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1 JOHDANTO   

Lehmän vetimissä esiintyy monia eri sairauksia, jotka voivat aiheuttaa lehmälle kipua, 

epämukavuutta, sekä lypsyongelmia. Nämä aiheuttavat tuottajalle lisätyötä ja taloudellisia tappioita 

ja lehmällä vaurioitunut vedin ja lypsämätön utare altistaa utaretulehdukselle. Yleisesti ottaen, 

hiehot sairastuvat herkemmin vedinsairauksiin, sillä uutena eläimenä lypsävien joukossa hiehoille 

ei ole vielä kehittynyt immuniteettia tauteja vastaan. Monenlaiset ihottumat ja rakkulataudit 

vetimissä ja utareissa ovat erittäin yleisiä varsinkin huonon lypsyhygienian omaavilla tiloilla sekä 

käsinlypsytiloilla (Cargnelutti ym. 2017). 

Vedintensairaudet ja vauriot jaetaan infektiivisiin ja ei-infektiivisiin sairauksiin. Infektiiviset 

vedinsairaudet voivat olla viruksen, bakteerin tai sienen aiheuttamia. Viruksen aiheuttamia 

sairauksia ovat esim. valelehmärokko, naudan papulaarinen stomatiitti (BPSV), vedinrokko, naudan 

herpes mamilliitis ja vedinpapillomatoosi. Bakteerin aiheuttamia sairauksia ovat esimerkiksi theliitti, 

eli vetimen seinämäkudoksen infektio, sekä udder impetigo, eli utareiden märkärupi. Sienen 

aiheuttamia ihotulehduksia on muun muassa pälvisilsa. Ei-infektiivisiä vedinten sairauksia ovat 

esimerkiksi lypsyvauriot, vedinten traumat, vedinpolkemat, haavat sekä ympäristölliset tekijät, 

kuten vedinten paleltumat kylmällä säällä, vetimen ihon palaminen auringossa, 

fotosensitisaatioreaktio, sekä kemialliset ärsytykset. Tässä lisensiaatintyössä käsitellään 

enimmäkseen infektiivisiä virusperäisiä vedinsairauksia, ja ei-infektiivisistä sairauksista käsitellään 

vain vetimen traumoja. Vetimien ja utareiden iholla voi infektiivisten vedinsairauksien lisäksi 

esiintyä erilaisia ihotulehduksia, eli dermatiitteja. Virusperäisille vedinsairauksille ei ole juurikaan 

olemassa tehokasta spesifistä hoitoa, joten näitä hoidetaan oireenmukaisesti. Tautien hallinta 

perustuu suurimmaksi osaksi tautien rajoittamiseen ja ennaltaehkäisyyn.  

Varsinaisten vedinsairauksien lisäksi vetimissä saattaa ilmetä oireita eksoottisista ja vakavista 

sairauksista, kuten esimerkiksi suu- ja sorkkataudista, vesikulaarisesta stomatiitista tai 

sinikielitaudista. Näiden tautien oireet voivat muistuttaa tavallisten vedinsairauksien oireita. Täten 

tällaisen vakavan taudin riskialueilla tulisi kaikki rakkuloita ja näppylöitä vetimiin aiheuttavat 

patogeenit diagnosoida vakavamman taudin mahdollisuuden poissulkemiseksi.   

Vedintautitilanteen uskotaan olevan Suomessa hyvä, mutta tilannetta ei ole tarkasti dokumentoitu 

aikaisemmin. Helsingin Yliopiston tutkijat laativat suomalaisille lypsykarjatilallisille 

kyselykaavakkeen, jolla pyrittiin kartoittamaan suomessa esiintyviä vedintauteja, niiden yleisyyttä, 
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levinneisyyttä, sekä muita vedintauteihin mahdollisesti liittyviä tekijöitä. Tässä 

lisensiaatintutkielmassa on analysoitu vedinkyselykaavakkeesta saadut vastaukset.    

