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1 JOHDANTO 
 

Zoonoosilla tarkoitetaan selkärankaisesta eläimestä ihmiseen, ja päinvastoin, tarttuvaa tautia. 

Tartunnan reservuaarina eli säilymönä luonnossa eivät aina ole suoraan eläimet, vaan 

zoonoottiset taudinaiheuttajat voivat säilyä ympäristössä, vedessä ja kasvistossa (katsauksessa 

Moriello 2003). Tartunta voi tapahtua suoraan puremien, kosketuksen, syljen, virtsan, 

ulosteiden tai inhalaation kautta tai epäsuorasti kontaminoituneen maaperän, veden, kasviston 

tai vektorien välityksellä (katsauksessa Moriello 2003). Monet zoonoottiset taudinaiheuttajat 

voivat aiheuttaa sairastumisia terveilläkin ihmisillä, mutta ne ovat usein yleisempiä ja 

vakavampia immuunivajavaisilla ihmisillä, kuten esimerkiksi lapsilla, vanhuksilla, HIV-, 

elinsiirto- ja kasvainpotilailla (kirjassa Lappin 2014). 

 

Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on esittää kootusti tietoa keskeisimmistä koirilla 

esiintyvistä zoonoottisista taudinaiheuttajista Suomessa. Katsauksessa keskitytään suoraan 

koirasta ihmiseen tarttuviin zoonooseihin. Ne on jaoteltu Suomessa tärkeimpiin, vähemmän 

tärkeisiin sekä harvinaisiin tai niihin, joiden zoonoottinen tartunta koirasta on epäselvä. 

Lisäksi kuhunkin ryhmään on otettu mukaan keskeisimpiä tuontikoirilla mahdollisesti 

esiintyviä zoonoottisia taudinaiheuttajia, jotka voivat levitä niiden mukana Suomeen. 

Liitetaulukoissa on lisäksi listattu taudinaiheuttajia, joiden esiintyminen Suomessa on 

epätodennäköistä tai koiran merkitys zoonoottisena tartunnanlähteenä on pieni sekä 

vektorivälitteisiä zoonooseja. Katsauksen ulkopuolelle jää kuitenkin lukuisia muualla 

maailmassa esiintyviä zoonooseja. 
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2 TÄRKEIMMÄT ZOONOOTTISET TAUDINAIHEUTTAJAT 

SUOMESSA 
 

2.1 Puremahaavainfektiot 
 

Puremahaavainfektiot ovat usein koiran suun normaalimikrobistoon kuuluvien bakteereiden 

aiheuttamia (katsauksessa Jacob & Lorber 2015). Tavallisimpia puremien seurauksena 

välittyviä bakteereita ovat Pasteurella-lajit (Pasteurella canis ja Pasteurella multocida), 

lukuisat anaerobit, streptokokit sekä stafylokokit (katsauksessa Jacob & Lorber 2015). 

Capnocytophaga canimorsus on harvinainen puremahaavojen välityksellä leviävä 

taudinaiheuttaja, mutta sen aiheuttamat infektiot voivat olla vakavia (katsauksessa Damborg 

ym. 2016). Koirien puremien seurauksena tulleista haavoista on arvioitu infektoituvan noin 3–

18 % (Talan ym. 1999).  

 

Puremahaavojen hoidossa koirilla on tärkeää haavan dreenaus, kuolleen kudoksen 

poistaminen ja haavan paikallishoito (Evira 2016b). Lisäksi antibioottina voidaan käyttää 

aminopenisilliiniä, tarvittaessa yhdistettynä klavulaanihappoon (Evira 2016b). Ihmisillä 

puremahaavojen ehkäisyssä on tärkeää omistajien opastus lemmikkien turvalliseen 

käsittelyyn ja pentujen sosiaalistamisen tärkeyteen aggressiivisen käyttäytymisen 

vähentämiseksi (katsauksessa Damborg ym. 2016). Pureman sattuessa oleellista on ensiapu 

infektoitumisen välttämiseksi ja tarvittaessa antibioottiprofylaksia (katsauksessa Damborg 

ym. 2016). Puremahaavainfektioiden patogeneesia, epidemiologiaa, levinneisyyttä, oireita ja 

diagnostiikkaa käsitellään tarkemmin tärkeimpien taudinaiheuttajien yhteydessä.   

 

2.1.1 Puremahaavainfektiot: Pasteurella spp. 
 

Yleistä 

 Pasteurellat ovat gramnegatiivisia kokkoideja sauvabakteereja (kirjassa Hedman 

2010). Monet Pasteurella-lajit ovat osa koiran normaalimikrobistoa, ja niitä esiintyy yleisesti 

koirien ylähengitysteissä (katsauksessa Grøndalen ym. 2008, kirjassa Hedman 2010). 

Tärkeimpiä lajeja ovat P. multocida (alalajit multocida ja septica), P. canis, P. stomatis ja P. 

dagmatis (kirjassa Hedman 2010, kirjassa Macpherson ym. 2012). 
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Patogeneesi 

 Pasteurellat ovat opportunistisia bakteereita eli eivät normaalisti ole taudinaiheuttajia, 

mutta voivat kyetä aiheuttamaan taudin, kun elimistön puolustuskyky on alentunut. Ne 

aiheuttavatkin tautia herkimmin yksilöille, joilla on heikentynyt immuunivaste (kirjassa 

Boyce ym. 2010, kirjassa Weese & Fulford 2011). Infektion vakavuus riippuu sekä 

bakteerikannasta että isännän immuunivasteesta (kirjassa Boyce ym. 2010).  

  

Epidemiologia 

 Ihmiset saavat infektion yleensä koirien tai kissojen puremien välityksellä (kirjassa 

Hedman 2010, kirjassa Macpherson ym. 2012). Tartunnan voi saada myös, jos eläin nuolee 

rikkinäistä ihoa (kirjassa Hedman 2010). P. multocida voi aiheuttaa vakavia sairauksia 

riskiryhmille kuten heikentyneen immuunivasteen omaaville henkilöille, vanhuksille, 

elinsiirtopotilaille ja syöpäpotilaille (katsauksessa Chomel 2014). 

 

Levinneisyys 

 Pasteurella-lajeja tavataan kaikkialla maailmassa (kirjassa Weese & Fulford 2011, 

kirjassa Sykes 2014). 

 

Oireet koiralla 

Pasteurella-lajit voivat aiheuttaa keuhkokuumetta (pneumonia) koirilla (kirjassa 

Hawkins 2014). Myös koirien puremahaavoissa ne ovat yleisiä (kirjassa Sykes 2014). 

 

Oireet ihmisellä 

 Yleisin Pasteurella-lajien aiheuttama sairaus ihmisillä on puremasta seuraava iho- tai 

pehmytkudosinfektio, joka kehittyy yleensä vuorokauden kuluessa vammasta; lisäksi voi 

esiintyä paiseita ja jännetulehduksia (kirjassa Hedman 2010). Hoitamattomana infektio voi 

johtaa vakaviin komplikaatioihin kuten niveltulehduksiin, luuydintulehdukseen 

(osteomyeliitti), sydämen sisäkalvon tulehdukseen (endokardiitti), keuhkokuumeeseen tai 

aivokalvontulehdukseen (kirjassa Macpherson ym. 2012). 

 

Diagnostiikka 

 Diagnostiikka perustuu bakteeriviljelyyn ja gramvärjäykseen (kirjassa Hedman 2010, 

kirjassa Sykes 2014). 
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2.1.2 Puremahaavainfektiot: Capnocytophaga canimorsus 
 

Yleistä 

 Capnocytophaga canimorsus on gramnegatiivinen sauvabakteeri, joka kuuluu koiran 

suun normaalimikrobistoon (katsauksessa Gaastra & Lipman 2010). Se aiheuttaa infektioita 

ihmisillä vain harvoin, mutta infektiot voivat olla vakavia, jopa kuolemaan johtavia 

(katsauksessa Grøndalen ym. 2008, katsauksessa Koort & Åvall-Jääskeläinen 2015). Jopa 70 

% koirista on todettu kantavan C. canimorsus -bakteeria (katsauksessa Jacob & Lorber 2015). 

Myös muut Capnocytophaga-suvun bakteerit, kuten koiran suun normaalimikrobistoon 

kuuluva C. cynodegmi, voivat aiheuttaa infektioita ihmisillä (katsauksessa Koort & Åvall-

Jääskeläinen 2015). 

 

Patogeneesi 

C. canimorsus on pääasiassa opportunistinen patogeeni (katsauksessa Gaastra & 

Lipman 2010). Tartunnanlähteenä toimii yleensä eläimen sylki (katsauksessa Koort & Åvall-

Jääskeläinen 2015).  

 

Epidemiologia 

Ihmiset saavat tartunnan tavallisimmin koiran tai kissan pureman välityksellä 

(katsauksessa Gaastra & Lipman 2010, katsauksessa Koort & Åvall-Jääskeläinen 2015). 

Muita tartuntareittejä ovat koirien ja kissojen raapaisut, nuoleminen, toimenpiteen yhteydessä 

syntyneet aerosolit tai jopa pelkkä koira- tai kissakontakti (katsauksessa Gaastra & Lipman 

2010, katsauksessa Koort & Åvall-Jääskeläinen 2015). Riskiryhmiin kuuluvat henkilöt, joilla 

on jokin immuunivastetta heikentävä tekijä, kuten diabetes, alkoholin suurkulutus, 

kasvaintauti tai pernanpoisto (katsauksessa Koort & Åvall-Jääskeläinen 2015). Kuitenkin jopa 

40 % tapauksista on raportoitu terveillä aikuisilla (katsauksessa Gaastra & Lipman 2010).  

 

Levinneisyys 

Maailmanlaajuisesti on raportoitu noin 200 C. canimorsus -bakteerin aiheuttamaa 

infektiota (Macrea ym. 2008). Yksittäisiä löydöksiä on todettu veriviljely- ja aivo-

selkäydinnestenäytteissä myös Suomessa vuosittain (THL 2016). 

 

Oireet koiralla 
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 Eläimillä infektiot ovat harvinaisia, eikä tapauksia ole juurikaan raportoitu koirilla 

(katsauksessa Koort & Åvall-Jääskeläinen 2015). 

 

Oireet ihmisellä 

 Infektion vakavuus ja oireet vaihtelevat (katsauksessa Gaastra & Lipman 2010, 

katsauksessa Koort & Åvall-Jääskeläinen 2015). Tyypillisimpiä esiintymismuotoja ovat 

sepsis ja aivokalvontulehdus mutta myös sydämen sisäkalvontulehdusta (endokardiitti), 

niveltulehduksia ja kuolioita voi esiintyä (katsauksessa Jacob & Lorber 2015, katsauksessa 

Koort & Åvall-Jääskeläinen 2015). Kuolleisuus on noin 30 % (katsauksessa Gaastra & 

Lipman 2010, katsauksessa Jacob & Lorber 2015, katsauksessa Damborg ym. 2016). Oireet 

alkavat usein 1–7 vrk:n kuluttua infektiosta (katsauksessa Koort & Åvall-Jääskeläinen 2015). 

Tyypillisiä oireita ovat mm. kuume, lihaskivut, oksentelu, ripuli, voimakkaat vatsakivut, 

päänsärky sekä ihottumamuutokset. Usein haava itsessään ei ole tulehtunut (katsauksessa 

Koort & Åvall-Jääskeläinen 2015). 

 

Diagnostiikka 

 C. canimorsus -bakteerin diagnosointi on haastavaa, sillä se on vaikeasti viljeltävä ja 

hidaskasvuinen, ja tulos voi jäädä negatiiviseksi vaikka näytteessä olisi bakteeria 

(katsauksessa Koort & Åvall-Jääskeläinen 2015). Gaastra ja Lipman kertovat katsauksessaan 

(2010), että diagnoosi tehdään yleensä veriviljelyn perusteella. Heidän mukaansa muita 

mahdollisuuksia on tehdä bakteeriviljely muista elimistön nesteistä, kuten aivo-

selkäydinnesteestä, tai harvemmin suoraan puremahaavasta. 

 

Ehkäisy 

 Riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä tulisi informoida lemmikeiden pitämiseen liittyvistä 

riskeistä (katsauksessa Gaastra & Lipman 2010). Lisäksi kontaktia koirien ja kissojen sylkeen 

on hyvä välttää (katsauksessa Koort & Åvall-Jääskeläinen 2015). 

 

2.2 Moniresistentit bakteerit: MRSA, MRSP, ESBL ja AmpC 
 

Yleistä 

Metisilliinille resistentti Staphylococcus aureus (MRSA), metisilliinille resistentti 

Staphylococcus pseudintermedius (MRSP) ja laajakirjoisia beetalaktamaaseja (extended 
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spectrum beta-lactamase, ESBL) sekä AmpC-beetalaktamaaseja tuottavat enterobakteerit ovat 

moniresistenttejä bakteereja (katsauksessa Nuttall ym. 2008, katsauksessa Wieler ym. 2011, 

Grönthal & Rantala 2012). S. aureus on yleinen kommensaali ihmisillä eli bakteeri elää 

vuorovaikutussuhteessa ihmiseen siten, että se hyötyy itse siitä, mutta on ihmiselle 

merkityksetön (katsauksessa Chomel 2014). S. pseudintermedius on puolestaan osa koirien 

ihon ja limakalvojen normaalimikrobistoa (Cox ym. 1988). Molemmat ovat opportunistisia 

patogeeneja (katsauksessa Weese & van Duijkeren 2010). Metisilliinille resistentit 

stafylokokit ovat yleensä resistentteja kaikille penisilliineille, kefalosporiineille ja 

fluorokinoloneille sekä mahdollisesti myös muille antibiooteille (katsauksessa Nuttall ym. 

2008). Myös ESBL- ja AmpC-bakteerit ovat resistenttejä suurimmalle osalle tavallisimmista 

antibiooteista (katsauksessa Wieler ym. 2011). Koiran tyypillisin ESBL-bakteeri on 

Escherichia coli (katsauksessa Wieler ym. 2011), joka on yleinen kommensaali eläinten ja 

ihmisten suolistossa (Wedley ym. 2017). ESBL- ja AmpC-kantoja esiintyy myös Klebsiella- 

ja Enterobacter-lajeilla (Grönthal & Rantala 2012). 

Resistentit bakteerikannat voivat johtaa antibioottihoitojen epäonnistumiseen, ja ovat 

myös zoonoottinen riski (katsauksessa Bengtsson & Greko 2014, Wedley ym. 2017). 

Mikrobilääkeresistenssi on yleistynyt sekä eläimillä että ihmisillä (katsauksessa Wieler ym. 

2011).  

 

Patogeneesi 

 S. aureus, S. pseudintermedius ja E. coli ovat opportunistisia bakteereita (katsauksessa 

Walther ym. 2017). Moniresistenttisyys ei muuta näiden bakteereiden patogeneesia tai tee 

niistä patogeenisempia, mutta se vaikeuttaa syntyneiden infektioiden hoitoa (katsauksessa 

Walther ym. 2017).  

 Metisilliinille resistenteillä stafylokokeilla on mecA- tai mecC-geeni, joka koodaa 

muuttunutta penisilliinia sitovaa proteiinia (penicillin binding protein) (Pinho ym. 2001). 

Muuttunut proteiini mahdollistaa bakteerien soluseinäsynteesin ja tekee niistä resistenttejä 

beetalaktaamiantibiooteille (Pinho ym. 2001). Usein resistenssiä kehittyy myös muita 

antibiootteja kohtaan (katsauksessa Weese & van Duijkeren 2010, katsauksessa Wieler ym. 

