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JOHDANTO
 

Oksentelu on yksi yleisimmistä syistä, miksi kissapotilas tuodaan eläinlääkärin 

vastaanotolle (Lund ym. 1999), ja sen taustalla voi olla lukematon määrä eri sairauksia 

(Bachelor ym. 2013).  Oksentelun ja pahoinvoinnin hoitoon on useita lääkevaihtoehtoja 

ja niistä oikean valitseminen vaatii tietoa lääkeaineiden vaikutusmekanismeista 

(Trepanier 2010) sekä kissan fysiologian ominaispiirteistä. 

 

Antiemeettien vaikutusta ei ole tutkittu sairauden vuoksi oksentavilla kissoilla, vaan 

tutkimukset on toteutettu aiheuttamalla kissoille pahoinvointia ja oksentelua 

lääkeaineilla tai mekaanisesti (simuloimaan matkapahoinvointia) (Bachelor ym. 2013). 

Oksennuksen indusointiin käytettyjen lääkeaineiden vaikutusmekanismi tulee ottaa 

huomioon arvioitaessa antiemeetin tehoa eri syistä oksentavien potilaiden hoidossa 

(Bachelor ym. 2013).  Kliinisten käytäntöjen taustalla on vain vähän tieteellistä näyttöä 

ja ne perustuvat lähinnä kokemukseen ja ekstrapolointiin muilla eläinlajeilla tehdyistä 

tutkimuksista (Bachelor ym. 2013). 

 

Oksentelu oireena voi johtaa anoreksiaan, vastenmielisyyteen ruokaa kohtaan, 

laihtumiseen, dehydraatioon, hepaattiseen lipidoosiin (Trepanier 2010), neste-, 

elektrolyytti- ja happo-emäs-tasapainon häiriöihin sekä vakavassa tapauksessa 

aspiraatiopneumoniaan (Bachelor ym. 2013), minkä vuoksi oksennuksenestolääkitys 

on tärkeä osa oireenmukaista hoitoa.  Lisäksi oksenteleva potilas vaatii usein 

nestehoitoa ja ruokavalion muutoksen ainakin väliaikaisesti. 

 

Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on tarkastella eri vaihtoehtoja kissan 

oksentelun ja pahoinvoinnin estämiseksi sekä mahansuojalääkitykseksi. Lisäksi on 
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tarkoitus selvittää, onko käytetyillä lääkeaineilla tieteellisesti todistettu teho vai 

perustuuko niiden käyttö vain kokemukseen tai muilla eläinlajeilla saatuihin 

tutkimustuloksiin. Tarkoitus on myös arvioida, voiko muilla lajeilla saatuja tuloksia 

todella soveltaa kissaan ja sopivatko jotkut tietyt lääkkeet paremmin tiettyihin 

indikaatioihin kuin toiset. Ellei toisin mainita tutkimustulokset koskevat kissaa. 

FYSIOLOGIA
 

2.1 Pahoinvoinnin fysiologiaa

 

Tuntemus pahoinvoinnista ja sitä seuraava oksennusrefleksi syntyvät 

keskushermostossa ydinjatkeessa sijaitsevassa oksennuskeskuksessa. 

Oksennuskeskusta stimuloivat suoraan neuraalisesti ruuansulatuskanava, 

vestibulaarijärjestelmä ja isoaivokuori sekä epäsuorasti humoraalisesti verenkierron 

mukana kulkevat aineet (Maddison ym. 2002).  Oksennuskeskuksessa on muun muassa 

2-reseptoreita ja serotoniini(5-HT)reseptoreita (Maddison ym. 2002).  Tärkein 

oksennusrefleksiä stimuloiva välittäjäaine substanssi P vaikuttaa oksennuskeskuksessa 

oleviin NK1-reseptoreihin (Boothe 2012). Yhteenveto oksennuskeskuksen 

stimuloinnista kuvassa 1. 
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Kuva 1 Oksennuskeskuksen, CRTZ:n ja vestibulaarijärjestelmän stimulointi ja niitä 
inhiboivat lääkeaineet (mukailtu Boothe 2012) 

 

 

Oksennuskeskukseen vaikuttavat antiemeetit ovat tehokkaimpia ja 

laajavaikutteisimpia (Boothe 2012).  Lääkkeiden on kuitenkin läpäistävä veri-aivoeste 

vaikuttaakseen oksennuskeskukseen, joten ne aiheuttavat usein sivuoireita (Boothe 

2012).  Sivuoireita voidaan kuitenkin välttää mahdollisimman spesifisesti 

oksennuskeskukseen vaikuttavilla lääkeaineilla (Boothe 2012). 

 

Humoraalisen säätelyn kautta vaikuttavat esimerkiksi ketoaineet, lääkeaineet ja 

myrkyt (McGrotty 2010).  Chemoreceptor trigger zone (CRTZ) sijaitsee veri-aivo-esteen 

ulkopuolella area postreman vieressä lateraalisen kammion pohjassa (Boothe 2012), 

joten verenkierrossa kulkevat aineet pääsevät vaikuttamaan siihen (Maddison ym. 

2002).  CRTZ:ssa on useita erityyppisiä reseptoreita: dopamiini-, serotoniini-, 
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adrenaliini-, asetyylikoliini- ja enkefaliinireseptoreita (Maddison ym. 2002). Niiden 

määrä ja merkitys vaihtelevat lajikohtaisesti. Kissalla ei ole osoitettu olevan 

histamiinireseptoreita CRTZ:ssa (Maddison ym. 2002). On epäilty, että kissalla CRTZ ei 

ole niin herkkä emeettisille aineille kuin koiralla (Maddison ym. 2002). Sen sijaan muut 

oksennusrefleksin syntyyn vaikuttavat aivoalueet saattavat olla tärkeämpiä kissalla 

(Maddison ym. 2002). 

 

Kissalla apomorfiinilla ei ole emeettistä vaikutusta, mikä viittaa siihen, ettei D2-

reseptoreilla ole niin suurta merkitystä oksennusreaktion synnyssä (Bachelor ym. 

2013).  Sen sijaan ksylatsiini on tehokas emeetti kissalla, mikä kertoo 2-adenergisten 

reseptoreiden tärkeydestä oksentamisen kontrolloinnissa kissalla (Bachelor ym. 2013). 

 

Ruuansulatuskanavan reseptorit reagoivat mm. limakalvon ärsytykseen ja venytykseen 

sekä tulehdusreaktioon vatsakalvolla tai ruuansulatuskanavan elimissä ja stimuloivat 

edelleen neuraalisesti oksennuskeskusta (McGrotty 2010). Kieli-kitahermo tuo 

stimuloivan viestin nielusta ja kiertäjähermo sekä sympaattinen hermosto tuovat 

viestin esimerkiksi sydämestä, ohustsuolesta, maksasta, munuaisista ja kohdusta 

(Boothe 2012). Asetyylikoliini toimii perifeerisen stimuloinnin välittäjäaineena ja 

muskariinireseptorit reagoivat kiertäjähermon kautta kulkevaan impulssiin (Boothe 

2012). 