 

2 VETIMEN RAKENNE    

Lehmän utare on jakautunut neljään lohkoon, eli neljään neljännekseen, joista jokainen tuottaa 

maitoa toisistaan riippumatta. Neljännekset ovat eroteltuna toisistaan sidekudoksilla. Jokaisella 

neljänneksellä on oma verenkierto, sekä maitoa tuottavat alveolit. Tuotettu maito kulkeutuu 

maitotiehyeitä pitkin kohti neljänneksen maitokammiota, joka sijaitsee neljänneksen alaosassa 

vetimen yläpuolella. Maitokammion tilavuus voi vaihdella 100 millilitrasta jopa 2000 millilitraan 

(Couture ym. 2005). 

Vedin alkaa rengasmainen taitos - nimisestä rakenteesta (engl. annular fold), joka erottaa utareen 

vetimestä, sekä maitokammion vetimen vedinkammiosta (Couture ym. 2005). Rengasmaisten 

taitosten alueella on verisuoniston verkko ympäri vetimen tyveä, joka tulee ottaa huomioon 

vedinkirurgiaa tehdessä (Vogel ym. 2009). Vetimen seinämä koostuu viidestä erilaisesta 

histologisesta kerroksesta. Sisimpänä vedinonteloa peittää limakalvo. Limakalvon alla on limakalvon 

alaiskerros, joka on hyvin verisuonitettua sidekudosta. Tämän jälkeen on lihaskerros, joka koostuu 

sekä pitkittäisistä, että vetimen ympäri menevistä lihassyistä. Vetimen ulkopinnalla on iho, joka on 

kerrostunutta levyepiteeliä.  

Vedinontelon pohjalla juuri vedinkanavan yläpuolella, on limakalvopoimujen peittämä alue, jota 

kutsutaan Fürstenbergin rosetiksi (Vesterinen  2011). Rosetin uskotaan estävän maidon valumisen 

ulos vetimistä, sillä lepotilassa lypsyjen välillä limakalvopoimut peittävät vedinkanavan. 

Fürstenbergin rosetti myös suojaa mikrobien tunkeutumiselta utareeseen, sillä sen poimut 

sisältävät suuria määriä lymfosyyttejä (Couture ym. 2005).  

Vedinontelo päättyy vedinkanavaan. Vedinkanava on noin 7 – 16 mm pitkä, ja sen seinämä on 

poimuuntunut (Divers ym. 2008). Vedinkanavan epiteelin alla on ympäröiviä lihassyitä, jotka 

muodostavat vetimen sulkijalihaksen. Sulkijalihas säätelee maidon pääsyä ulos vetimestä ja 

utareesta. Vedinkanavan seinämän solut erittävät keratiinia, joka muodostaa tulpan vetimen 

päähän estäen bakteereja kiipeämästä utareeseen. Sulkijalihas, sekä vedinakanavan keratiinitulppa 

muodostavat tärkeän esteen mikrobien pääsylle utareeseen (Divers ym. 2008). 
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Kuva: Vetimen rakenne (Couture ym.  2005)  

A: maitokammio 

B: rengasmaiset taitokset 

C: vedinontelo 

D: Limakalvo 

E: Fürstenbergin rosetti 

F: vedinkanava 

 

3 VETIMEN TRAUMAT  

Lypsylehmien vetimet ovat yleisesti hyvin alttiita traumoille ja erilaisille vaurioille. Nämä johtavat 

pahimmillaan lehmän ennenaikaiseen poistoon. Yleisimmät vedintraumat ovat vedinpolkeamat, 

joissa lehmä itse astuu vetimensä päälle tai polkaisee sitä. Yleisimmin tämä tapahtuu lehmän 

noustessa makuulta ylös (Couture ym. 2005). Myös toiset karjan lehmät aiheuttavat vedintraumoja 
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esimerkiksi astuessaan makaavan lehmän vetimen päälle. Usein nähdään myös tapauksia, joissa 

lehmä on vaurioittanut toisen utaretta tai vetimiä puskiessaan sitä sarvilla. Utareen rakenne voi 