2011). 

 Monet gramnegatiiviset bakteerit, kuten E. coli, tuottavat beetalaktamaaseja eli 

entsyymejä, jotka pilkkovat beetalaktaamiantibiootteja (katsauksessa Walther ym. 2017). 

Näitä beetalaktamaasientsyymejä on bakteereilla useita erilaisia (katsauksessa Walther ym. 

2017). ESBL- ja AmpC-bakteerit ovatkin usein penisilliinien ja kefalosporiinien lisäksi 
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resistenttejä monille muille antibioottiryhmille, kuten fluorokinoloneille ja aminoglykosideille 

(katsauksessa Wieler ym. 2011, katsauksessa Walther ym. 2017). Klavulaanihappo estää 

ESBL-entsyymien toiminnan, mutta ei AmpC-entsyymejä (Grönthal & Rantala 2012). ESBL 

koodataan pääasiassa plasmideissa, jotka voivat siirtyä enterobakteerien välillä (katsauksessa 

Wieler ym. 2011, katsauksessa Walther ym. 2017). AmpC-beetalaktamaasit voivat olla joko 

kromosomaalisia tai plasmidivälitteisiä (Grönthal & Rantala 2012). AmpC-bakteereista 

kuitenkin vain osa on moniresistenttejä, toisin kuin ESBL-positiiviset bakteerit, jotka ovat 

lähes aina moniresistenttejä (Grönthal & Rantala 2012). 

 

Epidemiologia 

 Samoja ESBL- ja MRSA-kantoja on todettu koirilla ja ihmisillä (katsauksessa 

Damborg ym. 2016). Myös koiraperäinen MRSP vaikuttaa olevan zoonoottinen (Walther ym. 

2012). Kontaktin lemmikkeihin on todettu olevan riskitekijä ihmisten infektioihin 

resistenteillä bakteereilla (katsauksessa Damborg ym. 2016). Tartunta voi tapahtua suorassa 

kontaktissa tai ympäristökontaminaation kautta (katsauksessa Damborg ym. 2016). 

Resistenteille E. coli -kannoille altistuminen voi tapahtua koirien ulosteiden välityksellä 

esimerkiksi omistajan kerätessä niitä (Wedley ym. 2017). Moniresistentit bakteerit voivat 

levitä eläinlääkäriasemilla ja ovat riski myös eläinlääkäreille (katsauksessa Walther ym. 

2017). 

 Koirille tärkeimpiä riskitekijöitä kantajuuteen ja infektioon ovat sairaalahoito sekä 

mikrobilääkehoidot (Grönthal ym. 2014). Myös ihovaurioiden on todettu altistavan MRSP-

infektioille (Grönthal ym. 2014). Ihmiset ovat tärkeä MRSA-lähde koirille (katsauksessa 

Weese & van Duijkeren 2010, katsauksessa Damborg ym. 2016). Wedley ym. (2017) 

totesivat isobritannialaisessa tutkimuksessaan myös raa’an kanan syömisen olevan koiralla 

riskitekijä resistenteille E. coli -bakteereille.  

 

Levinneisyys 

 Moniresistenttejä bakteereita esiintyy maailmanlaajuisesti, mutta niiden prevalenssi 

vaihtelee maittain (katsauksessa Damborg ym. 2016). Suomessa Yliopistollisessa 

eläinsairaalassa oli laaja MRSP-epidemia vuosina 2010–2012 (Grönthal ym. 2014). Grönthal 

(2017) on väitöskirjassaan selvittänyt MRSP:n prevalenssin Suomessa oireettomilla koirilla 

olevan 2,5 %. Korkean riskin potilailla prevalenssi nousee kuitenkin jopa 9 %:iin (Grönthal 

2017). Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportin mukaan ihmisillä on Suomessa vuonna 
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2016 todettu 1700 uutta MRSA-tapausta ja noin 5000 uutta ESBL-tapausta. Tapausten määrä 

on ollut kasvussa edellisvuosiin verrattuna (THL 2017). 

 

Oireet koiralla 

 Moniresistentit bakteerit voivat aiheuttaa monenlaisia infektioita. Tyypillisimpiä 

MRSA:n aiheuttamia infektioita ovat iho-, pehmytkudos- ja haavainfektiot (katsauksessa 

Nuttall ym. 2008, katsauksessa Walther ym. 2017). Lisäksi pienellä osalla terveistä koirista 

voidaan todeta MRSA-kolonisaatio (katsauksessa Weese & van Duijkeren 2010). Myös 

MRSP aiheuttaa koirilla yleisimmin iho- ja haavainfektioita sekä lisäksi korvatulehduksia 

(katsauksessa Wieler ym. 2011, katsauksessa Bengtsson & Greko 2014). E. coli on puolestaan 

yleinen kommensaalibakteeri ihmisten ja eläinten suolistossa, mutta se voi myös aiheuttaa 

ruuansulatuskanavainfektioita tai opportunistisia infektioita muualle elimistöön, kuten 

virtsateihin (Wedley ym. 2017). 

 

Oireet ihmisellä 

 MRSA aiheuttaa tyypillisesti iho- ja pehmytkudosinfektioita (katsauksessa Oehler ym. 

2009). Myös terveillä ihmisillä voi esiintyä MRSA-kolonisaatiota (katsauksessa Nuttall ym. 

2008). Lisäksi MRSA on ihmisillä yleinen sairaalainfektioiden aiheuttaja (katsauksessa 

Weese & van Duijkeren 2010). S. pseudintermedius kuuluu koirien ja kissojen 

normaalimikrobistoon ja sen kolonisaatio ihmisillä on harvinaista, mutta MRSP-infektioita 

kuitenkin esiintyy (katsauksessa Weese & van Duijkeren 2010). E. coli puolestaan voi 

aiheuttaa ihmisillä monenlaisia infektioita, kuten ripulia tai virtsatieinfektioita (kirjassa 

Hedman 2010). 

 

Diagnostiikka 

 Diagnoosi moniresistentista bakteerista tehdään herkkyysmäärityksen perusteella 

(Wedley ym. 2017). Eläinlääketieteellisen tiedekunnan keskuslaboratorio (2018) ohjeistaa 

MRSP-seulontanäytteiksi otettavan 2–3 sivelynäytettä: suu-sierainnäyte, peräaukon 

ympäryksen (perineum) limakalvo- tai ihonäyte sekä näyte haavasta tai ihorikosta. ESBL-

epäilyssä näyte otetaan näytteenottotikulla peräsuolesta pyörittämällä tai kastamalla tikku 

tuoreeseen ulosteeseen. Lisäksi toinen näyte otetaan erittävistä haavoista, jos eläimellä on 

niitä (ELTDK 2018). 

 

Hoito koiralla 
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 Hoitovaihtoehdot ovat usein rajoitettuja moniresistenttien bakteerien aiheuttamissa 

infektioissa (katsauksessa Wieler ym. 2011). Antibiootti tulee valita viljelyn ja 

herkkyysmäärityksen perusteella (katsauksessa Nuttall ym. 2008). Paikallishoidoissa 

lääkeainepitoisuudet voivat joskus olla riittäviä, vaikka systeemihoidolla ei tehoa saavutettaisi 

(katsauksessa Nuttall ym. 2008). Grönthal ym. (2014) totesivat, että suurin osa MRSP-

infektioista voitiin hoitaa ilman systeemiantibioottia. 

 

Ehkäisy 

 Antibioottien kohtuullinen ja järkevä käyttö mikrobilääkesuositusten mukaisesti on 

välttämätöntä moniresistenttien bakteerien leviämisen ehkäisemiseksi (katsauksessa Wieler 

ym. 2011). Oleellista on myös sairaalainfektioiden kontrollointi (katsauksessa Damborg ym. 

2016). Käsidesinfektio, hygieeniset työtavat ja suojavaatteet epäpuhtaissa toimenpiteissä 

estävät infektioiden leviämistä (Grönthal ym. 2014). Potilaat, joilla on todettu moniresistentti 

bakteeri, tulisi hoitaa päivän lopuksi (katsauksessa Nuttall ym. 2008). Potilaat voivat elää 

normaalia elämää kotona, mutta infektiovaiheessa on suositeltavaa välttää perheen 

ulkopuolisia eläinkontakteja kunnes infektio on parantunut (Grönthal & Rantala 2012). 

 

Lainsäädäntö 

 Moniresistenteistä bakteereista ilmoitettavia eläintauteja ovat koirien kohdalla 

laajakirjoista beetalaktaamaasia (ESBL) tuottavien bakteerien tartunnat, jotka ovat 

aiheuttaneet oireita isäntäeläimessä sekä MRSA-tartunnat (MMMa 1010/2013 9§). 

Kunnaneläinlääkärin tulee sisällyttää ilmoitus aluehallintovirastoon kuukausittain 

toimitettavaan koosteeseen (MMMa 1010/2013 13§). 

 

2.3 Rabies 
 

Yleistä 

 Rabiesvirus on kuolemaan johtavaa aivotulehdusta (enkefaliitti) aiheuttava RNA-virus 

(Warrell & Warrell 2015). Se on lyssavirus, joka kuuluu Rhabdoviridae-sukuun ja 

Mononegavirales-lahkoon (kirjassa Macpherson ym. 2012, katsauksessa Fooks ym. 2014). 

Kaikki nisäkkäät ovat alttiita klassiselle rabiestartunnalle, lisäksi lepakoilla esiintyy muita 

lepakkorabiesta aiheuttavia lyssavirustyyppejä (Warrell & Warrel 2015). Rabies johtaa lähes 

aina kuolemaan (kirjassa Macpherson ym. 2012, Warrell & Warrell 2015). 
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Patogeneesi 

 Virus pääsee elimistöön yleisimmin infektoituneen eläimen pureman välityksellä 

(katsauksessa Grøndalen ym. 2008, kirjassa Macpherson ym. 2012, katsauksessa Cliquet ym. 

2014, katsauksessa Fooks ym. 2014). Puremakohdasta virus leviää ääreishermostoon ja etenee 

aksoneita pitkin selkäytimeen ja aivoihin (kirjassa Macpherson ym. 2012, katsauksessa Fooks 

ym. 2014, Warrell & Warrell 2015). Inkubaatioaika vaihtelee muutamasta päivästä vuosiin, 

yleisimmin se on 20–90 päivää (Warrell & Warrell 2015). Aivoissa virus replikoituu ja johtaa 

neuronien toimintahäiriöön (katsauksessa Fooks ym. 2014, Warrell & Warrell 2015). Kliiniset 

oireet alkavat viruksen levittyä aivoihin. Hermosoluja pitkin virus leviää sylkirauhasiin, joista 

se erittyy syljen mukana (katsauksessa Fooks ym. 2014, Warrell & Warrell 2015). Virusta voi 

joskus erittyä sylkeen jo muutamia päiviä ennen kliinisten oireiden alkamista (kirjassa 

Macpherson ym. 2012). Taudin loppuvaiheessa virus on levinnyt myös muualle elimistöön 

(kirjassa Macpherson ym. 2012, katsauksessa Fooks ym. 2014, Warrell & Warrell 2015).  

 

Epidemiologia  

 Yleisimmin tartunta tapahtuu infektoituneen eläimen pureman välityksellä 

(katsauksessa Grøndalen ym. 2008, kirjassa Macpherson ym. 2012, katsauksessa Cliquet ym. 

2014, katsauksessa Fooks ym. 2014), mutta tartunta on mahdollinen myös 

limakalvokontaktissa (kirjassa Macpherson ym. 2012, Warrell & Warrell 2015). Koira on 

tärkein rabieksen tartunnanlähde ihmisille ja 99 % ihmisten kuolemaan johtavista 

rabiestartunnoista on peräisin koirista (katsauksessa Fooks ym. 2014, Warrell & Warrell 

2015). Euroopassa keskeisiä rabieksen reservuaarilajeja ovat kettu, supikoira sekä lepakot 

(Warrell & Warrell 2015). Koirat saavat infektion yleisimmin villeistä petoeläimistä (kirjassa 

Macpherson ym. 2012). Lisäksi kontakti lepakkoon muodostaa potentiaalisen riskin 

lepakkorabiekselle kaikkialla maailmassa (Warrell & Warrell 2015).  

 

Levinneisyys 

 Rabiesta esiintyy kaikkialla maailmassa, ja maailmanlaajuisesti on arvioitu 60 000 

ihmisen kuolevan vuosittain rabiekseen (katsauksessa Fooks ym. 2014). Endeemisiä alueita 

on Aasiassa, Afrikassa sekä Etelä-Amerikassa (Warrell & Warrell 2015). Euroopassa rabiesta 

esiintyy useissa Itä-Euroopan maissa (Evira 2016a), mutta useat Euroopan maat, mukaan 

lukien Suomi, ovat rabiesvapaita (katsauksessa Cliquet ym. 2014). Ihmisillä rabies onkin 

Euroopassa harvinainen mutta lepakoilla rabiesta tavataan kuitenkin ajoittain (katsauksessa 
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Cliquet ym. 2014). Suomessa klassista rabiesta on viimeksi todettu vuonna 2007 

tuontikoiralla, vuonna 2003 tuontihevosella sekä lepakkorabiesta lepakoilla vuosina 2009, 

2016 ja 2017 (Evira 2016a, Evira 2017c). Kotoperäisenä klassista rabiesta on villieläimillä 

Suomessa viimeksi todettu 1989 (Nyberg ym. 1992). Rabies voi levitä mm. tuontikoirien 

välityksellä maihin, joista se on juurittu (Weng ym. 2010). 

 

Oireet koiralla  

 Rabieksen kliiniset oireet ovat vaihtelevia ja taudinkuva voidaan jakaa hiljaiseen ja 

raivoisaan muotoon (kirjassa Macpherson ym. 2012). Esivaiheen (prodromaali) oireita ovat 

mm. käytösmuutokset, kuume sekä puremakohdan hankaaminen (McElhinney ym. 2008). 

Raivoisan muodon oireita ovat ärtyneisyys, levottomuus, aggressio, hyökkäily, epänormaali 

ääntely (korkea ulvonta), hyperseksuaalisuus, alaleuan ja kielen osittainen halvaus sekä syljen 

valuminen. Hiljaisessa muodossa tyypillisiä oireita ovat puolestaan paralyysi, 

kykenemättömyys juoda tai nielaista sekä kuolaaminen (McElhinney ym. 2008). Hiljainen ja 

raivoisa muoto voivat vaihdella samalla eläimellä (kirjassa Macpherson ym. 2012). Lopulta 

sairaus etenee yleistyneeseen paralyysiin, johon voi liittyä kouristuksia, koomaan ja 

kuolemaan. Sairauden kesto kliinisten oireiden alkamisesta kuolemaan vaihtelee muutamista 

tunneista viikkoon, ja on harvoin yli kymmentä päivää (kirjassa Macpherson ym. 2012). 

Koirilla kliinisten oireiden vaihe on usein nopea ja kestää vain 3–4 päivää, johtaen tämän 

jälkeen kuolemaan (Tepsumethanon ym. 2004). 

