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1 JOHDANTO 

 

Alfa-2-adrenoseptoreiden agonistit eli α2-agonistit ovat eläinlääketieteessä yksi laajimmin 

käytössä oleva lääkeaineryhmä niiden rauhoittavan ja kipua lievittävän vaikutuksen vuoksi 

(teoksessa Grimm ym. 2015, teoksessa Papich ja Riviere 2018). Joissakin tapauksissa niiden 

käyttöä kuitenkin rajoittavat vaikutukset sydämeen ja verenkiertoon (Virtanen ja MacDonald 

1985, Sinclair 2003, teoksessa Dugdale ym. 2020) sekä aineenvaihduntaan (Ambrisko ja 

Hikasaka 2002). Hevosilla yleisesti käytetyn detomidiinin kliinisiä sivuvaikutuksia ovat muun 

muassa vasokonstriktio, sykkeen ja sydämen minuuttitilavuuden lasku sekä suoliston liikkeen 

väheneminen (Yamashita ym. 2000, Vainionpää ym. 2013). Aineenvaihdunnalliset 

vaikutukset, kuten plasman glukoosi- ja glukagonipitoisuuden nousu, insuliinin vapautumisen 

estyminen ja lipolyysi ovat useilla lajeilla todettuja α2-agonistien aiheuttamia muutoksia, 

joiden kliiniset seuraukset eivät aina ole selviä (Ambrisko ja Hikasaka 2002, Kullmann ym. 

2014) 

 

Alfa-2-agonistien vaikutukset voidaan kumota tietyillä α2-antagonisteilla, kuten pieneläimillä 

yleisesti käytettävällä atipametsolilla tai ihmislääkkeenä käytössä olleella johimbiinilla, jolloin 

kumoutuvat myös rauhoitus- ja kivunlievitysvaikutukset (Ambrisco ja Hikasaka 2002). 

Perifeerisesti vaikuttavalla α2-antagonistilla, vatinoksaanilla (MK-467), on saatu lupaavia 

tutkimustuloksia sydän- ja verenkiertovaikutusten kumoutumisesta (Raekallio ym. 2010, 

Honkavaara ym. 2011). Vatinoksaani ei kuitenkaan juuri läpäise veriaivoestettä, minkä vuoksi 

sen vaikutukset ovat kohdistuvat ennen kaikkea perifeerisiin reseptoreihin, eikä 

rauhoittumisvaikutus kumoudu (Clineschmidt ym. 1988, Honkavaara ym. 2011).  

 

Tämän tutkielman kokeellinen osuus tehtiin osana laajempaa tutkimusta, jonka tavoitteena 

oli tutkia detomidiinin, vatinoksaanin ja niiden yhdistelmän vaikutusta plasman glukoosi-, 

insuliini- ja glukagonipitoisuuksiin terveillä hevosilla sekä hevosilla, joilla on 

insuliiniaineenvaihdunnan häiriö (Box ym. 2021). Tässä tutkielmassa keskitytään selvittämään 

vatinoksaanin vaikutuksia detomidiinilla rauhoitettujen terveiden hevosten veren glukoosi- ja 

insuliinipitoisuuksiin. Muilla α2-agonisteilla tehtyjen tutkimusten nojalla (Restitutti ym. 2012, 

Pakkanen ym. 2018) tutkimushypoteesina oletettiin vatinoksaanin vähentävän tai jopa 
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estävän detomidiinin aiheuttamaa veren glukoosipitoisuuden nousua sekä hillitsevän 

insuliinipitoisuuksien vaihteluita tutkituilla terveillä hevosilla. 
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

2.1  Hevosen glukoosiaineenvaihdunta 

Hevosen ravinnon pääasiallinen energianlähde ovat hiilihydraatit (teoksessa Reed ym. 2018). 

Ravinnon tärkkelys ja yksinkertaiset sokerit, monosakkaridit, imeytyvät ohutsuolessa 

(teoksessa Aspinall ym. 2015, teoksessa Reed ym. 2018). Imeytyäkseen 

polysakkaridimuodossa olevat hiilihydraatit hajotetaan disakkarideiksi ja lopulta 

monosakkarideiksi luminaali- ja membraanivaiheissa (teoksessa Aspinall ym. 2015, teoksessa 

Sjaastad ym. 2016). Yksinkertainen sokeri, glukoosi siirtyy suolen luumenista aktiivisella 

kuljetuksella suolen epiteelisoluihin (teoksessa Sjaastad ym. 2016). Tämä tapahtuu 

kuljettajaproteiinien kautta, ja siihen saadaan energia natriumionien siirtymisestä 

epiteelisoluihin sähkökemiallisen gradientin mukaisesti (teoksessa Reed ym. 2018). 

Glukoosimolekyylien kertyessä epiteelisoluihin niiden solunsisäinen pitoisuus ylittää veren 

glukoosipitoisuuden, ja ne siirtyvät siten passiivisella kuljetuksella kuljettajaproteiinien kautta 

soluvälitilaan ja verenkiertoon (teoksessa Sjaastad ym. 2016). Hiilihydraatit, jotka eivät hajoa 

ja imeydy ohutsuolessa siirtyvät edelleen paksusuoleen (teoksessa Sjaastad ym. 2016, 

teoksessa Reed ym. 2018). Yksimahaisena kasvinsyöjänä hevosen tärkein ravinnosta saatu 

hiilihydraatti, selluloosa, fermentoituu paksusuolessa vapaiksi rasvahapoiksi (FFA) mikrobien 

toimesta (teoksessa Aspinall ym. 2015, teoksessa Reed ym. 2018). Hevonen voi saada jopa 75 

% energiantarpeestaan paksusuolesta imeytyvistä vapaista rasvahapoista (teoksessa Sjaastad 

ym. 2016). 

 

Kuusi hiiliatomia sisältävä monosakkaridi, glukoosi, on kaikkien elävien organismien, mukaan 

lukien hevosten, aineenvaihdunnassa keskeisessä asemassa (teoksessa Aspinall ym. 2015, 

teoksessa Sjaastad ym. 2016). Solut tarvitsevat jatkuvasti energiaa pitääkseen yllä 

rakenteitaan, kasvaakseen, kuljettaakseen aineita, jakaantuakseen ja vaihtaakseen muotoa. 

Energia-aineenvaihdunnan lakatessa solu kuolee välittömästi. Solut saavat glukoosista 

energiaa hapen avulla soluhengityksessä, jonka vaiheita ovat glykolyysi, sirtuunahappokierto 

ja elektroninsiirtoketju. Soluhengityksessä saadaan energiaa solun käyttöön ATP-molekyylien 

muodossa, ja samalla vapautuu hiilidioksidia ja vettä (teoksessa Sjaastad ym. 2016). 
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Veren glukoosipitoisuudella tarkoitetaan veressä olevien glukoosimolekyylien ainemäärää 

tilavuusyksikössä (teoksessa Sjaastad ym. 2016). Hevosen fysiologiset normaaliarvot 

glukoosille paastoverinäytteessä ovat 4,2–7,3 mmol/l (Hollis ym. 2007) tai 4,4–5,6 mmol/l 

(teoksessa Reed ym. 2018). Viiterajoissa esiintyy vaihtelua laboratorioiden välillä. Fysiologista 

pitoisuutta matalampaa veren glukoosipitoisuutta kutsutaan hypoglykemiaksi ja fysiologista 

korkeampaa veren glukoosipitoisuutta hyperglykemiaksi (teoksessa Williams ym. 2011). Kun 

veren glukoosipitoisuus nousee > 10 mmol/l kyseessä on erittäin voimakas hyperglykemia 

(Hollis ym. 2007). 

 

Verenkierrossa oleva glukoosi käytetään joko suoraan energianlähteenä, varastoidaan 

maksaan ja lihaksiin glykogeeninä tai muunnetaan triglyserideiksi (teoksessa Sjaastad ym. 

2016). Triglyseridejä muodostuu maksassa sekä rasvakudoksessa, ja ne varastoidaan 

rasvakudokseen. Glukoosi siirtyy avustetulla diffuusiolla suurimpaan osaan soluista. 

Kuljetusproteiineina glukoosin aktiivisessa diffuusiossa ovat GLUT-proteiinit, joita tiedetään 

olevan ainakin seitsemän eri tyyppiä. Veren glukoosipitoisuuden on tärkeää pysyä tasaisena, 

sillä solut tarvitsevat glukoosista saatavaa energiaa toimintoihinsa jatkuvasti (teoksessa 

Sjaastad ym. 2016). Glukoosi on välttämätön energianlähde erityisesti aivoille, jossa sitä ei 

voida muodostaa tai säilöä glykogeeninä muutamaa minuuttia kauempaa (teoksessa Williams 

ym. 2011). Aivot eivät myöskään kykene hyödyntämään muita energialähteitä. Aivokudoksen 

elossa pysyminen ja sitä kautta eläinyksilön selviytyminen on siten käytännössä riippuvaista 

jatkuvasta verenkierron kuljettamasta glukoosista (teoksessa Williams ym. 2011). 

 

Hevonen käyttää vuorokaudesta luontaisesti syömiseen yhteensä noin 10–12 tuntia 0,5–3 

tunnin jaksoissa (teoksessa Sjaastad ym. 2016). Väliaikoina, jotka nykyajan kesyhevosilla ovat 

usein huomattavasti vapaasti laiduntavia hevosia pidempiä, hevosen elimistö pyrkii pitämään 

veren glukoosipitoisuuden suhteellisen tasaisena ilman suolistosta suoraan imeytyvää 

glukoosia (teoksessa Sjaastad ym. 2016).  Tämä tapahtuu kolmella mekanismilla. Maksaan ja 

lihaksiin varastoitu glykogeeni voidaan ottaa käyttöön glukoosiksi, mitä kutsutaan 

glykogenolyysiksi (teoksessa Williams ym. 2011, teoksessa Sjaastad ym. 2016). Glukoosia 

voidaan muodostaa muista kuin hiilihydraattilähteistä, mitä kutsutaan glukoneogeneesiksi.  

Glukoneogeneesiä tapahtuu pääasiassa maksassa ja vähäisessä määrin munuaisissa 

(teoksessa Williams ym. 2011, teoksessa Sjaastad ym. 2016). Glukoneogeneesin substraattina 
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toimii pyruvaatti, jota muodostuu laktaatista, glyserolista tai aminohapoista proteiinien 

hajotessa (teoksessa Sjaastad ym. 2016).  Näiden lisäksi energialähteenä voidaan käyttää 

lipidejä, jolloin rasvakudoksen triglyseridejä hajotetaan hormoniriippuvaisen lipaasin toimesta 

ja muodostuu glyserolia sekä rasvahappoja (teoksessa Williams ym. 2011, teoksessa Sjaastad 

ym. 2016). Nämä aineenvaihduntatuotteet kulkevat rasvakudoksesta verenkiertoon ja sitä 

kautta maksaan ja muihin kudoksiin (teoksessa Sjaastad ym. 2016). Glyserolista muodostuu 

maksassa glukoneogeneesillä glukoosia ja vapaat rasvahapot ovat puolestaan sellaisenaan 

käytettävissä kudosten energianlähteeksi. Vapaat rasvahapot hapetetaan kudoksissa, jolloin 

muodostuu hiilidioksidia, vettä sekä ATP:tä ja sitä kautta energiaa käytettäväksi (teoksessa 

Williams ym. 2011, teoksessa Sjaastad ym. 2016). 

 

Veren glukoosipitoisuuden tasapainoa säätelevät useat hormonit, joita ovat pääasiassa 

insuliini, glukagoni, adrenaliini, noradrenaliini, kortisoli ja kasvuhormoni (teoksessa Williams 

ym. 2011). Näistä insuliini on ainoa glukoosipitoisuutta laskeva hormoni, muut vaikuttavat 

glukoosipitoisuutta nostavasti. Glukagonia, adrenaliinia, noradrenaliinia, kortisolia ja 

kasvuhormonia vapautuu, kun veren glukoosipitoisuus on laskussa (teoksessa Williams ym. 

2011). Insuliini on haiman Langerhansin saarekkeiden eli endokriinisen haiman β-solujen 

tuottama peptidihormoni (teoksessa Sjaastad ym.  2016, teoksessa Reed ym. 2018). Hevosen 

normaali paastoverinäytteen insuliinipitoisuus on < 20 mU/l (ACVIM Consensus Statement 

2010) ja sen ylittyessä kyseessä on hyperinsulinemia.  

 

Insuliinin erityksen tärkein säätelevä tekijä on veren glukoosipitoisuus. Insuliinin eritys 

lisääntyy veren glukoosipitoisuuden noustessa ja vähenee veren glukoosipitoisuuden 

laskiessa. Glukoosipitoisuuden lisäksi insuliinin eritystä säätelevät veren 

aminohappopitoisuus, ohutsuolen epiteelisolujen erittämät inkretiinit GIP ja GLP-1 sekä 

autonominen hermosto (teoksessa Sjaastad ym.  2016, teoksessa Reed ym. 2018). 

