shokkihoidolla	potilaan	laktaatti	saatiin	laskemaan	yli	42,2	%	lähtötasosta.		

Eläimillä	tehtyjä	tutkimuksia	laktaattiarvon	käytön	hyödyistä	on	rajallisesti	ja	lisäksi	

tehdyissä	tutkimuksissa	otoskoko	on	useimmiten	hyvin	pieni.	Tämän	vuoksi	tehtyjen	

tutkimuksien	tuloksissa	saattaa	esiintyä	kohtalaisen	suurtakin	hajontaa	tai	jopa	ristikkäisiä	

lopputuloksia.	Suurin	osa	tutkimuksista	on	tehty	vain	alle	100	yksilön	otoskoolla,	mikä	syö	

tuloksien	luotettavuutta.	Ihmisillä	tutkimusta	laktaatin	hyödyistä	on	enemmän	ja	osaa	

tehdyistä	tutkimuksista	voidaan	soveltaa	myös	lemmikkieläimiin,	sillä	useissa	tapauksissa	

veren	laktaattipitoisuuden	nousun	mekanismit	ovat	samat	niin	eläimillä	kuin	ihmisilläkin.	

Toisaalta	on	myös	tilanteita,	missä	näin	ei	ole.	Parasetamolimyrkytyksien	kohdalla	

esimerkiksi	kissoilla	jo	pienet	pitoisuudet	lääkettä	ovat	voimakkaan	maksatoksisia	kissojen	

luonnollisten	entsyymipuutoksien	vuoksi	(Court	ja	Greenblatt	1997).	Myrkytyksissä	

eroavaisuudet	eri	eläinlajien	välillä	sekä	erittäin	laaja	valikoima	erilaisia	toksiineita	tekevät	

laajemmat	tutkimukset	lähes	mahdottomiksi	etenkin	harvinaisempien	aineiden	kohdalla.	

Myrkytystapaukset	eläimillä	ovat	usein	yksittäistapauksia,	joiden	otto	mukaan	tutkimuksiin	

jälkikäteen	voi	olla	haastavaa	erilaisten	hoito-	ja	diagnostiikkakäytänteiden	vuoksi.		

Laktaattiarvon	mittaaminen	effuusionesteiden	tyypin	määrittämiseksi	on	hyödyllistä.	Nesteen	

septisyyttä	epäiltäessä	effuusionesteen	laktaatin	ja	glukoosin	tutkiminen	ja	vertaaminen	

plasman	arvoihin	on	hyvä	sekä	nopea	menetelmä	saada	perustutkimuksia	parempi	arvio	

nesteen	laadusta	ja	mahdollisista	tarvittavista	hoitotoimenpiteistä	(Bonczynski	ym.	2003).	

Lisäksi	alustavaa	tutkimusta	on	tehty	effuusionesteiden	laktaattipitoisuuden	vaihteluista	

kasvainsairauksien	yhteydessä	(Dempsey	ja	Ewing	2011,	Nestor	ym.	2004),	mutta	tämä	osa-

alue	vaatii	vielä	runsaasti	jatkotutkimuksia.	Toistaiseksi	on	todettu,	että	pelkästään	glukoosi-	

ja	laktaattierotuksia	mittaamalla	ei	voida	erottaa	täysin	varmasti	malignia	kasvainsairautta	ja	

septistä	tilaa	toisistaan,	vaan	jatkodiagnostiikkaan	vaaditaan	myös	perinteisiä	

tutkimusmenetelmiä,	kuten	sytologia,	soluluku,	proteiinipitoisuus	ja	viljely	(Dempsey	ja	

Ewing	2011,	Koenig	ja	Verlander	2015).	Laktaatti	ei	kuitenkaan	kohoa	vapaassa	nesteessä	

ilman	hapetonta	aineenvaihduntaa	ja	patologisia	muutoksia	(DeLaurier	ym.	1989).	Näkisin	

siksi	erittäin	tärkeäksi	selvittää	syyn	vapaan	nesteen	laktaattipitoisuuden	kohoamiselle.			

Olisi	hyödyllistä	niin	potilaan,	omistajan	kuin	hoitavan	eläinlääkärinkin	kannalta,	mikäli	

akuuttipotilaan	tilaa	ja	mahdollista	ennustetta	pystyttäisiin	arvioimaan	entistä	paremmin.	

Ennusteella	tuleville	toimenpiteille	sekä	selviämiselle	voi	olla	omistajalle	hyvin	suuri	
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merkitys,	kun	täytyy	tehdä	päätös	mahdollisen	suuriakin	kustannuksia	vaativan	hoidon	ja	

potilaan	eutanasian	väliltä.	Lisäksi	tarkemmalla	ennusteen	laatimisella	voidaan	arvioida	

hoitoon	kuluvia	kustannuksia	ja	sairaalahoitopäivien	lukumäärää	entistä	tehokkaammin.		
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IV	JOHTOPÄÄTÖKSET	

Suomessa	ei	ole	ennen	tätä	kirjallisuuskatsausta	tehty	yhtä	kattavaa	suomenkielistä	julkaisua	

koskien	eläimillä	tehtävää	laktaattiarvon	mittaamista.	Tutkielmani	tarjoaa	suomalaisille	

eläinlääkäreille	kattavan	katsauksen	laktaattiarvon	käyttöön	liittyen.	Toivon,	että	tämä	

katsaus	parantaa	eläinlääkärien	laktaattiarvon	mittaamiseen	liittyvien	hyötyjen	tuntemusta	ja	

ymmärrystä	laktaatin	käytöstä	diagnostisena	menetelmänä.	Toivon,	että	tutkielmani	tekee	

laktaatin	tutkimisen	yleisemmäksi	osana	akuuttipotilaalle	tehtäviä	tutkimuksia	ja	siten	

helpottaa	potilaan	tilan	arviointia	sekä	hoitopäätöksien	tekemistä.		
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