 

Oireet ihmisellä 

 Myös ihmisellä taudinkuva voidaan jakaa hiljaiseen ja raivoisaan muotoon 

(katsauksessa Fooks ym. 2014, Warrell & Warrell 2015). Rabiekselle tyypillinen ihmisillä 

esiintyvä oire on hydrofobia eli pelko vettä kohtaan (McElhinney ym. 2008). Ilman ajoissa 

saatua hoitoa sairaus johtaa oireiden ilmenemisen jälkeen lopulta kuolemaan (katsauksessa 

Grøndalen ym. 2008, katsauksessa Fooks ym. 2014, Warrell & Warrell 2015).  

 

Diagnostiikka 

 Kliininen diagnoosi tehdään tyypillisten oireiden perusteella ja rabiesta tulee epäillä 

erityisesti, jos taustalla on laiton maahantuonti, matkustelua, kontakti villieläimiin tai eläin on 

rokottamaton (McElhinney ym. 2008). Eläimillä diagnoosi tehdään kuoleman jälkeen 

aivokudoksesta (katsauksessa Fooks ym. 2014) ja menetelmät ovat kansainvälisesti 

standardisoituja (McElhinney ym. 2008). Sairastuneeksi epäillyn kuolleen tai lopetetun 
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eläimen pää ja osa kaularankaa tulee lähettää tutkittavaksi (MMMa 724/2014 2§). World 

Organisation For Animal Health (OIE) suosittelee rabieksen diagnostiikkaan virusantigeenin 

osoittamista fluorescent antibody test (FAT) -menetelmän avulla (OIE 2016). FAT-

menetelmä antaa luotettavan tuloksen tuoreesta näytteestä muutamassa tunnissa 95–99% 

tapauksista (katsauksessa Fooks ym. 2014, McElhinney ym. 2008). FAT-menetelmän rinnalla 

suositellaan käytettäväksi viruseristystä tuloksen varmistamiseen (OIE 2016). Myös RT-PCR 

menetelmän käyttö on mahdollista (katsauksessa Fooks ym. 2014, McElhinney ym. 2008). 

Serologiaa käytetään lähinnä vasta-ainetasojen seurannassa rokotusten jälkeen (McElhinney 

ym. 2008). 

 

Hoito koiralla 

 Rabiekseen ei ole hoitoa (katsauksessa Grøndalen ym. 2008, Warrell & Warrell 2015).  

 

Ehkäisy 

 Koirien rokottaminen on tärkein keino rabieksen leviämisen ja ihmistartuntojen 

ehkäisemiseksi (kirjassa Macpherson ym. 2012, katsauksessa Chomel 2014, katsauksessa 

Fooks ym. 2014). Evira suosittelee koirien rokottamista noin neljän kuukauden iässä, 

tehosterokotusta vuoden iässä ja tämän jälkeen rokotus tulee uusia kolmen vuoden välein 

(Evira 2017d). Metsästyskoirien ja viranomaisten palveluskoirien kohdalla rokottaminen 

rabiesta vastaan on lakisääteisesti määrättyä (MMMa 724/2014, 9§). Myös syöttirokotteet 

ovat osoittautuneet tehokkaaksi keinoksi rabieksen kontrolloinnissa Euroopassa (Cliquet & 

Aubert 2004). Suomessa pienpetojen syöttirokotuksia tehdään kaakkoisrajalla (Evira 2016a). 

 

Lainsäädäntö 

 Rabies luokitellaan vastustettavaksi vaaralliseksi eläintaudiksi (MMMa 843/2013 4§). 

Kunnaneläinlääkärin tulee tehdä ilmoitus rabiekseen viittaavista oireista aluehallintovirastoon 

viipymättä (MMMa 1010/2013 11§). Myös eläimen omistaja, muut eläimen kanssa 

tekemisissä olevat henkilöt sekä muutkin kuin virkaeläinlääkärit ovat eläintautilain nojalla 

velvollisia tekemään ilmoituksen rabiekseen viittaavista oireista välittömästi 

kunnaneläinlääkärille tai aluehallintovirastoon (Eläintautilaki 441/2013 14§). Todetuista 

rabiestapauksista tulee tehdä ilmoitus myös terveyskeskukseen (MMMa 1010/2013 15§). Jos 

eläimellä on rabiekseen viittaavia oireita, tulee se aluehallintoviraston päätöksellä eristää, 

tarkkailla sen terveydentilaa ja tutkia uudestaan rabieksen oireiden varalta aikaisintaan kahden 

viikon kuluttua (MMMa 724/2014 4§). Jos oireileva eläin kuolee tai lopetetaan, on se 
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lähetettävä tutkittavaksi rabieksen varalta (MMMa 724/2014 2§). Aluehallintovirasto voi 

myös määrätä eläimen lopetettavaksi (Eläintautilaki 441/2013 20§). Jos virallinen 

eläintautiepäily kohdistuu oireettomaan eläimeen, jonka epäillään saaneen tartunnan, 

määrätään se eristettäväksi kuuden kuukauden ajaksi (MMMa 724/2014 5§). Tähän tulee 

poikkeuksia, jos eläin on rokotettu (MMMa 724/2014 6§). Metsästyskoirat ja viranomaisten 

palvelukoirat tulee rokottaa rabiesta vastaan (MMMa 724/2014 9§). Ensimmäinen rokotus on 

annettava vähintään 21 vrk ennen käyttöä metsästyksessä tai palvelutehtävissä ja eläinlääkärin 

on annettava todistus suoritetusta rokotuksesta (MMMa 724/2014 9§). Tuontiin ja vientiin 

liittyvistä rabiesrokotuksista on säädetty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa 

576/2013. 

 

2.4 Ekinokokit 
 

Yleistä 

 Ekinokokit ovat pieniä heisimatoja, joista monet ovat zoonoottisia (katsauksessa 

Baneth ym. 2016). Echinococcus multilocularis -loinen eli myyräekinokokki aiheuttaa 

alveolaarista ekinokokkoosia, joka on yksi vakavimmista zoonooseista Euroopassa. E. 

granulosus -kompleksin loiset puolestaan aiheuttavat ihmisillä kystista ekinokokkoosia 

(katsauksessa Baneth ym. 2016). Echinococcus granulosus -kompleksiin kuuluvat E. 

granulosus, E. equinus, E. ortleppi, ja E. canadensis -ekinokokit (kirjassa Saari ym. 2016). E. 

granulosus ja E. canadensis ovat Euroopassa tärkeimmät zoonoottiset taudinaiheuttajat 

(katsauksessa Baneth ym. 2016). E. canadensis eli hirviekinokokki on ainoa Suomessa tavattu 

ekinokokkilaji (Evira 2017a).  

 

Elämänkierto ja patogeneesi 

 Ekinokokkien pääisäntinä toimivat lihansyöjät, joiden suolistossa loinen kehittyy 

aikuiseksi ja tuottaa munia, jotka erittyvät infektiivisinä ulosteen mukana ympäristöön 

(katsauksessa Grøndalen ym. 2008, katsauksessa Baneth ym. 2016). Pääisännille tartunta on 

yleensä kliinisesti merkityksetön (katsauksessa Baneth ym. 2016). Väli-isännät saavat 

tartunnan syömällä infektiivisiä munia (katsauksessa Eckert & Deplazes 2004). Väli-isännissä 

toukkamuodot aktivoituvat ja vaeltavat eri elimiin muodostaen niihin kystia (katsauksessa 

Grøndalen ym. 2008). E. granulosus -kompleksin ekinokokit muodostavat kystia tyypillisesti 

väli-isäntien keuhkoihin ja maksaan (katsauksessa Eckert & Deplazes 2004, kirjassa Saari 
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ym. 2016). E. multilocularis -kystille tyypillinen paikka on maksa (kirjassa Saari ym. 2016). 

Pääisännät, kuten koira, saavat tartunnan syömällä infektoituneen väli-isännän sisäelimiä 

(kirjassa Saari ym. 2016). Myös ihminen voi saada tartunnan ja toimia väli-isännän kaltaisena 

umpikujaisäntänä (katsauksessa Eckert ym. 2000, katsauksessa Eckert & Deplazes 2004). 

Koira toimii tyypillisesti pääisäntänä, mutta saattaa satunnaisesti infektoitua myös väli-

isäntänä, jolloin se voi sairastua vakavasti (Losson & Coignoul 1997). 

E. multilocularis -loisen elämänkierto on pääasiassa sylvaattinen eli tapahtuu 

villieläimissä (kirjassa Saari ym. 2016). Koira ja villit koiraeläimet toimivat E. multilocularis 

-loisen pääisäntinä ja pikkunisäkkäät väli-isäntinä (katsauksessa Baneth ym. 2016). Villeistä 

koiraeläimistä tärkeimpiin pääisäntiin kuuluvat kettu, supikoira ja susi (katsauksessa Deplazes 

ym. 2011). Väli-isäntinä ovat myyrät (katsauksessa Deplazes ym. 2011). Myös E. granulosus 

-kompleksin ekinokokkien elämänkierrossa pääisäntiä ovat tyypillisesti koira ja villit 

koiraeläimet, mutta väli-isäntinä niillä ovat ekinokokkilajista riippuen mm. lampaat, vuohet, 

siat, hevoset ja hirvieläimet (katsauksessa Eckert & Deplazes 2004, kirjassa Saari ym. 2016). 

E. canadensis -elämänkierto tapahtuu pääasiassa suden ja hirvieläinten välillä (katsauksessa 

Oksanen & Lavikainen 2015). 

Ekinokokkien prepatenssiaika eli aika tartunnan saamisesta munien eritykseen 

ulosteissa on noin 40 vrk (kirjassa Saari ym. 2016), mutta voi olla lyhimmillään vain 26–28 

päivää (Kapel ym. 2006). Tämän jälkeen munia erittyy muutaman kuukauden ajan (Kapel ym. 

2006). Munat voivat säilyä ympäristössä infektiivisinä jopa kaksi vuotta (kirjassa Saari ym. 

2016). Ne ovat kuitenkin herkkiä kuivumiselle (Veit ym. 1995). 

 

Epidemiologia 

Ihmiset saavat tartunnan tavallisimmin kontaktista ekinokokkien pääisäntälajeihin. 

Tartunnan voi saada myös ulosteella kontaminoituneen veden, ruuan tai maaperän välityksellä 

(katsauksessa Eckert & Deplazes 2004, katsauksessa Baneth ym. 2016). Ihminen ei voi saada 

tartuntaa väli-isännistä (kirjassa Saari ym. 2016). Koirien merkitystä tartunnanlähteenä lisää 

niiden läheinen kontakti ihmisiin (katsauksessa Deplazes ym. 2011). Ulosteperäisen tartunnan 

lisäksi koirien turkkiin voi olla tarttuneena ekinokokin munia, mikä aiheuttaa tautiriskin 

ihmisille (katsauksessa Eckert & Deplazes 2004, katsauksessa Baneth ym. 2016). Koirille E. 

multilocularis -tartuntariskin aiheuttaa jyrsijöiden syöminen (katsauksessa Morgan 2008, 

katsauksessa Chomel 2014). E. granulosus -infektion riskitekijänä koirille on puolestaan 

raakojen sisäelinten syöttäminen tai kontakti niihin (katsauksessa Eckert & Deplazes 2004, 
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katsauksessa Deplazes ym. 2011). Matkustelevat koirat ja tuontikoirat kasvattavat riskiä 

ekinokkien leviämisestä uusille alueille (katsauksessa Deplazes ym. 2011). 

 

Levinneisyys 

E. canadensis on ainoa Suomessa tavattu ekinokokkilaji (Evira 2017a). E. 

multilocularis esiintyy laajoilla endeemisillä alueilla Keski-Euroopassa sekä mm. 

Romaniassa, Tanskassa, Baltian maissa ja Ruotsissa (katsauksessa Baneth ym. 2016). Tämän 

lisäksi loista tavataan Venäjällä, Keski-Aasiassa sekä osissa Pohjois-Amerikkaa (katsauksessa 

Chomel 2014). Euroopan maista vain Suomessa, Irlannissa, Iso-Britanniassa ja Norjassa ei 

ole todettu E. multilocularis -tartuntoja ketuilla (Oksanen ym. 2016). Myös E. granulosus -

kompleksin loisia esiintyy laajasti ympäri maailmaa (katsauksessa Eckert ym. 2000). 

 

Oireet koiralla 

Koirilla tartunta on yleensä oireeton (katsauksessa Eckert & Deplazes 2004, 

katsauksessa Baneth ym. 2016). Satunnaisesti on mahdollista, että koirat voivat toimia E. 

multilocularis -väli-isäntinä, jolloin taudinkuva muistuttaa ihmisten alveolaarista 

ekinokokkoosia (Losson & Coignoul 1997). 

 

Oireet ihmisellä 

 E. multilocularis aiheuttaa alveolaarista ekinokokkoosia, joka johtaa hoitamattomana 

kuolemaan (katsauksessa Baneth ym. 2016, kirjassa Saari ym. 2016). Kystat muodostuvat 

tyypillisesti maksaan (katsauksessa Eckert & Deplazes 2004, katsauksessa Morgan 2008). 

Kystat ovat monilokeroisia ja tyypillistä niille on infiltraatio eli sairastuneisiin elimiin 

tunkeutuminen. Ne voivat myös kylvää etäpesäkkeitä (katsauksessa Eckert & Deplazes 2004). 

Kystien kehittyminen on yleensä hyvin hidasta (kirjassa Saari ym. 2016). Oireet aiheutuvat 

maksan toiminnanvajauksesta ja niitä ovat mm. ylävatsakipu, keltaisuus, nesteen kertyminen 

vatsaonteloon ja laihtuminen (katsauksessa Eckert & Deplazes 2004). 

E. granulosus -kompleksi aiheuttaa kystista ekinokokkoosia (katsauksessa Eckert ym. 

2000, katsauksessa Eckert & Deplazes 2004). Siinä kystoja voi kehittyä mihin tahansa 

elimeen, mutta tyypillisimmin niitä muodostuu keuhkoihin ja maksaan (katsauksessa Eckert 

ym. 2000). Kystat ovat yleensä yksilokeroisia (katsauksessa Eckert & Deplazes 2004). Kysta 

kehittyy yleensä oireettomana vuosia tai jopa vuosikymmeniä, ja oireet vaihtelevat kystan 

sijainnista riippuen (kirjassa Saari ym. 2016). Kehkokystat aiheuttavat tyypillisesti 

hengitystieoireita, maksakystat puolestaan epämääräisiä ylävatsan kipuja, pahoinvointia ja 
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oksentelua (kirjassa Saari ym. 2016). Kystan repeämisen seurauksena voi olla anafylaktinen 

reaktio (katsauksessa Eckert & Deplazes 2004). 

Myös E. canadensis aiheuttaa kystista ekinokokkoosia, mutta infektiot ovat usein 

olleet vähemmän vakavia kuin E. granulosus -infektiot muutoin (katsauksessa Oksanen & 

Lavikainen 2015). Kystat esiintyvät tyypillisemmin keuhkoissa kuin maksassa (katsauksessa 

Oksanen & Lavikainen 2015). 

  

Diagnostiikka 

 Ekinokokkien jaokkeiden havaitseminen ulosteesta on haasteellista niiden pienen 

koon ja ajoittaisen esiintymisen takia (kirjassa Saari ym. 2016), minkä vuoksi diagnostiikassa 

käytetäänkin ELISA- ja PCR-menetelmiä (katsauksessa Baneth ym. 2016). ELISA -

menetelmää käytetään loisantigeenien havaitsemiseksi ulostenäytteestä, ja sillä on 

kohtuullinen sensitiivisyys (65–95 %) ja korkea spesifisyys (90–99 %) riippuen 

ekinokokkilajista (katsauksessa Eckert & Deplazes 2004). Myös PCR-menetelmää voidaan 

käyttää ekinokokin munien DNA:n havaitsemiseksi, ja sillä on korkea sensitiivisyys ja 

spesifisyys (katsauksessa Eckert & Deplazes 2004).  

