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1 JOHDANTO 

 

 

Kliininen patologia on elämänaikaisten sairauksien syiden selvittämistä ja se koostuu 

laboratorio- (veri- ja virtsanäytteet) ja sytologisista tutkimuksista (Whalan 2015). Laboratorio-

tutkimukset tuottavat paljon tietoa yksilön elimistön tilasta nopeasti ja pienellä vaivalla. 

Yksittäisellä laboratoriotuloksella ei kuitenkaan tee mitään ilman tietoa normaaliarvoista. 

Viitearvot kertovat sen arvovälin, jolle suurin osa terveistä yksilöistä asettuu. Viitearvojen 

määrittämiseen on erilaisia laskutapoja. Sopivan laskutavan valinta riippuu aineiston koosta ja 

arvojen jakaumasta (Uotila ym. 2019). Yleisesti käytössä on 95 % keskipersentiiliväli, joka 

tarkoittaa että 95 % terveistä yksilöistä asettuu viitearvovälille (Uotila ym. 2019). American 

Society of Veterinary Pathology (ASVP) on julkaissut kattavan ohjeistuksen viitearvojen 

määrittämisestä eläinlääketieteen käyttöön (ASVP 2021).   

 

Tämä lisensiaatin tutkielma koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja tutkimusosuudesta. 

Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on käydä läpi yleisimpiä verestä mitattavia 

laboratorioparametreja koe-eläimillä ja niiden merkitystä, tuoda esille yleisiä koe-eläinten 

tutkimustuloksiin vaikuttavia tekijöitä sekä lyhyesti tarkastella koe-eläinten hyvinvointiin 

vaikuttavia tekijöitä. Tutkimusosuuden tarkoituksena on määritellä viitearvot Orionin 

prekliinisessä lääketutkimuksessa käytettäville uros- ja naarasrotille hematologian, 

hyytymistekijöiden ja kliinisen kemian osalta. Lisäksi verrataan urosten ja naaraiden arvoja 

toisiinsa sekä tarkastellaan verinäytteenottopaikan (sydän tai häntäverisuoni) vaikutusta 

arvoihin. Aiemmissa tutkimuksissa urosten ja naaraiden välillä on havaittu eroja 

verinäytetutkimusten tuloksissa, mutta tulokset vaihtelevat lähteestä riippuen (Alemán ym. 

1998, Kampfmann ym. 2012, Whalan 2015). Myös verinäytteenottopaikalla voi olla vaikutusta 

verinäytteiden tuloksiin (Upton ja Morgan 1975, Whalan 2015). Tämän tutkielman osana on 

tarkoitus selvittää, millaisia eroja Orionin tutkimusmateriaalissa on urosten ja naaraiden, sekä 

sydän- ja häntäverinäytteiden välillä. 
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

 

2.1 KOE-ELÄIMET LÄÄKETUTKIMUKSESSA 

 

Lääkeaineen saaminen markkinoille vaatii pitkän ja monivaiheisen tutkimuksen. Uuden 

lääkkeen tutkimus ennen markkinoille saattamista jaetaan kahteen vaiheeseen, prekliiniseen ja 

kliiniseen tutkimusvaiheeseen (Happonen ja Saano 2006). Prekliinisen tutkimuksen tavoitteena 

on saada riittävästi tietoa lääkeaineen turvallisuudesta (toksikologiset tutkimukset) ja 

lääkeaineen toimivuudesta halutussa käytössä, terapeuttisesta annoksesta sekä 

vaikutusmekanismeista (farmakologiset tutkimukset) (Happonen ja Saano 2006, Kehinde 

2013). Samat periaatteet pääpiirteissään pätevät sekä kehiteltäessä ihmis- että eläinlääkkeitä. 

Prekliinisten tutkimusten suorittaminen on edellytys ennen lääkeaineen päätymistä kliiniseen 

tutkimusvaiheeseen, jossa lääkeainetta testataan ihmisillä. Kliininen vaihe jaetaan vielä osiin, 

niin sanottuihin faaseihin, joita on kolme (Happonen ja Saano 2006). Lääkeaineen tutkiminen 

voidaan keskeyttää missä tahansa vaiheessa, mikäli tulokset puhuvat keskeytyksen puolesta. 

Suurin osa kehitteillä olevista lääkeaineista karsiutuu prekliinisessä tutkimusvaiheessa 

(Happonen ja Saano 2006). Prekliinisen ja kliinisen tutkimusvaiheen jälkeen lääkkeelle voidaan 

hakea myyntilupaa. Uuden lääkkeen saaminen markkinoille vie usein vähintään 10 vuotta 

(Happonen ja Saano 2006). 

 

Prekliinisissä tutkimuksissa yhä edelleen välttämättömässä roolissa ovat eläinkokeet, joita 

tehdään sekä farmakologisissa että toksikologisissa tutkimuksissa. EU:n neuvoston direktiivin 

2001/83/EY mukaisesti toksisuuskokeissa ja farmakologisissa kokeissa tulee määrittää kerta-

annoksen toksisuus, toistetun annostelun toksisuus, sikiötoksisuus, vaikutus 

lisääntymisfysiologiaan, karsinogeeninen potentiaali, farmakodynamiikka ja 

farmakokinetiikka. Lisäksi paikalliskäyttöön tarkoitetuilla valmisteilla on omia vaatimuksia. 

Toksisuuskokeissa tulee käyttää vähintään kahta eri nisäkäslajia ja toistetun annoksen 

toksisuuskokeissa toisen on oltava jokin muu kuin jyrsijä (EPNDir 2001/83/EY). 

Farmakologisissa tutkimuksissa yleisimmin käytetty koe-eläin on hiiri, toksikologisissa 

tutkimuksissa käytetään yleisimmin rottia, hiiriä, kaneja ja koiria (Kehinde 2013). 

 



       
 
       
 

5 
 

Rotta on jo pitkään ollut yksi yleisimmistä koe-eläimistä, koska ne ovat helppohoitoisia, 

nopeasti lisääntyviä, tuottavat kerralla useita jälkeläisiä, niitä on helppo kouluttaa ja ne 

sopeutuvat erilaisiin ympäristöihin, eikä niiden ylläpitäminen vie paljon tilaa (Clause 1993). 

Lisäksi rotta on nisäkkäänä elimistöltään samankaltainen ihmisen kanssa ja rotasta on paljon 

histopatologista tutkimustietoa vuosikymmenten ajalta, jota voidaan hyödyntää uusissa 

tutkimuksissa (Carter ym. 2020). Suomessa rotta onkin toiseksi yleisin koe-eläimenä käytetty 

jyrsijä hiiren jälkeen ja lähes kymmenen prosenttia Suomessa käytetyistä koe-eläimistä on rottia 

(AVI 2018). Laboratotriorotat on jalostettu pääasiassa kesyrotasta (Rattus norvegicus) useiksi 

eri kannoiksi (Carter ym. 2020). Kannat voidaan jakaa karkeasti sisä- ja ulkosiittoisiin. 

Sisäsiittoisessa kannassa pyritään täydelliseen geneettiseen vastaavuuteen eri yksilöiden välillä 

ja kanta voidaan määrittää sisäsiittoiseksi, mikäli niitä on jalostettu vähintään 20 sukupolvea 

risteyttämällä ainoastaan sisaruksia ja kaikki nämä sukupolvet voidaan jäljittää yksilötasolle 

(MGI 2016).  Ulkosiittoisessa kannassa taas pyritään ylläpitämään kannan sisäistä geneettistä 

variaatiota eikä silloin tietoisesti risteytetä sisaruksia (MGI 2016). Yleisiä tutkimuskäytössä 

olevia ulkosiittoisia rottakantoja ovat Wistar ja Sprague-Dawley, jotka ovat molemmat 

perinteisiä albiinorottia (Pallav Sengupta 2013).  

 

 

 

2.2 KLIININEN PATOLOGIA 

 

Kliinisen patologian menetelmät on kehitetty eläimen fysiologisen tilan ja elimistön 

homeostasian määrittämiseen. Kliinisen patologian avulla voidaan määrittää sairauksia, 

elimistön myrkytystiloja ja elinten toimintaa usein jo ennen oireiden ilmenemistä (Whalan 

2015). Lääketutkimuksessa kliininen patologia auttaa selvittämään lääkeaineen vaikutuksia 

elimistöön, mahdollisia toksisisia vaikutuksia eri elimiin, lääkeaineen aiheuttamia 

kudosvauriota tai muita fysiologisia muutoksia (Tomlinson ym. 2013). Eläinkokeiden kliinisen 

patologian tulosten raportointi kuuluukin tärkeänä osana uuden lääkeaineen turvallisuuden 

arviointiin prekliinisessä vaiheessa (Tomlinson ym. 2013). Kliinisen patologian näytetyyppejä 

ovat verinäytteet, virtsanäytteet sekä erilaiset sytologiset- eli solunäytteet (Whalan 2015). 

Nämä näytteet ovat helppoja ottaa ja ne antavat nopeasti arvokasta tietoa elimistön tilasta, jonka 

johdosta kliininen patologia on yksi tutkimuksen tärkeimmistä työkaluista. Tässä 
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kirjallisuusosiossa keskitytään verinäytteistä otettaviin analyyseihin, sillä ne ovat tämän 

tutkielman tutkimusosuuden aiheena. 

 

 

2.2.1 Hematologia 

 

Hematologisen tutkimuksen tarkoituksena on tutkia veren soluja (punasolut, valkosolut, 

verihiutaleet) (Whalan 2015). Lisäksi hematologiaan luetaan myös verisoluja muodostavien 

kudosten, lähinnä luuytimen, toiminnan tutkiminen (Whalan 2015). Prekliinisessä 

lääketutkimuksessa tutkittavat hematologian arvot vaihtelevat tutkimuslaitoksittain ja 

tutkimuksen tarpeen mukaan, mutta yleisimpiä, ja Amerikan eläinlääketieteellisen kliinisen 

patologian yhdistyksen (American Society for Veterinary Clinical Pathology, ASVCP) 

suosittelemia tutkittavia arvoja ovat hematokriitti (HCT, PCV), hemoglobiini (HGB, Hb), 

punasolujen kokonaismäärä (RCB), punasolujen keskitilavuus (MCV), keskimääräinen 

punasolun hemoglobiini (MCH), punasolujen keskimääräinen hemoglobiinin konsentraatio 

(MCHC), punasolujen koon vaihtelu (RDW), retikulosyyttien määrä (RET), valkosolujen 

kokonaismäärä (WBC) ja valkosoluerittelyt (neutrofiilit, NEUT, lymfosyytit, LYMPH, 

eosinofiilit, EO, basofiilit, BASO, monosyytit, MONO) (Tomlinson ym. 2013). Nämä ovat 

myös arvoja, jotka yleensä kuuluvat niin sanottuun perusverenkuvaan (Whalan 2015). Lisäksi 

ASVCP suosittelee verisivelyn tekoa ja tulkintaa hematologisten tutkimusten yhteydessä, jos 

on tarpeellista varmistaa solumorfologiaa tai manuaalisesti tarkastaa automaattisesti laskettujen 

soluerittelyjen tulokset (Tomlinson ym. 2013). RCB:n, HGB:n ja HCT:n lasku kertoo 

anemiasta ja arvot laskevat tyypillisimmin yhdessä. Anemiaa esiintyy monien sairauksien 

yhteydessä (Whalan 2015). Punasoluindeksejä (MCV, MHC, MCHC ja RDW) käytetään 

erityisesti määrittämään anemian tyyppiä ja etiologiaa (Sarma 1990). Anemian arvioinnissa 

käytetään myös epäkypsiä punasoluja (retikulosyyttejä) mittaavaa arvoa (RET). RET-arvo 

kertoo, kykeneekö luuydin tuottamaan uusia punasoluja menetettyjen tilalle (Whalan 2015). 

 

WCB-arvon nousu (leukosytoosi) kertoo useinmiten tulehduksesta elimistössä, mutta 

valkosoluarvo voi nousta myös esimerkiksi kasvainten, verenvuodon, hemolyysin tai 

myrkytysten seurauksena (Whalan 2015). Valkosolujen määrän lasku (leukopenia) taas voi olla 

seurausta vakavasta infektiosta, jossa veren valkosoluvarastot on käytetty loppuun, 

lymfaattisesta leukemiasta, tietyistä anemioista, anafylaktisesta shokista tai munuaisvauriosta 

(Whalan 2015). Erittelylaskennat kertovat tulehduksen kestosta ja aiheuttajasta. Neutrofiilit 
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(NEUT) ovat pääasiallinen valkosoluryhmä akuuteissa tulehduksissa, jossa niiden määrä 

lisääntyy voimakkaasti (neutrofilia) (Liew ja Kubes 2019). Alkuvaiheen tulehduksessa voidaan 

nähdä myös neutrofiilien määrän lasku (neutropenia), kun verenkierron neutrofiilit siirtyvät 

infektoituneeseen kudokseen (Whalan 2015). Neutropenia voi olla myös seurausta hyvin 

voimakkaasta tulehduksesta. Neutrofiilejä tuotetaan luuytimessä jatkuvasti ja verenkierron 

mukana kiertävien neutrofiilien puoliintumisaika on vain noin kuudesta kahdeksaan tuntia 

(Liew ja Kubes 2019). Kypsän neutrofiilin tunnistaa liuskottuneesta tumasta. Epäkypsiä 

neutrofiilejä, joiden tuma ei ole vielä liuskottunut, kutsutaan sauvatumaisiksi neutrofiileiksi 

(Whalan 2015). Sauvatumaisia neutrofiileja löytyy aina pieniä määriä verenkierrosta, mutta 

niiden pääasiallinen varastointipaikka on luuydin (Whalan 2015). Vastauksena tarpeeseen 

(esimerkiksi infektio, verenhukka, tietyt kasvainsairaudet) luuydin voi vapauttaa 

poikkeuksellisen paljon sauvatumaisia neutrofiilejä, jota kutsutaan englanniksi nimellä ”left 

shift” (Honda ym. 2016, Whalan 2015). Bakteeritulehdusessa ”left shift” ei ilmene heti, vaan 

noin 12-24 h infektion alkamisesta (Honda ym. 2016).  