 

Vestibulaarijärjestelmä stimuloi oksennuskeskusta esimerkiksi matkapahoinvoinnin ja 

keskikorvan  infektioiden  yhteydessä  (Maddison  ym.  2002).  Koiralla  

vestibulaarijärjestelmä vaikuttaa oksennuskeskukseen CRTZ:n kautta, mutta kissalla 

vaikutus on suora (Maddison ym. 2002).  Viesti vestibulaarijärjestelmästä kulkee 

oksennuskeskukseen kuulo-tasapainohermoa pitkin ja välittäjäaineena toimii 

histamiini (Boothe 2012).   
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Oksennuskeskusta stimuloivat myös hermostuneisuuden ja kivun tuntemukset sekä 

epämielyttävät hajut ja psykogeeniset tekijät (Maddison ym. 2002). Päähän 

kohdistuneet vammat ja kohonnut kallonsisäinen paine stimuloivat oksennusrefleksiä 

limbisen järjestelmän kautta (Boothe 2012). Oksentaminen on kissalla myös 

fysiologinen keino poistaa mahalaukusta sulamatonta materiaalia, kuten karvapalloja 

(Sjaastad ym. 2007).  

 

Oksennusrefleksi kulkee takaisin mahalaukkuun kiertäjähermon efferenttejä syitä 

pitkin (Boothe 2012). Asetyylikoliini on tärkein kiertäjähermon ja mahalaukun sileän 

lihaksen välittäjäaine ja dopamiinireseptorit estävät mahalaukun normaalia 

motiliteetta pahoinvoivalla eläimellä (Boothe 2012).  Oksennusrefleksiin kuuluvat 

pahoinvointi, vatsaontelon seinämän supistukset, mahalaukun supistukset ja lopulta 

oksentaminen (Papich 2009). 

2.2 Mahalaukun eritystoiminta

 

Mahaneste koostuu suolahaposta, limasta sekä ruuansulatusentsyymeistä, kuten 

pepsiinistä ja pepsinogeenistä (Sjaastad ym. 2007). Suolahapon tarkoitus on aktivoida 

pepsinogeeniä pepsiiniksi, tappaa mahalaukkuun ruuan kautta päätyneitä bakteereita, 

pienentää ruuan sisältämien pehmytkudosten ja lihasten partikkelikokoka ja luoda 

sopivan happan ympäristö, jotta pepsiini pääsee vaikuttamaan proteolyyttisesti 

(Sjaastad ym. 2007).  

 

Mahanesteen eritystä säätelevät asetyylikoliini, histamiini ja gastriini (Sjaastad ym. 

2007) Asetyylikoliini ja histamiini vaikuttavat suoraan mahanestettä erittäviin 

parietaalisoluhin, kun taas gastriini vaikuttaa histamiinia tuottavien ECL-solujen 
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(enterochromaffin like) kautta (Sjaastad ym. 2007).  Asetyylikoliini stimuloi 

pepsinogeenia erittäviä pääsoluja, suolahappoa erittäviä parietaalisoluja sekä limaa 

tuottavia soluja, kun taas histamiini ja gastriini vaikuttavat lähinnä parietaalisoluihin 

(Sjaastad ym. 2007).  Mahahapon tuotanto perustuu vetyionien muodostamiseen ja 

erittämiseen parietaalisoluista mahalaukun luumeniin (Boothe 2012). 

 

Histamiini lisää cAMP:n (syklinen adenosiinimonofosfaatti) tuotantoa kohdesolussa, 

mikä puolestaan aktivoi cAMP-riippuvaisia adenylaattisyklaasiproteiinikinaaseja 

(Boothe 2012).  Gastriini- ja muskariinireseptoreiden stimulointi nostaa solunsisäistä 

kalsiumpitoisuutta (Boothe 2012). Nämä molemmat mekanismit aktivoivat H+/K+-

ATPaasi-protonipumppua, joka vaihtaa vetyioneita kaliumioneihin parietaalisen 

solukalvon läpi (Boothe 2012). Asetyylikoliini, histamiini ja gastriini tehostavat toinen 

toistensa vaikutusta (Sjaastad ym. 2007). (Kuva 2) 
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Kuva 2 Mahahapon tuotantoa stimuloivat reseptorit ja niihin vaikuttavat lääkeaineet 
(mukailtu Boothe 2012). 

 

Mahanesteen eritystä säädellään sekä humoraalisesti hormonien avulla että 

neuraalisesti vagus-hermon kautta (McGrotty 2010).  Mahanesteen eritykseen 

vaikuttavia hormoneita ovat esimerkiksi gastriini ja GIP (gastric inhibitory peptide) 

(McGrotty 2010).  Gastriinin tuotantoa inhiboi mahalaukun alhainen pH (Boothe 2012). 

Inhibointi alkaa, kun pH laskee 3,5:een ja eritys lakkaa kokonaan pH:n ollessa 1,5 

(Boothe 2012). Eritys alkaa uudestaan pH:n noustessa takaisin 3,5:een (Boothe 2012). 
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Eritystoiminta voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: kefaaliseen, gastriseen ja 

intestinaaliseen (Sjaastad ym. 2007). Lisäksi voidaan erottaa neljäs vaihe, jolloin eritys 

on perustasolla eikä mikään stimuloi mahanesteen eritystä (Boothe 2012). Kefaalisessa 

vaiheessa ruuan näkeminen, haistaminen, maistaminen ja pureskeleminen stimuloivat 

vagus-hermon kautta mahanesteen tuotantoa (Sjaastad ym. 2007). Gastrisessa 

vaiheessa mahalaukun venytys ja ruuan proteiinit mahalaukussa lisäävät gastriinin 

eritystä ja intestinaalisessa vaiheessa pohjukaissuolessa olevat rasvat, hiilihydraatit ja 

hapot vähentävät suolahapon ja pepsiinin eritystä (McGrotty 2010). Ihmisillä on 

todettu myös vuorokauden ajan vaikuttavan mahanesteen erityksen tasoon (Boothe 

2012). 

 

2.3 Pahoinvoinninesto- ja mahansuojalääkityksen tarve kissalla

 

Pahoinvointia ja oksentelua voivat aiheuttaa ruuansulatuskanavan sairaudet, 

ruuansulatuskanavan ulkopuoliset sairaudet ja systeemiset sairaudet (Bachelor 2013). 

Tavallisimpia syitä kissan oksenteluun ovat ruoka-aineyliherkkyys, infektiotaudit ja 

”akuutti gastriitti” eli akuutti itsestään rajoittuva oksentelu vailla havaittua taustasyytä 

(Bachelor 2013). Kroonisen oksentamisen tavallisimmat syyt ovat idiopaattinen 

inflammatorinen gastriitti tai enteriitti (IBD, inflammatory bowel disease), ruoka-

aineyliherkkyys, maksasairaus ja uremia (Bachelor 2013). Kissalle tyypillisiä (verrattuna 

muihin eläinlajeihin) oksentamisen syitä ovat karvapallot, lineaariset vierasesineet ja 

jättikoolon (Bachelor 2013). Sairaudesta johtuvan oksensamisen lisäksi 

matkapahoinvointi on tyypillinen ongelma kissalla ja myös sitä hoidetaan 

antiemeeteillä (Hickman ym. 2008). 

