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YHTEENVETO 

Fanconin oireyhtymä on proksimaalisten munuaistiehyeiden sairaus, jossa muun muassa glukoosin, 

useiden elektrolyyttien ja aminohappojen takaisinimeytyminen on heikentynyt. Taustalla on 

todennäköisesti joukko erilaisia munuaistiehyeiden vaurioita, joten kyseessä ei ole yksittäinen 

sairaus, vaan oireyhtymä. Fanconin oireyhtymästä on olemassa primaari muoto, joka on perinnöllinen 

ainakin basenjirotuisilla koirilla. Yleisempi muoto on hankittu Fanconin oireyhtymä, johon koirat voivat 

sairastua esimerkiksi lääkityksen, muun sairauden tai myrkytyksen seurauksena. Lisäksi runsaan 

kuivalihaherkkujen (jerky treats) syömisen on epäilty altistavan hankitun Fanconin oireyhtymän 

kehittymiselle. Perinnölliseen Fanconin oireyhtymän muotoon sairastuneet koirat ovat yleensä keski-

ikäisiä. Sukupuoli ei vaikuta sairastumistodennäköisyyteen. Fanconin oireyhtymä saa aikaan 

osmoottisen diureesin, joten tärkein oire on lisääntynyt juominen ja virtsaaminen. Muita oireita ovat 

laihtuminen, elimistön kuivuminen ja väsymys. Laboratoriotesteissä havaitaan glukoosia virtsassa 

veren sokeripitoisuuden ollessa joko viiterajoissa tai hieman viiterajan alapuolella. Lisäksi 

verinäytteessä voidaan todeta metabolinen asidoosi ja muutoksia veren elektrolyyteissä. Virtsan 

proteiini–kreatiniinisuhde on yleensä viiterajojen sisällä, mutta virtsassa havaitaan runsaasti 

lyhyempiä aminohappoja kromatografiatestillä. Sairauden edetessä veressä havaitaan lisäksi 

atsotemia. Sairauden vakavuus vaihtelee. Varsinkin perinnöllisessä muodossa tauti voi olla aluksi 

hyvin lievä, kun taas äkilliseen hankittuun Fanconin oireyhtymään sairastunut koira voi vaatia 

sairaalahoitoa. Hoito on oireenmukainen ja koostuu nestetasapainon ylläpidosta sekä metabolisen 

asidoosin ja elektrolyyttitasapainon korjaamisesta. Osa hankittuun Fanconin oireyhtymään 

sairastuneista koirista voi parantua altistavan syyn poistamisen jälkeen. Jollei potilas parane, sairaus 

voi johtaa vuosien kuluessa munuaisten vajaatoimintaan.  

 

 

SUMMARY 

Fanconi syndrome is a disease of the proximal renal tubules, in which the absorption of glucose, 

many electrolytes and amino acids from the urine is impaired. The syndrome most likely consists of 

many different diseases of proximal tubules of the kidneys. The syndrome’s primary form is hereditary 

at least in basenji-breed dogs. However, the secondary form is more frequent. Secondary Fanconi 

syndrome may develop as a result of a medication, another illness or poisoning. In addition, ingesting 

large amounts of jerky-type meat is suspected to predispose to the syndrome. In hereditary form 

clinical signs usually appear in middle-aged dogs. Gender does not predispose to the disease. Since 

the Fanconi syndrome causes osmolar diuresis, the most common clinical signs are polyuria and 

polydipsia. Other clinical signs include weight loss, dehydration and lethargy. Laboratory tests show 
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glucosuria in patients with concurrent normoglycemia or mild hypoglycemia, metabolic acidosis and 

electrolyte imbalance. The protein–creatinine ratio of urine is usually normal, but short amino acids 

are found in chromatography test. Azotemia follows when the disease progresses. The severity of the 

disease varies. Particularly in the hereditary form clinical signs can be mild, whereas a dog with 

acquired Fanconi syndrome may require hospitalization. Treatment is symptomatic and includes 

maintaining fluid balance as well as the correction of the metabolic acidosis and electrolyte balance. 

Some dogs with an acquired Fanconi syndrome may become asymptomatic once the predisposing 

cause is removed. In others the syndrome may progress to renal failure within several years. 

 

 

YDINKOHDAT 

• Fanconin oireyhtymä on yleisnimitys sokerivirtsaisuutta aiheuttaville munuaistiehyeiden 

vaurioille ja sairauksille. 

• Oireyhtymä jakautuu primaariin perinnölliseen munuaistiehytsairauteen ja sekundaariseen 

hankittuun munuaistiehytvaurioon. 

• Oireyhtymässä glukoosin, useiden elektrolyyttien ja aminohappojen takaisinimeytyminen 

munuaistubuluksissa on heikentynyt. 

• Tauti aiheuttaa lisääntynyttä virtsaneritystä ja sokerivirtsaisuutta. Veren sokeripitoisuus on 

normaali. 

