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1 JOHDANTO 

Diabetes mellitus (DM) on suhteellisen yleinen sairaus vanhoilla kissoilla (Hoenig 2002), 

ja se voi hoitamattomana johtaa komplikaatioihin ja kuolemaan. Diabeettinen 

ketoasidoosi (DKA) on henkeä uhkaava diabetes mellituksen komplikaatio, ja se vaatii 

intensiivistä tehohoitoa (Bruskiewicz ym. 1997). Häiriintynyt glukoosiaineenvaihdunta 

aiheuttaa hyperglykemian, asidoosin, kuivumistilan ja vakavia elektrolyyttihäiriöitä 

(Kerl 2001a). 

DKA: n hoitosuositukset vaihtelevat eläinlääketieteellisessä kirjallisuudessa. Erityisesti 

insuliinin aloitusajankohdassa ja antotavassa sekä suonensisäisessä nestevalinnassa on 

vaihtelevia suosituksia. Myös bikarbonaattilisän antamisesta on kirjallisuudessa 

erilaisia suosituksia. 

Eläinlääketieteellisessä kirjallisuudessa on kuvattu kolme insuliiniprotokollaa DKA:n 

hoidossa: jatkuva suonensisäinen infuusio, lihaksensisäinen annostelu tunnin välein ja 

lihaksensisäinen annostelu 4-6 tunnin välein (Chastain & Nichols 1981, Macintire 1993, 

Broussard & Wallace 1995).  

Nestehoidon nopea aloittaminen on tärkein asia hoitoon ryhdyttäessä (Tabor 2008). 

Kirjallisuudessa DKA-potilaan nestevalintasuositukset vaihtelevat (Nichols & Crenshaw 

1995, Kerl 2001b). Suurin osa lähteistä suosittelee, että hoito aloitetaan 0,9 % 

natriumkloridiliuoksella (Macintire 1995, Kerl 2001b, Connally 2002). 

Kirjallisuudesta ei löydy montaa tutkimusta, joissa olisi selvitetty kissan 

selviytymisennustetta ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Erään lähteen mukaan kuolleisuus 

on 25 -30 % aggressiivisellakin hoidolla (Macintire 1995), ja eräässä 42 kissan 

tutkimuksessa 26 % kissoista kuoli tai ne lopetettiin sairaalajakson aikana (Bruskiewicz 

ym. 1997). Kissan iän vaikutuksesta selviytymisennusteeseen ei löydy luotettavaa 

tutkimustietoa. Vanhoilla kissoilla voi olla taustalla vakavampia sairauksia, minkä takia 

niillä voisi olettaa olevan huonompi selviytymisennuste kuin nuorilla kissoilla. 

Tämän tutkielman tarkoituksena oli verrata kirjallisuudessa esiintyviä diabeettisen 

ketoasidoosin hoitosuosituksia Yliopistollisen Eläinsairaalan hoitosuosituksiin ja etsiä 

uusimpia hoitosuosituksia. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää DKA-kissapotilaan 
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selviytymisennuste ja siihen vaikuttavia tekijöitä Yliopistollisen Eläinsairaalan 

potilasmateriaalissa. 

 

 

2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

2.1 Diabetes mellitus 

Diabetes mellitus on endokrinologinen sairaus, joka johtuu insuliinin toiminnan 

puutteesta tai insuliinin vähäisestä määrästä elimistössä (Hoenig 2002). Sen esiintyvyys 

kissoilla on n. 0,5 % (Hoenig 2002). Sairaus esiintyy tyypillisesti lihavilla kastroiduilla 

uroskissoilla, ja tauti puhkeaa yleensä yli 10 vuoden iässä (Schaer 1983, Hoenig 2002). 

Kissojen DM:ssä on kolme muotoa, joista yleisin on tyyppiä kaksi (Hoenig 2002). Kissan 

kakkostyypin DM:ssä haima tuottaa insuliinia, mutta insuliini ei toimi elimistössä 

kunnolla (Hoenig 2002). Vain pienellä osalla kissoista on tyypin yksi DM, jolloin haima 

ei tuota insuliinia (Hoenig 2002). Osalla kissoista DM on tilapäinen, jolloin ne toipuvat 

sairaudesta, mutta stressi ja tietyt lääkkeet voivat laukaista sen uudestaan (Hoenig 

2002).  Kirjallisuudessa on arvioitu, että 30-50 % diabeetikkokissoista paranee 

sairaudesta (Rand & Martin 2001, Bennett ym. 2006). 

DM:n tyypillisiä oireita ovat polyuria, polydipsia, polyfagia, painonlasku, hoitamaton 

turkki, apaattisuus ja diabeettisen neuropatian aiheuttamat jalkojen asentomuutokset 

(Garvey 1989, Tabor 2008). Diagnoosin varmistaa glukosuria ja hyperglykemia sekä 

samanaikaisesti vallitsevat tyypilliset oireet (Bennett 2002). Koska stressi voi aiheuttaa 

hyperglykemiaa ja tunteja jatkunut stressi voi aiheuttaa glukosuriaa terveilläkin 

kissoilla, epäselvissä tapauksissa voidaan määrittää seerumin fruktosamiini, joka 

kertoo edeltävien 2-3 viikon verensokerin keskiarvon (Bennett 2002).  

Hoitona on ruokinnan muutos proteiinipitoisemmaksi ja ylipainoisten kissojen 

laihdutus, mutta silti noin 50 % kissoista tarvitsee elinikäisen lääkityksen (Bennett 

2002). Noin 75 % kissoista tarvitsee ainakin aluksi insuliinia, ja noin 25 % kissoista 

pärjää suun kautta annettavalla haiman insuliinin tuotantoa stimuloivalla lääkkeellä 

(Rand & Martin 2001). Diabetes mellituksen aiheuttamat kolme kriittistä hätätapausta 
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ovat insuliinin yliannostus, nonketoottinen hyperosmolaarinen kooma ja diabeettinen 

ketoasidoosi (DKA) (Macintire 1995). DKA on henkeä uhkaava metabolinen sairaus, 

jonka aiheuttaa absoluuttinen tai suhteellinen insuliinin puutos elimistössä 

(Bruskiewicz ym. 1997, Feldman & Nelson 2004). Suurin osa potilaista vaatii 

intensiivistä tehohoitoa (Stojanovic & Ihle 2011). 

2.2 Patofysiologia 

Insuliini on endokriinisen haiman beetasolujen erittämä hormoni, ja sillä on elimistössä 

monta tehtävää - kuten glukoosin soluun oton tehostaminen (Kerl 2001a). Insuliinin 

absoluuttisen tai suhteellisen toiminnan puutteen takia glukoosi ei pääse soluihin, 

mistä seuraa hyperglykemia (Tabor 2008). Insuliinin toiminnan puutteen voi aiheuttaa 

vähentynyt insuliinintuotanto tai insuliinireseptorien aktivaation väheneminen 

(Feldman & Nelson 2004). Kun glukoosi ei pääse soluihin, solut tarvitsevat energiansa 

muualta ja elimistö alkaa hyödyntää rasvakudosta pääasiallisena energianlähteenä 

(Feldman & Nelson 2004). Elimistö alkaa tällöin hajottaa triglyseridejä vapaiksi 

rasvahapoiksi (FFA) (Tabor 2008, Stojanovic & Ihle 2011). Hormonisensitiivinen lipaasi, 

jota insuliini normaalisti inhiboi, säätelee triglyseridien hajotusta vapaiksi rasvahapoiksi 

(Laffel 1999).  

DKA:ssa diabetogeenisten (sokeritautia pahentavien) hormonien eli glukagonin, 

kasvuhormonin, adrenaliinin ja kortisolin pitoisuus veressä kasvaa (Laffel 1999, 

Feldman & Nelson 2004). Kortisoli, adrenaliini ja kasvuhormoni ovat ns. 

stressihormoneja, jotka pahentavat hyperglykemiaa mm. edistämällä 

insuliiniresistenssiä tukkimalla solujen insuliinireseptoreja (Feldman & Nelson 2004). 

Glukagoni on endokriinisen haiman alfasolujen tuottama hormoni (Guyton 2000). Kun 

insuliini ei vaikuta, tai sitä ei ole, solujen matala glukoosipitoisuus stimuloi glukagonin 

vapautumista haimasta (Guyton 2000). Kohonnut glukagoni-insuliini-suhde on 

tyypillistä diabeettisessä ketoasidoosissa, ja sen aiheuttaa usein stressaava tapahtuma 

(Foster & McGarry 1983, Kerl 2001a). Glukagoni aktivoi ketogeneesiä, ja sen 

verensokeria nostava vaikutus perustuu hepaattisen glukoneogeneesin ja 

glykogenolyysin aktivaatioon (Guyton 2000). Hyperglykemia pahenee jatkuvasti, sillä 
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solujen matala glukoosipitoisuus insuliinin puuttuessa stimuloi jatkuvaa glukagonin 

eritystä (Guyton 2000). 

Glukagoni stimuloi vapaiden rasvahappojen siirtymistä maksaan, jossa ne 

syntetisoidaan triglyserideiksi ja ketoaineiksi energian tuottoa varten (Tabor 2008, 

Stojanovic & Ihle 2011). Vapaat rasvahapot kuljetetaan maksasolujen mitokondrioihin 

ja beetaoksidaation kautta niistä tulee asetyylikoentsyymiA:ta (Laffel 1999). Se ei 

pääse trikarboksyylihappokiertoon oksaloasetaatin puutteen takia, jolloin muodostuu 

ketoaineita (Laffel 1999). Näitä ketoaineita ovat mm. asetoni, asetoasetaatti ja 

beetahydroksivoihappo, joita useimmat solut voivat käyttää energianlähteenä (Kerl 

2001a). Kun ketoaineiden tuotanto ylittää elimistön kyvyn hyödyntää niitä, ne kertyvät 

elimistöön ja siirtyvät maksasta verenkiertoon aiheuttaen ketoosin (Kerl 2001a, 

Stojanovic & Ihle 2011). Normaalisti asetoetikkahappo ja beetahydroksivoihappo ovat 

stabiilissa suhteessa veressä, mutta DKA-potilaalla lisääntynyt vapaiden rasvahappojen 

oksidaatio ja asidoosi aiheuttavat beetahydroksivoihapon määrän suhteellisen 

lisääntymisen (Laffel 1999, Stojanovic & Ihle 2011). Asetoni on neutraali ketoaine, 

mutta kaksi muuta ovat vahvoja happoja, ja ne dissosioituvat tuottaen vetyioneja 

(Laffel 1999). Tämä kuormittaa elimistön puskurointikapasiteettia ja elimistö 

happamoituu (Laffel 1999).  

Kaikki edellä kuvatut muutokset metaboliassa myötävaikuttavat kehittyvään 

hyperglykemiaan, glukosuriaan, osmoottiseen diureesiin, elektrolyyttimuutoksiin, 

ketoosiin ja asidoosiin (Feldman & Nelson 2004, Stojanovic & Ihle 2011). 

Hyperglykemian ja ketonemian takia munuaisten kyky imeä takaisin glukoosia ja 

ketoaineita ylittyy, jolloin niitä vuotaa virtsaan (Feldman & Nelson 2004, Tabor 2008). 

Glukosuria ja ketonuria aiheuttavat osmoottisen diureesin (Kerl 2001b). Negatiivisesti 

varautuneet ketoaineet vetävät puoleensa positiivisesti varautuneita ioneita, jotka 

ovat liittyneet elektrolyytteihin, kuten natriumiin ja kaliumiin (Feldman & Nelson 2004). 

Tämä aiheuttaa elektrolyyttien lisääntynyttä erittymistä virtsaan (Feldman & Nelson 

2004). Hyperglykemia aiheuttaa lisäksi hyperosmolalisuutta, mikä johtaa 

hyponatremiaan veden siirtyessä kudoksista verenkiertoon (Guyton 2000).  
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Vähentynyt nesteen saanti yhdistettynä oksenteluun, ripulointiin ja osmoottiseen 

diureesiin voi aiheuttaa elimistön kuivumista, hypovolemiaa, vähentynyttä 

kudosperfuusiota, alentunutta munuaiskerästen suodattumisnopeutta ja 

munuaisvaurioita (Feldman & Nelson 2004). Kun munuaiskerästen suodattumisnopeus 

laskee, glukoosin ja ketoaineiden kertyminen elimistöön lisääntyy entisestään 

(Feldman & Nelson 2004). 

2.3 Esiintyvyys ja riskitekijät 

Eräässä 42 kissan tutkimuksessa DKA:han sairastuneiden kissojen keski-ikä oli 9,4 

vuotta (Bruskiewicz ym. 1997).  Samassa tutkimuksessa 93 %:lla kissoista oli 

samanaikaisesti muu altistava sairaus, joka voi aiheuttaa insuliiniresistenssiä 

(Bruskiewicz ym. 1997).  Yleisimpiä altistavia sairauksia olivat pankreatiitti, systeemi-

infektio, hepaattinen lipidoosi ja krooninen munuaisvika (Bruskiewicz ym. 1997). Muita 

DKA:lle altistavia sairauksia ovat kolangiohepatiitti, virtsatie-infektio, kasvain, muu 

haimasairaus, bakterielli kystiitti, hypertrofinen kardiomyopatia, IBD (inflammatory 

bowel disease), astma ja hypertyreoosi (Nichols & Crenshaw 1995, Bruskiewicz ym. 