Autonominen hermosto jaetaan parasympaattiseen ja sympaattiseen hermostoon, joilla 

kummallakin on vaikutusta insuliinin eritykseen (teoksessa Reed ym. 2018). Sympaattisten ja 

parasympaattisten hermosäikeiden toiminnan säätely tapahtuu noradrenaliinin, adrenaliinin 

ja asetyylikoliinin eritysten kautta. Sympaattisen hermoston aktivoituminen vähentää 

insuliinin eritystä ja parasympaattisen hermoston aktivoituminen puolestaan lisää sitä 

(teoksessa Reed ym. 2018). 
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Insuliinin pääasiallisia kohdesoluja ovat lihassolut, maksasolut ja rasvasolut (teoksessa Reed 

ym. 2018). Insuliini kiinnittyy kohdesolun solukalvolle insuliinireseptoriin, joka koostuu 

kahdesta solun ulkopuolella olevasta α-alayksiköstä ja kahdesta solun sisällä olevasta β-

alayksiköstä (teoksessa Sjaastad ym.  2016). α- ja β-alayksiköt ovat kiinnittyneet toisiinsa 

disulfidisilloilla. β-alayksikkö ulottuu solukalvon läpi ja toimii aktivoituessaan 

tyrosiinikinaasientsyyminä, joka puolestaan fosforyloi solunsisäisiä entsyymejä aktivoiden ja 

inaktivoiden niitä. Aikaansaamillaan entsyymimuutoksilla insuliini kiihdyttää solun glukoosin 

ja muiden ravintoaineiden, aminohappojen ja lipidien soluunottoa sekä niiden muuntamista 

glykogeeniksi, proteiineiksi ja triglyserideiksi (teoksessa Sjaastad ym.  2016).   Glukoosin 

soluunotto lisääntyy insuliinin stimuloidessa GLUT4-entsyymien siirtymistä solulimasta 

solukalvolle. Lisäksi insuliini estää glykogenolyysiä, glukoneogeneesiä sekä rasvahappojen 

käyttöönottoa rasvakudoksesta. Näillä mekanismeilla insuliini vaikuttaa elimistössä veren 

glukoosipitoisuutta laskevasti ja yleisesti elimistön anabolisia prosesseja kiihdyttävästi 

(teoksessa Sjaastad ym.  2016).  

 

Glukagoni on insuliiniin vastavaikuttajahormoni, jota erittyy haiman Langerhansin 

saarekkeiden α-soluista (Rix ym. 2019). Se on yksiketjuinen peptidihormoni, jonka 

pääasiallinen kohde-elin on maksa. Glukagoni nostaa plasman glukoosipitoisuutta 

kiihdyttämällä glykogenolyysiä ja glukoneogeneesiä (Rix ym. 2019). 

 

2.2  Agonistit ja antagonistit 

Reseptori on solun pinnalla tai sisällä sijaitseva molekyyli tai polymeerinen rakenne, joka 

spesifisti tunnistaa ja sitoo ligandin, elimistön endogeenisen yhdisteen (teoksessa Papich ja 

Riviere 2018). Reseptorin sitoutumiskohdassa ja ligandissa on toisiinsa sopivat kolmiulotteiset 

rakenteet, jotka mahdollistavat niiden kemiallisen vuorovaikutuksen. Hermoston 

välittäjäaineet ja hormonit ovat endogeenisiä ligandeja ja lääkeaineet puolestaan yleensä 

eksogeenisiä ligandeja (teoksessa Papich ja Riviere 2018). Farmakologiassa agonisteilla 

tarkoitetaan lääkeainemolekyylejä, jotka reseptoriin sitoutuessaan aiheuttavat fysiologisen 

vasteen eli ovat stimuloivia (teoksessa Sjaastad ym. 2016). Agonistit aiheuttavat mitattavan 

fysiologisen tai farmakologisen vasteen, joka on reseptorille tunnusomainen (teoksessa 
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Papich ja Riviere 2018). Antagonistit puolestaan sitoutuvat reseptoriin aiheuttamatta 

fysiologista vastetta (teoksessa Sjaastad ym. 2016). Sitoutuessaan antagonistit estävät 

agonistien sitoutumisen eli ovat salpaavia (teoksessa Papich ja Riviere 2018). Autonomisessa 

hermostossa on α- ja β-adrenergisiä reseptoreita, joihin agonisteina toimivat elimistön 

välittäjäaineet adrenaliini ja noradrenaliini sitoutuvat (teoksessa Sjaastad ym. 2016). Useat 

lääkeaineet toimivat agonisteina tai antagonisteina näille reseptoreille (teoksessa Sjaastad 

ym. 2016). 

 

2.3  α2-reseptorit 

α2-adrenergisiä reseptoreita, eli α2-reseptoreita esiintyy keskushermostossa sekä elimistön 

perifeerisissä osissa (teoksessa Papich ja Riviere 2018, teoksessa Dugdale ym. 2020). α2-

reseptorit jaetaan edelleen alatyyppeihin, joita ovat α2A-, α2B-, α2C- ja α2D -reseptorit 

(teoksessa Papich ja Riviere 2018). Näitä esiintyy keskushermostossa ja elimistön 

perifeerisissä osissa eri suhteissa ja eri lajeilla on erityyppisiä reseptoreita erilaisia määriä 

(teoksessa Papich ja Riviere 2018). α2-reseptoreita on elimistössä ainakin hermokudoksessa, 

suurimmassa osassa elimiä, ekstrasynaptisesti verisuonien endoteelissä sekä verihiutaleissa 

(teoksessa Grimm ym. 2015, teoksessa Papich ja Riviere 2018). Hermoston adrenergisissä 

hermopäätteissä niitä on sekä pre- että postsynaptisesti (teoksessa Sjaastad ym. 2016). 

Keskushermostossa, johon aivot ja selkäydin kuuluvat, α2-reseptoreita on pääasiassa 

presynaptisesti (teoksessa Sjaastad ym. 2016).  

 

Hermoston välittäjäaineet adrenaliini ja noradrenaliini sitoutuvat α2-reseptoreihin yhtä 

suurella affiniteetilla (teoksessa Sjaastad ym. 2016). Näistä noradrenaliini on sympaattisen 

hermoston pääasiallisin välittäjäaine (teoksessa Papich ja Riviere 2018). α2-reseptorit ovat G-

proteiineihin kytkeytyviä kalvoreseptoreita, eli ne toimivat aktivoimalla G-proteiineiksi 

kutsutun heterotrimeerisen kalvoproteiinien ryhmän. (teoksessa Sjaastad ym. 2016, 

teoksessa Papich ja Riviere 2018). Kun α2-reseptorit aktivoituvat, vähenee G-proteiinien 

kautta adenyylisyklaasin (AC) aktiivisuus (teoksessa Grimm ym. 2015) ja sen seurauksena 

vähenee myös syklisen adenosiinimonofosfaatin (cAMP) määrä solun sisällä (teoksessa 

Sjaastad ym. 2016). Solun sisäisen cAMP:n vähentyminen aiheuttaa kaliumkanavien 

avautumista johtaen solun hyperpolarisaatioon, minkä seurauksena jänniteherkkien 
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kalsiumkanavien toiminta estyy ja kalsiumionien sisään virtaus vähenee (Limbird 1988). 

Näiden elektrofysiologisten muutosten vaikutuksesta hormonien tai hermoston 

välittäjäaineiden vapautuminen varastorakkuloista solun ulkopuolelle vähenee (Limbird 

1988). Hermosolmujen jälkeisten sympaattisten hermosolujen päissä olevien α2-

reseptoreiden aktivoituminen vähentää näin hermosolusta synapsirakoon vapautuvan 

noradrenaliinin määrää (teoksessa Papich ja Riviere 2018). Tällä mekanismilla α2-

reseptoreiden aktivoituminen estää hermoimpulssien kulkua (teoksessa Grimm ym. 2015).  

 

2.4 α2-agonistit  

α2-adrenoseptori-agonistit ovat rauhoittavia lääkkeitä, joista osalla voidaan saada aikaan syvä, 

luotettava sedaatio. Tämän lisäksi niillä on kipua lievittäviä ja lihaksia rentouttavia vaikutuksia 

(teoksessa Papich ja Riviere 2018, teoksessa Dugdale 2020). Näiden vaikutusten vuoksi α2-

agonistit ovatkin yksi eniten käytetyistä lääkeryhmistä eläinlääketieteessä sekä pien- että 

suureläimillä (teoksessa Grimm ym. 2015). α2-agonisteista hevosilla yleisesti käytettyjä ovat 

esimerkiksi detomidiini, romifidiini ja ksylatsiini (Rohrbach ym. 2009).   Vaikka kyseessä 

ovatkin α2-adrenoseptorien agonistit, on kaikilla tämän luokan lääkeaineilla myös jonkin 

asteista sitoutumista α1-adrenergisiin reseptoreihin ja osa sitoutuu myös 

imidatsolireseptoreihin aktivoiden niitä (teoksessa Papich ja Riviere 2018). α2-agonistien 

erilaista reaktiotaipumusta eli affiniteettia α1- ja α2-reseptoreihin kuvataan spesifisyydellä, 

joka määritetään α2:α1-suhteena. Suurempi suhdeluku kertoo α2-agonistin korkeammasta 

spesifisyydestä (teoksessa Grimm ym. 2015, teoksessa Papich ja Riviere 2018). 

 

α2-agonisteja voidaan annostella suonen- ja lihaksensisäisesti, nahanalaisesti, limakalvon ja 

ihon läpi sekä neuraksiaalisesti eli epiduraalitilaan ja selkäytimeen (teoksessa Papich ja Riviere 

2018). Näistä hevosille tyypillisimmät antoreitit ovat suonensisäinen ja limakalvolle annostelu 

(teoksessa Papich ja Riviere 2018, teoksessa Dugdale ym. 2020). Suonensisäisesti annettaessa 

rauhoitusvaikutus alkaa 3–5 minuutissa ja huippuvaikutus saavutetaan 5–15 minuutissa 

(teoksessa Papich ja Riviere 2018, teoksessa Dugdale ym. 2020). Suun limakalvolle 

annosteltaessa rauhoitusvaikutus puolestaan alkaa noin 20–30 minuutissa ja huippuvaikutus 

kehittyy noin 45–100 minuutin kuluessa annostelusta (teoksessa Dugdale ym. 2020). 
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Rauhoitusvaikutuksen kesto on kuitenkin lääkeaine- ja annosriippuvaista sekä yksilökohtaista 

(teoksessa Papich ja Riviere 2018, teoksessa Dugdale ym. 2020).  

 

α2-agonistit toimivat sekä sentraalisesti että perifeerisesti, eli ne vaikuttavat paitsi 

keskushermostossa myös muualla elimistössä ja sen ääreisosissa (teoksessa Grimm ym. 2015). 

Lipofiilisyytensä vuoksi ne läpäisevät kalvoja, kuten suolen seinämän, limakalvon ja veri-

istukka- sekä veri-aivoesteen suhteellisen helposti (teoksessa Dugdale ym. 2020). α2-agonistit 

metaboloituvat maksassa (teoksessa Clarke ym. 2014). Aineenvaihduntatuotteet eivät 

juurikaan ole elimistössä aktiivisia ja ne eritetään munuaisten kautta virtsaan (teoksessa 

Dugdale ym. 2020). Toistuvissa annosteluissa voidaan nähdä selvää vasteen vähenemistä 

maksaentsyymien tuotannon tai mahdollisesti reseptoreiden vaimennussäätelyn ja 

siedättymisen vaikutuksesta (teoksessa Dugdale ym. 2020). 

 

2.5  α2-agonistien vaikutukset elimistössä 

 

2.5.1  Anksiolyysi ja sedaatio 

α2-agonistit saavat keskushermoston eri osissa aikaan anksiolyysin, eli kevyen rauhoituksen 

tai sedaation, eli kohtalaisen rauhoituksen (teoksessa Dugdale ym. 2020). Sedaatio aiheutuu 

α2-agonistien sitoutumisesta presynaptisiin α2A-tyypin reseptoreihin supraspinaalisesti 

aivorungon sinitumakkeessa (Scheinin ja Schwinn 1992, Kamibayashi ym. 2000). Näihin 

reseptoreihin sitoutuminen johtaa noradrenaliinin presynaptisen vapautumisen 

vähenemiseen (teoksessa Papich ja Riviere 2018).  Tämän lisäksi noradrenaliinen 

presynaptinen vapautuminen estyy sympaattisen järjestelmän ääreisosien hermopäätteiden 

α2A- ja α2C-reseptoreiden aktivoitumisen seurauksena ja näin ollen sympaattisen hermoston 

toiminta heikkenee (McCallum ym. 1998, Kamibayashi ym. 2000).  Sympaattisen hermoston 

toiminnan alasajon myötä parasympaattinen hermosto aktivoituu (teoksessa Dugdale ym. 

2020). 

 

Retikulaarinen aktivointijärjestelmä (RAS) on selkärankaisten eliöiden aivorungon ja 

ydinjatkeen verkkomainen rakenneosa, jota on kauttaaltaan aivorungossa (Arguinchona 

2021). RAS-järjestelmän toiminnan vaimentuminen α2-agonistien vaikutuksesta saa aikaan 
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anksiolyysin (teoksessa Dugdale ym. 2020).  RAS-järjestelmän tumakkeilla on merkittävä rooli 

univalverytmin ja valveillaoloajan säätelyssä (Arguinchona 2021). RAS-järjestelmän 

muodostavat hermosoluryhmät ovat vastuussa valppaudesta, tarkkaavaisuudesta, 

lihasjänteyden muutoksista ja keskittymiskyvystä (Arguinchona 2021). 