 

Lymfosyytit ovat vaihtelevan kokoisia, pyöreätumaisia soluja (Whalan 2015). Lymfosyytteihin 

lukeutuvat B-lymfosyytit tuottavat vasta-aineita, kun taas T-lymfosyytit jakautuvat  

sytotoksisiin, kohdesolunsa suoraan tuhoaviin soluihin ja  auttaja-T-soluihin, jotka mm. 

auttavat aktivoimaan B-soluja (Whalan 2015). Molemmat lymfosyyttityypit muodostavat 

muistisoluja ja ovat siten tärkeä osa hankittua immuniteettiä. Lymfosyyttien määrä lisääntyy 

(lymfosytoosi) tyypillisimmin kroonisissa tulehduksissa (Whalan 2015). Lymfosyyttien määrä 

voi laskea (lymfopenia) akuuteissa tulehduksissa, vakavassa sydänviassa, luuytimen 

sairauksissa ja leukemiassa (Whalan 2015). Eosinofiilien lisääntynyt määrä (eosinofilia) kertoo 

allergioista tai parasiitti-infektioista. Basofiilit taas voivat lisääntyä (basofilia) monissa 

kroonisissa sairauksissa tai allergioissa, kun normaalisti niitä on hyvin vähän tai ei ollenkaan 

(Whalan 2015). Monosyytit ovat veressä kiertäviä valkosoluja, jotka toimivat esiasteina 

kudoksissa toimiville makrofageille ja dendriittisoluille (Dutta ja Nahrendorf 2014). Ne voivat 

ottaa sisäänsä ja tuhota niin elimistölle vierasta materiaalia (bakteereja) kuin elimistön omia 

infektoituneita tai muuten viallisia soluja. Monosyytit lisääntyvät (monosytoosi) akuutissa 

tulehduksessa ja piikki niiden määrässä nähdään neutrofiilien ilmaantumisen jälkeen (Whalan 

2015). 

 

 

 



       
 
       
 

8 
 

2.2.2 Hyytymistekijät 

 

Veren hyytyminen on tärkeä fysiologinen tapahtuma, jonka tarkoituksena on estää veren 

vuotaminen trauman yhteydessä ja mahdollistaa haavan paraneminen. Veren hyytymistä 

aktivoivat tekijät pyrkivät nopeaan veren hyytymiseen vauriokohdassa, mutta veriplasman 

hyytymistä estävät tekijät varmistavat hyytymisen olevan vain paikallinen (O’Donnell ym. 

2019). Häiriöt hyytymistekijöiden aktivoitumisessa voivat johtaa verenvuotoon ja toisaalta 

niiden liiallinen aktivaatio trombeihin, jotka voivat aiheuttaa tukoksia verisuoniin ja siten 

erilaisia infarkteja ja verenkiertohäiriöitä (Winter ym. 2017). 

 

Elimistön normaalissa fysiologisessa tilassa veren hyytyminen esimerkiksi haavan syntyessä 

voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa, niin sanotussa primäärissa 

hemostaasissa, endoteelisolujen tuottama von Willebantin tekijä (VWF) sitoutuu kudosvaurion 

seurauksena subendoteliaaliseen kollageeniin, johon veri ei normaalisti ole kosketuksissa 

(Winter ym. 2017). Veressä kiertävät verihiutaleet sitoutuvat VWF:ään ja aktivoituvat. 

Aktivoituneet verihiutaleet kiinnittyvät toisiinsa muodostaen tulpan verenvuotokohdan päälle 

(Winter ym. 2017). Verihiutaleiden määrää mitataan rutiinisti perusverenkuvan yhteydessä 

(PLT). Verihiutaleiden liian vähäinen määrä (trombosytopenia) johtaa hyytymishäiriöihin 

(Whalan 2015).  

 

Sekundäärisen hemostaasin päämääränä on muodostaa fibrinogeenistä sen aktiivista muotoa 

fibriiniä (O’Donnell ym. 2019). Fibriini muodostaa verkkomaisen rakenteen kasautuneiden 

verihiutaleiden lomaan ja tämä vahvistaa veritulppaa. Fibriinin aktivoituminen on seurausta 

useiden tekijöiden kaskadimaisesta aktivoitumisesta (O’Donnell ym. 2019, Whalan 2015). 

Tärkeänä osana on protrombiinin muuntuminen trombiiniksi, joka on avainasemassa 

aktivoimassa fibrinogeenin muuttumista fibriiniksi, mutta se aktivoi myös kaskadin alkupäätä 

(O’Donnell ym. 2019). Perinteisesti on ajateltu, että sekundäärinen hemostaasi voi aktivoitua 

kahta eri reittiä (Whalan 2015). Ulkoisessa reitissä hyytymiskaskadin laukaisevana tekijänä on 

kudosfaktori (TF), joka ei normaalisti ole veren kanssa kosketuksissa. Verisuonivaurion 

yhteydessä se kuitenkin paljastuu verisuonia ympäröivästä kudoksesta (O’Donnell ym. 2019). 

TF yhdessä toisen tekijän, VIIa:n, kanssa aktivoi Xa:n, joka puolestaan aktivoi trombiinin 

(Winter ym. 2017). Sisäinen reitti puolestaan aktivoituu veressä jo olevien aineiden 

vaikutuksesta, kun vereen joutuu jotain sinne kuulumatonta, ja tämä laukaisee 

hyytymistekijäkaskadin aktivoitumisen (Winter ym. 2017). Sekä ulkoinen että sisäinen reitti 
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yhdistyvät yhteiseksi reitiksi, jonka lopputuotteena on fibriini (Whalan 2015, Winter ym. 2017). 

Nykykäsityksen mukaan kuitenkin uskotaan, että normaalissa fysiologiassa TF on pääasiallinen 

hyytymiskaskadin laukaisija (O’Donnell ym. 2019). TF:n aktivoimien tekijöiden seurauksena 

syntyy trombiinia, joka käynnistää myös sisäisen reitin. Lisäksi TF:n ja VIIa:n muodostama 

kompleksi aktivoi välivaiheiden kautta myös IX:n muuntumista IXa:ksi, joka perinteisesti on 

mielletty sisäisen reitin tapahtumaksi (Winter ym. 2017). Sisäinen ja ulkoinen reitti eivät siis 

ole kaksi toisistaan erillistä reittiä, vaan ne toimivat hallitussa yhteistyössä. 

 

Kliinisessä työssä on usein hyödyllistä selvittää sekundäärisen hemostaasin toimivuutta 

elimistössä. Tätä mittaavia testejä, jotka ovat yleisesti käytössä, ovat protrombiiniaika (PT, 

SPA), aktivoitu osittainen tromboplastiiniaika (APTT), trombiiniaika (TT) ja fibrinogeenin 

mittaus (Winter ym. 2017). SPA-testi sisältää TF:ää, joka käynnistää ulkoisen hyytymisreitin 

ja mittaa aikaa joka kuluu ulkoisen hyytymisreitin käynnistämisestä veren hyytymiseen 

sekunteina (Whalan 2015). SPA-arvon nousu voi kertoa tiettyjen hyytymistekijöiden 

(fibrinogeeni, protrombiini, V, VII tai X) puutteesta, K-vitamiinin puutteesta, DIC:stä tai 

maksasairaudesta (Whalan 2015, Winter ym. 2017). Myös tietyt aineet voivat hidastaa 

hyytymistä (warfariini, hepariini, jotkut antibiootit, etanoli) (Whalan 2015). APTT-testi 

puolestaan sisältää aineita (esim. silikaatti, kaoliini), jotka käynnistävät sisäisen hyytymisreitin, 

ja testi mittaa ajan sisäisen reitin aktivoitumisesta hyytymän muodostumiseen sekunteina 

(Whalan 2015). APTT-testillä voidaan havaita sisäisen ja yhteisen reitin hyytymistekijöiden 

puutteita (VIII, IX, XI, XII, PK, HMVK tai fibrinogeeni) (Winter ym. 2017). TT-testi sisältää 

trombiinia ja se mittaa yhteisen reitin hyytymistekijöiden toimivuutta (Winter ym. 2017). 

Fibrinogeenin mittauksilla pyritään diagnosoimaan hypofibrinogenemiaa, dysfibrinogenemiaa, 

DIC:ä ja primääristä fibrinogenolyysiä (Winter ym. 2017). Tertiäärisessä hemostaasissa 

fibriinisäikeet sitoutuvat toisiinsa kovalenttisesti, jolloin verihyytymän rakenne edelleen 

kovettuu (Winter ym. 2017). 

 

 

2.2.3 Kliininen kemia 

 

Kliinisen kemian parametrit ovat verestä määritettäviä elimistön eri elinten tuottamia 

kemiallisia yhdisteitä. Veren mukana kulkeutuu valtava määrä erilaisia proteiineja,  

pienmolekyylejä ja elektrolyyttejä (Whalan 2015). Pääasiassa maksan toiminnasta kertovia 

arvoja ovat pieneläimillä alaniiniaminotransferaasi (ALT, ALAT), albumiini (ALB), alkalinen 
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fosfataasi (ALP, AFOS), aspartaattiaminotransferaasi (AST, ASAT), sappihappotesti, 

bilirubiini, kolesteroli, triglyseridit, globuliinit (GLOB) ja kokonaisproteiinit (TP) (Tomlinson 

ym. 2013). ALT-arvo on arvoista spesifisin maksaparenkyymin vaurioille (Whalan 2015).  

Paasto ja anoreksia voivat joskus laskea ALP-arvoa (Whalan 2015). Maksa-arvot voivat nousta 

maksasairauksissa tai sappiteiden sairauksissa, kuten sappitietukoksissa. Sappitiet voivat 

tukkiutua myös eläimillä, joilla ei ole sappirakkoa (kuten rotilla) (Whalan 2015). TP ja 

gammaglobuliinit voivat nousta vanhemmilla eläimillä fysiologisesti, kun taas albumiini 

monesti laskee (Whalan 2015).  

 

Munuaisten toimintaa seurataan usein määrittämällä urea tai ureatyppi (BUN) ja kreatiniini 

(CREA). Näiden arvojen nousu veressä voi kertoa glomerulusten suodatustehon laskusta ja 

siten munuaisvauriosta (Hokamp ja Nabity 2016). Myös fosforin (PHOS) nousu veressä kertoo 

munuaisten toiminnan heikentymisestä. Sen sijaan PHOS-arvon lasku voi kertoa 

lisäkilpirauhasten toiminnan häiriöistä (Whalan 2015). Pääasiassa endokriinisen haiman ja 

maksan toiminnasta kertoo glukoosi (GLU) (Whalan 2015). GLU-arvo voi nousta 

(hyperglykemia) diabeteksen, pankreatiitin ja maksasairauden yhteydessä (Whalan 2015). 

Hyperglykemiaa voi esiintyä myös stressin seurauksena (Marik ja Bellomo 2013). Liian 

alhaisia GLU-arvoja (hypoglykemia) voi puolestaan esiintyä liiallisen insuliinin annostelun 

yhteydessä (insuliinishokki) tai kovan rasituksen seurauksena (Whalan 2015, Yanai 2015). 

Seerumin amylaasia (AMY) ja lipaasia (LIP) on perinteisesti käytetty eksokriinisen haiman 

tulehduksen eli pankreatiitin diagnosoinnissa (Xenoulis 2015). Näitä entsyymejä ei kuitenkaan 

erity ainoastaan haimasta, vaan myös muista kudoksista, kuten maksasta ja suolistosta, joten 

näiden arvojen mittaaminen yksinään ei ole luotettavaa pankreatiitin diagnosoinnissa (Whalan 

2015, Xenoulis 2015). Tällä hetkellä paras kliinisen kemian parametri pankreatiitin 

diagnosoimiseksi on haimaspesifisen lipaasin mittaaminen seerumista (cPLI) (Xenoulis 2015).   

 

Elektrolyyttitasapainoa seurataan mittaamalla erityisesti natriumin (NA+), kaliumin (K+), 

kloridin (CL-) ja kalsiumin (CA2+) määrää veressä (Whalan 2015). Elektrolyytit osallistuvat 

muun muassa veren osmoottisen paineen muodostumiseen, hermosolujen sähköisten 

impulssien tuottamiseen, lihasten supistumiseen ja solujen solukalvojännitteen ylläpitämiseen 

(Dong ja Wiltshire 2019, Rasouli 2016). Elektrolyyttihäiriöitä voidaan havaita veressä monien 

eri sairauksien yhteydessä (Whalan 2015). 
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2.3 ELÄIMEN FYSIOLOGIAN JA KÄSITTELYN VAIKUTUS 

ELÄINKOETULOSTEN TULKINTAAN 

 

 

2.3.1 Eläinlaji 

 

Eri lajien välillä on huomattavia eroja, jotka tulee huomioida eläinkoetta suunniteltaessa ja 

tuloksia tulkittaessa. Jyrsijöillä on huomattavasti nopeampi perusaineenvaihdunta, kuin 

ihmisillä (Agoston 2017). Jyrsijöiden plasmassa monen entsyymin (amylaasi, kreatiinikinaasi, 

laktaattidehydrogenaasi, alaniiniaminotransferaasi) määrän on havaittu olevan suurempi, kuin 

ihmisellä, joka kertoo suuremmasta entsyymiaktiivisuudesta (Boehm ym. 2007). 

Tutkimuksissa on myös havaittu rotilla olevan suurempi kyky metaboloida tiettyjä lääkeaineita, 

kuin ihmisellä (Dong ym. 2019). Monilla eläinlajeilla on myös niille tyypillisiä piirteitä, jotka 

on tiedettävä niitä tutkittaessa. Esimerkiksi linnuilla on tumalliset punasolut ja niitä on 

tyypillisesti vähemmän kuin nisäkkäillä, lihansyöjällä ja kasvinsyöjällä on erilaiset 

ruuansulatuskanavat, mikä voi vaikuttaa esimerkiksi lääkeaineiden imeytymiseen ja hiirillä 

valkosolujen määrä voi vaihdella saman vuorokauden sisällä (Kararli 1995, Whalan 2015). 

 

 

2.3.2 Fysiologia 

 

Saman lajin sisälläkin on paljon asioita, jotka vaikuttavat elimistön toimintaan. Sukupuoli on 

yksi merkittävä tekijä, joka vaikuttaa niin yksilöiden fysiologiaan kuin käyttäytymiseen. 