 

Hoito koiralla 

 Heisimatolääkkeet, kuten pratsikvanteli tai epsipranteli, tehoavat kerta-annoksena 

koirien ekinokokki-infektioissa (kirjassa Saari ym. 2016). 

 

Ehkäisy 

 Koirien E. granulosus ja E. canadensis -tartuntaa voidaan ehkäistä estämällä niiltä 

teurasjätteen tai riistaeläinten elinten syönti (kirjassa Saari ym. 2016). Koirien E. 

multilocularis -tartunta voidaan puolestaan välttää estämällä niiltä jyrsijöiden saalistaminen 

(kirjassa Saari ym. 2016). Matkustelevien koirien omistajille tulisi tarjota tietoa E. 

multilocularis -tartunnan välttämisestä, leviämisen ehkäisemisestä sekä tartunnan riskeistä 

(katsauksessa Morgan 2008). Koska Suomi on toistaiseksi E. multilocularis -vapaa maa, on 

Suomeen tuotavien koirien ekinokokkilääkitys tärkeää loisen maahantulon ehkäisemiseksi 

(kirjassa Saari ym. 2016). Infektiotilanteessa koiran ulosteiden kerääminen sekajätteeseen ja 

hyvä käsihygienia ovat oleellisia (kirjassa Saari ym. 2016). Endeemisillä alueilla suositellaan 

koirille säännöllisiä heisimatolääkityksiä (ESCCAP 2017). Evira suosittelee säännöllistä 

heisimatolääkitystä koirille poronhoitoalueella sekä metsästyskoirille metsästyskauden 
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jälkeen (Evira 2017a). Koirien infektoitumista on mahdollista ehkäistä myös loishäätämällä 

villieläimiä syöttien avulla (Hegglin & Deplazes 2008). 

 

Lainsäädäntö 

 E. multilocularis -tartunta on lainsäädännön mukaan vastustettava valvottava 

eläintauti (MMMa 843/2013 5§). Muut ekinokokkitartunnat ovat ilmoitettavia eläintauteja 

(MMMa 1010/2013 1§). Kunnaneläinlääkärin tulee tehdä niistä ilmoitus aluehallintovirastoon 

ja terveyskeskukseen tartuntataudeista vastaavalle lääkärille viimeistään seuraavana 

arkipäivänä (MMMa 1010/2013 12§, 13§, 15§). Koirille tulee antaa ekinokokkilääkitys 1–5 

vuorokautta ennen Suomeen tuloa ja siitä on tehtävä merkintä lemmikkieläinpassiin (EKa 

1152/2011 7 artikla). Toinen vaihtoehto on antaa ekinokokkilääkitys vähintään kaksi kertaa 

ennen matkaa enintään 28 vrk:n välein ja toistaa lääkityksiä säännöllisesti enintään 28 vrk:n 

välein koko matkustelun ajan (EU N:o 1152/2011 8 artikla, Evira 2017b). Viimeinen lääkitys 

tulee antaa Suomessa matkustelun päätyttyä (Evira 2017b). 
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3 VÄHEMMÄN TÄRKEÄT ZOONOOTTISET TAUDINAIHEUTTAJAT 

SUOMESSA 
 

3.1 Toxocara canis 
 

Yleistä 

 Toxocara canis eli koiran suolinkainen on pyörö- eli sukkulamatoihin (nematoda) 

kuuluvat sisäloinen (kirjassa Saari ym. 2016). T. canis aiheuttaa ihmisillä toksokarioosina tai 

toksokariaasina tunnetun sairauden (kirjassa Saari ym. 2016). 

 

Elämänkierto ja patogeneesi 

 Loisen pääisäntiä ovat koiraeläimet ja niiden suolistossa tapahtuu aikuisten matojen 

suvullinen lisääntyminen (katsauksessa Baneth ym. 2016, kirjassa Saari ym. 2016). Koirien 

ulosteeseen erittyy munia, jotka päätyvät ympäristöön (kirjassa Saari ym. 2016). Munat eivät 

ole tartuntakykyisiä heti, vaan kehittyvät tartuntakykyisiksi viikkojen kuluessa, kun niiden 

sisälle kehittyy loisen infektiivinen toukkamuoto (L3) (katsauksessa Baneth ym. 2016, 

kirjassa Saari ym. 2016). Munat päätyvät feko-oraalisesti ruuansulatuskanavaan, jossa ne 

kuoriutuvat ja toukat kehittyvät kahden välivaiheen kautta aikuisiksi (kirjassa Saari ym. 

2016). Osa toukkamuodoista alkaa aikuistumisen sijaan vaeltamaan elimistössä (kirjassa Saari 

ym. 2016). Pennuilla tyypillistä on maksa-henkitorvikierto, jossa toukat vaeltavat maksan 

kautta keuhkoihin, yskitään henkitorveen ja niellään ruuansulatuskanavaan (katsauksessa 

Baneth ym. 2016). Vanhemmilla koirilla toukat eivät tyypillisesti tunkeudu hengitysteihin 

vaan leviävät eri puolille elimistöä hypobioottisiksi lepomuodoiksi (kirjassa Saari ym. 2016). 

Ihminen voi toimia loisen vahinkoisäntänä, jossa loinen ei lisäänny, mutta voi säilyä pitkään 

(kirjassa Saari ym. 2016). 

Prepatenssiaika eli aika infektiivisten munien syömisestä niiden erittymiseen 

ulosteeseen on 2–4 viikkoa (kirjassa Saari ym. 2016). Tartunnan jälkeen munia eritetään 

yleensä noin 4 kuukauden ajan (katsauksessa Baneth ym. 2016). Munat säilyvät 

tartuntakykyisinä ympäristössä jopa vuosia, mutta ovat herkkiä ultraviolettivalolle, 

kuivumiselle ja korkeille lämpötiloille (katsauksessa Baneth ym. 2016). 

 

Epidemiologia 
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 Koirat saavat tartunnan syömällä infektiivisiä munia tai hypobioottisia lepomuotoja 

vahinkoisännissä, kuten jyrsijöissä (katsauksessa Baneth ym. 2016). Pennut voivat saada 

tartunnan istukan kautta ennen syntymää tai maidon välityksellä syntymän jälkeen, sillä emän 

elimistössä olevat hypobioottiset lepomuodot aktivoituvat tiineyden viimeisellä 

kolmanneksella (kirjassa Saari ym. 2016). 

Ihmiset saavat tartunnan munien päädyttyä suuhun yleensä kontaminoituneesta 

maaperästä (katsauksessa Baneth ym. 2016). Infektiivisiä munia on löydetty myös koirien 

turkista, mitä kautta tartunta voi välittyä ihmisiin (Amaral ym. 2010). Lapset saavat tartunnan 

useammin kuin aikuiset (katsauksessa Deplazes ym. 2011). 

 

Levinneisyys 

 Toxocara canis on maailmanlaajuisesti koiran yleisin suolistomato (kirjassa Saari ym. 

2016). Prevalenssi koirilla EU-maissa vaihtelee tutkimuksissa 1,4–30,5 % välillä 

(katsauksessa Baneth ym. 2016). Pullola ym. (2006) totesivat tutkimuksessaan prevalenssin 

suomalaisilla koirilla olevan 3,1 % (95 %:n luottamusväli 1,9–4,9). 

 

Oireet koiralla 

 Aikuisilla koirilla tartunta on yleensä oireeton, mutta joskus siihen voi liittyä ripulia, 

laihtumista ja yleistä huonokuntoisuutta (kirjassa Saari ym. 2016). Pennuilla infektio on 

vakavampi (katsauksessa Baneth ym. 2016). Oireita ovat hengitystieoireet, oksentelu, ripuli, 

vatsan pullotus, laihtuminen ja kipuilu (kirjassa Saari ym. 2016).  

 

Oireet ihmisellä 

 Ihmisillä suurin osa tartunnoista on oireettomia (katsauksessa Baneth ym. 2016, 

kirjassa Saari ym. 2016). Oireet aiheutuvat toukkien vaelluksesta elimistössä (kirjassa Saari 

ym. 2016). Vatsaontelon alueella vaeltavat toukat (viskeraalinen larva migrans) aiheuttavat 

vatsanseudun kipua ja maksa-arvojen kohoamista. Toukat voivat vaeltaa silmään (okulaarinen 

larva migrans), jossa ne voivat vaurioittaa verkkokalvoa ja aiheuttaa silmän sokeutumisen 

(kirjassa Saari ym. 2016). Myös hermostomuotoa ja piilossa olevaa toksokarioosia (covert 

toxocarosis) esiintyy (katsauksessa Baneth ym. 2016, kirjassa Saari ym. 2016). Erityisesti 

lapset ovat riskissä sairastua (kirjassa Saari ym. 2016). 

 

Diagnostiikka 
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 Diagnoosi tehdään ulostenäytteestä flotaatiomenetelmällä mikroskopoimalla munia 

(katsauksessa Baneth ym. 2016, kirjassa Saari ym. 2016). Virhepositiivisia tuloksia voi 

aiheuttaa T. cati eli kissansuolinkaisen munat, joita löydetään myös koirilta, jos ne ovat 

syöneet kissan ulostetta (Fahrion ym. 2011). Epävarmoissa tapauksissa diagnostiikkaan 

voidaan käyttää myös PCR-menetelmiä (kirjassa Saari ym. 2016). 

 

Hoito koiralla 

 Toxocaran suolistomuodot ovat herkkiä yleisimmin käytetyille loislääkkeille 

(katsauksessa Baneth ym. 2016, kirjassa Saari ym. 2016). Hypobioottisia muotoja on 

mahdoton häätää (katsauksessa Baneth ym. 2016). Pentujen infektion hallitsemiseksi on 

suositeltavaa lääkitä niitä kahden viikon iästä lähtien kahden viikon välein luovutusikään asti 

ja uudessa kodissa kaksi viikkoa ennen rokotuksia (kirjassa Saari ym. 2016). 

 

Ehkäisy 

 Ulosteiden kerääminen ja infektoituneiden koirien hoitaminen ovat tärkeimpiä keinoja 

koirien ja ihmisten tartuntojen ehkäisemiseksi (katsauksessa Baneth ym. 2016). Aikuisten 

koirien loislääkityksen tarvetta voidaan arvioida ulostenäytteiden perusteella (kirjassa Saari 

ym. 2016). Myös lasten hiekan ja mullan syönnin estäminen ehkäisee tartunnan saamista 

maaperästä. Ulkotarhoissa maaperä tulisi vaihtaa ajoittain uuteen, sillä suolinkaismunat 

säilyvät tartuntakykyisinä maaperässä vuosia (kirjassa Saari ym. 2016). 

 

3.2 Sarcoptes scabiei (kapi) 
 

Yleistä 

 Kapin aiheuttaja, Sarcoptes scabiei -syyhypunkki, on mikroskooppisen pieni 

hämähäkkieläin (kirjassa Saari ym. 2016). Sillä on useita eri alalajeja, joista koiralla 

tavallisimmat ovat koiran syyhypunkki eli S. scabiei var. canis ja kettusyyhyn aiheuttaja S. 

scabiei var. vulpis (kirjassa Saari ym. 2016). 

 

Elämänkierto ja patogeneesi 

 Syyhypunkit elävät ihon sarveistuneeseen keratiinikerrokseen ja orvasketeen 

(epidermis) kaivamissaan tunneleissa (kirjassa Saari ym. 2016). Punkit käyttävät 

ravinnokseen kudosnesteitä (kirjassa Saari ym. 2016). Naaras munii kaivamiinsa käytäviin 
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(katsauksessa Jacob & Lorber 2015). Kuoriutumisen jälkeen syyhypunkit kehittyvät toukka- 

ja nymfivaiheiden kautta aikuisiksi 10–21 vuorokauden kuluessa (katsauksessa Jacob & 

Lorber 2015, kirjassa Saari ym. 2016).  

Huoneolosuhteissa syyhypunkit selviytyvät isäntäeläimen ulkopuolella parin päivän 

ajan (Arlian ym. 1989). Viileissä ja kosteissa ympäristöissä ne voivat kuitenkin selvitä jopa 

21 vuorokautta (Arlian ym. 1989). Kuumuus ja kuivuus tappavat punkit muutamassa tunnissa 

(kirjassa Saari ym. 2016). 

Osatekijä syyhypunkkien aiheuttaman kutinaoireilun taustalla on niiden aikaansaama 

yliherkkyysreaktio, jolloin kutinaa aiheutuu jo muutamasta punkista (katsauksessa Moriello 

2003, katsauksessa Jacob & Lorber 2015). Tämän seurauksena kutinaoireet voivat jopa 

pahentua hoidon aikana punkkien kuollessa (kirjassa Saari ym. 2016). 

 

Epidemiologia 

 Kapi tarttuu herkästi koirasta toiseen yleensä suorassa kontaktissa (katsauksessa 

Moriello 2003). Tartunta voi välittyä myös esimerkiksi makuualustojen ja hoitovälineiden 

välityksellä (kirjassa Saari ym. 2016). Lisäksi luonnoneläimistä kettu ja supikoira ovat 

keskeisiä tartuntalähteitä (kirjassa Saari ym. 2016). Ihmisen riski saada kapitartunta 

sairastuneesta koirasta on noin 30–50 % (katsauksessa Jacob & Lorber 2015). Syyhypunkki 

voi elää ihmisessä jopa 6 vrk ja tuottaa munia tänä aikana (katsauksessa Moriello 2003, 

katsauksessa Grøndalen ym. 2008). Myös ihmisen syyhypunkki, S. scabiei var. hominis, voi 

tarttua koiraan (kirjassa Saari ym. 2016). 

 

Levinneisyys 

 Kapia esiintyy maailmanlaajuisesti (kirjassa Saari ym. 2016). Koirilla tartunnat ovat 

kohtalaisen yleisiä Suomessa, riskiryhmään kuuluvat erityisesti luolakoirat (kirjassa Saari ym. 

2016). 

 

Oireet koiralla 

 Kapi on voimakkaasti kutiseva ihosairaus (kirjassa Saari ym. 2016). Muutoksia 

esiintyy tyypillisesti korvanlehdissä, pään alueella, raajoissa, mahan alla ja kyljissä 

(katsauksessa Jacob & Lorber 2015). Alkuvaiheessa oireilu ilmenee punoittavana ja 

näppyläisenä ihottumana, joka raapimisen seurauksena muuttuu verestäväksi ja karvattomaksi 

(kirjassa Saari ym. 2016). Kroonisissa tapauksissa iho paksuuntuu ja tummuu (katsauksessa 

Moriello 2003). Oireet alkavat tyypillisesti 2–4 viikkoa tartunnasta, mutta tässä esiintyy 
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suurta vaihtelua (kirjassa Saari ym. 2016). Kaikki sairastuneet eivät kehitä kliinisiä oireita 

(kirjassa Saari ym. 2016). 

 

Oireet ihmisellä 

 Ihmisillä ilmenee kutisevia, punoittavia ja näppyläisiä ihomuutoksia alueilla, jotka 

ovat olleet kosketuksissa koiran kanssa, tyypillisimmin käsivarsissa ja vatsassa (katsauksessa 

Moriello 2003, kirjassa Saari ym. 2016). Tartunta rajoittuu itsestään 2–6 viikon kuluessa, jos 

koira hoidetaan (kirjassa Saari ym. 2016). 

