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KÄYTETYT LYHENTEET JA TERMIT 
 
 
ALAT alaniiniaminotransferaasi 
ANA antinuclear antibody, tumavasta-aine 
anafylaktoidi reaktio histamiinin ja muiden välittäjäaineiden suorasta vapautumisesta 

johtuva, kliinisesti anafylaktisen reaktion kanssa samankaltainen ei-
immunologinen reaktio 

angioödeema kohtauksittain esiintyvä paikallinen ihoturvotus 
ASAT aspartaattiaminotransferaasi 
bakteriostaattinen bakteerien lisääntymistä estävä 
bakterisidinen bakteereita tappava 
EMEA The European agency for the evaluation of medicinal products, 

Euroopan lääkearviointivirasto 
endolymfa sisäkorvan sisäneste 
Evira Elintarviketurvallisuusvirasto 
GABA gamma-aminobutyric acid, gamma-aminovoihappo 
haittavaikutus sellainen eläinlääkevalmisteen aiheuttama haitallinen ja tahaton 

vaikutus, joka ilmaantuu eläimelle käytettäessä valmisteen 
tavanomaisia annoksia sairauden ennaltaehkäisyyn, taudin 
määritykseen tai hoitoon tai elintoimintojen palauttamiseen, 
korjaamiseen tai muuntamiseen 

hapteeni pienimolekyylinen orgaaninen yhdiste, joka toimii immunogeenina 
vain liittyneenä suurempaan molekyyliin, mutta pystyy yksinkin 
reagoimaan näin syntyneen vasta-aineen kanssa 

Ig immunoglobuliini, vasta-aine 
i.m. intramuscularly, lihaksensisäisesti 
i.v. intravenously, laskimonsisäisesti 
MCV mean corpuscular volume, punasolujen keskimääräinen tilavuus 
MIC minimum inhibitory concentration 
myasthenia gravis autoimmuunisairaus, jossa tahdonalaisten hermo-lihasliitosten 

toiminta on poikkeava ja jossa osalla potilaista voidaan todeta 
asetyylikoliinireseptoreiden vasta-aineita 

nefrotoksinen munuaisille myrkyllinen 
normokrominen anemian yhteydessä anemia, jossa punasolujen koko ja 

hemoglobiinipitoisuus ovat normaalit 
normosyyttinen normaalipunasoluinen 
odottamaton 
haittavaikutus 

haittavaikutus, jonka luonne, voimakkuus tai seuraus ei ole 
yhdenmukainen eläinlääkevalmistetta koskevan valmisteyhteenvedon 
kanssa 

ototoksinen sisäkorvalle myrkyllinen 
PBP penicillin binding protein, penisilliiniä sitova valkuaisaine 
perilymfa sisäkorvan ulkoneste 
p.o. per os, suun kautta 
protrombiiniaika PT, veren hyytymistesti, jossa mitataan protrombiinin muuttumista 

trombiiniksi 
s.c. subcutaneously, ihonalaisesti 
UVA ultraviolettisäteily, jonka aallonpituus on 320-400 nm 
vakava haittavaikutus hoidettujen eläinten kuolemaan johtava, henkeä uhkaava, pysyvään tai 

merkittävään toimintaesteisyyteen tai -kyvyttömyyteen johtava 
vaikutus, synnynnäinen epämuodostuma tai pysyviin tai pidentyneisiin 
oireisiin johtava vaikutus   

vestibulaarinen tasapainoon liittyvä 
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JOHDANTO 
 
 
Antibiootit kuuluvat koirilla yleisimmin käytettyihin lääkeaineisiin Suomessa. Valitettavasti 
kaikilla tehokkailla lääkkeillä, myös mikrobilääkkeillä, on hyödyllisten vaikutustensa lisäksi  
haittoja (Kaartinen ym., 2004). Haittavaikutukset aiheuttavat paljon päänvaivaa ja harmia 
niin eläinlääkäreille kuin omistajillekin, potilaalle ne voivat pahimmillaan olla kohtalokkaita. 
Haittavaikutukset voidaan kuitenkin usein ennustaa, ja niiden välttämiseksi eläinlääkäreiden 
tulisi ymmärtää käyttämiensä lääkeaineiden farmakologiset ominaisuudet sekä potilaan 
sairauden aiheuttamat muutokset esimerkiksi lääkeaineen kinetiikassa (Dowling, 2004). 
 
Lääkeaineiden aiheuttamien haittavaikutusten tunnistaminen ja haitoista raportointi on 
erittäin tärkeää, koska vain haittavaikutusilmoitusten perusteella voidaan arvioida 
lääkevalmisteiden hyöty-riskisuhdetta sekä haittavaikutusten taajuutta (Happonen, 2005; 
Muhonen, 2006). Antibioottien sekä muiden lääkeaineiden aiheuttamien haittavaikutusten 
todellista määrää eläimillä ei kuitenkaan valitettavasti tiedetä, koska aivan liian usein 
haittavaikutuksia ei raportoida Lääkelaitokselle. 2000-luvulla ilmoitukset eläinlääkkeiden 
epäillyistä haittavaikutuksista ovat kuitenkin lisääntyneet merkittävästi (Muhonen, 2006), ja 
kesällä 2006 eläinlääkärikunnan käyttöön tullut sähköinen ilmoituslomake toivottavasti lisää 
ilmoitusaktiivisuutta entisestään. 
 
Työni tavoite on kuvata Suomessa yleisesti käytettyjen antibioottien aiheuttamia 
haittavaikutuksia koirilla sekä helpottaa haittojen tunnistamista mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa. Vastaavaa selvitystä ei ole aiemmin tehty. Työssä käsitellään myös lääkeaineiden 
haittavaikutuksista ilmoittamista Lääkelaitokselle sekä Lääkelaitokselle vuosina 2002-2006 
tehtyjen haittavaikutusilmoitusten antibiootteja koskevaa osuutta. 
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KIRJALLISUUSKATSAUS 
 
 
1. LÄÄKEAINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET 
 
Lääkeaineiden haittavaikutukset ilmenevät eri elinjärjestelmissä, kuten ruoansulatus-
kanavassa (esimerkiksi oksentelu, ripuli, verenvuodot ja maksavauriot), aineenvaihdunnassa 
(esimerkiksi elektrolyyttihäiriöt), aistinelimissä (esimerkiksi silmävauriot sekä kuulo- ja 
tasapainohäiriöt), hengityselimissä, iholla (ihottumat), keskushermostossa, veressä ja veren-
kierrossa (hematologiset muutokset) sekä munuaisissa ja virtsateissä (Palva & Paakkari, 
2001). 
 
1.1. Tavallisimmat haittavaikutusmekanismit 
 
Lääkeaineiden haittavaikutukset voidaan Royerin (1997) mukaan jakaa A- (augmented), B- 
(bizarre), C- (continuous) ja D- (delayed) tyypin haittavaikutuksiin. A-tyypin haitta-
vaikutukset liittyvät suoraan lääkkeen farmakologisiin ja toksikologisiin ominaisuuksiin ja 
ovat selvästi ennustettavia ja annoksesta riippuvaisia. Suurin osa käytännön lääkehoidossa 
esiintyvistä haittavaikutuksista kuuluu tähän tyyppiin (Palva & Paakkari, 2001).  
 
Tyypin B haittavaikutukset ovat immunoallergisia/idiosynkraattisia ja vaikeasti ennustettavia 
reaktioita, joita ei voida johtaa lääkkeen tunnetuista haittavaikutuksista normaalissa 
populaatiossa. Nämä reaktiot eivät myöskään näytä olevan annosriippuvaisia, ja monet niistä 
ovat vakavia. C-tyypin haittavaikutukset liittyvät pitkäaikaisvaikutuksiin, kuten vastustus-
kykyyn, vaikutuksen voimistumiseen ja riippuvuuteen. Tyypin D haittavaikutukset 
ilmenevät myöhemmin, ja niihin kuuluvat esimerkiksi karsinogeenisuus, teratogeenisuus ja 
lisääntymisvirheet (Royer, 1997; Palva & Paakkari, 2001).  
 
Ennustettaviin haittavaikutuksiin katsotaan lukeutuvan lääkkeen toksisuus ja interaktiot 
(lääke-lääke, lääke-ympäristö, lääke-sairaus) sekä farmakologiset haitat. Ei-ennustettaviin 
haittavaikutuksiin kuuluvat satunnaiset haitat, yliherkkyys, immunoallergia, idiosynkrasia ja 
tuntemattomat geenivirheet (Royer, 1997). 
 
1.1.1. Annosriippuvaiset haittavaikutukset 
 
Annosriippuvaisia haittavaikutuksia kutsutaan myös luonnollisiksi (intrinsic) haitta-
vaikutuksiksi. Tällaiset haittavaikutukset ovat usein ennustettavissa ja ne voidaan toistaa 
koe-eläimillä. Annosriippuvaisten haittavaikutusten taustalla oleva mekanismi on yleensä 
tiedossa, ja monet näistä haitoista tulevat esille jo lääkkeen prekliinisten tutkimusten aikana. 
Annosriippuvaisia haittavaikutuksia voidaan välttää, kun lääke annostellaan oikein ja 
tunnistetaan tilanteet, joissa eläin voi olla herkkä kyseessä olevalle lääkeaineelle (Papich, 
2002b).  
 
1.1.2. Idiosynkraattiset haittavaikutukset 
 
Idiosynkraattinen reaktio ei yleensä ole annosriippuvainen eikä sitä voida ennustaa. Se 
esiintyy vain pienellä osalla lääkeaineelle altistetuista yksilöistä, eikä sen mekanismi yleensä 
ole yhteydessä lääkkeen terapeuttiseen vaikutustapaan. Mekanismia ei välttämättä edes 
tunneta (Papich, 2002b), mutta useiden immunologisten reaktioiden katsotaan kuuluvan 
tähän reaktiotyyppiin (Palva & Paakkari, 2001). Idiosynkraattiset haittavaikutukset ovat 
harvinaisempia kuin esimerkiksi annosriippuvaiset haittavaikutukset, mutta ne voivat olla 
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vakavia. Koska idiosynkraattisia haittavaikutuksia esiintyy vain murto-osalla lääkeaineelle 
altistetuista eläimistä, on käytännössä mahdotonta tunnistaa näitä haittavaikutuksia 
lääkeaineen prekliinisissä tutkimuksissa (Papich, 2002b). Käsite idiosynkraattinen viittaa 
siihen, että reaktio on riippuvaisempi yksilöstä itsestään kuin lääkeaineesta (Royer, 1997). 
 
Idiosynkraattisen haittavaikutuksen hoito vaatii aina lääkityksen lopettamisen. Idio-
synkraattinen toksisuus voi johtua itse lääkeaineen ominaisuudesta tai metaboliitista, jota 
muodostuu vaihtelevasti tietyn lajin eri yksilöillä. Idiosynkraattisiin reaktioihin voi 
mahdollisesti liittyä elimistön immunologinen vaste lääkeaineelle, mutta varmuutta asiasta ei 
ole (Trepanier, 2002). 
 
1.1.3. Yliherkkyysreaktiot 
 
Kun antibiootit aiheuttavat haittavaikutuksia, kyse on usein allergisista reaktioista. Yleensä 
syynä on penisilliini, mutta myös muut beetalaktaamit, kuten ampisilliini, amoksisilliini ja 
kefalosporiinit voivat aiheuttaa yliherkkyysreaktioita. Myös sulfonamidit aiheuttavat 
allergisia reaktioita koirilla. Allergiset yliherkkyysreaktiot lääkeaineelle eivät ole annos-
riippuvaisia eikä niillä ole yhteyttä lääkeaineen farmakologiseen vaikutusmekanismiin 
(Papich, 2002b). Allergiset reaktiot (tyypin I yliherkkyysreaktiot) ovat tulehdusreaktioita, 
jotka johtuvat IgE:n sitoutumisesta mast-soluihin ja basofiileihin. Tällöin näistä soluista 
vapautuu histamiinia, serotoniinia, verihiutaleita aktivoivaa tekijää sekä kemotaktisia aineita, 
mikä saa aikaan kliiniset oireet (Dowling, 2004).  
 
Ensimmäinen altistuminen tietylle lääkeaineelle voi saada aikaan lievän reaktion, mutta 
myöhemmät altistumiset samalle lääkeaineelle saattavat aiheuttaa vakavamman reaktion 
(herkistyminen). Antihistamiinit ja kortikosteroidit voivat lieventää yliherkkyysreaktioiden 
voimakkuutta (Papich, 2002b; Dowling 2004).  
 
Anafylaksia on henkeä uhkaava akuutti allerginen reaktio, jonka yhteydessä esiintyy 
hypotensiota, bronkokonstriktiota, angioödeemaa, laryngeaalista ja/tai faryngeaalista 
ödeemaa, urtikariaa, eryteemaa, kutinaa, sydämen rytmihäiriöitä sekä häiriöitä ruoansulatus-
kanavassa (Dowling, 2004). Koiran shokkielimiä ovat ruoansulatuskanava, maksa ja perna, 
ja koiralle tyypillisiä anafylaksian oireita ovat levottomuus/kiihtyminen, urtikaria,  oksen-
taminen sekä ulostaminen tai ripuli (hyperperistaltiikka). Vakavimmillaan anafylaksia 
aiheuttaa kollapsin (hypovoleemisen shokin seurauksena) sekä hengityslaman (EELA, 2002; 
Kuusela, 2004). Kliiniset oireet alkavat sekuntien tai minuuttien kuluessa lääkeaineen 
suonensisäisestä annostelusta, mutta kun lääkeaine annetaan jotain muuta reittiä, oireiden 
alku voi viivästyä jopa useita tunteja (Dowling, 2004). Mitä nopeammin oireet alkavat, sitä 
vakavammasta tilasta on yleensä kyse. Anafylaksian hoito edellyttää muun muassa 
suonensisäistä nesteytystä ja adrenaliinia (Kuusela, 2004). Anafylaktisen shokin hoito on 
esitetty vaihe vaiheelta taulukossa 1. Kuolema johtuu sydänpysähdyksestä, shokista tai 
tukehtumisesta (Dowling, 2004). 
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Taulukko 1. Anafylaktisen shokin hoito (Kuusela, 2004, tekijän luvalla) 
1. Jos eläimellä on hengitysvaikeuksia, varmista, että ilmatiet ovat auki. Anna 

lisähappea ja intuboi tarvittaessa. 
2. Anna adrenaliinia 0,01-0,02 mg/kg i.v. tai intubaatioputken kautta syvälle 

henkitorveen. Lievemmissä tapauksissa adrenaliinin voi antaa i.m. tai s.c. 
Ihonalaisesti annettuna lääkeaine ei kuitenkaan välttämättä imeydy kunnolla 
vasokonstriktion vuoksi. Adrenaliiniannos voidaan tarvittaessa uusia 5-10 minuutin 
kuluttua. 

3. Anna elektrolyyttiliuosta, esimerkiksi Ringerin asetaattia, i.v. neljäsosa eläimen 
veritilavuudesta kerrallaan niin nopeasti kuin mahdollista (koiran veritilavuus on 90 
ml/kg). Jokaisen annoksen jälkeen tarkistetaan perfuusion riittävyys ja annos 
uusitaan kunnes vaste on riittävä. Kolloidiliuos vähentää elektrolyyttiliuoksen 
tarvetta puolella, ja sitä on syytä antaa ainakin, jos todetaan viitteitä verisuonten 
läpäisevyyden lisääntymisestä (esimerkiksi hematokriitti nousee tai pysyy ennallaan 
kokonaisproteiinimäärän pienetessä, esiintyy keuhkoödeemaa tai ihonalaista 
ödeemaa). Kolloidiliuosta annetaan koiralle 5-10 ml/kg annoksin 10-15 minuutin 
kuluessa vasteen mukaan (kokonaismäärä 20 ml/kg). 

4. Jos mahdollista, seuraa koiran verenpainetta, laskimopainetta, EKG:tä, 
virtsanmuodostusta, hematokriittia ja proteiinin kokonaismäärää. 

5. Kun eläimen verenpaine on normalisoitunut ja perfuusio on riittävä, voidaan antaa 
kortisonia (esimerkiksi deksametasonia 1-4 mg/kg i.v. 20 minuutin aikana) ja 
mahdollisesti myös antihistamiinia (difenhydramiini (ei tällä hetkellä saatavilla 
Suomessa) 0,5-1 mg/kg hitaasti i.v. tai i.m.). Kortisonin nopea anto voi aiheuttaa 
verisuonten laajenemista ja verenpaineen laskua. 

6. Jos eläimen tila paranee hyvin puolen tunnin sisällä, ennuste on hyvä. Eläimen tilaa 
seurataan kuitenkin jatkuvasti vuorokauden ajan myöhäisreaktioiden varalta. 
Tarvittaessa shokkihoito uusitaan. 

 
 
1.1.4. Antoreittiin liittyvät haittavaikutukset 
 
Eri antoreitit voivat altistaa eläimen erilaisille lääkeaineiden haittavaikutuksille. Annettaessa 
ärsyttäviä aineita ihonalaisina tai lihaksensisäisinä injektioina ne voivat aiheuttaa kipua ja 
jopa kudosnekrooseja injektiopaikalla. Suun kautta annetut mikrobilääkkeet saattavat häiritä 
ruoansulatuskanavan normaalimikrobistoa ja aiheuttaa näin ollen esimerkiksi ripulia ja muita 
ruoansulatuskanavaan liittyviä oireita. Kun lääkeaineita annetaan suonensisäisinä injektioina, 
on aina hyvä muistaa esimerkiksi allergisten reaktioiden mahdollisuus. Lääkeaineet tulisikin 
injisoida suoneen hitaasti eläimen reaktioita seuraten (Sandholm & Kuusela, 1998). 
 
1.2. Lääkeaineiden haittavaikutuksista ilmoittaminen ja haittavaikutusten arviointi 
 
Kun uusi lääke saa myyntiluvan, se on käynyt läpi turvallisuusarvioinnin, joka perustuu koe-
eläimillä tehtyjen tutkimusten lisäksi kliinisiin tutkimuksiin. Lääkkeen tullessa markkinoille 
esimerkiksi sen pitkäaikaiskäytöstä sekä käytöstä erityisryhmien (kuten pentujen tai 
munuaisvikaisten eläinten) hoidossa on kuitenkin vain vähän kokemuksia. Näin ollen 
todellinen käsitys lääkkeen turvallisuudesta muotoutuu vasta sen tultua laajempaan käyttöön 
(Palva & Paakkari, 2001). 
 
Uuden lääkkeen turvallisuusarviointiin kuuluvat sekä perustutkimukset että kliiniset 
tutkimukset. Perustutkimuksiin sisältyvät muun muassa lääkkeen farmakodynaamiset, 
farmakokineettiset, toksikologiset sekä karsinogeenisuuteen ja lisääntymiskykyyn 
kohdistuvat tutkimukset. Eläinlääkkeisiin liittyy lisäksi käyttäjä- ja ympäristöturvallisuus-
tutkimukset, ja tuotantoeläinlääkkeisiin vielä jäämätutkimukset. Kun perustutkimuksista on 
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saatu riittävästi tietoa, uusi lääke pääsee kliinisiin lääketutkimuksiin. Tällöin määritellään 
sen hyödyt, kliiniset käyttöaiheet ja mahdolliset haittavaikutukset (Idänpään-Heikkilä, 2001).  
 
Tieteellisiin tutkimuksiin pohjautuvan dokumentaation perusteella ratkaistaan lopulta, 
otetaanko lääke käyttöön ja myönnetäänkö sille myyntilupa. Arvion tekee lääkevalvonnasta 
vastaava viranomainen kuultuaan ensin alan asiantuntijoita. Lääkelain asettamat myynti-
luvan myöntämisen edellytykset ovat lääkkeen osoitettu tehokkuus, turvallisuus ja 
moitteeton laatu sekä asianmukaiset valmisteyhteenvedot, pakkausselosteet ja pakkaus-
merkinnät. Lääkkeen tultua käyttöön sen tehon, pitkäaikaisvaikutusten, haittavaikutusten, 
käytön ja markkinoinnin valvonta jatkuu muun muassa lääkkeiden haittavaikutusilmoitusten 
avulla (Idänpään-Heikkilä, 2001).  
 
Eläinlääkevalmisteen haittavaikutuksesta ilmoittaminen on tärkeää lääketurvallisuuden 
seuraamisessa ja se tuo reaaliaikaista tietoa esimerkiksi eläinlääkkeiden eräkohtaisista 
ongelmista sekä haittavaikutusten taajuudesta (Muhonen, 2006). Erityisesti laadultaan ja 
voimakkuudeltaan odottamattomista tai aiemmin tuntemattomista haittavaikutuksista 
ilmoittaminen on erittäin tärkeää. Ilmoituksen voi tehdä eläinlääkäri, eläintenhoitaja, 
apteekin henkilökunta tai eläimen omistaja joko Lääkelaitokseen tai myyntiluvan haltijalle. 
Mahdollisimman kattavien tietojen saaminen eri lääkevalmisteiden haittavaikutuksista on 
oleellista lääkkeiden hyöty-riskisuhteen jatkuvaan arviointiin. Kaikkien epäiltyjen 
haittavaikutusten ilmoittaminen on siis tärkeää (Happonen, 2005). Lääkelaitoksen ohjeessa 
1/2003 (Eläimelle annetun lääkevalmisteen haittavaikutuksesta ilmoittaminen) eläin-
lääkäreitä ainoastaan kehoitetaan ilmoittamaan Lääkelaitokselle kaikki toteamansa ja 
epäilemänsä lääkevalmisteiden käyttöön liittyvät haittavaikutukset. Näin ollen Suomessa 
ilmoittaminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Lääkelaitoksen saamat haittavaikutusilmoitukset 
ovat siten spontaaneja, minkä vuoksi lääkeaineiden todellisia haittavaikutusinsidenssejä on 
vaikea arvioida. 
 