 

α2-agonistien rauhoitusvaikutus elimistössä on annosriippuvaista ja sillä on kattovaikutus, eli 

rauhoituksen syvyyttä ei tietyn pisteen jälkeen enää voida nostaa lääkeaineen annosta 

lisäämällä (teoksessa Clarke ym. 2014, teoksessa Dugdale ym. 2020). Lisäannokset kuitenkin 

pidentävät rauhoituksen kestoa etenkin hevosilla (teoksessa Clarke ym. 2014, teoksessa 

Papich ja Riviere 2018). Tyypillisesti α2-agonistien rauhoittavat vaikutukset kestävät kipua 

lievittävää vaikutusta (noin 1/3–2/3) kauemmin, vaikkakaan tämä ei ole täysin selvää 

(teoksessa Dugdale ym. 2020). 

 

2.5.2  Antinosiseptio 

α2-agonisteilla on kipua lievittävää eli antinosiseptistä vaikutusta annosteltaessa 

parenteraalisesti tai neuraksiaalisesti (Scheinin ja MacDonald 1989). Antinosiseptiset 

vaikutukset aiheutuvat α2-agonistien sitoutumisesta α2A-, α2B- ja α2C -reseptoreihin aistivissa, 

kipuärsykkeitä johtavissa hermopäätteissä (teoksessa Grimm ym. 2015, teoksessa Dugdale 

ym. 2020).  Näin tapahtuu sekä perifeerisessä hermostossa että keskushermostossa, jossa 

vaikutukset kohdistuvat erityisesti selkäytimen dorsaaliseen sarveen ja aivorungon 

sinitumakkeeseen (teoksessa Grimm ym. 2015, teoksessa Papich ja Riviere 2018). Perifeerisen 

hermoston kipuärsykkeitä johtavien hermojen viestit selkäytimen dorsaaliseen sarveen 

jatkuvat, mutta ovat vaimentuneita noradrenaliinin erittymisen vähennyttyä (teoksessa 

Grimm ym. 2015). 

 

α2-agonistit lievittävät viskeraalista ja somaattista kipua (Elfenbein ym. 2009). Kivunlievityksen 

taso on annosriippuvaista ollen suoraan yhteydessä lääkkeen konsentraatioon aivo-

selkäydinnesteessä (teoksessa Dugdale ym. 2020). α2-agonisteja voidaankin annostella 

epiduraalitilaan tai selkäydinkanavaan, jolloin ne pääsevät vaikuttamaan suoraan selkäytimen 

dorsaalisen sarven reseptoreihin (teoksessa Clarke ym. 2014). α2-agonistien vaikutukset 
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selkärangassa ja selkäydinkanavassa tehostavat opioidien kipua lievittävää vaikutusta 

(teoksessa Grimm ym. 2015, teoksessa Dugdale ym. 2020). 

 

2.5.3 Muut keskushermostovaikutukset 

α2-agonisteilla voi olla hermostoa suojaavia vaikutuksia aivojen iskemiassa tai 

hapenpuutteessa (Zhang ja Kimelberg 2005). Aivokudoksen iskemiassa kiihdyttävien 

hermovälittäjäaineiden vapautuminen on lisääntynyt, ja sen hallinnan keskiössä ovat α2-

reseptorit estävällä ja α1-reseptorit kiihdyttävällä vaikutuksella (teoksessa Dugdale ym. 2020). 

Kun kallon sisäinen paine nousee, α2-agonistien verisuonia supistavat ominaisuudet 

vähentävät kallonsisäisen veren määrää ja siten laskevat kallonsisäistä painetta (teoksessa 

Grimm ym. 2015, teoksessa Dugdale ym. 2020). 

 

2.5.4  Sydän- ja verisuonivaikutukset 

Rauhoitus- ja kivunlievitysvaikutusten lisäksi kaikilla α2-agonisteilla on sydäntä ja 

verenkiertoelimistöä lamaannuttava vaikutus (Wagner ym. 1991, Flacke ym. 1993, Pypendop 

ja Verstegen 1998). α2-agonistien merkittävimmät käyttöä rajoittavat sivuvaikutukset 

liittyvätkin sydämeen ja verenkiertoeläimistöön (Virtanen ja MacDonald 1985, Murrell ja 

Hellebrekers 2005, Honkavaara ym. 2011). Sydän- ja verisuonivaikutukset ovat riippuvaisia 

kohde-eläinlajista, annosmäärästä ja annostelureitistä sekä yksilön ominaisuuksista ja sen 

hetkisestä tilasta (teoksessa Clarke ym. 2014, teoksessa Dugdale ym. 2020).  

 

Verisuonten seinämän α2-reseptoreiden aktivoituminen johtaa ääreisverisuoniston 

supistumiseen, vasokonstriktioon (teoksessa Papich ja Riviere 2018, teoksessa Dugdale ym. 

2020). Vasokonstriktio aiheuttaa valtimoverenpaineen kohoamisen, joka on suonensisäisesti 

annosteltaessa tyypillinen alkuvaiheen vaste (teoksessa Papich ja Riviere 2018). Verenpaineen 

kohotessa yli viiterajojen on kyseessä hypertensio (teoksessa Sjaastad ym. 2016). Elimistön 

ääreisosien limakalvot voivat verisuonten supistuttua näyttää kalpeilta, jopa syanoottisilta, 

sillä verisuonten läpivirtaus eli perfuusio on vähentynyt (teoksessa Dugdale ym. 2020). 

Hidastunut veren etenemisaika kapillaareissa johtaa lisääntyneeseen hapen talteenottoon, 

jolloin veressä on enemmän hapetonta hemoglobiinia aiheuttamassa syanoottista väriä 

(Grimm ym. 2015, teoksessa Papich ja Riviere 2018). 
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Hypertensiota seuraa sydämen syketiheyden laskeminen, bradykardia (Hogue ym. 2002). 

Bradykardia aiheutuu α2-agonistien vaikutuksesta usealla mekanismilla. Sykkeen laskeminen 

on osin vagaalinen reaktio eli vagus-hermon aktivoitumisesta aiheutuva barorefleksiksi 

kutsuttu reaktio (teoksessa Grimm ym. 2015, teoksessa Papich ja Riviere 2018). Barorefleksi 

tapahtuu aortan kaaressa ja kaulavaltimossa venytystä aistivien baroreseptoreiden 

vaikutuksesta (teoksessa Grimm ym. 2015). Barorefleksissä elimistön valtimoverenpainetta 

normaalina pitävä tasapainomekanismi saa välillisesti aikaan syketiheyden laskun (teoksessa 

Grimm ym. 2015, teoksessa Dugdale ym. 2020).  Bradykardian aiheuttaa osaltaan myös 

sympaattisen hermoston toiminnan alasajo ja parasympaattisen hermoston aktivoituminen 

(Hogue ym. 2002). Näiden lisäksi sen aiheuttaa osin presynaptisten α2-reseptoreiden 

aktivaation aikaansaama noradrenaliinin vähentynyt vapautuminen sydämen sympaattisissa 

ääreishermopäätteissä (teoksessa Dugdale ym. 2020).  

 

Valtimoverenpaine palautuu seuraavassa vaiheessa lähelle normaalia tai sen alapuolelle 

(hypotensio) edellä mainittujen bradykardiaan johtavien hermovaikutusten, sentraalisen 

sympatolyysin sekä keskushermoston ulkopuolisten presynaptisten ja ekstrajunktionaalisten 

α2-reseptoreiden aktivoitumisen seurauksena (Hogue ym. 2002, teoksessa Dugdale ym. 2020). 

Tässä vaiheessa perifeeristen verisuonten seinämien presynaptisten α2-reseptoreiden 

aktivaatio on vähentänyt noradrenaliinin vapautumista ja sen myötä systeeminen 

verisuonivastus heikkenee (teoksessa Papich ja Riviere 2018, Dugdale ym. 2020). Syke pysyy 

edelleen matalana noradrenaliinin vähentyneen erittymisen vuoksi (teoksessa Papich ja 

Riviere 2018). Verisuonet kuitenkin jäävät jonkin verran supistuneiksi, ja verenpaineen 

palautuminen lähtötasoon tai sen alle selittyy alentuneella sykkeellä sekä laskeneella 

sydämen minuuttitilavuudella. (teoksessa Dugdale ym. 2020). 

 

Syke voi laskea α2-agonistien vaikutuksesta jopa puoleen aiemmasta leposykkeestä (teoksessa 

Dugdale ym. 2020). Sykkeen laskulla elimistö pyrkii pitämään verenpaineen fysiologisena 

perifeerisen verisuonivastuksen lisääntymisestä huolimatta (Grimm ym. 2015). Tämän 

seurauksena sydämen minuuttitilavuus laskee huomattavasti (Grimm ym. 2015, teoksessa 

Dugdale ym. 2020). Kompensoivaa iskutilavuuden nousua ei myöskään tapahdu ääreisosien 

verisuonten supistumisen takia nousseen jälkikuormituksen eli verenkierron perifeerisen 
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vastuksen vuoksi (teoksessa Dugdale ym. 2020). α2-agonistien on todettu lisäävän 

rytmihäiriöiden mahdollisuutta (teoksessa Dugdale ym. 2020). Etenkin ensimmäisen ja toisen 

asteen eteiskammiokatkoksia ilmenee α2-agonisteja saaneilla potilailla sykkeen laskun 

yhteydessä (teoksessa Papich ja Riviere 2018). Toisen asteen eteiskammiokatkokset ovat 

hevosilla erittäin yleistä, ja niiden määrä edelleen lisääntyy α2-agonistien vaikutuksesta 

(Yamashita ym. 2000). 

 

2.5.5  Hengitysvaikutukset 

Hengitystiheys tyypillisesti laskee α2-agonistien vaikutuksesta (teoksessa Clarke ym. 2014, 

teoksessa Dugdale ym. 2020). Hengitystilavuus (tidal volume) saattaa kuitenkin kasvaa, joten 

minuutissa tapahtuva ilmanvaihto pysyy vakiona, kun α2-agonisteja annetaan alhaisilla 

annoksilla (teoksessa Dugdale ym. 2020). Verikaasujen osapaineet ja pH pysyvät tyypillisesti 

samoissa lukemissa kuin ilman α2-agonistien vaikutusta (teoksessa Grimm ym. 2015). Suuret 

annokset detomidiinia voivat kuitenkin aiheuttaa hevoselle keuhkoputkien supistumista, 

keuhkoverisuonten makrofagien aktivoitumista ja nostaa keuhkoverisuonten vastusta, mikä 

voi johtaa keuhkoödeemaan ja heikentyneeseen hapettumiseen aiheuttaen hypoksemiaa 

(teoksessa Papich ja Riviere 2018, teoksessa Dugdale ym. 2020). Kuumeisilla hevosilla α2-

agonistit saavat usein aikaan takypnean eli hengitystiheyden nousun yli normaaliarvojen 

(Kendall ym. 2010). Syytä hengitystiheyden nousulle ei tiedetä, mutta se menee yleensä ohi 

ilman hoitoa 15 minuutissa (teoksessa Clarke ym. 2014). 

 

2.5.6  Lihasrelaksaatio 

α2-agonistit rentouttavat luurankolihaksia (teoksessa Dugdale ym. 2020). Hevosilla tämä 

nähdään tyypillisesti ataksiana, raajojen koordinaatio-ongelmina, pään laskeutumisena, 

huulten roikkumisena, silmäluomien riippumisena ja nojaamisena tukirakenteita vasten 

(Nannarone ym. 2007, Rohrbach ym. 2009, teoksessa Dugdale ym. 2020). Myös pään lihasten 

nykimistä on todettu sivuvaikutuksena (teoksessa Papich ja Riviere 2018). Virtsaputken 

sulkijalihas on normaalia rentoutuneempi, mikä osaltaan lisää virtsaamisherkkyyttä 

(teoksessa Dugdale ym. 2020). Oreilla ja ruunilla peniksen esiin tuleminen on myös tyypillinen 

α2-agonistien näkyvä vaikutus (teoksessa Dugdale ym. 2020). 
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2.5.7  Glukoosi- ja insuliinivaikutukset 

Veren paastoglukoosipitoisuuden nousu α2-agonistien annostelun vaikutuksesta on todettu 

ihmis-, jyrsijä-, koira- ja hevostutkimuksissa (Angel ym. 1988, Warren ym. 1991, Restitutti ym. 

2012, Rezende ym. 2015, Pakkanen ym. 2018). Glukoosipitoisuuden nousuun liittyvät 

kiinteästi α2-agonistien aiheuttamat insuliinipitoisuuksien vaihtelut (Restitutti ym. 2012, 

Kritchevsky ym. 2020). Endogeenisen haiman β-solujen α2A-reseptoreiden aktivoitumisen 

myötä insuliinin eritys vähenee niin hevosilla (Pakkanen ym. 2018, Kritchevsky ym. 2020) kuin 

muillakin lajeilla (Angel ym. 1988, Restitutti ym. 2012). α2-agonistin sitouduttua haiman β-

solujen α2A-reseptoreihin vähenee syklisen AMP:n (cAMP) tuotanto ja β-solut 

hyperpolarisoituvat (Fagerholm ym. 2011). Normaalissa ensivaiheen insuliinivasteessa β-

solujen depolarisoituminen glukoosin vaikutuksesta johtaisi jänniteherkkien kalsiumkanavien 

aktivaation myötä kalsiumionien lisääntyneeseen soluunottoon (teoksessa Reed ym. 2018). 