1997). Lisäksi glukokortikoiditerapia voi altistaa DKA:n puhkeamiselle; 42 kissan 

tutkimuksessa 21 % oli hoidettu glukokortikoidella ennen DKA:ta (Bruskiewicz ym. 

1997). Insuliiniannoksen lopettaminen, insuliinin aliannostelu, trauma, stressi ja 

vähentynyt nesteen saanti altistavat DKA:n kehittymiselle diabeetikoilla (Israel 1989, 

Sieber-Ruckstuhl ym. 2008, Tabor 2008). 42 kissan tutkimuksessa 62 %:lla kissoista 

diabetesta ei ollut diagnosoitu ennen ensimmäistä DKA-episodia (Bruskiewicz ym. 

1997). 

2.4 Kliininen kuva 

DKA:ta edeltävät usein DM:n oireet, mutta omistaja ei välttämättä ole huomannut 

niitä (Tabor 2008). DKA:ssa kissa on usein kliinisesti kuivunut, oksenteleva ja syömätön, 

mutta joskus potilas voi olla hyväkuntoinenkin (Feldman & Nelson 2004, Stojanovic & 

Ihle 2011). Potilas on usein hoikka, huonossa lihaskunnossa, apaattinen ja alilämpöinen 

(Bruskiewicz ym. 1997). Kissalla voi joskus olla diabeettinen neuropatia, jonka takia se 

kävelee jalkapohjillaan eikä varpaillaan kuten yleensä (Bruskiewicz ym. 1997). 

Harvinaisempia oireita ovat heikkous, ripuli ja alentunut mentaalistatus (Bruskiewicz 
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ym. 1997, Feldman & Nelson 2004, Stojanovic & Ihle 2011). Ketoosin voi haistaa kissan 

hengityksessä, koska asetoni erittyy keuhkojen kautta (Feldman & Nelson 2004). 

Vakavasti ketoasidoottisella potilaalla voi olla hidas ja syvä niin kutsuttu Kussmaulin 

hengitys (Feldman & Nelson 2004). Hypovolemiasta johtuen kissa voi olla takykardinen 

(Davis 2001). Muitakin oireita voi esiintyä taustalla olevasta sairaudesta riippuen (Hess 

2009). 

2.5 Diagnostiikka 

Verinäytteistä määritetään peruselinarvot, täydellinen verenkuva, elektrolyytit, 

verikaasuanalyysi, seerumin osmolaliteetti, sekä tapauskohtaisesti 

kilpirauhashormonipitoisuus (T4) (Macintire 1995, Feldman & Nelson 2004). Lisäksi 

tehdään virtsatutkimus ja virtsaviljely (Macintire 1995). Hyperglykemia, ketonemia tai 

ketonuria, metabolinen asidoosi, glukosuria ja niihin liittyvät kliiniset oireet vahvistavat 

diagnoosin (Laffel 1999, Feldman & Nelson 2004, Stojanovic & Ihle 2011).  Koska DKA:n 

taustalla on usein muita altistavia sairauksia, diagnostiikkaan kuuluu lisäksi 

vatsaontelon ultraäänitutkimus, vatsa- ja rintaontelon röntgenkuvat ja sydämen 

ultraäänitutkimus sekä sydänsähkökäyrä (Sieber-Ruckstuhl ym. 2008, Tabor 2008).  

Metabolisessa asidoosissa laskimo- tai valtimoverikaasunäytteen 

bikarbonaattipitoisuus on alhainen (alle 15 mEq/l ) ja pH on alhainen (alle 7,35) 

(Feldman & Nelson 2004). Jos verikaasuja ei voida määrittää, DKA:n hoito voidaan 

aloittaa perustuen kliinisiin oireisiin, hyperglykemiaan, glukosuriaan ja ketonemiaan tai 

ketonuriaan (Feldman & Nelson 2004). Metabolisessa asidoosissa seerumin CO2tot on 

alentunut (Bruskiewicz ym. 1997). Anionivaje kuvaa verenkierrossa olevien anionien 

määrää ja DKA:ssa se on kohonnut eli anionien määrä on vähentynyt (viitearvot 12-20 

mEq/l) (Garvey 1989). Anionivajeen laskukaava on [Na+ + K+] - [HCO3
- + Cl-] (Garvey 

1989). Etyleeniglykolimyrkytys ja munuaisvika voivat myös kohottaa anionivajetta 

(Feldman & Nelson 2004). Seerumin laktaatti on anaerobisen glukoosimetabolian 

lopputuote ja se voi kohota DKA:ssa (Durocher ym. 2008). Kohoaminen voi johtua 

kuivumisen aiheuttamasta heikentyneestä kudosperfuusiosta diabeetikoilla tai 

laktaatin vähentyneestä metaboliasta (Durocher ym. 2008). 
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Glukosuria ja ketonuria voidaan määrittää virtsan liuskatestillä (Guyton 2000). Virtsan 

ketoaineiden läsnä ollessa diagnoosi varmistuu, mutta niiden poissaolo ei sulje pois 

DKA:ta, koska virtsan liuskatestit eivät tunnista kaikkia ketoaineita (Stojanovic & Ihle 

2011). Ne tunnistavat asetoetikkahapon ja asetonin, mutta eivät 

beetahydroksivoihappoa (BHA) (Stojanovic & Ihle 2011). Tietyt lääkkeet voivat 

aiheuttaa vääriä positiivisia tuloksia virtsan ketoaineissa, kuten N-asetyylikysteiini, 

kaptopriili ja penisillamiini (Laffel 1999, Stojanovic & Ihle 2011). Ketoosissa seerumin 

ketoaineet nousevat ennen virtsan ketoaineita, joten DKA:n alkuvaiheessa voi tulla 

vääriä negatiivisia tuloksia (Stojanovic & Ihle 2011).  Samoja virtsan liuskatestejä 

voidaan käyttää myös ketoaineiden määrittämiseen heparinisoidusta plasmasta 

(Zeugswetter & Pagitz 2009, Stojanovic & Ihle 2011). Erään tutkimuksen mukaan 

virtsan liuskatestit tunnistavat herkemmin ketoaineet plasmasta kuin virtsasta 

(Zeugswetter & Pagitz 2009).  

Jos virtsan liuskatesti antaa negatiivisen tuloksen plasman ketoaineille, voidaan veren 

ketoaineet määrittää humaanikäyttöön tarkoitetulla ketonometrillä, joka tunnistaa 

BHA:n (Zeugswetter & Pagitz 2009, Stojanovic & Ihle 2011). Mitä happamampi kissan 

elimistö on, sitä suurempi osuus BHA:lla on ketoaineiden osuudessa ja sen 

konsentraatio veressä nousee (Hoenig ym. 2008). Jos ei käytetä ketonometriä, 

tilanteen vakavuus voidaan tällöin aliarvioida, sillä virtsaliuskojen havaitseman 

asetoetikkahapon osuus on pieni (Hoenig ym. 2008, Stojanovic & Ihle 2011). DKA:n 

alkuvaiheessa BHA on dominoiva ketoaine, joten sen määrittäminen verestä 

mahdollistaa aikaisen diagnoosiin pääsyn (Hoenig ym. 2008, Stojanovic & Ihle 2011). 

BHA:n mittaaminen on hyödyllistä myös DKA -potilaiden hoidon onnistumisen 

arvioinnissa (Stojanovic & Ihle 2011). Insuliinihoidon ansiosta kudokset pystyvät 

käyttämään ketoaineita energiantuottoon, kun BHA muutetaan ensin 

asetoetikkahapoksi (Stojanovic & Ihle 2011). Kun kissa on parantumassa DKA:sta, 

asetoetikkahapon osuuden tulisi siis kasvaa ja BHA:n vähentyä (Stojanovic & Ihle 2011). 

Virtsaliuskoja käyttämällä DKA:n paranemista ei havaita yhtä ajoissa ja potilaan 

sairaalahoitoa saatetaan jatkaa pidempään kuin ehkä olisi tarpeen (Stojanovic & Ihle 

2011). Kun veren BHA-pitoisuus on normaalin rajoissa, asidoosi on parantunut ja kun 

potilas syö ja juo hyvin, voidaan tehohoito lopettaa ja siirtyä pidempivaikutteiseen 
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insuliiniin, vaikka virtsan tai plasman liuskatestit olisivat vielä positiivisia (Stojanovic & 

Ihle 2011).  

Valkosolukuva voi olla normaali, mutta kissoilla on yleistä neutrofiilinen leukosytoosi 

(Crenshaw & Peterson 1996, Bruskiewicz ym. 1997). Hematokriitti ja totaaliproteiinit 

ovat usein koholla kuivumisen vuoksi, mutta hematokriitti voi olla myös matala tai 

normaali, mikä voi viitata kroonisen sairauden aiheuttamaan anemiaan (Crenshaw & 

Peterson 1996, Connally 2002, Feldman & Nelson 2004). Kissoilla voi esiintyä Heinz-

kappaleita (Heinz-body), jotka viittaavat oksidatiiviseen vaurioon punasoluissa 

(Christopher ym. 1995).  

Maksaentsyymien (ALAT ja ASAT) aktiivisuudet voivat lisääntyä, koska elimistön 

kuivuminen aiheuttaa maksasolujen vaurioita (Crenshaw & Peterson 1996, Bruskiewicz 

ym. 1997), samoin kolesterolipitoisuus ja triglyseridipitoisuus voivat olla koholla 

insuliinin puutoksen aiheuttaman poikkeavan rasva-aineenvaihdunnan takia 

(Crenshaw & Peterson 1996, Bruskiewicz ym. 1997). Elektrolyyttivaje on yleistä 

(hyponatremia, hypokalemia, hypokloremia, hypofosfatemia ja hypomagnesemia ja 

hypokalsemia) (Feldman & Nelson 2004). Elektrolyyttipitoisuudet voivat myös olla joko 

normaalit tai koholla (Connally 2002).  

DKA-potilaalla on usein atsotemia, joten virtsan ominaispaino on tärkeää määrittää 

munuaisten toiminnan tutkimiseksi (Feldman & Nelson 2004). Eräässä 60 kissan 

tutkimuksessa 43 % DKA-potilaista oli atsotemisia sairaalaan tullessaan (Nichols & 

Crenshaw 1995). Jos virtsan ominaispaino on yli 1,030, niin atsotemia johtuu 

todennäköisesti prerenaalisista syistä, ja munuaisten toiminta on normaalia (Feldman 

& Nelson 2004). Jos ominaispaino on alle 1,020, niin renaalinen atsotemia on 

mahdollinen, mutta ei varma, sillä diabeetikoilla osmoottinen diureesi ja krooninen 

hypokalemia voivat olla ilmiön taustalla (Crenshaw & Peterson 1996, Feldman & 

Nelson 2004). Ureapitoisuus, kreatiniinipitoisuus ja virtsan ominaispaino täytyy 

määrittää uudelleen munuaisten toiminnan arvioimiseksi sen jälkeen kun kissa on 

parantunut DKA:sta (Garvey 1989).  

Seerumin osmolaliteetti on usein lievästi tai merkittävästi kohonnut hyperglykemian 

takia (Crenshaw & Peterson 1996, Connally 2002). Viitearvot ovat 290-310 mOsm/kg 
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(Connally 2002), ja erään toisen lähteen viitealueen yläraja on kissoilla 330 mOsm/kg 

(Kotas ym. 2008). Yleensä hyperosmolaliteetti on niin lievä, että se laukeaa 

nesteytyksen aikana (Connally 2002). Ekstrasellulaarinesteen osmolaliteetin kaava on 

(mOsm/kg) =2(Na+ + K+) + gluc/18+ urea/2,8 (O'Brien 2010).  

2.6 Ennuste  

DKA on vakavin hyperglykeeminen hätätapaus DM-potilailla ja ennuste on 

varauksellinen (Macintire 1995, Sieber-Ruckstuhl ym. 2008). Erään arvion mukaan 

kuolleisuus on 25-30 % aggressiivisellakin hoidolla (Macintire 1995).  Eräässä 42 kissan 

tutkimuksessa 26 % kissoista kuoli tai ne lopetettiin sairaalajakson aikana (Bruskiewicz 

ym. 1997). Kuolleilla tai lopetetuilla kissoilla oli pahempi metabolinen asidoosi, 

atsotemia ja hyperosmolaliteetti sairaalaan tullessaan kuin selvinneillä kissoilla 

(Bruskiewicz ym. 1997). Taustalla olevista sairauksista ei löytynyt yhteyttä 

kuolleisuuteen (Bruskiewicz ym. 1997). Kirjallisuudessa on esitetty, että alle 7 oleva 

veren pH asettaa huonon ennusteen (Feldman & Nelson 2004). 