Sukupuolihormonit vaikuttavat ääreishermoston kehitykseen ja toimintaan sekä muokkaavat 

mm. aistimusten havaitsemista, maksan ja muiden elinten toimintaa vaikuttaen sitä kautta 

aivoihin palaaviin hermoimpulsseihin, aivojen toimintaan ja käyttäytymiseen (De Vries ja 

Forger 2015). Lisäksi eri sukupuolilla on eroja sydän- ja verenkiertoelimistön toiminnassa, ja 

sukupuolihormoneista erityisesti estrogeenin tuotto naarailla on yhdistetty verisuoniston 

supistumista säätelevien proteiinikinaasien toimintaan (Kanashiro ja Khalil 2001), 

matalampaan verenpaineeseen ja sydänlihaksen vaurionkestävyyden paranemiseen 

(Mendelsohn ja Karas 2005). Rasvakudoksen jakautuminen on myös erilaista uroksilla ja 

naarailla, mikä edelleen vaikuttaa rasvan tuottamien viestiaineiden ja hormonien määrään eri 

sukupuolilla (De Vries ja Forger 2015). Eläinkokeissa on havaittu, että useilla lääkeaineilla on 
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erilainen farmakokinetiikka riippuen sukupuolesta (Ding ym. 2018, Miller 2001, Oltra-Noguera 

ym. 2015). Sukupuolella voi olla vaikutusta oraalisesti annettavien lääkeaineiden 

imeytymisnopeuteen suolistosta, vaikka siihen vaikuttaa myös itse lääkeaineen 

farmakokinetiikka sekä rotan kanta (Oltra-Noguera ym. 2015). Ding ym. (2018) havaitsivat 

tutkimuksessaan, että heidän tutkimansa syöpälääke ja sen metaboliitit kertyivät naarasrotilla 

kudoksiin merkittävästi suuremmissa määrissä, kuin urosrotilla. Lisäksi lääkeaineen 

jakautuvuus eri kudoksiin erosi naaraiden ja urosten välillä. Samassa tutkimuksessa havaittiin 

myös eroja lääkeaineen erityksessä virtsaan ja ulosteeseen sukupuolten välillä. Uuden 

lääkeaineen testaamisessa toksisten haittojen varalta onkin prekliinisessä vaiheessa käytettävä 

yhtä suuri määrä uros- ja naaraskoe-eläimiä (EPNDir 2001/83/EY). Sukupuolella saattaa olla 

vaikutusta myös joihinkin hematologian ja kliinisen kemian arvoihin, mutta tulokset ovat 

vaihtelevia lähteestä riippuen (Alemán ym. 1998, Kampfmann ym. 2012, Whalan 2015). 

 

Ikääntyminen vaikuttaa merkittävästi yksilön fysiologiaan. Elimistö muuttuu ensin eläimen 

kasvaessa juveniilista aikuiseksi ja jatkaa muuttumistaan vanhuuteen. Esimerkiksi aivojen 

hermotus muuttuu rotalla syntymästä aikuisuuteen ja monet tärkeät välittäjäaineet ja niiden 

reseptorit, kuten eräät aivojen kuorikerroksen GABAergiset hermosolut ja niiden 

dopamiinireseptorit, aktivoituvat tai muuttavat vastettaan aikuisuuden kynnyksellä 

(McCutcheon ja Marinelli 2009). Vanhojen, jakautumattomien solujen on havaittu muokkaavan 

kudosten mikroympäristöä muuttamalla sytokiinien, kemokiinien, kasvutekijöiden ja 

soluväliainetta muokkaavien proteiinien eritystä, jonka seurauksena kudosten ja elinten 

toiminta muuttuu yksilön siirtyessä aikuisuudesta vanhuuteen (de Magalhães ja Passos 2018). 

Ikääntymisen seurauksena myös elimistön kyky muokata ja poistaa lääkeaineita muuttuu sekä 

eläimillä että ihmisillä (Kinirons ja O’Mahony 2004). Erityisesti on tutkittu maksan CYP-

entsyymiperhettä, jonka jäsenet ovat osallisena useiden lääkeaineiden metaboloinnissa. Osa 

CYP-entsyymeistä menettää aktiivisuuttaan iän myötä, kun taas joidenkin entsyymien määrä 

vähenee (Kinirons ja O’Mahony 2004). Koe-eläimillä veriparametrit voivat muuttua 

merkittävästi eläimen vanhetessa. RBC-, HCT- ja HGB- arvot ovat yleensä nuorilla rotilla 

matalat ja arvot nousevat aikuisen tasolle kahdeksan viikon ja neljän kuukauden iän välillä 

lähteestä riippuen (Turton ym. 1989, Whalan 2015). MCV- ja MCH- arvot ovat korkeita 

nuorilla, mutta laskevat aikuisen tasolle kahdeksan viikon ikään mennessä (Turton ym. 1989). 

Myös valkosolut lisääntyvät voimakkaasti nuoruudessa ja aikuisuuden kynnyksellä (Turton ym. 

1989). Lymfosyyttien kasvu on voimakkainta kolmesta kuuteen kuukauden ikäisillä rotilla ja 

neutrofiilien noin vuoden ikäisenä (Whalan 2015). Nuorilla rotilla retikulosyyttejä voi olla 
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normaalia enemmän (Whalan 2015). Elinten kehittyminen nuoren eläimen kasvaessa vaikuttaa 

kliinisen kemian arvoihin. Kliinisen kemian arvoista fibrinogeenin, kokonaisproteiinin ja 

gammaglobuliinien määrät nousevan rotan vanhetessa, kun albumiinin määrä usein laskee 

(Turton ym. 1989, Whalan 2015).  

 

Erityisesti koe-eläimillä niiden kanta tai sukulinja voi vaikuttaa merkittävästi eläimen 

fysiologiaan. Eri rottakantojen välillä on merkittäviä eroja painossa, rasvan määrässä, rasvan 

sijainnissa ja elinten painoissa (Reed ym. 2011). Lääkeaineiden imeytymisessä on myös eroja 

eri kantojen välillä (Oltra-Noguera ym. 2015). Osalla rottakannoista lääkeaineiden 

imeytymisessä on eroja urosten ja naaraiden välillä, kun toisilla kannoilla eroja sukupuolten 

välillä ei havaittu (Oltra-Noguera ym. 2015). Tulosten vertailu eri kantojen välillä onkin 

hankalaa. Saman kannan yksilöidenkin välillä voi olla eroja riippuen niiden alkuperästä. Eri 

kasvattajilta hankituilla Wistar-rotilla havaittiin merkittäviä eroja veriparametreissa 

riippumatta siitä, että ne olivat eläneet samoissa olosuhteissa kasvattajalta lähtemisen jälkeen 

(Kampfmann ym. 2012). 

 

 

2.3.3 Koeolosuhteet 

 

Eläinyksilöiden välisten fysiologisten erojen lisäksi eläinkokeiden onnistumiseen vaikuttaa 

moni muukin tekijä. Kokeissa, jotka vaativat verinäytteen ottoa, voi näytteenottotekniikalla olla 

merkittävä vaikutus tuloksiin (Diehl ym. 2001, Whalan 2015). Rotilta voidaan ottaa verinäyte 

joko elämän aikaisesti kaulasuonesta (vena jugularis), takajalan pinnallisesta laskimosta (vena 

saphena), häntäsuonesta, retro-orbitaalisinuksesta tai kielenalussuonesta (vena sublingualis) tai 

terminaalianestesiassa sydänpunktiona, aortasta tai onttolaskimoista (vena cava) (Diehl ym. 

2001, Tomlinson ym. 2013). Verinäytteen ottopaikkaan vaikuttavat tarvittavan veren määrä, 

eläimen käsiteltävyys ja tutkimusasetelma (Diehl ym. 2001). Rotalta otettava verinäytemäärä 

on usein pieni. Takajalan laskimosta (vena saphena) otetun näytteen määrä voi olla korkeintaan 

noin 5% eläimen kokonaisverimäärästä (Diehl ym. 2001). Hännästä otettu verinäyte vastaa 

monilta osin takajalasta otettua näytettä, mutta hännästä saatava verimäärä on yleensä vielä 

pienempi (Diehl ym. 2001). Verinäytettä ottaessa hännästä, häntää ei pitäisi hieroa samaan 

aikaan, sillä se lisää kudosnesteen vuotamista vereen ja voi siten vaikuttaa kliinisen patologian 

tuloksiin (Whalan 2015). Verinäytteen ottopaikka voi myös vaikuttaa näytteestä tehtäviin 

määrityksiin. Verinäytteen ottaminen aiheuttaa kudosvaurioita ja tulehdusta (Aulbach ym. 
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2017, Diehl ym. 2001). Sydänfrekvenssi ja verenpaine ovat matalammat verinäytteen ottamisen 

jälkeen, jos verinäyte oteaan jugulariksesta verrattuna häntäsuoneen ja retro-orbitaalisuoneen 

(Fitzner Toft ym. 2006). 

 

Monet eläinkokeisiin liittyvät käytännön toimenpiteet vaikuttavat eläinten elimistöön. Eläinten 

pitäminen ruokapaastolla ennen verinäytteiden ottoa on yleisesti käytössä oleva tapa 

laboratorio-olosuhteissa (Aulbach ym. 2017, Whalan 2015). Syöminen ennen verinäytteenottoa 

voi aiheuttaa näytteen lipeemisyyttä, joka vaikuttaa moneen kliinisen kemian arvoon, kuten 

ALT, kokonaisproteiini, albumiini, kolesteroli, verihiutaleiden määrä ja amylaasi (Whalan 

2015). Vähintään kahdeksan tunnin paastolla on merkittävä vaikutus ALP-arvoon ja vähintään 

16 tunnin paastolla on lisäksi merkittävä vaikutus glukoosiin ja triglyserideihin verrattuna 

paastoamattomiin kontrolleihin (Aulbach ym. 2017). 

 

Monia kokeita varten eläimiä on välttämätöntä rauhoittaa, jotta liialliselta kivulta tai stressiltä 

voidaan välttyä. Kaikki rauhoitusaineet vaikuttavat eläimen elimistöön, mutta eri aineiden 

vaikutukset vaihtelevat. Rotilla yleisesti käytetty rauhoituskaasu, etenkin lopetusta edeltävänä 

tainnutuksena, on hiilidioksidi, joka laskee sydämen sykettä ja veren glukoosipitoisuutta sekä 

nostaa veren laktaatti- ja kaliumpitoisuuksia (Fitzner Toft ym. 2006, Wren-Dail ym. 2017). 

Toisella yleisesti käytetyllä anestesiakaasulla, isofluraanilla, ei ole yhtä suurta vaikutusta 

sydämen sykkeeseen ja sillä on myös pienempi vaikutus verenpaineeseen ja ruuminlämmön 

vaihteluihin anestesian aikaisten toimenpiteiden aikana kuin hiilidioksidilla (Fitzner Toft ym. 

2006). Altistuminen isofluraanille kuitenkin aiheuttaa rotilla hyperglykemiaa ja nostaa 

laktaattipitoisuutta, mutta alentaa kaliumpitoisuutta (Wren-Dail ym. 2017). Sekä hiilidioksidi 

että isofluraani aiheuttavat ruumiinlämmön laskua, joka kuitenkin voi nousta elimistöä 

rasittavan toimenpiteen jälkeen (Fitzner Toft ym. 2006). Isofluraani nostaa veren 

kortikosteroiditasoja hiilidioksidia enemmän, joka voi viitata eläinten kokevan enemmän 

stressiä isofluraanianestesiassa kuin hiilidioksidianestesiassa (Wren-Dail ym. 2017). 

 

Tutkittavien lääkeaineiden annostelussa käytetään yleensä kuljetusaineita eli vehikkeleitä, 

joihin annosteltava lääkeaine sekoitetaan. Ihanteellinen vehikkeli ei aiheuta koe-eläimessä 

reaktioita, mutta käytännössä niiden käytöstä ja annostelusta voi seurata muutoksia koe-eläimen 

elimistössä. Vehikkeleinä käytettävät liposomit, fosfolipidirakenteet, eräät emulsioivat 

vehikkelit ja jotkut liuottimet voivat aiheuttaa yliherkkyysreaktioita komplementtijärjestelmän 

aktivaation kautta (Szebeni 2005). Muillakin vehikkeleinä käytettävillä aineilla voi olla 
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haittavaikutuksia tai jopa toksisia vaikutuksia, etenkin suurina annoksina (Gad ym. 2016). Gad 

ym. (2016) ovat koonneet listan käytössä olevien vehikkeleiden haittavaikutuksista eri 

antoreiteillä sekä eri eläinlajeilla. Myös lääkeaineen ja vehikkelin annostelureitti voi aiheuttaa 

reaktioita elimistössä. Eri asteisia kudosvaurioita, jotka voivat nostaa mm. seerumin ALT-, 

AST- ja CK-arvoja, voi seurata sekä laskimonsisäisestä, nahanalaisesta että lihaksensisäisestä 

injektiosta (Aulbach ym. 2017).  

 

 

2.3.4 Käsittely ja stressi 

 

Koe-eläimet voivat laboratorio-olosuhteissa kokea stressiä, johon vaikuttavat sekä 

ympäristöolosuhteet, kuten valon määrä ja valojaksoisuus, ympäristön melu, eläintiloissa 

liikkuvat ihmiset ja eläinten häkkien käsittely ja liikuttaminen (Castelhano-Carlos ja Baumans 

2009) että eläinten käsittely ja toimenpiteet eläinkokeita tehdessä (Meijer ym. 2007). Stressi 

puolestaan voi muuttaa sekä eläinten fysiologiaa (Gärtner ym. 1980, Meijer ym. 2007, Sarjan 

ja Yajurvedi 2018) että käyttäytymistä (Gouveia ja Hurst 2013). Gärtner ym. (1980) havaitsivat 

asuinhäkin liikuttamisesta aiheutuvan stressin nostavan merkittävästi seerumin prolaktiinin, 

FSH:n TSH:n, kortikosteroidien, T3:n ja T4:n määrää rotilla 5-15 minuutin päästä stressavan 

tilanteen jälkeen. Osalla hormoneista (prolaktiini, T3) seerumin pitoisuus oli koholla vielä 

tunnin kuluttua. Samassa tutkimuksessa häkin liikuttaminen myös nosti sydämen sykettä sekä 

nosti hematokriittiä, hemoglobiinia ja plasman proteiinipitoisuutta verrattuna lähtötasoon. 

Rotan liikkumisen rajoittaminen ja liian voimakas kiinnipitäminen verinäytettä ottaessa voi 

aiheuttaa muutoksia myös kliinisen kemian parametreihin (proteiinien, kalsiumin ja 

magnesiumin nousu, sekä pH:n ja glukoosin lasku) (Whalan 2015). Pitkäkestoinen stressi 

laskee merkittävästi valkosolujen, erityisesti lymfosyyttien, neutrofiilien, eosinofiilien, 

monosyyttien ja basofiilien määrää veressä aikuisilla rotilla (Sarjan ja Yajurvedi 2018). Stressi 

myös vähentää valkosolujen kantasolujen määrää veressä. Lisäksi nuorilla hiirillä on havaittu 

pitkäkestoisen stressin lisäävän apoptoosia ja siten vähentävän valkosolujen määrää pernassa 

(Yin ym. 2000). Nisäkkäillä perna on merkittävä kypsien lymfosyyttien varastointipaikka, 

mutta jonkun verran lymfosyyttejä, kuten muitakin verisoluja, myös tuotetaan pernassa  

(Whalan 2015). Pitkäkestoisella stressillä voi siten olla vaikutusta jyrsijöiden 

immuunipuolustukseen.  
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Koe-eläinten kokemaan stressiin voidaan vaikuttaa oikeanlaisella käsittelyllä. Hiirillä 

käsittelyn aiheuttamaa stressiä voitiin vähentää nostamalla ne häkistä tunnelin avulla verrattuna 

perinteiseen hännäntyvestä nostamiseen (Gouveia ja Hurst 2013, Hurst ja West 2010). Ahdistus 

myös väheni mitä useammin käsittelyä tunnelin avulla toistettiin (Gouveia ja Hurst 2013). 