Kalsiumin aktivoimana sytoplasman insuliinivesikkelit sulautuvat solukalvoon, jolloin insuliinia 

vapautuu soluvälitilaan ja sitä kautta haimalaskimoon (teoksessa Reed ym. 2018). α2-agonistin 

aiheuttama β-solujen hyperpolarisaatio puolestaan estää kalsiumkanavien aukeamisen ja 

insuliinin vapautumiseen johtavan tapahtumaketjun (Fagerholm ym. 2011). Tämä mekanismi 

on pääasiallinen aiheuttaja α2-agonistien aikaansaamalle hyperglykemialle eli veren 

glukoosipitoisuuden nousulle yli normaalien viiterajojen, sillä insuliini lisää glukoosin 

siirtymistä verenkierrosta soluihin (teoksessa Sjaastad ym. 2016).  

 

Alkuvaiheessa α2-agonistien annostelu aiheuttaa tyypillisen insuliinin erityksen vähenemisen 

ja siten insuliinipitoisuus veressä laskee (Kritchevsky ym. 2020).  Tämän lisäksi α2-agonistien 

vaikutuksesta haiman α-solujen glukagonin eritys lisääntyy (Hirose ym. 1993). 

Insuliinipitoisuuden laskemisesta seuraa tilapäinen hyperglykemia, joka hevosilla saa aikaan 

kompensoivan insuliinin erityksen lisääntymisen (Kritchevsky ym. 2020). Tästä aiheutunut 

hyperinsulinemia eli insuliinipitoisuuden kohoaminen yli normaaliarvon (20 mU/l) laskee 

veren glukoosipitoisuuden jälkivaiheessa perustasolle tai jopa sen alle. Vaiheiden kesto ja 

muutosten suuruus ovat riippuvaisia käytetystä α2-agonistista (Kritchevsky ym. 2020).  

 

Veren glukoosipitoisuuden nousu voi ihmisillä lisätä riskiä 2-tyypin diabeteksen puhkeamiselle 

(Fagerholm ym. 2011). Hevosilla veren glukoosipitoisuuden nousulla ja sitä myöhemmin 

seuraavalla insuliinipitoisuuden jälkivaiheen nousulla sekä heikentyneellä insuliinivasteella on 
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mahdollisesti kohonnut riski metabolisen oireyhtymän kehittymiseen kliiniseksi sairaudeksi 

(Bertin ja Laat 2017). Insuliinipitoisuuksien vaihtelua jatkuvissa α2-agonisti-infuusioissa ei ole 

tutkimuksissa kuvattu. On kuitenkin todettu, että kliinisesti terveet ponit ja hevoset kehittävät 

yhtäjaksoisen suprafysiologisen hyperinsulinemian seurauksena kliinisen kaviokuumeen noin 

48 tunnissa (de Laat ym. 2010). Jatkuvalla 48 tunnin glukoosi-infuusiolla aiheutetussa 

lähempänä fysiologisia insuliinipitoisuuksia olevassa endogeenisessa hyperinsulinemiassa 

hevosille on todettu kehittyvän histopatologisia muutoksia kavion lamelleihin, mutta ei 

havaittavia kaviokuumeoireita, kuten ontumista. Tällöin kyseessä on subkliininen 

kaviokuume, joka ei näillä maltillisemmilla annoksilla kehittynyt kliiniseksi kaviokuumeeksi (de 

Laat ym. 2012). Veren glukoosi- ja insuliinipitoisuuksilla on kliinistä merkitystä etenkin, jos 

pitoisuudet ovat pitkäaikaisesti koholla ja hevosella on metaboliseen oireyhtymään liittyvä 

insuliinimetabolian häiriö (teoksessa Reed ym. 2018). 

 

2.5.8 Muut hormonivaikutukset 

Kasvuhormonin eritys lisääntyy α2-agonistien vaikutuksesta (teoksessa Dugdale ym. 2020). 

Kasvuhormonilla on useita erilaisia aineenvaihdunnallisia vaikutuksia elimistön eri kudoksissa. 

Se paitsi lisää proteiinisynteesiä ja rasvojen lipolyysiä, myös vähentää glukoosin 

hyödyntämistä heikentämällä insuliinin vaikutusta sekä kiihdyttää glukoosin tuotantoa 

glukoneogeneesillä ja glykogenolyysillä (teoksessa Sjaastad ym. 2016). Näin ollen veren 

glukoosipitoisuus nousee myös α2-agonistien aikaansaaman kasvuhormonin erityksen nousun 

vaikutuksesta (teoksessa Dugdale ym. 2020). 

 

Reniinin eritys vähenee α2-agonistien käytön seurauksena, mikä osaltaan johtaa aiemmin 

käsiteltyyn verenpaineen laskuun (teoksessa Dugdale ym. 2020). Myös aivolisäkkeestä 

erittyvän adrenokortikotropiinin (ACTH) eritys vähenee, ja sen seurauksena laskee myös 

lisämunuaisten kuorikerroksen erittämän kortisolin eritys (Alexander ym. 2000). 

Kortisolipitoisuuden laskiessa vähenevät elimistön stressivasteet (teoksessa Dugdale ym. 

2020). Hevostutkimuksissa kortisolipitoisuuksien on todettu laskevan tai pysyvän ennallaan 

α2-agonistien vaikutuksesta (Raekallio ym. 1991, Pakkanen ym. 2018). α2-agonistien vaikutus 

näkyy sympaattisen hermoston ja lisämunuaisen ytimen toiminnan heikkenemisen myötä 

katekoliamiinien, kuten noradrenaliinin, adrenaliinin ja dopamiinin erittymisen 
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vähenemisenä, jolloin niiden plasmapitoisuudet laskevat (Raekallio ym. 1991). 

Lisämunuaisytimen kromaffiinisoluista peräisin oleva verenkiertoon erittyvä adrenaliini 

supistaa verisuonia, lisää perifeeristä vastusta ja nostaa verenpainetta (teoksessa Sjaastad ym 

2016). α2-agonistien aiheuttama plasman adrenaliinipitoisuuden lasku laskee siten 

verenpainetta (teoksessa Sjaastad ym 2016). 

 

α2-agonistien vaikutuksesta antidiureettisen hormonin (ADH) eli vasopressiinin eritys ja vaste 

on heikentynyt (teoksessa Dugdale ym. 2020). ADH lisää vasokonstriktiota elimistössä ja siten 

nostaa verenpainetta, joten sen erittymisen väheneminen puolestaan laskee verenpainetta 

(teoksessa Sjaastad ym. 2016). ADH:n erityksen väheneminen α2-agonistien vaikutuksesta 

johtaa myös virtsanerityksen lisääntymiseen (teoksessa Clarke ym. 2014, teoksessa Dugdale 

ym. 2020). Nuñez ym. (2004) totesivat kuuden hevosen tutkimuksessaan detomidiinin ja 

ksylatsiinin aiheuttavan huomattavan virtsaamisen lisääntymisen myös vuorokauden 

juomatta ja syömättä olleilla hevosilla. α2-agonisteilla rauhoitetut hevoset voivat hikoilla, 

erityisesti rauhoituksesta palautuessaan (teoksessa Dugdale ym. 2020). Tämäkin johtuu 

mahdollisesti antidiureettisen hormonin ja aldosteronin erittymisen vähenemisestä sekä 

muutoksista paikallisessa perfuusiossa ja sympaattisen hermoston tasapainossa (teoksessa 

Dugdale ym. 2020). 

 

2.5.9  Hematologiset vaikutukset 

α2-agonistien on hevosilla todettu aiheuttavan hematokriitin, totaaliproteiinin ja 

punasolupitoisuuden laskua (Kullmann ym. 2014). Kokonaisproteiini on normaalia matalampi, 

sillä hyperglykemian vuoksi vereen on siirtynyt nestettä soluvälitilasta (teoksessa Dugdale ym. 

2020). Solupitoisuuden lasku veressä selittyy sillä, että pernaan on sitoutuneena enemmän 

verisoluja (teoksessa Dugdale ym. 2020). Hevosen pernan paksuuden onkin todettu kasvavan 

α2-agonistien vaikutuksesta (Kullmann ym. 2014). Verihiutaleiden aggregoitumisen on todettu 

tehostuvan α2-agonistien vaikutuksesta korkeilla annoksilla, mutta sillä ei juurikaan ole 

havaittu olevan kliinistä merkitystä (Hoffman ym. 1982, teoksessa Papich ja Riviere 2018).  
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2.5.10  Ruuansulatuskanavavaikutukset 

Suoliston liike vähenee ja toiminta hidastuu α2-agonistien vaikutuksesta sekä ohut- että 

paksusuolessa. Hevostutkimuksissa tämä on todettu detomidiinilla elävillä hevosilla tehdyissä 

kokeissa (Mama ym. 2009, Vainionpää ym. 2013) sekä ksylatsiinilla, medetomidiinilla ja 

detomidiinilla tehdyissä laboratoriokokeissa, joissa käytettiin kudosnäytteitä hevosen 

ohutsuolesta (Zullian ym. 2011). Suoliston liikkeen hidastuminen todettiin Mama ym. (2009) 

ja Vainionpää ym. (2013) tutkimuksissa suolistoäänten (borborygmus) kuuntelulla. 

 

Suoliston liikkeen hidastumisen lisäksi α2-agonistit aiheuttavat suoliston 

ruuansulatusnesteiden, kuten mahahappojen, erityksen vähenemistä ja suoliston 

verenkierron heikkenemistä (teoksessa Papich ja Riviere 2018). Näin ollen ruuan läpikulkuaika 

mahassa ja suolistossa on α2-agonistien vaikutuksesta huomattavasti pidentynyt (teoksessa 

Grimm ym. 2015, teoksessa Papich ja Riviere 2018). Suoliston liikkeen väheneminen voi myös 

helpottaa kipukouristuksia ähkyssä olevalla hevosella (teoksessa Dugdale ym. 2020). Toisaalta 

verivirtauksen heikkeneminen voi edesauttaa iskemian kehittymistä suolistossa, mikä voi 

pahimmissa ähkytapauksissa johtaa suoliston osan kuolioitumiseen (teoksessa Dugdale ym. 

2020). 

 

Hevosella suolistovaikutukset lisäävät ummetuksen ja siitä aiheutuvan ähkyn riskiä erityisesti 

α2-agonisteilla tehdyissä pitkäkestoisissa rauhoituksissa (teoksessa Reed ym. 2018). 

Hevospraktiikassa viime vuosina yleistyneissä seisten tehtävissä toimenpiteissä, kuten 

hammashoidoissa, silmäoperaatioissa tai kuvantamisessa, α2-agonisteja käytetään 

pitkäkestoisinakin infuusioina (Vigani ja Garcia-Pereira 2014). Hevosta suositellaan 

pidettäväksi paastolla ennen pidempiä rauhoituksia ruuansulatuskanavan toiminnan 

hidastumisen vuoksi (Vigani ja Garcia-Pereira 2014). Samoin kuin suoliston, myös ruokatorven 

toiminta on hidastunut, mikä saattaa altistaa ruokaa annettaessa ruokatorven tukokselle 

(teoksessa Dugdale ym. 2020). α2-agonisteja saaneelle hevoselle ei tulisikaan antaa ruokaa 

ennen kuin lääkeaineen vaikutukset ovat poistuneet (Vigani ja Garcia-Pereira 2014, teoksessa 

Dugdale ym. 2020). 
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2.5.11 Lämmönsäätely 

Lämmönsäätelykeskuksen toiminta heikkenee α2-agonistien vaikutuksesta, minkä vuoksi 

ruumiinlämpö alkaa muuttua ympäristön lämpötilan suuntaan (teoksessa Papich ja Riviere 

2018, teoksessa Reed ym. 2018). Elimistön ääreisosien verisuonten supistuminen vähentää 

lämmön hukkaa, mikä voi osaltaan hillitä ruumiinlämmönlaskua (teoksessa Dugdale ym. 