Haittavaikutusilmoitukset voi tehdä Lääkelaitokselle paperilomakkeella (lomake nro 722S) 
tai sähköisesti. Paperilomakkeen voi tilata Lääkelaitokselta tai sen voi tulostaa 
Lääkelaitoksen verkkosivuilta (www.nam.fi → Eläinlääkkeet → Eläinlääkkeiden haitta-
vaikutukset). Täytetty lomake lähetetään Lääkelaitokselle, vastaanottajaksi merkitään Eläin-
lääkkeiden haittavaikutusrekisteri. Sähköisen lomakkeen saa käyttöönsä FimNet-verkon 
kautta. FimNet:iin pääsee omilla Eläinlääkäriliiton antamilla FimNet-tunnuksilla joko 
Lääkelaitoksen verkkosivujen kautta (em. verkkosivuosoite) tai suoraan osoitteesta 
http://hava.nam.fi/vethava/. Jos eläinlääkärillä ei ole tunnuksia, hän voi ottaa yhteyttä 
Lääkelaitokseen sähköpostitse osoitteella vethava@nam.fi (Happonen, 2005; Muhonen, 
2006). 
 
Haittavaikutusilmoituksen perusteella arvioidaan haittavaikutuksen syysuhde käytettyyn 
lääkkeeseen sekä ilmenneen haitan vakavuus ja odotettavuus. Arviointia varten oleellisia 
tietoja ovat annos, aika lääkityksen annosta oireiden alkamiseen, oireiden kehittyminen ja 
kulku, haitan takia annettu hoito, potilaan toipuminen sekä lääkkeen eränumero (Happonen, 
2005). Haitan syysuhteen luokittelussa käytetään ABON-systeemiä. A tarkoittaa toden-
näköistä, B mahdollista, O luokittelematonta ja N epätodennäköistä valmisteesta johtuvaa 
syysuhdetta. Syysuhde on mahdollinen, kun havaitut oireet on voinut aiheuttaa myös jokin 
muu syy kuin lääkitys. Syysuhde puolestaan on luokittelematon, kun johtopäätöksen 
tekemiseksi ei ole riittävästi tietoa (EMEA, 1998; Happonen, 2005).  
 
Lääkelaitos lähettää tiedot haittavaikutuksesta valmisteen myyntiluvan haltijalle, jotta tämä 
voi velvoitteensa mukaisesti pitää yllä luetteloa valmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. 
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Lisäksi tiedot vakavista haittavaikutuksista lähetetään Euroopan lääkearviointivirastolle 
(EMEA) 15 vuorokauden kuluessa ilmoituksen saapumisesta (Lääkelaitoksen ohje 1/2003). 
 
 
2. BEETALAKTAAMIT JA BEETALAKTAMAASIN ESTÄJÄT 
 
Beetalaktaameihin kuuluvat penisilliinit ja kefalosporiinit. Penisilliineistä koirilla käytetään 
Suomessa G-penisilliiniä eli bentsyylipenisilliiniä sekä amoksisilliinia ja ampisilliinia, jotka 
kuuluvat aminopenisilliineihin. Kefalosporiineista koirilla käytetään joitakin ensimmäisen ja 
toisen sukupolven kefalosporiineja. Kefaleksiini ja kefatsoliini kuuluvat ensimmäiseen 
sukupolveen, kefuroksiimi toiseen. Beetalaktaameista amoksisilliinia käytetään usein yhdis-
telmävalmisteena klavulaanihapon kanssa (Evira, 2006). Klavulaanihappo on beetalakta-
maasin estäjä, jolla yksin on minimaalinen antimikrobinen teho, mutta yhdistettynä 
beetalaktaamiin se lisää beetalaktaamin tehoa (Prescott ym., 2000). 
 
2.1. Vaikutusmekanismi 
 
Beetalaktaamiantibiootit estävät bakteerien soluseinämän muodostumista häiritsemällä 
peptidoglykaanisynteesiä (Prescott ym., 2000). Ne sitoutuvat bakteerien seinämässä 
sijaitseviin penisilliiniä sitoviin valkuaisaineisiin (penicillin binding protein, PBP). PBP:t 
ovat proteolyyttisiä entsyymejä, esimerkiksi transpeptidaaseja ja karboksipeptidaaseja. 
Bakteerit tarvitsevat näitä entsyymejä organisoidessaan monimutkaista soluseinämäänsä 
voimakkaan kasvuvaiheen aikana (Männistö & Tuominen, 2001b). 
 
PBP:sta vain yksi, transpeptidaasi, on oleellinen peptidoglykaaniketjujen ristiinsidonnassa. 
Juuri tässä kohdassa beetalaktaamien vaikutusmekanismi ja sitoutuminen PBP:iin 
yhdistyvät, sillä muiden PBP:ien ja beetalaktaamien yhteisvaikutus ei muuta ristiinsidontaa. 
PBP:t ja beetalaktaamit muodostavat pysyviä komplekseja, jolloin entsyymien toiminta 
estyy ja beetalaktaamien bakterisidinen vaikutus ilmenee (Männistö & Tuominen, 2001b). 
 
Beetalaktaamit vaikuttavat vain kasvuvaiheessa oleviin bakteereihin, koska näissä 
bakteerisoluissa on käynnissä aktiivinen soluseinämän synteesi (Prescott ym., 2000). Kun 
peptidoglykaanin molekyyliketjujen sitoutuminen yhteen estetään, bakteerisolun seinämästä 
tulee löyhä ja bakteeri hajoaa, koska sen osmoottinen paine on suurempi kuin ympäristön 
(Boothe, 2001; Männistö & Tuominen, 2001b). 
 
Beetalaktaamirengas penisilliinien ja kefalosporiinien rakenteessa on olennainen näiden 
lääkeaineiden teholle. Tietyt bakteerit pystyvät tuottamaan beetalaktamaasientsyymejä, jotka 
hydrolysoivat beetalaktaamirenkaan. Tällöin beetalaktaamit muuttuvat tehottomiksi. Eräät 
penisilliinirungosta syntetisoidut aineet sitoutuvat palautumattomasti beetalaktamaaseihin ja 
inaktivoivat ne. Yksi tällaisista aineista on klavulaanihappo. Sillä on heikko antibakteerinen 
vaikutus, mutta yhdistelmänä esimerkiksi amoksisilliinin kanssa vaikutuskirjo laajenee 
merkittävästi. Tämä tietenkin edellyttää, että kirjon kapeus johtuu beetalaktamaaseista 
(Prescott ym., 2000; Männistö & Tuominen, 2001b). Nämä yhdistelmävalmisteet ovat 
bakterisidisia (Prescott ym., 2000).  
 
2.2. Farmakokineettiset ominaisuudet 
 
Beetalaktaamit ovat heikkoja happoja, mikä suosii imeytymistä suun kautta annettaessa. 
Useat beetalaktaamit tuhoutuvat kuitenkin ruoansulatuskanavan happamassa pH:ssa, jolloin 
niitä ei voida antaa oraalisesti. Poikkeuksia ovat kuitenkin muun muassa aminopenisilliinit 

 11



(myös yhdistettynä klavulaanihappoon) sekä tietyt ensimmäisen polven kefalosporiinit. 
Aminopenisilliineistä amoksisilliini imeytyy ampisilliinia paremmin suun kautta annettaessa, 
eikä ruoka vaikuta amoksisilliinin imeytymiseen (Boothe, 2001). 
 
Monia beetalaktaameja on olemassa parenteraalisina valmisteina. Imeytyminen 
parenteraalisesti annettuna on nopeaa ja täydellistä (Boothe, 2001). Beetalaktaamit 
jakautuvat kudoksiin hyvin, ja useat lääkeaineet saavuttavat terapeuttisen konsentraation 
esimerkiksi munuaisissa, maksassa, ihossa, suolistossa ja luussa. Beetalaktaamit eivät läpäise 
veri-aivoestettä kovinkaan tehokkaasti, mutta ne läpäisevät istukan ja pääsevät näin ollen 
sikiöön. Beetalaktaamien sitoutuminen plasman proteiineihin vaihtelee lääkeaineesta 
riippuen (Plumb, 2005). 
 
Beetalaktaamiantibiootit eritetään pääasiassa muuttumattomina virtsaan. Eritys tapahtuu 
glomerulaarisella filtraatiolla ja tubulussekreetiolla. Jotkut kefalosporiinit (kuten kefatsoliini) 
deasetyloidaan osittain maksassa ennen kuin ne eritetään virtsaan (Plumb, 2005). 
 
2.3. Teho 
 
Bakteerin herkkyys beetalaktaamille riippuu useasta eri tekijästä. Näitä tekijöitä ovat muun 
muassa beetalaktaamin sitoutuminen bakteerin PBP:iin, lääkeaineen kyky läpäistä bakteerin 
soluseinä sekä resistenssi bakteerin tuottamille beetalaktamaaseille (Prescott ym., 2000). 
Solunsisäiset bakteerit, kuten mykobakteerit, ovat käytännössä resistenttejä (Plumb, 2005).  
 
Bentsyylipenisilliinillä on hyvä teho useisiin gram-positiivisiin bakteereihin. Herkkiä ovat 
muun muassa beetahemolyyttiset streptokokit, jotkin stafylokokit, Actinomyces spp., 
Clostridium spp. sekä Corynebacterium spp. Gram-negatiivisista bakteereista herkkiä ovat 
esimerkiksi jotkut Fusobacterium-suvun edustajat ja Haemophilus spp. (Prescott ym., 2000). 
 
Aminopenisilliinit ovat laajakirjoisia penisilliinejä. Ne ovat yhtä aktiivisia gram-positiivisia 
bakteereita vastaan kuin bentsyylipenisilliinikin, mutta niiden aktiivisuus gram-negatiivisia 
bakteereita vastaan on parempi. Herkkiä gram-negatiivisia bakteereita ovat muun muassa 
Escherichia coli, Proteus spp. sekä Salmonella spp. (Prescott ym., 2000; Boothe, 2001). 
 
Amoksisilliinin ja klavulaanihapon yhdistelmille herkkiä bakteereita ovat muun muassa 
beetalaktaamaasia tuottava Staphylococcus aureus, Bordetella spp. ja Pasteurella spp. sekä 
enterobakteerit, kuten E. coli ja Klebsiella spp. (Prescott ym., 2000). 
 
Ensimmäisen sukupolven kefalosporiinit tehoavat pääasiassa gram-positiivisiin bakteereihin 
(esimerkiksi beetalaktamaasia tuottava S. aureus), kun taas toisen sukupolven kefalo-
sporiineilla on aktiivisuutta sekä gram-positiivisia että gram-negatiivisia bakteereita 
(esimerkiksi Enterobacter spp. ja Serratia spp.) vastaan (Prescott ym., 2000).  
 
2.4. Käyttöindikaatiot 
 
Beetalaktaamit ovat tärkeitä antibiootteja eläinten infektioiden hoidossa (Prescott ym., 
2000). Mikrobilääketyöryhmän muistiossa (2003) penisilliinejä suositellaan koirilla 
ensisijaishoitona puremiin ja paiseisiin, märkäiseen keuhkokalvotulehdukseen (pyothorax, 
pleuriitti), leptospiroosiin sekä puhtausluokka 1:een kuuluvaan kirurgiseen toimenpiteeseen 
(esimerkiksi ihokasvaimen poisto ja kastraatio), kun se kestää yli tunnin. Myös 
aminopenisilliinejä suositellaan ensisijaishoitona puremiin, paiseisiin ja märkäiseen 
keuhkokalvotulehdukseen (pyothorax, pleuriitti), mutta vielä lisäksi vatsakalvotulehdukseen 
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(peritoniitti) yhdessä gentamisiinin kanssa sekä virtsatietulehdukseen (kystiitti). 
Vaihtoehtohoitona aminopenisilliinejä suositellaan ientulehdukseen ja hampaan kiinnitys-
kudoksen sairauksiin (gingiviitti ja parodontiitti), hampaan juuriabskessiin, anaalipussien 
tulehdukseen, puhtausluokka 1:een ja 2:een kuuluvaan kirurgiseen toimenpiteeseen sekä 
borrelioosiin ja ehrlichioosiin.  
 
Mikrobilääketyöryhmä (2003) suosittelee amoksisilliinin ja klavulaanihapon yhdistelmää 
ensisijaishoitona väli- tai sisäkorvatulehdukseen (otitis media ja otitis interna), keuhko-
kuumeeseen (pneumonia), munuaistulehdukseen (pyelonefriitti) sekä myosiittiin tai 
flegmoniin. Vaihtoehtohoitona tätä lääkeaineyhdistelmää suositellaan pinnalliseen iho-
tulehdukseen, syvään ihotulehdukseen (pyoderma), puremiin ja paiseisiin, infektiiviseen 
keuhkoputken tulehdukseen (trakeobronkiitti eli ns. kennelyskä), ientulehdukseen ja 
hampaan kiinnityskudoksen sairauksiin (gingiviitti ja parodontiitti), juuriabskessiin, kohtu-
tulehdukseen (metriitti) sekä virtsatietulehdukseen (kystiitti). 
 
Ensimmäisen polven kefalosporiineja suositellaan ensisijaiseksi hoidoksi yli tunnin 
kestävään puhtausluokka 1:een kuuluvaan kirurgiseen toimenpiteeseen sekä puhtausluokka 
2:een kuuluvaan kirurgiseen toimenpiteeseen (esimerkiksi sterilaatio, sektio, virtsakivien 
poisto). Vaihtoehtoisena hoitona niitä suositellaan pinnallisessa ihotulehduksessa, syvässä 
ihotulehduksessa (pyoderma), keuhkokuumeessa (pneumonia), munuaistulehduksessa 
(pyelonefriitti), infektiivisessä luu- ja luuydintulehduksessa (osteiitti, osteomyeliitti) sekä 
niveltulehduksessa (artriitti). Kefalosporiineja suositellaan ensisijaiseksi hoidoksi väli- tai 
sisäkorvatulehdukseen (otitis media ja otitis interna). Kolmannen ja neljännen polven 
kefalosporiinit on varattu vain ihmisten lääkintään eikä niitä näin ollen tule käyttää 
eläinlääkinnässä (Mikrobilääketyöryhmä, 2003). 
 
Vaihtoehtohoitona beetalaktaameja suositellaan yhdessä metronidatsolin kanssa myosiittiin 
tai flegmoniin sekä yhdessä aminoglykosidin kanssa leptospiroosiin (Mikrobilääketyöryhmä, 
2003). 
 
2.5. Beetalaktaamien haittavaikutukset 
 
Beetalaktaamien tavallisimmat haittavaikutukset ovat ruoansulatuskanavan oireet sekä 
yliherkkyysreaktiot. Harvinaisempia haittavaikutuksia ovat neurologiset oireet. Lisäksi niillä 
on yhteisvaikutuksia muiden lääkeaineiden kanssa. 
 
2.5.1. Yliherkkyysreaktiot 
 
Allergiset yliherkkyysreaktiot ovat tärkeimpiä beetalaktaamien aiheuttamia haitta-
vaikutuksia. Ne voivat ilmetä vain lievinä iho-oireina, kuten urtikariana, mutta 
vakavimmillaan anafylaktisena reaktiona. Penisilliinien ja kefalosporiinien välillä esiintyy 
jonkin verran ristireaktioita (Männistö & Tuominen, 2001c).  
 
Beetalaktaamien aiheuttamien immunologisten reaktioiden taustalla on useimmiten IgE- tai 
T-soluvälitteinen vaste, vaikka myös muut immunologiset mekanismit voivat olla mukana 
näissä yliherkkyysreaktioissa (Blanca ym., 2005; Rodriguez-Pena ym., 2006). Beeta-
laktaamimolekyyli voi aueta spontaanisti tai esimerkiksi proteiinin aminoryhmän läsnä 
ollessa, jolloin se muodostaa pysyvän kovalenttisesti sitoutuneen konjugaatin. Useimmat 
proteiineihin sitoutuneet penisilliinit ovat tässä konjugaattimuodossa, ja suurin osa 
muodostuneista vasta-aineista tunnistaa tämän rakenteen (Rodriguez-Pena ym., 2006). 
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Allergisten reaktioiden aiheuttaja ei siis ole itse penisilliini, vaan reaktion saavat aikaan 
penisilliinin hajoamistuotteet (Männistö & Tuominen, 2001b). 
 
Penisilliinit voivat toimia joko spesifeinä tai ristireagoivina hapteeneina riippuen lääkeaineen 
kemiallisesta rakenteesta ja yksilön geneettisestä vasteesta. Proteiinien haptenisaatio voi 
vaihdella penisilliinistä ja proteiinista riippuen. Penisilliinit voivat sitoutua seerumin tai 
solun proteiineihin, ja joissakin tapauksissa näillä proteiineilla on immunologista merkitystä. 
Tällöin syntyy immunologinen vaste (Rodriguez-Pena ym., 2006). 
 
Beetalaktaamien kanssa reagoivat vasta-aineet voivat tunnistaa lukuisia erilaisia yksityis-
kohtia. Tunnistettavia rakenteita ovat muun muassa lääkeainemolekyylin sivuketjun osa, 
koko sivuketju sekä koko penisilliini- tai kefalosporiinimolekyyli (Baldo ym., 2001). 
 
Erilaiset yliherkkyystyypit aiheuttavat erilaisia kliinisiä oireita. Tyypin I yliherkkyys-
reaktiolla tarkoitetaan IgE-välitteistä yliherkkyyttä, ja se ilmenee yleensä välittömänä 
urtikariana tai anafylaksiana. Tyypin II yliherkkyysreaktiot ovat vasta-ainevälitteisiä, ja ne 
ilmenevät esimerkiksi hemolyyttisenä anemiana ja trombosytopeniana. Tyypin III reaktiot 
puolestaan ovat immunokompleksivälitteisiä ja niihin luetaan muun muassa vaskuliitti ja 
seerumitauti. Tyypin IV yliherkkyysreaktiot ovat T-soluvälitteisiä ja ne ilmenevät muun 
muassa kontakti-ihottumana tai elinspesifisinä reaktioina (Rodriguez-Pena ym., 2006). 
 
Beetalaktaamilääkitystä tulisi välttää hoidettaessa eläintä, jolla on jo aiemmin ollut 
allerginen reaktio beetalaktaamilääkityksen yhteydessä (Prescott ym., 2000), koska toistuva 
altistus samalle lääkeaineelle voi aiheuttaa vakavan reaktion kuten anafylaksian (Papich, 
2002b). Allergian puhkeaminen ei ole annosriippuvaista. Anafylaktisen reaktion riski on 
suurempi, kun lääke annetaan suonensisäisesti kuin jos se annettaisiin suun kautta (Männistö 
& Tuominen, 2001b). 
 
2.5.2. Neurologiset vaikutukset 
 
Beetalaktaamit voivat aiheuttaa keskushermostoon kohdistuvia haittavaikutuksia kuten 
kouristuksia. Neurologisten haittojen mekanismi perustuu siihen, että nämä lääkeaineet 
estävät GABA:n sitoutumisen reseptoriinsa. Lisäksi esimerkiksi penisilliini voi sitoutua 
myös suoraan kloridikanavaan estäen kloridin sisäänpääsyn hermosoluun (Papich, 2002b; 
Chow ym., 2005). Penisilliineistä bentsyylipenisilliinillä on suurin kyky aiheuttaa 
kouristuksia, kun taas kefalosporiineista suonensisäisesti annettu kefatsoliini on yleisin 
kouristusten aiheuttaja (Papich, 2002b). 
 
Tärkein kouristuksille altistava tekijä on munuaisten vajaatoiminta, koska veri-aivoesteen 
läpäisevyys lisääntyy esimerkiksi uremian seurauksena. Lääkeaineet myös kertyvät 
elimistöön, kun niitä ei enää eritetä normaalisti munuaisten kautta. Tärkein hoito näiden 
haittavaikutusten kohdalla on lopettaa lääkitys. Kouristuksia voi lievittää antamalla koiralle 
esimerkiksi diatsepaamia, joka potentoi GABA:a ja näin ollen kumoaa beetalaktaamien 
vaikutuksen (Papich, 2002b). 
 