Stressiä voidaan lievittää myös ympäristön muokkaamisella, esimerkiksi tarjoamalla jyrsijöille 

pesämateriaalia ja muita virikkeitä (Meijer ym. 2007). 

 

 

2.4 KOE-ELÄINTEN HYVINVOINTI JA 3R:N PERIAATE 

 

Koe-eläinten hyvinvointi ei ainoastaan vaikuta koetuloksiin, mutta on myös itseisarvo. Eläinten 

inhimillistä kohtelua ja parempia olosuhteita tieteessä on alettu ajaa jo vuonna 1959, kun 

W.M.S. Russel ja R.L. Burch julkaisivat kirjansa ”The Principles of Humane Experimental 

Technique” (Russell ja Burch 1959). Kirjassa esiteltiin 3R:n periaate, jossa kolme r-kirjainta 

tulevat sanoista ”replacement” (suom. korvaaminen, vaihtaminen), ”reduction” (suom. 

vähentäminen) ja ”refinement” (suom. parantaminen). Periaatteen perimmäinen tarkoitus on 

kehittää sellaisia toimintatapoja, joilla tuotetaan mahdollisimman vähän kärsimystä koe-

eläimille. Tannenbaum ja Bennett (2015) ovat sittemmin avanneet Russelin ja Burchin 3R:n 

käsitteitä ja antaneet oman näkemyksensä siitä, kuinka nämä periaatteet soveltuvat nykyaikaan. 

Heidän mukaansa ”replacement” tarkoittaa kipua ja tuskaa tuntevien eläinten korvaamista 

sellaisella vaihtoehdolla, joka ei kykene tuntemaan kipua tai tuskaa. ”Reduction” puolestaan 

tarkoittaa koe-eläinten määrän vähentämistä siten, että tutkimuksesta saadaan tarvittava tieto 

riittävällä tarkkuudella. ”Refinement” tarkoittaa tuskan ja epäinhimillisen käsittelyn 

poistamista tai vähentämistä niiltä eläimiltä, joita kuitenkin on pakko käyttää. Kolmen R:n 

periaatteen noudattaminen ei kuitenkaan saa vaarantaa tutkimuksen laatua (Tannenbaum ja 

Bennett 2015). 

 

2020-luvulla maailma on muuttunut paljon siitä, mitä se on ollut 1950-luvulla. Siitä huolimatta 

kolmen R:n periaatteet ovat edelleen käytössä tieteellisessä tutkimuksessa ja ne ohjaavat niin 

lainsäädäntöä, määräyksiä, ohjeita kuin käytäntöäkin (Tannenbaum ja Bennett 2015). Nykyisin 

3R:n periaatteen ”replacement” tarkoittaa käytännössä eläinkokeille vaihtoehtoisten 

menetelmien kehittämistä ja käyttämistä, vaikka Russelin ja Burchin alkuperäisessä kirjassa 

tällaisesta ei suoraan puhuttukaan. Myös ”reduction” on saanut monilla merkityksen siitä, että 
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eläinkokeiden määrä tulisi saada niin pieneksi kuin mahdollista, vaikka alkuperäinen merkitys 

on yksinkertaisesti eläinten vähentäminen (Tannenbaum ja Bennett 2015). Eläinten kärsmyksen 

vähentäminen (”refinement”) tarkentuu jatkuvasti, kun uusia tutkimustuloksia ilmestyy. 

Riittävä kivunlievitys, kunnollinen anestesia ja riittävä virikkeellistäminen ja mahdollisimman 

luonnonmukainen eläinten säilytys ovat nykyisin tärkeitä huomioitavia asioita (Graham ja 

Prescott 2015). 

 

3R:n periaatteita voidaan hyödyntää lääkekehityksessä ja prekliinisessä tutkimusvaiheessa. 

Koe-eläinten määrää voi vähentää huolellisella eläinkokeiden suunnittelulla ja tutkimusten 

sensitiivisyyden parantamisella (Hukkanen ym. 2019). Tähän liittyy tärkeänä osana myös 

henkilökunnan kommunikointi ja yhteistyö. Yhteistyön avulla voidaan myös yhdistää 

tutkimuksia siten, että voidaan käyttää samoja koe-eläimiä, jolloin yksittäisten eläinten määrää 

saadaan vähennettyä (Graham ja Prescott 2015). Koe-eläinten hyvinvointia puolestaan voidaan 

lisätä suunnittelemalla ja toteuttamalla eläinten käsittely ja eläinten säilytys siten, että se 

aiheuttaa mahdollisimman vähän stressiä (Hukkanen ym. 2019). Koe-eläimiä korvaavia 

vaihtoehtoja kehitetään myös jatkuvasti. Tutkimuksia pyritään toteuttamaan vapaaehtoisilla 

ihmisillä aina, kun mahdollista, eläviä eläimiä voidaan tietyissä tilanteissa korvata solu- tai 

kudosnäytteillä ja tietokonemallinuksilla (Graham ja Prescott 2015). 
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3 AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

3.1 ELÄIMET 

 

Viitearvojen määrittämiseen käytettiin 8-15 viikon ikäisiä (KA 10,5 vk; SD 2,3) intakteja 

urosrottia (n=57), jotka painoivat 209 – 394 g (KA 299 g; SD 41,5) ja 9-12 viikon ikäisiä (KA 

9,6 vk; SD 0,5) intakteja naarasrottia (n=22), jotka painoivat  175 - 225 g (KA 218 g; SD 34,8). 

Lisäksi verinäytteenottopaikan vaikutuksen tutkimista varten oli käytettävissä 21 seitsemän 

viikon ikäistä urosrottaa, joilta oli häntäverinäytetulos. Nämä rotat painoivat 224 -289 g (KA 

259 g; SD 16,7). Käytetyt eläimet olivat ulkosiittoisia Wistar-kannan rottia (RccHan:WIST). 

Eläimiä oli kolmelta eri toimittajalta, jotka olivat Envigo, Harlan Netherlands B.V. (ennen 

Envigon ja Harlanin yhdistymistä syyskuussa 2015) ja Charles River laboratories. Tutkielmaan 

valittuja rottia on käytetty Orionin toksikologisissa ja farmakologisissa tutkimuksissa 

kontrollieläiminä 2015 - 2020 tehdyissä tutkimuksista. Rottiin oli injisoitu vehikkeliä, joka oli 

joko fysiologista suolaliuosta tai 0,5 % tweenin ja 0,5 % metyyliselluloosan vesiluosta. 

Yhdeksälle urosrotalle oli tehty lisämunuaisen valeoperaatio, jossa lisämunuaisia ei poistettu. 

Ruokaa ja juomaa tarjottiin ad libitum, lukuunottamatta viimeistä vuorokautta ennen rottien 

eutanasiaa, jolloin ne olivat ruokapaastolla. 

 

Tämän tutkielman materiaalina käytetyt verinäytetulokset liittyivät eläinkokeisiin, jotka 

Suomen hankelupalautakunta on hyväksynyt. Eläinkoeluvat olivat numeroilla 

ESAVI/6357/04.10.07/2013, ESAVI/6451/04.10.07/2015 ja ESAVI/17063/2018. 

 

 

3.2 NÄYTTEENOTTO 

 

Viitearvojen määrittämisessä käytetyt arvot on saatu verinäytteistä, jotka otettiin 

terminaalisessa hiilidioksidianestesiassa sydänpunktiona. Eri verinäytteenottopaikkojen 

vertailuun valitut arvot on otettu ilman anestesiaa häntäverisuonesta tai terminaalisessa 

hiilidioksidianestesiassa sydänpunktiona. Hematologian näytteet otettiin EDTA-putkeen, 

kliinisen kemian näytteet litiumhepariiniputkeen ja hyytymistekijät natriumsitraattiputkeen.  
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3.3 LAITTEISTO 

 

Hematologian analyysit suoritettiin Idexx ProCyte Dx hematologian analysaattorilla. Kliinisen 

kemian analyysit suoritettiin VetScan VS2-laitteistolla. Hyytymistekijät (protrombiiniaika, 

SPA, PT ja aktivoitu osittainen tromboplastiiniaika, APTT)  analysoitiin Stago ST Art 4 

coagulator (Triolab) –laitteistolla. Analyysit suoritettiin valmistajan ohjeen mukaisesti. 

 

 

3.4 TILASTOLLISET MENETELMÄT 

 

Aineiston keräämisessä ja käsittelyssä hyödynnettiin Microsoft Excel 2016 –taulukko-

ohjelmaa. Tilastolliset analyysit tehtiin GraphPad Prism 8 –ohjelmalla. Viitearvot on annettu 

keskiarvona, mediaanina ja 95 % viitearvovälinä. Viitearvoväli laskettiin asettamalla arvot 

suuruusjärjestykseen ja määrittämällä ei-parametrisesti 2,5 %:n ja 97,5 %:n persentiilit (α x 

(n+1) ja (1-α) x (n+1), jossa n = viitearvotulosten lukumäärä ja α = viiterajan persentiili), joiden 

perusteella saatiin järjestysnumero viitearvojen ylä- ja alarajan määrittämiseen arvojoukosta 

(Uotila ym. 2019). Ei-parametrinen menetelmä valittiin kaikkien viitearvojen määrittämiseen 

yhteneväisyyden vuoksi, sillä aineiston joukossa oli parametrejä, joiden arvot eivät 

noudattaneet normaalijakaumaa. Ei-parametrinen menetelmä on myös CLSI:n (Clinical 

laboratory standards institute) ohjeistuksen mukainen (Guidelines C28-A3). Pienten aineistojen 

viitearvojen laskemisessa voitaisiin käyttää aineistoa keinotekoisesti suurentavia matemaattisia 

malleja (esimerkiksi bootstrapping), joiden perusteella saataisiin mallinnettua viitearvoja 

suuremmalle aineistolle. Tässä tutkielmassa näin ei kuitenkaan haluttu tehdä, sillä 

mallintaminen saattaa tuottaa viitearvoja aineiston ulkopuolelta, mitä haluttiin tässä välttää. 

Viitearvojen määrittämisessa jätettiin huomioimatta arvot, jotka olivat laitteen mittaamien 

mittausarvorajojen ylittäviä tai alittavia. Lisäksi aineisto testattiin poikkeavien arvojen varalta 

(engl. outlier) Reed ym. (1971) menetelmän mukaisesti, käyttäen MedCalc -laskentaohjelmaa 

(MedCalc Software Ltd, Ostend, Belgium). Tämän perusteella poistettiin kolme poikkeavaa 

arvoa urosrottien valkosoluarvoista sekä yksi arvo naarasrottien ALT-arvoista. 

 

Erot urosten ja naaraiden, sekä häntä- ja sydännäytteiden välillä määritettiin käyttäen 

kaksisuuntaista Mann-Whitney –testiä (**** P<0,0001; *** P<0,001; ** P<0,01; * P<0,05; ns 

P>0,05).  
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4 TULOKSET 

 

 

4.1 HEMATOLOGIAN VIITEARVOJEN MÄÄRITYS ROTILLA 

 

 

4.1.1 Aineiston analysointi 

 

Ainestossa oli 53:n urosrotan ja 22:n naarasrotan hematologian analyysin tulos, jotka oli tehty 

sydänpunktioverestä hiilidioksidianestesiassa. Verinäytteet kerättiin EDTA-putkeen ja 

hematologian analyysit tehtiin kokoverestä. Viitearvojen määrittämistä varten näistä näytteistä 

jouduttiin hylkäämään kolmen urosrotan ja kolmen naarasrotan verinäytetulos, sillä kyseiset 

eläimet eivät olleet ruokapaastolla ennen näytteenottoa. Koska eläimen paastoamatta 

jättäminen voi vaikuttaa hematologian arvoihin, on näiden tulosten poisjättäminen perusteltua 

(Kościelniak ym. 2017, Whalan 2015). Lisäksi viitearvojen määrittämisessä jätettiin pois 10:n 

urosrotan tulokset, koska näiden rottien kliinisen kemian määritysten yhteydessä erotellussa 

plasmassa oli hemolyyttisiä muutoksia. Hemolyysi voi kertoa virheistä näytteenotossa, mutta 

myös monista sairauksista (Whalan 2015).  

 

Hematologian viitearvojen määritykseen jäi lopulta 40:n urosrotan ja 19:n naarasrotan 

sydänpunktioverinäytteen tulokset. Kaikki olivat ennen näytteenottoa vuorokauden 

ruokapaastolla. Rotille suoritettiin eutanasia näytteenoton jälkeen. Hematologian viitearvojen 

määrittämiseen käytetyt urosrotat olivat iältään 8-15 viikon ikäisiä (KA 11,5 vk; SD 2,34) ja ne 

painoivat 237 – 394 g (KA 303,0 g; SD 39,7). Kahden urosrotan paino ei ollut tiedossa. Rotat 

oli punnittu korkeintaan kaksi päivää ennen näytteenottoa, kuuden rotan punnituspäivä ei ollut 

tiedossa, 23 rotista olivat ilman paastoa ennen punnistusta. Rotat, jotka oli punnittu samana 

päivänä näytteenoton kanssa (n=9), olivat olleet vuorokauden paastolla. Naarasrotat olivat 

iältään 9-12 viikon ikäisiä (KA 10,11 vk; SD 0,94) ja ne painoivat 175 – 225 g (KA 196,56 g; 

SD 14,50). Rotat oli punnittu korkeintaan kolme päivää ennen näytteenottoa. Rottiin oli 

injisoitu vehikkeliä, joka oli tutkimuksesta riippuen fysiologista keittosuolaliuosta (0,9 % 

NaCl) tai 0,5% Tweenin ja 0,5 % metyyliselluloosan vesiluosta. Yhdeksälle urosrotalle oli tehty 

lisämunuaisten valeoperaatio, jossa lisämunuaisia oli manipuloitu, mutta ei poistettu.   
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Taulukko 1. Hematologian viitearvot urosrotilla. Viitearvot on esitetty 2,5. % - 97,5. % 

fraktiilivälinä. Lisäksi taulukossa on esitetty eläinten määrä, tulosten keskiarvo, mediaani, 

keskihajonta sekä pienin ja suurin arvo. Lyhenteet: n= eläinten määrä, KA = keskiarvo, SD = 

keskihajonta, Min = pienin arvo, Max = suurin arvo 

 

 

4.1.2 Hematologian viitearvot 

 