 

Mahalaukun ja pohjukaissuolen haavat ovat melko harvinaisia kissalla ja niiden 

diagnosoiminen on vaikeaa (Liptak ym. 2002). Kissoilla on raportoitu kasvainten 

(lymfosarkooma, adenokarsinooma),  tulehduskipulääkkeiden, stressin, systeemisten 
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sairauksien (esim. munuaisten vajaatoiminta) ja liikahappoisuuden (systeeminen 

mastosytoosi, gastrinooma) aiheuttaneen mahalaukun ja pohjukaissuolen haavaumia 

(Liptak ym. 2002). Vaikka mahahaavan aiheuttaja vaihtelee ja voi jäädä epäselväksi, 

patofysiologia on aina samankaltainen (Boothe 2012).  Mahalaukun limakalvo ei 

vaurioidu, ellei pH laske alle 7:ään, joten vaurioitumisen edellytys on mahahapon 

runsas eritys (Boothe 2012).  

 

Myös ruuansulatuskanavan limakalvon suojamekanismien häiriintyminen altistaa 

haavaumille (Boothe 2012). Suojamekanismeihin kuuluvat bikarbonaatin ja emäksisen 

liman eritys, tehokas verenkierto, joka turvaa limakalvon soluille hapen ja ravinteiden 

saannin, epiteelisolujen muodostama suojamuuri sekä sytoprotektiiviset aineet 

(Boothe 2012). Mahansuojalääkkeiden vaikutus perustuu mahahapon erityksen 

estämiseen tai mahalaukun suojamekanismien tehostamiseen (Boothe 2012). 

ANTIEMEETIT

3.1 Maropitantti

 

Maropitantti on neurokiniini1(NK1)-reseptorin antagonisti, joka vaikuttaa 

antiemeettinä sekä perifeerisesti että sentraalisesti. Maropitantti toimii substanssi P:n 

tavoin ja estää sen kiinnittymisen NK1-reseptoreihin (Boothe 2012). NK1 reseptoreita 

on muun muassa mahalaukun fundus-osassa, oksennuskeskuksessa ja CRTZ:ssa 

(McGrotty 2010).  Substanssi P:n kiinnittyminen NK1-reseptoreihini stimuloi 

oksennusrefleksiä ja sitä pidetään tärkeimpänä oksentamisen välittäjäaineena (Boothe 

2012).  NK1-reseptoreita on ruuansulatuskanavan lisäksi muun muassa hengitysteissä 

ja keskushermostossa (Papich 2009). 
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Suun kautta annostelun jälkeen maropitantin (annoksella 1 mg/kg) hyötyosuus 

vaihtelee välillä 50–117 % (laskennallinen arvo) ja plasman huippupitoisuus on 156 

ng/ml (Boothe 2012). Jakautumistilavuus suonensisäisen injektion jälkeen on 6,2 l/kg 

(Boothe 2012).  Nahan alle annoksella 1 mg/kg annettaessa maropitantin 

huippupitoisuus on 269 ng/ml (Boothe 2012). Maropitantin annos kissalle on kerrottu 

taulukossa 1. 

 

Maropitantti on todettu turvalliseksi ja hyvin siedetyksi kissalla (Hickman ym. 2008). 

Sen on todettu tehokkaasti vähentävän ksylatsiinilla indusoitua pahoinvointia 

(Hickman ym. 2008). Hickman ym. (2008) havaitsivat myös, että maropitantin 

puoliintumisaika on noin 13–17 tuntia riippumatta antoreitistä, mikä tukee kerran 

päivässä annostelua. Tutkimuksen mukaan myös suonensisäinen antoreitti on 

turvallinen (Hickman ym. 2008).   

 

Maropitantin on havaittu ehkäisevän myös sisplatiinin, apomorfiinin ja 

morfiinijohdannaisten aiheuttamaa oksentelua (Boothe 2012) ja se on tehokas muun 

muassa haimatulehduksen ja suolistotulehduksen aiheuttamaan oksenteluun sekä 

koiralla parvovirusenteriittiin (Papich 2009). Maropitantti on myös tehokas 

matkapahoinvoinnin ja siitä johtuvan oksentelun estämiseen (Hickman ym. 2008).   

 

Ksylatsiinilla indusoidun pahoinvoinnin ja matkapahoinvoinnin lisäksi maropitantti 

näyttää estävän tehokkaasti myös lukuisista muista syistä johtuvaa oksentelua 

(Trepanier 2010).  Koiralla maropitantti on kliinisissä tutkimuksissa todettu tehokkaasti 

estävän useiden eri sairauksen aiheuttamaa oksentelua (de la Puenta-Redondo 2007). 

Maropitantin on myös havaittu olevan koiralla tehokkaampi antiemeetti kuin 

metoklopramidi (de la Puenta-Redondo 2007). 
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Maropitantista on vielä melko vähän käyttökokemuksia kissalla, joten tyypillisiä 

sivuvaikutuksia ei ole vielä tarkasti kuvattu (Trepanier 2010).  Kipu nahanalaisen 

pistoksen yhteydessä on tyypillinen haittavaikutus (Boothe 2012). NK1-reseptoreilla ei 

ole yhteisvaikutusta dopamiini- tai serotiniinireseptoreiden kanssa, joten maropitantti 

pitäisi olla turvallista yhdistää metoklopramidin ja serotoniiniantagonistien kanssa 

(Trepanier 2010). Valmistaja suosittelee pitämään hoidossa päivän tauon viiden päivän 

hoidon jälkeen, jotta estetään lääkeaineen kertymistä elimistöön. Tämän jälkeen 

hoitoa voidaan jatkaa, jos se on edelleen tarpeellista (McGrotty 2010). 

3.2 Metoklopramidi

 

Metoklopramidi toimii perifeerisesti ruuansulatuskanavan prokineettinä ja monilla 

eläinlajeilla myös sentraalisesti antiemeettinä. Sentraalisesti metoklopramidi vaikuttaa 

dopamiinireseptoreiden antagonistina ja perifeerisesti se lisäksi stimuloi sekä suorasti 

että epäsuorasti kolinergisiä reseptoreita (Boothe 2012). Se stimuloi asetyylikoliinin 

vapautumista, mikä lisää mahalaukun kontraktiota ja painetta ruokatorven ja 

mahalaukun välisessä sulkijalihaksessa (McGrotty 2010, Johnson 1971). Ihmisillä 

tehdyssä tutkimuksessa on todettu, että metoklopramidi tehostaa mahanportin sopen 

supistuksia ja lyhentää niiden ja ohutsuolen supistusten väliä, mikä johtaa mahalaukun 

nopeampaan tyhjenemiseen (Johnson 1971). Annos on kerrottu taulukossa 1. 