• Hankitulle muodolle altistavia tekijöitä ovat myrkytykset, useat lääkitykset, amyloidoosi, 

maksan kuparinkertymäsairaus, leptospiroosi ja lisäkilpirauhasen liikatoiminta. 

• Kuivalihaherkkujen syömisen epäillään altistavan hankitulle Fanconin oireyhtymälle. 

• Hoito on oireenmukainen. Osa sairastuneista voi parantua. 

 

 

JOHDANTO 

Fanconin oireyhtymä on joukko proksimaalisten munuaistiehyeiden sairauksia ja vaurioita, joilla on 

monia eri aiheuttajia, mutta taudinkuva on yhteneväinen. Oireyhtymä jaetaan primaariin 

perinnölliseen ja sekundaariseen hankittuun muotoon.1 Tautia on kuvattu ainakin ihmisillä,2 hevosilla,3 

lehmillä,4 kissoilla5 ja koirilla.6 Primaaria perinnöllistä muotoa esiintyy basenjirotuisilla koirilla.6,7 

Basenjeilla sairaus ilmenee aikuisiällä ja kehittyy vuosien kuluessa osalla koirista munuaisten 

vajaatoiminnaksi. Osa koirista pysyy lieväoireisina tai oireettomina. Perinnöllisessä Fanconin 

oireyhtymässä munuaistiehyeiden vaurio ei kuitenkaan ole palautuva.6,8 Sekundaarisen hankitun 

Fanconin oireyhtymän taustalla on jokin altistava tekijä; sen epäillään olevan yhteydessä muun 

muassa runsaan kuivalihaherkkujen (jerky treats) syömiseen. Hankitussa muodossa 

munuaistiehyeiden toiminta voi palautua normaaliksi, jos altistava tekijä saadaan poistettua.9-14 

Oireyhtymän syntymekanismeja ei tunneta ja niitä voi olla useita.6,15 Kroonisesti sairastuneiden 

koirien elämänlaatu on yleensä hyvä.16  
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PATOFYSIOLOGIA 

Koirien Fanconin oireyhtymän taustalla voi olla geneettinen alttius, ympäristötekijä tai molemmat.7 

Taudin tarkkaa solutason syntymekanismia ei tunneta. Syyksi on epäilty vauriota munuaistiehyeiden 

solukalvon siirtäjämolekyyleissä, jotka kuljettavat muun muassa elektrolyyttejä munuaistiehyiden 

solujen solukalvon läpi virtsaan. Vaurio voi olla myös siirtäjämolekyylejä säätelevässä kalium–

natrium-ATPaasissa tai jossakin muussa kohden munuaistiehyeiden soluja tai solukalvoja.7,15 

Fanconin oireyhtymässä glukoosin takaisinimeytyminen munuaisissa on merkittävästi heikentynyt. 

Bovée ym.17 totesivat glukoosin takaisinimeytymisprosentin olevan alle 50 % kolmella Fanconin 

oireyhtymää sairastavalla koiralla. Terveillä koirilla glukoosin takaisinimeytyminen on hyvin tehokasta, 

eikä glukoosia erity virtsaan juuri lainkaan.15,17,18 Fanconin oireyhtymää sairastavilla koirilla myös 

monien muiden aineiden takaisinimeytyminen munuaisissa on heikentynyt ja näiden menetys virtsaan 

lisääntyy taudin edetessä. Elektrolyyteistä natriumin, fosfaatin ja kaliumin takaisinimeytyminen on 

Fanconin oireyhtymää sairastavilla koirilla merkittävästi heikentynyt 

munuaispuhdistumatesteissä.8,15,19 Lisäksi virtsaan karkaa kystiiniä ja muita aminohappoja, 

bikarbonaattia, laktaattia ja ketoaineita7,16,17 sekä uraattia takaisinimeytymisen heikkenemisen 

vuoksi.6  

Fanconin oireyhtymää sairastavilla koirilla nähdään munuaisbiopsiassa elektronimikroskopialla 

interstitielliä sidekudostumista sekä epäspesifiä munuaiskudosten tulehdusta ja munuaiskerästen 

sidekudostumista ja kovettumaa. Löydökset ovat epäspesifisiä ja varsinkin taudin varhaisessa 

vaiheessa hyvin vähäisiä.8,17  

 

Perinnöllinen Fanconin oireyhtymä 

Primaari perinnöllinen Fanconin oireyhtymä on kuvattu basenjeilla.6,7 Fanconin oireyhtymän ikä- ja 

sukupuolijakaumaa basenjeilla on tutkittu vain Yhdysvalloissa;8,16 muun muassa vuonna 1990 

basenjikasvattajille suunnatussa kyselyssä 10 % tutkimukseen osallistuneesta 959 basenjista sairasti 

kyselyhetkellä Fanconin oireyhtymää.20 Sairastuneet ovat keskimäärin 5-vuotiaita diagnoosihetkellä, 

mutta ikä vaihtelee huomattavasti.8,16 Sairastuneiden koirien sukupuolijakauma on tasainen, mutta 

nartut saattavat sairastua hieman uroksia vanhempina.8 Fanconin oireyhtymän esiintyvyydestä 

basenjeilla Suomessa ei ole saatavilla ajantasaista tutkimustietoa. 