 

Diagnostiikka 

 Raapenäytettä käytetään diagnoosiin pääsemiseksi, mutta virhenegatiivisuus on siinä 

tavallista (onnistumisprosentti 30–50 %) (kirjassa Saari ym. 2016). Vasta-aineiden tutkiminen 

seerumista ELISA-menetelmällä on luotettava ja herkkä diagnoosimenetelmä. Kapirefleksi on 

todettavissa 75–90 %:lla koirista, joilla on kapi ja ihomuutoksia korvanlehdissä: korvanlehden 

hierominen sormien välissä saa aikaan refleksinomaisen rapsutusliikkeen koiralla. Joissain 

tilanteissa diagnoosi voi perustua myös hoitokokeiluun (kirjassa Saari ym. 2016). 

 

Hoito koiralla ja ehkäisy 

 Makrosykliset laktonit, kuten selamektiini, moksidektiini tai milbemysiinioksiimi 

tehoavat kapiin (kirjassa Saari ym. 2016). Kaikki talouden koirat ja koirakontaktit tulee hoitaa 

(katsauksessa Jacob & Lorber 2015). 

 

3.3 Cheyletiella yasguri (hilsepunkki) 
 

Yleistä 

 Cheyletielloosia aiheuttavia hilsepunkkeja eli Cheyletiella-lajeja tavataan yleisesti 

koirilla, kissoilla ja kaneilla (katsauksessa Reynolds & Elston 2017). Koiran hilsepunkki eli 

Cheyletiella yasguri on suhteellisen suurikokoinen punkki, jonka keskiosassa on 

vyötärömäinen kaventuma (kirjassa Saari ym. 2016). Erona muihin punkkilajeihin sillä on 

erittäin voimakkaasti kehittyneet leukaraajat ja raajojen kärjissä haaroittuneet kampamaiset 

rakenteet (kirjassa Saari ym. 2016). 

 

Elämänkierto ja patogeneesi 
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 Cheyletiella -punkkien elämänkierrossa on viisi vaihetta: muna, toukkavaihe, kaksi 

nymfivaihetta ja aikuisvaihe (kirjassa Saari ym. 2016). Koko elämänkierto tapahtuu 

isäntäeläimen iholla (kirjassa Saari ym. 2016). Punkit elävät ihon pinnalla ja käyttävät 

ravinnokseen kudosnesteitä ja ihon pintakudosta (katsauksessa Reynolds & Elston 2017). 

Munat ovat kiinnittyneinä eläimen karvoihin, ja koko elämänkierto munasta aikuiseksi kestää 

noin kolme viikkoa (kirjassa Saari ym. 2016). Hilsepunkit voivat selvitä isäntäeläimen 

ulkopuolella 10 vuorokauden ajan (Cohen 1980), suotuisissa olosuhteissa (koirankarvoja, 

hilsettä, kosteutta) mahdollisesti pitempäänkin (kirjassa Saari ym. 2016). 

 

Epidemiologia 

 Eri hilsepunkkilajit tarttuvat helposti eläinlajista toiseen ja myös ihmisiin (kirjassa 

Saari ym. 2016). Usein kaikki saman perheen koirat saavat tartunnan. Tartunta tapahtuu 

suorassa kontaktissa, mutta se voi levitä myös esimerkiksi kampojen ja trimmausvälineiden 

välityksellä (kirjassa Saari ym. 2016). Oireettomat kantajat ovat tärkeitä tartunnan leviämisen 

kannalta (katsauksessa Moriello 2003). Ihmiset saavat tartunnan kontaktissa sairastuneeseen 

eläimeen (katsauksessa Grøndalen ym. 2008). Ihmisille ihottumaoireita kehittyy 25–80 % 

tapauksista (kirjassa Saari ym. 2016). Hilsepunkit eivät lisäänny ihmisessä (katsauksessa 

Jacob & Lorber 2015). 

 

Levinneisyys 

 Hilsepunkkien levinneisyys on maailmanlaajuinen ja sitä esiintyy koirilla myös 

Suomessa (kirjassa Saari ym. 2016). 

 

Oireet koiralla 

 Hilsepunkki on erityisesti pentujen ihosairaus, joka ilmenee tyypillisesti runsaana 

hilseilynä varsinkin pennun selässä (kirjassa Saari ym. 2016). Muutokset alkavat tyypillisesti 

selän takaosasta ja etenevät kohti niskaa ja päätä (kirjassa Saari ym. 2016). Usein tartuntaan 

liittyy myös kutinaa (katsauksessa Jacob & Lorber 2015, kirjassa Saari ym. 2016). Yli puolen 

vuoden ikäisillä koirilla tartunta on usein oireeton tai ilmenee vain lievänä hilseilynä ja 

kutinana (kirjassa Saari ym. 2016).  

 

Oireet ihmisellä 

 Tyypillisiä oireita ihmisillä ovat punoittavat täplät (makula) ja näppylät (papula) 

iholla, jotka voivat asteittain kehittyä vesi- tai märkärakkuloiksi (katsauksessa Grøndalen ym. 
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2008, katsauksessa Jacob & Lorber 2015). Tyypillisiä alueita ovat käsivarret, jalat ja vatsan 

iho (kirjassa Saari ym. 2016). Muutokset ovat lähes aina voimakkaasti kutisevia (katsauksessa 

Jacob & Lorber 2015, kirjassa Saari ym. 2016). Ihmisillä oireet rajoittuvat itsestään 

muutamassa viikossa (kirjassa Saari ym. 2016). 

 

Diagnostiikka 

 Hilsepunkkia tulee epäillä, jos pennulla todetaan erityisesti takaselän alueella 

hilseilevä ja kutiseva ihosairaus (kirjassa Saari ym. 2016). Diagnoosi voidaan varmistaa 

raapenäytteellä, teippinäytteellä hilseestä tai näytteen voi ottaa täikammalla kampaamalla 

(katsauksessa Moriello 2003, kirjassa Saari ym. 2016). Sævik ym. (2004) totesivat 

tutkimuksessaan näytteen keräämisen koiraa imuroimalla olevan myös tehokasta. Aina 

punkkeja ei näytteistä löydy, jolloin diagnoosi perustuu kliinisiin oireisiin ja hoitokokeiluun 

(kirjassa Saari ym. 2016). 

 

Hoito koiralla ja ehkäisy  

 Yleisimmin käytettyjä ulkoloislääkkeitä hilsepunkin hoitoon ovat makrosykliset 

laktonit kuten selamektiini, moksidektiini ja milbemysiinioksiimi (kirjassa Saari ym. 2016). 

Myös kaikki kontaktieläimet tulee hoitaa (katsauksessa Jacob & Lorber 2015). Koiria tulee 

lääkitä 6–8 viikon ajan (kirjassa Saari ym. 2016). Lisäksi ympäristön puhdistaminen on 

tärkeää (kirjassa Saari ym. 2016). Tartuntojen välttämiseksi kontaktia sairastuneisiin eläimiin 

ja oireettomiin kantajiin tulee välttää (kirjassa Saari ym. 2016).  

 

3.4 Dermatofyytit 
 

Yleistä 

Dermatofyytit aiheuttavat dermatofytoosia, joka on pinnallinen sieni-infektio koirilla 

ja ihmisillä (katsauksessa Jacob & Lorber 2015). Dermatofyytit infektoivat sarveistunutta 

kudosta kynsissä, karvoissa ja ihon sarveiskerroksessa (stratum corneum) (katsauksessa 

Grøndalen ym. 2008, Prado ym. 2008). Koirilla dermatofytoosin aiheuttajia ovat 

Microsporum-, Trichophyton- ja Epidermophyton-sukuihin kuuluvat lajit (Prado ym. 2008, 

katsauksessa Jacob & Lorber 2015). Koirilla yleisin näistä on Microsporum canis, joka on 

myös tärkein zoonoottinen taudinaiheuttaja (Prado ym. 2008). 
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Patogeneesi 

 Tartunta tapahtuu suorassa tai epäsuorassa kontaktissa ihon ja ihovaurioiden kautta 

(katsauksessa Grøndalen ym. 2008) infektiivisten itiöiden välityksellä (katsauksessa Moriello 

2003). 

 

Epidemiologia 

 Infektiolähteinä toimivat kontaminoitunut ympäristö ja esineet sekä sairastuneet 

eläimet ja oireettomat kantajat, lisäksi eläimet voivat kantaa sienten itiöitä turkissaan 

(katsauksessa Moriello 2003). Kaupunkiympäristöissä 10–30 % ihmisten 

dermatofytoositartunnoista on arvioitu olevan peräisin eläimistä (katsauksessa Jacob & 

Lorber 2015). Dermatofytoosin esiintyvyys vaihtelee, mutta sen on arvioitu aiheuttavan noin 

2 % kaikista ihoinfektioista (katsauksessa Moriello 2003). Herkimpiä tartunnalle ovat pennut, 

vanhat yksilöt ja koirat, joilla on muu samanaikainen sairaus (katsauksessa Moriello 2003). 

 

Levinneisyys 

 Dermatofytoosin levinneisyys on maailmanlaajuinen (katsauksessa Moriello 2003). 

Eniten tautia esiintyy lämpimissä ja kosteissa ympäristöissä eli trooppisissa ja subtrooppisissa 

maissa (katsauksessa Moriello 2003). Suomessa koirilla esiintyvien dermatofytoositapauksien 

määrästä ei löydy tarkkaa tietoa. 

 

Oireet koiralla 

 Koirilla dermatofytoosi aiheuttaa vaihtelevia iho-oireita, tyypillisimmin, karvanlähtöä 

ja hilseilyä (katsauksessa Moriello 2003).  

 

Oireet ihmisellä 

 Ihmisillä tyypilliset ihomuutokset ovat pyöreitä, kutisevia ja punoittavia (katsauksessa 

Moriello 2003, katsauksessa Grøndalen ym. 2008) 

 

Diagnostiikka 

 Sieniviljely on sensitiivisin diagnosointimenetelmä (Prado ym. 2008). Näytteen 

viljelyyn saa harjaamalla eläimen turkkia puhtaalla hammasharjalla (katsauksessa Moriello 

2003). Diagnostiikkaan voidaan käyttää myös karvojen suoraa mikroskopointia, mutta tässä 

menetelmässä on enemmän virhenegatiivisia tuloksia (Prado ym. 2008). Muita menetelmiä 

ovat Woodin lamppu -tutkimus ja koepalat ihosta (katsauksessa Jacob & Lorber 2015). 
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Hoito koiralla ja ehkäisy 

 Dermatofytoosia hoidetaan koiralla paikallisilla sienilääkkeillä ja vakavammissa 

tapauksissa myös suun kautta annettavilla sienilääkkeillä (katsauksessa Jacob & Lorber 

2015). Lisäksi ympäristön huolellinen puhdistaminen on erittäin tärkeää (katsauksessa 

Moriello 2003, katsauksessa Jacob & Lorber 2015). Hoitoa tulee jatkaa kunnes 

sieniviljelynäytteet ovat negatiivisia kolme kertaa viikon välein (katsauksessa Moriello 2003). 

Myös kaikki kontaktieläimet tulee tutkia dermatofytoosin varalta (katsauksessa Moriello 

2003). Ympäristön desinfiointi ja tarvittaessa kontaktieläinten lääkitseminen ehkäisevät 

tartuntojen leviämistä ja uusintatartuntoja (katsauksessa Moriello 2003). 

 

3.5 Brucella canis 
 

Yleistä 

Bruselloosi on tarttuva sukupuolitauti koirilla, joka aiheuttaa lisääntymishäiriöitä sekä 

uroksilla että naarailla (kirjassa Davidson 2014). Sen aiheuttaja, Brucella canis, on 

gramnegatiivinen aerobinen kokkobasilli (kirjassa Davidson 2014). Useammat Brucella-lajit 

voivat aiheuttaa tartunnan koirilla, mutta epidemiologisesti merkityksellinen niistä on vain 

Brucella canis (katsauksessa Wanke 2004).  

 

Patogeneesi 

 Bakteeri pääsee elimistöön genitaalien, suun, nenän tai silmän sidekalvon 

limakalvojen kautta (katsauksessa Wanke 2004). Elimistössä patogeeni fagosytoidaan ja se 

kulkeutuu imukudokseen (imusolmukkeet ja perna) sekä sukupuolielimiin, joissa se lisääntyy. 

Bakteereita alkaa esiintyä veressä 1–4 viikkoa infektion jälkeen ja tämä jatkuu ainakin 6 

kuukauden ajan, minkä jälkeen ajoittaista esiintymistä on todettu jopa viiden vuoden ajan 

(katsauksessa Wanke 2004). 

 

Epidemiologia 

 Tartunta tapahtuu suorassa kontaktissa vaginaeritteisiin, jälkeisiin, abortoituneisiin 

sikiöihin, istukoihin, siemennesteeseen, maitoon tai virtsaan (katsauksessa Wanke 2004, 

kirjassa Davidson 2014). Koirilla infektio tapahtuu tavallisimmin suun kautta syömällä tai 

nuolemalla infektiivistä materiaalia (Dahlbom ym. 2009). Bakteeria erittyy suuria määriä 
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vaginaeritteisiin jopa 4–6 viikkoa abortin jälkeen (kirjassa Davidson 2014). Virtsaan B. canis 

-bakteeria erittyy varsinkin uroksilla (Serikawa ym. 1981). Erittyminen virtsaan alkaa 4–8 

viikkoa infektoitumisen jälkeen (katsauksessa Wanke 2004). B. canis -tartunnat ihmisillä ovat 

harvinaisia (katsauksessa Wanke 2004). Zoonoottinen riski on lähinnä henkilöillä, jotka 

käsittelevät jalostuskoiria ja altistuvat infektoituneiden koirien lisääntymiskudoksille ja 

eritteille (katsauksessa Hollet 2006). 

 

Levinneisyys 

Bruselloosi on yleinen Etelä- ja Keski-Amerikassa sekä USA:ssa ja sitä on raportoitu 

myös useissa Euroopan maissa (katsauksessa Wanke 2004). Suomessa bruselloosi on hyvin 

harvinainen (Dahlbom ym. 2009). Dahlbom ym. 2009 tutkivat B. canis esiintyvyyttä 

suomalaisissa kenneleissä, jolloin kaikki tutkitut 388 koiraa todettiin negatiivisiksi. B. canis -

tartunta on todettu ensimmäisen kerran Suomessa asuvalta koiralta vuonna 2008, ja vuonna 

2013 on todettu usealta koiralta yhdessä kennelissä B. canis -vasta-aineita (Evira 2018a). 

 

Oireet koiralla 

 Bruselloosi aiheuttaa abortteja lopputiineydestä, lisäkivestulehdusta, 

eturauhastulehdusta sekä kummallakin sukupuolella hedelmättömyyttä (katsauksessa Wanke 

2004). Muita oireita ovat mm. imusolmuketulehdus, välilevyjen tulehdus (diskospondyliitti), 

suonikalvoston tulehdus (uveiitti) ja pernan suurentuminen (splenomegalia) (katsauksessa 

Wanke 2004). Tartunta voi olla myös oireeton (kirjassa Davidson 2014). 