 

Pienellä annoksella metoklopramidi toimii dopamiinireseptoreiden antagonistina ja 

suuremmalla annoksella histaamiinireseptoreiden antagonistina (Twedt 2008).  Myös 

serotoniinireseptorit voivat olla osallisena metoklopramidin prokineettisessä 

vaikutuksessa (Boothe 2012). Metoklopramidin on todettu pienentävän ksylatsiinilla 

indusoitujen oksennusepisodien taajuutta, mutta metoklopramidi ei vaikuta siihen, 

kuinka nopeasti kissa oksentaa ensimmäisen kerran ksylatsiinin annostelun jälkeen 

(Kolahian & Jarolmasjed 2010) . 
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Dopamiinireseptoreilla ei ole kissalla niin suurta merkitystä oksennusrefleksin synnyssä 

kuin koiralla, joten metoklopramidi ei välttämättä ole kovin tehokas sentraalinen 

antiemeetti kissalla, mutta se toimii kuitenkin perifeerisesti prokineettina (Trepanier 

2010). Metoklopramidin on todettu lisäävän mahalaukun kontraktioita kissalla (Mangel 

ym. 1983). 

 

Metoklopramidia ei tulisi käyttää ellei ruuansulatuskanavan tukosta pystytä sulkemaan 

pois. Sitä ei myöskään saa käyttää epileptikoille, koska se voi lisätä kohtausaktiivisuutta 

(McGrotty 2010). Kissoilla, joilla on todettu munuaisten vajaatoiminta, tulisi annos 

vähintään puolittaa (Trepanier 2010), koska 25 % metoklopramidista erittyy virtsaan. 

Opioidikipulääkkeet voivat inhiboida metoklopramidin toimintaa antikolinergisen 

vaikutuksen kautta (Boothe 2012). 

 

3.3 Ondansetroni ja dolasetroni

 

Ondansetroni ja dolasetroni ovat serotoniinireseptorin antagonisteja ja ne toimivat 

antiemeettisesti sekä keskushermostossa että ruuansulatuskanavassa (Trepanier 

2010). Serotoniinireseptoreita on ruuansulatuskanavassa, oksennuskeskuksessa ja 

CRTZ:ssa (Jordan 2007). Molempia käytetään ihmisellä kemoterapian ja anestesian 

aiheuttamaan pahoinvointiin ja oksenteluun (Ogilvie 2000).  Serotoniiniantagonistit 

ovat  hyvin  reseptoriselektiivisiä,  mikä  lisää  niiden  turvallisuutta  lääkkeinä  (Boothe  

2012). Turvallisuudesta kertoo myös se, että 30-kertaisella annoksellakaan ei havaittu 

myrkytysoireita (Viviano 2012). Annokset on kerrottu taulukossa 1. 

 

Santos ym. (2011) tutkivat ondansetronin vaikutusta deksmedetomidiinin 

aiheuttamaan oksenteluun kissalla ja totesivat, että ondansetroni vähensi 

huomattavasti sekä oksentelun insidenssiä että oksennusepisodien lukumäärää. 
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Vaikutus havaittiin vain silloin, kun lääke annosteltiin samaan aikaan rauhoitusaineiden 

(deksmedetomidiini ja buprenorfiini) kanssa. Ondansetronia voidaan käyttää siis sekä 

terapeuttisesti että profylaktisesti (Santos ym. 2011) ja siitä voi olla hyötyä käytettynä 

ennen anestesiaa (Boothe 2012). 

 

Ondansetroni ja dolasetroni sopivat myös sairaalapotilaiden jatkuvan muihin 

lääkeaineisiin vastaamattoman oksentelun hoitoon. Niitä käytetään esimerkiksi 

kissoille, jotka sairastavat pankreatiittia (Armstrong & Williams 2012), hepaattista 

lipidoosia tai kolangiittia (Trepanier 2010).  Ihmisellä on todettu sivuvaikutuksina 

päänsärkyä, maksa-arvojen kohoamista sekä arytmioita (Viviano 2012). 

3.4 Proklooriperatsiini ja klooripromatsiini

 

Proklooriperatsiini ja klooripromatsiini ovat fenotiatseeneja, jotka toimivat ihmisellä ja 

monilla eläinlajeilla useiden eri mekanismien kautta antiemeetteinä sekä CRTZ:ssa että 

suurella annoksella myös oksennuskeskuksessa (Maddison 2002). Ne ovat 1-  ja  2-

adrenergisten reseptoreiden sekä histamiini1-, dopamiini- ja muskariiniresepteoreiden 

antagonisteja (Trepanier 2010).  Fenotiatsiineja on kutsuttu ”laajakirjoisiksi” 

antiemeeteiksi niiden useiden vaikutusmekanismien vuoksi (Pepich 2009). 

 

-adrenergisen antagonismin vuoksi fenotiatsiinit voivat aiheuttaa hypotensiota ja 

vasodilataatiota, joten niitä ei tulisi käyttää hypovoleemisilla tai dehydroituneilla 

potilailla (McGrotty 2010) tai niiden käyttöön tulisi aina yhdistää nesteterapia (Boothe 

2012) ja käyttää mahdollisimman alhaisia annoksia sivuvaikutusten välttämiseksi 

(Viviano 2012). Fenotiatsiinit voivat aiheuttaa vapinaa ja vapinaoireiden riski kasvaa, 

jos niiden käyttö yhdistetään metoklopramidin kanssa (Montastruc ym. 1994).  
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Fenotiatsiineja tulee käyttää varoen epilepsiapotilailla, koska ne voivat lisätä 

kohtausaktiivisuutta (Boothe 2012). Annokset on kerrottu taulukossa 1. 

 

Proklooriperatsiinin tehosta antiemeettinä kissalla ei ole julkaisuja (Bachelor 2013). 

Sen sijaan klooripromatsiinin tehoa on tutkittu kissalla, mutta sillä ei havaittu olevan 

antiemeettistä tehoa CRTZ:n kautta vaikuttavien emeettien aiheuttamaa oksentelua 

vastaan  (Brand  1954).  Teoriassa  fenotiatsiinien  voisi  olettaa  2-antagonisteina 

toimivan kissalla hyvin, koska kissat ovat herkkiä 2-agonistien (kuten ksylatsiinin) 

aiheuttamalle pahoinvoinnille (Trepanier 2010). Antihistamiinisen vaikutuksen vuoksi 

fenotiatsiinit voivat aiheuttaa sedaatiota, mikä voi olla hyödyllistä sairaalapotilailla, 

joiden käsittely on vaikeaa (Trepanier 2010). 