2020). Hikoilu, joka on tyypillistä etenkin rauhoituksen jälkeen, puolestaan lisää 

lämmönhukkaa (teoksessa Dugdale ym. 2020). Elimistön lämmönsäätelykyvyn heikkeneminen 

on seurausta α2-agonistien aiheuttamasta keskushermoston toiminnan lamaantumisesta, 

lihasaktiivisuuden vähenemisestä ja vasokonstriktion hallinnan puutteesta (Papich ja Riviere 

2018). Pieneläimillä rauhoitusvaikutukseen tyypillisesti liittyvä alilämpöisyys ja vähentynyt 

glukoosin hyödyntäminen edistävät osaltaan α2-agonistien aiheuttamaa glukoosipitoisuuden 

nousuvaikutusta (Kallio-Kujala ym. 2018) 

 

2.5.12 Kohtuvaikutukset 

α2-agonistien vaikutukset kohtuun riippuvat paljon lääkeaineesta, kiimakierron vaiheesta ja 

siitä, onko eläin tiineenä (Papich ja Riviere 2018, teoksessa Dugdale ym. 2020). α2-agonisteilla 

voi olla vaikutuksia kohdun jänteyteen, sisäiseen paineeseen ja verenkiertoon hormonaalisten 

(progesteroni ja estrogeeni) ja lihasvaikutusten kautta (Papich ja Riviere 2018, teoksessa 

Dugdale ym. 2020). Ei-kantavilla tammoilla kohdun on todettu supistuvan ja sen sisäisen 

paineen nousevan α2-agonistien vaikutuksesta, kun taas kantavilla tammoilla α2-agonisteilla 

ei ole havaittu kohdun sisäisen paineen nousevan, päinvastoin se on jopa laskenut (teoksessa 

Dugdale ym. 2020). α2-agonistit läpäisevät veri-istukkaesteen tehokkaasti ja kohdun sekä 

istukan suonet supistuvat α2-agonistien vaikutuksesta, mikä saattaa vaarantaa sikiön 

elinmahdollisuudet heikentämällä sen sydämen ja verenkierron toimintaa (teoksessa Dugdale 

ym. 2020). Tämän vuoksi α2-agonistien käytössä suositellaan varovaisuutta erityisesti 

käytettäessä lopputiineillä tammoilla (Papich ja Riviere 2018). Detomidiinin säännöllistä 

annostelua tammoille viimeisellä tiineyskolmanneksella (Luukkanen ym. 1997) ja läpi 

tiineyden (Katila ja Oijala 1988) on tutkittu huomaten sikiön sykkeen ja liikehdinnän laskevan 

annostelujen jälkeen, mutta varsinaisia vaikutuksia tiineyteen tai sikiön kehitykseen ei ole 

todettu. 
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2.5.13 Silmävaikutukset 

Silmissä α2-reseptorien aktivoituminen värikalvojen sädelihaksissa saa aikaan pupillin 

laajentumisen, mydriaasin (teoksessa Dugdale ym. 2020). Kammionesteen tuotto vähenee 

sädekehän α2-reptoreiden aktivoitumisen seurauksena ja silmän sisäinen paine laskee, mistä 

voi olla hyötyä esimerkiksi glaukooman hoidossa (Arthur ja Cantor 2011). Toisaalta pään 

pitäminen alhaalla ja valtimopaineen kasvu nostavat osaltaan silmän sisäistä painetta 

(teoksessa Dugdale ym. 2020). 

 

2.5.14 Anesteettien käyttötarve ja vasteen voimakkuus 

Sedatiivisen tai anksiolyyttisen, kipua lievittävän ja lihaksia rentouttavan vaikutuksen vuoksi 

α2-agonistien käyttö vähentää muiden injektoitavien ja inhaloitavien anesteettien käytön 

tarvetta sekä pienentää tarvittavia annosmääriä (teoksessa Clarke ym. 2014, teoksessa Grimm 

ym. 2015). Muita anesteetteja ei α2-agonistien käytön yhteydessä tarvitse antaa niin suurilla 

annoksilla kuin esimerkiksi käytettäessä α2-agonistien sijaan asepromatsiinia tai 

bentsodiatsepiinia esirauhoitteena (teoksessa Dugdale ym. 2020). 

 

Vasteen voimakkuus tietylle α2-agonistiannokselle on riippuvainen eläimen kiihtymisen 

tasosta lääkettä annosteltaessa (teoksessa Grimm ym. 2015, teoksessa Dugdale ym. 2020). 

Jännittynyt, peloissaan oleva, kivulias tai muuten stressaantunut eläin vastaa α2-agonistien 

rauhoittavaan vaikutukseen rentoutunutta eläintä heikommin (teoksessa Grimm ym. 2015, 

teoksessa Dugdale ym. 2020). 

 

2.6  Yleisimmät α2-agonistit 

 

2.6.1  Detomidiini 

Detomidiinihydrokloridi on hevosilla yleisesti sedaatiossa, anestesian esilääkkeenä ja 

viskeraalikivun lievityksessä jo vuosikymmeniä käytetty lääkeaine (Vainio 1985, Clarke ym. 

2014, Grimm ym. 2015). Se on imidatsolijohdannainen, jonka selektiivisyys on α2:α1=260 

(Papich ja Riviere 2018). Detomidiinin annostus hevoselle on 0,005–0,08 mg/kg laskimoon tai 

lihakseen annettuna (Salonen ym. 1989, teoksessa Dugdale ym. 2020, Papich ja Riviere 2018). 
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Tyypillisesti maksimaalinen sedaatio saadaan aikaan 0,01–0,02 mg/kg annoksilla, ja 

korkeammat annokset vain pidentävät sedaation kestoa (Clarke ym. 2014).  Detomidiini 

imeytyy hyvin myös limakalvoilta ja hevosille on olemassa kielen alle annosteltava 

geelimäinen detomidiinivalmiste (Kaukinen ym. 2011). 

  

Haluttujen keskushermoston rauhoitus- ja kivunlievitysvaikutusten lisäksi detomidiini 

vaikuttaa muiden α2-agonistien tavoin myös muihin kudoksiin perifeeristen α2-reseptoreiden 

välityksellä (Yamashita ym. 2000, Tapio ym. 2018). Hevosen rauhoitusaineen valinta 

detomidiinin ja ksylatsiinin välillä riippuu yleensä paitsi eläinlääkärin mieltymyksistä myös 

rauhoitusta vaativan toimenpiteen kestosta, sillä detomidiini saa aikaan pitkäkestoisemman 

sedaation (Kritchevsky ym. 2020). Toisaalta detomidiinin aiheuttamat sydän- ja 

verenkiertovaikutukset ovat myös ksylatsiinia ja medetomidiinia pitkäkestoisempia 

(Yamashita ym. 2000). Detomidiinin ataksiavaikutusten on todettu olevan pitkäkestoisempia 

kuin romifidiinilla (England ym. 1992, Hamm ym. 1995). Detomidiini on kuitenkin tehokkaan 

ja suhteellisen pitkäaikaisen sedaation aikaansaavana anesteettina yleisesti käytetty α2-

agonisti myös pidemmissä hevosen seisoessa tehtävissä operaatioissa (Wilson ym. 2002). 

 

2.6.2  Romifidiini 

Romifidiini on laajasti käytössä hevosten rauhoitusaineena ja kivunlievityksessä (Thurmon ym. 

1982, Kullmann ym. 2014, Pakkanen ym. 2018). Se on imidatsolijohdannainen, vaikkei sen 

kemiallisessa rakenteessa olekaan imidatsolirengasta (teoksessa Dugdale ym. 2020). 

Romifidiinin selektiivisyys on α2:α1=340 (Papich ja Riviere 2018). Hevosille on Suomessa 

saatavilla erityisluvallisia romifidiinivalmisteita, joita voidaan annostella suonensisäisesti 

(Fimea 2018). Annostus hevoselle on lähteestä riippuen 0,025–0,1 mg/kg (teoksessa Dugdale 

ym. 2020) tai 0,040–0,120 mg/kg (Papich ja Riviere 2018). Muiden α2-agonistien tavoin 

romifidiini aiheuttaa hevoselle veren huomattavan glukoosipitoisuuden nousun ja merkittäviä 

muutoksia useiden stressiin liittyvien hormonien ja aineenvaihduntatuotteiden pitoisuuksiin 

(Thurmon ym. 1982, Kullmann ym. 2014, Pakkanen ym. 2018). Pakkanen ym. (2018) 

tutkimuksessa plasman glukoosipitoisuus pysyi romifidiinia saaneilla hevosilla korkealla koko 

tarkasteltavan 120 minuutin jakson ajan, joten vaikutukset glukoosipitoisuuteen ovat 

pitkäkestoisia. Romifidiinia saaneilla hevosilla pään asennon on havaittu olevan korkeampi ja 
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ataksian lievempää kuin muilla α2-agonisteilla samantasoisen anestesian aikaansaavilla 

annoksilla (England ym. 1992). 

 

2.6.3  Ksylatsiini 

Ksylatsiini on ensimmäinen eläinlääketieteessä käytetty α2-agonisti (Clarke ja Hall 1969). Se 

on Suomessa hevosillekin myyntiluvallinen tiatsiinijohdannainen (Clarke ym. 2014, 

Lääketietokeskus 2021). Hevosten annostus on 0,02–1,0 mg/kg (Papich ja Riviere 2018) tai 

0,25–1,1 mg/kg (teoksessa Dugdale ym. 2020) suonen- tai lihaksensisäisesti. Ksylatsiinin 

selektiivisyys on esitellyistä α2-agonisteista matalin, α2:α1=160 (Papich ja Riviere 2018). 

Ksylatsiinin on hevostutkimuksissa todettu hidastavan suolen liikettä detomidiinin tavoin 

(Roger ja Ruckebusch 1987). 

 

2.6.4  Deksmedetomidiini ja medetomidiini 

Deksmedetomidiini ja medetomidiini ovat pieneläimillä paljon käytettyjä rauhoitusaineita ja 

anestesian esilääkkeitä (Murrell ja Hellebrekers 2005). Deksmedetomidiini ja sen raseeminen 

seos medetomidiini ovat markkinoilla olevista α2-agonisteista selektiivisimpiä, α2:α1=1620 

(Papich ja Riviere 2018). Medetomidiinin annos hevosille on 0,002–0,010 mg/kg lihakseen tai 

suonensisäisesti annettuna (Papich ja Riviere 2018). Jatkuvan medetomidiini-infuusion on 

todettu aiheuttavan terveille hevosille koko infuusioajan ja sen jälkeisen tutkittavan jakson (1 

h) kestävän hyperglykemian (Tapio ym. 2019). 

 

Medetomidiini ja deksmedetomidiini eivät ole myyntiluvallisia hevosille (Lääketietokeskus 

2021), sillä niille ei ole määritetty MRL-arvoa, eikä niitä sen vuoksi ole tuotantoeläimille 

hyväksytyissä lääkevalmisteissa (Ruokavirasto 2021). Niitä ei myöskään maininta Komission 

asetuksen luettelossa hevoseläinten hoidossa keskeisille aineille (KAs (EU) 122/2013). 

Molemmat lääkeaineet sopivat kuitenkin lyhyen puoliintumisaikansa vuoksi hyvin 

käytettäviksi hevosilla etenkin seisoen tehtävissä operaatioissa jatkuvina infuusioina 

(Ranheim ym. 2015, Bettschart-Wolfensberger ym. 1999). h 
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2.7  α2-antagonistit 

α2-antagonisteja käytetään α2-agonistien rauhoitus-, sydän- ja verenkiertovaikutusten 

kumoamiseen (teoksessa Grimm ym. 2015, Papich ja Riviere 2018). 

Keskushermostovaikutusten, rauhoituksen ja kivunlievityksen kumoutuminen perustuu 

perinteisten α2-antagonistien kykyyn läpäistä veri-aivoeste (Vähä-Vahe 1990, Carroll ym. 

1997, Ramseyer ym. 1998, DiMaio Knych ym. 2012). α2-antagonistit kilpailevat α2-agonistien 

kanssa α2-adrenergisten reseptoreiden sitoutumispaikoista ja toimivat reseptorin ligandeina 

estäen aktivaation (Papich ja Riviere 2018). Näin ollen luokkaan kuuluvien lääkeaineiden 

sitoutuminen kumoaa tai vaimentaa α2-agonistien aikaansaamaa sedaatiota, anksiolyysiä, 

antinosiseptiota sekä sydän- ja verenkiertovaikutuksia sentraalisessa ja perifeerisessä 

elimistössä (Carroll ym. 2005, Hubbell ja Muir 2006). α2-antagonisteilla on α2-agonistien tavoin 

erilaiset selektiivisyydet α2- ja α1-reseptoreille (teoksessa Dugdale ym. 2020). 

 

Toivottujen kumoamisvaikutusten lisäksi perinteisillä α2-antagonisteilla voi olla huomattavia 

sivuvaikutuksia (teoksessa Grimm ym. 2015). Jos α2-antagonisteja yliannostellaan suhteessa 

käytettyyn α2-agonistin määrään, voi hevosilla olla seurauksena neurologisia oireita kuten 

kiihtymistä, lihastärinää ja hikoilua sekä sydän- ja verenkiertoelimistöoireita, kuten 

takykardiaa ja hypotensiota (Zeiler 2015). α2-antagonistien annosten laskemisessa tulisikin 

noudattaa annosohjeita huomioiden annetun α2-agonistin määrä sekä annostelusta kulunut 

aika (Zeiler 2015). Leikkauksen jälkeisessä käytössä on huomioitava myös 

kivunlievitysvaikutuksen kumoutuminen (teoksessa Grimm ym. 2015, Papich ja Riviere 2018). 

 

Eläimille saatavilla olevia α2-antagonisteja maailmalla ovat johimbiini, tolatsoliini sekä 

atipametsoli (teoksessa Grimm ym. 2015, Papich ja Riviere 2018). Suomessa ainut 

myyntiluvallinen lääkeaine näistä on kauan ollut atipametsoli (Lääketietokeskus, 2021). 