2.5.3. Muut haittavaikutukset ja interaktiot 
 
Suun kautta annettuna beetalaktaamit voivat aiheuttaa ruoansulatuskanavaan kohdistuvia 
haittavaikutuksia, kuten oksentamista ja anoreksiaa. Kefalosporiinien kohdalla näitä oireita 
voi lievittää antamalla lääkkeen pienen ruokamäärän kanssa. Koska beetalaktaamit voivat 
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myös muuttaa eläimen ruoansulatuskanavan normaalimikrobistoa, antibioottihoidon 
aiheuttamaa ripulia sekä jopa superinfektiota voi esiintyä (Plumb, 2005). 
 
Erityisesti kefalosporiinit aiheuttavat kipua ihonalaisen ja lihaksensisäisen injektion 
yhteydessä (Prescott ym., 2000; Plumb, 2005). Suonensisäisesti annettuna ne voivat 
aiheuttaa tromboflebiitin (Plumb, 2005). 
 
Morgan ym. (2000) tutkivat suonensisäisen ampisilliinin, kefatsoliinin ja kefoksitiinin 
vaikutuksia verenpaineeseen ja sydämen sykkeeseen terveillä, nukutetuilla koirilla. 
Tutkimuksessa ei havaittu merkittäviä hemodynaamisia vaikutuksia minkään tutkitun 
lääkeaineen injektion jälkeen verrattaessa koiria kontrolliryhmän eläimiin. Tutkimus paljasti 
kuitenkin lievän verenpaineen laskun ampisilliinia annettaessa. Tutkijat päättelivät näiden 
tulosten perusteella, että ampisilliinia, kefatsoliinia ja kefoksitiinia voidaan antaa suonen-
sisäisenä boluksena turvallisesti terveille potilaille. Varovaisuutta tulisi kuitenkin noudattaa 
annettaessa ampisilliinia suonensisäisesti potilaille, joilla on hemodynaamisia häiriöitä. 
 
Kefalosporiineja pidetään potentiaalisesti nefrotoksisina, koska ne voivat aiheuttaa 
immunokompleksien kertymistä glomerulusten tyvikalvoille. Ne voivat myös aiheuttaa 
suoran toksisen vaikutuksen, joka johtaa akuuttiin tubulusnekroosiin (Dowling, 2004). 
Tämän haittavaikutuksen riski on kuitenkin pieni käytettäessä tavanomaisia lääkeannoksia 
eläimillä, joiden munuaiset toimivat normaalisti. Koska kefalosporiinit voivat aiheuttaa 
munuaisvaurioita, niitä tulee käyttää varoen muiden nefrotoksisten lääkeaineiden, kuten 
aminoglykosidien, kanssa (Plumb, 2005). 
 
Osborne ym. (1999) raportoivat, että ampisilliini muodosti kiteitä virtsaan, kun sitä annettiin 
koiralle suun kautta suuria määriä. 
 
 
3. SULFONAMIDIT JA DIAMINOPYRIMIDIINIT 
 
Sulfonamideista Suomessa ovat tällä hetkellä käytössä sulfadiatsiini, sulfadoksiini sekä 
sulfasalatsiini ja diaminopyrimidiineistä trimetopriimi. Näitä lääkeaineryhmiä käytetään 
koirilla yhdistelmävalmisteina, potentoituina sulfonamideina (Evira, 2006).  
 
3.1. Vaikutusmekanismi 
 
Foolihappo on välttämätön proteiini- ja nukleiinihappometabolian substraatti. Bakteerit eivät 
pysty käyttämään hyväkseen ympäristönsä foolihappoa, vaan niiden täytyy syntetisoida se 
aloittaen para-aminobentsoehaposta (PABA) (Boothe, 2001). Sulfonamidit ovat PABA:n 
rakenneanalogeja ja näin ollen ne estävät foolihapon synteesiä bakteerisoluissa. Nisäkässolut 
saavat foolihapon ympäristöstään vitamiinina, joten sulfonamidit eivät vaikuta nisäkässoluun 
samoin kuin bakteerisoluun (Prescott ym., 2000; Tuominen & Männistö, 2001a). 
 
Myös diaminopyrimidiinit häiritsevät bakteerisolun foolihapposynteesiä, mutta ne 
vaikuttavat metaboliareitin myöhäisemmässä vaiheessa. Diaminopyrimidiinit estävät 
dihydrofolaatin muuttamista tetrahydrofolaatiksi häiritsemällä dihydrofoolihapporeduktaasin 
toimintaa, jolloin foolihapon synteesi estyy. Nisäkkäiden entsyymi ei ole yhtä herkkä 
diaminopyrimidiinien vaikutukselle (Boothe, 2001; Tuominen & Männistö, 2001a). 
 
Sekä sulfonamidit että diaminopyrimidiinit ovat yksinään bakteriostaattisia mikrobilääkkeitä, 
mutta kun nämä lääkeaineryhmät yhdistetään, syntyy potentoituja sulfonamideja, jotka ovat 
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vaikutukseltaan bakterisidisia. Tämä johtuu lääkeaineiden peräkkäisistä vaikutuskohdista 
foolihapon synteesissä ja metaboliassa (Boothe, 2001; Tuominen & Männistö, 2001a). 
 
3.2. Farmakokineettiset ominaisuudet 
 
Potentoidut sulfonamidit imeytyvät hyvin suun kautta annettaessa. Ihonalaisesti annettuna 
imeytyminen on hitaampaa (Plumb, 2005). 15-90 % sulfonamideista ja noin 60 % diamino-
pyrimidiineistä sitoutuu plasman proteiineihin (Prescott ym., 2000). Potentoiduilla 
sulfonamideilla on suuri jakautumistilavuus ja ne läpäisevät veri-aivoesteen etenkin 
aivokalvojen ollessa tulehtuneet. Ne läpäisevät myös istukan ja erittyvät maitoon. 
Potentoidut sulfonamidit saavuttavat terapeuttisen konsentraation myös eturauhasessa 
(Boothe, 2001; Plumb, 2005). 
 
Sulfonamidit eliminoituvat pääasiassa maksassa tapahtuvan asetylaation kautta, mutta ne 
voidaan myös konjugoida glukuronihapon kanssa tai hydroksyloida (Prescott ym., 2000). 
Koirilla asetylaatiokyky on heikko, koska koirilta puuttuvat geenit, jotka koodaavat 
asetylaatioon tarvittavia entsyymejä (Trepanier, 2004). Näin ollen sulfonamidien metabolia 
noudattaa muita reittejä. Sulfonamidien asetyloidut metaboliitit ovat yleensä vähemmän 
liukoisia kuin itse lääkeainemolekyylit, mikä lisää munuaisvaurion riskiä, jos metaboliitit 
saostuvat muodostaen kiteitä. Sulfonamidit eritetään munuaisissa muuttumattomina 
sulfonamidimolekyyleinä tai konjugoituneina metaboliitteina joko glomerulusfiltraation tai 
aktiivisen tubulaarisen sekreetion kautta. Sulfonamidien eliminaatiopuoliintumisajat 
vaihtelevat lääkeaineesta riippuen. Myös diaminopyrimidiinien eliminaatiossa maksassa 
tapahtuvalla metabolialla on merkitystä ennen kuin lääkeaine poistuu elimistöstä munuaisten 
kautta (Prescott ym., 2000; Boothe, 2001; Plumb, 2006). 
 
3.3. Teho 
 
Potentoidut sulfonamidit ovat teholtaan laajakirjoisia. Ne tehoavat sekä gram-positiivisiin 
että gram-negatiivisiin bakteereihin. Gram-positiivisista bakteereista herkkiä ovat 
esimerkiksi useat streptokokit, stafylokokit ja Nocardia. Gram-negatiivisista bakteereista 
esimerkiksi useat Enterobacteriaceae-heimon bakteerit ovat herkkiä. Potentoidut 
sulfonamidit tehoavat myös joihinkin alkueläimiin. Herkkiä alkueläimiä ovat muun muassa 
Toxoplasma ja Pneumocystis carinii. Joissakin lähteissä mainitaan, että potentoidut 
sulfonamidit tehoaisivat myös anaerobisiin bakteereihin, mutta asiasta kiistellään (Prescott 
ym., 2000; Plumb, 2005).  
 
 3.4. Käyttöindikaatiot 
 
Potentoitujen sulfonamidien etuja ovat niiden hyvä jakautuminen kudoksiin, suhteellisen 
laajakirjoinen bakterisidinen aktiivisuus sekä suuri hyötyosuus suun kautta annettaessa 
(Prescott ym. 2000). 
 
Mikrobilääketyöryhmän muistiossa (2003) sulfonamidi-diaminopyrimidiinilääkitystä 
suositellaan koirille ensisijaisena hoitona pinnalliseen ihotulehdukseen, keuhkokuumeeseen 
(pneumonia), eturauhastulehdukseen (prostatiitti), kohtutulehdukseen (metriitti), virtsatie-
tulehdukseen (kystiitti) ja munuaistulehdukseen (pyelonefriitti), sekä puhtausluokka 2:een 
kuuluvaan kirurgiseen toimenpiteeseen (esimerkiksi sterilaatio, sektio ja virtsakivien poisto). 
Vaihtoehtoisena hoitona sitä suositellaan akuutissa suolistotulehduksessa (enteriitti), 
anaalipussien tulehduksessa sekä infektiivisessä osteiitissa ja osteomyeliitissä.  
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Sulfasalatsiinia suositellaan vaihtoehtohoitona tulehdukselliseen suolistosairauteen 
(Mikrobilääketyöryhmä, 2003), koska se hajoaa paksusuolessa bakteerien vaikutuksesta 
sulfapyridiiniksi ja 5-aminosalisyylihapoksi (5-ASA). Sulfapyridiini imeytyy nopeasti, mutta 
5-ASA imeytyy vähäisemmässä määrin ja sillä on suolen limakalvolla paikallinen anti-
inflammatorinen vaikutus (Tuominen & Männistö, 2001a). 
 
3.5. Sulfonamidien haittavaikutukset 
 
Monet metaboliset tekijät voivat vaikuttaa yksilön riskiin kehittää sulfonamidiyliherkkyys 
(Trepanier, 2004). Sulfonamidien aiheuttamat haittavaikutukset ovat useimmiten idiosynk-
raattisia tai annosriippuvaisia.  
 
3.5.1. Idiosynkraattiset haittavaikutukset 
 
Tällä hetkellä vallalla olevan käsityksen mukaan idiosynkraattiset haittavaikutukset saavat 
alkunsa, kun sulfonamidimolekyyli aktivoidaan reaktiivisiksi metaboliiteiksi, jotka 
haptenoivat kudosproteiineja, mikä edelleen johtaa antigeenin esittelyyn ja T-solujen 
proliferaatioon. Reaktiivisen metaboliitin on havaittu olevan myös suoraan sytotoksinen 
suhteellisen korkeina konsentraatioina. On myös olemassa todisteita humoraalisen 
puolustuksen osallistumisesta näihin reaktioihin (Trepanier, 2004). Eräässä tutkimuksessa 
yritettiin selvittää, onko edellä mainitun reaktiivisen metaboliitin parenteraalinen anto 
koirille yhteydessä sulfonamidiyliherkkyyden synnyn kanssa. Tutkimuksessa saatiin tulos, 
jonka mukaan reaktiivisen metaboliitin anto koirille annoksella, jonka on todettu olevan 
immunogeeninen muilla lajeilla, ei ole riittävä aiheuttamaan immunologista vastetta tai 
kliinisiä yliherkkyyden oireita tällä herkällä lajilla (Lavergne ym., 2005). Tietyn 
sulfonamidin ja tietyn haittavaikutuksen välillä ei ole todettu yhteyttä (Trepanier ym., 2003). 
 
Sulfonamidien idiosynkraattiset haitat voivat tulla esiin jo viiden vuorokauden kuluttua 
lääkityksen aloittamisesta annettaessa lääkettä tavanomaisilla annoksilla. Koirilla 
idiosynkraattiset reaktiot kehittyvät keskimäärin 12 vuorokautta sulfonamidilääkityksen 
aloittamisen jälkeen. On myös otettava huomioon, että kliiniset oireet voivat ilmetä vasta 
lääkkeen annostelun loputtua (Trepanier ym., 2003; Trepanier, 2004).  
 
Koirilla havaittuja potentoitujen sulfonamidien idiosynkraattisia haittavaikutuksia ovat muun 
muassa kuume, polyartropatia (moninivelsairaus), keratoconjunctivitis sicca (kuiva-
silmäisyys), maksatoksisuus, iho-oireet, trombosytopenia, neutropenia, hemolyyttinen 
anemia, uveiitti (silmän suonikalvoston tulehdus), lymfadenopatia (imusolmukesairaus), 
naaman turvotus, proteinuria sekä harvemmin pankreatiitti (haimatulehdus), meningiitti 
(aivokalvotulehdus), fokaalinen retiniitti (paikallinen verkkokalvotulehdus), naaman 
halvaantuminen ja polymyosiitti (monilihastulehdus) (Trepanier ym., 2003; Trepanier, 
2004).  
 
Trepanier ym. (2003) havaitsivat, että kuume oli yleisin koirilla esiintyvä potentoitujen 
sulfonamidien aiheuttama idiosynkraattinen haittavaikutus ja sitä esiintyi noin 50 %:lla 
sulfonamidien haittavaikutuksista kärsivistä koirista. Toiseksi yleisin haitta oli 
trombosytopenia ja kolmanneksi yleisin hepatopatia. Giger ym. (1985) päättelivät, että 
potentoitujen sulfonamidien käytön yhteydessä esiintyvät idiosynkraattiset reaktiot johtuvat 
sulfonamidista eivätkä diaminopyrimidiinista, mutta asiasta ei vielä ole täyttä varmuutta. 
Trombosytopenia ja hepatopatia ovat yhteydessä huonoon ennusteeseen. Narttukoirilla on 
todettu enemmän sulfonamidien idiosynkraattisia haittoja, mutta tämä voi johtua siitä, että 
narttukoirille määrätään mahdollisesti useammin sulfonamidilääkekuureja kuin uroksille 
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muun muassa virtsatietulehdusten hoitoon. Haittavaikutuksista toipuminen ei puolestaan ole 
ollut yhteydessä sukupuoleen, ikään, rotuun tai annettuun sulfonamidiin (Trepanier ym., 
2003). 
 
Yksi useimmin koirilla raportoiduista potentoitujen sulfonamidien idiosynkraattisista 
reaktioista on aseptinen polyartriitti. Yleensä tämän haittavaikutuksen yhteydessä tavataan 
kuumetta. Polyartriitti esiintyy esimerkiksi kyynärpäässä, polvessa sekä karpaali- ja 
tarsaalinivelissä (Cribb ym. 1996; Trepanier, 2004). Nivelnesteessä nähdään pääasiassa 
neutrofiileja, muttei toksisia muutoksia tai mikrobeja (Giger ym., 1985; Trepanier, 2004). 
Polyartriitin oireita ovat muun muassa ontuminen, jäykkä kävely sekä nivelalueiden turvotus 
ja kipu (Giger ym., 1985; Noli ym., 1995). Raportoiduissa tapauksissa aika lääkityksen 
aloittamisesta ontumisen alkuun on ollut 7-21 vuorokautta. Uudelleen altistuminen 
lääkeaineelle voi tosin johtaa kliinisten oireiden esiintymiseen jo tunneissa tai päivissä. 
Lääkityksen lopettamisen jälkeen koiran tila paranee 1-3 vuorokaudessa. Glukokortikoidi-
lääkityksen ei ole havaittu nopeuttavan toipumista (Trepanier, 2004).  
 
Potentoitujen sulfonamidien käyttöön liittyvää artropatiaa näyttäisi esiintyvän vain koirilla 
(Trepanier, 2004). Haitan yleisyyttä on kuitenkin vaikea arvioida, koska suurinta osaa 
tapauksista ei raportoida. Eräässä kyselytutkimuksessa potentoitujen sulfonamidien 
aiheuttaman ontumisen esiintymistiheydeksi saatiin 4 %, kun tarkasteltiin omistajien 
lemmikeillään havaitsemia haittavaikutuksia eri antibioottihoitojen yhteydessä (Kunkle ym., 
1995).  Isojen rotujen yksilöt näyttäisivät olevan alttiimpia kuin pienempien rotujen yksilöt. 
Etenkin dobermannit ovat olleet yliedustettuina raportoiduissa tapauksissa (Trepanier, 1999; 
Trepanier, 2004). Dobermanneilla on havaittu polyartropatian lisäksi lymfadenopatiaa, 
kuumetta, polymyosiittia, anemiaa, retiniittiä, glomerulonefropatiaa, ihottumaa, leukopeniaa 
ja trombosytopeniaa (Giger ym., 1985). 
 
Potentoitujen sulfonamidien aiheuttamiin silmiin kohdistuviin haittavaikutuksiin kuuluvat 
keratoconjunctivitis sicca (KCS), uveiitti sekä fokaalinen retiniitti (Trepanier, 2004). KCS 
on suhteellisen yleinen potentoitujen sulfonamidien aiheuttama haittavaikutus koirilla. 
Eräässä tutkimuksessa sen esiintyvyys oli noin 15 %, kun 5 koiraa 33 sulfonamidilääkitystä 
saaneesta koirasta sairastui (Berger ym., 1995). KCS:n oireita ovat vähentynyt 
kyyneltuotanto, mukopurulentti silmien erite, valonarkuus sekä sekundaariset kornean 
haavat. Vähentynyt kyyneltuotanto on bilateraalista ja usein palautumatonta (Morgan & 
Bachrach, 1982; Trepanier, 1999). Koiran painon on havaittu olevan yhteydessä KCS:n 
esiintymiseen. Kevyempien koirien (alle 12 kg painavien) on osoitettu olevan herkempiä 
sulfonamidien aiheuttamalle KCS:lle, mutta tämä saattaa johtua siitä, että pienet koirat 
voivat olla alttiimpia potentoitujen sulfonamidien yliannokselle, kun lääkettä annostellaan 
mg/kg-periaatteella (Berger ym., 1995).   
 
KCS eroaa muista sulfonamidien aiheuttamista idiosynkraattisista haitoista siinä, että 
oireiden alkamiseen voi kulua usein kuukausia tai jopa vuosia ennemmin kuin päiviä tai 
viikkoja. Rakenteeltaan sulfonamideja muistuttavien aryyliamiiniyhdisteiden on osoitettu 
olevan sytotoksisia kyynelrauhaskudoksessa (Trepanier, 2004). Oletetaankin, että sulfon-
amidien silmiin kohdistuva toksisuus johtuisi lääkeaineen sivuketjussa sijaitsevasta typpeä 
sisältävästä renkaasta (Trepanier, 1999). Morgan & Bachrach (1982) havaitsivat, että 
sulfadiatsiini ja sulfasalatsiini aiheuttivat KCS:aa koirilla. Molemmissa näistä lääkeaine-
molekyyleistä on typpeä sisältäviä renkaita (Morgan & Bachrach, 1982).  
 
Toistaiseksi ei ole täysin selvää, onko sulfonamidien aiheuttama KCS primaaristi 
idiosynkraattinen vai annosriippuvainen haitta (Trepanier, 2004). KCS voi esiintyä joko 
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yksinään tai yhdessä systeemisten yliherkkyysreaktioiden kanssa. Se voi olla reversiibeli 
joissain tapauksissa, jos lääkitys keskeytetään nopeasti (Trepanier ym., 2003). Tästä johtuen 
sulfonamidilääkitystä saavien koirien kyyneltuotantoa pitäisikin seurata (Berger ym., 1995; 
Trepanier, 1999). 
 
Uveiitti voi joskus olla seurausta KCS:sta tai trombosytopenian aiheuttamasta silmän 
sisäisestä verenvuodosta. Sulfonamidilääkityksen aiheuttama uveiitti voi esiintyä myös 
yksinään (Trepanier, 2004). Fokaalista retiniittiä, jonka yhteydessä esiintyy muun muassa 
retinan ödeemaa, on raportoitu yhdellä dobermannilla, jolla esiintyi myös sulfonamidi-
lääkityksestä johtuvaa artropatiaa. Koiralla havaitut vauriot paranivat, kun lääkkeen anto 
lopetettiin (Giger ym., 1985). 
 
Akuutti hepatopatia on yksi vakavimmista potentoitujen sulfonamidien aiheuttaman 
idiosynkraattisen toksisuuden muodoista koirilla ja se liittyy huonoon ennusteeseen 
(Trepanier ym., 2003; Trepanier, 2004). Sulfatoksisuus aiheuttaa akuutin parenkyymi-
vaurion, johon liittyy lievä tai vakava seerumin ALAT-aktiivisuuden nousu, akuutti 
kolestaasi sekä ikterus tai näiden kahden yhdistelmä (Trepanier, 2004). Yleisin 
histopatologinen löydös on selvä maksanekroosi, mutta myös kolestaasia ja lymfoplasma-
syyttistä tulehdusta on havaittu (Twedt ym., 1997; Trepanier ym., 2003). 
 