 

3.5 Mirtatsapiini

 

Mirtatsapiinia käytetään enimmäkseen ruokahalun lisäämiseen, mutta sillä on myös 

antiemeettinen vaikutus. Mirtatsapiini estää noradrenaliinin eritystä ja sen ruokahalua 

lisäävä vaikutus toimii todennäköisesti tämän mekanismin kautta (Jordan 2011). 

Mirtatsapiini on 2-antagonisti ja lisäksi se toimii 5HT2+3- ja H1-resepteroiden 

inhibiittorina, mikä vaikuttaa antiemeettisesti sekä vähentää pahoinvoinnin 

tuntemusta (Jordan 2011). 

 

Quimby ym. (2010) tutkivat mirtatsapiinin farmakodynamiikkaa ja farmakokinetiikkaa 

kissalla pienellä (1,88 mg) ja isolla annoksella (3,75 mg). Tutkimuksessa todettiin, että 

mirtatsapiinia saaneet kissat söivät huomattavasti enemmän kuin lumelääkettä 

saaneet kissat. Tutkijat eivät huomanneet eroa ruokahalun lisääntymisessä eri 

annoskokojen välillä, mutta ison annoksen jälkeen potilaalla esiintyi selvästi enemmän 

käytösmuutoksia. Isolla annoksella mediaanipuoliintumisaika oli 15,9 tuntia ja pienellä 
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annoksella 9,2 tuntia. Lääkitystä pienellä annoksella jatkettiin kuuden päivän ajan eikä 

lääkkeen kertymistä elimistöön havaittu (Quimby ym. 2010).  Kissalle käytettävä annos 

on kerrottu taulukossa 1. 

 

Mirtatsapiinin aiheuttamia sivuvaikutuksia ovat käytösmuutokset, kuten 

poikkeuksellinen ääntely, vapina, lihasvärinä ja hyperaktiivisuus (Viviano 2012).  Se voi 

myös heikentää keskittymiskykyä ja valppautta (Jordan 2011). 

 

3.6 Sisapridi

 

Sisapridi on ruuansulatuskanavan prokineetti, joka vaikuttaa koko 

ruuansulatuskanavan alueella (Boothe 2012). Se tehostaa mahalaukun tyhjentymistä ja 

tehostaa ruokatorven ja mahalaukun välisen sulkijalihaksen supistumista (Maddison 

2002). Metoklopramidin tavoin se lisää asetyylikoliinin eritystä (Trepanier 2010).  

Sisapridin uskotaan vaikuttavan serotoniinraseptorien agonistina, mutta se saattaa 

toimia myös serotoniinireseptorin antagonistina (Papich 2009). Näillä mekanismeilla, 

tai mahdollisesti jollakin muulla mekanismilla, se stimuloi asetyylikoliinin eritystä 

(Papich 2009). On myös epäilty, että sisapridi stimuloisi toistaiseksi tuntemattomalla 

mekanismilla suoraan ruuansulatuskanavan sileää lihasta (Papich 2009). Noin 30–60 % 

suun kautta annetusta sisapridista imeytyy kissalla (Papich 2009) 

Eliminaatiopuoliintumisaika on noin 5 tuntia ja jakautumistilavuus on korkea, yli 4 l/kg 

(Papich 2009).  Annos on kerrottu taulukossa 1.                                     

 

Koiralla tehdyssä tutkimuksessa on todettu, että sisapridi on tehokkaampi mahalaukun 

prokineetti kuin metoklopramidi (Gullikson ym. 1991). Kissalla, jolla distaalinen 

ruokatorvi on sileää lihasta (toisin kuin koiralla), sisapridi stimuloi myös distaalisen 

ruokatorven peristaltiikkaa (Maddison 2002), joten siitä voi olla apua refluksipotilaille, 
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jotka eivät vastaa hoitoon H2-antagonisteilla tai omepratsolilla (Trepanier 2010). Lisäksi 

sisapridi stimuloi paksusuolen liikettä (Hasler & Washabau 1997).  Sisapridin on 

todettu tehostavan paksusuolen kontraktioita myös idiopaattiseen jättikoloniin 

sairastuneilla kissoilla (Hasler & Washabau 1997).  Kissalla koolonin venytys voi 

stimuloida oksennuksrefleksiä, joten sisapridi voi osaltaan estää jättikoolonista 

aiheutuvaan pahoinvointia ja oksentelua (Viviano 2012). 

 

Sisapridilla ei ole sentraalista antiemeettistä vaikutusta, joten sillä ei ole vaikutusta 

toksiinien tai matkapahoinvoinnin aiheuttamaan oksenteluun (McGrotty 2010). 

Mahdollisia käyttöindikaatioita sisapridille ovat jättikoolon, ummetus, ruokatorven 

laajentuma (McGrotty 2010) sekä postoperativiinen ileus (Trepanier 2010). 

Prokineettinä sisapridia ei tule käyttää, jos kissalla epäillään ruuansulatuskanavan 

vierasesinettä tai jos on olemassa ruuansulatuskanavan perforaation riski (McGrotty 

2010). Ihmisellä todettuja sivuvaikutuksia ovat ripuli ja kramppaaminen (Viviano 2012) 

ja korkeiden annosten on todettu aiheuttavan myös eläimille vatsakipuja (Papich 

2009). 

 

Terapeuttinen taso (määritetty ihmisellä) saavutetaan plasmassa annoksella 1 mg/kg 8 

tunnin välein tai 1,5 mg/kg 12 tunnin välein suun kautta (LeGrange ym. 1997). 20-

kertaisella yliannostuksella sisapridi voi aiheuttaa QT-välin pidentymistä kissoilla (Kii 

ym. 2001).  Koska dolasetronilla on raportoitu olevan samankaltaisia vaikutuksia, ei 

näitä kahta lääkettä tulisi käyttää samaan aikaan kissalla (Trepanier 2010).  Sisapridi on 

vedetty pois markkinoilta ihmisvalmisteena sen aiheuttamien vakavien sivuvaikutusten 

vuoksi. Se on aiheuttanut rytmihäiriöitä ja sen käyttö on johtanut jopa kuolemiin 

(Papich 2009). 
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Taulukko 2 Antiemeettien annokset. Lyhenteet: s.c. = nahanalaisesti, p.o. = suun 
kautta, i.v. = suonensisäisesti, i.m. = lihaksensisäisesti, SIC = kerran päivässä, BID = 
kahdesti päivässä, TID = kolmesti päivässä, QID = neljästi päivässä, ETD = joka kolmas 
päivä 

LÄÄKEAINE ANNOS LÄHDE

Maropitantti
0,5-1,0 mg/kg s.c. 
tai p.o. SIC Hickman ym. 2008

Metoklopramidi
0,2-0,4 mg/kg p.o., 
i.v. tai s.c QID Trepanier 2010

Ondansetroni
0,5 mg/kg i.v. Tai 
p.o. BID Trepanier 2010

Dolasetroni
0,6-1,0 mg/kg i.v. 
tai p.o. SID Trepanier 2010

Proklooriperatsiini
0,1-0,5 mg/kg i.m. 
TID tai QID Papich 2009

Klooripromatsiini
0,5 mg/kg i.m. tai 
p.o. TID tai QID Papich 2009

Sisapridi 2,5 mg BID tai SID Papich 2009
Mirtatsapiini 3-4 mg p.o. ETD Jordan 2011  