Uutena lääkeaineena myyntiluvan Euroopan lääkevirastolta on hiljattain saanut vatinoksaani, 

jota käytetään yhdistelmänä medetomidiinin kanssa koirien rauhoitukseen tarkoitetussa 

lääkkeessä (European Medicines Agency, EMA) (EMA/CVMP/544339/2021). 
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2.8 Yleisimmät α2-antagonistit 

 

2.8.1 Johimbiini 

Johimbiini on indolialkaloidi, jonka sitoutuminen α-reseptoreihin on epäselektiivistä 

(α2:α1=40) (DiMaio Knych ym. 2011, Papich ja Riviere 2018). Johimbiinia on käytetty 

pääasiassa kumoamaan ksylatsiinin vaikutuksia koirilla, kissoilla sekä useilla villieläimillä, 

esimerkiksi valkohäntäkauriilla (teoksessa Grimm ym. 2015). Johimbiinin on todettu 

vaimentavan detomidiinin aiheuttamia rauhoitus- sekä sydän- ja verenkiertovaikutuksia 

hevosilla (Knych ym. 2012). Ainoastaan johimbiinia annettaessa on hevosilla todettu 

ilmenevän erilaisia fysiologisia vaikutuksia kuten sedaatiota tai eksitaatiota, johon voi liittyä 

ääntelyä, potkuja, ympyrän juoksemista, lihasvärinää ja kiihtynyttä käytöstä (DiMaio Knych 

ym. 2011). Syke tyypillisesti kohoaa, eteiskammiokatkokset poistuvat ja suolistoäänet voivat 

lisääntyä (DiMaio Knych ym. 2011). Johimbiinivalmisteita voidaan annostella suonen- tai 

lihaksensisäisesti (teoksessa Grimm ym. 2015). Suonensisäinen annostelu tulee tehdä hitaasti 

sydämen ja verenkiertoelimistön sekä hermoston sivuvaikutusten välttämiseksi (Papich ja 

Riviere 2018). 

 

Pidemmän puoliintumisaikansa vuoksi johimbiinin on havaittu aiheuttavan atipametsolia 

pidempään kestäviä sivuvaikutuksia koirien verenkiertoelimistöön annettaessa yhdessä 

medetomidiinin kanssa (Ambrisko ym. 2003). Johimbiini kumosi medetomidiinin aiheuttaman 

plasman glukoosipitoisuuden nousun ja noradrenaliini-, adrenaliini- ja insuliinipitoisuuksien 

laskun (Ambrisko ym. 2003). Noradrenaliini- ja insuliinitasot olivat koirilla kauemmin koholla 

johimbiinin jälkeen verrattuna atipametsoliin, ja johimbiini nosti tutkimuksessa myös 

kortisolitasoja, mitä atipametsoli ei tehnyt. Näiden tulosten perusteella suositellaan koirien 

medetomidiinilla aikaan saadun rauhoituksen kumoamiseen ensisijaisesti atipametsolin 

käyttöä johimbiinin sijaan (Ambrisko ym. 2003). Suomessa ei ole myyntiluvallista 

johimbiinivalmistetta (Lääketietokeskus, 2021). 

 

2.8.2 Tolatsoliini 

Tolatsoliini on synteettinen imidatsolijohdannainen ja perinteisistä α2-antagonisteista 

epäselektiivisin (teoksessa Grimm ym. 2015, Papich ja Riviere 2018). Sen käyttökohteita ovat 
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pääasiassa märehtijät, kun on tarve kumota ksylatsiinin rauhoitus- ja verenkiertovaikutukset 

(teoksessa Grimm ym. 2015). Suomessa ei ole myyntiluvallista tolatsoliinivalmistetta 

millekään eläinlajille (Lääketietokeskus, 2021), mutta Kanadassa tolatsoliini on 

myyntiluvallinen hevosillekin (teoksessa Grimm ym. 2015). Tolatsoliinilääkevalmisteet ovat 

suoneen annosteltavia, ja niiden annostelu tulisi tehdä hitaasti sivuvaikutusten, etenkin 

neurologisen kiihtymisen, hypotension ja takykardian välttämiseksi (teoksessa Grimm ym. 

2015, Papich ja Riviere 2018).  

  

Tolatsoliinin on todettu kumoavan detomidiinilla aikaansaatu sedaatio hevosilla (Carroll ym. 

1997). Vaikutuksina on tuolloin lisäksi raportoitu hetkellistä syljen erityksen lisääntymistä, 

ienten hyperemiaa ja hikoilua (Carroll ym. 1997). Veren glukoosi-, kortisoli- ja FFA-pitoisuudet 

nousivat tolatsoliinin annostelun myötä (Carroll ym. 1997). Ainoastaan tolatsoliinia 

annettaessa hevosilla on havaittu sykkeen laskua, toisen asteen eteiskammiokatkoksia sekä 

hematokriitin ja glukoosipitoisuuden nousua (Casbeer ja Knych 2013). 

 

2.8.3 Atipametsoli 

Atimametsoli on hyvin spesifinen ja selektiivinen (α2:α1=8526) α2-antagonisti, jonka vaikutus 

on annosriippuvaista (Ramseyer ym. 1998, Ambrisko ym. 2003, Papich ja Riviere 2018). Sitä 

käytetään koirilla ja kissoilla kumoamaan medetomidiinin, deksmedetomidiinin ja ksylatsiinin 

vaikutuksia (teoksessa Dugdale ym. 2020). Hevosten osalta farmakokinetiikasta tai -

dynamiikasta ei juurikaan löydy tutkimuksia, mutta joissakin tutkimuksissa on todettu 

atipametsolin vaimentavan merkittävästi detomidiinin rauhoitusvaikutuksia (Ramseyer ym. 

1998) sekä sydän- ja verenkiertovaikutuksia (Raekallio ym. 1990). Atipametsolilla ei 

kuitenkaan ole myyntilupaa hevoselle Suomessa (Lääketietokeskus, 2021). Käyttö hevoselle 

voi kuitenkin olla oikeutettua esimerkiksi voimakkaan α2-agonistien aikaansaaman haitallisen 

reaktion tai yliannostuksen vuoksi (KAs (EU) 122/2013). Atipametsoli annostellaan hevoselle 

lihaksensisäisenä tai hitaana laskimonsisäisenä injektiona aloittaen 0,030–0,060 mg/kg 

annoksella toistaen tarvittaessa (Papich ja Riviere 2018). 

 

Atipametsoli kumoaa α2-agonistien perifeeriset ja keskushermostolliset vaikutukset, sillä se 

kykenee läpäisemään veri-aivoesteen muiden perinteisten α2-antagonistien tavoin (Ambrisko 
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ym. 2003). Näin ollen α2-agonistien rauhoittavat ja kipua lievittävät vaikutukset kumoutuvat 

atipametsolin vaikutuksesta (Ramseyer ym. 1998, Hubbell ja Muir 2006). Keuhko-, sydän- ja 

verenkiertovaikutukset eivät välttämättä kumoudu täysin (teoksessa Dugdale ym. 2020), 

mutta sydän- ja verenkiertovaikutusten on kuitenkin todettu vaimenevan merkittävästi: 

bradykardia korjautuu, eteiskammiokatkokset vähenevät ja verenpaine normalisoituu 

(Raekallio ym. 1990). α2-agonistien aikaansaama ataksia vähenee atipametsolin vaikutuksesta 

ja hevosen liikkuminen helpottuu (Ramseyer ym. 1998). Atipametsolin on havaittu 

detomidiinin kanssa annettaessa aiheuttavan hevosilla sivuvaikutuksina hikoilua, 

ylireaktiivisuutta ja pään ravistelua (Ramseyer ym. 1998). Atipametsolin on todettu kumoavan 

α2-agonistien aiheuttaman veren glukoosipitoisuuden nousun kissoilla (Ueoka ym. 2015), 

koirilla (Ambrisko ym. 2003), vuohilla (Carroll ym. 2005), naudoilla ja lampailla (Ranheim ym. 

2000). Insuliinin erityksen vähenemisen ja FFA-pitoisuuksien laskun heikentymistä on myös 

todettu (Ambrisko ym. 2003, Ueoka ym. 2015). Näiden lisäksi atipametsolin on todettu 

vähentävän α2-agonistien aiheuttamaa suoliston liikkeen hidastumista hevosilla (Zullian ym. 

2011). 

 

2.8.4 Vatinoksaani 

Vatinoksaani (aiemmin MK-467 tai L-659,066) on α2-antagonisti, joka läpäisee veri-aivoesteen 

heikosti, eikä siten juurikaan pääse vaikuttamaan keskushermoston reseptoreihin 

(Clineschmidt ym. 1988, Honkavaara ym. 2020, Adam ym. 2021). Näin ollen vatinoksaani 

salpauttaa valikoiden α2-reseptoreita vain keskushermoston ulkopuolella, eikä heikennä α2-

agonistien aikaansaamaa rauhoitusvaikutusta (Clineschmidt ym. 1988).  Vatinoksaanin veri-

aivoesteen läpäisemättömyys on todettu rotilla ja marmoseteilla (Clineschmidt ym. 1988), 

koirilla (Honkavaara ym. 2020) sekä lampailla (Adam ym. 2021) mittaamalla plasman, 

aivokudoksen ja aivo-selkäydinnesteen vatinoksaani- ja α2-agonistipitoisuuksia. Hevosilla α2-

agonistin rauhoitusvaikutuksen säilyminen vatinoksaani-α2-agonisti-yhdistelmähoidon 

jälkeen on todettu mittaamalla rauhoitusasteita (Vainionpää ym. 2013, Tapio ym. 2018). 

 

Hiirillä tehdyissä tutkimuksissa vatinoksaanin on todettu estävän α2-agonistin, klonidiinin 

veren glukoosipitoisuutta nostavan vaikutuksen (Goldman ym. 1989) ja samanlaisia tuloksia 

on saatu ihmisilläkin (Warren ym. 1991). Hiiri- ja ihmistutkimuksissa on myös havaittu, ettei 
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vatinoksaani vaikuta plasman glukoosi- tai insuliinipitoisuuksiin yksilöillä, joilla 

glukoosipitoisuudet ovat normaalit (Goldman ym. 1989, Warren ym. 1991). Koirilla tehdyssä 

tutkimuksessa (Restitutti ym. 2012) deksmedetomidiiniin yhdistettynä vatinoksaanin on 

todettu estävän insuliinin erityksen vähenemisen sekä veren glukoosipitoisuuden nousun, 

jotka seuraisivat pelkän deksmedetomidiinin annostelusta. Plasman glukoosipitoisuus oli 

tutkimuksessa deksmedetomidiinia saaneilla lähtötilanteen jälkeen koko ajan korkeampi kuin 

yhdistelmähoidon saaneilla, mutta tilastollisesti merkitsevä ero mittauksissa (0 min, 30 min, 

60 min, 120 min) oli ajanhetkillä 60 ja 120 minuuttia annostelusta. Vatinoksaaniin yhdistettynä 

ei tapahtunut myöskään insuliinipitoisuuksien laskua niin kuin pelkän deksmedetomidiinin 

vaikutuksesta kävi, vaan insuliinipitoisuus pysyi lähellä perustasoa. Plasman 

laktaattipitoisuuden nousu estyi ja esteröitymättömien vapaiden rasvahappojen (NEFA) 

pitoisuuksien lasku jäi lyhytaikaisemmaksi vatinoksaanin myötä (Restitutti ym. 2012). 

 

Vainionpää ym. 2013 totesivat kuudella perusterveellä hevosella tehdyssä tutkimuksessa 

vatinoksaanin (250 µg/kg) vähentävän detomidiinin (10 µg/kg) aiheuttamaa sykkeen laskua ja 

suoliston liikkeen hidastumista. Yhdistelmähoidon saaneiden sydänsähkökäyrissä ei 

myöskään todettu eteis-kammiokatkoksia, joita detomidiinihoidon jälkeen oli huomattavasti. 

Yhdistelmähoidon jälkeinen keskuslaskimopaineen nousu oli vähäisempää kuin 

detomidiinihoidon jälkeen. Vatinoksaani esti detomidiinin aiheuttaman suoliston liikkeen 

heikkenemisen. Vatinoksaanin ei havaittu vaikuttavan detomidiinin aikaansaamaan sedaation 

syvyyteen, mutta tässä tutkimuksessa yhdistelmähoidon saaneilla rauhoitusvaikutus oli 

lyhyempi, kuin detomidiinihoidon saaneilla (Vainionpää ym. 2013). 

 

Pakkanen ym. (2018) totesivat vatinoksaanin osittain estävän romifidiinin aiheuttaman 

hyperglykemian hevosilla. Tutkimuksessa oli mukana seitsemän suomenhevostammaa. 

Romifidiinia annettiin annoksella 80 μg/kg ja vatinoksaania annoksella 200 μg/kg. 

Vatinoksaani ei tässäkään tutkimuksessa heikentänyt käytetyn α2-agonistin, romifidiinin 

aikaansaamaa rauhoitusta. Osalla tutkimuksessa olleista hevosista ilmeni pelkän 

vatinoksaanin käytön yhteydessä lievää vatsaontelon epämukavuusoireilua ja löysää 

ulostetta. Muutoin vatinoksaani oli hyvin siedetty. Käytettäessä romifidiinia ja vatinoksaania 

yhdessä monet romifidiinin sydän- ja verisuoni- sekä ruuansulatuskanavasivuvaikutukset 

lievenivät. Plasman glukoosipitoisuus oli korkeimmillaan hevosilla pelkän romifidiinin jälkeen 
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ja perustasolla pelkän vatinoksaanin jälkeen. Romifidiini-vatinoksaani-yhdistelmähoidon 

jälkeen plasman glukoosipitoisuus oli perustasoa korkeampi, mutta selkeästi romifidiinihoitoa 

matalampi (Pakkanen ym. 2018). 

 

Tapio ym. 2018 totesivat kuudella perusterveellä hevosella tehdyssä tutkimuksessa 

vatinoksaanin kumoavan tai heikentävän detomidiinin sydän- ja verisuoni- sekä 

ruuansulatuskanavavaikutuksia, kun se annettiin 5 minuuttia detomidiinin jälkeen. Hevosten 

syke laski detomidiinin annostelun jälkeen viiden minuutin kuluessa alle normaalin 

(bradykardia) ja palasi vatinoksaanin annostelun jälkeen normaaliksi viiden minuutin kuluessa. 