Perinnöllistä Fanconin oireyhtymää sairastavilla basenjeilla voidaan havaita virtsassa glukoosia ja 

aminohappoja jo ennen kuin sairaus on edennyt oireita aiheuttavaan vaiheeseen. Näistä koirista vain 

osalle kehittyy lopulta kliininen Fanconin oireyhtymä ja munuaisvaurio.8 Basenjeilla oireyhtymän 

taustalla on havaittu geenivirhe, joka periytyy autosomaalisesti ja resessiivisesti. Geenivirheen 

havaitsemiseksi on saatavilla kaupallinen geenitesti.7,6  

Basenjien lisäksi harmailla norjanhirvikoirilla on havaittu oireetonta sokerivirtsaisuutta, joka voi 

kehittyä Fanconin oireyhtymäksi tai muuksi krooniseksi munuaissairaudeksi.17,21 Sokerivirtsaisuuden 

taustasyytä tai periytyvyyttä ei tunneta.21  

 

Hankittu Fanconin oireyhtymä 

Hankitun Fanconin oireyhtymän taustalla on jokin altistava tekijä, esimerkiksi lääkitysten tai 

myrkytyksen aiheuttama munuaisvaurio, yleissairaus kuten leptospiroosi tai plasmasolusairaus, kuten  
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amyloidoosi.22 Ihmisillä Fanconin oireyhtymä on liitetty useisiin viruslääkkeisiin.22,23 Koirilla Fanconin 

oireyhtymää on raportoitu yksittäistapauksina erilaisiin lääkityksiin ja myrkytyksiin liittyen. Oireyhtymä 

on kuvattu muun muassa koiralla, jota oli lääkitty famotidiinilla 0,5 mg/kg kahdesti päivässä, 

tramadolilla 2 mg/kg kahdesti päivässä, firokoksibilla 5 mg/kg kerran päivässä ja kefadroksiililla 22 

mg/kg kahdesti päivässä.24 Fanconin oireyhtymä voi kehittyä myös lyijymyrkytyksessä.25 Koe-

eläinmallissa, jossa rotille annettiin gentamisiinia 60 mg/kg kahdesti päivässä 7 vuorokauden ajan, 

havaittiin eläimillä tutkimuksen lopussa Fanconin oireyhtymän kaltaisia löydöksiä, kuten glukoosia 

virtsassa ja histopatologisia vaurioita proksimaalisissa tubuluksissa.26  

Kissoilla Fanconin oireyhtymää on raportoitu ainoastaan potilailla, jotka saivat suun kautta 

klorambusiilia ja kortisonia suolistolymfooman tai tulehduksellisen suolistosairauden hoitoon.5  

 

Kuivalihaherkkujen yhteys Fanconin oireyhtymään 

Koirilla kuivalihanherkkujen syömisen on epäilty altistavan Fanconin oireyhtymään sairastumiselle. 

Yhteys on kuvattu useita kertoja, mutta tarkkaa syytä ei tiedetä. Tapauksia on raportoitu eri puolilla 

maailmaa. Monet raportoiduista koirista ovat pienikokoisia ja syöneet kuivalihaherkkuja hyvin suuria 

määriä suhteessa kokoonsa. Yleisimmin Fanconin oireyhtymää epäillään aiheuttaneen kuivattu 

kananliha, mutta muutama raportoitu koira on syönyt myös muita kuivattuja lihoja (nauta, hevonen, 

ankka).9-14 Australiassa havaittiin 2007 koirilla Fanconin oireyhtymän äkillinen yleistyminen, jonka 

epäiltiin olevan yhteydessä Kiinassa tuotettujen kanakuivalihaherkkujen syömiseen.9 Yhdysvalloissa 

lääke- ja elintarvikevirasto FDA raportoi vuosina 2011–2015 Fanconin oireyhtymätapausten 

äkillisestä lisääntymisestä. Syyksi epäiltiin kuivalihaherkkuja.27  

Yhdysvaltojen lääke- ja elintarvikevirasto FDA sai 2011–2015 eläinlääkäreiltä ja omistajilta runsaasti 

valituksia sairastuneista koirista, joiden oireiden epäiltiin aiheutuneen kuivaliha- tai 

kuivabataattiherkkujen syömisestä. Sairastuneista koirista 360:llä raportoitiin oireena 

sokerivirtsaisuutta veren sokeripitoisuuden ollessa normaali. Näistä 214:llä havaittiin 

jatkotutkimuksissa Fanconin oireyhtymä. FDA ei kyennyt löytämään minkään tyyppisistä koirien 

kuivalihaherkuista lääkettä tai myrkkyä, joka olisi aiheuttanut sairastumiset. FDA:lle raportoitujen 

tapausten määrä oli suurimmillaan 2013.27 New Yorkin osavaltion elintarvikehygienian viraston tutkijat 