Eräässä tutkimuksessa tarkasteltiin, voiko kissa parantua diabeteksesta DKA-episodista 

selviydyttyään (Sieber-Ruckstuhl ym. 2008). Paranemiseksi määriteltiin se, että kissa on 

vähintään kuukausi hoidon lopettamisen jälkeen oireeton, sillä on normaali 

verensokeri ja fruktosamiini, ja insuliini on voitu lopettaa (Sieber-Ruckstuhl ym. 2008). 

58 % kissoista (12 kpl) parantui (Sieber-Ruckstuhl ym. 2008). Kyseinen tutkimus 

osoittaa, että DKA:n sairastaneen kissan paraneminen sokeritaudista on mahdollista 

(Sieber-Ruckstuhl ym. 2008). Erään tutkimuksen mukaan 42 %:lla parantuneista DKA-

potilaista DKA uusiutui, mediaani 4 viikkoa kotiuttamisen jälkeen (Bruskiewicz ym. 

1997).   

2.7 Komplikaatiot 

Sairaalahoidon aikaiset vakavimmat komplikaatiot kissoilla ovat hypoglykemia, 

hypokalemia ja hypofosfatemia (Nichols & Crenshaw 1995). Komplikaatioiden 

esiintyvyydet eräässä 42 kissan tutkimuksessa olivat elektrolyyttihäiriöt (64 %), 

hemolyyttinen anemia (10 %), hypoglykemia (7 %) ja neurologiset häiriöt (5 %) 

(Bruskiewicz ym. 1997).   
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Hypoglykemialle altistavia tekijöitä DKA-potilaalla eräässä humaanitutkimuksessa 

olivat insuliinin yliannoksen lisäksi munuaissairaus, maksasairaus, kuume ja 

syömättömyys (Malone ym. 1992). Osalla DKA:sta toipuneista kissoista diabetes on 

tilapäinen, jolloin kissan haima kykenee jälleen tuottamaan normaaleja määriä 

insuliinia viikkoja tai kuukausia insuliiniterapian aloittamisen jälkeen (Nichols & 

Crenshaw 1995). Kyseisillä kissoilla on kohonnut hypoglykemiariski diabeteksen 

parantuessa (Nichols & Crenshaw 1995). Siksi onkin tärkeää kontrolloida 

diabeetikkokissoja jatkuvasti määrittämällä veren ja virtsan sokeripitoisuudet (Nichols 

& Crenshaw 1995).  

Hypokalemia on yleisin elektrolyyttihäiriö DKA-potilaalla. Elimistön matala 

kaliumpitoisuus johtuu osmoottisesta diureesista, metabolisesta asidoosista, 

oksentelusta, ripulista ja syömättömyydestä (Nichols & Crenshaw 1995). Asidoosi 

aiheuttaa kaliumin siirtymisen solun sisältä solunulkoiseen tilaan (Nichols & Crenshaw 

1995). Siksi kalium voi olla verinäytteessä normaali tai jopa koholla ennen hoidon 

aloittamista, vaikka elimistössä on todellisuudessa madaltunut kaliumpitoisuus 

(Nichols & Crenshaw 1995, Macintire 1995). Kissoilla on usein hypokalemia tai 

normaali veren kaliumpitoisuus hoidon alussa (Nichols & Crenshaw 1995). Veren 

kaliumpitoisuus laskee hoidon aloittamisen jälkeen kaikilla potilailla (Nichols & 

Crenshaw 1995). Syitä siihen ovat nestehoidon aiheuttama laimeneminen, asidoosin 

korjaantumisen ja insuliinin aiheuttama kaliumin siirtyminen solunsisäiseen tilaan ja 

kaliumin menetys virtsaan (Nichols & Crenshaw 1995). Hypokalemia voi aiheuttaa 

rytmihäiriöitä, hengityselimistön paralyysin, lihasheikkoutta, ventrofleksiota (Kerl 

2001b), suoliston lamaantumisen ja heikentynyttä veden takaisinimeytymistä 

munuaisissa (Nichols & Crenshaw 1995). Eräässä 60 kissan tutkimuksessa, jossa 

kissoilla oli joko diabeettinen ketoosi tai ketoasidoosi, 40 %:lla kissoista kehittyi lievä, 

keskivaikea tai vakava hypokalemia, vaikka kaliumlisä aloitettiin heti (Nichols & 

Crenshaw 1995). Tämä antaa viitteitä siitä, että nykyiset kaliumsuositukset DKA:n 

hoitoon saattavat olla liian matalia (Nichols & Crenshaw 1995).  

Akuutti hypofosfatemia voi aiheuttaa hemolyysiä, lihasheikkotta, rabdomyolyysiä, 

epileptistyyppisiä kohtauksia, hengityselimistön lamaa, sydämen toiminnan 

heikkenemistä, stupuroosin ja kooman (Macintire 1995, Nichols & Crenshaw 1995). 
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Hypofosfatemiaa DKA-potilaalla aiheuttaa oksentelu, ripulointi, osmoottisen diureesin 

aiheuttama fosfaatin lisääntynyt menetys virtsaan ja insuliinin aikaansaama fosfaatin 

siirtyminen solunsisäiseen tilaan (Nichols & Crenshaw 1995). Eräässä 60 kissan 

tutkimuksessa vain 5 % diabeetikkokissoista oli hypofosfatemisia ennen hoidon 

aloittamista, mutta jopa 25 % sen jälkeen ja riski hoidon aikana kehittyvälle 

hypofosfatemialle ja hemolyyttiselle anemialle kasvoi, jos fosfaatti oli ennen hoitoa 

alle 0,97 mmol/l (Nichols & Crenshaw 1995). 

2.8 Hoito 

DKA:n hoito kohdistuu sekä DKA:n, että mahdollisen taustalla olevan sairauden 

hoitoon (Macintire 1995). Hoidon tavoitteena on korjata hypovolemia, kuivuminen, 

elektrolyyttihäiriöt, happoemästasapaino, madaltaa verensokeria ja päästä eroon 

ketoaineista 36-48 h aikana (Feldman & Nelson 2004, O'Brien 2010). 

2.8.1 Nestehoito 

Nestehoidon nopea aloittaminen on tärkein asia hoitoon ryhdyttäessä (Tabor 2008). 

Tavoitteena on saada aikaan riittävä kudosperfuusio, jotta insuliini pääsee 

vaikuttamaan perifeerisissä kudoksissa (Nichols & Crenshaw 1995). 

Keskuslaskimokatetrin asettaminen helpottaa potilaan veriarvojen seurantaa 

(Macintire 1995, Kerl 2001b). Tällöin voidaan myös mitata keskuslaskimopainetta 

ylinesteytyksen välttämiseksi (Kerl 2001b). Ylinesteytyksen oireita ovat mm. nenävuoto, 

yskä, perifeerinen ödeema, neste vatsaontelossa ja takypnea (Kerl 2001b). 

Nestehoidon tavoitteena on korjata hypovolemia, kuivumistila, elektrolyyttihäiriöt ja 

parantaa kudosperfuusiota (Kerl 2001b). Lisäksi suonensisäinen nesteytys voi myös 

laskea verensokeria ilman insuliinin tarvetta, sillä veri laimenee ja munuaiskerästen 

suodattumisnopeus paranee (Kerl 2001b).  

Isotoninen natriumkloridi (0,9 %) on parempi nestevalinta kuin Ringerin laktaatti 

(Macintire 1995). Tämä johtuu siitä, että Ringerin laktaatti on bikarbonaatin esiaste, 

joka metaboloidaan maksassa samaa reittiä kuin ketoaineet (Macintire 1995). Kun 

maksan kapasiteetti ylittyy, laktaatti eliminoidaan munuaisten kautta, jolloin se 

negatiivisena ionina vetää puoleensa natriumia ja kaliumia ja elektrolyyttivaje pahenee 
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(Macintire 1995). Huono puoli 0,9 % natriumkloridiliuoksessa on se, että asidoosi voi 

pahentua, koska liuoksessa on paljon natriumia, muttei puskuria (Hess 2009).   

Kirjallisuudessa DKA-potilaan nestevalintasuositukset vaihtelevat (Nichols & Crenshaw 

1995, Kerl 2001b). Suurin osa lähteistä suosittelee, että hoito kannattaa aloittaa 0,9 % 

natriumkloridiliuoksella (Macintire 1995, Kerl 2001b, Connally 2002). Jos potilaan 

seerumin osmolaliteetti on normaalia korkeampi, kuten DKA:ssa usein on, elimistö 

yrittää korjata tilannetta siirtämällä vapaata vettä verisuoniin (Fleckman 1993). Tämä 

aiheuttaa sen, että natrium voi olla verinäytteessä matala, vaikka elimistön 

kokonaisnatriumpitoisuus olisikin normaali (Fleckman 1993). Jotta saadaan selville 

onko hyponatremia todellista, käytetään laskukaavaa: Korjattu Na+ = Mitattu Na+ +{1.6 

× [Glukoosi (mg/dl) – 100]/100} (Fleckman 1993).  Jos korjattu natrium on normaalin 

rajoissa, mitattu natriumpitoisuus normalisoituu verensokerin laskettua (Kerl 2001b). 

Jos korjattu natriumpitoisuus on matala, niin hyponatremia on todellinen ja johtuu 

kroonisesta diureesista (Kerl 2001b). Jos mitattu natriumpitoisuus on normaali ja 

korjattu natriumpitoisuus on korkea, on potilaalla hypernatremia (Macintire 1995). 

Tällöinkin nestevalinta on 0,9 % natriumkloridiliuos (Macintire 1995), sillä hypotonisten 

nesteiden anto DKA-potilaalle ei ole suositeltavaa aivoödeemariskin vuoksi (Krane ym. 

1985).  

Erään lähteen mukaan hoidettaessa hyperosmolaalista ketoasidoottista potilasta 

nestevalinnan pitäisi perustua potilaan veren natriumpitoisuuteen (Nichols & 

Crenshaw 1995). Natriumin ollessa alle 140 mEq/l valitaan 0,9 % natriumkloridiliuos ja 

jos natrium on 140-160mEq/l, niin valitaan 0,9 % natriumkloridiliuos tai Ringerin 

laktaatti ja jos natrium on yli 160 mEq/l, niin valitaan 0,45 % natriumkloridiliuos 

(Nichols & Crenshaw 1995).  

Kolmannen lähteen mukaan hoito tulisi aloittaa 0,9 % natriumkloridiliuoksella ja siirtyä 

ensimmäisen tunnin jälkeen 0,45 % natriumkloridiliuokseen (Little 2012). 

Vaihtoehtoisesti hoitoa suositellaan aloitettavaksi 0,45 % natriumkloridiliuoksella 

(Little 2012). 

Jos potilas on sokissa, sokki korjataan krytalloidiboluksilla (Tabor 2008). Ensimmäisen 

24 tunnin nestetarpeeseen lasketaan mukaan kuivumisen korjaus, jatkuvat menetykset 
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ja ylläpitonesteytys, joka on 55-65 ml/kg/ vuorokausi (Garvey 1989). DKA-kissat ovat 

tyypillisesti 6-12 % kuivuneita (Nichols & Crenshaw 1995). Kun kuivuminen on korjattu, 

nesteytys lasketaan ylläpitonopeuteen, joka sisältää jatkuvat menetykset (Tabor 2008).  

2.8.2 Kaliumlisä  

Yliopistollisessa Eläinsairaalassa käytössä oleva kaliumlisä on Kaliumklorid Braun 150 

mg/ml, joka sisältää kaliumia 2 mmol/ml ja kloridia 2 mmol/ml.  

Potilaan veren kaliumpitoisuutta täytyy monitoroida tiheään, koska kalium laskee 

nopeasti hoidon aloittamisen jälkeen (Nichols & Crenshaw 1995). Erään lähteen 

mukaan monitoroinnin tulisi tapahtua aluksi 6-8 tunnin välein (Kerl 2001b), ja toisten 

lähteiden mukaan 4-6 tunnin välein (Macintire 1995, Sieber-Ruckstuhl ym. 2008). Jos 

potilaan veren kaliumpitoisuus on alussa normaali tai matala, on suonensisäinen 

kaliumlisä aloitettava heti (Nichols & Crenshaw 1995). Hyperkalemisilla potilailla 

kaliumin aloitusta lykätään 2-4 tunnin ajan, kunnes on varmistettu että potilas tuottaa 

virtsaa normaalisti (Nichols & Crenshaw 1995). Suonensisäisiin nesteisiin lisättävän 

kaliumin määrä riippuu veren kaliumpitoisuudesta (Nichols & Crenshaw 1995). 

Jos hypokalemia on lievä tai keskivaikea, niin kaliumkloridia (KCl) lisätään 

suonensisäisiin nesteisiin kaliumvajeen mukaan (Taulukko 1). Haittapuolena on 

kaliumin yli- tai aliannostelu, jos tippanopeus on kaliumvajeeseen nähden hyvin korkea 

tai matala (Kerl 2001b). 

Taulukko 1. Kaliumlisä lievästi tai keskivaikeasti hypokalemisilla potilailla. Kaliumin 

antonopeus ei saa ylittää 0.5 mEq/kg/h (Greene & Scott 1975).    