Sydämen iskutilavuus oli 15 minuutin jälkeen annostelusta pelkästään detomidiinin jälkeen 

matalampi kuin detomidiinin ja vatinoksaanin jälkeen. Detomidiinin aikaansaama 

keskiverenpaineen nousu (hypertensio) kumoutui vatinoksaanin vaikutuksesta. Verrattuna 

ainoastaan detomidiinin käyttöön vatinoksaanin antaminen hevosille detomidiinin jälkeen 

lyhensi ajanjaksoja, jolloin hevoset eivät ulostaneet ja suolistoäänet olivat normaalia 

hiljaisemmat. Veren glukoosipitoisuus oli tutkittavilla hevosilla detomidiinin ja vatinoksaanin 

jälkeen perustasolla, kun taas detomidiinin jälkeen se oli merkittävästi koholla tutkittuina 

ajanhetkinä (15 min, 30 min, 60 min, 90 min annostelusta).  Tutkimuksessa ei tullut ilmi 

huomattavia sivuvaikutuksia tai muutoksia detomidiinillä aikaansaadussa rauhoitusvasteessa 

vatinoksaania käytettäessä.  (Tapio ym. 2018). 

 

Vatinoksaanin on todettu lievittävän myös deksmedetomidiinin ja medetomidiinin sydän- ja 

verenkiertovaikutuksia lampailla ja koirilla (Raekallio ym. 2010, Honkavaara ym. 2011). 

Vatinoksaani lieventää niillä deksmedetomidiinin aiheuttamaa bradykardiaa (Honkavaara ym. 

2008, Raekallio ym. 2010), lisää laskimopaluuta ja sydämen minuuttitilavuutta sekä estää 

deksmedetomidiinin aiheuttamaa verisuonivastuksen lisääntymistä (Raekallio ym. 2010, 

Honkavaara ym. 2011). 

 

Hevostutkimuksissa tyypillisesti käytetty vatinoksaanin annos on ollut 200–250 μg/kg 

(Vainionpää ym. 2013, Pakkanen ym. 2018). Näillä annoksilla aiemmissa tutkimuksissa 

romifidiinin aiheuttama hyperglykemia (Pakkanen ym. 2018) ja detomidiinin sydän- ja 

verenkiertovaikutukset ovat lieventyneet merkittävästi (Vainionpää ym. 2013). Vatinoksaanin 

aikaansaaman deksmedetomidiinin verenkiertovaikutusten kumoutumisen on todettu koirilla 
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olevan annosriippuvaista (Honkavaara ym. 2011). Koirilla 250 µg/kg annos vatinoksaania ei 

täysin kumonnut 10 µg/kg annoksella annetun deksmedetomidiinin sydän-, verenkierto- ja 

keuhkovaikutuksia (Honkavaara ym. 2011).   Annettaessa vatinoksaania annoksella 500 µg/kg 

deksmedetomidiinin annoksen ollessa edelleen 10 µg/kg tutkittavien koirien 

verenkiertojärjestelmän toiminta pysyi vakaana läpi tutkittavan jakson. Vatinoksaanin annos 

750 µg/kg sai puolestaan aikaan keskiverenpaineen laskun. Näin ollen verenkiertojärjestelmän 

toiminnan vakaana pitämiseksi sopiva vatinoksaani-deksmedetomidiinisuhde koirilla on 50:1 

yhtä aikaa laskimonsisäisesti annosteltuna (Honkavaara ym. 2011). Näiden tutkimusten 

perusteella voidaan olettaa vatinoksaanin aiheuttamien muutoksien plasman hormoni- ja 

aineenvaihduntatuotepitoisuuksissa mahdollisesti olevan hevosillakin riippuvaista siitä, millä 

annoksella vatinoksaania annetaan (Pakkanen ym. 2018).  

 

Kallio-Kujala ym. (2018) tutkivat vatinoksaanin ja deksmedetomidiniin vaikutusta veren 

glukoosi- ja insuliinipitoisuuksiin koirilla, joille oli ensin aiheutettu hypoglykemia 

glibenklamidi-lääkeaineella. Hypoglykemia ei tutkimuksessa voimistunut vatinoksaani-

deksmedetomidiiniyhdistelmän vaikutuksesta. Deksmedetomidiinin vastavaikutuksesta 

glibenklamidin aiheuttama hypoglykemia ja hyperinsulinemia lieventyivät ja vatinoksaani 

puolestaan kumosi nämä deksmedetomidiinin vaikutukset (Kallio-Kujala ym. 2018). 
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3 AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

3.1  Hevosten valinta 

Tutkimusaineisto kerättiin Ypäjän Hevosopistolla aikavälillä marraskuu 2018 ja helmikuu 2019. 

Mukana oli 8 Ypäjän Hevosopiston ja Luonnonvarakeskuksen (LUKE) omistamaa 

suomenhevosta. Hevoset olivat tutkimushetkellä iältään 6-15-vuotiaita (10.6 ± 4.5). Niistä 

tammoja oli viisi ja ruunia kolme. Tutkimuksessa olleet tammat eivät olleet tiineitä, eivätkä 

imettäneet. Tutkimus toteutettiin sokkoutettuna vaihtovuoroisena kokeena, jolle oli Etelä-

Suomen aluehallintoviraston myöntämä koe-eläinlupa (ESAVI/6728/04, 10.7.2017). 

 

Hevoset valittiin kokeeseen kolmen oraalisen sokerirasitustestin (OST, oral sugar test) 

perusteella, jotka tehtiin kesä-, elo- ja lokakuussa 2018. Niissä 29 suomenhevoselle 

annosteltiin maissisiirappia (Karo® Light Corn Syrup) 0,45 ml/kg suun kautta ja verinäytteet 

insuliinimäärityksiä varten kerättiin 60, 90 ja 120 minuutin jälkeen. Hevoset, joiden veren 

insuliinipitoisuus ei millään ajan hetkellä noussut yli 45 µIU/ml luokiteltiin 

insuliiniaineenvaihdunnaltaan terveiksi. Näistä kahdeksan valittiin tutkimukseen.  

 

Valitut hevoset todettiin perusterveiksi myös kliinisen yleistutkimuksen, hematologisten 

testien ja seerumin biokemiallisten tutkimusten perusteella. Niistä otetuista verinäytteistä 

määritettiin plasman ACTH-pitoisuudet aivolisäkkeen keskilohkon toimintahäiriön (PPID) 

poissulkemiseksi. Kaikkien kolmen näytteenottokerran arvot olivat vuodenaikaisvaihtelun 

mukaan säädetyissä viitearvoissa. Kesäkuun raja-arvona käytettiin 44,5 pg/ml ja elo- sekä 

lokakuulle arvoa 89,4 pg/ml (Adams ym. 2017). 

 

3.2  Koejärjestely ja mittausmenetelmät 

Hevoset saivat koetta edeltävänä iltana viimeistään klo 22 kuivaa heinää 1–2 kg, minkä jälkeen 

niitä pidettiin karsinoissa paastolla yön yli. Paastoa jatkettiin seurannan keston ajan. Vettä oli 

tarjolla vapaasti läpi tutkimuksen. Aamulla tutkimus aloitettiin arvioimalla hevosten painot 

painomittanauhalla (Virbac UK Ltd., Suffolk, Iso-Britannia) etujalkojen ja sään kaudaalipuolelta 

mitaten. Hevosten vitaaliarvoja seurattiin tutkimuksen aikana. Niiltä mitattiin 
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ruumiinlämpötilat ennen hoitojen aloittamista sekä laskettiin sydänfrekvenssit ennen jokaista 

verinäytteenottoa.   

 

Hoitoina hevosille annettiin detomidiinia (DET) tai vatinoksaanin ja detomidiinin yhdistelmää 

(DET+VAT). Jokainen hevonen sai molemmat hoidot satunnaisessa järjestyksessä eri 

näytteenottokerroilla, ja näytteenottokertojen välillä oli vähintään 13 vuorokauden 

puhdistumisjakso. Detomidiini-hydrokloridia (HCl) (Equisedan 10 mg/ml, Vetcare, Helsinki, 

Suomi) annettiin annoksella 0,02 mg/kg. Yhdistelmähoidon saaneet saivat detomidiinin lisäksi 

vatinoksaani-HCl (Vetcare, Mäntsälä, Suomi) 0,2 mg/kg annoksella. Vatinoksaani-HCl-jauhe 

liuotettiin fysiologiseen natriumkloridiin (NaCl) siten, että seoksen vahvuudeksi saatiin 10 

mg/ml. Detomidiini ja vatinoksaani tai vatinoksaania vastaava määrä fysiologista NaCl:ia 

vedettiin samaan annosteluruiskuun juuri ennen hoitojen antamista. Lääkkeet vedettiin 

ruiskuihin siten, etteivät sedaatiota arvioivat tutkijat tienneet, mitä ruiskuissa oli ja minkä 

hoidon kukin hevonen sillä kertaa sai.  Hoidot annettiin suonensisäisenä injektiona kanyylin 

avulla kaulasuoneen (Terumo Europe N.V. Leuven, Belgia). Kanyyli poistettiin lääkkeenannon 

jälkeen. 

 

Sokkoutetut tutkijat arvioivat hevosten rauhoittumisen astetta ennen hoitojen aloittamista 

sekä 0.5, 1, 2, 4, 6 ja 8 tuntia hoitojen jälkeen (Taulukko 1). Huomio kiinnitettiin 

yleisilmeeseen, seisomisen vakauteen, pään ja korvien asentoon sekä silmien aukinaisuuteen. 

Nämä pisteytettiin ja eri kohdista saatiin kokonaispistemäärä rauhoittumisasteelle (sedation 

score, Rohrbach ym. 2009). 
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Taulukko 1. Hevosten rauhoittumisasteen arvioinnissa käytetyt parametrit ja pisteytys 
(Rohrbach ym. 2009). 

Yleisilme Seisomiskyky 

• hermostunut 0 

• rauhallinen 1 

• apaattinen 2 

• reagoimaton 3 

• seisoo hyvin 0  

• nojaa kevyesti rakenteisiin 1 

• nojaa voimakkaasti rakenteisiin 2 

• vaikeuksia seisomisessa 3 

Pää Silmät 

• liikkuu 0 

• rauhallisesti paikoillaan 1 

• roikkuva 2 

• normaalisti avoimena 0 

• hieman sulkeutuneet 1 

Korvat Kokonaispistemäärä rauhoittumisasteelle 

• liikkuvat 0 

• eivät liiku 1 

• maksimi 10 

 

 

Verinäytteitä kerättiin juuri ennen hoidon antamista sekä 1, 2, 4, 6 ja 8 tunnin kuluttua sen 

jälkeen. Hevoset olivat karsinoissaan koko tutkimuksen ajan. Näytteet kerättiin 

kaulalaskimosta (Vena jugularis externa, kuva 1) 20 G:n vakuumineuloilla. 

Glukoosiverinäytteet kerättiin litium-hepariini-putkiin (Vacuette LH, Greiner Bio-One, 

Kremsmünster, Itävalta), joita käänneltiin rauhallisesti heti näytteenoton jälkeen. 

Insuliiniverinäytteet kerättiin seerumiputkiin (Vacuette, Z serum clot activator, Greiner Bio-

One, Kremsmünster, Itävalta) ja annettiin hyytyä huoneen lämmössä vähintään 60 minuutin 

ajan. Seerumiputket sentrifugoitiin ja seerumi eroteltiin neljän tunnin sisällä. Erotellut 

seeruminäytteet näytteet säilytettiin pakastettuina -80 ⁰C:ssa analysointiin saakka. 
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Kuva 1. Verinäytteet otettiin karsinassa hevosen vasemman- tai oikeanpuoleisesta 
kaulalaskimosta (Vena jugularis externa) vakuumineulalla. 

 

Verinäytteistä määritettiin plasman glukoosipitoisuus eläimille tarkoitetulla AlphaTRAK II -

pikamittarilla (kuva 2, Zoetis, Pohjois-Chicago, USA). Määritykset tehtiin tallissa heti, kun näyte 

oli saatu. Plasman insuliinipitoisuudet määritettiin laboratoriossa HI-14 K- 

radioimmunoanalyysillä (Merck Millipore, Missouri, Yhdysvallat), joka on validoitu 

hevoskäyttöön (Tinworth ym. 2011). Insuliinimääritykset tehtiin duplikaatteina eli kahteen 

kertaan. 

