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Virtsatiesairaudet 
 
 
Virtaselinten sairaudet eivät ole naudalla kovin tavallisia ja yleensä esiintyvät yksittäisinä ta-
pauksina. On kuitenkin lukuisia sairauksia, jotka muuttavat myös virtsan ominaisuuksia ja 
joiden diagnosoinnissa virtsatutkimuksesta on apua. Nauta virtsaa keskimäärin 6-12 litraa 
vuorokaudessa. Virtsaelimiä on mahdollista tutkia rektumin ja vaginan kautta, mutta myös 
ultraääntä voi käyttää hyväksi. Naudalla oikea munuainen sijaitsee kraniaalisemmin ja dor-
saalisemmin, eikä ole aina tavoitettavissa rektumista käsin. Vasen sijaitsee oikeaa taaempana, 
keskiviivassa tai sen oikealla puolella riippuen hieman alas. Se on yleensä ainakin hilukseen 
saakka rektaalisesti palpoitavissa. Vasen on oikeaa kyhmyisempi. Munuainen on naudan 
useimmissa munuaissairauksissa suurentunut (pyelonefriitti, amyloidoosi, embolinen pesä-
kenefriitti esim. metriitin seurauksena). Munuaisen surkastuminen on naudalla harvinaista. 
Konsistenssin arvosteleminen on vaikeaa; poikkeuksena ovat hydronefroosi ja embolinen pe-
säkenefriitti, joissa voi tuntea fluktuoivia kyhmyjä. Virtsarakko on rektaalisesti helposti tun-
nettavissa verkkomaisen rakenteensa johdosta. Tyhjänä se on pieni, litteä pussi, täytenä se voi 
tuntua jalkapallon kokoiselta. Uretran aukko voidaan nähdä vaginasta käsin. Tavallisin vika 
ovat erilaiset vammat, varsinkin synnytyksen yhteydessä. 
 
Virtsan tutkiminen 
 
Lehmällä virtsaamisen provosointi onnistuu usein hankaamalla esim. heinätupolla vulvan ja 
perineumin aluetta. Hankaamista on jatkettava vielä silloinkin, kun lehmä jo nostaa häntänsä 
ja köyristää selkänsä. Sonnilla preputiumin voimakas hieronta laukaisee virtsaamisrefleksin, ja 
lämmin pesu hieromiseen yhdistettynä lisää onnistumista. Lehmän katetroinnissa suburet-
raalinen divertikkeli on oleellinen. Sormi työnnetään tähän vaginan pohjalla olevaan kuop-
paan. Sormea kuopassa nostamalla tuntuu sormen päässä uretran aukko tiukkana renkaana, 
ja katetri viedään tällöin sormen alapintaa myöten näin paikallistettuun aukkoon. Katetrin voi 
viedä sisään myös sormen yläpinnassa, tällöin vain on uretran aukko saatava avautumaan pai-
namalla kuopassa olevaa sormenpäätä alas. Katetrin on oltava liukas, jotta se saataisiin pai-
numaan uretraa alas virtsarakkoon. Pulputtava ja suhiseva ääni ilmaisee katetrin olevan ra-
kossa. Rakon ollessa täysi alkaa virtsa vuotaa välittömästi, muussa tapauksessa kateria vede-
tään sisään-ulos tai imetään ruiskulla, mahdollisesti painamalla sitä ennen rakkoon ilmaa. 
Sonnin katetrointi on käytännössä mahdotonta. 

Normaalisti virtsa on vaalean tai tumman keltaista. Vaaleaa se on mm. ketoosissa ja 
kroonisessa interstitiellissä nefriitissä, konsentroitunut virtsa taas on tummaa. Ruskeanmustan 
punertava tai punainen virtsa merkitsee joko hemat-, hemoglobin-, myoglobin- tai methemo-
globinuriaa. Värin perusteella niitä on mahdotonta aina erottaa toisistaan: hemoglobinuriassa 
virtsa on läpinäkyvää, kun taas hematuriassa ei. Jos virtsan punertavuus selvästi vähenee virt-
saamisen aikana, kyseessä on yleensä hematuria, joka tällöin on peräisin itse virtsaelimistä. 
Kliinisessä työskentelyssä käytettävät stixit antavat positiivisen reaktion kaikille mainituille. 
Hematuria on erotettavissa muista: virtsan seistessä tai sitä sentrifugoitaessa jää pohjalle 
punainen sakka, jossa todetaan runsaasti punasoluja. Hemoglobinuria on tavallisin punatau-
dissa, lisäksi sitä tavataan paroksysmaalisena tai residivoivana hemoglobinuriana vasikoilla, 
kupari-, elohopea- ja sulfamyrkytyksissä sekä muulloinkin, jos on hemolyysiä. Naudan virtsa on 
tuoreena täysin kirkasta. Sameus merkitsee sairautta ja liittyy runsaaseen sedimenttiin, jonka 
syynä voi olla nefriitti, pyelonefriitti tai kystiitti. Limaista virtsa on esim. pyelonefriitin yh-
teydessä sekä kohtu- tai emätinvuotojen sekoittuessa virtsaan.  
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Naudan virtsan ominaispaino on tavallisesti 1,030 (vaihteluväli1,025-1,045). Pysyvästi 