MAHANSUOJALÄÄKKEET

4.1 H2-antagonistit

4.1.1 Vaikutusmekanismi ja indikaatiot

 

Histamiini stimuloi mahalaukun parietaalisolujen mahahapon eritystä sitoutumalla 

histamiini2-reseptoreihin. Sitoutuminen spesifiseen reseptoriin stimuloi 

adenylaattisyklaasin aktiivisuutta, mikä edelleen lisää H+/K+-ATPaasin toimintaa ja H+-
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ionien määrää mahalaukun ontelossa (Sjaastad ym. 2007). H2-reseptorin antagonistit 

estävät tätä stimulaatiota ja siten vähentävät mahahapon eritystä 70–90 % (Maddison 

ym. 2002). 

 

H2-antagonisteja käytetään oksentavilla kissoilla usein turhaan, koska mahahappojen 

liikatuotanto  on  suhteellisen  harvinainen  oksentelun  syy  (Trepanier  2010).  Vakava  

oksentelu voi kuitenkin aiheuttaa sekundaarista refluksia ja ruokatorven tulehdusta, 

jolloin H2-antagonistien käytöstä voi olla apua (Trepanier 2010). Indikaatioita H2-

antagonistien käytölle ovat esimerkiksi mahalaukun tai pohjukkaissuolen haavat, 

ureeminen gastriitti, refluksi, ruokatorven tulehdus, gastrinooma (McGrotty 2010) sekä 

munuaisten vajaatoiminnan aiheuttama gastriinin liikatuotanto ja histamiinia erittävät 

syöttösolukasvaimet (Trepanier 2010). Hapan mahan sisältö vähentää mahalaukun 

supistelua, joten laskemalla happopitoisuutta H2-antagonistit osaltaan tehostavat 

mahalaukun tyhjentymistä (Papich 2009). 

 

4.1.2 Famotidiini

 

Famotidiini on todettu kissalla 4,5-kertaisesti potentimmaksi kuin ranitidiini (Coruzzi 

ym. 1986). Vaikutusajoissa ei kuitenkaan havaittu eroa.  Famotidiini on koettu hyvin 

siedetyksi (Trepanier 2010), mutta pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa mahahapon 

vajaatuotantoa ja bakteerien liikakasvua mahalaukussa (Viviano 2012). Famotidiinin 

vaikutus perustuu lähinnä eritetyn mahanesteen määrän vähenemiseen, mutta se ei 

niinkään pienennä nesteen happopitoisuutta (Coruzzi & Betaccini 1989). H2-

antagonisteista valitaan usein famotidiini sen tehokkuuden ja vähäisten 

lääkeyhteisvaikutusten vuoksi (Boothe 2012). Annos on kerrottu taulukossa 2. 
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Famotidiinin on raportoitu aiheuttaneen yksittäistapauksissa hemolyyttistä anemiaa 

suonensisäisesti annosteltuna, mutta de Britto Galvao ja Trepanier (2008) eivät 

havainneet eroa lääkkeen turvallisuudessa suonensisäisen ja nahanalaisen annostelun 

välillä. Tutkimuksessaan he antoivat 56 kissalle famotidiinia suonensisäisesti ilman 

merkkejä hemolyyttisestä anemiasta. He päättelivät, että famotidiini on turvallista 

annostella suonensisäisesti ainakin silloin, kun annostelu tehdään hitaana injektiona 

(de Brito Galvao & Trepanier 2008). 

 

4.1.3 Ranitidiini ja simetidiini

 

Ranitidiinin on todettu vähentävän mahahapon eritystä kissalla (Fandriks & Jonson 

1990). Ranitidiini toimii myön asetyylikoliiniesteraasin tavoin, joten sillä on heikko 

prokineettinen vaikutus ruuansulatuskanavaan (tutkittu kanilla, Kounenis ym. 1992). 

Ranitidiinin käyttöä suositaankin kissoilla, joilla epäillään mahahapon liikatuotannon 

lisäksi mahalaukun atoniaa tai jättikoolonia (Trepanier 2010).  

 

Ranitidiinia pidetään parempana vaihtoehtona kuin simetidiiniä, koska se vähentää 

enemmän mahahapon tuotantoa (ei tutkittu kissalla) ja sen voi annostella harvemmin 

(Liptak ym. 2002). Suonensisäisesti annettuna ranitidiini voi aiheuttaa hypotensiota 

(Viviano 2012). Ihmisillä on todettu, että simetidiini aiheuttaa todennäköisimmin 

mahanesteen liikaeritystä lääkityksen lopettamisen jälkeen (Boothe 2012). 

Famotidiinin käytön jälkeen liikaeritys on epätodennäköisintä (Boothe 2012). 

Simetidiinillä on mahdollisesti myös mahahaavojen parantumista edistävä vaikutus 

(Papich 2009). On todisteita siitä, että se lisäisi bikarbonaatin eritystä ja parantaisi 

solujen suojamekanismeja, mutta näiden vaikutusten merkitys mahahaavojen 

parantumisessa on epäselvä (Papich 2009). Ranitidiinin ja simetidiinin annokset on 

kerrottu taulukossa 2. 
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4.2 Omepratsoli

 

Omepratsoli toimii H+/K+-ATPaasin inhibiittorina ja estää siten mahahapon tuotantoa 

(Boothe  &  Jenkins  1995).  H+/K+-ATPaasiprotonipumppu on mahahapon erityksen 

viimeinen vaihe, joten omepratsoli estää kaikkia stimulaatiomekanismeja (Boothe & 

Jenkins 1995). Omepratsolin on todettu vähentävän mahahapon eritystä kissalla 

(Fandriks & Jonson 1990).  Tämän lisäksi se pienentää mahanesteen happopitoisuutta 

(Coruzzi & Betaccini 1989). Annos on kerrottu taulukossa 2. 

 

Omepratsolilla on pidempi vaikutusaika kuin simetidiinillä ja ranitidiinilla, ja se on myös 

molempia näitä potentimpi (ei tutkimustietoa kissalla, McGrotty 2010). Omepratsoli on 

todettu 30-kertaisesti potentimmaksi kuin simetidiini (todettu ihmisellä, Lampkin 

1990). Famotidiinin on todettu olevan noin 5-kertaisesti potentimpi kuin omepratsoli, 

mutta omepratsolilla on famotidiinia pidempi vaikutusaika (Coruzzi & Betaccini 1989). 

Omepratsolia suositaan kissapotilailla, joilla on jatkuvaa liikahappoisuutta, koska se 

vähentää mahahapon tuotantoa kokonaisvaltaisesti ja se voidaan annostella vain 

kerran päivässä (Liptak ym. 2002). 