vaikuttaa vaurioiden syntyyn, sillä esimerkiksi roikkuvan utarerakenteen omaavalla lehmällä 

vetimet saattavat yltää lähes maahan asti ja ovat täten alttiimpia kaikille tapaturmille, sekä 

likaantumiselle (Divers ym. 2008). Laitumilla oleville lehmille syntyy keskimäärin vähemmän 

vedinpolkemia, kuin navetassa oleville (Andrews ym. 2004). Toisaalta laiduntavien lehmien vetimet 

altistuvat auringonpolttamille, fotosensitisaatioreaktiolle, paleltumille sekä hyönteisten puremille. 

(Andrews ym. 2004). 

Vetimen traumat vaihtelevat lievistä ja pinnallisista vaurioista syviin haavoihin. Toisinaan koko vedin 

voi trauman seurauksena amputoitua kerralla (Radostits ym. 2007). Akuutti trauma vetimessä 

aiheuttaa tulehdusreaktion, verenvuotoja sekä turvotusta (Divers ym. 2008). Vaurioitunut vetimen 

iho voi olla verekäs tai mustelmainen (Divers ym. 2008). Vetimessä ilmenevän vaurion paikka ja 

vakavuus määrittelevät pitkälti paranemisennusteen (Nichols ym. 2008). Poikittaiset vetimen 

haavat aiheuttavat enemmän vauriota verisuonitukseen, jolloin ilmenee enemmän kudoksen 

turvotusta, verenpuutteesta johtuvaa nekroosia, sekä ommeltujen haavojen avautumista, 

verrattuna pitkittäisiin haavoihin (Nichols ym. 2008).   

Kaikki vedintraumat ovat lähtökohtaisesti kontaminoituja, eli likaisia, mikä altistaa haavan 

tulehtumiselle. Ennen vaurioituneen vetimen ompelua, tulee vedin puhdistaa hyvin liasta, sekä 

kuollut kudos poistaa ruhjeesta. Vedinten kirurgiset toimenpiteet tulisi suorittaa 12 tunnin kuluessa 

vauriosta, mutta sen jälkeenkin kannattaa yrittää haavan ensisijaista sulkemista (Nichols ym. 2008). 

Vedinonteloon asti ulottuvissa vedintraumoissa maito voi tihkua haavasta ulos (Radostits ym. 2007). 

Onteloon ulottuvat haavat tulee aina ommella kiinni kirurgisesti useammassa kerroksessa (Nichols 

ym. 2008). Onnistuneesta ompelusta huolimatta vetimen paraneminen ennalleen on kyseenalaista, 

koska onteloon asti ulottuvissa haavoissa muodostuu herkästi sidekudosta, jolloin vedinontelo voi 

umpeutua osittain tai kokonaan (Divers ym. 2008). Vedinkanavaan ulottuvat vetimen pään traumat 

vaurioittavat vedinkanavan epiteeliä, sekä muodostuvaa keratiinitulppaa (Divers ym. 2008). Tällöin 

vetimen puolustusmekanismi mikrobeilta ei toimi normaalisti ja neljännes on altis 

utaretulehduksille (Nichols ym. 2008). Vedinkanavan epiteeli voi myös vaurioituneena kuoriutua irti 

ja kääntyä nurin vedinontelon sisälle tai vedinkanavasta ulos (Divers ym. 2008). Muita vedintrauman 

komplikaatioita voi olla esimerkiksi fistelin syntyminen tai paiseen muodostuminen vetimen 

seinämän sisään (Divers ym. 2008).  
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4 PARAPOXVIRUKSET  

Tarttuvien vedinsairauksien aiheuttajia tunnetaan useita. Tyypillisesti ne aiheuttavat oireita 

vetimen iholla (Jackson ym. 1996). Naudalla on kaksi vedinsairautta aiheuttavaa parapoxvirusta. 