Lääkeaineiden aiheuttaman maksanekroosin ajatellaan johtuvan lääkeaineen suorasta 
sytotoksisuudesta, lääkeaineen reaktiivisesta metaboliitista tai humoraalisista ja/tai 
soluvälitteisistä immuunivasteista. Lääkeaineista johtuvan kolestaasin mekanismi tunnetaan 
huonommin, mutta se voi liittyä sappisuolojen kuljettajiin, joiden toiminta saattaa estyä 
tiettyjen lääkeaineiden vaikutuksesta. Sulfonamidien aiheuttama maksatoksisuus johtuu 
todennäköisesti lääkeaineen reaktiivisesta metaboliitista. Tämä metaboliatuote on 
sytotoksinen ja voi haptenoida kudosproteiineja. Metaboliitti detoksifioidaan pääasiassa ei-
entsymaattisella glutationin, kysteiinin ja askorbaatin aikaansaamalla pelkistysreaktiolla. 
Hepatotoksisuuden taustalla epäillään olevan myös jokin immunologinen mekanismi, koska 
oireiden alku on viivästynyt ensimmäisen lääkeainealtistuksen yhteydessä, mutta ne 
ilmenevät nopeasti, kun eläin altistetaan lääkeaineelle uudestaan (Trepanier, 2002). 
 
Vaikka potentoituihin sulfonamideihin liittyvä hepatopatia näyttäisi yleisesti ottaen olevan 
erittäin harvinainen haittavaikutus, sulfonamidien osuus lääkeainevälitteisen hepatopatian 
aiheuttajana koirilla on merkittävä (Trepanier, 2004). Hoitavan eläinlääkärin tulisikin olla 
tietoinen siitä, että epätavallista idiosynkraattista potentoitujen sulfonamidien aiheuttamaa 
hepatotoksisuutta voi esiintyä koirilla. Aikainen oireiden tunnistaminen, lääkityksen 
keskeyttäminen pienenkin kliinisen oireen havaitsemisen jälkeen sekä aggressiivinen 
tukihoito ovat välttämättömiä hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi (Twedt ym., 1997; 
Trepanier, 2002). 
 
Potentoidut sulfonamidit ovat aiheuttaneet koirilla trombosytopeniaa, neutropeniaa sekä 
Coomb’s-positiivista hemolyyttistä anemiaa (Trepanier, 1999; Trepanier ym., 2003). 
Trombosytopenian oletetaan johtuvan immuunivälitteisestä verihiutaleiden tuhoutumisesta, 
mutta myös vaskuliitilla ja sen aiheuttamalla sekundaarisella verihiutaleiden aktivaatiolla ja 
kulutuksella näyttäisi olevan merkitystä joillakin koirilla (Giger ym., 1985; Trepanier, 2004). 
Joissakin tapauksissa on havaittu vasta-aineita megakaryosyyteille. Neutropenia havaitaan 
usein lääkityksen aikaisessa vaiheessa ja se on ohimenevää. Haitan vakavuusaste voi 
vaihdella lievästä neutropeniasta agranulosytoosiin (Trepanier, 2004).  
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Vaikuttaa siltä, että hemolyyttinen anemia on harvinaisempi haittavaikutus kuin 
trombosytopenia tai neutropenia (Trepanier, 2004). Trepanier ym. (2003) tutkivat 
potentoitujen sulfonamidien aiheuttamia idiosynkraattisia haittoja 40 sulfonamidi-
yliherkkyydestä kärsivällä koiralla. Hemolyyttistä anemiaa oli 22 %:lla koirista, kun taas 
neutropenian esiintyvyys oli 27 % ja trombosytopenian 54 %. 
 
Potentoitujen sulfonamidien on raportoitu aiheuttavan myös iho-oireita (Kunkle ym. 1995; 
Trepanier, 2004). Näihin ihomuutoksiin kuuluvat muun muassa erilaiset ihottumat, toksinen 
epidermaalinen nekrolyysi (orvaskeden irtoaminen), erythema multiforme (monimuotoinen 
punavihoittuma), pemphigus foliaceus (kesivä pemfigus eli ihon rakkulatauti), urtikaria 
(nokkosihottuma), ulseratiivinen dermatiitti (haavainen ihotulehdus), limakalvon ulseraatiot, 
follikulaarinen nekroosi (karvan juurituppien kuolio), hyperkeratoosi sekä eksudatiivinen 
dermatiitti (tulehdusnesteinen ihotulehdus). Ihoon kohdistuvista haittavaikutuksista kärsiviltä 
koirilta on määritetty ANA-vasta-aineita, ja tähän mennessä tulokset ovat olleet negatiivisia 
(Noli ym., 1995; Trepanier, 2004). 
 
Iho-oireiden yhteydessä on välillä tavattu myös kuumetta, perifeeristä eosinofiliaa ja muita 
systeemisiä oireita. Useimmat koirat toipuvat iho-oireista, kun lääkitys lopetetaan, mutta 
vakavat vauriot voivat johtaa systeemisiin komplikaatioihin tai arpiin (Trepanier, 2004).  
 
Potentoituja sulfonamideja käytetään usein ihosairauksien hoidossa koirilla. Tällöin voi olla 
vaikea erottaa varsinainen, hoidettava sairaus lääkeaineen aiheuttamasta ihoon kohdistuvasta 
haittavaikutuksesta. Noli ym. (1995) ovat todenneet, että yhtäkkinen iholeesion paheneminen 
tai muutos, tai potilaan tilan huononeminen alkuparanemisen jälkeen on tyypillistä 
lääkeaineen haittavaikutukselle. 
 
Sulfonamidilääkityksen yhteydessä on tavattu myös proteinuriaa, jonka on ajateltu johtuvan 
sulfonamidien aikaansaamasta glomerulonefriitistä (Trepanier, 2004). Vasilopulos ym. 
(2005) raportoivat potentoidun sulfonamidin aiheuttaneen nefroottisen syndrooman nuorella 
dobermannilla. Koiralla havaittiin proteinuriaa, hypoalbuminemiaa, askitesta ja ödeemaa. 
Koira kuitenkin parani täysin lääkityksen lopettamisen jälkeen. 
 
Neurologiset oireet eivät ole yleisiä potentoitujen sulfonamidien käytön yhteydessä, mutta 
kuumetta ja niskakipua (mahdollisesti oire meningiitistä) sekä kasvohermon halvaantumista 
on raportoitu (Trepanier ym. 2003). Muutamissa tapauksissa on havaittu myös pankreatiittia 
ja eosinofiilista pneumoniittia (Trepanier, 2004). 
 
3.5.2. Annosriippuvaiset haittavaikutukset 
 
Sulfonamidien annosriippuvaiset haittavaikutukset voivat kohdistua ruoansulatuskanavaan ja 
kilpirauhashormonin synteesiin. Potentoidut sulfonamidit voivat aiheuttaa myös hematuriaa, 
virtsakiteiden muodostumista sekä aplastista anemiaa.  
 
Sulfonamidien käyttöön voi liittyä ruoansulatuskanavaan kohdistuvia haittavaikutuksia, 
kuten pahoinvointia ja oksentamista. Näitä haittoja on tavattu sekä parenteraalisen että 
oraalisen annon yhteydessä, ja niiden alkuperän oletetaan olevan sentraalinen. Pahoinvoinnin 
ja oksentamisen riski kasvaa, kun lääkkeen annosta suurennetaan (Cribb ym., 1996). 
 
Sulfonamidien on havaittu häiritsevän kilpirauhashormonin synteesiä monilla eri 
eläinlajeilla, myös koirilla. Sulfonamidit toimivat substraattina kilpirauhasperoksidaasi-
entsyymille ja samalla inhiboivat sitä reversiibelisti (Daminet & Ferguson, 2003; Trepanier, 
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2004). Sulfonamidit siis häiritsevät tyrosiinien jodinaatiota ja sitoutumista toisiinsa. Ihmisillä 
on raportoitu sulfonamidien käytön yhteydessä myös akuuttia, palautuvaa hypotyroidismia. 
Kilpirauhasperoksidaasi muuttaa sulfonamidin reaktiiviseksi metaboliitiksi, joka aiheuttaa 
paikallista kudostuhoa kilpirauhasessa. Vastaavaa toksisuutta ei ole raportoitu koirilla 
(Trepanier, 2004). 
 
Sulfonamidien tavanomaisilla hoitoannoksilla on havaittu olevan vain lievä vaikutus 
kilpirauhasen toimintaan koirilla (Trepanier, 2004). Eräässä tutkimuksessa annettiin 
pyodermasta kärsiville koirille trimetopriimi-sulfametoksatsolia annoksella 60 mg/kg/vrk 6 
viikon ajan (Hall ym., 1993). Annos vastaa esimerkiksi pyoderman hoitoon kirjallisuudessa 
suositeltua annosta (Anderson, 2000). Tutkimuksessa havaittiin, että yli puolella koirista 
seerumin T4-arvot olivat hoidon jälkeen viitearvojen alapuolella. Eräässä toisessa 
tutkimuksessa koirille annettiin trimetopriimi-sulfadiatsiinia annoksella 30 mg/kg/vrk 4 
viikon ajan. Hoidon jälkeen kaikkien tutkimukseen osallistuneiden koirien T4-arvot olivat 
normaalit (Panciera & Post, 1992). Williamson ym. (2002) osoittivat, että trimetopriimi-
sulfametoksatsolin anto voi muuttaa seerumin T4- ja TSH-pitoisuuksia niinkin lyhyessä 
ajassa kuin muutamassa viikossa. Käytetyllä sulfonamidilla ei kuitenkaan näyttäisi olevan 
merkitystä lopputuloksen kannalta, koska useamman eri sulfonamidin on raportoitu 
vaikuttavan kilpirauhasen toimintaan (Williamson ym., 2002). 
 
Sulfonamidien vaikutukset kilpirauhasen toimintaan ovat lajispesifisiä ja riippuvat suuresti 
annoksesta sekä lääkityksen kestosta. Muutokset kilpirauhasen toiminnassa ovat kuitenkin 
palautuvia. Tämän haittavaikutuksen merkitys on siinä, että jos hoitava eläinlääkäri ei ole 
tietoinen sulfonamidien kilpirauhasvaikutuksista, voi seurauksena olla virheellinen hypo-
tyreoosidiagnoosi sulfonamideja saavalla koiralla (Daminet & Ferguson, 2003). 
 
Sulfonamidit, etenkin sulfadiatsiini, voivat muodostaa liukenemattomia kiteitä happamassa 
virtsassa, minkä on havaittu johtavan tubulusten obstruktioon ja hematuriaan ihmisillä. 
Obstruktion riski on suurin korkeilla annoksilla tai silloin, kun potilas kärsii jo ennalta 
asidoosista tai dehydraatiosta. Sulfonamidien ja niiden metaboliittien on myös havaittu 
olevan mukana virtsakivien muodostuksessa (Trepanier, 2004).  
 
Kiteiden muodostuminen on yhteydessä sulfonamidien asetyloitumiseen maksassa. 
Asetyloidut metaboliitit ovat huonommin liukenevia kuin itse sulfonamidit, jolloin nämä 
metaboliitit saostuvat (Boothe, 2001). Koirien heikon asetylaatiokyvyn vuoksi asetyloituja 
metaboliitteja ei kuitenkaan muodostu tällä lajilla suuria määriä, joten kiteiden 
muodostumisen riski on melko vähäinen (Trepanier, 2004). On kuitenkin havaittu, että 
sulfonamideja sekä niiden metaboliitteja esiintyy koirien virtsakivissä. Sulfonamidien on 
raportoitu saostuvan helpommin, jos potilaalla on jo entuudestaan virtsakiviä. Näin ollen 
onkin syytä miettiä vaihtoehtoja sulfonamidien käytölle, kun hoidetaan oireenmukaisesti 
alempien virtsateiden sairauksia koirilla, joilla tiedetään olevan virtsakiviä tai joilla tiedetään 
olevan lisääntynyt riski muodostaa niitä (Osborne ym., 1999). 
 
Potentoitujen sulfonamidien on havaittu aiheuttavan aplastista anemiaa koirilla, jotka ovat 
saaneet lääkettä pitkiä aikoja terapeuttisilla ja supraterapeuttisilla annoksilla. Tämä anemia 
näyttäisi olevan yhteydessä potentoitujen sulfonamidien aiheuttamaan foolihapon synteesin 
estoon (Trepanier, 2004). Fox ym. (1993) raportoivat koirien trimetopriimi-sulfadiatsiini-
hoitoon liittyvän aplastisen anemian olevan normosyyttistä, normokromista ja 
nonregeneratiivista. Koirat olivat saaneet lääkettä annoksella 50-60 mg/kg/vrk, joka on 
suhteellisen suuri annos. 
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3.5.3. Interaktiot 
 
Sulfonamideilla on yhteisvaikutuksia muiden lääkeaineiden kanssa. Ne saattavat esimerkiksi 
syrjäyttää albumiinista oraalisia antikoagulantteja, jolloin seurauksena on verenvuotovaara. 
Antasidit voivat vähentää sulfonamidien hyötyosuutta. Trimetopriimi puolestaan voi 
vähentää syklosporiinin terapeuttista vaikutusta (Tuominen & Männistö, 2001a; Plumb, 
2005). 
 
 
4. TETRASYKLIINIT 
 
Suomessa koirilla käytettäviä tetrasykliinejä ovat tällä hetkellä oksitetrasykliini ja 
doksisykliini (Evira, 2006). 
 
4.1. Vaikutusmekanismi 
 
Tetrasykliinit kuuluvat bakteerin proteiinisynteesiä estäviin mikrobilääkkeisiin. Ne estävät 
bakteerin valkuaisainetuotannon kiinnittymällä reversiibelisti bakteerin ribosomin 30S-
osaan. Tällöin siirtäjä-RNA:n (tRNA) ja siihen liittyneen aminohapon kiinnittyminen 
ribosomiin estyy (Tuominen & Männistö, 2001b; Plumb, 2005). Korkeissa konsentraatioissa 
tetrasykliinit voivat estää myös nisäkässolujen proteiinisynteesiä (Plumb, 2005). 
 
Tetrasykliinit ovat bakteriostaattisia antibiootteja (Prescott ym., 2000; Boothe, 2001; Plumb, 
2005). Koska niiden vaikutuspaikka on bakteerisolun sisällä, tetrasykliinien pitää 
toimiakseen päästä bakteerien soluseinämän läpi. Tämä tapahtuu sekä passiivisella 
diffuusiolla että aktiivisella kuljetuksella (Prescott ym., 2000). 
 
Tetrasykliineillä on myös anti-inflammatorisia ja immunomodulatorisia vaikutuksia. Ne 
voivat heikentää vasta-aineiden tuotantoa ja neutrofiilien kemotaksista sekä estää lipaaseja, 
kollagenaaseja ja prostaglandiinisynteesiä (Plumb, 2005). 
 
4.2. Farmakokineettiset ominaisuudet 
 
Tetrasykliinit imeytyvät kohtuullisesti suun kautta annettaessa. Samanaikainen ruoan, 
etenkin maitotuotteiden, anto vähentää huomattavasti tetrasykliinien imeytymistä. 
Tetrasykliinit muodostavat helposti kelaatteja kahden- ja kolmenarvoisten metalli-ionien 
(esimerkiksi Ca2+, Fe2+, Al3+, Mg2+) kanssa, jolloin niiden imeytyminen vähenee (Prescott 
ym., 2000; Tuominen & Männistö, 2001b). Lihaksensisäisesti annettuna tetrasykliinit 
imeytyvät huonosti, ja saavutetut seerumin lääkeainekonsentraatiot ovat matalammat kuin 
mitä saavutetaan annettaessa tetrasykliini suun kautta (Plumb, 2005). 
 
Tetrasykliinit kulkeutuvat hyvin useimpiin elimistön kudoksiin, mutta vain pieni osa 
lääkeaineesta läpäisee veri-aivoesteen. Jakautuminen kudoksiin riippuu paljolti tetra-
sykliinien rasvaliukoisuudesta sekä niiden sitoutumisesta plasman proteiineihin. 
Doksisykliini ja minosykliini ovat muita tetrasykliinejä rasvaliukoisempia ja ne myös 
sitoutuvat enemmän plasman proteiineihin. Tetrasykliinit läpäisevät istukan ja erittyvät 
maitoon. Huomattavan suuria määriä tetrasykliinejä kertyy kasvavaan luuhun ja hammas-
aiheisiin (Prescott ym., 2000; Tuominen & Männistö, 2001b; Plumb, 2005). 
 
Tetrasykliinit, paitsi minosykliini ja doksisykliini, eritetään muuttumattomana virtsaan ja 
vähäisemmässä määrin sappeen. Eritys virtsaan tapahtuu glomerulaarisella filtraatiolla, ja 
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näin ollen munuaisvika voi vähentää tetrasykliinien eliminoitumista. Enterohepaattinen 
kierto pidentää vaikutusaikaa (Prescott ym., 2000; Boothe, 2001; Tuominen & Männistö, 
2001b). 
 
Doksisykliini eritetään ulosteissa. Se pääsee suolistoon sekä sapen mukana että suoraan 
diffuusiolla. Koska doksisykliini ei eliminoidu munuaisten välityksellä, sitä voidaan käyttää 
munuaisviasta kärsivillä koirilla (Prescott ym., 2000). 
 
4.3. Teho 
 
Tetrasykliinit ovat laajakirjoisia mikrobilääkkeitä. Ne tehoavat bakteereihin, 
mykoplasmoihin, klamydioihin, riketsioihin, spirokeettoihin sekä joihinkin alkueläimiin 
(Prescott ym., 2000; Tuominen & Männistö, 2001b). Gram-positiivisista aerobeista 
bakteereista herkkiä ovat esimerkiksi Bacillus spp., Corynebacterium spp., Listeria 
monocytogenes sekä streptokokit. Gram-negatiivisista bakteereista herkkiä ovat muun 
muassa Actinobacillus spp., Bordetella spp., Pasteurella multocida, Borrelia spp. ja 
Leptospira spp. Riketsioista esimerkiksi Ehrlichia spp. on herkkä (Prescott ym., 2000; 
Plumb, 2005). 
 
4.4. Käyttöindikaatiot 
 
Mikrobilääketyöryhmän muistiossa (2003) tetrasykliinejä suositellaan koirilla ensisijais-
hoidoksi borrelioosiin ja ehrlichioosiin. Vaihtoehtohoitona doksisykliiniä suositellaan 
infektiiviseen keuhkoputken tulehdukseen (trakeobronkiitti eli ns. kennelyskä).  
 
4.5. Tetrasykliinien haittavaikutukset 
 
Tetrasykliinien tunnettuja haittavaikutuksia ovat hampaiden värjäytyminen ja kiilteen 
hypoplasia nuorilla eläimillä sekä sikiön luun kasvun estyminen. Haittavaikutukset voivat 
kohdistua myös munuaisiin ja maksaan. Lisäksi tetrasykliinit ovat paikallisesti ärsyttäviä 
annettaessa lääkeaine lihaksensisäisenä tai ihonalaisena injektiona. Tetrasykliineillä on myös 
muita, vähemmän tunnettuja haittavaikutuksia. 
 
4.5.1. Vaikutukset luuhun ja hampaisiin 
 
Tetrasykliinit sitoutuvat hampaisiin ja luuhun, koska ne muodostavat kelaatteja kalsiumin 
kanssa. Tämä ominaisuus voi johtaa hampaiden värjäytymiseen ja voi estää luun kasvua 
sikiöillä, jotka ovat altistuneet tetrasykliinille kohdussa. Hampaiden värjäytymistä voi 
esiintyä nuorilla eläimillä jo alhaisilla annoksilla ja/tai lyhyillä hoitojaksoilla, kun lääkettä 
annetaan pysyvien hampaiden kehityksen aikana. Pitempiaikainen hoito aiheuttaa kiilteen 
hypoplasiaa ja jopa hampaiden epämuodostumia. Doksisykliinillä on pienempi riski 
aiheuttaa tämä haittavaikutus ja näin ollen sitä voidaankin käyttää turvallisemmin nuorilla 
eläimillä (Boothe, 2001; Tuominen & Männistö, 2001b; Dowling, 2004).  
 
4.5.2. Nefrotoksisuus 
 
Tetrasykliinien anto voi aiheuttaa proksimaalisen tubulaarisen nefropatian tai lääkeaineen 
yliannostuksesta johtuvan akuutin munuaisvian. Proksimaalisen tubulaarisen nefropatian 
yhteydessä esiintyy muun muassa tubulaarista asidoosia, glukosuriaa, proteinuriaa, 
hypofosfatemiaa ja hypokalemiaa (Moalli ym., 1996). Nefropatia johtuu tetrasykliinin 
hajoamistuotteista, joita muodostuu lämmön, kosteuden ja matalan pH:n vaikutuksesta. 
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Näitä hajoamistuotteita syntyy etenkin vanhentuneissa valmisteissa tai jos tetrasykliini-
valmisteita säilytetään väärin (Moalli ym., 1996; Prescott ym., 2000). Tetrasykliinien yli-
annostuksen aiheuttama akuutti munuaisvika ilmenee alentuneena virtsan konsentroimis-
kykynä. Tämä on seurausta proksimaalisten tubulusten degeneraatiosta ja nekroosista, 
tubulaarisesta nefroosista sekä tubulusten obstruktiosta (Moalli ym., 1996). Tetrasykliinien 
aiheuttamaa munuaisvauriota pahentavat muun muassa dehydraatio ja heikkous, 
hemoglobinuria, myoglobinuria sekä muiden nefrotoksisten lääkeaineiden samanaikainen 
anto (Prescott ym., 2000). 
 