Seerumin kaliumpitoisuus 

(mEq/l) 

Kaliummäärä, joka lisätään 1 

litraan nesteitä (mEq/l) 

3.5-5.0 20 

3.0-3.4 30 

2.5-2.9 40 

2.0-2.4 60 

< 2.0 80 
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Jos kyseessä keskivaikea tai vakava hypokalemia, lasketaan kaliumvaje siten, että kissa 

saa kaliumia turvalliseksi arvioidulla maksiminopeudella 0,5 mEq/kg/h (Taulukko 2) 

(Kerl 2001b). Jos hypokalemia on henkeä uhkaavan vakava (< 2 mEq/l), 

humaanipuolella annetaan kaliumkloridia 0,5-1 mEq/kg/h ensimmäisen tunnin ajan ja 

sen jälkeen arvioidaan tilanne uudestaan (Marino 1997). Jos kaliumia ei voida 

määrittää, mutta potilaan munuaiset toimivat normaalisti, tulisi kaliumkloridia lisätä 

litraan nesteitä 20- 40 mEq ensimmäisen neljän tunnin jälkeen (Nichols & Crenshaw 

1995, Macintire 1995).  

 

Taulukko 2. Kaliumlisä keskivaikeasti tai vakavasti hypokalemisilla potilailla (Kerl 

2001b). Esimerkkinä on 5 kg painava 5 % kuivunut kissa, jolla on vakava hypokalemia 

(K+= 1,7 mEq/l). 

YLEINEN KAAVA 
Kaliumlisä 1 litraan nesteitä (mEq) = Laskettu maksiminopeus (mEq/h) x 1000 ml 
                Nestetarve tunnissa (ml/h) 
 

ESIMERKKITAPAUKSEN KISSA 

Laskettu maksiminopeus = 5 kg x 0,5 mEq/kg/h = 2,5 mEq/h 

ESIMERKKITAPAUKSEN KISSA 

Nestetarve tunnissa (ml/h) = Kuivumisen korjaus+ ylläpito= 23 ml/h 

ESIMERKKITAPAUKSEN KISSA 

Veren kaliumpitoisuus= 1,7 mEq/l  -> Arvioitu KCl -lisä taulukon 1 perusteella olisi 80 

mEq/l, mikä ei ole riittävä vakavassa tapauksessa. 

ESIMERKKITAPAUKSEN KISSA 

Kaliumlisä 1 litraan nesteitä (mEq) =  109 mEq/l 
 

2.8.3 Fosforilisä  

Yliopistollisessa Eläinsairaalassa käytössä oleva fosfaattilisä on Addex-Kalium 

infuusiokonsentraatti, joka sisältää kaliumia 2 mmol/ml, fosfaattia 0,4 mmol/ml ja 

asetaattia noin 1,4 mmol/ml. Fosforin viitearvojen alaraja on 2 mg/dl eli 0,65 mmol/l 

(Nichols & Crenshaw 1995). 



15 
 

Erään lähteen mukaan fosfaatin monitoroinnin tulisi tapahtua 4-6 h välein (Sieber-

Ruckstuhl ym. 2008). Monilla kissoilla heti aloitettu fosfaattiterapia ennaltaehkäisee 

hemolyyttistä anemiaa ja muita hypofosfatemian seurauksia (Adams ym. 1993). 

Eräässä 42 kissan tutkimuksessa 24 %:lle DKA-kissoista kehittyi kuitenkin hoidon aikana 

hypofosfatemia huolimatta siitä, että kissoille annosteltiin etukäteen kaliumfosfaattia 

suonensisäisesti (Bruskiewicz ym. 1997). Samassa tutkimuksessa 48 % kissoista oli 

hoitoon tullessaan hypofosfatemisia, mutta 26 % kissoista oli hyperfosfatemisia, joten 

fosfaattilisää ei pidä aloittaa ilman fosforimääritystä (Bruskiewicz ym. 1997).  

Jos seerumin fosfaattipitoisuus on < 1,0 mg/dl eli < 0,32mmol/l, kaliumfosfaattia tulisi 

annostella 0,01-0,03 mmol/kg/h suonensisäisesti 0,9 % natriumkloridiliuoksen mukana 

ensimmäisen kuuden tunnin ajan,  ja sen jälkeen fosforipitoisuus pitää määrittää 

uudelleen (Macintire 1997). Eräässä Animal Medical Centerin diabeetikkokissoja 

koskevassa tutkimuksessa fosfaattilisä annettiin kaliumfosfaattina, jos fosfaatti oli <2 

mg/dl eli < 0,65 mmol/l (Nichols & Crenshaw 1995). Kaliumfosfaatin antonopeus oli 

0,03-0,12 mmol/kg/h kunnes seerumin fosfaatti ylitti 2,5 mg/dl eli 0,81 mmol/l 

(Nichols & Crenshaw 1995). Nämä ovat isompia annoksia mitä aiemmin kirjallisuudessa 

on mainittu (Adams ym. 1993), joten nykyiset fosfaattilisäsuositukset saattavat olla 

liian pieniä (Nichols & Crenshaw 1995).  

Hyperfosfatemia voi aiheuttaa hypokalsemiaa ja pehmytkudosten kalsifikaatiota, 

minkä vuoksi myös veren kalsiumtasoa tulisi seurata (Nichols & Crenshaw 1995). Jos 

kaliumfosfaattia annostellaan, täytyy kaliumkloridin määrää vähentää samassa 

suhteessa (Macintire 1995). Vaihtoehtoisesti fosforinlisäys voidaan tehdä niin, että 

puolet kaliumlisästä annetaan kaliumkloiridina (Kaliumklorid Braun) ja puolet 

kaliumfosfaattina (Addex Kalium) (Feldman & Nelson 2004), mutta tällöin riskinä on 

fosforin yliannostus, jos kaliuminpuute ylittää fosforinpuutteen (Kerl 2001b). 

2.8.4 Magnesiumlisä 

Yliopistollisessa Eläinsairaalassa käytössä oleva magnesiumlisä on Addex 

Magnesiumsulfaatti 246 mg/ml, ja se sisältää 1 mmol/ml magnesiumia ja 1 mmol/ml 

sulfaattia. 
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Hypomagnesemia ei ole yleistä DKA-kissoilla, mutta veren magnesiumpitoisuutta on 

seurattava, sillä se voi laskea osmoottisen diureesin takia (O'Brien 2010). 

Totaalimagnesium voi olla normaali vaikka elimistössä olisi magnesiumvajetta, sillä 

seerumissa on vain alle 1 % elimistön magnesiumista (Martin ym. 1995). Ionisoitu 

magnesium kertookin enemmän elimistön todellisesta magnesiumpitoisuudesta, koska 

se on verrannollinen solunulkoiseen magnesiumpitoisuuteen (Martin ym. 1995).  

Hypomagnesemia voi aiheuttaa hoitoon huonosti vastaavaa hypokalemiaa, sillä 

magnesiumvaje edistää kaliumin erittymistä virtsaan, jolloin kaliumpitoisuus ei 

normalisoidu ilman magnesiumlisää (Whang ym. 1985). Hypomagnesemian oireita 

ovat lihasheikkous ja rytmihäiriöt (Kerl 2001a). Tämänhetkisen tiedon valossa ei ole 

varmuutta siitä, onko magnesiumlisä tarpeellista DKA-potilaan hoidossa, mutta 

magnesiumvajeen korjaus voi parantaa muita elektrolyyttihäiriöitä ja parantaa 

ennustetta vakavasti hypomagnesemisella eläimellä (Hansen 2000). 

Vakavassa hypomagnesemiassa (Mg2+) < 1,2 mg/dl eli < 0,49 mmol/l) aloitetaan 

suonensisäinen magnesiumkloridi- tai magnesiumsulfaatti-infuusio (Feldman & Nelson 

2004) (Taulukko 3). 

 

Taulukko 3. Magnesiumlisä vakavassa hypomagnesemiassa (Hansen 2000). 

Hoidon kesto  Seerumin Mg2+-
pitoisuus 
(mmol/l) 
 

Nesteisiin lisättävä 
Mg2+ (mEq/kg/päivä) 

Kommentit 

Ensimmäiset 24 h < 0.49 0,75-1 
(magnesiumkloridi tai 
magnesiumsulfaatti)  

Mg2+ lisätään 5 % 
glukoosiliuokseen 
 

Seuraavat 3-5 vrk < 0.49 0.38-0.5 
(magnesiumkloridi tai 
magnesiumsulfaatti) 

Mg2+ lisätään 5 % 
glukoosiliuokseen 
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2.8.5 Insuliini ja glukoosi 

Insuliiniterapia on välttämätön DKA-potilaalle, sillä insuliini laskee verensokeria ja 

vähentää ketoainepitoisuutta veressä (Tabor 2008). Vaikka verensokeri olisi laskenut jo 

riittävästi, insuliiniterapiaa on jatkettava glukoosiliuoksen kanssa, jotta päästään eroon 

ketoaineista (Macintire 1995). Insuliiniterapia aloitetaan lyhytvaikutteisella insuliinilla 

lihaksen- tai suonensisäisesti (Macintire 1995). Insuliiniterapia aloitetaan vasta 

nestetasapainon korjaamisen jälkeen, sillä insuliini vie glukoosia ja vettä soluihin ja 

pahentaa hypovolemiaa (Nichols & Crenshaw 1995). Jos insuliiniterapia aloitetaan heti, 

niin glukoosi ja vesi voivat siirtyä verenkierrosta solunsisäisesti, mistä voi seurata 

verenkierron romahtaminen, sokki ja kuolema (Vanelli & Chiarelli 2003). 

Erään lähteen mukaan insuliiniterapia aloitetaan 4-8 tunnin kuluttua nestehoidon 

aloittamisesta (O'Brien 2010) ja toisen lähteen mukaan 1-2 tunnin kuluttua (Boysen 

2008). Insuliiniterapiaa ei saa aloittaa ennen kuin veren kaliumpitoisuus on yli 3,5 

mmol/l (O'Brien 2010), sillä insuliini vie kaliumia soluihin, jolloin veren kaliumpitoisuus 

laskee entisestään (Macintire 1995). Insuliinia ei pidä antaa nahanalaisesti kuivuneelle 

potilaalle, koska se ei imeydy (Macintire 1995). Pidempivaikutteisia insuliineja ovat 

NPH, Lente ja Ultralente, ja niitä tulee käyttää vain hyväkuntoisilla, itse syövillä 

diabeetikkokissoilla (Macintire 1995).  

Eläinlääketieteellisessä kirjallisuudessa on kuvattu kolme insuliiniprotokollaa DKA:n 

hoidossa: jatkuva suonensisäinen infuusio, lihaksensisäinen annostelu tunnin välein ja 

lihaksensisäinen annostelu 4-6 tunnin välein (Chastain & Nichols 1981, Macintire 1993, 

Broussard & Wallace 1995). Kaikissa protokollissa voidaan siirtyä pidempivaikutteiseen 

insuliiniin, kun ketoosi on lauennut ja potilas syö ja juo oksentamatta (Macintire 1995). 

Ylipainoisilla eläimillä insuliiniannos lasketaan ihannepainon mukaan (Kerl 2001b). 

Kaikissa insuliiniprotokollissa suonensisäisiin nesteisiin lisätään glukoosia, kun 

verensokeri laskee alle 13,9 mmol/l (Kerl 2001b). Kyseinen raja-arvo on munuaisten 

kynnysarvo glukoosille ja sen ylittyessä glukoosia vuotaa virtsaan, mistä seuraa 

osmoottinen diureesi (Macintire 1995). Kontrolloituja prospektiivisia tutkimuksia eri 

protokollien hoitovasteiden välillä ei ole julkaistu eläinlääketieteessä (Kerl 2001b).   
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2.8.5.1 Suonensisäinen insuliini-infuusio 

Suonensisäinen jatkuva insuliini-infuusio on turvallinen ja tehokas menetelmä kissoilla 

DKA:n hoidossa (Macintire 1995). Insuliiniliuos valmistetaan lisäämällä 1,1 KY/kg/päivä 

lyhytvaikutteista insuliinia 250 millilitraan 0,9 % natriumkloridiliuosta (Kerl 2001b). 

Liuoksen antonopeus riippuu veren glukoosipitoisuudesta (Taulukko 4). Koska insuliini 

sitoutuu muovisiin infuusioletkuihin, huuhdotaan letkut ensin 50 ml:llä liuosta, joka 

heitetään pois (Perry & Cunningham 1974, Peterson ym. 1976). Kissalle suositellaan 

laitettavaksi kaksi kanyylia: perifeerinen kanyyli insuliiniliuosta varten ja 

keskuslaskimokatetri näytteenottoa ja muita nesteitä varten (Kerl 2001b). Insuliiniliuos 

voidaan myös lisätä samaan perifeeriseen nesteensiirtolaitteeseen, jos käytetään 

erillistä infuusiopumppua (Macintire 1995). 