(Department of Agriculture and Markets) havaitsivat 2013 tutkimissaan koirien Kiinassa tuotetuissa 

kananlihaherkuissa merkittäviä jäämiä trimetopriimia, tilmikosiinia, enrofloksasiinia, sulfaklotsiinia ja 

sulfametoksatsolia. Jäämien yhteyttä Fanconin oireyhtymään ei ole todistettu.28 Löydökset johtivat 

kuitenkin tuotteiden takaisinvetoihin, vaikka FDA:n mukaan jäämät olivat niin vähäisiä, etteivät ne 

todennäköisesti aiheuttaneet sairastumisia. FDA löysi lemmikkien kuivaherkuista puolestaan jäämiä 

amantadiinista. FDA:lle raportoitujen tapausten määrä väheni merkittävästi takaisinvetojen jälkeen, 

vaikka aktiivista tiedottamista jatkettiin ja yleisöä pyydettiin raportoimaan tapauksista.27  

Thompson ym.9 kuvailivat Fanconin oireyhtymätapausten äkillisen lisääntymisen Australiassa 2007. 

Raportoiduista koirista kaikki olivat syöneet samoja Kiinassa kuivatusta kananrinnasta valmistettuja 

kuivalihaherkkuja. Sairastuneista 102 koirasta 88 % painoi alle 10 kg. Sairastuneilla koirilla havaittiin 

oireyhtymälle tyypillisiä oireita, kuten lisääntynyttä juomista ja virtsaamista sekä elimistön kuivumista. 

Sairastuneet koirat kärsivät uupuneisuudesta, ruokahaluttomuudesta ja oksentelusta. Joillakin koirilla 

havaittiin mustia veriulosteita. Kaikkien tutkittujen koirien virtsassa havaittiin glukoosia. Verinäytteitä  
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tutkimukseen osallistuneilta koirilta oli tutkittu vaihtelevasti. Suurimmalta osalta (96/102) oli tutkittu 

verensokeri. 97 %:lla se oli viitearvojen rajoissa tai viitearvoja pienempi, 3 %:lla sokeripitoisuus oli 

lievästi koholla. Osalla tutkituista koirista havaittiin myös muita Fanconin oireyhtymälle tyypillisiä 

muutoksia. Kaikista tutkimuksen koirista kuusi kuoli tai lopetettiin (6 %). Kliiniset oireet katosivat 

puolen vuoden sisällä hoidon aloittamisesta ja kuivalihaherkkujen syönnin lopettamisesta 35 koiralla 

(34 %). Lopuilla 60 %:lla koirista oireet jatkuivat edelleen tutkimuksen kirjoitushetkellä. 

Jatkokyselyssä 11 koiralla 21:stä veren alaniiniaminotransferaasi (alat) oli koholla. Alat-arvon nousu 

ja mustat ulosteet eivät ole tyypillisiä Fanconin oireyhtymälle. Thompson ym. epäilivät, että oireet 

voivat liittyä tuntemattomaan myrkkyyn. Tutkimuksessa ei kuitenkaan kyetty osoittamaan, että 

kyseessä olisi ollut myrkytys.9  

Näiden isompien tapauskertymien lisäksi on raportoitu useita yksittäisiä hankittuun Fanconin 

oireyhtymään sairastuneita koiria, joilla kuivalihaherkkujen syöttämisen on epäilty olevan taudille 

altistava tekijä. Neljä tapausta on raportoitu Floridassa ja Cayman-saarilla vuonna 2011,10 kolme 

tapausta Japanissa 2015 ja 201711,12 ja yksi Itävallassa vuonna 2015.13 Kaikki koirat painoivat alle 10 

kg ja ne olivat syöneet runsaasti kuivalihaherkkuja ennen sairastumistaan. Kaikkien koirien oireena oli 

voimakkaasti lisääntynyt juominen ja virtsaaminen sekä sokerivirtsaisuus veren sokeripitoisuuden 

ollessa normaali. Yhdeltäkään koiralta ei löydetty muita altistavia tekijöitä. Kaikki näiden tutkimusten 

koirista saivat oireenmukaista hoitoa ja kuivalihaherkuista luovuttiin. Seitsemän koiran kliiniset oireet 

ja glukoosivirtsaisuus katosivat 1–6 kuukauden kuluessa.10-13 Yhdelle koirista kehittyi pysyvä 

munuaisten vajaatoiminta.10  

Schaalo ym.14 raportoivat viimeisimpänä kuusi kuivalihaherkkujen aiheuttamaa Fanconin 

oireyhtymätapausepäilyä Saksassa 2018–2019. Koirien koko vaihteli merkittävästi. Ne olivat 

roduiltaan chihuahua, akita inu, husky, jackrusselinterrieri, länsiylämaanterrieri ja dalmatialainen. 