Hematologian viitearvot määritettiin GraphPad Prism 8 –ohjelmalla käyttäen viitearvojen 

alarajana 2,5. % fraktiilia ja ylärajana 97,5. % fraktiilia. Viitearvot määritettiin seuraaville 

arvoille: punasolujen kokonaismäärä (RCB), hemoglobiini (HGB), hematokriitti (HCT), 

punasolujen keskitilavuus (MCV), keskimääräinen punasolun hemoglobiini (MCH), 

punasolujen keskimääräinen hemoglobiinin konsentraatio (MCHC), retikulosyytit (RET), 

trombosyytit (PLT), valkosolut (WBC), neutrofiilit (NEUT), lymfosyytit (LYMPH), 

monosyytit (MONO), eosinofiilit (EO) ja basofiilit (BASO). Hematologian viitearvot on 

Mitattavat arvot Yksikkö n KA Mediaani SD Min-Max Viitearvot

RBC M/μl 40 7,93 7,92 0,55 6,87 - 9,09 6,87 - 9,09
HGB g/l 40 146,80 149,00 8,68 125,00 - 164,00 125,10 - 163,90
HCT % 40 44,38 44,90 2,57 38,40 - 49,70 38,41 - 49,68
MCV fl 40 56,04 55,80 2,64 50,90 - 61,50 50,92 - 61,50
MCH pg 40 18,52 18,45 0,78 16,70 - 20,30 16,70 - 20,29

MCHC g/l 40 330,90 330,00 7,16 319,00 - 346,00 319,00 - 346,00
RET K/μl 37 282,50 264,50 67,76 198,70 - 493,40 198,70 - 493,40
RET % 37 3,58 3,27 1,03 2,27 - 6,50 2,27 - 6,50
PLT K/μl 40 874,90 842,50 152,80 370,00 - 1212,00 377,00 - 1211,00

WBC K/μl 37 6,37 6,84 2,94 1,44 - 12,82 1,44 - 12,82
NEUT K/μl 37 1,09 0,88 0,85 0,15 - 4,13 0,15 - 4,13
NEUT % 37 16,99 14,00 8,76 4,40 - 41,40 4,40 - 41,40

LYMPH K/μl 37 4,80 5,21 2,35 1,05- 10,94 1,05 - 10,94
LYMPH % 37 75,65 78,00 9,25 52,20 - 94,70 52,20 -94,70
MONO K/μl 37 0,40 0,38 0,24 0,02 - 1,06 0,02 - 1,06
MONO % 37 6,31 6,00 2,28 0,60 - 10,70 0,60 - 10,70

EO K/μl 37 0,06 0,06 0,05 0,00 - 0,18 0,00 - 0,18
EO % 37 0,94 0,90 0,56 0,00 - 2,30 0,00 - 2,30

BASO K/μl 37 0,01 0,01 0,01 0,00 - 0,02 0,00 - 0,02
BASO % 37 0,08 0,10 0,09 0,00 - 0,40 0,00 - 0,40

Urokset
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esitetty uroksille Taulukossa 1 ja naaraille Taulukossa 2. Viitearvojen määrityksessä jätettiin 

analysoimatta sellaiset yksittäiset arvot, jotka jäivät laitteen mittaamien arvojen ylä- tai 

alapuolelle tai joita laite ei mittausvirheen vuoksi määrittänyt (urokset: RET n=3). Lisäksi 

parametrit analysoitiin poikeavien tulosten (engl. outlier) varalta Reed ym. (1971) menetelmän 

mukaisesti käyttäen MedCalc laskentaohjelmaa. Analyysin perusteella poistettiin kolmen 

urosrotan (n=3) tulokset valkosoluarvojen osalta. 

 

 

 

Taulukko 2. Hematologian viitearvot naarasrotilla. Viitearvot on esitetty 2,5. % - 97,5. % 

fraktiilivälinä. Lisäksi taulukossa on esitetty eläinten määrä, tulosten keskiarvo, mediaani, 

keskihajonta sekä pienin ja suurin arvo. Lyhenteet: n= eläinten määrä, KA = keskiarvo, SD = 

keskihajonta, Min = pienin arvo, Max = suurin arvo 

 

 

 

Hematologian osalta tilastollisesti merkittävä ero uros- ja naarasrottien välillä oli MCV- 

(P<0,05), MCHC- (P< 0,01) ja NEUT-arvoissa (P<0,05). MCV- ja NEUT-arvot olivat 

korkeampia uroksilla ja naarailla oli korkeampi MCHC-arvo (Kuva 1).  

Mitattava arvot Yksikkö n KA Mediaani SD Min-Max Viitearvot

RBC M/µl 19 7,91 8,05 0,82 6,07 - 9,31 6,07 - 9,31
HGB g/l 19 146,70 145,00 9,85 132,00 - 165,00 132,00 - 165,00
HCT % 19 42,92 42,80 4,03 36,40 - 50,20 36,40 - 50,20
MCV fl 19 54,41 53,80 2,45 50,60 - 60,00 50,60 - 60,00
MCH pg 19 18,65 18,20 1,41 17,30 - 23,20 17,30 - 23,20

MCHC g/l 19 342,80 340,00 15,72 325,00 - 387,00 325,00 - 387,00
RET K/µl 19 271,10 250,60 63,08 169,50 - 386,30 169,50 - 386,30
RET % 19 3,50 3,18 1,04 1,89 - 6,00 1,89 - 6,00
PLT K/µl 19 902,70 895,00 110,20 742,00 - 1247,00 742,00 - 1247,00
WBC K/µl 19 4,96 5,24 2,60 0,70 - 10,30 0,70 - 10,30
NEUT K/µl 19 0,63 0,59 0,38 0,08 - 1,49 0,08 - 1,49
NEUT % 19 13,58 12,70 5,17 5,20 - 22,30 5,20 - 22,30

LYMPH K/µl 19 3,89 4,06 2,10 0,50 - 8,13 0,50 - 8,13
LYMPH % 19 77,67 78,60 8,07 53,80 - 88,40 53,80 - 88,40
MONO K/µl 19 0,36 0,26 0,30 0,04 - 1,34 0,04 - 1,34
MONO % 19 7,33 6,30 3,92 2,70 - 20,10 2,70 - 20,10

EO K/µl 19 0,06 0,05 0,06 0,01 - 0,24 0,01 - 0,24
EO % 19 1,28 1,10 0,80 0,30 - 3,60 0,30 - 3,60

BASO K/µl 19 0,01 0,01 0,01 0,00 - 0,02 0,00 - 0,02
BASO % 19 0,14 0,10 0,15 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50

Naaraat
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Kuva 1. Erot urosten ja naaraiden välillä hematologian analyyseissä laatikko-janakuvaajana.  

** P<0,01; * P<0,05; ns P>0,05. Viikset 2,5 % ja 97,5 % fraktiiliväli. Laatikko kuvaa 

muuttujien joukkoa 25 -75% fraktiilivälillä. Laatikon keskiviiva mediaanin kohdalla. 

 

 

 

4.2 HYYTYMISTUTKIMUSTEN VIITEARVOJEN MÄÄRITYS ROTILLA 

 

4.2.1 Aineiston analysointi 

 

Hyytymistekijöiden viitearvojen analysointiin oli käytettävissä 19 urosrotan ja 16 naarasrotan 

verinäytetulokset. Veriäytteet oli otettu sydänpunktiona terminaalianestesiassa, joka oli saatu 

aikaan hiilidioksidilla. Näytteet kerättiin natriumsitraattiputkeen. Kaikki eläimet olivat ennen 

näytteenottoa paastolla eikä näytteissä havaittu hemolyysiä tai ikteerisyyttä. Urosrotat olivat 

iältään 8-10 viikkoa (KA 9,47 vk; SD 0,70) ja painoivat 237 – 360 g (KA 290,26 g; SD 37,19). 

Kaikki painot oli mitattu ilman paastoa ja korkeintaan kaksi päivää ennen näytteenottoa. 

Naarasrotat olivat iältään 9 – 10 vikkoa (KA 9,75; SD 0,45) ja ne painoivat 175 – 225 g (KA 

195,5 g; SD 14,97). Painot oli mitattu ilman paastoa ja korkeintaan kolme päivää ennen 

näytteenottoa. Rottiin oli injisoitu vehikkeliä, joka oli tutkimuksesta riippuen fysiologista 

keittosuolaliuosta (0,9 % NaCl) tai 0,5% Tweenin ja 0,5 % metyyliselluloosan vesiluosta. 
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Taulukko 3. Hyytymistekijöiden viitearvot uros- ja naarasrotilla. Viitearvot on esitetty 2,5. % 

- 97,5. % fraktiilivälinä. Lisäksi taulukossa on esitetty eläinten määrä, tulosten keskiarvo, 

mediaani, keskihajonta sekä pienin ja suurin arvo. Lyhenteet: n= eläinten määrä, KA = 

keskiarvo, SD = keskihajonta, Min = pienin arvo, Max = suurin arvo 

 

 

 

 

4.2.2 Hyytymistekijöiden viitearvot 

 

Hyytymistekijöiden viitearvot määritettiin GraphPad Prism 8 –ohjelmalla käyttäen viitearvojen 

alarajana 2,5 % fraktiilia ja ylärajana 97,5 % fraktiilia. Viitearvot määritettiin seuraaville 

arvoille: protrombiiniaika (SPA) ja aktivoitu osittainen tromboplastiiniaika (APTT). 

Hyytymistekijöiden viitearvot uroksilla ja naarailla on esitetty taulukossa 3. Viitearvojen 

määrityksessä jätettiin analysoimatta sellaiset yksittäiset arvot joita laite ei mittausvirheen 

vuoksi määrittänyt (naaraat APTT n=1). 

 

Urosten ja naaraiden välillä havaittiin tilastollisesti merkittävä ero SPA-arvossa (P<0,05), joka 

oli keskimäärin korkeampi uroksilla (Kuva 2). 

 

 

 

 

Mitattava arvot Yksikkö n KA Mediaani SD Min-Max Viitearvot

APTT s 19 33,89 29,00 11,91 19,90 - 56,20 19,90 - 56,20
SPA s 19 33,44 33,40 2,86 28,60 - 40,20 28,60 - 40,20

n KA Mediaani SD Min-Max Viitearvot 
APTT s 15 27,66 24,10 8,95 15,00 - 44,50 15,00 - 44,50
SPA s 16 29,71 30,95 4,80 15,30 - 34,70 15,30 - 34,70

Urokset

Naaraat
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Kuva 2. Tilastollisesti merkittävät erot hyytymistutkimuksissa uros- ja naarasrottien välillä 

laatikko-janakuvaajana. * P<0,05, ns P>0,05 (tulos ei ole tilastollisesti merkittävä). Viikset 2,5 

% ja 97,5 % fraktiiliväli. Laatikko kuvaa muuttujien joukkoa 25 -75% fraktiilivälillä.  Laatikon 

keskiviiva mediaanin kohdalla. Lyhenteet: s = sekuntti 

 

 

 

4.3 KLIINISEN KEMIAN VITEARVOJEN MÄÄRITYS ROTILLA 

 

 

4.3.1 Aineiston analysointi 

 

Kliinisen kemian viitearvojen määrittämiseen oli saatavilla 55 urosrotan ja 27 naarasrotan 

sydänpunktioverinäytteiden tulokset. Rotat olivat näytteenottohetkellä terminaalianestesiassa, 

joka oli saatu aikaan hiilidioksidilla. Verinäytteet otettiin litiumhepariiniputkeen ja analyysi 

tehtiin siitä erotetusta plasmasta. Rotat olivat vuorokauden kestävällä ruokapaastolla ennen 

terminaalianestesiaa, lukuunottamatta kolmea urosrottaa ja kahdeksaa naarasrottaa, jotka eivät 

olleet paastolla. Paastoamattomien eläinten tulokset jätettiin huomioimatta viitearvojen 

laskemisessa, sillä paastottomuus voi aiheuttaa seerumin lipeemisyyttä ja siten vaikuttaa 

ainakin ALT-, TP-, ALB- ja AMY –arvoihin (Whalan 2015).  Lisäksi huomiottta jätettiin kaikki 

näytteet, joiden erotellussa plasmassa havaittiin hemolyysiä (urokset n=10, naaraat n=0), sillä 
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näytteen hemolyysi voi vaikuttaa useisiin kliinisen kemian testeihin (kuten ALT,  ALP, GLU, 

PHOS K+ ja NA+) (Whalan 2015). Ikteerisyyttä ei havaittu näytteissä. 

 

Viitearvojen määrittämiseen jäi 42 urosrotan ja 19 naarasrotan kliinisen kemian tulokset. 

Urosrotat olivat verinäytteen ottohetkellä 8-15 viikon ikäisiä (KA 11,17; SD 2,22), 

kastroimattomia ja ne painoivat 209,0 - 394,43 g (KA  300,83 g; SD 40,45). Rotat oli punnittu 

korkeintaan kaksi päivää ennen näytteenottoa, paitsi kuuden rotan osalta, joiden 

punnitusajankohta ei ollut tiedossa. Rotat oli punnittu ilman paastoa, paitsi yhdeksän rotan 

osalta, jotka oli punnittu samana päivänä näytteenoton kanssa. Naarasrotat olivat verinäytteen 

ottohetkellä 9-12 viikon ikäisiä (KA 10,11; SD 0,94), steriloimattomia ja ne painoivat 175 – 

293 g (KA 215,18 g; SD 36,08). Kaikki naarasrotat oli punnittu ilman paastoa ja korkeintaan 

kolme päivää ennen näytteenottoa. Rottiin oli injisoitu vehikkeliä, joka oli tutkimuksesta 

riippuen fysiologista keittosuolaliuosta (0,9 % NaCl) tai 0,5% Tweenin ja 0,5 % 

metyyliselluloosan vesiliuosta. Yhdeksälle urosrotalle oli tehty lisämunuaisten valeoperaatio, 

jossa lisämunuaisia oli manipuloitu, mutta ei poistettu.   

 

  

4.3.2 Kliinisen kemian viitearvot 

 

Kliinisen kemian viitearvot määritettiin GraphPad Prism 8 –ohjelmalla käyttäen viitearvojen 

alarajana 2,5. % fraktiilia ja ylärajana 97,5. % fraktiilia. Viitearvot määritettii seuraaville 

arvoille: albumiini (ALB), alkalinen fosfataasi (ALP), alaniiniaminotransferaasi (ALT), 

amylaasi (AMY), kokonaisbilirubiini (TBIL), veren ureatyppi (BUN), kalsiumioni (CA2+), 

fosfori (PHOS), kreatiniini (CRE), glukoosi (GLU), natriumioni (NA+), kaliumioni (K+), 

kokonaisproteiini (TP) ja globuliinit (GLOB). Kliinisen kemian viitearvot uros- ja naarasrotilla 

on esitetty taulukossa 4. Viitearvojen määrityksessä jätettiin analysoimatta sellaiset yksittäiset 

arvot, jotka jäivät laitteen mittaamien arvojen ylä- tai alapuolelle tai joita laite ei mittausvirheen 

vuoksi määrittänyt (urokset: amylaasi n=6, kreatiniini n=2; naaraat: albumiini n=4, kalium n=4, 

globuliinit n=4). ). Lisäksi parametrit analysoitiin poikeavien tulosten (engl. outlier) varalta 

Reed ym. (1971) menetelmän mukaisesti käyttäen MedCalc -laskentaohjelmaa. Analyysin 

perusteella poistettiin yhden naarasrotan ALT-arvo (n=1). 