 

Pitkäaikaisen käytön turvallisuutta ei ole tutkittu kissoilla, mutta koiralla ja ihmisellä se 

voi aiheuttaa mahalaukun polyyppeja ja parietaalisolujen hyperplasiaa (Viviano 2012). 

Omepratsoli saavuttaa täyden vaikutuksen 3–5 päivässä (Lampkin ym. 1990). Ihmisillä 

on todettu, ettei H2-antagonistin lisäämisestä hoidon ensimmäisille päiville ole 

merkittävää hyötyä (Trepanier 2012), mutta jos potilas kaipaa nopeaa apua ja halutaan 

välitön vaikutus, voi H2-antagonistilääkityksestä olla hyötyä (Boothe 2012). 

 

Ihmisillä on todettu useita lääkkeiden yhteisvaikutuksia omepratsolin kanssa. Koska 

omepratsoli toimii sytokromi P450–entsyymin inhibiittorina (Trepanier 2010), se 
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inhiboi osittain sellaisten lääkeaineiden eliminaatiota, joiden metabolia tapahtuu 

tämän entsyymin katalysoimana (Boothe & Jenkins 1995). Tämän vuoksi epäillään, 

ettei omepratsoli ole paras vaihtoehto myöskään kissapotilaalle, jolla on useampia 

lääkityksiä (Trepanier 2010).  Omepratsoli voi ihmisellä hidastaa diatsepaamin 

poistumista elimistöstä, mikä kannattaa myös huomioida, jos tällaista 

lääkeyhdistelmää harkitaan kissalle (Trepanier 2010). 

 

4.3 Sukralfaatti

 

Sukralfaatti on disakkaridialumiinihydroksidia, joka aktivoituu happamissa olosuhteissa 

ja muodostaa mahalaukun vaurioituneelle limakalvolle suojaavan kalvon (Boothe & 

Jenkins 1995).  Lisäksi sukralfaatti sitoo pepsiiniä ja sappihapposuoloja (Maddison 

2002). Sukralfaatti ei ehkäise mahahaavojen syntyä, vaan suojaa jo vaurioituneita 

kudoksia (Boothe 2012). Sitä suositellaan profylaktisesti potilaille, joilla on todettu 

tyypillisesti mahahaavoja aiheuttava sairaus, kuten munuaisten tai maksan 

vajaatoimintaa tai mastosytoosi (Boothe 2012). On arveltu, että sukralfaatti voi myös 

nopeuttaa mahahaavan parantumista ihmisellä tehostamalla soluja suojaavien 

prostaglandiinien tuotantoa mahalaukun limakalvolla sekä edistämällä angiogeneesiä 

ja epitelisaatiota (Boothe 2012). Näiden merkitys haavauman parantumisessa ei 

kuitenkaan ole varmaa (Boothe 2012). Tätä vaikutusta ei ole tutkittu kissalla (Trepanier 

2010) eikä sitä ole voitu osoittaa myöskään koiralla (Scheiman ym. 1992). 

 

Sukralfaattia käytetään ruokatorven tulehduksen, maha- ja ohutsuolen haavojen sekä 

ureemisen gastriitin hoitoon sekä toipumisen tueksi endoskopian ja ruokatorven tai 

mahalaukun vierasesineiden poiston jälkeen (Trepanier 2010). Ihmisellä sukralfaattia 

on käytetty myös rektaalisesti peräsuolen haavaumien hoitoon (Boothe 2012).  
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Pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa ummetusta sekä muiden lääkkeiden 

imeytyshäiriöitä (McGrotty 2010), koska sukralfaatin sisältämä alumiini voi reagoida 

muiden lääkeaineiden kanssa (Trepanier 2010). Sukralfaatti tulisi annostella 2 tuntia 

muiden lääkkeiden jälkeen, jotta niiden imeytyminen ei heikkenisi (Trepanier 2010). 

Sukralfaatti ei imeydy ruuansulatuskanavan kautta, joten sitä pidetään turvallisimpana 

mahahaavojen hoitoon käytettävistä lääkkeistä (Boothe 2012). Annos on kerrottu 

taulukossa 2. 

 

Taulukko 3 Mahansuojalääkkeiden annokset. Lyhenteet: kts. Taulukko 1 

LÄÄKEAINE ANNOS LÄHDE

Famotidiini 0,5-1,0 mg/kg i.v., p.o. tai s.c. SID tai BID Trepanier 2010

Ranitidiini 2,5 mg/kg i.v. BID TAI 3,5 mg/kg p.o. BID Trepanier 2010

Simetidiini 5-10 mg/kg p.o. tai i.v. TID tai QID
Maddison ym. 
2002

Omepratsoli 0,5-1,0 mg/kg p.o. SID Trepanier 2010

Sukralfaatti 0,25-0,50 g p.o. BID tai TID
Maddison ym. 
2002  

 

POHDINTA

5.1 Antiemeetin valinta

 

Kirjallisuuden perusteella NK1- ja serotiinireseptoreiden kautta vaikuttavat lääkeaineet 

ovat tehokkaimpia antiemeettejä kissalla (Bachelor ym. 2013).  NK1-antagonisti 

maropitantti on todettu tehokkaaksi ja turvalliseksi (Hickman ym. 2008). Kliinisiä 

tutkimuksia ei ole tehty sairailla kissoilla ja lisäksi tarvitaan tutkimuksia suuremmalla 
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populaatiolla, jotta havaitaan myös harvinaisemmat sivuvaikutukset (Bachelor ym. 

2013).  

 

Prokineeteistä sekä meloklopramidilla että sisapridilla on todistettu teho kissalla 

(Mangel ym. 1983). Jos kissalla on sairaus, joka vaatii paksusuolen motiliteetin 

tehostamista, kuten jättikoolon tai ummetus, on syytä valita prokineetiksi sisapridi 

(Hasler & Washabau 1997).  Sisapridilla ei ole sentraalista antiemeettistä vaikutusta, 

mutta metoklopramidilla voi olla heikko sellainen. 

 

Serotoniinireseptorien kautta vaikuttavista lääkeaineista granisetronin on todettu 

estävän sisplatiinilla indusoitua oksentelua (Rudd 2000).  Sisplatiini on solusalpaaja, 

joka toimii perifeerisenä emeettinä ja aiheuttaa vakavaa oksentelua ja pahoinvointia 

(Coppoc 1995).  Ondantsetronin todettiin ehkäisevän deksmedetomidiinin ja 

buprenorfiinin aiheuttamaa oksentelua, kun se annosteltiin samaan aikaan niiden 

kanssa (Santos ym. 2011).  Dolasetronin tehosta kissalla on anekdoottisia todisteita 

(Ogilvie 2000).  Serotoniiniantagonistien on todettu estävän sisplatiinilla aiheutettua 

oksentelua, mutta niillä ei ollut vaikutusta ksylatsiinilla indusoituun oksenteluun tai 

keinotekoisesti aiheutettuun matkapahoinvointiin (Lucot 1989). Serotoniiniantagonistit 

siis ehkäisevät oksentelua perifeerisesti ja niillä voi olla myös sentraalista vaikutusta 

(Bachelor ym. 2013).  