Kaikki koirat olivat syöneet erilaisia kuivalihaherkkuja. Kahdelta koiralta seurattiin virtsan 

aminohappomääriä. Kummallakin koiralla virtsan aminohappopitoisuus oli voimakkaasti lisääntynyt 

diagnosointihetkellä. Kuukausi kuivalihaherkuista luopumisen jälkeen toisella koiralla ei havaittu enää 

glukoosia virtsassa ja aminohappovirtsaisuus oli vähentynyt. Kuitenkin tämän koiran virtsassa 

havaittiin edelleen kohonnut aminohappopitoisuus 18 kuukautta kuivalihaherkuista luopumisen 

jälkeen. Toisella koiralla havaittiin sokerivirtsaisuutta sekä kuukauden että 18 kuukauden kuluttua 

eikä aminohappovirtsaisuus vähentynyt. Kummankin koiran oireet lievittyivät selvästi.14 

 

Kuparinkertymäsairaus 

Fanconin oireyhtymää on havaittu kuparinkertymäsairauteen liittyen labradorinnoutajilla, 

cockerspanieleilla, valkoisilla länsiylämaanterriereillä, shetlanninlammaskoirilla ja snautsereilla. 

Taustalla voi olla kuparin kertyminen myös munuaistubuluksiin.17,29,30 Kuparinkertymäsairauden 

onnistuneen hoidon myötä myös Fanconin oireyhtymän oireet yleensä häviävät.29 

 

Leptospiroosi 

Leptospiroosia ei esiinny kotoperäisenä Suomessa, mutta tautia tavataan Suomen lähialueilla, muun 

muassa Baltiassa.31 Leptospiroosi on tärkeä erotusdiagnoosi sokerivirtsaisuudelle. Tauti voi aiheuttaa 

koiralle akuutin munuaisvaurion, joka voi olla pääosin munuaiskeräs- tai munuaistiehytperäistä. Tämä 
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voi aiheuttaa Fanconin oireyhtymän kaltaisia oireita ja löydöksiä, kuten väsymystä, painon laskua, 

lisääntynyttä juomista ja virtsaamista, hypostenuriaa, sokerivirtsaisuutta ja elektrolyyttimuutoksia.32,33 

Leptospiroosiin liittyy yleensä myös munuaisarvojen nousua ja akuutin munuaisvaurion oireita, kuten 

oksentelua ja ripulia. Koirilla on havaittu kuumetta, vatsaontelon kipua ja muita samanaikaisia 

elinvaurioita, kuten akuutti hepatiitti.32 Leptospiroosi aiheuttaa vaihtelevaa proteiinivirtsaisuutta 

riippuen siitä, onko vaurioita munuaistubuluksissa vai munuaiskeräsissä.33  

 

Lisäkilpirauhasen vajaatoiminta 

Ihmisillä sekä lisäkilpirauhasen vajaatoiminnan aiheuttama D-vitamiinin puutos että riisitauti on 

yhdistetty Fanconin oireyhtymään. Koe-eläinmallissa on havaittu D-vitamiinin liittyvän aminohappojen 

takaisinimeytymisen säätelyyn munuaistubuluksissa. D-vitamiinin puutoksen ja lisäkilpirauhasen 

vajaatoiminnan Fanconin oireyhtymään yhdistävää mekanismia ei kuitenkaan tunneta.34 Koirilla on 

raportoitu yksittäistapaus, jossa primaari lisäkilpirauhasen vajaatoiminta ja siitä johtuva D-vitamiinin 

(1,25-dihydroksikolekalsiferoli) puutos olivat todennäköisesti hankitun Fanconin oireyhtymän 

aiheuttajia.35 

 

 

KLIINISET OIREET 

Fanconin oireyhtymän oireet liittyvät sokerivirtsaisuuteen ja munuaisten vajaatoiminnan asteeseen. 

Tyypillisin oire on voimakkaasti lisääntynyt juominen ja virtsaaminen. Lisäksi sairastuneilla koirilla 

havaitaan muun muassa kuivumista, laihtumista, heikkoutta, karvapeitteen kunnon huononemista ja 

väsymystä. Oireiden voimakkuus vaihtelee hyvin lievistä hyvin vakaviin.6,7,15,16 Oireet voivat myös 

kehittyä joko pitkällä aikavälillä kuukausien kuluessa tai alkaa hyvin nopeasti ja akuutisti. Akuuteissa 

tapauksissa oireet ovat yleensä vakavampia ja niihin voi liittyä yllä mainittujen oireiden lisäksi 

oksentelua, ripulia ja akuutti munuaisten vajaatoiminta.7  

Oireiden vakavuus riippuu munuaistiehyeiden vaurioiden laajuudesta. Lievässä muodossa koirilla 

havaitaan yleensä vain lievää juomisen lisääntymistä tai koira voi olla jopa täysin oireeton, mutta 

virtsassa havaitaan normaalia enemmän sokeria. Keskivaikeassa muodossa koiralla havaitaan 

selkeästi lisääntynyttä juomista ja virtsaamista sekä laihtumista. Vakavassa Fanconin oireyhtymässä 

koiralla havaitaan muiden oireiden lisäksi kuivumista, pahoinvointia ja ripulia.8  