4.5.3 Maksatoksisuus 
 
Tetrasykliinit voivat aiheuttaa rasvamaksaa koirilla. Tämä haitta on annosriippuvainen. 
Viimeaikaisten tutkimusten mukaan rasvoittuminen johtuu siitä, että tetrasykliinit häiritsevät 
rasvahappojen beetaoksidaatiota mitokondrioissa. Vielä ei ole varmuutta siitä, onko 
doksisykliinillä samanlainen vaikutus rasvahappojen metaboliaan (Trepanier, 2002). 
Munuaisten vajaatoiminta voi altistaa eläimen tetrasykliinien aiheuttamalle maksavauriolle 
(Prescott ym., 2000). 
 
4.5.4. Muut haittavaikutukset 
 
Tetrasykliinit ärsyttävät kudoksia lihaksensisäisen ja ihonalaisen injektion jälkeen (Prescott 
ym., 2000). Nopean suonensisäisen tetrasykliini-injektion on havaittu aiheuttaneen eläimillä 
kollapsin sekä sydämen rytmihäiriöitä. Tämä johtuu todennäköisesti lääkeaineen 
kelatoitumisesta veren kalsiumionien kanssa. Näin ollen tetrasykliinin suonensisäinen 
injektio tulisikin antaa hitaasti (Prescott ym., 2000; Plumb, 2005). 
 
Tetrasykliinit voivat aiheuttaa myös pahoinvointia, oksentelua, anoreksiaa ja ripulia (Plumb, 
2005). Muun muassa doksisykliinin on havaittu aiheuttavan koirilla esofagiittia, koska 
doksisykliini ärsyttää ruokatorven limakalvoa (Kahn & Line, 2005).  Pitkäaikainen 
tetrasykliinien anto voi johtaa tetrasykliinille resistenttien bakteerien tai sienien 
ylenmääräiseen lisääntymiseen suolistossa aiheuttaen superinfektion (Plumb, 2005). 
Pitkäaikaisen tetrasykliinien annon on myös raportoitu aiheuttaneen virtsakivien 
muodostumista koirilla (Osborne ym., 1999; Plumb, 2005).  
 
Tetrasykliineillä on myös antianabolisia vaikutuksia, jotka voivat johtaa atsotemiaan. 
Kortikosteroidit voivat pahentaa näitä vaikutuksia (Prescott ym., 2000). Antianabolisen 
vaikutuksen seurauksena syntyvät proteiinien hajoamistuotteet saattavat vaurioittaa 
munuaisia, etenkin munuaisvikaisella koiralla. Doksisykliinin antianabolinen vaikutus on 
vähäisempi kuin muiden tetrasykliinien (Tuominen & Männistö, 2001b). 
 
Tetrasykliineillä on raportoitu olevan vaikutusta hermo-lihasliitoksessa. Tetrasykliinit vai-
kuttavat asetyylikoliinin vapautumisessa tarvittavaan vapaaseen kalsiumiin alentaen sen 
määrää. Tämä johtaa lihasrelaksaatioon (Booij, 1997).  
 
Fototoksisia reaktioita on havaittu kaikkien tetrasykliinien käytön yhteydessä (Tuominen & 
Männistö, 2001b; Plumb, 2005). Fototoksisten reaktioiden yhteydessä herkistyminen 
tapahtuu pääasiassa pitkäaaltoisille ultraviolettisäteille (UVA), jotka eivät normaalisti 
aiheuta auringonpolttamaa ja jotka läpäisevät ikkunalasin. Fototoksinen reaktio muistuttaa 
tavallista auringonpolttamaa ja on annosriippuvainen haittavaikutus (Koulu, 2001). 
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5. KINOLONIT 
 
Kinoloneista ovat tällä hetkellä Suomessa käytössä ainoastaan fluorokinolonit. Tästä 
lääkeaineryhmästä koirilla käytetään enrofloksasiinia, difloksasiinia, ibafloksasiinia, orbi-
floksasiinia sekä siprofloksasiinia (Evira, 2006).  
 
5.1. Vaikutusmekanismi 
 
Bakteerien DNA on solulimassa kierteisenä kaksoisjuosteena. DNA-juosteiden on irrottava 
toisistaan sekä kahdentumista että RNA:n transkriptiota varten. Tämä saadaan aikaan vain, 
jos kierre purkautuu. Kierteisyyden vähentämistä ja lisäämistä varten bakteereissa on DNA-
gyraasia, joka kuuluu topoisomeraasi II -entsyymeihin. DNA-gyraasi katkaisee DNA-
kaksoisjuosteen molemmat juosteet ja liittää niiden päät uudelleen yhteen (Boothe, 2001; 
Tuomisto, 2001b). 
 
Fluorokinolonien bakterisidinen vaikutus perustuu siihen, että ne estävät DNA-gyraasin 
toiminnan sitoutumalla entsyymin A-alayksikköön. Tällöin bakteerien DNA:n kahden-
tuminen estyy. Nisäkässolut eivät ole herkkiä fluorokinoloneille, koska niissä ei ole DNA-
gyraasia, vaan siitä rakenteeltaan poikkeavia topoisomeraasi II –entsyymejä (Tuominen & 
Männistö, 2001a; Tuomisto, 2001b). 
 
Fluorokinolonien bakterisidinen aktiivisuus on pääasiassa riippuvainen saavutetusta 
lääkeainekonsentraatiosta. Joidenkin bakteerien kohdalla myös sillä on merkitystä, kuinka 
kauan lääkeainepitoisuus pysyy MIC-arvon yläpuolella (Brown, 1996; Prescott ym., 2000; 
Boothe, 2001). Koska fluorokinolonien vaikutus bakteerien replikaatioon on kuitenkin 
spesifinen, fluorokinolonit ovat aktiivisia jo todella alhaisissa konsentraatioissa ja niillä on 
post-antibioottista vaikutusta (Vancutsem ym., 1990).  
 
5.2. Farmakokineettiset ominaisuudet 
 
Fluorokinolonit imeytyvät hyvin (hyötyosuus koirilla noin 80 %) ja nopeasti suun kautta 
annettaessa, ja seerumin maksimikonsentraatiot saavutetaankin keskimäärin 1-2 tunnissa. 
Fluorokinoloneilla on suuri jakautumistilavuus ja yleensä alle puolet on sitoutuneena 
plasman proteiineihin. Sitoutumisaste on kuitenkin yksilöllinen ja vaihtelee käytettäessä eri 
fluorokinoloneja (Prescott, 2000; Plumb, 2005). 
 
Kahden- ja kolmenarvoiset ionit, kuten Al3+, Mg2+ ja Ca2+, kelatoivat fluorokinoloneja ja 
näin ollen vähentävät niiden imeytymistä. Tästä johtuen esimerkiksi antasidien ja 
sukralfaatin samanaikaista käyttöä fluorokinolonien kanssa tulisi välttää. Annettaessa 
fluorokinoloneja yhdessä ruoan kanssa niiden imeytymisnopeus hidastuu, mutta sillä ei ole 
vaikutusta imeytyneen lääkeaineen kokonaismäärään, ellei ruoka sisällä edellä mainittuja 
ioneja (Prescott ym., 2000; Boothe, 2001; Trepanier, 2003; Plumb, 2005).  
 
Fluorokinolonit saavuttavat korkeimmat konsentraatiot sapessa, maksassa, munuaisissa, 
keuhkoissa ja genitaaleissa. Enrofloksasiinin on raportoitu konsentroituvan makrofageihin. 
Terapeuttiset konsentraatiot saavutetaan myös esimerkiksi luussa, nivelnesteessä, ihossa ja 
lihaksessa (Boothe, 2001; Plumb, 2005). Fluorokinolonit läpäisevät veri-aivoesteen (Olby, 
2004). 
 
Fluorokinolonien eritys tapahtuu primaaristi munuaisten ja sekundaarisesti maksan kautta. 
Virtsan korkeat lääkeainekonsentraatiot saavutetaan glomerulaarisella filtraatiolla ja 
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tubulaarisella sekreetiolla (Vancutsem ym., 1990). Difloksasiini eliminoidaan pääasiassa 
metaboloimalla se maksassa inaktiivisiksi metaboliiteiksi. Enrofloksasiini taas eliminoidaan 
virtsassa suureksi osaksi muuttumattomana lääkeaineena, mutta noin 25 % siitä 
metaboloidaan siprofloksasiiniksi, joka edelleen muutetaan inaktiivisiksi metaboliatuotteiksi. 
Orbifloksasiinista 40 % eliminoidaan muuttumattomana virtsaan (Boothe, 2001). 
 
5.3. Teho 
 
Fluorokinolonit ovat laajakirjoisia mikrobilääkkeitä. Ne tehoavat hyvin suurimpaan osaan 
aerobisista gram-negatiivisista bakteereista. Erityisen herkkiä ovat esimerkiksi E. coli, 
Klebsiella spp., Proteus mirabilis ja Pasteurella multocida. Aktiivisuus Pseudomonas 
aeruginosa –bakteeria vastaan riippuu käytetystä fluorokinolonista. Etenkin uudemmat 
fluorokinolonit tehoavat myös aerobisiin gram-positiivisiin bakteereihin. Herkkiä ovat 
esimerkiksi stafylokokit ja jotkut Corynebacterium-lajit. Anaerobiset bakteerit ovat yleensä 
resistenttejä kaikille fluorokinoloneille. Tämä lääkeaineryhmä tehoaa myös mykoplasmoihin 
(Boothe, 2001, Prescott ym., 2000; Plumb, 2005). 
 
5.4. Käyttöindikaatiot 
 
Fluorokinolonien etuja ovat muun muassa niiden erinomainen teho gram-negatiivisia 
aerobisia bakteereita vastaan, suuri jakautumistilavuus sekä mahdollisuus oraaliseen antoon 
(Prescott ym., 2000). 
 
Mikrobilääketyöryhmän muistiossa (2003) fluorokinoloneja ei suositella missään 
tapauksessa ensisijaiseksi hoidoksi. Sen sijaan niitä suositellaan vaihtoehtohoitona 
herkkyysmäärityksen perusteella ulkokorvakäytävän tulehdukseen (otitis externa), väli- tai 
sisäkorvatulehdukseen (otitis media ja otitis interna), keuhkokuumeeseen (pneumonia), 
vatsakalvotulehdukseen (peritoniitti), eturauhastulehdukseen (prostatiitti) sekä munuais-
tulehdukseen (pyelonefriitti). 
 
5.5. Kinolonien haittavaikutukset 
 
Kinolonien aiheuttamat haittavaikutukset kohdistuvat pääasiassa niveliin, keskus-
hermostoon, munuaisiin ja ruoansulatuskanavaan. Ne aiheuttavat myös histamiinin 
vapautumisen mast-soluista ja sitä kautta esimerkiksi iho-oireita. Kinoloneilla on todettu 
lisäksi muitakin haittavaikutuksia. 
 
5.5.1. Artropatia 
 
Kinolonien aiheuttama artropatia kehittyy päivien tai viikkojen kuluessa, ja sille ovat 
tyypillisiä nivelrustovauriot sekä niiden yhteydessä noninflammatorisen nesteen kertyminen 
niveleen (Von Keutz ym., 2004). Artropatiaa on tavattu nuorilla koirilla fluorokinolonien 
käytön yhteydessä, ja se aiheuttaa rustovaurioita etenkin painoa kantavissa nivelissä. Nämä 
vauriot aiheuttavat ontumista ja kovaa kipua (Vancutsem ym., 1990). Tyypillisiä 
histopatologisia muutoksia ovat rakkuloiden, fissuuroiden ja eroosioiden muodostuminen 
nivelrustoon. Vuosia hoidon jälkeen nivelrustossa on havaittu arpia niissä kohdin, missä 
rakkulat ja eroosiot olivat hoidon aikana. Tutkimuksissa on myös osoitettu, että 
fluorokinolonit eivät aiheuta nuorilla koirilla sellaisia rustovaurioita, jotka tulisivat esiin 
vasta aikuisiällä (Von Keutz ym., 2004). Fluorokinolonilääkityksen ei ole havaittu 
aiheuttavan vastaavia nivelrustovaurioita aikuisilla koirilla (Yabe ym., 2004). 
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Kinolonien aiheuttama artropatia on annosriippuvainen haittavaikutus, jonka 
predilektiopaikkoja ovat humeruksen ja femurin päiden dorsaalipinnat, femurin kondylukset 
sekä teres-ligamentin kiinnittymiskohta (Von Keutz ym., 2004; Yabe ym., 2004). 
Tutkimuksissa on osoitettu, että fluorokinolonit inhiboivat proteoglykaanisynteesiä kondro-
syyteissä, mikä johtaa edellä mainittuihin rustovaurioihin (Burkhardt ym., 1993; Yabe ym., 
2004). 
 
Nuoret, kasvavat koirat ovat herkkiä fluorokinolonien aiheuttamalle artropatialle, kun taas 
aikuisilla koirilla ei havaita vastaavia muutoksia. Yabe ym. (2004) päättelivät, että nuorten 
koirien alttius vaurioille saattaa johtua siitä, että nuorten koirien kondrosyytit ovat 
fysiologisesti aktiivisempia kuin aikuisten koirien kondrosyytit. Aktiivisten, vielä epä-
kypsien kondrosyyttien ajateltiin olevan herkempiä fluorokinolonien vaikutukselle.  
 
Niveleen kohdistuvien haittavaikutusten vuoksi fluorokinolonien käyttöä ei suositella alle 9 
kuukauden ikäisille pienten rotujen pennuille, alle 12 kuukauden ikäisille keskikokoisten ja 
suurten rotujen pennuille eikä alle 18 kuukauden ikäisille jättirotujen pennuille (Boothe, 
2001). Fluorokinoloneja on kuitenkin käytetty esimerkiksi leukopenisille, parvovirus-
infektiosta kärsiville koiranpennuille, koska fluorokinolonit ovat tällöin tarpeeksi 
laajakirjoisia ja bakterisidisia mikrobilääkkeitä. Rustovaurioiden mahdollisuus on kuitenkin 
muistettava, mistä johtuen lääkeannos tulee pitää mahdollisimman pienenä ja kuuri lyhyenä 
(Macintire, 2004).  
 
5.5.2. Neurologiset vaikutukset 
 
Keskushermostovaikutukset ovat melko yleisiä kinolonien aiheuttamia haittoja. Nämä 
vaikutukset voidaan jakaa kahteen ryhmään: ne, jotka johtuvat kinolonien suorasta 
vaikutuksesta keskushermoston reseptoreihin sekä ne, jotka esiintyvät silloin, kun annetaan 
jotain muuta lääkeainetta kinolonien kanssa samanaikaisesti (Domagala, 1994). 
 
Kinolonien suorien keskushermostovaikutusten on ajateltu johtuvan niiden sitoutumisesta 
keskushermoston GABA-reseptoreihin. Tällöin kinolonit estävät luonnollisen ligandin, 
GABA:n, sitoutumisen reseptoriinsa, mikä johtaa keskushermoston stimulaatioon. 
Lääkeainekonsentraatiot, joissa GABA-reseptoriin sitoutuminen tapahtuu, ovat yleensä 
korkeita verrattuna tavanomaisilla hoitoannoksilla saavutettaviin kudos- ja plasma-
konsentraatioihin. Suoriin keskushermostovaikutuksiin kuuluvat esimerkiksi kouristelu ja 
levottomuus (Domagala, 1994). Enrofloksasiinin on havaittu aiheuttavan lisääntynyttä ja 
voimakkaampaa kouristelua fenobarbitaalilääkitystä saavilla epileptisillä koirilla (Vancutsem 
ym., 1990). Näin ollen enrofloksasiinia tulisi käyttää varoen, jos lainkaan, kouristelevilla 
eläimillä (Olby, 2004). 
 
Fluorokinoloneilla on osoitettu olevan interaktioita muun muassa teofylliinin ja 
tulehduskipulääkkeiden kanssa. Nämä lääkeaineinteraktiot ovat tärkeitä, koska ne voivat 
johtaa huomattavaan keskushermostotoksisuuteen (Domagala, 1994). Ogino ym. (2005) 
tutkivat enrofloksasiinin ja fluniksiinin yhteisvaikutuksia koirilla. He havaitsivat, että 
annettaessa fluniksiinia ja enrofloksasiinia koirille samanaikaisesti molempien lääkeaineiden 
plasmapitoisuudet olivat suuremmat kuin annettaessa lääkeaineet erikseen. Tutkimuksessa 
kävi ilmi, että lääkeaineet vaikuttivat toisiinsa eliminaatiovaiheessa. Enrofloksasiinin eritys 
tapahtuu sekä glomerulaarisen filtraation että aktiivisen tubulussekreetion kautta. 
Fluniksiinin eliminaatio puolestaan vaatii tubulussekreetiota. Näin ollen on todennäköistä, 
että enrofloksasiinin ja fluniksiinin välillä on kyse kompetitiivisesta inhibitiosta 
tubulussekreetion aikana.  
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Fluorokinolonien on havaittu estävän maksan mikrosomaalisen CYP1A-entsyymin toimintaa 
ja näin ollen myös muun muassa teofylliinin metaboliaa nonkompetitiivisella tavalla 
(Tuominen & Männistö, 2001a; Trepanier, 2003; Regmi ym., 2005). Seerumin 
teofylliinikonsentraatiot voivat kaksinkertaistua ja johtaa keskushermosto- ja sydän-
toksisuuteen, joten teofylliinin konsentraatioita on syytä seurata hoidon aikana (Dowling, 
2004).  
 
5.5.3. Nefrotoksisuus 
 
Fluorokinolonien korkea konsentraatio virtsassa ja niiden huono vesiliukoisuus happamassa 
pH:ssa saavat aikaan kiteiden muodostumista virtsateissä. Näiden kiteiden on ajateltu 
aiheuttaneen fluorokinolonien käyttöön liittyvät munuaisvauriot. Tämä päätelmä perustuu 
siihen, että fluorokinolonien käytön yhteydessä ei ole koskaan tavattu munuaisvaurioita 
ilman kiteitä, kun taas kiteitä on esiintynyt myös ilman munuaisvaurioita. Lisäksi kiteet 
muodostuvat alemmissa lääkeainekonsentraatioissa kuin mitä munuaisvaurioiden syntyyn 
vaaditaan. Hoitavan eläinlääkärin on hyvä tiedostaa kiteiden muodostumisen mahdollisuus 
etenkin hoitaessaan munuaisvikaisia eläimiä (Vancutsem ym., 1990). 
 
5.5.4. Histamiinin vapautuminen 
 
Fluorokinolonit voivat aiheuttaa mast-solujen degranulaatiota ja sen seurauksena histamiinin 
vapautumista. Erityisesti koirien mast-solujen on todettu olevan herkkiä fluorokinolonien 
vaikutukselle. Liiallinen histamiinin vapautuminen voi aiheuttaa paitsi iho-oireita ja naaman 
turpoamista, myös esimerkiksi hypotensiota. Haitat ovat vakavampia, kun fluorokinoloneja  
annetaan nopeina suonensisäisinä boluksina (Takizawa ym., 1999; Mori ym., 2000). Tämä 
haitta on syytä ottaa huomioon sellaisten potilaiden kohdalla, joilla esiintyy lisäksi 
patologista histamiinin vapautumista esimerkiksi mast-solukasvaimen yhteydessä. Nopea 
histamiinin vapautuminen mast-soluista voi olla syynä myös fluorokinolonien käytön 
yhteydessä havaittuihin anafylaktoideihin reaktioihin (Mori, 2000). 
 
5.5.5. Muut haittavaikutukset 
 
Liiallinen syljeneritys, oksentelu ja muut ruoansulatuskanavaan liittyvät haittavaikutukset 
ovat yleisiä kinolonien aiheuttamia haittoja koirilla. Niiden ajatellaan johtuvan 
keskushermoston stimulaatiosta ja mahan ärsytyksestä (Domagala, 1994; Takizawa ym., 
1999).  
 
Lihaksensisäinen tai ihonalainen fluorokinolonien anto aiheuttaa usein kipua 
injektiokohdassa (Vancutsem ym., 1990; Boothe, 2001). Kinolonien aiheuttama foto-
toksisuus ei yleensä ole immunogeenista. Tämä fotoreaktiivisuus on hapesta riippuvaista. 
Kun kinoloni altistuu UVA-säteilylle, se voi joko hajota, siirtää valoenergian happea 
muodostavalle singlettihapelle tai se voi palata takaisin perustilaansa muuttumattomana. 
Niillä kinoloneilla, jotka saavuttavat korkeat konsentraatiot tai kerääntyvät ihoon, on suu-
rempi riski aiheuttaa fototoksisia vaikutuksia (Domagala, 1994). 
 