 

2-antagonistien tehosta antiemeetteinä on vain hataraa näyttöä ja 

proklooriperatsiinin antiemeettisestä tehosta kissalla ei ole lainkaan julkaistuja 

tutkimustuloksia (Bachelor ym. 2013). Klooripromatsiinilla ei todettu olevan 

antiemeettistä tehoa kissalla CRTZ:n kautta toimivien emeettien aiheuttamaan 

oksenteluun (Brand 1954).  Kirjallisuudesta ei siis löydy tukea fenotiatsiinien käytölle 

antimeettinä kissalle, vaikka teoriassa niiden voisi kuvitella toimivan kissalla hyvinkin 
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tehokkaasti ja laajakirjoisesti, koska ne vaikuttavat oksennuskeskukseen (Papich 2009) 

ja kissalla tärkeisiin 2-reseptoreihin. 

 

Tutkimustiedon perusteella voidaan ajatella, että mirtatsapiini sopii tilanteisiin, joissa 

tarvitaan pahoinvoinnin ja oksentamisen eston lisäksi ruokahalun lisäämistä eli 

esimerkiksi kroonisessa munuaisten vajaatoiminnassa, hepaattisessa lipidoosissa tai 

diabeettisessa ketoasidoosissa. Mirtatsapiini tuskin kuitenkaan riittää yksin 

antiemeetiksi, vaan siihen on syytä yhdistää tehokkaampi antiemeetti, kuten 

maropitantti, jos ruokahaluttomuuden lisäksi esiintyy myös oksentelua. 

 

5.2 Mahansuojalääkkeen valinta

 

Mahansuojalääkkeistä sekä H2-antagonisteilla että protonipumppuinhibiittori 

omepratsolilla on todistettu antisekretorinen teho kissalla (Coruzzi ym. 1986, Fandriks 

& Jonson 1990). Vaikutusmekanismeissa ja vaikutusajoissa on todettu eroja (Coruzzi 

ym. 1986, Fandriks & Jonson 1990,  Kounenis ym. 1992).   

 

Omepratsoli vähentää mahanesteen happopitoisuutta (Coruzzi & Betaccini 1989), 

joten se sopii potilaille, joilla on todettu jatkuvaa liikahappoisuutta aiheuttava 

sairaustila, kuten systeeminen mastosytoosi tai gastrinooma (Liptak ym. 2008).  

Omepratsolin pitkäaikaisesta käytöstä kissalla ei kuitenkaan ole tutkimuksia (Trepanier 

2012). Omepratsoli saavuttaa maksimaalisen tehonsa 3–5 päivässä, joten jos halutaan 

nopea vaikutus, saattaa olla hyödyllistä yhdistää siihen H2-antagonistin (Boothe 2012). 

 

Jos taas halutaan antaa tukihoitoa oksentelevalle potilaalle ja vähentää pahoinvoinnin 

ja oksentelun aiheuttamaa mahanesteen liikatuotantoa, sopii siihen H2-antagonisti, 
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esimerkiksi famotidiini, joka vähentää eritetyn mahanesteen määrää (Coruzzi & 

Betaccini 1989).  

 

5.2 Matkapahoinvoinnin estäminen

 

Matkapahoinvoinnin tuntemus syntyy oksennuskeskuksessa, joten siihen vaikuttavien 

lääkeaineiden tulisi läpäistä veri-aivoeste (Boothe 2012).  Matkapahoinvointiin kissalla 

on todettu tehokkaaksi ainakin maropitantti (Hickman ym. 2008). Myös monia 

antiemeettejä; kuten asepromatsiinia, klooripromatsiinia, ondansetronia ja 

metoklopramidia; käytetään matkapahoinvointiin (Hickman ym. 2008). Näistä monella 

on kuitenkin epämiellyttäviä sivuvaikutuksia (sedaatio, ataksia, hypotensio), kun taas 

maropitantilla ei ole havaittu käytöstä muuttavia sivuvaikutuksia (Hickman ym. 2008). 

Antihistamiineja käytetään matkapahoinvoinnin ehkäisemiseen, mutta nekin voivat 

aiheuttaa sedaatiota (Boothe 2012). 

 

5.3 Kissan lääkitseminen käytännössä

 

Kun valitaan sopivaa lääkettä oksentelevalle ja pahoinvoivalle kissapotilaalle, tulee 

mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon oireiden taustalla oleva sairaus. Aina tämä 

ei kuitenkaan ole mahdollista (taustasairautta ei löydy tai omistaja ei ole halukas 

laajoihin tutkimuksiin), jolloin on hoidettava oireenmukaisesti. Jos oksentelun syytä ei 

tiedetä, maropitantti on siinä mielessä turvallinen vaihtoehto, että sillä ei tiedetä 

olevan prokineettistä vaikutusta, joten mahdollinen ruuansulatuskanavan tukos ei 

johtaisi perforaatioon. Lisäksi käytännössä maropitantista on myös diagnostista apua, 

koska jos eläin oksentaa maropitantisa huolimatta on syytä tehdä tutkimuksia 

ruuansulatuskanavan tukoksen varalta, ellei niitä ole aiemmin tehty. Tehokkaana 

antiemeettinä maropitantti voi myös peittää oireita, jolloin ei huomata 

jatkotutkimuksien tarvetta. 



26 
 

 

Kissan ollessa kyseessä tulee aina ottaa myös huomioon, löytyykö valmistetta sopivalla 

pitoisuudella ja millainen on tablettien fyysinen koko. Lisäksi tulee varmistua siitä, 

kykeneekö omistaja antamaan lääkkeet kissalle, ja kysyä omistajan mielipidettä siitä, 

toivooko hän kiinteää, jauhemaista vai nestemäistä lääkettä. Aina omistajan toiveita ei 

tietenkään voi ottaa huomioon.  

 

Vaikka monella lääkeaineilla on todistettu teho kissalla, niitä ei ole tutkittu kliinisesti 

sairailla kissoilla. Tämä olisi tärkeää, jotta saataisiin tietoa siitä, vaikuttavatko 

lääkeaineet oksentelun etiologiasta riippumatta. Lisäksi tarkemmat tutkimukset 

useiden lääkeaineiden kinetiikasta puuttuvat kissojen osalta. Tarpeeksi laajoja 

tutkimuksia ei ole tehty myöskään lääkkeiden sivuvaikutuksista eikä optimaalisia 

annoksia ole tarkasti määritetty: usean lääkkeen osalta annostelu perustuu edelleen 

käytännön kokemukseen. (Trepanier 2010).  Tarkempien tutkimusten avulla voitaisiin 

välttyä turhilta lääkkeenantokerroilta ja kokonaan merkityksettömiltä lääkityksiltä. 
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