Nämä ovat Bovine papular stomatitis virus (BPSV), eli naudan papulaarista stomatiittia aiheuttava 

virus, sekä Pseudocowpoxvirus (PCPV), eli naudan valelehmärokkoa aiheuttava virus.  Molemmat 

virukset voivat aiheuttaa naudalle näppylöitä, märkäpaiseita ja rakkuloita, joista muodostuu rupia 

ja toisinaan haavaumia vetimiin ja suun limakalvoille. Valelehmärokon aiheuttamat 

tulehdusmuutokset ilmenevät useimmiten vetimissä aikuisella naudalla, kun taas BPSV aiheuttaa 

yleisimmin vastaavanlaisia tulehdusmuutoksia vasikoille suun ja nenän sisäpuolisille limakalvoille, 

sekä turpaan (Radostits ym. 2007).  Tutkijat Inoshima ym. (2009) huomauttavat, että virukset ovat 

lähellä toisiaan sekä geneettisesti että taudin kliiniseltä ulkoasulta, jolloin niiden erottaminen 

toisistaan oireiden perusteella on käytännössä mahdotonta. Erottaminen onnistuu virukselle 

laboratoriossa suoritettavilla PCR-testillä ja DNA-sekvensoinnilla. Täten nämä japanilaiset tutkijat 

ehdottavat, että kliinisesti taudeista tulisi puhua vain parapoxviruksen aiheuttamana 

ihotulehduksena (Inoshima ym. 2009). Kyseisten virusten aiheuttamia infektioita pidetään 

merkitykseltään vähäisinä, koska taudit ovat useimmiten lieviä, jolloin eläimille ei aiheudu 

merkittäviä kärsimyksiä tai tuottajalle suuria taloudellisia tappiota. Täten myöskään rokotteita 

viruksia vastaan ei ole mielletty tarpeelliseksi kehittää. Parapoxviruksia ei ole listattu OIE:n (world 

organisation for animal health) ilmoitettaviin tauteihin (Dal Pozzo ym. 2011b). Tärkeäksi katsotaan 

vain parapoxvirusinfektioiden tunnistaminen paljon vaarallisempien, vastaavia oireita aiheuttavien 

tautien varalta, kuten suu- ja sorkkatauti, sinikielitauti ja naudan vesikulaarinen stomatiitti (Dal 

Pozzo ym. 2011b). 

 

4.1 Parapoxvirusten luokittelu     

Parapoxvirusten suku kuuluu Poxvirusten heimoon (Büttner ym. 2002). Naudan Parapoxvirusten, 

PCPV:n ja BPSV:n lisäksi tunnetaan kaksi muuta eläimille tautia aiheuttavaa parapoxvirusta. 

Lampailla ja vuohilla Orf - tautia aiheuttaa samanniminen Orf - virus (ORFV), sekä saksanhirville 

Uudessa-Seelannissa tautia aiheuttaa New Zealand parapox virus (NZPV) (Cargnelutti ym. 2012a). 

Vaikka molemmat, PCPV ja BPSV aiheuttavat tautia naudalle, PCPV on geneettisesi lähempänä 

lampaiden ORF virusta (Blomqvist ym. 2018). ORF - virus aiheuttaa parapoxviruksista vakavimman 

eläintaudin, joka voi lampailla ja vuohilla olla tappava (Büttner ym. 2002). 
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4.2 Parapoxvirusinfektiot naudalla ja muilla eläinlajeilla  

Parapoxvirusten aiheuttamiin tulehdusmuutoksiin ja haavaumiin voi kehittyä sekundaarisia 

bakteeri-infektioita, jotka voivat hidastaa tulehdusmuutosten paranemista (Inoshima ym. 2009, 