Fluorokinolonien on havaittu pidentävän sydämen QT-aikaa koirilla suonensisäinen annon 
jälkeen (Mittelstadt & Hart, 2005). Käytännössä QT-ajan piteneminen tarkoittaa, että 
sydämen syke hidastuu, mikä ei ole toivottavaa, jos potilas kärsii jo ennestään sydänviasta. 
Näin ollen suonensisäinen fluorokinolonien käyttö tulee arvioida tapauskohtaisesti sydän-
vikaisilla eläimillä. Terveille eläimille tällä vaikutuksella ei ole merkitystä. 
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Traş ym. (2001) tutkivat enrofloksasiinin biokemiallisia ja hematologisia haittavaikutuksia 
koirilla. Tutkimuksissa havaittiin, että enrofloksasiini aiheutti asidoosia ja lisäsi väli-
aikaisesti ASAT-aktiivisuutta sekä konjugoitumattoman bilirubiinin ja natriumin seerumi-
pitoisuutta. Enrofloksasiini nosti myös hiilidioksidin osapainetta sekä kasvatti punasolujen 
keskimääräistä kokoa (MCV, mean corpuscular volume). Enrofloksasiini laski ohimenevästi 
epäorgaanisen fosforin, ionisoituneen kalsiumin, kaliumin sekä bikarbonaatin seerumi-
pitoisuutta. Myös hapen osapaine laski. Enrofloksasiinin aiheuttamat muutokset verikaasu-
parametreissa on syytä ottaa huomioon lääkeaineen pitkäaikaisen käytön yhteydessä etenkin 
hengityselinten sairauksista kärsivillä koirilla (Traş ym., 2001). 
 
Webb ym. (2006) havaitsivat, että enrofloksasiinin oraalinen anto koirille laski merkittävästi 
veren fibrinogeenikonsentraatiota. Tällä ei kuitenkaan ole kliinistä merkitystä terveillä 
eläimillä. Lisätutkimuksia pitäisi tehdä fluorokinolonien vaikutuksesta hemostaasiin sairailla 
eläimillä (Webb ym., 2006). 
 
 
6. LINKOSAMIDIT 
 
Suomessa koirilla käytettäviä linkosamideja ovat tällä hetkellä klindamysiini ja linkomysiini 
(Evira, 2006). 
 
6.1. Vaikutusmekanismi 
 
Linkosamidit ovat bakteerien proteiinisynteesiä estäviä mikrobilääkkeitä. Ne sitoutuvat 
bakteerin ribosomin 50S-osaan, jolloin peptidisidoksen muodostuminen estyy. Linkosamidit 
ovat yleensä bakteriostaattisia antibiootteja, mutta ne voivat olla myös bakterisidisia 
korkeissa lääkeainekonsentraatioissa. Klindamysiini tehoaa herkkiin bakteereihin yleensä 
paremmin kuin linkomysiini (Prescott ym., 2000; Plumb, 2005). 
 
Linkosamidit sitoutuvat bakteerin ribosomissa erittäin lähelle erytromysiinin kiinnittymis-
paikkaa. Tästä johtuen on havaittu antagonismia käytettäessä linkosamideja ja erytromysiinia 
yhtä aikaa (Tuominen & Männistö, 2001b). 
 
6.2. Farmakokineettiset ominaisuudet 
 
Linkosamidit imeytyvät hyvin suun kautta annettaessa. Ne ovat erittäin rasvaliukoisia 
lääkeaineita ja näin ollen niillä on suuri jakautumistilavuus. Suurin osa lääkeaineesta 
sitoutuu plasman proteiineihin. Linkosamidit ovat luonteeltaan emäksiä, joten ne kertyvät 
ionisoituneessa muodossaan esimerkiksi eturauhaseen, koska tämän kudoksen pH on 
alhainen (Prescott ym., 2000). Klindamysiinin on havaittu kertyvän aktiivisesti myös veren 
valkosoluihin (Boothe, 2001).  
 
Linkosamidit läpäisevät istukan ja erittyvät maitoon. Ne eivät kuitenkaan normaalisti läpäise 
veri-aivoestettä kovinkaan tehokkaasti. Linkosamidit saavuttavat korkeimmat konsentraatiot 
esimerkiksi luussa, nivelnesteessä, sapessa, ihossa ja sydänlihaksessa (Plumb, 2005). 
 
Linkosamidit eliminoidaan pääasiassa maksametabolian avulla (Prescott ym., 2000). 
Muuttumaton lääkeaine ja metaboliitit eritetään virtsaan, ulosteisiin sekä sappeen. 
Munuaisten tai erityisesti maksan vajaatoiminnasta kärsivillä koirilla linkosamidien 
eliminaatio hidastuu, ja tällöin annoksen pienentämistä on syytä harkita (Plumb, 2005). 
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6.3. Teho 
 
Linkosamidien vaikutuskirjo on laajuudeltaan keskinkertainen (Prescott ym., 2000). Ne 
tehoavat pääasiassa aerobisiin gram-positiivisiin kokkeihin sekä eräisiin anaerobisiin 
mikrobeihin (Prescott ym., 2000; Boothe, 2001). Niillä on myös jonkin verran tehoa 
mykoplasmoja vastaan, mutta gram-negatiiviset bakteerit ovat melko resistenttejä. 
Klindamysiinin on osoitettu tehoavan toksoplasmaan (Prescott ym., 2000). 
 
Gram-positiivisista bakteereista erittäin herkkiä ovat muun muassa Bacillus spp., 
Corynebacterium spp., stafylokokit sekä streptokokit (mutta eivät enterokokit). 
Anaerobisista bakteereista herkkiä ovat esimerkiksi Actinomyces spp., Clostridium 
perfringens ja Fusobacterium spp. (Prescott ym., 2000; Plumb, 2005). 
 
6.4. Käyttöindikaatiot 
 
Mikrobilääketyöryhmän muistiossa (2003) linkosamideja suositellaan ensisijaishoitona 
pinnalliseen ihotulehdukseen ja syvään ihotulehdukseen (pyoderma). Klindamysiiniä 
suositellaan ensisijaishoitona lisäksi myosiittiin tai flegmoniin, infektiiviseen osteiittiin, 
osteomyeliittiin sekä niveltulehdukseen (artriitti).  
 
Vaihtoehtohoitona klindamysiiniä suositellaan puremiin ja paiseisiin, märkäiseen keuhko-
kalvotulehdukseen (pyothorax, pleuriitti), ientulehdukseen ja hampaan kiinnityskudoksen 
sairauksiin (gingiviitti ja parodontiitti) sekä juuriabskessiin. Yhdessä gentamisiinin kanssa 
klindamysiiniä suositellaan vaihtoehtoisena hoitona vatsakalvotulehdukseen (peritoniitti) 
(Mikrobilääketyöryhmä, 2003). 
 
6.5. Linkosamidien haittavaikutukset 
 
Linkosamidien haittavaikutukset kohdistuvat muun muassa hermo-lihasliitokseen ja 
ruoansulatuskanavaan. Lisäksi lihaksensisäiseen linkosamidi-injektioon sekä nopeasti 
annettuun laskimonsisäiseen injektioon voi liittyä haittoja. 
 
6.5.1. Neuromuskulaariset haittavaikutukset 
 
Linkosamideilla on raportoitu olevan vaikutusta hermo-lihasliitoksessa. Tämä vaikutus 
johtaa luurankolihasten relaksaatioon, mikä tarkoittaa, että linkosamideilla on yhteis-
vaikutusta lihasrelaksanttien kanssa. Linkosamideja ja lihasrelaksantteja tulisikin käyttää 
yhdessä varoen (Booij, 1997; Prescott ym., 2000; Plumb, 2005).  
 
Fiekers ym. (1983) tutkivat linkosamidien lihaksia relaksoivaa vaikutusta ja päättelivät 
tulostensa perusteella, että klindamysiini vaikuttaa sekä hermo-lihasliitoksen pre- että 
postjunktionaalisissa kohdissa, kun taas linkomysiinin vaikutus kohdistuu pääasiassa 
postjunktionaaliseen reseptorikompleksiin. Linkosamidit siis estävät ionikanavien toimintaa 
ja tästä johtuen lihaksen supistumista (Booij, 1997). Klindamysiinin ja linkomysiinin 
lihaksia relaksoiva vaikutus on annosriippuvainen haitta (Fiekers ym., 1983).  
 
6.5.2. Vaikutukset ruoansulatuskanavaan 
 
Koirilla on havaittu linkosamidien peroraalisen annon yhteydessä ruoansulatuskanavaan 
liittyviä haittavaikutuksia, kuten pahoinvointia, oksentelua ja ripulia (Prescott ym., 2000; 
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Plumb, 2005). Koska linkosamidit erittyvät osittain myös maitoon, niiden anto imettäville 
nartuille saattaa aiheuttaa ripulia pennuille (Plumb, 2005). 
 
6.5.3. Muut haittavaikutukset 
 
Lihaksensisäisesti annettuna linkosamidit aiheuttavat kipua injektiokohdassa (Plumb, 2005). 
Lihaksensisäisen injektion jälkeen on havaittu myös anafylaktista shokkia (Prescott ym., 
2000). 
 
Gabel ym. (1999) raportoivat, että yhdellä ihmisellä oli havaittu klindamysiinin aiheuttama 
pidentynyt QT-aika. Tämä muutos oli palautuva, kun lääkitys lopetettiin. Koirilla on havaittu 
hypotensiota ja sydänpysähdyksiä nopean suonensisäisen linkomysiini-injektion jälkeen 
(Plumb, 2005). 
 
 
7. MAKROLIDIT 
 
Suomessa koirilla käytettäviä makrolideja ovat tällä hetkellä erytromysiini, tylosiini sekä 
atsitromysiini (Evira, 2006). Mikrobilääketyöryhmän muistiossa (2003) suositellaan 
kuitenkin, että atsitromysiinin käytöstä eläinlääketieteessä pidättäydyttäisiin, koska sen 
käyttöön liittyy vakava resistenssin kehittymisen uhka. 
 
7.1. Vaikutusmekanismi 
 
Makrolidit ovat bakteerien proteiinisynteesiä estäviä mikrobilääkkeitä. Ne sitoutuvat 
herkkien bakteerien ribosomien 50S-osaan, jolloin bakteerien proteiinisynteesi estyy 
translokaatiovaiheessa (Tuominen & Männistö, 2001b). Makrolidien vaikutus on bakterio-
staattinen, mutta esimerkiksi erytromysiini voi korkeissa konsentraatioissa tai erityisen 
herkkiä bakteereita vastaan olla bakterisidinen (Plumb, 2005). 
 
7.2. Farmakokineettiset ominaisuudet 
 
Erytromysiini on luonteeltaan emäs. Suun kautta annettaessa tämä lääkeaine tuhoutuu 
mahalaukun happamassa ympäristössä. Näin ollen käytännössä kaikki erytromysiini-
valmisteet ovat hapolta suojattuja, suolessa liukenevia valmisteita. Erytromysiinin puoli-
synteettinen johdos, atsitromysiini, on hapolle resistentti eikä se siis tuhoudu mahalaukussa 
(Tuominen & Männistö, 2001b). 
 
Useat eri tekijät, kuten ruoan määrä mahalaukussa sekä mahalaukun tyhjentymisaika, 
vaikuttavat erytromysiinin imeytymiseen ohutsuolen alkuosasta (Plumb, 2005). Ruoan on 
todettu hidastavan erytromysiinin imeytymistä (Eriksson ym., 1990). Tylosiini on erittäin 
rasvaliukoinen lääkeaine ja se imeytyy hyvin suolistosta suun kautta annettaessa. Tylosiinin 
imeytymisen on kuvattu olevan nopeaa myös ihonalaisen tai lihaksensisäisen injektion 
jälkeen (Prescott ym., 2000; Plumb, 2005). 
 
Makrolidien jakautumistilavuus koirilla on suuri, ja ne saavuttavat korkeat konsentraatiot 
esimerkiksi eturauhasessa sekä makrofageissa. Makrolidien pitoisuudet keskushermostossa 
jäävät kuitenkin alhaisiksi. Erytromysiinistä jopa 70-80 % voi olla sitoutuneena plasman 
proteiineihin. Makrolidit läpäisevät istukan ja erittyvät maitoon (Plumb, 2005). 
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Makrolidit erittyvät pääasiassa muuttumattomana sappeen ja edelleen ulosteisiin, mutta osa 
lääkeaineesta metaboloidaan maksassa demetylaatiolla inaktiivisiksi metaboliiteiksi. Jonkin 
verran lääkeainetta reabsorboituu suolesta ja jää siten enterohepaattiseen kiertoon. Vain pieni 
osa lääkeaineesta eritetään muuttumattomana virtsaan (Prescott ym., 2000; Plumb, 2005). 
 
Atsitromysiinillä on erinomainen hyötyosuus koirilla peroraalisen annon jälkeen. Verrattuna 
erytromysiiniin atsitromysiini imeytyy paremmin, sen puoliintumisajat kudoksissa ovat 
pidemmät ja se saavuttaa korkeammat konsentraatiot kudoksissa ja veren valkosoluissa. Yli 
puolet atsitromysiinistä eritetään muuttumattomana sappeen. (Prescott ym., 2000; Plumb, 
2005). 
 
7.3. Teho 
 
Makrolidit ovat laajakirjoisia mikrobilääkkeitä. Ne tehoavat erityisesti gram-positiivisiin 
sekä anaerobisiin bakteereihin (Boothe, 2001). Gram-positiivisista bakteereista herkkiä ovat 
muun muassa Bacillus spp., Corynebacterium spp., Listeria spp., stafylokokit sekä 
streptokokit. Anaerobisista bakteereista herkkiä ovat esimerkiksi Clostridium spp. sekä 
jotkut Fusobacterium-sukuun kuuluvat bakteerit. Makrolideille herkkiä ovat myös muun 
muassa Pasteurella spp., Bordetella spp. ja Ehrlichia spp. (Prescott ym., 2000; Plumb, 
2005). 
 
Joidenkin uudempien, puolisynteettisten makrolidien (esim. atsitromysiini) vaikutuskirjo on 
laajempi kuin erytromysiinin, ja näin ollen ne tehoavat hyvin esimerkiksi tiettyihin gram-
negatiivisiin bakteereihin (Tuominen & Männistö, 2001b). Atsitromysiinille herkkiä ovat 
muun muassa Borrelia burgdorferi sekä Toxoplasma spp. (Papich, 2002a; Plumb, 2005). 
 
7.4. Käyttöindikaatiot 
 
Mikrobilääketyöryhmän muistiossa (2003) tylosiinia suositellaan koirilla ensisijaishoitona 
tulehdukselliseen suolistosairauteen sekä vaihtoehtoisena hoitona ohutsuolen bakteeriyli-
kasvuun. 
 
7.5. Makrolidien haittavaikutukset 
 
Makrolidien, erityisesti erytromysiinin, haittavaikutukset liittyvät yleensä ruoansulatus-
kanavaan.  Lisäksi ne voivat vaikuttaa kuuloon ja tasapainoon. Injektiona annettaessa 
makrolidit ovat ärsyttäviä lääkeaineita. Makrolideillä on myös yhteisvaikutuksia muiden 
lääkeaineiden kanssa. 
 
7.5.1. Vaikutukset ruoansulatuskanavaan 
 
Makrolideillä on havaittu olevan mahasuolikanavan motiliteettia stimuloiva vaikutus sekä 
tavanomaisilla että myös alhaisemmilla annoksilla. (Pasquale & Tan, 2005). Itoh ym. (1984) 
raportoivat, että erytromysiinin aiheuttama mahasuolikanavan peristaltiikan lisääntyminen 
on annosriippuvaista ja sitä havaitaan sekä peroraalisen että suonensisäisen lääkkeen annon 
yhteydessä. 
 
Tutkimuksissa on todettu, että kaikki makrolidit, joiden rakenteessa on 14 hiilen 
muodostama laktonirengas (esimerkiksi erytromysiini), toimivat motiliinireseptorin 
agonisteina. Toisaalta taas ne makrolidit, joiden rakenteessa on 16 hiilen muodostama 
laktonirengas (esimerkiksi tylosiini), eivät tutkimuksissa ole lisänneet mahasuolikanavan 
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motiliteettia (Itoh ym., 1984; Itoh ym., 1985). Näin ollen makrolidien vaikutus mahasuoli-
kanavan motiliteettiin liittyy vahvasti lääkeainemolekyylin rakenteeseen (Williams, 2001).  
 
Itoh ym. (1984) havaitsivat, että atropiinin anto koirille ennen erytromysiinin antoa vähensi 
oleellisesti makrolidin vaikutusta mahasuolikanavaan. Tämän perusteella pääteltiin, että 
erytromysiini stimuloi ruoansulatuskanavan motiliteettia myös kolinergisten järjestelmien 
kautta. 
 
Ruoansulatuskanavaan liittyvät haittavaikutukset ovat erittäin yleisiä erytromysiiniä 
saaneilla koirilla. On raportoitu, että jopa 41 % koirista oksentaa erytromysiinin peroraalisen 
annon jälkeen (Dowling, 2004). Eräässä kyselytutkimuksessa makrolidien aiheuttamia 
ruoansulatuskanavaan liittyviä haittoja olivat oksentelu, ripuli ja ruokahalun menetys, kun 
tarkasteltiin omistajien lemmikeillään havaitsemia haittavaikutuksia eri antibioottihoitojen 
yhteydessä (Kunkle ym., 1995). 
 
Uudemmilla makrolideilla, kuten atsitromysiinillä, on vähemmän mahasuolikanavaan 
kohdistuvia haittavaikutuksia kuin erytromysiinillä (Tuominen & Männistö, 2001b). 
 
7.5.2. Kudosärsytys 
 
Makrolidit ovat ärsyttäviä aineita. Lihaksensisäisen injektion jälkeen on havaittu kipua 
injektiokohdassa. Suonensisäisen injektion jälkeen on puolestaan raportoitu tromboflebiittiä 
ja periflebiittiä (Prescott ym., 2000; Plumb, 2005). 
 
7.5.3. Muut haittavaikutukset 
 
Erytromysiinin on havaittu aiheuttaneen kuulon menetystä ja huomattavaa hyperrefleksiaa 
(heijasteiden kiihtyneisyys) ihmisillä, joiden munuaiset ja maksa toimivat normaalisti. Kuulo 
parani lääkityksen lopettamisen jälkeen, mutta tasapainoelimeen liittyvät neurologiset häiriöt 
eivät hävinneet. Tämä tarkoittaa, että erytromysiini voi aiheuttaa pysyviä vaurioita 
tasapainoelimeen (Pickrell ym, 1993). 
 
Erytromysiinin estolaattimuodon on havaittu aiheuttavan itsestään rajoittuvaa kolestaattista 
hepatiittia ja ikterusta erityisesti toistuvan ja pitkäaikaisen käytön yhteydessä tai maksa-
vikaisilla eläimillä (Prescott ym., 2000). Myös pelkkä erytromysiini voi aiheuttaa ohimene-
vää maksaentsyymien aktiivisuuden nousua (Plumb, 2005). 
 
7.5.4. Interaktiot 
 
Erytromysiinillä on interaktioita sellaisten lääkeaineiden kanssa, jotka metaboloidaan saman 
sytokromi P450 –entsyymijärjestelmän avulla kuin erytromysiini. Tästä johtuen esimerkiksi 
samanaikainen erytromysiinin ja teofylliinin anto johtaa teofylliinin plasmakonsentraation 
kaksinkertaistumiseen ja voi siten aiheuttaa kohtauksia (Dowling, 2004). 
 
Erytromysiini voi lisätä digoksiinin hyötyosuutta joillakin yksilöillä, mikä voi johtaa 
digoksiinimyrkytykseen. Tämän interaktion merkitys eläinlääkinnässä on kuitenkin erittäin 
vähäinen (Plumb, 2005). 
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8. AMINOGLYKOSIDIT 
 
Suomessa koirilla käytettäviä aminoglykosideja ovat gentamisiini, neomysiini sekä 
streptomysiini (Evira, 2006). 
 
8.1. Vaikutusmekanismi 
 
Aminoglykosidit kuuluvat bakteerien proteiinisynteesiä estäviin mikrobilääkkeisiin 
(Tuominen & Männistö, 2001b). Niillä on nopea ja annosriippuvainen bakterisidinen 
vaikutus herkkiin bakteereihin (Prescott ym., 2000).  
 
Jotta aminoglykosidit pääsisivät vaikutuskohtaansa bakteerisolun sisälle, niiden täytyy ensin 
läpäistä bakteerin soluseinämä. Tämä tapahtuu sekä aktiivisen, happea vaativan kuljetuksen 
että passiivisen diffuusion avulla (Prescott ym., 2000). Koska aktiivista kuljetusta ei siis 
tapahdu anaerobisissa oloissa, kaikki anaerobiset bakteerit ovat resistenttejä amino-
glykosideille (Boothe, 2001). Esimerkiksi beetalaktaamien tai muiden bakteerin 
soluseinämää heikentävien lääkeaineiden anto samaan aikaan aminoglykosidien kanssa lisää 
aminoglykosidien tehoa, koska tällöin tämä lääkeaine pääsee helpommin bakteerin 
soluseinämän läpi (Prescott ym., 2000).  
 