 

Kliinisen kemian viitearvojen osalta tilastollisesti merkittävä ero uros- ja naarasrottien välillä 

havaittiin ALB- (P<0,0001), ALP- (P<0,0001), AMY- (P<0,0001), CRE- (P<0,05), GLU- 
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(P<0,01), NA+- (P<0,01), TP- (P<0,0001) ja GLOB-arvojen (P<0,05) osalta (Kuva 3). ALB:n, 

CRE:n ja TP:n määrä plasmassa oli korkeampi naarasrotilla kuin uroksilla, kun taas ALP:n, 

AMY:n, PHOS:n, GLU:n, NA+:n ja GLOB:n määrä oli korkeampi uroksilla.  

 

 

 

 

Taulukko 4. Kliinisen kemian viitearvot uros- ja naarasrotilla. Viitearvot on esitetty 2,5. % - 

97,5. % fraktiilivälinä. Lisäksi taulukossa on esitetty eläinten määrä, tulosten keskiarvo, 

mediaani, keskihajonta sekä pienin ja suurin arvo. Lyhenteet: n= eläinten määrä, KA = 

keskiarvo, SD = keskihajonta, Min = pienin arvo, Max = suurin arvo 

 

Mitattava arvot Yksikkö n KA Mediaani SD Min-Max Viitearvot

ALB g/l 42 50,99 53,00 8,38 30,50 - 61,00 30,60 - 60,90
ALP U/l 42 122,30 123,00 45,70 45,00 - 267,00 45,60 - 263,20
ALT U/l 42 43,15 39,00 18,80 20,00 - 115,00 20,40 - 113,00
AMY U/l 36 739,90 725,50 141,00 427,00 - 1065,00 427,00 - 1065,00
TBIL µmol/l 42 4,88 5,00 1,48 1,70 - 7,00 1,70 - 7,00
BUN mmol/l 42 4,93 4,95 1,07 2,30 - 7,80 2,37 - 7,72
CA2+ mmol/l 42 3,08 3,08 0,10 2,93 - 3,38 2,93 - 3,37
PHOS mmol/l 42 3,55 3,39 0,61 2,44 - 4,70 2,45 - 4,70
CREA µmol/l 40 41,74 42,90 12,20 21,00 - 71,00 21,00 - 70,90
GLU mmol/l 42 10,87 9,80 4,40 4,70 - 20,10 4,74 - 20,10
NA+ mmol/l 42 145,10 145,00 2,28 140,00 - 150,00 140,20 - 150,10
K+ mmol/l 42 6,20 6,25 0,82 4,30 - 7,70 4,34 - 7,69
TP g/l 42 65,64 65,35 3,79 59,00 - 76,00 59,10 - 75,70

GLOB g/l 42 14,62 12,00 7,29 7,00 - 32,70 7,08 - 32,70

Urokset

Mitattavat arvot Yksikkö n KA Mediaani SD Min-Max Viitearvot

ALB g/l 15 61,13 63 3,11 55,00 - 65,00 55,00 - 65,00
ALP U/l 19 70,79 70,00 35,06 30,00 - 177,00 30,00 - 177,00
ALT U/l 18 36,06 30,50 18,49 18,00 - 96,00 18,00 - 96,00
AMY U/l 19 487,60 489,00 131,40 262,00 - 698,00 262,00 - 698,00
TBIL μmol/l 19 5,05 5,00 0,40 4,00 - 6,00 4,00 - 6,00
BUN mmol/l 19 5,52 5,60 1,25 3,10 - 7,40 3,10 - 7,40
CA2+ mmol/l 19 3,06 3,06 0,18 2,53 - 3,30 2,53 - 3,30
PHOS mmol/l 19 3,26 3,03 0,68 2,00 - 4,62 2,00 - 4,62
CRE μmol/l 19 50,42 50,00 14,72 25,00 - 88,00 25,00 - 88,00
GLU mmol/l 19 8,76 6,30 5,45 4,10 - 21,00 4,10 - 21,00
NA+ mmol/l 19 143,10 143,00 2,68 138,00 - 147,00 138,00 - 147,00
K+ mmol/l 15 6,43 6,30 1,22 4,70 - 8,40 4,70 - 8,40
TP g/l 19 71,89 73,00 5,00 61,00 - 81,00 61,00 - 81,00

GLOB g/l 15 9,60 10,00 3,11 5,00 - 16,00 5,00 - 16,00

Naaraat
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Kuva 3. Erot kliinisen kemian arvoissa uros- ja naarasrotilla laatikko-janakuvaajana. **** 

P<0,0001; *** P<0,001; ** P<0,01; * P<0,05; ns >0,05. Viikset 2,5 % ja 97,5 % fraktiiliväli. 

Laatikko kuvaa muuttujien joukkoa 25 -75% fraktiilivälillä. Laatikon keskiviiva mediaanin 

kohdalla. 

 

 

 

4.4  SYDÄNPUNKTIONÄYTTEEN VERTAAMINEN HÄNTÄVERI-

NÄYTTEESEEN 

 

Tätä työtä varten kerättiin aineistoa yhteensä 18 eri tutkimuksesta. Kerätyssä aineistossa oli 

mukana 21 seitsemän viikon ikäistä urosrottaa, joista oli saatavilla häntäverinäytteestä saatu 
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kliinisen kemian ja hematologian tulokset. Näistä näytteistä kolmessa havaittiin plasman 

hemolyysi ja nämä näytteet jätettiin tarkastelun ulkopuolelle. Lopuille 18 urosrotalle valittiin 

aineistosta 18 mahdollisimman saman ikäistä urosrottaa, joilla oli kliinisen kemian ja 

hematologian tulos sydänpunktioverinäytteestä. Vertailukohteeksi valituista rotista kaksi oli 

kahdeksan viikon, seitsemän yhdeksän viikon ja yhdeksän kymmenen viikon ikäisiä, sillä 

täydellisiä ikävastaavuuksia ei ollut. Rotat, joilta oli otettu häntäverinäyte painoivat 239 – 289 

g (KA 262,7 g; SD 16) ja rotat, joilta oli otettu verinäyte sydänpunktiona painoivat 237 – 342 

g (KA 284,6 g; SD 32). 

 

Tilastollisesti merkittävä ero sydämestä ja hännästä otettujen näytteiden välillä havaittiin 

hematologian arvoista RCB- (P<0,0001), HGB- (P<0,05), HCT- (P<0,0001), MCH- (P<0,001), 

MCHC- (P<0,0001), RET- (P<0,0001) ja EO%- (P<0,01) arvoissa (Kuva 4.) ja kliinisen 

kemian osalta ALB- (P<0,0001), ALT- (P<0,0001), AMY- (P<0,01), TBIL- (P<0,05), BUN- 

(P<0,001), CA- (P<0,0001), PHOS- (P<0,0001), GLU- (P<0,0001), NA+- (P<0,0001), K+-  

(P<0,0001) ja TP-arvoissa (P<0,0001) (Kuva 5.). Näistä arvoista RCB-, HGB-, HCB, EO%-, 

ALB-, ALT-, AMY-, TBIL-, BUN-, CA-, PHOS-, GLU-, NA+-, K+- ja TP-arvot olivat 

suurempia sydänveressä kuin häntäveressä. MCH-, MCHC- ja RET-arvot olivat suurempia 

häntäverestä mitattuna.   
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Kuva 4. Tilastolliseti merkittävät erot hematologian 

arvoissa sydänverinäytteen ja häntäverinäytteen välillä 

laatikko-janakuvaajana esitettynä. **** P<0,0001; *** 

P<0,001; ** P<0,01; * P<0,05. Viikset 2,5 % ja 97,5 % 

fraktiiliväli. Laatikko kuvaa muuttujien joukkoa 25 - 75% 

fraktiilivälillä. Laatikon keskiviiva mediaanin kohdalla. 
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Kuva 5. Tilastollisesti merkittävät erot kliinisen kemian arvoissa sydänverinäytteen ja 

häntäverinäytteen välillä laatikko-janakuvaajana esitettynä. **** P<0,0001; *** P<0,001; ** 

P<0,01; * P<0,05. Viikset 2,5 % ja 97,5 % fraktiiliväli. Laatikko kuvaa muuttujien joukkoa 25 

-75% fraktiilivälillä. Laatikon keskiviiva mediaanin kohdalla. 
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5 TULOSTEN TARKASTELU 

 

 

5.1 VIITEARVOT 

 

Kliinisen patologian menetelmiä käytetään selvittämään yksilön elimistön toimintaa ja elinten 

tai elinjärjestelmien sairauksia. Viitearvoja tarvitaan, jotta normaalista poikkeavat tulokset 

saadaan erottumaan. Viitearvot on hyvä määrittää jokaiselle laboratoriolle erikseen, sillä 

vaihtelua tuloksiin voivat aiheuttaa erilaiset analyysimenetelmät, näytteenottotekniikka ja 

toisaalta eläinten käsittely ja olosuhteet (Castelhano-Carlos ja Baumans 2009, Mcglasson 2002,  

Meijer ym. 2007, Whalan 2015). 

 

Tässä tutkielmassa hematologiasta saatuja arvoja on verrattu muissa tutkimuksissa saatuihin 

arvoihin taulukoissa 5 ja 6. Hematologian arvoja voidaan ilmoittaa lähteestä riippuen eri 

yksiköissä. WBC-, NEUT-, LYMPH-, MONO-, EO-, PLT-, RET ja BASO-arvoille käytetään 

yleisesti yksikköä K/μl (109/l). RBC-arvolle käytetään yksikköä M/μl (1012/l). HCT-arvolle 

käytetään yksikköjä % tai l/l. HGB-arvolle käytetään g/l tai mmol/l. MCV:lle käytetään 

ykskköä fl, MCH:lle pg tai fmol ja MCHC:lle g/l tai mmol/l. Vertailua varten yksiköt muutettiin 

yhteneväiseksi ja yksiköt on ilmoitettu taulukoissa 5 ja 6. Arvot olivat samankaltaisia aiempien 

Wistar-rotilla tehtyjen tutkimusten kanssa (Charles River Laboratories 2008, Jacob Filho ym. 

2018, Kampfmann ym. 2012). Alkuperäisestä aineistosta havaittiin, että kolmen urosrotan 

lymfosyyttiarvot olivat poikkeavan matalat (0,12, 0,2 ja 0,2 K/µl). Samoilla kolmella 

urosrotalla oli myös poikkeavan korkeat monosyyttiarvot. Näillä yksilöillä monosyytit kattoivat 

97-99% kaikista valkosoluista, kun normaalisti monosyyttejä on noin 6 % kaikista valkosoluista 

(Whalan 2015). Lisäksi kaikkien kolmen neutrofiiliarvot ovat alhaisimpien joukossa. Nämä 

yksilöt poistettiin aineistosta valkosoluarvojen osalta poikkeavina tuloksina sen jälkeen, kun 

aineisto oli analysoitu Reed ym. (1971) menetelmän mukaisesti, ja koska arvot vaikuttivat 

merkittävästi viitearvoihin pienellä aineistolla. Näiden yksilöiden poikkeaviin 

valkosoluarvoihin voi olla useita syitä. Todennäköisin syy on jokin mittaustekninen tai 

näytteenottoon liittyvä virhe. Yleisesti stressi voi aiheuttaa lymfopeniaa ja monosytoosia 

(Engler ym. 2004, Stefanski 2000), mutta neutrofiilien määrä näissä tilanteissa yleensä nousee 

(Engler ym. 2004, Whalan 2015). Monosyytit voivat nousta myös tulehduksissa (Dutta ja 

Nahrendorf 2014). Lymfopenia voisi olla seurausta vakavasta infektiosta (Whalan 2015).  
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Taulukko 5. Tässä tutkielmassa saatujen 8-15 vk ikäisten urosrottien ja 9-12vk ikäisten 

naarasrottien hematologian keskiarvojen ja keskihajonnan vertailu  Charles River Laboratorion 

8-16 vk ikäisten uros- ja naarasrottien, sekä Filho ym. (2018) 12vk ikäisten uros- ja 

naarasrottien hematologian keskiarvoihin ja keskihajontaan. N= eläinten määrä, KA= 

keskiarvo, SD= keskihajonta 

 

 

Hyytymistekijöistä sekä SPA- että APTT-ajat olivat sekä uroksilla että naarailla keskimäärin 

selvästi pidemmät kuin aiemmissa tutkimuksissa (Charles River Laboratories 2008, Takahashi 

ym. 2011). Kun keskiarvot tässä tutkielmassa olivat APTT:n suhteen uroksilla 33,9 s ja naarailla 

27,7 s ja SPA:n suhteen uroksilla 33,4 s ja naarailla 29,7 s, Takahashi ym. (2011) saivat uroksille 

N KA ± SD N KA ± SD N KA ± SD N KA ± SD N KA ± SD N KA ± SD 

RBC, M/µl 40 7,9 ± 0,6 19 7,9 ± 0,8 181 8,4 ± 0,7 176 8 ± 0,5 10 7 ± 1 10 7 ± 1

HGB, g/l 40 147 ± 8,7 19 147 ± 9,9 181 157 ± 10 176 152 ± 9 10 130 ± 11 10 130 ± 11

HCT, % 40 44 ± 2,6 19 43 ± 4 181 45 ± 3,5 176 43 ± 3,1 10 40 ± 1 10 40 ± 4

MCV, fl 40 56 ± 2,6 19 54 ± 2,5 181 54 ± 2,4 176 54 ± 2,3 10 60 ± 5 10 60 ± 6

MCH, pg 40 19 ± 0,8 19 19 ± 1,4 181 18,7 ± 0,8 176 19 ± 0,8 10 20 ± 1 10 17 ± 1

MCHC, g/l 40 331 ± 7,2 19 343 ± 16 181 349 ± 12 176 353 ± 13 10 330 ± 30 10 300 ± 20