 

Oireet ihmisellä 

 Ihmisillä B. canis aiheuttaa epäspesifisiä oireita kuten aaltoilevaa, pitkittynyttä 

kuumetta, päänsärkyä, heikkoutta, suurentuneita imusolmukkeita ja nivelkipuja (katsauksessa 

Wanke 2004, katsauksessa Hollet 2006). 

 

Diagnostiikka 

 Diagnoosi perustuu kliinisiin oireisiin, serologiaan, bakteeriviljelyyn ja PCR:aan 

(kirjassa Davidson 2014). Serologiassa vasta-aineet ovat havaittavissa 2–12 viikkoa 

infektoitumisen jälkeen (kirjassa Davidson 2014). Serologisten menetelmien spesifisyydessä 

on puutteita, sillä lähisukuiset bakteerit aiheuttavat virhepositiivisia tuloksia (katsauksessa 

Wanke 2004). Jos serologinen testi on positiivinen, tulee se varmistaa bakteriologisella 

tutkimuksella (Carmichael & Shin 1996). Tyypillisesti bakteeriviljely tehdään verestä, myös 
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virtsa-, kohtuerite-, siemenneste-, istukka- ja kudosbiopsianäytteet ovat mahdollisia 

(katsauksessa Wanke 2004). Myös virhenegatiiviset tulokset ovat mahdollisia sekä 

serologiassa että bakteriologisissa tutkimuksissa varsinkin kroonisissa infektioissa 

(katsauksessa Wanke 2004).  

 

Hoito koiralla 

 Tartuntaa kantavien yksilöiden lopetus on suositeltavaa (kirjassa Davidson 2014, 

Evira 2018a). Jos koiraa ei lopeteta, tulee se steriloida tai kastroida ja lisäksi suositellaan 

antibioottihoitoa vähentämään kliinisiä oireita (katsauksessa Wanke 2004, Evira 2018a). 

Antibioottihoidot eivät ole kovin tehokkaita ja infektio uusii (katsauksessa Wanke 2004, 

kirjassa Davidson 2014). 

 

Ehkäisy 

 Jalostuksessa käytettävät ulkomaiset koirat ja tuontikoirat tulisi tutkia B. canis -vasta-

aineiden varalta (Dahlbom ym. 2009). 

 

Lainsäädäntö 

 B. canis -tartunta on ilmoitettava eläintauti, josta eläinlääkärin tulee tehdä ilmoitus 

kunnaneläinlääkärille tai aluehallintovirastoon viimeistään seuraavana arkipäivänä (MMMa 

1010/2013 1§, 13§, Eläintautilaki 441/2013 15§). Ilmoitus tulee tehdä myös 

terveyskeskukseen (MMMa 1010/2013 15§). 

 

3.6 Leptospirat  
 

Yleistä 

 Leptospiroosin aiheuttajia ovat Leptospira-suvun bakteerit, jotka ovat 

gramnegatiivisia, kierteisiä ja liikkuvia spirokeettabakteereja (katsauksessa Damborg ym. 

2016, Liimatta ym. 2017). Sukuun kuuluu yli 20 lajia, jotka jaetaan yli 250 serotyyppiin 

(Liimatta ym. 2017). Useat eläinlajit voivat sairastua ja suurin osa serotyypeistä on myös 

zoonoottisia (Liimatta ym. 2017). Koirilla tärkeimmät serotyypit Euroopassa ovat 

Icterohaemorrhagiae, Grippotyphosa, Australis, Sejroe ja Canicola (Ellis 2010). 

 

Patogeneesi 
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 Tartunta tapahtuu tyypillisesti limakalvojen tai ihovaurioiden kautta suorassa 

kontaktissa bakteereja erittävän eläimen virtsaan tai saastuneen veden tai maaperän kautta 

(Liimatta ym. 2017). Taudin itämisaika on koiralla noin viikko (Liimatta ym. 2017). 

Leptospirat leviävät verenkierron välityksellä elimistössä (katsauksessa Schuller ym. 2015). 

Tärkeimmät kohde-elimet ovat munuaiset ja maksa, mutta bakteerit vaikuttavat myös muihin 

elimiin (katsauksessa Schuller ym. 2015). Erittyminen tapahtuu virtsaan (katsauksessa 

Schuller ym. 2015, Liimatta ym. 2017). 

 

Epidemiologia 

 Tartunta kontaminoituneen veden tai maaperän välityksellä on yleistä (Liimatta ym. 

2017). Leptospirat voivat säilyä kuukausia vedessä ja kosteassa maaperässä (Alexander ym. 

1975). Ihmiset infektoituvat usein samoilla serotyypeillä kuin koirat, mutta koirien merkitystä 

ihmisten leptospiroosin lähteenä pidetään kuitenkin rajallisena (katsauksessa Damborg ym. 

2016). Jyrsijät ovat tärkeimpiä bakteerin kantajia ja levittävät tautia ihmisiin ja kotieläimiin 

(Liimatta ym. 2017). Koirilla tartuntoja on todettu myös istukan kautta ja puremien 

välityksellä (Liimatta ym. 2017). 

 

Levinneisyys 

 Leptospiroosia esiintyy maailmanlaajuisesti, mutta parhaiten bakteeri selviää kosteilla 

ja lämpimillä alueilla (Liimatta ym. 2017). Suomessa Evira ei ole todennut Leptospira-

bakteereita koirilla (Evira 2018b). Liimatan ym. 2017 tekemässä selvityksessä 

Yliopistollisessa eläinsairaalassa tutkituista koirien Leptospira-tautiepäilyistä vain 7 %:lla 

todettiin vasta-aineita ja näistäkin kaksi kolmasosaa oli rokotettu leptospiroosia vastaan. He 

epäilivät koirien lisääntyvän matkustelun voivan kuitenkin lisätä tautitapausten määrää 

Suomessa.  

 

Oireet koiralla 

 Leptospiroosin oireet ovat epäspesifisiä ja voivat ilmetä akuuttina tautina, 

oireettomana kantajuutena tai kroonisena oireiluna (Liimatta ym. 2017). Oireita ovat mm. 

syömättömyys, letargia, oksentelu, heikkous, lisääntynyt juominen ja virtsaaminen, kipu 

vatsaontelon tunnustelussa, kuume ja keltaisuus (katsauksessa Jacob & Lorber 2015). Usein 

munuaisarvot sekä alaniiniaminotransferaasi (ALAT) ja bilirubiini ovat koholla (katsauksessa 

Jacob & Lorber 2015). Akuutissa taudissa kuolleisuus on 17–52,5 % (Liimatta ym. 2017). 
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Oireet ihmisellä 

 Ihmisillä suurin osa tartunnoista on lieviä tai oireettomia, mutta voi tauti voi aiheuttaa 

myös vakavan maksa- tai munuaisvaurion (katsauksessa Damborg ym. 2016). Oireita ovat 

flunssaoireet, päänsärky, kuume, lihaskivut, rinta- ja vatsakivut, verenvuodot, 

hengitysvaikeudet sekä maksa- ja munuaisoireet (Liimatta ym. 2017). 

 

Diagnostiikka 

 Diagnostiikkamenetelmä on tärkeää valita taudin vaiheeseen sopivaksi väärien 

negatiivisten tulosten välttämiseksi (Liimatta ym. 2017). Diagnostiikkaa vaikeuttaa korkean 

sensitiivisyyden omaavien testien puute (katsauksessa Damborg ym. 2016). Tavallisimmin 

käytetty menetelmä on mikroskooppinen agglutinaatiotesti (Liimatta ym. 2017). Sen 

sensitiivisyys taudin alkuvaiheessa on 30%. Jos näyte otetaan taudin varhaisessa vaiheessa, 

tulisi eläimestä ottaa uusintanäyte 1–2 viikon kuluttua, jolloin tiitterin nelinkertaisen 

suurentumisen tulkitaan varmistavan diagnoosin (Liimatta ym. 2017). Muita menetelmiä ovat 

ELISA-testi ja PCR (Liimatta ym. 2017). 

 

Hoito koiralla 

 Hoidoksi suositellaan doksisykliinikuuria (Liimatta ym. 2017). 

 

Ehkäisy 

 Tartuntaa voi ehkäistä välttämällä luonnonvesi- ja villieläinkontakteja, huolellisella 

eritetahradesinfektiolla ja rokottamalla tartuntariskissä olevat koirat (katsauksessa Schuller 

ym. 2015). Evira suosittelee rokotusta niihin maihin matkustaville koirille, joissa 

leptospiroosi on yleinen (Evira 2018b). 

 

Lainsäädäntö 

 Leptospiroosi on ilmoitettava eläintauti kaikilla eläinlajeilla, josta kunnaneläinlääkärin 

tulee tehdä ilmoitus aluehallintovirastoon viimeistään seuraavana arkipäivänä (MMMa 

1010/2013 1§, 13§). Leptospiroosin aktiivisista erittäjistä tulee tehdä ilmoitus myös 

terveyskeskukseen viimeistään seuraavana arkipäivänä (MMMa 1010/2013 15§). 

 

3.7 Leishmania spp. 
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Yleistä 

 Leishmania spp. ovat alkueläimiä (protozoa), jotka infektoivat ihmisiä, koiria ja muita 

nisäkkäitä (Karkamo ym. 2014). Koirille tärkein leishmaniaasitartuntaa aiheuttava laji on 

Leishmania infantum (Karkamo ym. 2014, kirjassa Saari ym. 2016). 

 

Elämänkierto ja patogeneesi 

 Leishmania-tartunnan vektoreina toimivat hietasääsket (Phleobotomus- ja Lutzomyia-

suvut) (kirjassa Saari ym. 2016). Hietasääsket saavat loisen elimistöönsä imiessään 

infektoituneen eläimen verta (Karkamo ym. 2014, katsauksessa Baneth ym. 2016). 

Hietasääskissä leishmaniat esiintyvät ns. promastigoottimuodossa ja lisääntyvät (kirjassa 

Saari ym. 2016). Verta imiessään hietasääsket tartuttavat nisäkäsisännän, jonka elimistössä 

makrofagit syövät loismateriaalin ja kuljettavat sen kudoksiin. Sääsken syljessä on isännän 

immuunipuolustusta häiritseviä aineita, jotka estävät puolustusreaktion normaalin toiminnan 

(kirjassa Saari ym. 2016). Nisäkässoluissa loinen esiintyy ns. amastigoottimuodossa 

(katsauksessa Baneth ym. 2016). Leishmaniat jakautuvat solun sisällä ja sen hajotessa 

infektioivat uusia soluja (kirjassa Saari ym. 2016). 

 

Epidemiologia 

 Hietasääskien lisäksi myös muut vertaimevät niveljalkaiset voivat toimia tartunnan 

vektorina (kirjassa Saari ym. 2016). Koira on tärkein tartunnanlähde ihmisten leishmaniaasille 

(katsauksessa Baneth ym. 2016, kirjassa Saari ym. 2016). Endeemisillä alueilla koirat 

toimivat tautireservuaarina, mutta ihmiset saavat tartunnan hietasääskestä (kirjassa Saari ym. 

2016). Koirat voivat saada tartunnan myös verensiirroissa, astutuksen yhteydessä 

siemennesteestä, puremahaavoista tai vertikaalisesti emältä pennulle (kirjassa Saari ym. 

2016). Karkamo ym. (2014) raportoivat tapausselostuksessaan tartuntoja puremahaavojen ja 

siemennesteen välityksellä Suomessa, jossa vektorihyönteistä ei ole. He totesivat myös 

infektoituneiden tuontikoirien olevan riski sairastuttaa muita koiria. 

 

Levinneisyys 

 Leishmaniaasia esiintyy endeemisenä Välimeren alueella, Lähi- ja Kaukoidässä, 

Afrikassa sekä Väli- ja Etelä-Amerikassa (Karkamo ym. 2014, kirjassa Saari ym. 2016). 

Suomessa leishmaniaasia esiintyy lähinnä tuontikoirilla (kirjassa Saari ym. 2016). 
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Oireet koiralla 

 Taudin inkubaatioaika on pitkä, jopa vuosia (kirjassa Saari ym. 2016). Taudinkuva 

vaihtelee oireettomasta kantajuudesta iho-oireisiin (kutaaninen leishmaniaasi) tai 

vaihtelevaoireiseen, jopa tappavaan, yleistyneeseen infektioon (viskeraalinen leishmaniaasi) 

(Karkamo ym. 2014, kirjassa Saari ym. 2016). Tyypillisiä iho-oireita ovat hilseilevät, kuivat 

ja karvattomat ihomuutokset korvanlehdissä, kuonossa, silmien ympärillä tai muualla pään 

alueella, kyynärpäissä ja kintereissä (kirjassa Saari ym. 2016). Myös tassujen ja kynsien 

muutokset ovat tavallisia (kirjassa Saari ym. 2016). Muita oireita ovat mm. suurentuneet 

imusolmukkeet, laihtuminen, kuihtuminen, ruokahaluttomuus, letargia, nenäverenvuodot, 

munuaisoireet, silmäoireet (katsauksessa Reguera ym. 2016).  

 

Oireet ihmisellä 

 Ihmisillä oireet vaihtelevat oireettomasta kantajuudesta vakavaan, henkeä uhkaavaan 

sairauteen (Karkamo ym. 2014). 

 

Diagnostiikka 

 Leishmania diagnosoidaan vasta-ainemäärityksellä seeruminäytteestä (kirjassa Saari 

ym. 2016). Muita diagnostiikkamenetelmiä ovat PCR-tutkimus verestä tai kudoksista, 

amastigoottien osoittaminen sytologisesta näytteestä tai kudosnäytteen histologinen tutkimus 

ja immunohistokemia. Alueilta, joissa leishmaniaa esiintyy, tulevat koirat ovat usein vasta-

aine- ja PCR-positiivisia, mikä ei kuitenkaan tarkoita, että koira sairastaisi leishmaniaasia 

(kirjassa Saari ym. 2016). 

 

Hoito koiralla 

 Hoitona käytetään meglumiiniantimoniaattia tai miltefosiinia usein yhdistettynä 

allopurinoliin (kirjassa Saari ym. 2016). Taudin uusiutuminen lääkehoidon jälkeen on 

tavallista (kirjassa Saari ym. 2016). 

 

Ehkäisy 

 Hyönteiskarkotteiden käyttö endeemisillä alueilla ehkäisee leishmaniaasia 

(katsauksessa Baneth ym. 2016). Koirat tulisi myös pitää sisätiloissa hämärän ja pimeän 

aikaan (kirjassa Saari ym. 2016). Leishmaniaasia vastaan on myös rokote, mutta se ei anna 

täydellistä suojaa. Tuontikoirien leishmaniatestaus ehkäisee tartunnan leviämistä (kirjassa 

Saari ym. 2016). 
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Lainsäädäntö 

Leishmaniaasi on ilmoitettava eläintauti koirilla (MMMa 1010/2013 9§). 

Kunnaneläinlääkärin tulee sisällyttää tieto aluehallintovirastolle kuukausittain toimitettavaan 

yhteenvetoon (MMMa 1010/2013 13§). 
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4 HARVINAISET TAI ZOONOOTTISUUDELTAAN EPÄSELVÄT 

TAUDINAIHEUTTAJAT SUOMESSA 

 

4.1 Giardia 
 

Yleistä  

Giardia on giardiaasia aiheuttava yleinen suolistoalkueläin koirilla ja muilla 

nisäkkäillä (katsauksessa Baneth ym. 2016). Sen zoonoottisesta merkityksestä ei kuitenkaan 

ole varmuutta (katsauksessa Baneth ym. 2016). Giardia-lajeja tunnetaan useita, joista tärkein 

on Giardia duodenalis, joka on yleisin parasitaaristen infektioiden aiheuttaja ihmisillä 

(katsauksessa Esch & Petersen 2013, katsauksessa Baneth ym. 2016).  