 

 

DIAGNOSTIIKKA 

Fanconin oireyhtymän, diabetes mellituksen, proteiinihukkaa aiheuttavan munuaissairauden  ja 

perinnöllisen kystiinivirtsaisuuden erot on esitetty taulukossa 1. Fanconin oireyhtymää sairastavan 

koiran virtsanäytteessä havaitaan merkittävä sokerivirtsaisuus ja virtsa on hypotonista (ominaispaino 

< 1,008) tai isotonista (ominaispaino 1,008–1,013).6,15 Virtsan laimeus johtuu sokerivirtsaisuuden 

aiheuttamasta osmoottisesta virtsan erityksen lisääntymisestä.18 Verinäytteessä koiran veren 

sokeripitoisuus on viiterajoissa tai vakavissa tapauksissa hieman viiterajojen alapuolella.6  

Verinäytteessä voidaan havaita pieni natrium-, kalium-, fosfaatti- ja kalsiumpitoisuus sekä viitearvoja 

suurempi kloridipitoisuus. Verikaasuanalyysissa todetaan usein elimistön metabolinen 

happamoituminen, korkea kloridipitoisuus ja normaali anionivaje. Lievissä tapauksissa  
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elektrolyyttipitoisuudet voivat olla myös viiterajoissa ja veren pH normaali.6,16,22 Munuaisarvot ovat 

taudin alkuvaiheessa yleensä viiterajoissa tai vain lievästi koholla.8 Fanconin oireyhtymässä 

metabolinen elimistön happamoituminen aiheutuu emäksisen bikarbonaatin (HCO3-) 

takaisinimeytymisen heikkenemisestä, eli bikarbonaattia menetetään virtsaan. Tästä johtuen potilaan 

virtsan pH voi olla emäksinen, vaikka elimistössä vallitsee happamoituminen. Osa bikarbonaatista 

imeytyy kuitenkin takaisin myös Henlen lingossa, distaalisissa tubuluksissa ja kokoojaputkien 

kortikaalisessa osassa, joten pH ja anionivaje eivät ole täysin luotettavia mittareita Fanconin 

oireyhtymän diagnostiikassa.22  

Sekä munuaiskerästen sairauksiin että Fanconin oireyhtymän tapaisiin munuaistiehyiden sairauksiin 

liittyy proteiinivirtsaisuus. Munuaistubuluksista karkaa virtsaan kuitenkin vain lyhyitä aminohappoja, 

kun taas munuaiskerästen sairauksissa virtsaan päätyy myös isokokoisia proteiineja.36 Fanconin 

oireyhtymässä virtsan proteiini–kreatiniinisuhde on tämän vuoksi yleensä vain lievästi koholla tai jopa 

viiterajoissa.7,36 Aminohappovirtsaisuus voidaan todeta kromatografiatestillä.19 Virtsassa havaitaan 

erityisesti suuria määriä kystiiniä. Tämän lisäksi virtsassa havaitaan muun muassa metioniinia, 

alaniiniä, glysiiniä ja lysiiniä.7,22 Aminohappovirtsaisuuden voimakkuus ja virtsasta löytyvien 

aminohappojen profiili voi vaihdella. Fanconin oireyhtymää sairastavat koirat erittävät kystiiniä 

virtsaan jopa enemmän kuin perinnöllistä kystinivirtsaisuutta sairastavat.19 Taudit eroavat kuitenkin 

toisistaan merkittävästi (taulukko 1). Perinnöllinen kystiinivirtsaisuus voi aiheuttaa koiralle 

kystiinivirtsakiviä. Fanconin oireyhtymää sairastavat koirat taas eivät tyypillisesti muodosta virtsakiviä. 