Liian nopean veren glukoosipitoisuuden laskun on todettu aiheuttavan ihmisillä 

aivoödeemaa, minkä vuoksi veren glukoosipitoisuuden pitäisi pysyä yli 13,9 mmol/l 

ensimmäisen 4-6 tunnin ajan (Krane ym. 1985, Macintire 1995). Eräässä 32 kissan 

tutkimuksessa veren glukoosipitoisuus 13,9 mmol/l saavutettiin keskimäärin 16 tunnin 

kuluttua hoidon aloittamisesta (Macintire 1995). Erään humaanitutkimuksen mukaan 

glukoosipitoisuus ei saisi laskea yli 5,5 mmol/l/h aivoödeeman välttämiseksi (Felner & 

White 1993). Toisaalta uusimpien tutkimusten mukaan seerumin osmolaliteetti ei 

korreloi kissapotilailla glukoosin, vaan natriumin kanssa (Kota ym. 2008). Liian 

aggressiivinen insuliiniterapia voi tosin aiheuttaa hypokalemiaa, hypoglykemiaa, 

hypomagnesemiaa ja hypofosfatemiaa (Macintire 1995). 
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Taulukko 4.  Verensokerin vaikutus nestevalintaan ja insuliiniliuoksen antonopeuteen 

DKA- kissoilla (Connally 2002). 

Verensokeri (mmol/l) Nestevalinta Insuliiniliuoksen 

antonopeus (ml/h) 

       >13.9 0,9 % NaCl 10 

      11.1 - 13.9 0,45 % NaCl + 2,5 % glucoosi 7 

      8.3 - 13.9 0,45 % NaCl + 2,5 % glucoosi 5 

     5.5 – 8.3 0,45 % NaCl + 2,5 % glucoosi 5 

     < 5.5 0,45 % NaCl + 5 % glucoosi Keskeytä insuliini-

infuusio 

 

Suonensisäisesti annettu insuliini stimuloi vähemmän todennäköisesti glukagonin ja 

kortisolin vapautumista kuin lihaksensisäisesti annettu insuliini (Macintire 1993). 

Lisäksi toistuvilta lihaspistoksilta vältytään (Macintire 1995). Huonona puolena on se, 

että potilas vaatii tarkempaa seurantaa ja tiiviimpää glukoosin monitorointia 

(Broussard & Wallace 1995). Glukoosia pitää monitoroida 1-2 tunnin välein (Macintire 

1995). Insuliini-infuusiota voidaan jatkaa tarvittaessa useita päiviä (Macintire 1995).  

Kissan annos kirjallisuudessa on puolet pienempi kuin koiran annos, koska kissa on 

empiirisen kokemuksen mukaan herkempi nopean osmolalisuuden muutoksen 

aiheuttamalle aivoödeemalle (Macintire 1995). Kissojen insuliiniannoksista ei ole 

aiemmin tehty prospektiivisia tutkimuksia, vaan on oletettu, että kissoilla veren 

osmolalisuus on diagnoosihetkellä korkeampi kuin koirilla (Macintire 1995). Eräässä 

vuonna 2010 julkaistussa retrospektiivisessa tutkimuksessa (n=29 kissaa) vertailtiin 

DKA-kissoja, jotka saivat insuliinia joko kissaprotokollan (1,1 KY/kg/päivä) tai 

koiraprotokollan (2,2 KY/kg/päivä) mukaan (Claus ym. 2010). Kissojen veriarvoja, 

neurologista statusta ja hoidon kestoa vertailtiin ryhmien välillä (Claus ym. 2010). 

Tutkimus ei erotellut toisistaan kissoja, joilla oli diabeettinen ketoosi ja kissoja, joilla oli 

DKA (Claus ym. 2010). Ryhmien välillä ei havaittu eroja, mikä osoittaa, että nykyisiin 

suosituksiin nähden kaksinkertainen insuliiniannos ei ole haitallinen kissalle (Claus ym. 

2010).  Tutkimuksessa havaittiin myös, että usein päivittäiseksi insuliiniannokseksi 
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lasketusta annoksesta annettiin vain noin 24-35 % (Claus ym. 2010). Kissojen 

insuliiniannosten uudelleenarviointia tarvitaan, jotta saadaan selville, millaiset 

annokset ovat tehokkaimpia mahdollisimman pienillä haittavaikutuksilla (Claus ym. 

2010). 

2.8.5.2 Lihaksensisäinen insuliinin annostelu tunnin välein 

Lihaksensisäinen annostelu tunnin välein - protokollassa insuliinin annostelu aloitetaan 

annoksella 0,2 KY/kg (Macintire 1995). Sen jälkeen insuliinia pistetään tunnin välein 0,1 

KY/kg, kunnes veren glukoosipitoisuus on alle 13,9 mmol/l (Macintire 1995). Tämän 

jälkeen glukoosia lisätään suonensisäisiin nesteisiin siten, että saadaan 5 % 

glukoosiliuos (Macintire 1995). Yleensä glukoosipitoisuus 13,9 mmol/l saavutetaan 

tällä menetelmällä 4-12 tunnin kuluessa (Macintire 1995). Sen jälkeen insuliinia 

pistetään lihaksensisäisesti 4-6 tunnin välein tai nahanalaisesti 6-8 tunnin välein 

tavoitteena pitää verensokeri välillä 11,1 - 16,7 mmol/l (Macintire 1995, Feldman & 

Nelson 2004). Verensokeri ja natrium mitataan tunnin välein (Feldman & Nelson 2004). 

Hyvänä puolena tässä menetelmässä on luotettava ja johdonmukainen glukoosinlasku, 

mutta huonona puolena on tunnin välein tapahtuva glukoosin mittaus ja lihasinjektiot 

(Macintire 1995). Sopiva glukoosipitoisuuden lasku on 2.8 - 5.6 mmol/h, jottei 

osmolaliteetti muutu liian nopeasti (Feldman & Nelson 2004).   

2.8.5.3 Lihaksensisäinen insuliinin annostelu 4-6 tunnin välein 

Lihaksensisäinen annostelu 4-6 tunnin välein -protokollassa insuliinin aloitusannos on 

0,25 KY/kg lyhytvaikutteisella insuliinilla ja seuraavat annokset määräytyvät vasteen 

mukaan (Broussard & Wallace 1995). Glukoosipitoisuus monitoroidaan 4-6 tunnin 

välein ja tavoitteena on laskea veren glukoosipitoisuutta 2,8-3,9 mmol/l/ h (Broussard 

& Wallace 1995). Jos glukoosi laskee liian nopeasti, täytyy seuraavaa insuliiniannosta 

pienentää 25-50 % (Broussard & Wallace 1995). Jos glukoosi laskee liian hitaasti, 

annosta puolestaan nostetaan 25-50 % (Broussard & Wallace 1995). Kun veren 

sokeripitoisuus laskee tasolle 13,9 mmol/l, niin suonensisäisiin nesteisiin lisätään 

glukoosia siten, että saadaan 2,5-5 % glukoosiliuos (Broussard & Wallace 1995).  
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Menetelmän hyviä puolia ovat harvemmin tapahtuvat näytteenotot, glukoosin 

riittävän hidas lasku ja se, että tarvitaan vain 1 kanyyli (Broussard & Wallace 1995).  

Huonona puolena on se, että ketogeneesin laukeamiseen voi mennä kauemmin, sillä 

lyhytvaikutteinen insuliini ei välttämättä vaikuta kuutta tuntia potilaan elimistössä 

(Macintire 1993). Tällöin verensokerin kontrollointi ei ole riittävää, sillä verensokeri 

pääsee kohoamaan liikaa insuliinipistosten välillä ja verensokeria pitää alkaa seurata 

tiheämmin (Kerl 2001b). Menetelmä sopii parhaiten yksityispraktiikkaan käytettäväksi, 

koska se vaatii vähemmän hoidon muutoksia ja verinäytteitä (Broussard & Wallace 

1995).   

2.8.6 Bikarbonaattilisä 

Puskuriliuoksen eli bikarbonaatin (HCO3 ) käyttö diabeettisen ketoasidoosin hoidossa 

on kiistanalaista (Feldman & Nelson 2004). Pelkkä insuliini- ja nesteterapia riittävät 

usein korjaamaan asidoosin, sillä ketoaineiden oksidaatiossa syntyy bikarbonaattia ja 

vetyionit erittyvät virtsaan (Owen ym. 1980). Bikarbonaattilisää suositellaan 

annettavaksi vain, jos pH on < 7,1 tai HCO3  on < 12 mEq/l (Macintire 1995) tai toisen 

lähteen mukaan alle 8 mEq/l (Garvey 1989). Humaanipuolella bikarbonaattilisää ei 

suositella annettavaksi, ellei pH ole tunnin kuluttua suonensisäisen nesteytyksen 

aloittamisesta edelleen alle 7,0 (Chiasson ym. 2003). Tämä johtuu siitä, että 

bikarbonaattilisä kiihdyttää hypokalemian ja hypofosfatemian syntyä, voi aiheuttaa 

isoaivoödeemaa, sitoo hemoglobiinia aiheuttaen perifeeristen kudosten hypoksiaa ja 

paradoksaalista aivoselkäydinnesteen asidoosia, sekä aiheuttaa hyperosmolaalisuutta 

ja voi aiheuttaa metabolista alkaloosia (Kitabchi 1988, Israel 1989, Hale ym. 1985). 

Humaanipuolen tutkimuksissa on todettu, että bikarbonaattilisää saaneilla potilailla ei 

ole parempia hoitotuloksia kuin potilailla, jotka sitä eivät ole saaneet (Kitabchi 1988, 

Israel 1989). Mikäli bikarbonaattia annetaan, sitä voidaan annostella eri tavoin 

lähteestä riippuen (Taulukko 5). Yliopistollisessa Eläinsairaalassa on käytössä 

natriumbikarbonaattivalmiste Natriumbicarbonate Braun 75 mg/ml infuusioneste. 
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Taulukko 5. Natriumbikarbonaatin laskukaavat ja annosteluohjeet a (Macintire 1995), 

b (Garvey 1989). 

Kaava Annosteluohje 

 

a) 0,1x paino (kg) x (24-HCO3 )= X ml  

Annetaan kahden tunnin aikana 

suonensisäisesti natriumkloridi-

infuusion mukana. 

 
b) 0,3 x paino (kg) x (bikarbonaattivaje)= 

X ml 

Annostellaan puolet lasketusta 
vajeesta 4-6 tunnin aikana 
suonensisäisesti natriumkloridi- 
infuusion mukana, sitten arvioidaan 
tilanne uudelleen. 

 

2.8.7 Tukihoito 

2.8.7.1 Mahansuojalääkitys 

Kissan syömättömyys, sairaalassa olon aiheuttama stressi ja lääkitykset voivat 

aiheuttaa kissalle mahalaukun limakalvon ärsytystä, minkä takia 

mahansuojalääkityksestä voi olla hyötyä kissalle. Kirjallisuudessa mainitaan kissoille 

sopiviksi mahansuojalääkkeiksi omepratsoli, famotidiini ja ranitidiini (Trepanier 2010). 

Omepratsoli estää protonipumpun toimintaa mahalaukun parietaalisolujen 

luminaalipinnalla, jolloin suolahapon erityksen viimeinen vaihe estyy ja mahahapon 

eritys vähenee (Fandriks & Jonson 1990, Trepanier 2010).  Omepratsoli on 

tehokkaampi lääke kuin H2-reseptorin salpaajat (Trepanier 2010). Omepratsolin 

maksimaalinen vaikutus alkaa vasta 1-3 vuorokauden kuluttua, mutta H2-reseptorin 

salpaajan lisääminen hoidon ensimmäisten päivien ajaksi ei ainakaan 

humaanitutkimusten mukaan ole hyödyllistä (Trepanier 2010). 

Famotidiini ja ranitidiini vähentävät mahahapon eritystä kissalla salpaamalla H2-

reseptoria (Fandriks & Jonson 1990, Trepanier 2010). Ranitidiinilla on lisäksi 

prokineettinen vaikutus ruuansulatuskanavaan (Trepanier 2010). Famotidiinista tai 

ranitidiinista voi olla hyötyä oksentelun aiheuttaman esofagiitin ennaltaehkäisyssä 

(Trepanier 2010). Famotidiini on kissoilla potentimpi kuin ranitidiini (Coruzzi ym. 1986). 
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Kissoilla tehtyjä tutkimuksia mahansuojalääkkeiden farmakokinetiikasta ei löydy 

kirjallisuudesta. 

2.8.7.2 Oksennuksenestolääkitys 

Kissoille rekisteröityjä oksennuksenestolääkkeitä Suomessa ovat maropitantti ja 

metoklopramidi. 

Maropitantti vaikuttaa keskushermostoon ja se on tehokas ja erittäin selektiivinen 

neurokiniinireseptorin (NK1-reseptori) antagonisti (Hickman ym. 2008). Pahoinvointi 

aktivoi aivorungossa oksennuskeskukseen kuuluvia alueita (Miller ym. 1994, Zajonc & 

Roland 2006), ja niissä on suuria pitoisuuksia substanssi P:n reseptoreita (Brizzee 1990). 