alentunut ominaispaino viittaa munuaisvikaan tai polyuriaan, tilapäinen yleensä polyuriaan. 
Ominaispaino on koholla oliguriassa, dehydraatiossa ja proteinuriassa. Kasvinsyöjien virtsa on 
normaalisti alkaalista (7,0–8,0). pH siirtyy happamaan suuntaan syömättömyys- ja ylen-
syömistiloissa, enteriiteissä, pitkään jatkuneessa ketoosissa ja kuumetaudeissa. Tulehduksessa 
bakteerit pilkkovat urean ammoniakiksi, jonka vuoksi pH nousee ja bakteerit pääsevät pa-
remmin kasvamaan. Naudan virtsasta saadaan usein lievä valkuaisreaktio (kasvissyöjä, alkaa-
linen virtsa). Virtsassa oleva valkuainen on alkuperältään joko renaalista tai postrenaalista, 
renaalinen taas joko symptomaattista tai varsinaista renaalista. Symptomaattisessa renaali-
sessa proteinuriassa valkuaisreaktio on usein lievä ja syynä ovat mm. kuumesairaudet ja tok-
semiat. Proteinuria on voimakasta varsinaisessa renaalisessa proteinuriassa, jolloin syynä on 
yleensä nefriitti tai postrenaalisessa kystiitti. Vastasyntyneillä vasikoilla ja muilla eläimillä 
valkuaisreaktio on fysiologista ensimmäisen ja toisen elivuorokauden aikana. Azotemia 
tarkoittaa typpiyhdisteiden esiintymistä veressä (azote=typpi).  

Virtsan sedimentit tutkitaan sentrifugoidusta näytteestä mikroskooppisesti. Normaalivirtsa 
sisältää tietyn määrän sedimenttiä. Sedimentin määrän lisääntyminen sinänsä on patologista, 
mutta eri komponenttien määrä ratkaisee, mikä vaiva on kyseessä. Kalsiumkarbonaattikiteet 
ovat normaali ilmiö. Niitä esiintyy runsaasti mm. kroonisissa ruoansulatussairauksissa. 
Kalsiumfosfaattikiteitä tavataan erikoisesti pyelonefriitin ja kystiitin yhteydessä. Epiteelisolujen 
runsas esiintyminen viittaa tulehdukseen virtsateissä. Leukosyyttien runsaus merkitsee 
purulenttia virtsatienfektiota. Punasoluja nähdään virtsateiden verenvuodoissa, esim. trauman 
tai pyelonefriitin seurauksena. Sylinterit (lieriöt, casts) ovat aina patologisia. Pieni määrä 
epäspesifisiä bakteereita on normaalia; spesifiset (korynebakteerit) tai runsaasti epäspesifejä 
merkitsee tulehdusta viertsateissä. 
 
Virtsateiden sairaudet 
 
Virtsakivisairaus 
 
Etiologia ja esiintyminen 
 
Virtsakiviä esiintyy sporadisesti kaikilla märehtijöillä. Virtsatietukoksia ne aiheuttavat ylei-
simmin pienillä märehtijöillä, mutta myös lihamulleilla. Nuorena kastroidut eläimet ovat eri-
tyisen herkkiä, koska virtsaputki on jäänyt halkaisijaltaan pieneksi androgeenivaikutuksen 
puuttuessa. Kivien predilektiopaikat ovat archus ishciadicus, flexura sigmoidea ja glans penis. 
Tavallisimpia ovat fosfaattikivet intensiivisesti kasvatetuilla ja silikaattikivet laiduntavilla 
eläimillä. Tärkeää kivien muodostuksessa on 1) kiveä muodostavien kivennäisten lisääntymi-
nen virtsassa, 2) kiven “ydin”, 3) kiteytymistä estävien tekijöiden väheneminen (pH), ja 4) 
veden tai A-vitamiinin puute. 
 