 

Elämänkierto ja patogeneesi  

Tartunta tapahtuu ulosteisiin erittyvien kystamuotojen välityksellä. Isännän suolistossa 

kystista vapautuu trofotsoiitteja, jotka suolistossa edetessään muuttuvat jälleen 

lisääntymiskyvyttömiksi kystamuodoiksi (kirjassa Macpherson ym. 2012). Kystat voivat 

säilyä ympäristössä kuukausia (kirjassa Macpherson ym. 2012). Infektiivinen annos on pieni, 

arviolta vain noin 10 kystaa (Rendtorff 1954). 

 

Epidemiologia 

Tartunta tapahtuu feko-oraalisesti tai kontaminoituneen veden, ruuan tai fomiittien 

välityksellä (katsauksessa Esch & Petersen 2013, katsauksessa Baneth ym. 2016). Yhteys 

koirien ja ihmisten giardiaasin välillä ei ole selvä, eikä sen zoonoottisesta merkityksestä ole 

varmuutta (katsauksessa Baneth ym. 2016). Koirilla yleisimmin esiintyvät genotyypit 

(assemblage, C ja D) eivät ole zoonoottisia, mutta koirilla tavataan myös ihmisillä esiintyviä 

tyyppejä (A ja B) (Beck ym. 2012). Vaikka samoja genotyyppejä on todettu koirilla ja 

ihmisillä, ei ole varmuutta, onko tartunta tapahtunut ihmisen ja koiran välillä vai ovatko 

molemmat saaneet infektion samasta lähteestä (katsauksessa Baneth ym. 2016). Ihmisillä 

suurin osa tartunnoista on peräisin altistumisesta kontaminoituneelle vedelle tai ruualle, 

lisäksi tartuntoja tapahtuu ihmisestä toiseen (Yoder ym. 2010). 

 

Levinneisyys 
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Giardia on yleinen ruuansulatuskanavaoireiden aiheuttaja koirilla Euroopassa (Epe 

ym. 2010). Epe ym. (2010) tutkimuksessa todettiin 24,78 % testatuista ripuloivista ja/tai 

oksentelevista koirista olevan Giardia-positiivisia. Suomalaisilla oireettomilla koirilla 

tehdyssä tutkimuksessa puolestaan 5 % koirista todettiin Giardia-positiivisiksi, mutta kaikissa 

tapauksissa kyseessä oli eläinspesifinen genotyyppi (C-E) (Rimhanen-Finne ym. 2007). 

Nuorilla koirilla esiintyvyyden on todettu olevan suurempaa (Rimhanen-Finne ym. 2007, Epe 

ym. 2010). 

Maailmanlaajuisesti 200 miljoonan ihmisen arvioidaan kantavan Giardiaa, pääasiassa 

trooppisissa ja subtrooppisissa maissa, joissa on huono vesi- ja ravintohygienia (Lumio 2014). 

Suomessa giardiaasi todetaan noin 300–400 henkilöllä vuosittain (Lumio 2014).  

 

Oireet koiralla 

Giardiaasi voi aiheuttaa akuuttia ja kroonista ohutsuoliperäistä ripulia (katsauksessa 

Grøndalen ym. 2008). Aikuisilla koirilla tartunta on usein oireeton, mutta erityisesti pennut 

voivat sairastua ripuliin (katsauksessa Thompson 2004).  

 

Oireet ihmisellä 

 Giardiaasi on yleensä itsestään rajoittuva, ja tyypillisiä oireita sille ovat ripuli, 

vatsakrampit, turvotus, painon lasku ja imeytymishäiriöt (katsauksessa Baneth ym. 2016). 

 

Diagnostiikka 

Giardia-infektio diagnosoidaan ulostenäytteestä (katsauksessa Baneth ym. 2016). 

Oireettomien koirien giardiatestaamista pidetään turhana (kirjassa Saari ym. 2016).  

 

Hoito koiralla 

Giardiaasin hoitoon tavallisimmin käytettäviä lääkkeitä ovat fenbendatsoli ja 

metronidatsoli (kirjassa Saari ym. 2016, Saleh ym. 2016). Lisäksi ympäristön puhdistusta ja 

desinfektiota sekä koiran pesua klorheksidiinisampoolla uusintainfektion välttämiseksi 

suositellaan (kirjassa Saari ym. 2016, Saleh ym. 2016). Hoidon tavoitteena on saada koira 

oireettomaksi, ei negatiivinen testitulos (kirjassa Saari ym. 2016). 

 

Ehkäisy 

Keskeistä tartunnan ehkäisyssä on hyvä hygienia infektiivisille kystille altistumisen 

välttämiseksi (kirjassa Macpherson ym. 2012) sekä puhtaan veden saannin takaaminen ja 
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jätevesihuollosta huolehtiminen (katsauksessa Baneth ym. 2016). Desinfektioon voidaan 

käyttää natriumhypokloriittia, glutaraldehydia tai kvaternaarisia ammoniumyhdisteitä 

(katsauksessa Esch & Petersen 2013). 

 

4.2 Kryptosporidit 
 

Yleistä 

 Kryptosporidit ovat kryptosporidioosia aiheuttavia kokkidialkueläimiä, jotka 

infektoivat useita eläinlajeja ja ihmisen (Uehlinger ym. 2013). Koirilla tavallisin laji on 

Cryptosporidium canis, mutta myös muut lajit voivat infektoida koiran (Uehlinger ym. 2013, 

katsauksessa Jacob & Lorber 2015). 

 

Elämänkierto ja patogeneesi 

 Koirat saavat tartunnan syömällä ookystia ympäristöstä (kirjassa Saari ym. 2016). 

Kryptosporidit tunkeutuvat suolen epiteelisolujen sisään ja lisääntyvät suolessa. Ookystat ovat 

infektiivisiä heti ympäristöön erittyessään ja infektiivinen annos on pieni (kirjassa Saari ym. 

2016). 

 

Epidemiologia 

 Ihmisillä tartunnat ovat usein vesivälitteisiä, mikä on mahdollinen tartuntareitti myös 

koirille (kirjassa Saari ym. 2016). Koiran kryptosporideihin liittyvä zoonoottinen riski on 

vähäinen (Uehlinger ym. 2013). Koirilla tartuntaa esiintyy erityisesti kennelolosuhteissa 

(kirjassa Saari ym. 2016). 

 

Levinneisyys 

 Kryptosporidien levinneisyys on maailmanlaajuinen (Uehlinger ym. 2013). Tartuntoja 

esiintyy koirilla myös Suomessa (kirjassa Saari ym. 2016). 

 

Oireet koiralla 

 Oireettomat tartunnat ovat tavallisia (kirjassa Saari ym. 2016). Erityisesti nuorilla 

koirilla kryptosporidioosi aiheuttaa akuuttia ohutsuoliperäistä ripulia. Myös laihtumista ja 

kroonista oireilua voi esiintyä (kirjassa Saari ym. 2016). 

 



	 37	

Oireet ihmisellä 

 Tyypillisiä oireita ovat vesiripuli ja vatsakivut (katsauksessa Jacob & Lorber 2015). C. 

canis -tartuntaa on todettu immuunivajavaisilla potilailla ja pienillä lapsilla, mutta myös 

tällöin infektiot ovat harvinaisia (kirjassa Saari ym. 2016). 

 

Diagnostiikka 

 Diagnostiikka perustuu ulostenäytteestä ookystien tunnistukseen sekä ELISA- ja 

immunofluoresenssisovelluksiin (kirjassa Saari ym. 2016). 

 

Hoito koiralla 

 Kryptosporidioosin hoito on oireenmukaista tukihoitoa (kirjassa Saari ym. 2016). 

 

Ehkäisy 

Ookystat sietävät hyvin desinfektioaineita, mutta ovat herkkiä kuumuudelle ja 

kuivumiselle (kirjassa Saari ym. 2016). Pintojen huolellinen mekaaninen puhdistus on tärkeää 

(kirjassa Saari ym. 2016). 

 

4.3 Otodectes cynotis (korvapunkki) 
 

Yleistä 

 Korvapunkit (Otodectes cynotis) ovat kohtalaisen suurikokoisia punkkeja, jotka 

liikkuvat korvakäytävän pinnalla (kirjassa Saari ym. 2016). Ne infektoivat useita eläinlajeja 

kuten kissoja, koiria ja frettejä (kirjassa Saari ym. 2016). 

 

Elämänkierto ja patogeneesi 

 Korvapunkkien koko elämänkierto tapahtuu isäntäeläimen korvakäytävässä (kirjassa 

Saari ym. 2016). Elämänkierto kestää noin kolme viikkoa ja siihen kuuluu muna, 

toukkavaihe, nymfivaiheita sekä aikuismuoto. Korvapunkit käyttävät ravinnokseen ihon 

pinnan eritteitä, kudosnesteitä ja hilseillyttä kuollutta kudosta (kirjassa Saari ym. 2016). 

Satunnaisesti punkit voivat vaeltaa myös muualle iholle (Becskei ym. 2018). Korvapunkit 

voivat selvitä ympäristössä useita viikkoja (Becskei ym. 2018).  

 

Epidemiologia 
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 Ihmisillä korvapunkkitartunnat ovat harvinaisia (kirjassa Saari ym. 2016). Yleisimmin 

tartunta ihmisiin on seurausta huonosta hygieniasta lemmikin korvia hoidettaessa 

(katsauksessa Moriello 2003). Koirat saavat tartunnan helposti suorassa kontaktissa koirien, 

muiden lemmikkieläinten kuten kissojen ja frettien kautta tai jo suoraan emolta pennuille 

(kirjassa Saari ym. 2016). 

 

Levinneisyys 

Korvapunkkitartuntoja esiintyy kaikkialla maailmassa (kirjassa Saari ym. 2016). 

 

Oireet koiralla 

 Tyypillisiä oireita ovat kutina, punoitus ja kahvinporomainen erite korvissa (Becskei 

ym. 2018). Nuorilla koirilla oireet ovat tyypillisesti voimakkaampia (kirjassa Saari ym. 2016). 

 

Oireet ihmisellä 

 Ihmisillä korvapunkin on raportoitu aiheuttaneen iho- ja korvaoireita (kirjassa Saari 

ym. 2016). 

 

Diagnostiikka 

 Diagnostiikkaan käytetään korvaeritteen mikroskopointia (kirjassa Saari ym. 2016). 

 

Hoito koiralla 

 Korvapunkkitartunnan hoidossa käytetään makrosyklisiä laktoneita systeemisesti 

(paikallisvaleluliuos, tabletit) tai paikallisesti korvatippana (kirjassa Saari ym. 2016). Myös 

sarolaneeri kerta-annoksena on todettu tehokkaaksi (Becskei ym. 2018). Kaikki 

kontaktieläimet tulee hoitaa samaan aikaan (kirjassa Saari ym. 2016). 

 

4.4 Kampylobakteerit 
 

Yleistä 

Kampylobakteerit ovat yleisiä gramnegatiivisia maha-suolitulehduksen aiheuttajia 

ihmisillä (katsauksessa Damborg ym. 2016). Ihmisillä yleisin tautia aiheuttava laji on C. 

jejuni (katsauksessa Damborg ym. 2016). Koirilla tavallisin laji on C. upsalensis, mutta myös 
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C. jejuni -lajia esiintyy koirilla (katsauksessa Jacob & Lorber 2015, katsauksessa Damborg 

ym. 2016). 

 

Epidemiologia 

 Tartunta tapahtuu feko-oraalisesti ulostekontaktissa joko suoraan tai epäsuorasti 

esimerkiksi saastuneen ruuan tai veden välityksellä (katsauksessa Damborg ym. 2016). 

Pääasiassa tartunnat ovat elintarvikevälitteisiä ja erityisesti siipikarjatuotteet ovat 

riskielintarvikkeita (kirjassa Macpherson ym. 2012). Koiran omistamisen on todettu lisäävän 

ihmisten riskiä saada kampylobakteeri-infektio (katsauksessa Jacob & Lorber 2015), mutta 

kuitenkin vain pieni osa ihmisten infektioista on peräisin koirista (katsauksessa Damborg ym. 

2016). Wieland ym. 2005 totesivat tutkimuksessaan prevalenssin terveillä koirilla olevan 41,2 

% ja pennuilla kantajuuden olevan vielä yleisempää. 

 

Levinneisyys 

Kampylobakteeritartuntoja esiintyy kaikkialla maailmassa (katsauksessa Jacob & 

Lorber 2015). Laine (2002) totesi tutkimuksessaan kampylobakteereja muistuttavia bakteereja 

esiintyvän runsaasti myös suomalaisilla koirilla. 

 

Oireet koiralla 

 Koirat ovat usein oireettomia kantajia (Burnens ym. 1992). Nuorilla koirilla tartunta 

voi aiheuttaa ripulia (Burnens ym. 1992). 

 

Oireet ihmisellä 

 Oireita ihmisillä ovat kuume, vatsakivut ja ripuli (katsauksessa Jacob & Lorber 2015). 

Komplikaatioina infektiolle voi ilmetä reaktiivista niveltulehdusta, Guillain-Barré-

syndroomaa ja harvoin sydänlihastulehdusta (katsauksessa Jacob & Lorber 2015). 

 

Diagnostiikka 

Diagnoosi perustuu ulosteviljelyyn (katsauksessa Jacob & Lorber 2015). 

 

Hoito koiralla ja ehkäisy 

 Tartunta on koirilla yleensä itsestään rajoittuva (kirjassa Willard 2014). Tarvittaessa 

voidaan käyttää antibioottihoitoa (kirjassa Willard 2014). Kontaktia eläinten ulosteeseen 

tulee välttää (katsauksessa Damborg ym. 2016). 
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4.5 Salmonellat 
 

Yleistä 

 Salmonella on gramnegatiivinen bakteeri (katsauksessa Damborg ym. 2016). Useat 

Salmonella enterica -serovaarit aiheuttavat salmonelloosia koirilla (kirjassa Willard 2014). 

 

Epidemiologia 

 Salmonella erittyy ulosteisiin ja tavallisin tartuntareitti on feko-oraalinen (kirjassa 

Macpherson ym. 2012). Tartunta on mahdollinen suoraan infektoituneesta eläimestä tai 

kontaminoituneen ruuan välityksellä (kirjassa Willard 2014). Koirat voivat erittää bakteeria 

ulosteisiinsa jopa kuusi viikkoa altistumisen jälkeen (katsauksessa Jacob & Lorber 2015). 

Koirilla Salmonellan esiintyvyys vaihtelee yleisesti 0–9 %:n välillä (katsauksessa Damborg 

ym. 2016). Raakaruokinta lisää koirilla riskiä saada tartunta (kirjassa Willard 2014, 

katsauksessa Damborg ym. 2016). Finley ym. 2007 totesivat tutkimuksessaan salmonellalla 

kontaminoitunutta raakaruokaa syövien koirien voivan myös erittää sitä ulosteissaan. Koirien 

merkitys ihmisten tartuntalähteenä on pieni (katsauksessa Damborg ym. 2016). 

Kontaminoitunut lemmikinruoka on kuitenkin ollut lähteenä ihmistartuntoihin (katsauksessa 

Jacob & Lorber 2015). 