Cargnelutti ym. 2012). Parapoxviruksen aiheuttamassa taudissa naudalla ei yleensä esiinny 

yleisoireita, eikä juuri koskaan ilmene kuolleisuutta (Andrews ym. 2004).  Sairastuvuus molempiin 

virustauteihin on kuitenkin lähes 100%, mutta vain pieni osa naudoista oireilee ja loput sairastuvat 

subkliinisesti, eli piilevästi (Inoshima ym. 2000). Täten serologiset testit vasta-aineiden 

olemassaolosta eivät todista mitään eläimen kliinisestä tilasta (Inoshima ym. 2000).  Japanissa 

tehdyssä tutkimuksessa (Kuroda ym. 1999) löydettiin lampailta korkeita vasta - ainepitoisuuksia 

naudan parapoxviruksia vastaan. Kyseisiltä lampailta ei ollut kuitenkaan havaittu tutkimuksen 

aikana tai aikaisemmin taudin kliinisiä oireita. Oletettavasti terveet lampaat voivat olla 

infektoituneita subkliinisesti naudan parapoxviruksille, ja virusten vaihto nautojen ja lampaiden 

kesken voisi täten olla mahdollista. Kyseisessä tutkimuksessa sioilta ja hevosilta ei löydetty vasta-

aineita viruksia vastaan. Täten voidaan olettaa, etteivät kyseiset virukset infektoi sikoja ja hevosia 

(Kuroda ym. 1999). Parapoxvirusten tiedetään voivan aiheuttaa tautia ja iho-oireita myös muille 

eläinlajeille, kuten lampaille, vuohille, kameleille, biisoneille, poroille, saksanhirville, 

japaninseroveille, vuorikauriille, kissoille, ja hylkeille  (Günther ym. 2017, Laguardia-Nascimento ym. 

2016, Oryan ym. 2017, Tikkanen ym. 2004). Tikkanen ym. (2004) raportoivat Suomessa porojen 

sairastuneen parapoxviruksen aiheuttamaan papulaariseen stomatiittiin taudinpurkauksissa 

vuosina 1992 – 1994 ja 1999 – 2000. Tauti on poroilla vakava ja 1992 – 1994 taudinpurkauksessa 

kuoli noin 400 poroa (Tikkanen ym. 2004). Parapoxvirusten aiheuttamien infektioiden oletetaan 

yleisesti aiheuttavan taudinpurkauksia, kun eläinten immuunipuolustus on heikentynyt esimerkiksi 

ruoan puutteen tai stressin takia (Tryland ym. 2005).   

 

4.3 Parapoxvirusinfektiot ihmisillä    

Nautojen parapoxvirukset PCPV ja BPSV ovat zoonooseja, eli voivat tarttua ihmiseen (Lederman 

ym. 2014). Nämä aiheuttaen käsiin ja kasvoihin vastaavia rakkula- ja näppyläoireita kuin 

naudallekin (de Sant’Ana ym. 2012). Tauti tarttuu ihmiseen todennäköisemmin käsien haavojen ja 

ruhjeiden kautta (Lederman ym. 2014).  Ammattinsa takia elävien eläinten, ruhojen ja vuotien 

kanssa jatkuvasti kosketuksissa olevia ihmisiä tulisi ohjeistaa pitämään hanskoja (Lederman ym. 

2014).   
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4.4 Geenitekniikka ja tutkiminen 

Dal Pozzo ym. (2011) totesivat parapoxvirusinfektioiden tutkimisen olevan yleisesti haastavaa ja 

kallista, jonka takia näitä on tutkittu vain vähän. Taudin toteamiseksi virus tulee eristää eläimestä. 

Tämä tehdään ottamalla biopsia, eli koepala tai imemällä viruksen aiheuttaman rakkulan nestettä. 

Viruksen tunnistaminen vaatii PCR - testin ja DNA:n sekvensoinnin. Viruksen morfologiaa, eli 

rakennetta voidaan tarkastella elektronimikroskoopilla, jolloin voidaan alustavasti selvittää viruksen 

suku, mutta lajia ei näin pystytä selvittämään (Dal Pozzo ym. 2011). Maissa, joissa on korkea riski 

suu- ja sorkkatauti epidemialle, kaikkia rakkuloita aiheuttavia tauteja tutkitaan enemmän, jolloin 

samalla tullaan tutkineeksi myös parapoxvirusinfektioita (Kuroda ym. 1999). Näin saadaan arvokasta 

tietoa parapoxvirusten aiheuttamista riskeistä eläinten ja ihmisten terveydelle, sekä maataloudelle 

aiheutuvista taloudellisista tappioista.   