RET, K/µl 37 283 ± 68 19 271 ± 63 163 238 ± 62 156 217 ± 57 – – – –

RET, % 37 3,6 ± 1 19 3,5 ± 1 163 2,9 ± 0,8 156 2,7 ± 0,8 10 4 ± 1 10 4 ± 2

PLT, K/µl 40 875 ± 153 19 903 ±110 181 904 ± 137 175 929 ± 133 – – – –

WBC, K/µl 37 6,4 ± 2,9 19 5 ± 2,6 181 4,5 ± 1,8 176 3,1 ± 1,5 10 11 ± 4 10 9 ± 4

NEUT, K/µl 37 1,1 ± 0,9 19 0,6 ± 0,4 179 0,7 ± 0,3 174 0,5 ± 0,3 – – – –

NEUT, % 37 17 ± 8,8 19 14 ± 5,1 178 16 ± 5,5 175 15 ± 6,4 10 16 ± 11 10 20 ± 10

LYMPH, K/µl 37 4,8 ± 2,4 19 3,9 ± 4 181 3,6 ± 1,6 176 2,5 ± 1,2 – – – –

LYMPH, % 37 76 ± 9,3 19 78 ± 8 179 80 ± 6,3 175 80 ± 6,7 10 79 ± 16 10 76 ± 10

MONO, K/µl 37 0,4 ± 0,2 19 0,4 ± 0,3 179 0,08 ± 0,04 175 0,06 ± 0,03 – – – –

MONO, % 37 6,3 ± 2,3 19 7,3 ± 4 179 1,9 ± 0,7 176 2 ± 0,8 10 3 ± 2 10 2 ± 1

EO, K/µl 37 0,06 ± 0,05 19 0,06 ± 0,06 180 0,06 ± 0,04 175 0,05 ± 0,03 – – – –

EO, % 37 0,9 ± 0,6 19 1,3 ± 0,8 179 1,3 ± 0,8 174 1,7 ± 1 10 1 ± 1 10 2 ± 2

BASO, K/µl 37 0,01 ± 0,01 19 0,008 ± 0,008 181 0,02 ± 0,01 176 0,01 ± 0,01 – – – –

BASO, % 37 0,08 ± 0,09 19 0,1 ± 0,2 181 0,3 ± 0,2 176 0,3 ± 0,2 – – – –

Tämä tutkielma

Urokset Naaraat

Charles River Laboratories, 
2008

Mitattavat 
arvot, yksikkö

Naaraat

Filho ym. 2018 

UroksetUrokset Naaraat
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ja naaraille yhteisesti APTT:n keskiarvoksi 15,8 s ja SPA:n keskiarvoksi 18,3 s. Erot voivat 

osittain johtua eri laboratorioiden erilaisista mittaustekniikoista tai laitteista (Mcglasson 2002). 

Kaikkien tässä tutkielmassa analysoitujen näytteiden säilytyksestä ei ollut tietoa, mutta ainakin 

osa oli säilötty pakastettuna plasmana ja ajettu seuraavana päivänä tai joissain tapauksissa 

muutamien päivien päästä. Muutaman tunnin ylittävä säilytysaika voi muuttaa APTT- ja SPA-

aikoja. Naarasrotilla on havaittu, että SPA-arvot muuttuvat merkittävästi 24 tunnin jälkeen 

riippumatta siitä, onko näytteitä säilytetty huoneenlämmössä, jääkaappilämpötilassa tai 

pakastettuna (Casella ym. 2009). Samassa tutkimuksessa APTT-aika piteni 6-24 tunnin jälkeen 

sekä uros- että naarasrotilla riippumatta säilytyslämpötilasta. Lisäksi näyteputkien liian 

vähäinen täyttäminen voi johtaa sekä APTT- että SPA-aikojen pitenemiseen (Whalan 2015). 

 

Tässä tutkielmassa saatuja kliinisen kemian arvoja on vertailtu aikaisempien tutkimusten 

tuloksiin taulukossa 7. Kliinisen kemian arvoja on ilmoitettu eri yksiköissä lähteestä riippuen. 

Tässä tutkielmassa ja viitatuissa lähteissä on käytetty alkaliselle fosfataasille, 

alaniiniaminotransferaasille ja amylaasille yksikköä U/l, albumiinille, kokonaisproteeinille ja 

globuliineille g/l tai g/dl, glukoosille, ureatypelle, kalsiumille ja fosforille mg/dl tai mmol/l, 

kokonaisbilirubiinille ja kreatiniinille mg/dl tai μmol/l ja natriumille ja kaliumille mmol/l. 

Vertailua varten yksiköt on muunnettu vastaamaan toisiaan ja käytety yksikkö on ilmoitettu 

taulukon 7 yhteydessä. Arvot vastasivat keskimäärin hyvin aiemmista tutkimuksista saatavia 

arvoja, vaikka joissain arvoissa eroja oli enemmän (Taulukko 7). Amylaasille löytyi 

vertailuarvoja vain Boehm ym. (2009) tutkimuksesta ja siinä amylaasiarvot olivat keskimäärin 

huomattavasti korkeampia. Ruokinta voi lisätä amylaasin määrää seerumissa (Nagy ym. 2001) 

ja korkeat amylaasiarvot Boehm ym. (2009) tutkimuksessa voivat siten selittyä sillä, että 

kyseisessä tutkimuksessa eläimiä ei pidetty paastolla ennen näytteenottoa. Amylaasi on myös 

epäspesifinen markkeri, sillä amylaasia erittyy useista eri kudoksista, jolloin amylaasiarvojen 

vaihtelu on suurta myös normaalitilanteessa (Xenoulis 2015). Kreatiniiniarvo oli tässä 

tutkielmassa lähellä Boehm ym. (2009) tutkimuksessa saatuja tuloksia, mutta olivat hieman 

matalampia Envigon ja Charles River Laboratorion (2008) tuloksissa. Globuliinit ovat tässä 

tutkielmassa matalammat, kuin Envigolla ja Charles River Laboratoriolla, kun taas albumiini 

oli korkeampi. Seerumin proteiiniarvojen muutokset voivat olla seurausta proteiinien 

menettämisestä ruuansulatuskanavan kautta (arvojen lasku esimerkiksi ripulin yhteydessä) tai 

elimistön kuivumisen seurauksena (albumiinin nousu) (Whalan 2015). Glukoosi-arvoissa on 

jonkin verran eroa lähes kaikkien vertailtujen kesken. Glukoosiarvot voivat laskea rotilla 

käsittelyn yhteydessä ja toisaalta paasto laskee veren glukoosipitoisuutta, kun syöminen nostaa 
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sitä (Whalan 2015). Erot glukoosipitoisuuksissa voivat siis johtua eroista eläinten 

paastoamisessa tai käsittelyssä eri tutkimusten välillä. Myös BUN- ja TBIL-arvoissa on jonkun 

verran vaihtelua lähteestä riippuen. Yhden naarasrotan ALT-arvo poistettiin aineistosta 

poikkeavana tuloksena sen jälkeen, kun aineisto oli analysoitu Reed ym. (1971) menetelmän 

mukaisesti. Tämän arvon poistaminen pienensi keskihajontaa ja alensi viitearvojen ylärajaa 

ALT:n osalta. 

 

 

 

Taulukko 6. Tässä tutkielmassa saatujen 8-15 viikon ikäisten wistar-rottien hematologian 

viitearvojen vertailu Kampfmann ym. (2012) kahden eri kasvattajan 10-13 viikon ikäisillä 

wistar-rotilla saatuihin viitearvoihin.  N= arvojen lukumäärä, viitearvot 2,5. % - 97,5. % 

fraktiilivälinä. 
a Kampfmann ym. 2012 kasvattaja 1:n Wistar-rotilla saadut arvot 
b Kampfmann ym. 2012 kasvattaja 2:n Wistar-rotilla saadut arvot 

N Viitearvot N Viitearvot N Viitearvot N Viitearvot N Viitearvot N Viitearvot

RBC, M/µl 40 6,87 - 9,09 19 6,07 - 9,31 38 8,2 - 9,5 37 7,8 - 9,0 30 6,4 - 14,4 30 8,5 - 10,1

HGB, g/l 40 125,1 - 163,9 19 132,0 - 165,0 38 147 - 166 37 142 - 163 30 145 - 168 30 147 - 166

HCT, % 40 38,41 - 49,68 19 36,40 - 50,20 38 42 - 48 – – 30 42 - 48 30 41 - 49

MCV, fl 40 50,92 - 61,50 19 50,60 - 60,00 38 48 -54 37 48 - 57 30 46 - 52 30 46 - 52

MCH, pg 40 16,70 - 20,29 19 17,30 - 23,20 – – – – – – – –

MCHC, g/l 40 319,0 - 346,0 19 325,0 - 387,0 – – – – – – – –

RET, K/µl 37 198,7 - 493,4 19 169,5 - 386,3 38 198 - 405 37 225 - 406 30 201 - 320 30 151 - 316

RET, % 37 2,27 - 6,50 19 1,89 - 6,00 38 2,3 - 4,5 37 2,7 - 4,8 30 2,1 - 3,6 30 1,5 - 3,4

PLT, K/µl 40 377,0 - 1211 19 742,0 - 1247 38 573 - 998 37 591 - 836 30 861 - 1247 30 804 - 1282

WBC, K/µl 37 1,44 - 12,82 19 0,70 - 10,30 38 3,4 - 9,5 37 2,2 - 5,9 30 6,4 - 14,4 30 4,2 - 9,4

NEUT, K/µl 37 0,15 - 4,13 19 0,08 - 1,49 38 0,4 - 1,5 37 0,3 - 1,0 30 0,3 - 2,1 30 0,3 - 1,1

NEUT, % 37 4,40 - 41,40 19 5,20 - 22,30 – – – – – – – –

LYMPH, K/µl 37 1,05 - 10,94 19 0,50 - 8,13 38 2,6 - 7,8 37 1,7 - 4,8 30 5,2 - 12,4 30 3,4 - 8,2

LYMPH, % 37 52,20 - 94,70 19 53,80 - 88,40 – – – – – – – –

MONO, K/µl 37 0,02 - 1,06 19 0,04 - 1,34 38 0,5 - 0,5 37 0,1 - 0,4 30 0,2 - 0,8 30 0,1 - 0,5

MONO, % 37 0,60 - 10,70 19 2,70 - 20,10 – – – – –

EO, K/µl 37 0,00 - 0,18 19 0,010 - 0,24 38 0-0,2 37 0,0 - 0,1 30 – 30 0,0-0,1

EO, % 37 0,00 - 2,30 19 0,30 - 3,60 – – – – – – – –

BASO, K/µl 37 0,00 - 0,02 19 0,00 - 0,02 – – – – – – – –

BASO, % 37 0,00 - 0,40 19 0,00 - 0,50 – – – – – – – –

Urokset Naaraat

Kampfmann ym. 2012b

Urokset Naaraat

Tämä tutkielma

Urokset

Kampfmann ym. 2012a

Naaraat
Mitattavat 

arvot, yksikkö
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Tämän tutkielman viitearvojen määrittämiseen käytettyihin rottiin oli injisoitu 

lääketutkimuksen yhteydessä vehikkeliä, joka oli joko fysiologista suolaliuosta (0,9 % NaCl) 

tai 0,5% Tweenin ja 0,5 % metyyliselluloosan vesiliuosta. Kumpikaan näistä vehikkeleistä ei 

ole aiemmissa tutkimuksissa aiheuttanut merkittäviä muutoksia koe-eläiminä käytetyissä 

rotissa (Gad ym. 2016). On kuitenkin huomioitava, että käsittelystä ja injektiotekniikasta voi 

aiheutua stressiä eläimille, jolla voi mahdollisesti olla vaikutusta laboratoriotutkimusten 

tuloksiin (Gärtner ym. 1980, Sarjan ja Yajurvedi 2018, Whalan 2015). Lisäksi monella yleisesti 

käytössä olevalla vehikkelillä voi olla haittavaikutuksia eläimissä, joten ne on hyvä huomioida 

tutkimuksia tehdessä (Gad ym. 2016). Yhdeksälle urosrotalle oli lisäksi tehty lisämunuaisen 

valeoperaatio. Vaikka operaatio ei vaikuta rottien hormonitoimintaan, koska lisämunuaisia ei 

poistettu, voi leikkauksesta aiheutunut stressi aiheuttaa muutoksia kliinisen patologian 

parametreihin (Whalan 2015). Näiden yhdeksän rotan verikoetulokset eivät kuitenkaan 

merkittävästi poikenneet muiden tuloksista, joten ne hyväksyttiin osaksi viitearvojen 

määritystä. 

 

 

5.2 EROT KLIINISEN PATOLOGIAN ARVOISSA ERI SUKUPUOLTEN 

VÄLILLÄ 

 

On tiedossa, että sukupuoli vaikuttaa eläinyksilön fysiologiaan (Kanashiro ja Khalil 2001, De 

Vries ja Forger 2015) ja siten se voi vaikuttaa merkittävästi sekä veriarvojen että seerumin 

biokemian arvoihin (Alemán ym. 1998, Kampfmann ym. 2012, Whalan 2015). Myös tässä 

tutkielmassa havaittiin eroja eri analyyttien arvoissa eri sukupuolten välillä. 

 

Hematologian arvoista uroksilla oli tilastollisesti merkittävästi korkeammat MCV ja NEUT-

arvot, kun naarailla oli suurempi MCHC-arvo. Muissa hematologian arvoissa ei havaittu 

tilastollisesti merkittävää eroa urosten ja naaraiden välillä. Korkeampia MCV- arvoja uroksilla 

ja korkeampia MCHC- arvoja naarailla on saatu muissa tutkimuksissa Sprague-Dawley –rotilta 

(He ym. 2017). Wistar-rotilla on aiemmin saatu päinvastaisia tuloksia MCV –arvojen osalta 

(Kampfmann ym. 2012).  He ym. (2017) havaitsivat Sprague-Dawley uroksilla myös 

korkeammat  HGB-, HCT-, RBC-, RDW-, MCH-, WBC-, NEUT-, LYMPH-, MONO- ja 

NEUT% -arvot. Näistä arvoista RCB-, WBC-, LYMPH-, MONO- ja NEUT%- viitearvot ovat 



       
 
       
 

41 
 

myös tässä tutkielmassa korkeammat uroksilla (Taulukko 1), vaikka tilastollisesti merkittävää 

eroa ei saatukaan. NEUT-arvosta saatiin tässä tutkielmassa tilastollisesti merkittävä ero, mutta 

P-arvo oli vain hieman alle tilastollisen merkitsevyyden rajan (P<0,05). Koska aineisto oli 

pieni, yksittäiset arvot ovat saattaneet vaikuttaa tuloksiin siten, että tilastollisesti merkittävä ero 

on syntynyt. He ym. (2017) havaitsivat Sprague-Dawley naarailla korkeampia PLT, EO, 

LYMPH% ja EO%-arvoja. Myös tässä tutkielmassa PLT, EO ja EO% viitearvot olivat 

korkeampia naarailla, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä (Taulukko 2). 