Substanssi P on oksentamiseen liittyvä välittäjäaine, jonka toiminta vaatii sitoutumista 

NK1-reseptoriin (Brizzee 1990). NK1-reseptorin antagonistit ovat tehokkaita mm. 

matkapahoinvoinnin sekä säteilyn, syklofosfamidin, kuparisulfaatin, apomorfiinin ja 

ksylatsiinin aiheuttaman oksentelun estossa (Hickman ym. 2008). 

 

Maropitantin farmakokinetiikkaa on tutkittu kissoilla annoksella 1mg/kg suun kautta, 

nahanalaisesti ja suonensisäisesti annosteltuna (Hickman ym. 2008). Imeytyminen 

nahanalaisen annostelun jälkeen on 100 %, ja hyötyosuus suun kautta on 40 - 50 % 

(Hickman ym. 2008). Puoliintumisaika antoreitistä riippuen on 13-17 h (Hickman ym. 

2008). Koiralla maropitantti metaboloituu maksassa sytokromi P450 (CYP) välityksellä, 

ja 99 % siitä sitoutuu plasman proteiineihin (Benchaoui ym. 2007), mutta metaboliasta 

kissoilla ei löydy tietoa kirjallisuudesta. Jakautumistilavuus suonensisäisen annostelun 

jälkeen on 6,2 l/kg (Hickman ym. 2008). Maksimikonsentraatio on 156 ng/ml suun 

kautta annostelun jälkeen ja nahanalaisen annostelun jälkeen 269 ng/ml (Hickman ym. 

2008). Imeytymisnopeus (Tmax) on suun kautta annostelun jälkeen 2-3 h ja 

nahanalaisen annostelun jälkeen 0,5-2 h (Hickman ym. 2008). Plasmapuhdistuma on 

noin 4,6 ml/kg/ min, mikä on suhteellisen matala (Hickman ym. 2008). Puhdistuma on 

neljä kertaa hitaampaa kuin koiralla, ja kissoilla esiintyy paljon yksilöiden välistä 

vaihtelua (Hickman ym. 2008).  

Maropitanttia voidaan antaa suun kautta, nahanalaisesti tai suonensisäisesti. Annos 

kissoilla on 0,5-1 mg/kg kerran vuorokaudessa (Hickman ym. 2008). Kissoilla tehdyssä 
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tutkimuksessa ei mainittu, montako vuorokautta lääkettä voi antaa (Hickman ym. 

2008).  Suonensisäisesti lääke annostellaan 30-60 sekunnin kuluessa (Hickman ym. 

2008). 

Maropitantti on turvallinen, tehokas ja hyvin siedetty lääke kissoilla (Hickman ym. 

2008). Eräässä tutkimuksessa kissoille annettiin maropitanttia 14 vrk:n ajan 1mg/kg 

kerran vuorokaudessa annoksella ilman sivuvaikutuksia (Hickman ym. 2008). Edes 

viisinkertainen annostelu kerran vuorokaudessa 14 vrk:n ajan ei aiheuttanut kissoille 

käytösmuutoksia, ruokahalunmuutoksia, tietoisuudentason muutoksia tai muutoksia 

elintoiminnoissa, verinäytteissä tai virtsatutkimuksessa (Hickman ym. 2008). Yhdellä 

kissalla esiintyi unenaikaista tärinää sen saatua maropitanttia 5 mg/kg annoksella 

(Hickman ym. 2008). Histologisessa tutkimuksessa nahanalaisen annostelun jälkeen 

injektiokohdassa esiintyi verenvuotoa ja inflammaatiota kissoilla, joita oli lääkitty 

vähintään 1,5 mg/kg annoksella (Hickman ym. 2008). Fibroplasiaa esiintyi yli 2,5mg/kg 

annoksella lääkittyjen kissojen injektiokohdissa ja nahanalaiskudoksen mineralisaatiota 

esiintyi 5 mg/kg annoksella lääkittyjen kissojen injektiokohdissa (Hickman ym. 2008). 

Metoklopramidi on prokineettinen ja sentraalinen antiemeetti (Trepanier 2010). Se 

vapauttaa asetyylikoliinia ohutsuolen ja mahalaukun sileässä lihaksessa, mikä johtaa 

nopeutuneeseen mahan tyhjentymiseen ja suoliston motiliteetin lisääntymiseen 

(Trepanier 2010). Metoklopramidin antiemeettinen vaikutus monilla lajeilla johtuu siitä, 

että se on dopamiinireseptorien antagonisti (Jovanovic-Micic ym. 1995). Kissoilla 

oksennusrefleksi välittyy kuitenkin 2-adrenergisten reseptorien välityksellä 

(Jovanovic-Micic ym. 1995). Kissoilla metoklopramidin antiemeettinen vaikutus 

perustuukin todennäköisesti siihen, että se lisää mahan tyhjenemistä ja vähentää 

mahalaukun atoniaa (Hillemeier ym. 1986). 

Kissoilla tehtyjä tutkimuksia metoklopramidin farmakokinetiikasta ei löydy 

kirjallisuudesta. 

Metoklopramidin annos kissoilla on 0,2-0,4 mg/kg nahanalaisesti tai suun kautta neljä 

kertaa vuorokaudessa (Trepanier 2010). Munuaisvikaisilla kissoilla käytetään puolet 

pienempää annosta, koska puhdistuma heikkenee munuaisviassa ainakin ihmisillä 

(Lehmann ym. 1985). Metoklopramidia voidaan antaa jatkuvana suonensisäisenä 
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infuusiona annoksella 1-2 mg/kg/vuorokausi (Trepanier 2010). Korkea 

plasmakonsentraatio voi johtaa tärinään tai hurjaan käytökseen (Trepanier 2010).  

Kirjallisuuden mukaan kissoilla voidaan käyttää myös ondansetronia 

oksennuksenestoon kemoterapiassa, sairaalahoidossa tai jos kissalla pankreatiitti, 

hepaattinen lipidoosi, vakava IBD, kolangiitti tai ruuansulatuskanavan kasvain 

(Trepanier 2010). Ondansetroni on 5HT3-reseptorin antagonisti keskushermostossa 

(Trepanier 2010). 

2.8.7.3 Kipulääkitys 

Kipulääkettä voidaan käyttää tarvittaessa taustalla olevan sairauden hoidossa. 

Tulehduskipulääkkeet ovat kontraindikoituja DKA-potilaalla, sillä niitä ei pidä käyttää 

kuivuneilla ja hypovoleemisilla potilailla (Robertson 2008). Tarpeen mukaan voidaan 

käyttää opioidikipulääkkeitä (Sieber-Ruckstuhl ym. 2008). 

2.8.7.4 Antibiootti 

Antibioottia annetaan tarvittaessa ja antibioottivalinnan tulisi perustua taustalla 

olevaan sairauteen. Kirjallisuudessa suositellaan antibioottivalinnaksi amoksisilliini- 

klavulaanihappoa (Macintire 1995).  

2.8.8 Hoidon monitorointi 

Ensimmäiset 24-48 tuntia potilasta on monitoroitava erittäin tarkkaan (Tabor 2008). 

Potilas on pidettävä lämpimänä ja kuivana ja potilasta käännellään muutaman tunnin 

välein makuuhaavojen välttämiseksi (Tabor 2008). Eri muuttujia mitataan taulukon 6. 

mukaan. 
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Taulukko 6. Eri muuttujien mittaustiheys DKA-potilaan tehohoidon aikana (Garvey 

1989, Kerl 2001b, Feldman & Nelson 2004, Tabor 2008). 

Muuttuja Tarkistustiheys Kommentit 

Verensokeri 1-2 h Kun glukoosi < 13,9 mmol/l, niin 4-6 h 

välein. 

Elektrolyytit 4 h Ensimmäisen 24-48 h ajan, sen 

jälkeen harvemmin. 

Verikaasut 6-8 h  

Status+ CVP 2-4 h Erityisesti 

kuivumisen/ylinesteytyksen arviointi. 

Punnitus 12 h Paastolla oleva eläin menettää 0,5-

1 % massastaan päivässä, 

painonnousu indikoi ylinesteytystä. 

Virtsantuoton monitorointi 

Virtsan ominaispaino 

2-4 h Normaali virtsantuotto on 1-2 ml 

virtsaa/kg/h. 

Virtsan liuskatesti kerran päivässä 

(glukosuria ja ketonuria). 

Fosfaatti 24 h Jos potilas hypofosfateminen, 

hematokriitti tarkastetaan päivittäin 

hemolyyttisen anemian varalta.  

 

 

Kun elimistö alkaa hajottaa ketoaineita, virtsan liuskatestin mittaamat ketoaineet 

voivat väliaikaisesti nousta (Feldman & Nelson 2004). Tämä voi olla merkki siitä, että 

ketoosi on korjaantumassa (Feldman & Nelson 2004). Kun ketoasidoosi ja 

hyperglykemia korjaantuvat, osmoottinen diureesi loppuu (Garvey 1989). Tällöin on 

varottava potilaan ylinesteytystä, joka voi aiheuttaa keuhkoödeemaa ja pleuran 

effuusiota (Garvey 1989). Eräässä tutkimuksessa metabolisen asidoosin laukeamisen 

mediaani oli 43 tuntia selviytyneillä kissoilla (Bruskiewicz ym. 1997). Selviytyneet kissat 

olivat sairaalassa keskimäärin viiden vuorokauden ajan (Bruskiewicz ym. 1997). 
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3 AINEISTO JA MENETELMÄT 

3.1 Aineiston kuvaus 

Kyseessä oli retrospektiivinen tutkimus, johon haettiin potilaat Yliopistollisen 

Eläinsairaalan potilasohjelmasta. Tutkimuksen aineiston muodostivat kissat, jotka 

tulivat Yliopistolliseen Eläinsairaalaan potilaiksi ensimmäistä kertaa diabeettisen 

ketoasidoosin takia 01.01.2010-31.12.2011 välisenä aikana. Hakukriteeri oli 

Yliopistollisen Eläinsairaalan Provet-ohjelmiston potilasyhteenvedosta löytyvä 

termi ”diabeettinen ketoasidoosi”. Kriteerit täyttäviä kissoja löytyi 29 kpl. Kustakin 

kissasta kirjattiin ylös nimi, potilasnumero, rotu, sukupuoli, ikä ja paino. Kissojen 

sairaalassa saamat lääkkeet ja ensimmäisten verinäytteiden löydökset taulukoitiin. 

Kissojen diabeettista ketoasidoosia hoidettiin sairaalassa suonensisäisellä 

nesteytyksellä. Nesteinä käytettiin keittosuolaliuosta, Ringerin asetaattia tai molempia 

nesteitä. Kissat saivat tarvittaessa glukoosia ja insuliinia (Actrapid, Protaphane, Lantus). 

Kissat saivat suonensisäisesti kalium- ja fosfaattilisiä tarpeen mukaan (kaliumkloridia ja 

Addex-kaliumkloridia), sekä pahoinvoinninestolääkettä (maropitantti) ja 

mahansuojalääkettä (esomepratsoli). Osalle kissoista annettiin bikarbonaattia. 

Tarvittaessa kissat saivat antibioottia (ampisilliini). Osa kissoista sai lisäksi 

opioidikipulääkettä (levometadoni). 

Kissojen selviytymistä tarkasteltiin jakamalla ne neljään ryhmään: 

1 Kissat saivat hoidon sairaalaan tullessaan, ja ne kotiutettiin heti. 

2 Kissat olivat sairaalassa tehohoidossa, ja ne lähtivät kyseisen sairaalajakson 

päätteeksi elävänä kotiin.  

3 Kissat olivat sairaalassa tehohoidossa, ja ne kuolivat tai ne lopetettiin siellä ollessaan.  

4 Kissat kuolivat, tai ne lopetettiin heti sairaalaan tullessaan. 

Kissojen tiedoista kirjattiin ylös, oliko diabetes diagnosoitu niillä jo aiemmin ja oliko 

siihen määrätty lääkitys. Lääkityksellä tarkoitetaan insuliinia tai glipitsidiä. Kissat 

jaettiin tämän perusteella kolmeen ryhmään. Jatkossa näistä ryhmistä käytetään 

termiä diabetesryhmät: 
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0 Diabetesta ei ollut diagnosoitu aiemmin tai siitä ei ollut tietoa.  

1 Diabetes oli diagnosoitu aiemmin, mutta kissa ei ollut sairaalaan tullessaan 

lääkehoidossa.  

2 Diabetes oli diagnosoitu aiemmin, ja kissa oli diabeteslääkityksellä sairaalaan 

tullessaan. 

3.2 Tilastolliset menetelmät 

Kissojen tiedot kirjattiin Microsoft Excel-taulukkolaskentaohjelmaan. Aineiston 

analysointi ja tilastollinen käsittely tehtiin PASW Statistics 18 -ohjelmalla.  

Kissojen verinäytetuloksia vertailtiin selviytyneiden ja kuolleiden kissojen välillä.  

Shapiro-Wilk -testillä analysoitiin, olivatko tulokset normaalisti jakautuneita. 

Normaalisti jakautuneita tuloksia olivat pH, kalium, glukoosi, hematokriitti, proteiinit ja 

albumiini.  ABE, laktaatti, HCO3
- ja kalsium eivät olleet normaalisti jakautuneita. 