Päästyään bakteerisolun sisään aminoglykosidit sitoutuvat pysyvästi bakteerin ribosomin 
30S-osaan. Tällöin siirtäjä-RNA (tRNA) ei enää sitoudu täsmällisesti ribosomiin ja 
muodostuu virheellisiä aminohappoketjuja. Aminoglykosidit häiritsevät myös proteiini-
synteesin aloitusta (Tuomisto, 2001a). 
 
8.2. Farmakokineettiset ominaisuudet 
 
Aminoglykosidit ovat vesiliukoisia heikkoja emäksiä, ja tästä johtuen ne imeytyvät huonosti 
suun kautta annettaessa. Aminoglykosidit annetaankin yleensä joko parenteraalisesti tai 
topikaalisesti. Lihaksensisäisen tai ihonalaisen injektion jälkeen aminoglykosidit imeytyvät 
hyvin (Boothe, 2001).  
 
Aminoglykosidien jakautumistilavuus on pieni, ja vain pieni osa lääkeaineesta sitoutuu 
plasman proteiineihin. Aminoglykosidit läpäisevät huonosti veri-aivoesteen (Prescott ym., 
2000). Ne kuitenkin kulkeutuvat istukan läpi sikiöön. Terapeuttiset lääkeainekonsentraatiot 
saavutetaan muun muassa luussa, sydänlihaksessa, sappirakossa sekä keuhkokudoksessa. 
Aminoglykosidit kertyvät tiettyihin kudoksiin, kuten sisäkorvaan ja munuaisiin, mikä on 
tärkeä tekijä niiden haittavaikutuksissa (Plumb, 2005). 
 
Aminoglykosidit eritetään glomerulaarisella filtraatiolla muuttumattomana virtsaan. 
Munuaisvika vähentää näiden lääkeaineiden erittymistä. Tästä johtuen joko lääkkeen kerta-
annosta pitää pienentää tai antoväliä pidentää hoidettaessa munuaisvikaista eläintä, jotta 
vältytään lääkeaineen kertymiseltä elimistöön sekä vakavilta haittavaikutuksilta (Prescott 
ym., 2000). 
 
8.3. Teho 
 
Aminoglykosidit tehoavat erittäin hyvin gram-negatiivisiin aerobisiin bakteereihin. Teho 
useisiin gram-positiivisiin bakteereihin on rajallinen. Myös tietyt mykobakteerit ja 
mykoplasmat ovat herkkiä. Aminoglykosidien bakterisidinen vaikutus aerobisiin gram-
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negatiivisiin bakteereihin riippuu paljon ympäristön pH:sta. Nämä lääkeaineet ovatkin 
aktiivisimmillaan emäksisessä ympäristössä (Prescott ym., 2000). 
 
Aminoglykosideille herkkiä gram-negatiivisia bakteereita ovat muun muassa E. coli, 
Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa ja Proteus spp. Gram-positiivisista 
bakteereista herkkiä ovat stafylokokit (Boothe, 2001). 
 
8.4. Käyttöindikaatiot 
 
Mikrobilääketyöryhmän muistiossa (2003) gentamisiinia suositellaan ensisijaishoitona 
yhdessä aminopenisilliinin kanssa ja vaihtoehtohoitona yhdessä klindamysiinin kanssa 
vatsakalvotulehdukseen (peritoniitti). Neomysiiniä suositellaan vain herkkyysmäärityksen 
perusteella vaihtoehtoisena hoitona silmän sarveiskalvon tulehdukseen yhdessä poly-
myksiinin ja gramisidiinin kanssa. Aminoglykosideja suositellaan vaihtoehtoisena hoitona 
myös ulkokorvakäytävän tulehdukseen (otitis externa) herkkyysmäärityksen jälkeen, sekä 
yhdessä beetalaktaamin kanssa vaihtoehtohoitona leptospiroosiin. 
 
8.5. Aminoglykosidien haittavaikutukset 
 
Aminoglykosidit ovat tunnetusti nefro- ja ototoksisia lääkeaineita. Lisäksi niillä on muun 
muassa neuromuskulaarisia ja kardiovaskulaarisia haittavaikutuksia. 
 
8.5.1. Nefrotoksisuus 
 
Aminoglykosidit voivat aiheuttaa lieviä munuaisvaurioita tai vakavaa tubulusnekroosia 
(Clark, 1977). Ne kulkeutuvat proksimaalisten tubulusten epiteelisoluihin ja häiritsevät siellä 
elektrolyyttien ja veden säätelyä solukalvoilla, jolloin lääkeaine kertyy lysosomeihin 
(Papich, 2002b). Lysosomeihin kertynyt aminoglykosidi estää niiden normaalin toiminnan, 
ja lopulta täyttyneet lysosomit turpoavat ja repeävät. Lysosomaaliset entsyymit, fosfolipidit 
ja aminoglykosidit vapautuvat proksimaalisen tubuluksen solujen solulimaan, jolloin ne 
häiritsevät muiden soluorganellien toimintaa ja aiheuttavat solukuoleman (Dowling, 2004). 
Aminoglykosidien aiheuttamat munuaisvauriot ovat yleensä palautuvia, kun lääkitys 
lopetetaan (Plumb, 2005). 
 
Aminoglykosidien munuaistoksisuudelle altistavia tekijöitä ovat pitkäaikainen lääkkeen anto 
(yli 7-10 vuorokautta), asidoosi ja elektrolyyttihäiriöt (kuten hypokalemia ja hyponatremia), 
elimistön nestetilavuuden väheneminen (esimerkiksi shokki), samanaikainen nefrotoksinen 
lääkitys sekä munuaisvika (Dowling, 2004). Myös samanaikainen furosemidin anto lisää 
aminoglykosidien aiheuttamaa munuaistoksisuutta (Papich, 2002b). 
 
8.5.2. Ototoksisuus 
 
Aminoglykosidit ovat ototoksisia lääkeaineita. Aminoglykosidit konsentroituvat perilymfaan 
ja endolymfaan, jolloin sisäkorvan karvasolut altistuvat korkeille lääkeainepitoisuuksille 
(Olby, 2004). Tämä johtaa edelleen hermosolujen degeneraatioon, joka on osittain palautuva 
vaurio, jos potilaalle annetaan ajoissa kalsiumia ja antioksidantteja (Pickrell ym., 1993). 
Yleensä nämä vauriot ovat kuitenkin palautumattomia (Plumb, 2005). 
 
Tarpeeksi korkeina konsentraatioina kaikki aminoglykosidit voivat vaurioittaa sekä 
tasapainoon että kuuloon liittyviä aistinreseptoreita. Yleensä kuitenkin streptomysiini ja 
gentamisiini ovat toksisempia vestibulaarijärjestelmälle, kun taas esimerkiksi neomysiini 
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aiheuttaa vaurioita perifeerisissä kuuloreseptoreissa. Samanaikainen furosemidin anto lisää 
aminoglykosidien ototoksisuutta ihmisillä, ja tämä yhteisvaikutus voi olla merkittävä myös 
koiralla (Olby, 2004). Jos tärykalvo ei jostain syystä ole ehjä, aminoglykosidit pääsevät 
keskikorvaan ja diffundoituvat edelleen sisäkorvaan, missä ne aiheuttavat vaurioita (Clark, 
1977). 
 
8.5.3. Neuromuskulaariset haittavaikutukset 
 
Aminoglykosidit voivat aiheuttaa häiriöitä hermo-lihasliitoksen toiminnassa. Tämä on 
harvinainen, mutta vakava ja mahdollisesti myös kuolemaan johtava haittavaikutus, sillä se 
voi aiheuttaa hengityslaman. Aminoglykosidit estävät asetyylikoliinin vapautumista sekä 
kalsiumin sisäänottoa presynaptisessa aksonissa. Aminoglykosidit voivat myös heikentää 
asetyylikoliinin aikaansaamaa vastetta postsynaptisella solukalvolla. Neomysiini on 
aktiivisempi presynaptisesti kun taas streptomysiini toimii aktiivisemmin postsynaptisesti. 
Kalsiumglukonaatin ja jossain määrin myös neostigmiinin on todettu olevan tehokkaita 
tämän haittavaikutuksen hoidossa (Pasquale & Tan, 2005). 
 
Aminoglykosidien neuromuskulaariselle haittavaikutukselle altistavia tekijöitä ovat muun 
muassa munuaisvika, hypokalsemia sekä lihasrelaksanttien samanaikainen anto (Pasquale & 
Tan, 2005). Annettaessa aminoglykosideja myasthenia graviksesta kärsivälle potilaalle 
pelkkä antibioottien anto ilman lihasrelaksantteja voi aiheuttaa lihasparalyysin (Booij, 1997). 
 
8.5.4. Kardiovaskulaariset haittavaikutukset 
 
Kaikki aminoglykosidit vähentävät sydämen syketiheyttä, supistumisvoimaa ja 
iskutilavuutta sekä alentavat verenpainetta, kun lääkettä annetaan nopeasti suurena 
suonensisäisenä annoksena. Aminoglykosideilla on myös suora vaikutus valtimoiden 
seinämän sileään lihakseen, mikä aiheuttaa vasodilataation, verenkierron perifeerisen 
vastuksen vähenemisen sekä edelleen verenpaineen laskun. Nämä vaikutukset korostuvat 
nukutetuilla eläimillä. Sydän- ja verenkiertoelimistöön kohdistuvien haittavaikutusten on 
arveltu olevan yhteydessä aminoglykosidien aiheuttamiin häiriöihin elimistön kalsium-
metaboliassa. Näin ollen nämä haittavaikutukset voidaan kumota antamalla potilaalle 
kalsiumia. Aminoglykosidien vaikutukset sydän- ja verenkiertoelimistöön ovat 
todennäköisesti riittämättömiä aiheuttamaan kliinisiä oireita terveillä eläimillä, mutta 
hypotensiosta tai sydänsairauksista kärsivillä koirilla aminoglykosideja tulisi käyttää varoen 
(Clark, 1977). 
 
8.5.5. Muut haittavaikutukset 
 
Lihaksensisäisesti annettuna aminoglykosidit aiheuttavat kipua injektiokohdassa (Albarellos 
ym., 2004). Pitkäaikaisen aminoglykosidien oraalisen annon on havaittu aiheuttavan myös 
superinfektioita (Plumb, 2005). 
 
 
9. PEPTIDIANTIBIOOTIT 
 
Suomessa koirilla käytettäviä peptidiantibiootteja ovat polymyksiini B sekä basitrasiini 
(Evira, 2006). Huomattavan myrkyllisyytensä vuoksi sekä polymyksiinejä että basitrasiinia 
käytetään nykyään oikeastaan vain topikaalisina valmisteina (Männistö & Tuominen, 
2001b). 
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9.1. Vaikutusmekanismi 
 
Polymyksiinit ovat kationisia, pinta-aktiivisia aineita. Ne rikkovat bakteerin solukalvon 
fosfolipidien rakenteen ja lisäävät näin solukalvon läpäisevyyttä. Polymyksiinit heikentävät 
gram-negatiivisten bakteereiden ulkokalvon rakennetta sitoutumalla lipopolysakkarideihin. 
Ne ovat siis vaikutukseltaan bakterisidisia mikrobilääkkeitä (Prescott ym., 2000; Boothe, 
2001). Sekä kahdenarvoiset kationit, tyydyttymättömät rasvahapot että purulentti erite 
vähentävät polymyksiinien aktiivisuutta (Boothe, 2001).   
 
Koska polymyksiinit lisäävät bakteerien soluseinämän läpäisevyyttä, niillä on synergistisiä 
vaikutuksia useiden mikrobilääkkeiden, kuten potentoitujen sulfonamidien, kanssa. 
Basitrasiini puolestaan on polypeptidi, joka estää bakteerin soluseinämän peptidoglykaanin 
muodostumista (Prescott ym., 2000). 
 
9.2. Farmakokineettiset ominaisuudet 
 
Polymyksiinit ja basitrasiini eivät imeydy ruoansulatuskanavasta. Systeeminen hoito vaatii 
näin ollen aina parenteraalisen lääkkeen annon, pääasiassa lihaksensisäisen injektion. 
Polymyksiinit sitoutuvat keskinkertaisesti plasman proteiineihin ja diffundoituvat huonosti 
biologisten kalvojen läpi. Tästä johtuen niiden konsentraatiot transsellulaarisissa nesteissä ja 
esimerkiksi maidossa jäävät mataliksi. Polymyksiinit sitoutuvat myös nisäkässolujen 
solukalvoille ja kertyvät elimistöön pitkäaikaisen käytön yhteydessä. Polymyksiinit eritetään 
hitaasti muuttumattomana lääkeaineena glomerulaarisella filtraatiolla virtsaan. Munuais-
vikaisella eläimellä elimistön polymyksiinipitoisuudet nousevat korkeiksi (Prescott ym., 
2000). 
 
9.3. Teho 
 
Polymyksiini B tehoaa erittäin hyvin useisiin gram-negatiivisiin bakteereihin. Herkkiä ovat 
muun muassa E. coli, Salmonella sekä Pseudomonas aeruginosa, mutta eivät Proteus spp. ja 
Serratia spp. Gram-positiiviset bakteerit ovat resistenttejä (Prescott ym., 2000; Boothe, 
2001). 
 
Basitrasiini puolestaan tehoaa hyvin gram-positiivisiin baktereihin, mutta sillä on vain vähän 
tehoa gram-negatiivisiin bakteereihin (Prescott ym., 2000; Boothe, 2001). 
 
9.4. Käyttöindikaatiot 
 
Mikrobilääketyöryhmän muistiossa (2003) polymyksiini B:tä suositellaan yhdessä 
mikonatsolin kanssa ensisijaishoitona paikallisesti ulkokorvakäytävän tulehdukseen (otitis 
externa). Vaihtoehtoisena hoitona polymyksiiniä suositellaan yhdessä neomysiinin ja 
gramisidiinin kanssa silmän sarveiskalvon tulehdukseen vain herkkyysmäärityksen 
perusteella. 
 
9.5. Peptidiantibioottien haittavaikutukset 
 
Peptidiantibioottien haittavaikutukset liittyvät parenteraalisesti annettuna muun muassa 
munuaisiin ja hermo-lihasliitoksen toimintaan, sekä paikallisesti käytettynä korvaan. 
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9.5.1. Nefrotoksisuus 
 
Sekä polymyksiinit että basitrasiini ovat erittäin nefrotoksisia lääkeaineita. Ne aiheuttavat 
vaurioita munuaistubulusten epiteelisoluihin sekä glomeruluksiin (Prescott ym., 2000; 
Boothe, 2001). Paikallisesti käytettynä koirat sietävät näitä lääkeaineita kuitenkin hyvin, ja 
nefrotoksisuutta esiintyy vain parenteraalisen annon yhteydessä (Prescott ym., 2000).  
 
9.5.2. Neuromuskulaariset haittavaikutukset 
 
Peptidiantibiootit voivat aiheuttaa häiriöitä hermo-lihasliitoksen toiminnassa. Polymyksiinit 
toimivat antagonisteina asetyylikoliinireseptoreissa, jolloin ne saavat aikaan lihas-
relaksaation. Antikoliiniesteraasit eivät poista tätä vaikutusta (Booij, 1997).  
 
Polymyksiinien on raportoitu aiheuttavan myös hengityslihasten paralyysiä neuro-
muskulaarisen vaikutuksen seurauksena, kun lääkettä on annettu nopeana suonensisäisenä 
injektiona (Prescott ym., 2000; Boothe, 2001). 
 
9.5.3. Muut haittavaikutukset 
 
Muita polymyksiinien käytön yhteydessä raportoituja haittavaikutuksia ovat keskus-
hermoston toiminnan häiriöt, kuume ja anoreksia (Boothe, 2001). Polymyksiinit ja 
basitrasiini aiheuttavat joskus myös yliherkkyysreaktioita (Männistö & Tuominen, 2001b). 
Polymyksiini B saattaa aiheuttaa kuulon heikkenemistä joutuessaan sisäkorvaan, jos 
tärykalvo on rikki tai jos kyseessä on krooninen sisäkorvatulehdus (Happonen, 2005). 
 
 
10. NITROIMIDATSOLIT 
 
Suomessa käytetään koirilla nitroimidatsoleista tällä hetkellä ainoastaan metronidatsolia 
(Evira, 2006). 
 
10.1. Vaikutusmekanismi 
 
Nitroimidatsolit ovat bakterisidisia mikrobilääkkeitä. Ne estävät spesifisesti anaerobisten 
bakteerien DNA-synteesiä (Männistö & Tuominen, 2001a). 
 
Päästyään anaerobisen bakteerisolun sisälle nitroimidatsolien nitroryhmä pelkistyy 
muodostaen useita epävakaita välituotteita. Osa näistä välituotteista on antibakteerisia 
aineita. Pelkistyminen tapahtuu vain anaerobisissa oloissa, mutta se ei ole entsymaattisesti 
säädeltyä. Välituotteet hajottavat bakteerin DNA-juosteita ja estävät DNA:ta korjaavien 
etsyymien toiminnan (Prescott ym., 2000). 
 
10.2. Farmakokineettiset ominaisuudet 
 
Nitroimidatsolit imeytyvät hyvin suun kautta annettaessa. Metronidatsolin imeytyminen 
tehostuu, jos se annetaan koiralle samaan aikaan ruoan kanssa. Metronidatsoli on melko 
rasvaliukoinen lääkeaine ja sen jakautumistilavuus on suuri. Korkeat lääkeainekonsentraatiot 
saavutetaan muun muassa luussa, paiseissa, keskushermostossa sekä siemennesteessä. 
Metronidatsoli sitoutuu vain vähäisessä määrin plasman proteiineihin (Plumb, 2005). Se 
läpäisee myös istukan ja kulkeutuu maitoon (Männistö & Tuominen, 2001a). 
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Osa metronidatsolista metaboloidaan pääasiassa maksassa useita eri reittejä vähemmän 
aktiivisiksi metaboliiteiksi. Sekä muuttumaton lääkeaine että metaboliitit eritetään virtsassa 
ja ulosteissa (Prescott ym., 2000; Plumb, 2005). 
 
10.3. Teho 
 
Nitroimidatsolien vaikutuskirjo on melko suppea. Niillä ei nimittäin ole lainkaan tehoa 
aerobisiin bakteereihin (Männistö & Tuominen, 2001a). On kuitenkin mahdollista, että joko 
itse nitroimidatsolit tai anaerobisissa bakteereissa muodostuneet nitroimidatsolien 
välituotteet tehoaisivat jossain määrin aerobisiin bakteereihin anaerobisissa oloissa (Prescott 
ym., 2000).  
 
Nitroimidatsolit tehoavat useimpiin gram-negatiivisiin ja gram-positiivisiin anaerobisiin 
bakteereihin. Niillä on tehoa myös tiettyihin alkueläimiin (Prescott ym., 2000). 
 
10.4. Käyttöindikaatiot 
 
Mikrobilääketyöryhmän muistiossa (2003) metronidatsolia suositellaan ensisijaishoitona 
tulehdukselliseen suolistosairauteen. Vaihtoehtohoitona sitä suositellaan puremiin ja 
paiseisiin, ientulehdukseen ja hampaan kiinnityskudoksen sairauksiin (gingiviitti ja 
parodontiitti), juuriabskessiin sekä ohutsuolen bakteeriylikasvuun. Lisäksi sitä suositellaan 
vaihtoehtohoitona yhdessä 1. polven kefalosporiinien tai fluorokinolonien kanssa 
keuhkokuumeeseen (pneumonia), yhdessä fluorokinolonien kanssa vatsakalvotulehdukseen 
(peritoniitti), yhdessä beetalaktaamin kanssa myosiittiin tai flegmoniin sekä yhdessä 
potentoitujen sulfonamidien tai 1. polven kefalosporiinien kanssa infektiiviseen osteiittiin ja 
osteomyeliittiin. 
 
10.5. Nitroimidatsolien haittavaikutukset 
 
Nitroimidatsolit voivat aiheuttaa muun muassa neurologisia ja ruoansulatuskanavaan liittyviä 
oireita ja niillä on myös yhteisvaikutuksia muiden lääkeaineiden kanssa. 
 
10.5.1. Neurotoksisuus 
 
Metronidatsolin on havaittu aiheuttavan koirilla neurologisia oireita, kuten kouristelua, pään 
pitämistä kallellaan, kaatuilua, halvaantumista, ataksiaa, nystagmusta, tärinää sekä 
jäykkyyttä (Evans ym., 2003). Oireet ovat yleensä annosriippuvaisia, mutta myös 
tavanomaiset lääkeannokset ovat johtaneet näihin oireisiin (Prescott ym., 2000; Dowling, 
2004). 
 
Metronidatsolin aiheuttamien keskushermostovaikutusten mekanismia ei toistaiseksi tunneta. 
Neurologiset haitat viittaavat kuitenkin pikkuaivojen ja sentraalisen vestibulaarijärjestelmän 
toiminnan häiriöihin (Evans ym., 2003). 
 