Todennäköisesti laimea ja emäksinen virtsa estää kivien muodostumista.7  

Fanconin oireyhtymään voi liittyä akuuttia tai kroonista munuaisten vajaatoimintaa. Näiden 

diagnosoinnissa, luokittelussa ja hoidossa käytetään International Renal Interest Societyn (IRIS) 

ohjeita.37  

 

 

HOITO 

Osa hankituista Fanconin oireyhtymätapauksista voi parantua altistavan tekijän poistuttua.7,9,24,26 

Kaikki sairastuneet eivät kuitenkaan parane, vaan sokerivirtsaisuus ja aminohappovirtsaisuus 

jatkuvat. Fanconin oireyhtymä voi myös johtaa munuaisten vajaatoimintaan, joten kroonista sairautta 

on suositeltavaa seurata säännöllisesti.16 Hankitun ja perinnöllisen oireyhtymän hoito eivät eroa 

toisistaan. Hoito on oireenmukaista ja riippuu oireiden vakavuudesta.8,38 Mahdollisesti sairaudelle 

altistavien lääkitysten, ravintolisien ja kuivalihaherkkujen anto lopetetaan ja suljetaan oireyhtymälle 

altistavat taustasairaudet pois. Voimakas atsotemia, elektrolyyttipuutokset ja voimakas metabolinen 

elimistön happamoituminen vaativat sairaalahoitoa ja aggressiivista nesteytystä. Fanconin 

oireyhtymästä kärsiville koirille tulee valita alkalisoiva neste, esimerkiksi Ringerin laktaatti. Nesteen 

valinnassa potilaan mahdolliset elektrolyyttien menetykset tulee huomioida.  

Lievemmät tapaukset voidaan hoitaa ilman sairaalahoitoa. Koska Fanconin oireyhtymä altistaa 

kuivumiselle, kotona koiralla pitää olla tarjolla runsaasti vettä, eikä juomista saa rajoittaa. Koiria 

saatetaan joskus joutua nesteyttämään tiheästi viikkojen ajan ennen kuin toipumista havaitaan.38 

Gonton protokolla mainitaan monissa ei-tieteellisissä ja joissakin tieteellisissäkin lähteissä tukihoitona 

parantumattomaan Fanconin oireyhtymään.7 Protokolla ohjeistaa syöttämään koirille  
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munuaistiehyiden vaurion seurauksena menetettäviä aineita, muun muassa bikarbonaattia 

metabolisen asidoosin ehkäisemiseksi, koirille ja ihmisille tarkoitettuja vitamiinilisiä, kalsiumia, 

fosfaattia ja D-vitamiinia sisältävää ravintolisää, ihmisten aminohappolisäravinnetta, hypokaleemisille 

koirille kaliumlisää sekä korkeaproteiinista ruokaa.39 Protokollaa ei kuitenkaan ole tieteellisesti tutkittu 

tai todistettu sen tehoa. Kirjallisuudesta ei löydy mainintaa optimaalisesta ruokavaliosta Fanconin 

oireyhtymää sairastavalle koiralle. 

 

 

POHDINTA 

 

Fanconin oireyhtymä Suomessa 

Perinnöllinen Fanconin oireyhtymä on Suomessa todennäköisesti harvinainen. Suomen basenjien 

rotuyhdistys on listannut perinnöllisen Fanconin oireyhtymän geenitestin rodun jalostuksen 

tavoiteohjelmassa pakolliseksi siten, että pennut saavat terveen geenin ainakin toiselta 

vanhemmaltaan. Geneettisesti sairaden yksilöiden käyttöä jalostukseen suositellaan välttämään. 

Geenitesti on todennäköisesti merkittävästi vähentänyt sairautta rodussa.  

Tutkittua tietoa hankitun Fanconin oireyhtymän yleisyydestä Suomessa ei ole. Vuonna 2018 

suomalaisella eläinlääkäreiden Facebook-keskustelupalstalla epäiltiin Fanconin oireyhtymätapausten 

määrän lisääntyneen ja pyydettiin raportoimaan mahdolliset tapaukset. Keskustelupalstalle ilmoitettiin 

6 kuukauden aikana 41 potilastapausta, joissa koiran epäiltiin sairastavan hankittua Fanconin 

oireyhtymää. Suurin osa näistä potilaista oli pieniä koiria, ja kaikki olivat syöneet kuivalihaherkkuja. 

Potilastietoja ei ole kerätty, analysoitu tai julkaistu. Elintarviketurvallisuusvirasto (nyk. Ruokavirasto) 

tutki tuolloin Kiinassa tuotettuja kuivattuja kananlihaherkkuja laajasti, eikä löytänyt niistä lääkejäämiä, 

raskasmetalleja, melamiinia eikä hormoneja. Dna-testeillä myös varmistettiin herkkujen sisältävän 

pelkästään kanaa. Herkkujen mikrobiologinen laatu oli hyvä. Joistakin herkuista löytyi hieman 

pakkausselosteessa ilmoitettua enemmän suolaa.40 

 

Gonton protokolla 

Erityisesti monissa ei-tieteellisissä lähteissä Fanconin oireyhtymän hoidoksi mainittu Gonton 

protokolla on monilta osin ristiriitainen kokonaisuus. Protokollan on kehittänyt anestesiologi ja 

tehohoidon lääkäri Steve Gonto, joka kasvattaa basenjeja. Protokollan tai sen yksittäisten osien tehoa 

tai vaikutusta ei ole tutkittu ja se perustuu ainoastaan kehittäjänsä kliiniseen kokemukseen. Ihmisillä 