 

 

4.5 Valelehmärokko (PCPV)  

 

4.5.1 Valelehmärokko oireet ja taudinkulku  

Valelehmärokko aiheuttaa tulehdusmuutoksia pääosin naudan vedinten ihoon. Valelehmärokkoa 

aiheuttava PCP-virus tarttuu erityisen hyvin vaurioituneen ihon kautta, jolloin virus alkaa 

replikoitumaan ihon keratinosyyteissä (Cargnelutti ym. 2012b). Valelehmärokon itämisaika on noin 

6 päivää (Andrews ym. 2004). Tämän jälkeen ihomuutoksia alkaa ilmetä vetimiin, mutta pienelle 

osalle, noin 5 - 10% lehmistä voi ilmetä ihomuutoksia myös utareen ala osiin (Andrews ym. 2004). 

Valelehmärokko aiheuttaa sairastuneella lehmällä yleensä vain lievän taudin, eikä systeemisen 

sairauden oireita esiinny (Andrews ym. 2004). Ensimmäiset ihomuutokset ilmenevät ihon 

punoituksena (Andrews ym. 2004). Tämän jälkeen vetimeen ilmestyy näppylöitä, rakkuloita, ja 

märkärakkuloita. Nämä tulehdusmuutokset ovat kipeitä, jolloin lehmä voi vastustella lypsyä 

(Andrews ym. 2004). Rakkulat puhkeavat 48 tunnin kuluessa, jonka jälkeen peittyvät paksulla ruvella 

(Radostits ym. 2007).  Rupien paraneminen alkaa keskeltä jatkuen kohti reunoja kestäen noin 10 – 

12 päivää (Andrews ym. 2004). Kun parantunut rupi loputa irtoaa, jäljelle jää usein pyöreä, 

kohonneen kehän tai hevosenkengän muotoinen jälki ihoon (Andrews ym. 2004). Tällaiset jäljet ovat 

tyypillisiä parapoxvirusinfektiolle (Andrews ym. 2004). Tässä vaiheessa tautia, ihomuutokset eivät 

ole enää kipeitä (Divers ym. 2008). Kaikkien ihovaurioiden paraneminen kestää neljästä viiteen 

viikkoa, eikä paranemisen jälkeen jää arpi (Andrews ym. 2004). Suurin aiheutuva komplikaatio 

infektoituneille eläimille on altistus utaretulehdukselle (Divers ym. 2008). Eläinten terveyden ja 
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karjatalouden taloudellisesta näkökulmasta valelehmärokko ei ole kovin merkittävä tauti 

(Cargnelutti ym. 2012b).  

 

4.5.2 Valelehmärokko vasikoilla, sekä erikoiset esiintymismuodot 

Maitoa suoraan utareista imevät vasikat voivat saada valelehmärokko tartunnan ja niille voi kehittyä 

taudille tyypillisiä tulehdusmuutoksia suun ja sierainten limakalvoille (Cargnelutti ym. 2012b). 

Vasikat, kuten aikuiset naudat, paranevat spontaanisti eikä systeemisiä oireita ilmene (Cargnelutti 

ym. 2012b). Erikoisempia valelehmärokon esiintymismuotoja on myös raportoitu. Japanissa tutkijat 

Ohtani ym.  (2017) kertoivat tapauksesta, jossa valelehmärokko oli aiheuttanut yhdelle karjalle vain 

kieleen muutoksia. Toisessa epätyypillisessä tapauksessa Blomqvist ym. (2018) raportoivat 

tautitapauksesta, jossa eräällä ruotsalaisella lypsykarjatilalla lähes kaikki naudat olivat saaneet 

PCPV:n aiheuttamia tulehdusmuutoksia pelkästään vulvaan ja vaginaan. Tässä tapauksessa lehmien 

arveltiin saaneen tartunnan viruksella saastuneesta nautaharjasta (Blomqvist ym. 2018). 