Evans ym. (2003) arvioivat retrospektiivisesti diatsepaamin vaikutusta metronidatsolin 
aiheuttaman neurotoksisuuden hoidossa koirilla. Tutkimuksessa havaittiin, että koirien 
toipuminen oli huomattavasti nopeampaa, kun ne olivat saaneet konservatiivisen hoidon 
ohella myös diatsepaamia. Diatsepaamia annettiin ensin kerran suonensisäisenä boluksena, 
sitten peroraalisesti 3 päivän ajan. Tutkimuksen tulosten perusteella Evans ym. suosittelivat 
diatsepaamin käyttöä metronidatsolin keskushermostohaittojen hoidossa. 
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10.5.2 Muut haittavaikutukset 
 
Metronidatsolin käytön yhteydessä on koirilla havaittu myös ruoansulatuskanavaan liittyviä 
haittavaikutuksia, kuten pahoinvointia, oksentelua ja ripulia, sekä maksatoksisuutta ja 
neutropeniaa (Evans ym., 2003; Plumb, 2005). 
 
10.5.3. Interaktiot 
 
Fenobarbitaalin on havaittu lisäävän metronidatsolin metaboliaa, jolloin metronidatsolin 
plasmapitoisuudet laskevat. Simetidiini puolestaan vähentää metronidatsolin metaboliaa 
lisäten annosriippuvaisten haittavaikutusten todennäköisyyttä. Varfariinia saavilla koirilla 
metronidatsoli voi pidentää protrombiiniaikaa (Trepanier, 2003; Plumb, 2005). 
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ANTIBIOOTEISTA LÄÄKELAITOKSELLE TEHDYT 
HAITTAVAIKUTUSILMOITUKSET KOIRALLA VUOSINA 2002-2006 
 
1. Aineisto ja menetelmät 
 
Aineisto kerättiin Lääkelaitoksen ylläpitämästä eläinlääkkeiden haittavaikutusrekisteristä. 
Mukaan otettiin koirilla aikavälillä kesäkuu 2002 – kesäkuu 2006 raportoidut antibiootteihin 
liittyvät haittavaikutukset. Aineistossa oli ilmoitettu jokaisen haitan yhteydessä koiran rotu, 
ikä, sukupuoli, epäilty lääkevalmiste, muu samanaikainen lääke, oireet, eläimen toipuminen 
sekä haitan luokittelu.  
 
2. Tulokset 
 
Lääkelaitoksen eläinlääkkeiden haittavaikutusrekisteristä saatujen tietojen perusteella tehtiin 
taulukko (taulukko 2), jossa on esitetty kaikki tarkastellulla aikavälillä Lääkelaitokselle 
raportoidut antibioottien aiheuttamat haittavaikutukset koirilla. Yhteensä tapauksia oli 47. 
Haittavaikutuksia raportoitiin potentoitujen sulfonamidien, beetalaktaamien, enro-
floksasiinin, linkosamidien, polymyksiini B:n, metronidatsolin sekä tylosiinin käytön 
yhteydessä. Eniten haittavaikutuksia raportoitiin sulfadiatsiinin ja trimetopriimin 
yhdistelmälle ja toiseksi eniten amoksisilliinin ja klavulaanihapon yhdistelmälle. Yleisin 
raportoitu haittavaikutus oli pahoinvointi ja oksentaminen. Haittavaikutuksista noin 30 % 
(14/47) luokiteltiin odottamattomiksi ja noin 25 % (12/47) vakaviksi. 
 
Antibioottihoidon lisäksi 12 koiraa sai samanaikaisesti myös jotain muuta lääkeainetta. 
Kolme koiraa sai samanaikaisesti meloksikaamia, kolme karprofeenia, yksi fenobarbitaalia 
ja meloksikaamia, yksi medetomidiinia ja karprofeenia, yksi deksametasonia, yksi 
fusidiinihappoa ja beetametasonia, yksi selamektiinia sekä yksi delmadinonia. 
 
3. Pohdinta 
 
Tuloksistamme nähdään, että tarkastellulla aikavälillä koirilla haittoja aiheuttaneet 
antibiootit ovat Suomessa tällä eläinlajilla yleisimmin käytettyjä mikrobilääkkeitä. 
Tuloksistamme saadaan myös yleiskuva siitä, mitä haittoja antibiootit aiheuttavat yleisimmin 
koirilla. Kaiken kaikkiaan tulokset olivat odotusten mukaisia. Tuloksia tulkittaessa täytyy 
kuitenkin ottaa huomioon, että Lääkelaitokselle raportoidaan vain pieni osa lääkeaineiden 
aiheuttamista haittavaikutuksista, mistä johtuen haittojen todellista ilmaantuvuutta ei tiedetä.  
 
On mahdollista, että suomalaiset eläinlääkärit raportoisivat Lääkelaitokselle useammin 
vakavat ja/tai odottamattomat lääkeaineiden haittavaikutukset kuin lievät ja/tai odotetut 
haitat. Lääkelaitoksen tilastoista nähdään kuitenkin, että raportoiduista haittavaikutuksista 
vain melko pieni osa luokiteltiin odottamattomiksi ja/tai vakaviksi. Odotetuilla haitta-
vaikutuksilla tarkoitetaan lääkkeen valmisteyhteenvedossa mainittuja sekä muuten yleisesti 
tunnettuja haittavaikutuksia. Odotettujen haittojen raportoinnin ei välttämättä aina ajatella 
olevan tärkeää, vaikka kaikkien haittojen ilmoittaminen onkin oleellista haittavaikutusten 
esiintyvyyden arvioimiseksi.  
 
Potentoidut sulfonamidit aiheuttavat koirilla sekä idiosynkraattisia että annosriippuvaisia 
haittavaikutuksia (Trepanier, 2004). Idiosynkraattisia, potentoiduille sulfonamideille 
tyypillisiä haittoja, kuten KCS:aa ja polyartropatiaa, raportoitiin myös Suomessa melko 
usein, vaikkakin näiden haittojen todellinen määrä on todennäköisesti raportoitua määrää 
suurempi. Kuumeen on havaittu olevan yleisin koirilla esiintyvä potentoitujen sulfonamidien 
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aiheuttama idiosynkraattinen haittavaikutus (Trepanier ym., 2003). Suomessa tätä haittaa ei 
raportoitu. Se ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että potentoidut sulfonamidit eivät 
aiheuttaneet kuumetta koirilla Suomessa, vaan kyse voi pikemminkin olla siitä, että 
suomalaiset eläinlääkärit ja eläinten omistajat pitävät kuumetta tavallisena ja vaarattomana 
haittana, jonka ilmoittaminen ei heidän mielestään ole tärkeää. 
 
Kirjallisuudessa potentoitujen sulfonamidien raportoidaan aiheuttavan idiosynkraattisia 
haittavaikutuksia useammin narttukoirilla kuin uroksilla (Trepanier ym., 2003). Tämä 
nähdään myös tuloksissamme. Sulfadiatsiinin ja trimetopriimin yhdistelmän raportoitiin 
aiheuttaneen haittoja 17 koiralla, joista 12 oli narttuja. Isojen rotujen yksilöiden, etenkin 
dobermannien, on raportoitu olevan alttiimpia potentoitujen sulfonamidien aiheuttamalle 
artropatialle (Trepanier, 2004). Tutkimuksessamme sulfadiatsiinin ja trimetopriimin 
yhdistelmä aiheutti haittoja yhteensä 9:lle isoihin rotuihin kuuluvalle koiralle. Näistä koirista 
neljällä raportoitiin polyartropatiaa. Potentoitujen sulfonamidien ei kuitenkaan raportoitu 
aiheuttaneen haittavaikutuksia dobermanneille Suomessa. 
 
Beetalaktaamit aiheuttavat usein allergisia reaktioita (Papich, 2002b). Tämä käy ilmi myös 
tutkimuksessamme. Suomessa raportoituja beetalaktaamien haittoja olivat muun muassa iho-
oireet, naaman turvotus sekä anafylaksia. Beetalaktaamien raportoitiin aiheuttaneen myös 
ruoansulatuskanavaan kohdistuvia haittavaikutuksia, kuten pahoinvointia, oksentamista sekä 
ripulia. Nämä ruoansulatuskanavan haitat ovat kirjallisuudessakin hyvin tunnettuja (Plumb, 
2005).  
 
Tuloksistamme nähdään, että enrofloksasiini aiheutti yhdellä koiralla liiallista syljen eritystä 
sekä pahoinvointia ja oksentelua. Nämä ovat kirjallisuudenkin mukaan yleisiä 
fluorokinolonien aiheuttamia haittoja (Domagala, 1994; Takizawa, 1999). Toiselle koiralle 
enrofloksasiini aiheutti neurologisia oireita, kuten epileptisiä kohtauksia ja ataksiaa. Koiralla 
oli ollut muutama kohtaus ennen enrofloksasiinilääkitystä. Kirjallisuudessa keskushermosto-
vaikutusten raportoidaan olevan melko yleisiä kinolonien aiheuttamia haittoja (Domagala, 
1994). Enrofloksasiinin käyttöä ei näin ollen suositella kouristelevilla eläimillä (Olby, 2004). 
Artropatia on hyvin tunnettu fluorokinolonien aiheuttama haittavaikutus nuorilla koirilla 
(Vancutsem ym., 1990; Takizawa ym., 1999). Suomessa artropatiaa ei kuitenkaan raportoitu. 
Tämä voi johtua siitä, että suomalaiset eläinlääkärit ymmärtävät fluorokinolonien käytön 
riskit, ja välttävät näin ollen tämän lääkeaineryhmän käyttöä nuorilla koirilla. Valitettavasti 
syy voi kuitenkin olla myös se, ettei haittojen raportointia aina pidetä tärkeänä. 
 
Linkosamideista sekä klindamysiinin että linkomysiinin raportoitiin aiheuttaneen haittoja 
koirilla. Linkomysiinin aiheuttaman kudosärsytyksen syysuhde luokiteltiin Lääkelaitoksen 
arvioinnissa todennäköiseksi. Klindamysiini puolestaan aiheutti yhdellä koiralla oksentelua 
ja anemiaa. Tämän haitan syysuhdetta pidettiin epätodennäköisenä. Toisella koiralla 
havaittiin klindamysiinin käytön yhteydessä iho-oireita. Haitan syysuhde luokiteltiin 
mahdolliseksi. Kirjallisuudessa linkosamidien on raportoitu aiheuttaneen koirilla muun 
muassa kudosärsytystä sekä ruoansulatuskanavaan liittyviä oireita (Plumb, 2005). 
Suonensisäiseen annosteluun liittyviä haittoja (hypotensio, sydänpysähdys) ei Suomessa 
raportoitu, luultavimmin koska koiralle tarkoitettu injektiovalmiste on nykyään hyväksytty 
annosteltavaksi vain lihaksensisäisesti. 
 
Suomessa koirilla käytettävistä antibiooteista tetrasykliinien ja aminoglykosidien ei 
raportoitu aiheuttaneen haittoja. Tämä voi johtua niiden melko vähäisestä systeemisestä 
käytöstä koirien lääkinnässä. Makrolideista tylosiinin raportoitiin aiheuttaneen iho-oireita. 
Tämän haitan syysuhdetta pidettiin Lääkelaitoksen arvioinnissa kuitenkin epä-
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todennäköisenä. Metronidatsolin raportoitiin yhdessä enrofloksasiinin kanssa aiheuttaneen 
koiran kuoleman. Lääkelaitos arvioi syysuhteen luokittelemattomaksi. Metronidatsolin ei 
kuitenkaan raportoitu aiheuttaneen neurologisia oireita, vaikka ne ovat tunnettuja 
metronidatsolin haittavaikutuksia (Evans ym., 2003). Tämä voi johtua siitä, että 
metronidatsolin käyttö koirilla Suomessa on vähäistä tai käytetyt annokset ovat olleet 
alhaisia. 
 
Aina eläimen oireet eivät kuitenkaan johdu eläimen saamasta lääkeaineesta. Eräällä koiralla 
raportoitiin amoksisilliinin ja klavulaanihapon käytön yhteydessä liikkumisvaikeuksia, 
tokkuraisuutta sekä ruokahalun vähentymistä. Lääkelaitoksen arvioinnissa haitan syysuhde 
oli kuitenkin epätodennäköinen, koska myöhemmissä neurologin tutkimuksissa koiran 
oireiden syyksi epäiltiin aivoperäistä sairautta. Toisella koiralla sulfadiatsiinin ja 
trimetopriimin epäiltiin aiheuttaneen neurologisia oireita, kuten ataksiaa ja pareesia. 
Tässäkin tapauksessa haitan syysuhde luokiteltiin kuitenkin epätodennäköiseksi, koska oireet 
eivät lievittyneet lääkityksen loputtua ja jatkotutkimuksissa syyksi epäiltiin kasvainta 
lannenikaman alueella. Kolmessa tapauksessa ei ollut varmuutta siitä, johtuiko 
haittavaikutus antibiootista vai muusta samanaikaisesta lääkityksestä. 
 
Suomessa Lääkelaitos ylläpitää eläinlääkkeiden haittavaikutusrekisteriä. Kaikkien epäiltyjen 
haittavaikutusten ilmoittaminen on tärkeää ja yhteisen edun mukaista, koska vain haittoja 
raportoimalla voidaan saada kattavia tietoja eri lääkevalmisteiden haittavaikutuksista sekä 
haittojen taajuudesta (Happonen, 2005;  Muhonen, 2006). Erityisen tärkeää on tehdä 
ilmoitus, jos haittavaikutus on laadultaan ja voimakkuudeltaan odottamaton tai aiemmin 
tuntematon (Happonen, 2005). Harvinaisten haittavaikutusten osalta kansainvälinen 
haittavaikutusrekisteri saattaisi antaa paremman kuvan haittojen esiintyvyydestä ja 
vakavuudesta, koska tällöin käsiteltäisiin suurempia eläinmääriä. Kansallisen rekisterin 
merkitystä ei kuitenkaan pidä aliarvioida. 
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LIITE 2. KOIRALLE SUOMESSA HYVÄKSYTTYJEN MYYNTI- JA 
ERITYISLUVALLISTEN VALMISTEIDEN KAUPPANIMIEN JA 
VAIKUTTAVIEN AINEIDEN LUETTELO 
     
Kauppanimi  Vaikuttava aine Antoreitti Sivu
     
Amovet® vet  amoksisilliinitrihydraatti p.o. 11 
Amoxin® vet  amoksisilliinitrihydraatti p.o. 11 
Amoxival® vet  amoksisilliinitrihydraatti p.o. 11 
Antirobe® vet  klindamysiinihydrokloridi p.o. 29 
Baytril® vet  enrofloksasiini p.o., s.c. 25 
Betamox® vet  amoksisilliinitrihydraatti i.m. 11 
Clavubactin®  amoksisilliinitrihydraatti p.o. 11 
  kaliumklavulanaatti   
Clinacin®  klindamysiinihydrokloridi p.o. 29 
Clindabuc®  klindamysiinihydrokloridi p.o. 29 
Dicural®  difloksasiini p.o., s.c. 25 
Duoprim® vet  sulfadoksiini s.c., i.m., i.v. 15 
  trimetopriimi   
Duphamox® vet  amoksisilliinitrihydraatti i.m. 11 
Duplocillin LA® vet  bentsyylipenisilliinibentsatiini s.c. 11 
  bentsyylipenisilliiniprokaiini   
Ethacilin®  bentsyylipenisilliiniprokaiini s.c., i.m. 11 
Frieso-Gent® vet*  gentamysiinisulfaatti i.m., i.v. 34 
Genta-Kel® vet*  gentamysiinisulfaatti i.m., i.v. 34 
Ibaflin®  ibafloksasiini p.o. 25 
Kefalex® vet  kefaleksiinimonohydraatti p.o. 11 
Kefavet® vet  kefaleksiinimonohydraatti p.o. 11 
Kefzol®*  kefatsoliini i.m., i.v. 11 
Lincocin® vet  linkomysiinihydrokloridi p.o., i.m. 29 
Orbax® vet  orbifloksasiini p.o. 25 
Oriprim forte® vet  sulfadiatsiini p.o. 15 
  trimetopriimi   
Oriprim® vet  sulfadiatsiini p.o., s.c. 15 
  trimetopriimi   
Penovet® vet  bentsyylipenisilliiniprokaiini s.c., i.m. 11 
Rilexine® vet tabl.  kefaleksiinimonohydraatti p.o. 11 
Synulox® vet  amoksisilliinitrihydraatti p.o., s.c., i.m. 11 
  kaliumklavulanaatti   
Terra-Poly® vet  oksitetrasykliinihydrokloridi paikallisesti iholle 22 
  polymyksiini-B-sulfaatti  36 
Tribrissen mite® vet  sulfadiatsiini s.c. 15 
  trimetopriimi   
Tribrissen® vet  sulfadiatsiini p.o. 15 
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  trimetopriimi   
Tylan® vet  tylosiini i.m. 31 
Vibravet® vet  doksisykliinihyklaatti p.o. 22 
     
Vaikuttava aine  Kauppanimi Antoreitti Sivu
     
amoksisilliinitrihydraatti  Amovet® vet p.o. 11 
  Amoxin® vet p.o.  
  Amoxival® vet p.o.  
  Betamox® vet i.m.  
  Clavubactin® p.o.  
  Duphamox® vet i.m.  
  Synulox® vet p.o., s.c., i.m.  
ampisilliini  ei eläinlääkevalmistetta  11 
atsitromysiini  ei eläinlääkevalmistetta  31 
basitrasiini  ei eläinlääkevalmistetta  36 
bentsyylipenisilliinibentsatiini  Duplocillin LA® vet s.c. 11 
bentsyylipenisilliiniprokaiini  Duplocillin LA® vet s.c. 11 
  Ethacilin® s.c., i.m.  
  Penovet® vet s.c., i.m.  
difloksasiini  Dicural® p.o., s.c. 25 
doksisykliinihyklaatti  Vibravet® vet p.o. 22 
enrofloksasiini  Baytril® vet p.o., s.c. 25 
erytromysiini  ei eläinlääkevalmistetta  31 
gentamysiinisulfaatti  Frieso-Gent® vet* i.m., i.v. 34 
  Genta-Kel® vet* i.m., i.v.  
ibafloksasiini  Ibaflin® p.o. 25 
kaliumklavulanaatti  Clavubactin® p.o. 11 
  Synulox® vet p.o., s.c., i.m.  
kefaleksiinimonohydraatti  Kefalex® vet p.o. 11 
  Kefavet® vet p.o.  
  Rilexine® vet tabl. p.o.  
kefatsoliini  Kefzol®* i.m., i.v. 11 
kefuroksiimi  ei eläinlääkevalmistetta  11 
klindamysiinihydrokloridi  Antirobe® vet p.o. 29 
  Clinacin® p.o.  
  Clindabuc® p.o.  
linkomysiinihydrokloridi  Lincocin® vet p.o., i.m. 29 
metronidatsoli  ei eläinlääkevalmistetta  38 
neomysiini  ei eläinlääkevalmistetta  34 
oksitetrasykliinihydrokloridi  Terra-Poly® vet paikallisesti iholle 22 
orbifloksasiini  Orbax® vet p.o. 25 
polymyksiini-B-sulfaatti  Terra-Poly® vet paikallisesti iholle 36 
siprofloksasiini  ei eläinlääkevalmistetta  25 
streptomysiini  ei eläinlääkevalmistetta  34 
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sulfadiatsiini  Oriprim forte® vet p.o. 15 
  Oriprim® vet p.o., s.c.  
  Tribrissen mite® vet s.c.  
  Tribrissen® vet p.o.  
sulfadoksiini  Duoprim® vet s.c., i.m., i.v. 15 
sulfasalatsiini  ei eläinlääkevalmistetta  15 
trimetopriimi  Duoprim® vet s.c., i.m., i.v. 15 
  Oriprim forte® vet p.o.  
  Oriprim® vet p.o., s.c.  
  Tribrissen mite® vet s.c.  
  Tribrissen® vet p.o.  
tylosiini  Tylan® vet i.m. 31 
     
     
* erityisluvallinen valmiste     
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	1. LÄÄKEAINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET
	Suomessa Lääkelaitos ylläpitää eläinlääkkeiden haittavaikutusrekisteriä. Kaikkien epäiltyjen haittavaikutusten ilmoittaminen on tärkeää ja yhteisen edun mukaista, koska vain haittoja raportoimalla voidaan saada kattavia tietoja eri lääkevalmisteiden haittavaikutuksista sekä haittojen taajuudesta (Happonen, 2005;  Muhonen, 2006). Erityisen tärkeää on tehdä ilmoitus, jos haittavaikutus on laadultaan ja voimakkuudeltaan odottamaton tai aiemmin tuntematon (Happonen, 2005). Harvinaisten haittavaikutusten osalta kansainvälinen haittavaikutusrekisteri saattaisi antaa paremman kuvan haittojen esiintyvyydestä ja vakavuudesta, koska tällöin käsiteltäisiin suurempia eläinmääriä. Kansallisen rekisterin merkitystä ei kuitenkaan pidä aliarvioida.
	 
	KIITOKSET
	 LÄHTEET


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