Fanconin oireyhtymä on yhdistetty veren pieneen D-vitamiinpitoisuuteen,34 mutta vastaavaa ei ole 

havaittu koirilla. Ihmisten ja koirien vitamiinien turvallisen saannin rajat poikkeavat toisistaan 

merkittävästi, joten varsinkin ihmisille tarkoitettujen rasvaliukoisten vitamiinien antamisessa koirille 

tulisi noudattaa varovaisuutta yliannostuksen välttämiseksi. IRIS suosittaa kroonista munuaissairautta 

sairastaville potilaille proteiinimääriltään rajoitettua ruokaa, joten tältä osin Gonton protokollan 

suosittama korkeaproteiininen ruoka on ristiriidassa IRIS-suositusten kanssa.  
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Ennuste 

Fanconin oireyhtymän ennuste riippuu sairauden aiheuttajasta. Mikäli hankitulle Fanconin 

oireyhtymälle altistava syy on tiedossa, koira voi toipua täysin tekijän poistamisen jälkeen. Hankitun 

sairauden kroonistuminen ja johtaminen munuaisten vajaatoimintaan vaikuttaa tapausselostusten 

perusteella selvästi harvinaisemmalta kuin perinnöllisessä Fanconin oireyhtymässä. 9-14 

Perinnölliseen Fanconin oireyhtymään sairastuneiden koirien tauti on elinikäinen. Tällöin koirien 

elinajanodotteen ennuste riippuu paljon omistajasta ja oireiden vakavuudesta. Yearley ym.10 

selvittivät kyselytutkimuksella perinnöllistä Fanconin oireyhtymää sairastavien basenjien elinikää ja 

elämänlaatua 2004. Omistajista 86 % piti koiransa elämänlaatua hyvänä tai loistavana.  Tässä 

tutkimuksessa basenjien omistajien ja kasvattajien tietoisuus sairaudesta ja sen varhainen 

diagnosoiminen saattoi pidentää odotettavissa olevaa elinikää. Koirien keskimääräinen elinaika 

diagnoosin jälkeen oli noin 5 vuotta. Koska tauti diagnosoidaan yleensä keski-ikäisillä koirilla, elivät 

perinnöllistä Fanconin oireyhtymää sairastavat koirat noin 10-vuotiaiksi. Todennäköisesti koirien 

lopettamispäätökseen vaikuttaa merkittävästi se, miten omistaja suhtautuu koiran voimakkaasti 

lisääntyneeseen juomiseen ja virtsaamiseen.16  
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TAULUKKO 1 TABLE 

Fanconin oireyhtymän, diabetes mellituksen, proteiinihukkaa aiheuttavan munuaissairauden ja kystiinivirtsaisuuden 

diagnostiset erot veri- ja virtsanäytteessä1  

Diagnostic differences of Fanconi syndrome, diabetes mellitus, protein-losing nephropathy and cystinuria in blood and 

urine samples 

 

 Fanconin 

oireyhtymä 

Fanconi 

syndrome 

Diabetes mellitus Proteiinihukkaa 

aiheuttava 

munuaissairaus 

Protein losing 

nephropathy 

Perinnöllinen ja 

hankittu 

kystiinivirtsaisuus 

Inherited and 

acquired cystinuria 

Verensokeri 

S- a glucose - / ↓ b 

↑ - - 

Virtsan sokeri 

U a -glucose 

↑ ↑ - - 

U-

Proteiini/kreatiniinis

uhde 

U-Protein/creatinine 

ratio 

- / ↑ - / ↑ ↑ - 

Aminohappoja 

virtsassa 

Amino acids in 

urine 

↑c - - ↑ d 

S-kreatiniini, S-

SDMA ja S-urea 

S-creatinine, S-

SDMA and S-urea 

- /  ↑e - 

- / ↑e -  

S-K - / ↓ - - /↑/↓ -  

S-Na - / ↓ - - - 

S-Cl - / ↑ - / ↓ - - 

S-fosfaatti 

S-phosphate 

- / ↓ - - / ↑ -  

a S=seerumissa, U=virtsassa. S= in serum, U= in urine  

b Arvo viiterajoissa, ↓ arvo viiterajan alapuolella, ↑ arvo viiterajan yläpuolella. - Value within reference range, ↓ value below 

reference range, ↑ value above reference range 
c Useita eri aminohappoja, muun muassa kystiiniä, lysiiniä, glutamiinia ja metioniinia 

Many different amino acids, for example cystine, lysine and methionine 
d Kystiiniä, ornitiinia, lysiiniä ja arginiinia (COLA) 

Cystine, ornithine, lysine and arginine (COLA)e 

Arvoista voi olla viitearvoja suurempi vain yksi tai useampi.  

One or many values may exceed the reference range 


