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Tiivistelmä – Referat -Abstract

Tylosiini  on  makrolidiantibiootti,  jolla  on  bakteriostaattista  tehoa  useita  gram-positiivisia  ja 
gram-negatiivisia  kokkeja,  gram-positiivisia  sauvoja  ja  mykoplasmoja  vastaan.  Koiralla 
tylosiinia  käytetään  lähinnä  ripulin  hoidossa.  Sen  tehosta  koiran  ripulin  hoidossa  ei  ole 
aikaisemmin  tehty  kontrolloituja  tutkimuksia.  Tutkimuksen  tarkoituksena  oli  tutkia 
kaksoissokkotutkimuksella  tylosiinin  tehoa  ja  sopivia  annostasoja  koiran  kroonisen  ripulin 
hoidossa.

Tutkimukseen osallistui yhteensä 54 koiraa 29 eri rodusta. Koirien keski-ikä oli 4,9 vuotta ja 
keskipaino 27,0 kg. 17 koiraa jouduttiin tutkimuksen aikana poistamaan eri syistä. Lisäksi 17 
koiralla ripuli ei alkanut tutkimuksen aikana, joten ne eivät voineet osallistua lääkitysjaksoon.

Tutkimus jakautui kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa tutkittiin tylosiinin tehoa ripulioireisiin 
verrattuna  lumelääkkeen  tehoon.  Tutkimuksen  ensimmäiseen  lääkitysjaksoon  osallistui  17 
koiraa, joista 13 sai tylosiinia annoksella 25 mg/kg/vrk ja 4 sai lumelääkettä. Mikäli lumelääke 
ei poistanut ripulioireita, koira lääkittiin tämän jälkeen tylosiinilla. Tylosiini lopetti ripulioireet 
75 %:lla koirista. Lumelääkkeen tehoksi saatiin 25 %. 

Koirat,  joilla  tutkimuksen  ensimmäisessä  vaiheessa  tylosiini  lopetti  ripulioireet,  siirtyivät 
tutkimuksen  toiseen vaiheeseen,  jossa  tarkoituksena  oli  selvittää  lääkkeen  sopiva  annostaso. 
Toiseen lääkitysjaksoon osallistui lopulta 7 koiraa, joista 4 sai tylosiinia annoksella 5 mg/kg/vrk 
ja 3 koiraa annoksella 15 mg/kg/vrk. Kaikilla koirilla ripuli loppui myös näillä alhaisemmilla 
annoksilla. 

Jotta tutkimuksen tuloksia voitaisiin tarkastella tilastollisesti, tutkimukseen tarvittaisiin suurempi 
määrä koiria. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että tylosiinilla on hyvä teho koirien ripulin 
hoidossa.
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