Normaalisti jakautuneet tulokset analysoitiin t-testillä ja muut Mann-Whitneyn U-

testillä.  

Varianssianalyysillä eli ANOVA -testillä tarkasteltiin, oliko diabetesryhmien nolla, yksi ja 

kaksi välillä tilastollisesti merkitseviä eroja eri muuttujien suhteen. Tarkasteltavia 

muuttujia olivat sairaalaan tullessa otetuista verinäytteistä määritetyt pH, kalium, 

glukoosi, hematokriitti, proteiinit, albumiini ja kissan ikä. Parittaisissa vertailuissa 

käytettiin post-hoc -testeinä Bonferronin ja Dunnettin testejä.  

Kun sairaalaan tulleen kissan diagnoosiksi selvisi diabeettinen ketoasidoosi, omistaja 

teki päätöksen, halusiko hän yrittää hoitoa vai lopetettiinko kissa heti. Kissan iän 

vaikutusta siihen, päätettiinkö hoitoa lähteä yrittämään, analysoitiin t-testillä.  

Teho-osastolla hoidettavien kissojen iän vaikutusta selviytymiseen analysoitiin t-testillä. 

Tilastollisen merkitsevyyden rajaksi asetettiin p < 0,05. Joissain tapauksissa p < 0,1 

pidettiin suuntaa-antavana merkitsevyytenä. 

 

 



29 
 

4 TULOKSET 

4.1 Kissojen keskimääräinen ikä, paino ja verinäytetulokset 

Kissojen iät, painot ja verinäytetulokset on esitetty taulukossa 7. 

 

Taulukko 7. Kissojen keski-ikä, keskipaino ja verinäytetulosten keskiarvot (N= Kissojen 

määrä, jonka suhteen kyseinen muuttuja määritettiin, SD= keskihajonta, min=pienin 

havaittu arvo, max=suurin havaittu arvo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Selviytyminen 

Aineistossa oli mukana 29 kissaa, joista 51,7 % (15 kpl) lopetettiin heti sairaalaan 

tullessa. Yhtäkään kissaa ei kotiutettu heti. Tehohoidossa olleita kissoja oli 14 kpl ja 

niistä selviytyi 50 % (7 kpl). Loput 50 % (7 kpl) tehohoidetuista kissoista kuoli tai 

Muuttuja N Keskiarvo ± SD min max 

Ikä (vuosina) 25 10,2 ± 4,4 0,9 18,0 

Paino (kg) 25 4,6 ± 0,9 3,3 6,7 

veren pH 24 7,16 ± 0,134 6,91 7,44 

ABE (mmol/l) 24 -16,5 ± 7,13 -26,6 1,30 

Glukoosi (mmol/l) 26 24,5 ± 10,3 1,10 50,0 

Kalium (mmol/l) 25 3,13 ± 0,84 1,60 5,20 

Laktaatti (mmol/l) 24 1,87 ± 0,79 0,40 3,20 

HCO3
- mmol/l) 23 11,7 ± 5,4 5,30 25,5 

Fosfaatti (mmol/l) 10 1,71 ± 1,60 0,15 6,07 

Hematokriitti (%) 28 36 ± 7,8 22 49 

Kalsium (mmol/l) 24 1,05 ± 0,30 0,24 1,42 

Proteiinit 

refraktometrillä (g/l) 

28 83 ± 16 56 120 

Albumiini (g/l) 24 35 ± 5,2 24 45 
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lopetettiin teho-osastolla. Tutkimuksen kissoista 24,1 % (7 kpl) selviytyi diabeettisesta 

ketoasidoosista. 

4.3 Iän vaikutus selviytymiseen teho-osastolla 

Tehohoidettujen kissojen iällä ei havaittu olevan tilastollisesti merkitsevää eroa 

selviytyneiden ja kuolleiden kissojen välillä (taulukko 8).  

 

Taulukko 8.  Kissan iän vaikutus selviytymisennusteeseen teho-osastolla (N= kissojen 

lukumäärä). 

 

4.4 Verinäytetulosten vaikutus selviytymiseen 

Sairaalaan tullessa otettujen verinäytteiden tuloksissa havaittiin olevan tilastollisesti 

merkitsevä ero selviytyneiden ja kuolleiden kissojen välillä ainoastaan pH:n osalta 

(taulukko 9). Kaliumilla, glukoosilla, hematokriitillä, albumiinilla, proteiineilla, ABE:lla, 

bikarbonaatilla, laktaatilla ja kalsiumilla ei havaittu olevan tilastollisesti merkitsevää 

eroa selviytyneiden ja kuolleiden kissojen välillä.  

 

 

 

 

 

 

Selvisikö hengissä teho-osastolta? N Keskiarvo Keskihajonta 

Ei 6 11,5 5,3 

Kyllä 7 9,8 5,0 
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Taulukko 9. Verinäytetulosten vaikutus selviytymiseen (N= Kissojen määrä, jonka 

suhteen kyseinen muuttuja määritettiin, SD= keskihajonta, min= pienin esiintynyt arvo, 

max= suurin esiintynyt arvo, *= ero tilastollisesti merkitsevä). 

 

 

4.5 Iän vaikutus hoitopäätökseen 

Kissojen iällä ei havaittu olevan tilastollisesti merkitsevää eroa niiden kissojen välillä, 

joita yritettiin hoitaa ja jotka lopetettiin heti (taulukko 10). 

Taulukko 10. Kissan iän vaikutus hoitopäätökseen (N= Kissojen määrä, SD= 

keskihajonta, min= pienin esiintynyt arvo, max= suurin esiintynyt arvo). 

 

 

 

 

Muuttuja Selviytyikö N Keskiarvo ± SD min max 

Veren pH Ei 

Kyllä 

17 

7 

7,12 ± 0,13* 

7,24 ± 0,12 

6,91 

7,10 

7,32 

7,44 

Kalium 

(mmol/l) 

Ei 

Kyllä 

18 

7 

3,2 ± 0,87 

2,9 ±0,79 

1,6 

1,9 

5,2 

4,4 

Glukoosi 

(mmol/l) 

Ei 

Kyllä 

19 

7 

25,4 ±9,8 

22,0 ± 11,9 

4,7 

1,1 

50 

37 

Hematokriitti 

(%) 

Ei 

Kyllä 

21 

7 

35,7 ± 7,6 

38,0 ± 8,5 

22 

22 

49 

47 

Albumiini 

(g/l) 

Ei 

Kyllä 

17 

7 

35,2 ± 3,9 

35,2 ± 8,0 

26 

24 

41 

45 

Proteiinit 

(refraktometri) 

(g/l) 

Ei 

Kyllä 

21 

7 

84 ± 16,8 

82 ± 14,2 

56 

62 

120 

110 

Muuttuja N Keskiarvo ± SD min max 

Ikä (v.) Lopetus heti 12 9,7 ± 3,7 5 16 

Ikä (v.) Hoitoyritys 13 10,6 ± 5,0 1 18 
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4.6 Erot muuttujissa eri diabetesryhmien välillä 

Tutkituista muuttujista ainoastaan kissojen iät erosivat merkitsevästi eri 

diabetesryhmien välillä (Taulukko 11). Kissat, joilla diabetes oli diagnosoitu jo aiemmin, 

olivat keskimäärin vanhempia kuin ne, joilla sitä ei ollut diagnosoitu aiemmin. 

Kaliumilla, glukoosilla, hematokriitillä, albumiinilla ja proteiineilla ei havaittu 

tilastollisesti merkitsevää eroa eri diabetesryhmien välillä. 

Taulukko 11.  Kissojen keskiarvoiät eri diabetesryhmissä (N= Kissojen määrä, SD= 

keskihajonta, min=pienin esiintynyt arvo, max=suurin esiintynyt arvo). 

Diabetesryhmä N Keskiarvo ± SD min max 

0 13 8,1 ± 4,1 1 16 

1 3 14 ± 3,0 11 17 

2 9 11,9 ± 3,6 7 18 

 

 

5 POHDINTA  

Yliopistollisen Eläinsairaalan (YES) DKA:n hoitosuositukset ovat pääasiassa samanlaiset 

kuin kirjallisuudessa (Macintire 1995, Nichols & Crenshaw 1995, Kerl 2001b, Tabor 

2008, O'Brien 2010). Eroja ilmeni glukoosin laskunopeuden aiheuttaman 

aivoödeemariskin arvioinnissa, insuliinin aloitusajankohdassa ja antotavassa ja 

nestevalinnassa. Bikarbonaattilisän ja kaliumlisän antamisesta on YES-protokollassa ja 

kirjallisuudessa samankaltaiset suositukset (Garvey 1989, Macintire 1995). 

Kirjallisuudessa mainitaan kolme insuliiniprotokollaa: jatkuva suonensisäinen infuusio, 

lihaksensisäinen annostelu tunnin välein ja lihaksensisäinen annostelu 4-6 tunnin 

välein (Chastain & Nichols 1981, Macintire 1993, Broussard & Wallace 1995).  

Yliopistollisessa Eläinsairaalassa on käytössä vain yksi protokolla, suonensisäinen 

insuliini-infuusio. Kyseinen protokolla on mielestäni paras vaihtoehto YES:n kaltaisessa 

ympärivuorokautisessa sairaalassa käytettäväksi, koska suonensisäinen insuliini-

infuusio on tehokas menetelmä ja sairaalaoloissa on riittävät resurssit potilaan 
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tarkkaan tehovalvontaan. Tukihoitona käytettävät lääkkeet arvioidaan kirjallisuuden 

mukaan tapauskohtaisesti (Macintire 1995, Sieber-Ruckstuhl ym. 2008, Trepanier 

2010). YES-protokollassa tukihoitolääkkeitä ei mainita, vaikka tutkimani aineisto 

osoittaakin, että niitä käytetään. YES-protokollan mukaan insuliini aloitetaan 6 tunnin 

kuluttua nestehoidon aloittamisen jälkeen, mutta kirjallisuudessa vaihteluväli on 

suurempi (1-8 h) (Boysen 2008, O'Brien 2010). YES-protokollan ohjeistus on mielestäni 

parempi, koska liian nopeasti aloitettu insuliinihoito voi aiheuttaa hypovoleemisen 

sokin ja kuoleman (Vanelli & Chiarelli 2003). 

Glukoosin nopean laskun aiheuttamasta aivoödeemasta on kirjallisuudessa ristiriitaisia 

tutkimuksia. Uusimpien tutkimusten mukaan seerumin osmolaliteetti ei korreloi 

kissapotilailla glukoosin kanssa (Kota ym. 2008), joten saattaa olla, että nopea 

glukoosinlasku ei aiheutakaan niillä aivoödeemaa. Toisaalta liian aggressiivista 

insuliinihoitoa glukoosin laskemiseksi ei voida heti kuitenkaan aloittaa, koska insuliini 

vie vettä soluihin ja valmiiksi hypovoleeminen potilas voi kuolla (Vanelli & Chiarelli 

2003).  

Nestevalinnan osalta kirjallisuudessa on erilaisia suosituksia. Suurin osa lähteistä 

suosittelee, että hoito aloitetaan 0,9 % natriumkloridiliuoksella (Macintire 1995, Kerl 

2001b, Connally 2002). Erään lähteen mukaan hoidettaessa hyperosmolaalista 

ketoasidoottista potilasta nestevalinnan pitäisi perustua potilaan veren 

natriumpitoisuuteen (Nichols & Crenshaw 1995). Kolmannen lähteen mukaan hoito 

tulisi aloittaa 0,9 % natriumkloridiliuoksella ja siirtyä ensimmäisen tunnin jälkeen 0,45 % 

natriumkloridiliuokseen (Little 2012). YES-protokollassa mainitaan vain 0,9 % 

natriumkloridiliuos. YES-protokollan ohje on mielestäni hyvä, koska isotonisen 

natriumkloridiliuoksen edut DKA-potilaan hoidossa ovat merkittävät Ringerin liuokseen 

nähden.  

Kirjallisuudessa on samankaltaiset kaliumlisäsuositukset kuin YES-protokollassa 

(Nichols & Crenshaw 1995, Kerl 2001b, Boysen 2008, Little 2012). YES-protokollassa 

maksimisuositus on 40 mEq eli 20 ml kaliumkloridia/ 500 ml natriumkloridiliuosta ja 

kaliumia ohjeistetaan lisäämään insuliini-infuusioon samassa suhteessa. Myös 

kirjallisuudessa maksimisuositus on vakavasti hypokalemisille potilaille (veren 
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kaliumpitoisuus < 2.0 mEq/l) 40 mEq kaliumkloridia/500 ml natriumkloridiliuosta 

(Nichols & Crenshaw 1995, Kerl 2001b, Boysen 2008, Little 2012). YES-protokollan ja 

eläinlääketieteellisen kirjallisuuden mukaan kaliumin maksimiantonopeus on 0,5 

mEq/kg/h (Kerl 2001b), tosin kirjallisuudessa esitetään, että humaanipuolella kaliumia 

voidaan annostella jopa 1 mEq/kg/h (Marino 1997). Vaikka korkea infuusionesteen 

kaliumpitoisuus voi olla ärsyttävää kudoksille, voi suuri kaliumlisä silti olla tarpeen, sillä 

hoidon alussa veren kaliumpitoisuus laskee nopeasti (Nichols & Crenshaw 1995). 