Oireet  
 
Virtsatietukoksen oireita ovat: eläin yrittää virtsata, mutta mitään ei tule, se on syömätön ja 
sillä on lievä kuume. Ventraaliödeemi syntyy, kun virtsaputken revetessä virtsaa joutuu ku-
doksiin. Rakon rupturoituessa oireet helpottavat, mutta eläin kuolee tämän jälkeen. 
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Hoito ja ehkäisy 
 
Lääkehoidon tarkoituksena on saada virtsa pH muuttumaan ja kivet liukenemaan. Virtsa ha-
patetaan antamalla ammoniumklorodia (NH4Cl) tai askorbiinihappoa. Ammoniumkloridin 
annos on 7-10 g/vrk suun kautta 30 kg painavalle eläimelle, askorbiinihapon annos 5 g. Ruo-
kinta on korjattava kuntoon ja muistettava tarkistaa, että eläimillä on aina saatavana sulaa 
juomavettä. Myös lihasrelaksanttien (Buscopan comp®) ja analgeettien antamista voidaan 
kokeilla, jos tukos on osittainen. Natriumkloridia (NaCl) voidaan antaa nuolukivessä. Se lisää 
juomista ja samalla virtsan määrää, mikä puolestaan vähentää kivien syntymistä. 
 
Ruokinnan selvittäminen on tärkeää. Olisi hyvä, jos rehuanalyysit on tehty ja tiedetään tar-
kasti, miten paljon kukin eläin syö. Kivennäisruokinnasta tarkastetaan erityisesti kalsiumin, 
fosforin ja magnesiumin määrä sekä Ca:P-suhde, jonka tulisi olla 2:1. Hyvälaatuista juoma-
vettä tulee aina olla saatavilla ja sen on talvellakin oltava sulaa. 
 
Akuutti munuaisvaurio, tubulusnekroosi (ATN) 
 
Akuutin tubulusnekroosin aiheuttajia ovat esimerkiksi vakavat tulehdusairaudet kuten met-
riitti, mastiitti (endotoksiinimastiitti) ja juoksutusmahan torsio, sekä nefrotoksiset aineet kuten 
aminoglykosidit, oksitetrasykliini ja useat toksiinit.  
 
Oireet ja hoito 
 
Oireet ovat epäspesifiset: anoreksia, depressio, verenvuodot, polyuria ja dehydraatio. Virtsassa 
urea- ja kreatiniinipitoisuus ovat kohonneet, on proteinuria ja hematuria ja virtsan omi-
naispaino laskee. Eläimellä voi olla myös hypokalemia, hyperfosfatemia ja –magnesemia sekä 
hypokalsemia. Hoitona on nestehoito. Ennuste on hyvä, jos pohjalla oleva sairaus on 
hoidettavissa. 
 
Pyelonefriitti 
 
Pyelonefriitti on naudoilla suhteellisen harvinainen. Yleensä se nousee alemmista virtsaelimistä 
tai tulee embolisena septikemiasta. Naudalla spesifinen aiheuttaja on Corynebacterium renale 
(tarttuva naudan pyelonefriitti, on tavattu Suomessa ainakin yhden kerran), mutta myös 
Escherichia coli ja muut koliformit voivat aiheuttaa taudin. Oireina on kuume ja depressio, 
syömättömyys, satunnaista koliikkia, virtsan sameutta ja jaksottaista hematuriaa. Hoitoa ei ole. 
Differentiaalidiagnooseja ovat kystiitti ja embolinen nefriitti. 
 
Amyloidoosi 
 
Amyloidoosi on harvinainen sairaus. Sitä tavataan sporadisena aikuisilla naudoilla. 
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Kuva 37. Amyloidoosin aiheuttamat muutokset munuaisessa post mortem. 
Lehmällä oli kuukausia kestänyt krooninen ripuli ja se oli erittäin kuihtunut. 

 
 
 
Syy on hieman epäselvä, mutta johtuu amyloidin (vaikeasti liukeneva proteiini tai 
glykoproteiini) keräytymisestä epänormaalin vasta-aine-antigeeni -reaktion takia munuaisiin 
(maksaan, pernaan, suolen seinään). Akuutin faasin proteiini seerumin amyloidi-A (SAA) on 
amyloidin esiaste ja SAA:n korkeat pitoisuudet tulehduksissa saattavat edesauttaa 
amyloidoosin syntymistä. 
 
Oireet ja diagnostiikka 
 
Oireita ovat laihtuminen, hypoproteinemia, anasarka (subkutaaninen ödeemi), polydipsia ja 
ripuli, joka johtuu amyloidin kertymisestä suolenseinään ja suolenseinän ödeemistä. Tuleh-
dusarvot (fibrinogeeni) ovat koholla. Munuainen (myös maksa) on laajentunut, eikä lobulus-
rakenne ole tunnettavissa. Eläin kuolee 2-5 viikkoa oireiden alkamisesta, ellei sitä lopeteta. 
Ennuste on toivoton. Raadonavauksessa munuaisen ulkonäkö on tyypillinen: siihen on ke-
räytynyt vaaleaa amyloidia, joka näkyy histologisessa värjäyksessäkin. Differentiaalidiag-
nooseina ovat pyelonefriitti, paratuberkuloosi, salmonelloosi ja virusripuli. 
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