 

 

 

 

Taulukko 7. Tässä tutkielmassa saatujen 8-15 viikkoisten wistar-rottien kliinisen kemian 

arvojen keskiarvojen ja keskihajonnan vertailu Envigon 6-8 viikon ikäisten wistar-rottien, 

Charles River Laboratorion (2008) 8-16 vikon ikäisten wistar-rottien ja Boehm ym. (2009) 10-

12 viikon ikäisten wistar-rottien keskiarvoihin ja keskihajontaan. N= arvojen lukumäärä, KA= 

keskiarvo, SD= keskihajonta 

 

 

N KA ± SD N KA ± SD N KA ± SD N KA ± SD N KA ± SD N KA ± SD N KA N KA

ALB, g/l 42 51 ± 8,4 15 61 ± 3,1 40 33 ± 3 40 35 ± 3 164 40 ± 4 159 44 ± 5 – – – –

ALP, U/l 42 122 ± 46 19 71 ± 35 40 260 ± 56 40 156 ± 43 163 113 ± 44 159 59 ± 28 – – – –

ALT, U/l 42 43 ± 19 18 36 ± 18 40 67 ± 9,7 40 63 ± 17 164 28 ± 7 157 25 ± 9 28 35 25 52

AMY, U/l 36 740 ± 141 19 488 ± 131 – – – – – – – – 29 1942 30 1465

TBIL, μmol/l 42 4,9 ± 1,5 19 5,1 ± 0,4 40 1,7 ± 1,7 40 3,4 ± 1,7 165 1,5 ± 0,5 157 1,9 ± 0,5 31 <1,7 31 <1,7

BUN, mmol/l 42 4,9 ± 1,1 19 5,5 ± 1,3 40 1,8 ± 0,2 40 1,9 ± 0,3 164 2,9 ± 0,5 158 3,2 ± 0,6 30 6,8 30 9,3

CA, mmol/l 42 3,1 ± 0,1 19 3,1 ± 0,2 40 2,9 ± 0,1 40 2,8 ± 0,1 165 2,6 ± 0,1 159 2,6 ± 0,1 29 2,3 29 2,4

PHOS, mmol/l 42 3,6 ± 0,6 19 3,3 ± 0,7 40 4,2 ± 0,4 40 3,9 ± 0,04 164 2,6 ± 0,4 158 2,6 ± 0,5 – – – –

CRE, μmol/l 40 42 ± 12 19 50 ± 15 40 18 ± 0 40 18 ± 0 163 27 ± 8,8 159 35 ± 8,8 29 37 29 46

GLU, mmol/l 42 11 ± 4,4 19 8,8 ± 5,5 40 17 ± 4 40 14 ± 2,5 165 6,8 ± 2,1 159 6,5 ± 1,4 29 6,9 29 6,4

NA+, mmol/l 42 145 ± 2,3 19 143 ± 2,7 40 148 ± 4 40 147 ± 2 165 146 ± 2 159 144 ± 2 30 137 30 144

K+, mmol/l 42 6,2 ± 0,8 15 6,4 ± 1,2 40 7,5 ± 1,5 40 7,3 ± 1,2 165 4,5 ± 0,4 158 4,1 ± 0,4 30 5,3 29 4,9

TP, g/l 42 66 ± 3,8 19 72 ± 5 40 65 ± 2 40 65 ± 3 164 60 ± 5 159 63 ± 5 30 50 30 60

GLOB, g/l 42 15 ± 7,3 15 9,6 ± 3,1 40 32 ± 2 40 31 ± 2 144 20 ± 2 139 20 ± 2 – – – –

Boehm ym. 2009

Tutkittava 
arvo, yksikkö

Urokset NaaraatUrokset Naaraat Urokset Naaraat Urokset Naaraat

Tämä tutkielma Envigo
Charles River Laboratories, 

2008
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Kliinisen kemian arvoista tässä tutkielmassa albumiinin, kreatiniinin ja kokonaisproteiinin 

määrä plasmassa oli korkeampi naarasrotilla kuin uroksilla, kun taas alkalisen fosfataasin, 

amylaasin, fosforin, glukoosin, natriumin ja globuliinien määrä oli korkeampi uroksilla. Boehm 

ym. (2007) havaitsivat myös uroksilla tilastollisesti merkittävästi korkeampia kreatiniini- ja 

amylaasipitoisuuksia, mutta samalla he havaitsivat naarailla korkeampia natriumarvoja, joka on 

päinvastainen tulos kuin tässä tutkielmassa. Lisäksi Boehm. ym (2007) saivat tilastollisesti 

merkittäviä eroja kalsiumin ja kaliumin arvoissa urosten ja naaraiden välillä, mitä tässä 

tutkielmassa ei havaittu. Sen sijaan Aleman ym. (1998) havaitsivat alle kuuden kuukauden 

ikäisillä Spraque-Dawley -urosrotilla tilastollisesti merkittävästi korkeampia alkalisen 

fosfataasin arvoja kuin naarailla, mikä on yhteneväinen tämän tutkielman tulosten kanssa.   

 

Sekä hematologian että kliinisen kemian arvoissa havaittiin eroja urosten ja naaraiden välillä. 

Tämän tutkielman tulokset erosivat joiltain osin aiempien tutkimusten tuloksista. 

Lisätutkimuksia tarvitaan selvittämään todelliset erot urosten ja naaraiden välillä. Sekä tämän 

tutkielman tulokset että aiemmat tutkimustulokset kuitenkin viittaavat siihen, että urosten ja 

naaraiden hematologian tai kliinisen kemian tutkimustuloksia ei suoraan voi verrata keskenään. 

Tulokset vaihtelevat myös eri laboratorioiden välillä ja eläinten alkuperästä riippuen 

(Kampfmann ym. 2012, Mcglasson 2002), joten viitearvojen määrittäminen sekä uroksille että 

naaraille laboratoriokohtaisesti on suositeltavaa. Arvot muuttuvat myös eläinten ikääntyessä 

(Jacob Filho ym. 2018), joten nuorilla rotilla (kuten tässä tutkielmassa) havaitut arvot voivat 

muuttua eläinten kasvaessa. Hyytymistekijöille ei löytynyt kirjallisuudesta tutkimusta, jossa 

olisi määritetty eroja uros- ja naarasrottien välille. Tässä tutkielmassa havaittiin kuitenkin 

tilastollisesti merkittävä ero SPA-arvossa urosten ja naaraiden välillä. Tulevaisuuden 

tutkimuksissa onkin tärkeää huomioida eri sukupuolet myös hyytymistekijöiden osalta. 

 

Viitearvojen määrittämiseen oli käytettävissä vähemmän naarasrottien verinäytetuloksia 

(hematologia n = 19, hyytymistekijät n = 16 ja kliininen kemia n = 19), kuin urosrottien 

(hematologia n = 40 , hyytymistekijät n = 19 ja kliininen kemia n = 42). Viitearvovälin 

määrittämisessä viitetulosten lukumäärä vaikuttaa viiterajojen määrittämiseen (2,5 %:n ja 97,5 

%:n fraktiilien määrittämiseen arvojoukosta käytettiin kaavoja (α x (n+1) ja (1-α) x (n+1), jossa 

n = viitearvotulosten lukumäärä ja α = viiterajan persentiili), jolloin pienemmällä aineistolla 

poikkeavilla tuloksilla on suurempi vaikutus viitearvorajojen määräytymiseen, kuin 

suuremmalla aineistolla (Uotila ym. 2019). Viitearvot olivat monen arvon kohdalla samat, kuin 

aineiston pienin ja suurin arvo. Tämä johtuu aineiston pienestä koosta, mikä oli monen arvon 
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kohdalla alle 40 yksilöä. Aineistoa voitaisiin suurentaa keinotekoisesti käyttämällä 

matemaattisia menetelmiä, kuten bootstrapping (Uotila ym. 2019), jolloin viitearvot saataisiin 

erilleen pienimmästä ja suurimmasta arvosta. Tämä menetelmä kuitenkin tuotti tällä aineistolla 

viitearvoja aineiston ulkopuolelta. Koska tätä haluttiin tämän tutkielman kohdalla välttää, 

valittiin viitearvojen laskentamenetelmäksi ei-parametrinen menetelmä ja lisäksi analysoitiin 

aineisto poikkeavien tulosten (outlier) varalta (Reed ym. 1971) käyttäen MedCalc -

laskentaohjelmaa.  

 

 

5.3 VERINÄYTTEEN OTTOPAIKAN VAIKUTUS HEMATOLOGIAN JA 

KLIINISEN KEMIAN ARVOIHIN 

 

Tässä tutkielmassa verrattaessa sydänpunktiona otettua verinäytettä häntäsuonesta otettuun 

verinäytteeseen, havaittiin että RCB-, HGB-, HCB, EO%-, ALB-, ALT-, AMY-, TBIL-, BUN, 

CA-, PHOS-, GLU-, NA+-, K+- ja TP-arvot olivat suurempia sydänveressä kuin häntäveressä, 

kun MCH-, MCHC- ja RET-arvot olivat suurempia häntäverestä mitattuna. Aiemmassa 

kirjallisuudessa saadut tulokset poikkeavat tässä saaduista tuloksista. Valkosoluarvojen on 

aiemmissa tutkimuksissa todettu olevan suurempia häntäveressä otettuna (Whalan 2015), mutta 

tilastollisesti merkittäviä eroja ei tässä tutkielmassa saatu, lukuunottamatta eosinofiilien 

prosentuaalista osuutta. Lisäksi hemoglobiinin ja hematokriitin on aiemmin havaittu olevan 

korkeampia häntäveressä (Upton ja Morgan 1975), mikä on päinvastainen tulos tässä 

tutkielmassa havaittuun. Edellä mainittu tutkimus on melko vanha ja siinä verinäytteet saatiin 

samasta yksilöstä. Lisäksi rotat oli rauhoitettu eetterillä verrattuna tähän tutkielmaan, jossa rotat 

rauhoitettiin hiilidioksidilla sydänpunktioon ja häntäverinäyte otettiin ilman rauhoitusta. 

Tulokset eivät siis välttämättä ole suoraan vertailukelpoisia.  

 

Tässä tutkielmassa aineisto, joilla verinäytteenottopaikan vaikutusta kliinisen patologian 

laboratoriotuloksiin verrattiin, oli pieni. Lisäksi tulokset olivat monilta osin erilaisia kuin 

aiemmassa kirjallisuudesta. Siksi täydellisiä johtopäätöksiä verinäytteenottopaikan 

vaikutuksista ei tämän perusteella voida tehdä. Eroja häntä- ja sydänpunktioverinäytteen välillä 

vaikuttaa kaikesta huolimatta olevan, joten tulevaisuuden tutkimuksissa keskenään verrattavat 

verinäytteet kannattaa ottaa johdonmukaisesti samasta paikasta.  
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5.4 3R:N PERIAATTEET JA VIITEARVOT 

 

3R:n periaatteiden noudattaminen voi ja pitäisi alkaa jo paljon ennen yhtäkään eläinkoetta. 

Suunnitteluvaiheessa voidaan huomioida kaikki kolme R-kirjainta; voidaanko koe suorittaa 

ilman koe-eläinten käyttöä, kuinka voidaan suorittaa koe huolellisesti mahdollisimman 

vähäisellä eläinmäärällä ja kuinka lopulta kokeeseen käytettävistä eläimistä huolehditaan siten, 

että niille aiheutuu mahdollisimman vähän kärsimystä. Erityisesti tarvittavien koe-eläinten 

määrä vaatii suunnittelua ja huolellista taustatyötä tutkittavasta asiasta, aiemmista julkaisuista 

tai niiden puuttuessa mahdollisten pilottikokeiden tekemistä (Parker ja Browne 2014). 

 

Kuten edellisissä kappaleissa on havaittu, viitearvot voivat vaihdella eri laboratorioiden välillä, 

vaikka tutkittaisiin samaa eläinlajia. Mikäli kaikki laboratoriot käyttäisivät samoja viitearvoja, 

olisi poikkeavien tulosten havaitseminen vaikeampaa. Tutkimuslaboratoriossa tämä tarkoittaa 

usein sitä, että kontrollieläinten tärkeys lisääntyy ja niiden määrää täytyy siksi lisätä. 

Kontrollieläinten määrän suunnittelu on yhtä tärkeää, kuin koe-eläinten määrän suunnittelu, 

sillä johtopäätösten tekeminen vaatii vertailukohdetta. Kontrollieläinten määrää voidaan 

vähentää käyttämällä samoja eläimiä useammassa tutkimuksessa (Graham ja Prescott 2015), 

mutta erityisesti tutkimuksissa, joissa eläinten terveyttä määritetään laboratoriotutkimuksin, voi 

viitearvojen huolellinen määrittäminen vähentää tarvittavien koe-eläinten määrää. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä tutkielmassa havaittiin, että kliinisen patologian tutkimuksissa hematologian, kliinisen 

kemian ja hyytymistekijöiden osalta oli eroja urosten ja naaraiden välillä, sekä uroksilla lisäksi 

hematologian ja kliinisen kemian osalta kahden verinäytteenottopaikan (häntäsuonen ja 

sydänpunktion) välillä. Verrattaessa tämän tutkimuksen tuloksia kirjallisuuteen, havaittiin 

lisäksi, että tulokset poikkesivat monilta osin aiempien tutkimusten tuloksista. Monissa 

laboratorioissa käytetään muualla määritettyjä viitearvoja kliinisen patologian tulosten 

tulkintaan. Tämän lisensiaatintutkielman perusteella viitearvojen määrittäminen 

laboratoriokohtaisesti olisi perusteltua. Lisäksi tuloksia kannattaa vertailla vain saman 

sukupuolen ja näytteenottopaikan välillä.  

 

Laboratoriomenetelmät ja -laitteet kehittyvät jatkuvasti ja viitearvojen määrittäminen ja 

päivittäminen on tärkeää laboratoriotulosten tulkinnan onnistumiseksi (Uotila ym. 2019). 

Huolellisella viitearvojen määrittämisellä lääkekehityksen aikana ei ainoastaan helpoteta 

lääkeaineista aiheutuvien fysiologisten muutosten havaitsemista, mutta niiden avulla voitaisiin 

potentiaalisesti parantaa tulosten tulkintaa ja jatkossa vaikuttaa eläinkokeiden suunnitteluun 

siten, että kontrollieläinten määrää voitaisiin vähentää 3R:n periaatteiden mukaisesti. Tässä 

tutkielmassa määritetyttyjä viitearvoja voidaan hyödyntää tulosten tulkinnassa Orionin 

tutkimuksissa. Lisäksi ne tarjoavat pohjan, jonka avulla viitearvoja voidaan tulevaisuudessa 

edelleen tarkentaa tutkimustulosten lisääntyessä Orionilla. 
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