 

Levinneisyys 

 Salmonellan levinneisyys on maailmanlaajuinen (kirjassa Macpherson ym. 2012). 

Salmonellan esiintyvyydestä suomalaisilla koirilla ei ole tutkimustietoa. 

 

Oireet koiralla 

 Suurin osa tartunnoista on oireettomia (katsauksessa Jacob & Lorber 2015). Jos oireita 

on, ne voivat vaihdella lievästä kuumeilusta vakavaan, jopa henkeä uhkaavaan maha-

suolitulehdukseen (katsauksessa Damborg ym. 2016). Tiineyden aikana infektio voi aiheuttaa 

abortteja ja pentujen syntymistä kuolleena (kirjassa Lappin 2014). 

 

Oireet ihmisellä 

 Salmonellatartunnat aiheuttavat ihmisillä maha-suolitulehdusta (katsauksessa 

Damborg ym. 2016). Tyypillisiä oireita ovat kuume, oksentelu, vatsakivut ja ripuli 
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(katsauksessa Jacob & Lorber 2015). Pienelle osalle sairastuneista kehittyy bakteremia eli 

bakteereita esiintyy veressä, mikä voi johtaa suoliston ulkopuolisiin oireisiin (katsauksessa 

Jacob & Lorber 2015). 

 

Diagnostiikka 

 Diagnostiikkaan käytetään ulostenäytteen tutkimista ja veriviljelyä (kirjassa Willard 

2014, katsauksessa Jacob & Lorber 2015). Ulostenäytteestä Salmonella voidaan osoittaa mm. 

PCR-menetelmän avulla (kirjassa Willard 2014). 

 

Hoito koiralla 

 Ensisijainen hoito on tukihoito (kirjassa Willard 2014). Septikemisille kuumeisille 

potilaille suositellaan antibioottihoitoa herkkyysmäärityksen mukaan (kirjassa Willard 2014). 

 

Ehkäisy 

 Raakaruokinnan hygieniaan tulee kiinnittää huomiota (katsauksessa Damborg ym. 

2016). 

 

Lainsäädäntö 

 Salmonellatartunnat koirilla ovat lakisääteisesti ilmoitettavia eläintauteja (MMM 

1010/2013 1§). Kunnaneläinlääkärin tulee tehdä ilmoitus niistä aluehallintovirastoon 

viimeistään seuraavana arkipäivänä (MMMa 1010/2013 13§). 
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5 POHDINTA 
 

Koiria pidetään paljon lemmikkeinä ja ne elävät läheisessä kontaktissa ihmisiin. Tämä lisää 

koirien merkitystä zoonoottisten tautien lähteenä. Lääketieteen kehittymisen myötä myös 

immuunivajavaisten ihmisten määrä on lisääntynyt (katsauksessa Moriello 2003). Vanhukset, 

lapset, syöpäsairaat, HIV-potilaat, kemoterapiaa saavat potilaat, elinsiirtopotilaat ja muita 

infektioille altistavia tekijöitä omaavat ovat riskissä saada zoonoottisia tartuntoja 

(katsauksessa Moriello 2003). Näille ryhmille voi olla riski jopa omistaa lemmikki, mutta 

usein kuitenkaan lemmikistä luopumista ei pidetä tarpeellisena (kirjassa Lappin 2014). 

Eläinlääkärin tulisi pystyä tarjoamaan riittävästi tietoa lemmikin omistamiseen liittyvistä 

hyödystä ja riskeistä. 

 

Zoonooseilla on useita eri tartuntatapoja, jotka tulee ottaa huomioon tartuntojen ehkäisyssä. 

Ne voivat tarttua paitsi suoraan koirasta puremien ja kosketuksen välityksellä, myös 

altistumisesta koiran syljelle, virtsalle ja ulosteille (katsauksessa Moriello 2003). Koira voi 

tuoda myös vektorihyönteisen ihmisen lähiympäristöön ja altistaa sitä kautta tartunnan 

saamiselle (kirjassa Lappin 2014). Joidenkin tautien kohdalla koira ja ihminen voivat 

puolestaan saada altistuksen samasta ympäristölähteestä (kirjassa Lappin 2014). Hyvät 

hygieniakäytännöt ovatkin oleellisia koiraperheissä tartuntojen välttämiseksi. Käsien 

peseminen riittävän usein mm. ennen ruokailua ja koirien ulosteiden käsittelemisen jälkeen on 

oleellinen tekijä tartuntojen ehkäisemiseksi. Myös raakaruokinta voi lisätä sekä koirien että 

ihmisten riskiä altistua tietyille patogeeneille kuten salmonellalle (katsauksessa Damborg ym. 

2016). Fredriksson-Ahomaa ym. (2017) totesivat tutkimuksessaan kampylobakteereita, 

Salmonellaa ja Yersiniaa esiintyvän kuitenkin vain satunnaisesti suomalaisissa pakastetuissa 

raakaruuissa. Zoonoottisia tartuntoja ehkäisee myös koirien säännöllinen rokottaminen, 

ulkoloisten häätäminen ja hyönteiskarkotteiden käyttö (kirjassa Macpherson ym. 2012). 

 

Vaikka tilanne Suomessa on tällä hetkellä koirilla esiintyvien zoonoosien suhteen hyvä, eikä 

niitä suurissa määrin esiinny, voi tämä tulevaisuudessa tulla muuttumaan. Ilmastonmuutoksen 

seurauksena vektorihyönteisten leviämisalueet voivat laajeta pohjoisemmaksi. Lisäksi 

tuontikoirat ja koirien lisääntynyt matkustelu lisäävät myös tautien leviämistä Suomeen. 

Esimerkiksi Leishmania- ja Leptospira-tautitapausten määrät voivat tulla lisääntymään 

(Karkamo ym. 2014, Liimatta ym. 2017). Riskinä on myös E. multilocularis -loisen 
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leviäminen Suomeen matkustavien koirien mukana. Omistajien onkin tärkeää huolehtia 

matkustavien koirien riittävistä loishäädöistä, hyönteiskarkoitteista ja rokotteista tartuntojen 

leviämisen ehkäisemiseksi. 

 

Osasta taudinaiheuttajia löytyy vähäisesti tietoa liittyen niiden aiheuttamien tautien 

esiintymiseen Suomessa tai niiden esiintymiseen koirilla. Monien tautien kohdalla koiran 

rooli tartunnan levittäjänä ihmiseen on myös vielä epäselvää Esimerkiksi dermatofytoosin, 

kryptosporidioosin ja salmonelloosin esiintyvyydestä koirilla Suomessa ei löytynyt tietoa.  

Myöskään hilsepunkkitartunnan ja kapin tarkkaa esiintyvyyttä suomalaisilla koirilla ei ole 

tutkittu. Leishmaniaa esiintyy Suomessa lähinnä tuontikoirilla (kirjassa Saari ym. 2016), 

mutta olisi kiinnostavaa tietää, kuinka paljon tapauksia on diagnosoitu 

tuontikoirapopulaatiossa. Lisää tutkimuksia tarvitaan näiden asioiden selvittämiseksi. 

 

Omistajien tietoisuutta koirien välittämistä zoonoseista olisi tärkeää lisätä. Myös 

eläinlääkäreiden tulisi ottaa työssään paremmin huomioon lemmikkeihin liittyvät zoonoottiset 

riskit ja suojautua niiltä tarpeen mukaan käyttämällä hansikkaita ja suojavaatteita, sekä 

välttämällä neulanpistoja (Baker & Grey 2009, kirjassa Lappin 2014). Zoonoottisten 

tartuntojen merkitystä vähätellään usein, vaikka eläinlääkärin työ lisääkin riskiä niille 

altistumiselle (Baker & Grey 2009). Oman tartuntariskin lisäksi eläinlääkärit voivat levittää 

zoonoottisia taudinaiheuttajia (katsauksessa Walther ym 2017), joten hygieenisilla 

työskentelytavoilla suojelee myös potilaitaan mahdollisilta tartunnoilta. 
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6 LIITETAULUKOT 
 
Liitetaulukoissa 1 ja 2 käsitellään koiralla harvinaisia ja vektorivälitteisiä zoonooseja Suomessa. Niissä on esitelty lyhyesti taudin aiheuttaja, 

tartuntareitti, oireet ihmisellä ja koiralla sekä mahdollista muuta huomioitavaa. 

 

Liitetaulukko 1: Harvinaiset zoonoosit koiralla Suomessa (1Macpherson ym. 2012, 2Summa ym. 2012, 3Chomel 2014, 4Lappin 2014, 5Saari ym. 

2016, 6Ginders ym. 2017) 

Oireet 
Aiheuttaja Tartuntareitti 

Rsk-oireeta CNS-oireetb Iho-oireet Hengitys-
tieoireet Muut 

Muuta 
huomioitavaa 

Bakteerit        

Bordetella 
bronchiseptica1,3 Suora kontakti    x  Immuuni-

vajavaiset ihmiset 

Helicobacter spp.4 
Feko-oraalinen x   

   

Mycobacterium 
tuberculosis3 Infektiiviset 

aerosolit    x 
 Raportoitu 

tartuntoja 
ihmisestä koiraan 

Streptococcus spp.6  
 

 
   x Sepsis, 

meningiitti  

Yersinia 
entrocolitica1,4 Feko-oraalinen x  
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Virukset    
    

Norovirus2 Feko-oraalinen tai 
kontaminoitunut 

ruoka ja vesi 
x   

   

Parasiitit        

Entamoeba 
histiolytica5 Feko-oraalinenc x    

Märkä-
pesäkkeitä 

elimiin 

Tarttuu ihmisestä 
koiraan 

Eucoleus spp.5 Feko-oraalinen tai 
parateenisen 

isännän kautta 
   x   

Kirput (Cteno-
cephalides felis 

kissankirppu, Cteno-
cephalides canis 

koirankirppu, muut 
koiriin tarttuvat)5 

Suora kontakti tai 
ympäristön kautta   x   

Suomessa 
tavallisimmin 
villieläinten 

kirppuja, jotka 
vain vierailevat 

koirassa 

Koiran heisimato, 
Dipylidium caninum5 

Syömällä 
infektoituneen väli-
isännän (kirppu tai 

väive) 

x    Peräaukon 
kutina  

Strongyloides 
stercoralis5 

Feko-oraalinen, 
ihon läpi tai 

pennuille maidon 
kautta 

x (kod, ie)  
x (i) 

ajoittainen 
urtikaria 

x (ko) 
vakavissa 

infektioissa 
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Taenia-heisimatolajit 
(T. crassiceps, T. 

multiceps, T. 
serialis)5 

Feko-oraalinen tai 
syömällä väli-

isännän infektiivistä 
lihaa tai elimiä (ko) 

x (ko) x (i)   

Metakestodi-
muodot 
(toukka-
rakkula) 

väli-isäntään 
(ko, i) 

Koira yleensä 
pääisäntä, joskus 

väli-isäntä (T. 
crassiceps) 

Toxascaris leonina5 Feko-oraalinen tai 
syömällä 

parateeninen isäntä 
x  

    

Uncinaria 
stenocephala5 

Feko-oraalinen, 
ihon kautta tai 
parateenisen 

isännän kautta 

x (ko)  x (ko, i) 

   

arsk = ruuansulatuskanava 
bCNS = keskushermosto 
cfeko-oraalinen = ulosteesta suun kautta tapahtuva tartunta 
dko = oireita koiralle 
ei = oireita ihmiselle 

 
 



	 47	

 
Liitetaulukko 2: Vektorivälitteiset zoonoosit koiralla Suomessa (1Macpherson ym. 2012, 2Lappin 2014, 3Saari ym. 2016) 

Oireet 
Aiheuttaja Tartuntareitti Rsk-oireeta 

CNS-oireetb Iho-oireet Hengitys-
tieoireet Muut 

Muuta 
huomioitavaa 

Bakteerit        

Anaplasma 
phagocytophilum2 Puutiaiset vektorina     

Kuume, 
niveloireet (koc) 

Kuume, 
polysysteeminen 

(id) 

 

Borrelia 
burgdorferi1,2 Puutiaiset vektorina  x (i) x (i)  

Kuume, 
ontuminen, 

nivelturvotukset 
(ko) 

Niveloireet, 
sydänoireet (i) 

 

Erlichia canis2 Ruskea 
koiranpunkki 

vektorina 
    Kuume, 

polysysteeminen Tuontikoirilla 

Virukset        

Puutiaisaivokuume 
(tick borne 

encephalitis -virus)1 Puutiaiset vektorina  x   
 

 

Parasiitit      
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Dirofilaria immitis3 
Hyttyset vektoreina   x (i) x (ko) Sydänoireet  

(ko) Tuontikoirilla 

Dirofilaria repens3 
Hyttyset vektorina   x    

Onchocerca lupi3 
Vektorihyönteiset     Silmäoireet Tuontikoirilla 

Thelazia callipaeda, 
Thelazia 

californiensis3 Kärpäset vektoreina    
 

Silmäoireet Tuontikoirilla 

arsk = ruuansulatuskanava 
bCNS = keskushermosto 
cko = oireita koiralle 
di = oireita ihmiselle 
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7 PATOGEENIHAKEMISTO 
 
AmpC     2.2 
Anaplasma phagocytophilum  Liitetaulukko 2 
Bordetella bronchiseptica  Liitetaulukko 1 
Borrelia burgdorferi   Liitetaulukko 2 
Brucella canis    3.5 
Campylobacter spp.   4.4 
Capnocytophaga canimorsus  2.1.2 
Cheyletiella yasguri   3.3 
Cryptosporidium spp.   4.2 
Ctenocephalides canis  Liitetaulukko 1 
Ctenocephalides felis   Liitetaulukko 1 
Dipylidium caninum   Liitetaulukko 1 
Dirofilaria immitis   Liitetaulukko 2 
Dirofilaria repens   Liitetaulukko 2 
Echinococcus canadensis  2.4 
Echinococcus granulosus  2.4 
Echinococcus multilocularis  2.4 
Entamoeba histiolytica  Liitetaulukko 1 
Epidermophyton spp.   3.4 
Erlichia canis    Liitetaulukko 2 
Eucoleus spp.    Liitetaulukko 1 
ESBL     2.2 
Giardia spp.    4.1 
Helicobacter spp.   Liitetaulukko 1 
Leishmania spp.   3.7 
Leptospira spp.   3.6 
Microsporum canis   3.4 
MRSA     2.2 
MRSP     2.2 
Mycobacterium tuberculosis  Liitetaulukko 1 
Norovirus    Liitetaulukko 1 
Onchocerca lupi   Liitetaulukko 2 
Otodectes cynotis   4.3 
Pasteurella spp.   2.1.1 
Rabies     2.3 
Salmonella spp.   4.5 
Sarcoptes scabiei   3.2 
Streptococcus spp.   Liitetaulukko 1 
Strongyloides stercoralis  Liitetaulukko 1 
Taenia crassiceps   Liitetaulukko 1 
Taenia multiceps   Liitetaulukko 1 
Taenia serialis    Liitetaulukko 1 
Tick borne encephalitis -virus  Liitetaulukko 2 
Thelazia californiensis  Liitetaulukko 2 
Thelazia callipaeda   Liitetaulukko 2 
Trichophyton spp.   3.4 
Toxascaris leonina   Liitetaulukko 1 
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Toxocara canis   3.1 
Uncinaria stenocephala  Liitetaulukko 1 
Yersinia enterocolitica  Liitetaulukko 1 
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