YES-protokollaa on noudatettu tilastoimillani potilailla melko soveltaen, minkä takia eri 

lääkehoitojen tehoa ei pystytty arvioimaan. Hoidot ovat olleet pääpiirteittäin 

protokollan mukaisia. Tulkinnassa on arvioitu hoitoja Eläinsairaalan Provet-

eläinlääkintäohjelmistoon merkittyjen lääkitysten mukaisesti. 

Tutkimassani aineistossa kissan iän ei havaittu vaikuttavan siihen, päätettiinkö kissaa 

yrittää hoitaa vai lopetettiinko se. Tämä on hyvä asia, sillä kissan iän ei havaittu 

vaikuttavan kissan selviytymisennusteeseen teho-osastolla. Toisaalta vanhoilla kissoilla 

esiintyy todennäköisesti useammin vakavampia taustalla olevia laukaisevia sairauksia 

kuin nuorilla kissoilla, minkä takia niiden pidempiaikainen eliniänennuste voi olla 

heikompi. Bruskiewicz ym. (1997) eivät löytäneet taustalla olevista sairauksista 

yhteyttä kuolleisuuteen, mutta tutkimuksessa olleiden kissojen seurantajakso ei ollut 

kovin pitkä.  

Kissat, joilla diabetes oli diagnosoitu jo aiemmin, olivat keskimäärin vanhempia kuin ne, 

joilla sitä ei ollut diagnosoitu aiemmin. Tämä on hieman yllättävää, sillä nuorten 

kissojen omistajien voisi arvella reagoivan herkemmin diabeteksen ensioireisiin, kun 

taas vanhojen kissojen omistajat saattavat helposti laittaa havaitsemansa ensioireet 

vanhenemisen syyksi.  

Tutkituista muuttujista ainoastaan ensimmäisen verinäytteen pH erosi merkitsevästi 

selvinneiden ja kuolleiden tai lopetettujen kissojen välillä. Kirjallisuudessa on esitetty, 

että alle 7,0 oleva veren pH asettaa erittäin varauksellisen ennusteen (Feldman & 

Nelson 2004). Omat tulokseni viittaavat siihen, että pH 7,1 asettaa jo erittäin 

varauksellisen ennusteen. Tämä tulos on mielestäni tärkeä, sillä ennustetta voidaan 

arvioida, vaikkei omistaja olisi heti halukas kalliisiin ja laajoihin jatkotutkimuksiin 
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taustasyyn selvittämiseksi. Eräässä tutkimuksessa esitettiin, että kuolleilla tai 

lopetetuilla kissoilla oli pahempi metabolinen asidoosi, atsotemia ja 

hyperosmolaliteetti sairaalaan tullessaan kuin selvinneillä kissoilla (Bruskiewicz ym. 

1997). Omassa aineistossani ei tutkittu atsotemian ja osmolaliteetin vaikutusta 

selviytymisennusteeseen, koska kyseisiä muuttujia ei analysoitu. 

Tehohoitopotilaiden kuolleisuus oli noin 50 %. Luku on korkea verrattuna 

kirjallisuudessa esitettyihin arvioihin. Erään arvion mukaan kuolleisuus on noin 20-25 % 

aggressiivisella tehohoidolla (Macintire 1995). Tutkimuksessa ei kerrottu, onko 

prosenttiluvussa mukana ne kissat, jotka lopetettiin heti (Macintire 1995). Toisessa 

tutkimuksessa 26 % kissoista kuoli tai ne lopetettiin sairaalajakson aikana (Bruskiewicz 

ym. 1997). Prosenttiluku ei sisällä niitä kissoja, jotka lopetettiin heti (Bruskiewicz ym. 

1997). Yliopistollisessa Eläinsairaalassa olevat korkeat DKA-potilaiden kuolleisuusluvut 

eivät johdu epäasianmukaisesta hoidosta, sillä hoitoprotokolla on pääasiassa 

samanlainen kuin kirjallisuudessa. Eläinsairaalan kuolleisuuslukua saattaa nostaa 

lopetettujen kissojen osuus aineistossa.  

50 % DKA-kissoista lopetettiin heti diagnoosin varmistuttua. Luku on melko korkea, 

mutta on otettava huomioon omistajan haluttomuus kalliiseen tehohoitoon. Myös 

diabeetikkokissan jatkohoito vaatii omistajalta paljon, minkä takia omistaja voi päätyä 

eutanasiaan vaikka paranemisennuste olisikin yli 50 %. 

Tämän tutkimuksen myötä eläinlääkärit voivat kertoa omistajille tutkimukseen 

pohjautuvaa tietoa kissan ennusteeseen vaikuttavista tekijöistä kliinisessä työssä. 

Kissan diabeettinen ketoasidoosi on vakava henkeä uhkaava sairaus ja kissan 

omistajalle on tehtävä alusta asti selväksi tehohoidon ja jatkohoidon kustannukset, 

jatkohoidon vaativuus omistajalle, ja se että taustalla on usein muita vakavia sairauksia.  
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8 LIITTEET 

LIITE 1     Henna Heikkilä 6.7.08 (päivitys 3.9.2012) 

 

DIABEETTINEN KETOASIDOOSI 

- HOITO-OHJE 

 

Diabeettinen ketoasidoosi on henkeä uhkaava tila, johon liittyy häiriintyneen 
glukoosiaineenvaihdunnan seurauksena kehittynyt hyperglykemia, asidoosi, kuivuminen ja 
vakavat elektrolyyttimuutokset. Mikäli potilas on shokissa, hoida shokki ja hypovolemia  

 Korjaa kuivumistila hitaasti reilun vuorokauden aikana. Glukoosi (osmolaalisuus) ei saa 
laskea liian nopeasti (aivoödeemin riski). 

Käytä nesteenä 0.9% NaClia asidoosista huolimatta. Ringerin sisältämä asetaatti voi 
metaboloitua ketoaineiksi. 

 Asenna CV, mikäli mahdollista.  

 Seuraa potilaan osmolaalisuutta kerran päivässä (arkisin). 

  - Mitataan seerumista, viiterajat 290-310mOsm/l 

 Kuivumisen korjauksen jälkeen nesteytysnopeudeksi riittää n. 1.5-2 x ylläpitonesteytys 
riippuen siitä juoko potilas itse. 

 Aloita insuliini-infuusio vasta kuuden tunnin nestehoidon jälkeen. Nestevajeen 
korjaaminen parantaa munuaisten perfuusiota, GFR nousee ja glukoosi laskee. Mittaa 
glukoosi uudelleen ennen insuliiniterapian aloittamista. 

 Insuliini-infuusion alkaessa potilaan kaliumin tulisi olla yli 3.5 mmol/l. 

 Tee insuliini-infuusio lisäämällä 0,9 IU/kg (koirat) tai 0,45 IU/kg (kissat) Actrapid-
insuliinia  100ml:aan NaCl:ia.  

 Huuhtele infuusioletkut 50ml:lla NaCl-insuliini –liuosta, sillä insuliini sitoutuu muoviin. 
Letkut tulee huuhdella aina kun ne vaihdetaan uusiin. 

 Insuliini-infuusion antonopeus riippuu glukoosiarvosta (ks. taulukko). Glukoosin 
laskiessa insuliini-infuusion nopeutta lasketaan ja potilaalla aloitetaan glukoosilisä (taulukko). 
Glukoosi lisätään potilaan muuhun nesteeseen (ei insuliini-nfuusioon). 

 Mittaa verensokeri kahden tunnin välein. 

 Siirry iv-infuusiosta sc-insuliiniin, kun potilas alkaa syödä ja ketoaineita on enää vähän tai 
niitä ei ole ollenkaan. Huomioi, että ainakin glargininsuliini tulisi aloittaa hyvissä ajoin 
ennen iv-insuliini-infuusion lopettamista. 

 DKA-potilaat ovat hyvin asidoottisia. Mikäli asidoosi ei lähde korjaantumaan 
nestehoidolla, anna potilaalle bikarbonaattia. Sitä on kuitenkin käytettävä varovasti, sillä 
myös bikarbonaatti voi metaboloitua ketoaineiksi, se pahentaa hypokalemiaa ja voi 
aiheuttaa paradoksaalisen asidoosin sekä hypokalsemian. 
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- Mikäli hypovolemian korjauksen jälkeen pH on edelleen < 7.0-7.1 ja potilas hengittää 
normaalisti (ei hyperkapniaa), anna bikarbonaattia 

-0.3 x paino (kg) x ABE = X mEq bikarbonaattia (1mEq  1ml). Anna tästä ¼. Laimenna 
se ¼ Aqua steriliin ja anna 15-30min aikana hitaasti iv nesteensiirtoletkuun. Jos käytät CV:a, 
ei bikarbonaattia tarvitse laimentaa. Mittaa pH annon jälkeen. Annoksen voi uusia, 
tavoitteena on saada pH yli 7.15. 

 DKA-potilailla on hypokalemia, vaikka aluksi kalium näyttäisikin olevan viiterajoissa. 
Lisäksi insuliini, glukoosi ja asidoosin korjaantuminen vievät kaliumia solun sisälle ja 
pahentavat hypokalemiaa. Myös bikarbonaattiterapia pahentaa hypokalemiaa. Riittävästä 
kaliumlisästä tulee huolehtia alusta lähtien, sillä vakava hypokalemia on helpompi 
ennaltaehkäistä kuin hoitaa.  

 - max 20ml KCl/500ml NaCl, muuten liian ärsyttävää 

 - max nopeus 0.5mEq kaliumia/kg/h 

 - Kaliumia on lisättävä myös insuliini-infuusioon samassa suhteessa 

 - max 4ml KCl/100ml NaCl  

 Seuraa potilaan fosfaattia päivittäin. Samat syyt, jotka johtavat hypokalemiaan, aiheuttavat 
hypofosfatemiaa. Hypofosfatemia voi aiheuttaa hemolyyttisen anemian ja 
neuromuskulaarioireita. Jos potilaan fosfaatti laskee, korvaa osa nesteen kaliumkloridista 
Addex-Kaliumilla (max 50%). Jos potilas saa fosfaattilisää, seuraa fosfaattia kahdesti 
päivässä hyperfosfatemian varalta. 

- Aloita fosfaattilisä viimeistään, jos P < 0.5mmol/l tai jos potilaalla on 
hypofosfatemian oireita 

 - Addex-Kalium sakkaa ringer-pussissa, joten sen saa sekoittaa vain NaCliin 

 

Seuraa päivittäin ketoaineiden vähenemistä virtsasta ja/tai plasmasta (mitataan myös 
virtsastixillä). Ketoaineita tavataan myös nälkiintymisen ja pankreatiitiin yhteydessä.  

 Tutki potilas huolellisesti (abd ja thx rtg, ultra, kattavat verinäytteet, virtsaviljely heti 
hoidon alkuvaiheessa), sillä 90%:lla kissoista ja 70%:lla koirista on alla oleva, 
insuliiniresistenssiä aiheuttava sairaus. Sairauden aikana erittyy glukagonia, joka on insuliinin 
vastavaikuttaja. Muita vastavaikuttajia ovat kortisoni, katekoliamiinit ja kasvuhormoni. 

 Hoida alla oleva syy! 

- Koirilla yleisimmin virtsatieinfektio, akuutti pankreatiitti, Cushing,  
kasvainsairaudet, hypotyroidismi 

- Kissoilla krooninen munuaisvika, rasvamaksa, pankreatiitti, bakteeri- tai 
virusinfektiot ja kasvainsairaudet 
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LIITE 2      Henna Heikkilä 6.7.08 

 

JATKUVA INSULIINI-INFUUSIO DKA-POTILAALLA 

 

 

Verensokeri (mmol/l) Neste   (NaCl) Insuliini-infuusion nopeus 
(ml/h) 

> 14 Ei glukoosilisää 10 
11-14 2,5% glukoosilisä 7 
8.5-11 2,5% glukoosilisä 5 
6-8.5 5% glukoosilisä 5 
< 6 5% glukoosilisä Keskeytä insuliini-infuusio 
  

 

 Tee insuliini-infuusio lisäämällä 0,9 IU/kg (koirat) tai 0,45 IU/kg (kissat) Actrapid-
insuliinia  100ml:aan NaCl:ia  

 Huuhtele infuusioletkut 50ml:lla NaCl-insuliini –liuosta, sillä insuliini sitoutuu 
muoviin. Letkut tulee huuhdella aina kun ne vaihdetaan uusiin 

 Glukoosi lisätään potilaan perusnesteeseen (ei insuliini-infuusioon) 
 Kaliumia lisätään sekä perusnesteeseen (max 20/500ml) että insuliini-infuusioon 

samassa suhteessa (max 4/100ml). Addex-kalium vain perusnesteeseen. 
 Mittaa verensokeri kahden tunnin välein 

  