 

 

Kuva 2. Glukoosipitoisuuksien määrittämiseen käytetty AlphaTRAK II -pikamittari. 
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3.3  Tilastolliset menetelmät 

Tilastolliset analyysit tehtiin SAS-tilasto-ohjelmistolla, Windows -versiolla 9.4 (SAS Institute, 

Cary, Pohjois-Carolina, Yhdysvallat). Kaikkien muuttujien normaalisuus tarkastettiin 

Kolmogorov-Smirnovin testillä. Lähtöarvoa ennen hoitoa pidettiin mallinnuksessa 

perustasona ja muutosta vastauksina. Hoitojen välisiä eroja arvioitiin toistetuilla 

kovarianssianalyysimalleilla (RM ANCOVA).  Saatujen arvojen 95 %:n luottamusvälit ja P-arvot 

laskettiin. P-arvoja < 0,05 pidettiin tilastollisesti merkitsevinä. 
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4 TULOKSET 

 

4.1 Veren glukoosipitoisuudet 

Hevosista otetuista verinäytteistä mitattujen glukoosipitoisuuksien keskiarvot molempien 

hoitojen jälkeen eri ajankohtina on esitetty kuvassa 3. Veren glukoosipitoisuuden nousu oli 

merkitsevästi vähäisempää detomidiini-vatinoksaani-yhdistelmähoidolla verrattuna 

detomidiinihoitoon 1 ja 2 tunnin kohdalla (P<0,0001). Hoidon vaikutus oli tilastollisesti 

merkitsevää (P<0,0001), samoin hoidon ja ajankohdan vaikutus (P<0,0001). Hevoskohtaiset 

maksimiglukoosipitoisuudet detomidiinihoidolla vaihtelivat välillä 9,7–15,4 mmol/l. 

Minimiglukoosipitoisuudet detomidiinihoidolla puolestaan olivat yksilökohtaisesti välillä 3,3–

5,1 mmol/l. 

 

 

Kuva 3. Hevosten verinäytteiden glukoosipitoisuudet (keskiarvot ja keskihajonnat) 
detomidiini- (DET) ja detomidiini-vatinoksaanihoidoilla (DET+VAT) ajan funktioina. Hevoset 
saivat detomidiinia 0,02 mg/kg ja vatinoksaania 0,2 mg/kg annoksilla. 
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4.2 Veren insuliinipitoisuudet 

Hevosten verinäytteistä määritettyjen insuliinipitoisuuksien keskiarvot mitattuina ajanhetkinä 

on esitetty kuvassa 4. Hoidon vaikutus (P=0,020) ja hoidon ja ajankohdan vaikutus (P< 0,0001) 

olivat molemmat tilastollisesti merkitseviä. Ensimmäisen tunnin jälkeen annostelusta sekä 

detomidiini- että vatinoksaani-detomidiini-yhdistelmähoidon saaneiden hevosten 

insuliinipitoisuus laski alle lähtötason. Insuliinipitoisuuden lasku oli detomidiinihoidon osalta 

tilastollisesti merkitsevää (P ≤ 0,05). Tätä seurasi insuliinipitoisuuksien nousu, jonka 

huippuarvo detomidiinin jälkeen saavutettiin kahden tunnin kuluttua annostelusta ja 

yhdistelmähoidon jälkeen neljän tunnin kuluttua annostelusta. Insuliinipitoisuuden nousu oli 

detomidiinin osalta tilastollisesti merkitsevää kahden tunnin kuluttua hoidosta (P ≤ 0,05).  

Yhdistelmähoidon jälkeisten insuliinipitoisuuksien keskiarvot eivät nousseet niin korkeiksi kuin 

detomidiinihoidon jälkeen. Detomidiini- ja yhdistelmähoitojen välinen ero oli merkitsevää 

ajankohdassa 1 h annostelusta (P ≤ 0,05). 

 

 

 

Kuva 4. Hevosten verinäytteiden insuliinipitoisuudet (keskiarvot ja keskihajonnat) 
detomidiini- (DET) ja detomidiini-vatinoksaanihoidoilla (DET+VAT) ajan funktioina. Hevoset 
saivat detomidiinia 0,02 mg/kg ja vatinoksaania 0,2 mg/kg annoksilla. 
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4.3 Rauhoittumisaste 

Detomidiinia ja detomidiini-vatinoksaani-yhdistelmähoitoa saaneiden hevosten 

rauhoitusasteissa ei havaittu merkitsevää eroa puolen tunnin kuluttua lääkkeiden 

annostelusta. Rauhoitusvaikutusten kestoissa ei myöskään havaittu merkitsevää eroa 

hoitojen välillä. Rauhoittumisasteen arvioinnin tulokset ajankohdittain on esitetty taulukossa 

2. 

 

Taulukko 2. Mediaanit ja vaihteluvälit pisteytetyille rauhoittumisasteille detomidiini- (DET) ja 
vatinoksaani-detomidiini-hoidolla (DET+VAT) arviointiajankohtina. 

  lähtötaso 0,5 h 1 h 2 h 4 h 6 h 8 h 

DET mediaani 

(min-max) 

1 

(0–1) 

6 

(4–7) 

6 

(2–7) 

2 

(1–6) 

1 

(1–2) 

1 

(1–1) 

1 

(0–1) 

DET+VAT mediaani 

(min-max) 

1 

(1–1) 

6 

(3–7) 

5 

(1–7) 

2 

(1–6) 

1 

(1–1) 

1 

(1–1) 

1 

(1–1) 
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5 POHDINTA 

 

Detomidiini sai aikaan hyperglykemian tutkituilla hevosilla ensimmäisen tunnin aikana. 

Hyperglykemia aiheutuu välillisesti detomidiinin aktivoidessa α2-reseptoreita haiman 

Langerhansin saarekkeiden β-soluissa, mikä aiheuttaa insuliinin vapautumisen estymisen ja 

sitä kautta glukoosipitoisuuden nousun (Fagerholm ym. 2011). Detomidiini-vatinoksaani-

yhdistelmähoidon saaneilla hevosilla veren glukoosipitoisuus pysyi tutkittavina ajankohtina 

lähempänä lähtötasoa.  

 

Detomidiinihoidon jälkeen ilmeni lähtötilanteessa insuliinipitoisuuden lasku. Tätä seurasi 

jälkivaiheessa insuliinipitoisuuksien nousu yli lähtötason. Insuliinipitoisuuksien jälkivaiheen 

nousu oli yhdistelmähoidon jälkeen vähäisempää kuin detomidiinihoidon jälkeen. 

Insuliinipitoisuuksien vaihtelut detomidiinihoidon jälkeen olivat odotettuja aiempien 

detomidiinilla (Kritchevsky ym. 2020) ja muilla α2-agonisteilla hevosilla (Thurmon ym. 1982) 

sekä koirilla (Restitutti ym. 2012) tehtyjen tutkimusten perusteella. Ensivaiheen 

insuliinipitoisuuden lasku aiheuttaa hyperglykemian, jota elimistö kompensoi lisäämällä 

insuliinin eritystä aikaansaaden insuliinipitoisuuden nousun (Fagerholm ym. 2011, Kritchevsky 

ym. 2020). Vatinoksaanin vaikutuksesta insuliinipitoisuuden nousu oli kuitenkin lievempää. 

 

Vatinoksaani ei tutkimuksen perusteella vaikuttanut rauhoituksen syvyyteen tai kestoon 

käytössä olevalla annoksella, mikä on linjassa aiempien tutkimusten kanssa (Vainionpää ym. 

2013, de Vries ym. 2016, Tapio ym. 2018, 2019). Vatinoksaani oli tutkimuksissa hyvin siedetty, 

eikä sillä todettu olevan huomattavia haittavaikutuksia. Tutkimuksissa hevosilla yleisimmin 

käytetyt annokset (200–250 µg/kg) ovat lievittäneet α2-agonistien aiheuttamia 

sivuvaikutuksia olennaisesti, mutta eivät täysin kumonneet niitä (Vainionpää ym. 2013, 

Pakkanen ym. 2018). Vaatii vielä lisätutkimusta selvittää, millaisilla annossuhteilla 

vatinoksaania olisi sopivaa annostella hevosille eri α2-agonisteilla rauhoittamisen yhteydessä, 

jotta vaikutusten hyöty-haittasuhde olisi mahdollisimman optimaalinen. 

 
Tämä tutkimus osoittaa, että vatinoksaani voi vähentää detomidiinin aikaansaamaa veren 

glukoosipitoisuuden nousua ja insuliinipitoisuuden jälkivaiheen nousua perusterveillä 

hevosilla. Tutkimustulokset ovat linjassa muiden tutkimusten kanssa, joissa on todettu 
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vatinoksaanin kumoavan α2-agonistien aiheuttamia muutoksia glukoosi- ja 

insuliinipitoisuuksiin heikentämättä aikaansaatua rauhoitusvastetta (Restitutti ym. 2012, 

Pakkanen ym. 2018). Nämä ovat merkittäviä löydöksiä, sillä hyperglykemialla ja 

hyperinsulinemialla voi olla kliinistä merkitystä erityisesti akuutisti sairailla potilailla tai 

aineenvaihdunnallista perussairautta sairastavilla hevosilla. Kriittisesti sairailla hevosilla 

hyperglykemia yhdistetään usein komplikaatioihin ja heikkoon ennusteeseen (Bertin ym. 

2018). Hyperinsulinemian tiedetään puolestaan olevan suorassa yhteydessä kaviokuumeen 

kehittymiseen. Pitkittynyt (suprafysiologinen) hyperinsulinemia voi johtaa akuutin 

kaviokuumeen puhkeamiseen sekä hevosilla että poneilla (Asplin ym. 2007, de Laat ym. 2010). 

Tässä tutkimuksessa todetut insuliinitasot olivat selvästi matalampia, kuin akuuttiin 

kaviokuumeeseen edellä mainituissa tutkimuksissa johtaneet insuliinipitoisuudet. Tarvitaan 

kuitenkin lisätutkimuksia α2-agonistien aiheuttamista insuliinipitoisuuksien muutoksista sekä 

niiden mahdollisesta riskistä aiheuttaa kaviokuumetta esimerkiksi useasti toistettuina 

annoksina tai jatkuvina infuusioina. 

 

Tutkimusmenetelmistä johtuvaa virhettä tuloksiin on voinut mahdollisesti aiheuttaa hevosten 

kokema stressi paastotuksen, karsinassa pidon, käsittelyn ja tehtyjen toimenpiteiden vuoksi. 

Esimerkiksi toistuva verinäytteiden otto sai muutamissa hevosissa aikaan levottomuutta. 

Stressin fysikaalisilla ja hormonaalisilla muutoksilla on voinut olla jonkin asteista vaikutusta 

mittaustuloksiin. Stressitilanteessa sympaattinen hermosto aktivoituu aiheuttaen lukuisia 

fysiologisia muutoksia kuten lisämunuaisen kuorikerroksen kortisolin ja muiden 

glukokortikoidien tuotannon lisääntymistä sekä lisämunuaisen ytimen katekoliamiinien 

erittymisen lisääntymistä (teoksessa Sjaastad ym. 2016). Korkeina pitoisuuksina 

glukokortikoidit ja katekoliamiinit aiheuttavat veren glukoosipitoisuuden nousua kiihdyttäen 

glukoneogeneesiä ja glykogeenin hajotusta maksassa sekä vähentäen kudosten glukoosin 

hyödyntämistä (teoksessa Sjaastad ym. 2016). Toisaalta menetelmä on ollut sama kaikissa 

koeosuuksissa jokaisen hevosen ja hoidon kohdalla, joten eri hoitojen vaikutuksia voi tästä 

huolimatta pitää vertailukelpoisina. Tutkimuksen tuloksista johdettavien päätelmien 

luotettavuutta rajoittaa jossain määrin tutkittujen hevosten rajallinen määrä. Suuremmalla 

tutkittavien joukolla tulosten merkittävyys lisääntyisi ja tulokset olisivat luotettavampia. 
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Tarvitaan edelleen lisätutkimuksia vatinoksaanin käytöstä terveiden tutkimushevosten lisäksi 

kliinisillä potilailla. Erityisesti käytöstä aivolisäkkeen keskilohkon toimintahäiriötä (PPID) ja 

metabolista oireyhtymää (EMS) sairastavilla hevosilla olisi tärkeää saada tutkimustietoa, sillä 

niiden kohdalla α2-agonistien aineenvaihdunnallisilla ja hormonaalisilla muutoksilla voi olla 

kliinistä merkitystä. Vatinoksaanin ei ole koirilla todettu vaikuttavan medetomidiinilla 

aikaansaatuihin antinosiseptisiin vaikutuksiin (Huuskonen ym. 2020), mutta tarvitaan vielä 

tutkimustietoa vatinoksaanin vaikutuksista α2-agonistien kipua lievittävään vasteeseen 

hevosilla. 

 

Mikäli saadaan tarpeeksi tutkimusnäyttöä vatinoksaanin ominaisuuksista kumota α2-

agonistien ei-toivottuja perifeerisiä vaikutuksia hevosilla ilman merkittäviä haittavaikutuksia, 

voidaan vatinoksaania mahdollisesti tulevaisuudessa käyttää hevosten anestesia- ja 

sedaatioturvallisuutta edistävänä lääkeaineena. Hevosten lääkinnässä sillä voisi olla ehkäisevä 

vaikutus metabolisen oireyhtymän ja siihen liittyvän kaviokuumeen mahdolliseen 

akutisoitumiseen rauhoituksen vaikutuksesta. Vatinoksaanin käyttö voisi suoliston toimintaa 

ylläpitävän vaikutuksen vuoksi myös ehkäistä rauhoituksen jälkeisen ummetuksen sekä 

erilaisten sedaatioon tai anestesiaan liittyvien verenkiertohäiriöiden kehittymistä (Vainionpää 

ym. 2013, Tapio ym. 2019). Ähkypotilaidenkin rauhoittaminen α2-agonisteilla olisi 

mahdollisesti aiempaa turvallisempaa, jos sivuvaikutuksena tulevaa suoliston liikkeen 

vähenemistä ei vatinoksaanin ansiosta tapahtuisi (Vainionpää ym. 2013, Tapio ym. 2019). 
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