 

4.5.3 Valelehmärokon leviäminen 

Valelehmärokkoa aiheuttava Pseudocowpox - virus on levinnyt laajalle ympäri maapallon, ja sitä 

esiintyy joko jatkuvasti tai satunnaisesti (Oğuzoğlu ym. 2014).  Tosin, kaikki valtiot eivät välttämättä 

ole tutkineet ja raportoineet taudin esiintymisestä. Taudin aiheuttamia tulehdusmuutoksia naudalla 

voidaan havaita jokaisena vuodenaikana (Andrews ym. 2004). Valelehmärokko voi levitä 

infektoituneiden kantajaeläinten mukana, tai viruksella kontaminoituneiden esineiden välityksellä, 

kuten esimerkiksi lypsyrättien ja lypsyvälineiden mukana (Dal Pozzo ym. 2011b). Taudin levittäjänä 

eläinten välillä voi toimia myös lypsäjän kädet (Divers ym. 2008). Koska parapoxvirukset ovat hyvin 

vakaita ja säilyviä viruksia, virus voi säilyä ympäristössä infektiokykyisenä monia kuukausia (Divers 

ym. 2008). Eräässä tutkimuksessa (Kuroda ym. 1999) epäiltiin kontaminoituneiden laitumien sekä 

sieltä korjatun karkearehun voivan toimia infektion lähteenä. Paras keino torjua valelehmärokko on 

ennaltaehkäisy. Ostaessa uusia eläimiä karjaan, tulisi tilallisen varmistaa, ettei ostoeläimissä, tai 

karjassa, josta ostoeläimet hankitaan ole taudinmerkkejä (Kuroda ym. 1999).  

Valelehmärokon päästessä naiiviin karjaan yleensä kaikki naudat saavat tartunnan, mutta vain pieni 

osa oireilee samaan aikaan (Andrews ym. 2004). Ajoittain valelehmärokko voi ilmetä nopeana 

taudinpurkauksena, jolloin kerralla sairastuu useampi eläin (Andrews ym. 2004). Tartunta saa aikaan 

lehmässä vain lyhyen immuniteetin, 4 – 6 kuukautta (Andrews ym. 2004). Yleisesti tiedetään, että 

parapoxvirukset voivat aiheuttaa naudalle subkliinisen infektion (Ohtani ym. 2017). Tauti saattaa 
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hämäävästi näyttävän kadota karjasta ajan kanssa, mutta voi ilmestyä aina uudelleen (Ohtani ym. 

2017). Valelehmärokko voi siis olla pitkäaikainen ongelma karjassa (Andrews ym. 2004).  

 

4.5.4 Hoito ja ennaltaehkäisy 

Valelehmärokkoon ei ole mitään spesifistä hoitoa. Vanhassa kokeellisessa tutkimuksessa Puddle ym. 

(1986) laitettiin PCP - virussuspensiota vetimeen ja samalla huomattiin jodipitoisen vedinkaston 

vähentävän valelehmärokkoon sairastuvuutta. Täten kyseistä vedinkastoa voitaisiin käyttää 

tartunnan leviämisen ehkäisemisessä ja tartunnan ennaltaehkäisemisessä. Jo sairastuneisiin ja 

oireita saaneisiin lehmiin millään vedinkastolla ei näyttänyt olevan vaikutusta taudin kestoon tai 

oireiden vakavuuteen (Puddle ym. 1986). Tartunnan leviämisen ehkäisemiseksi ja itsensä 

suojaamiseksi, lypsäjien tulisi pitää kertakäyttöisiä hanskoja ja jokaiselle lehmälle tulisi käyttää 

kertakäyttöistä paperipyyhettä lypsyrättinä yhteisten lypsyrättien sijaan (Divers ym. 2008). 

Riittävästä lypsyvälineiden desinfionnista on myös huolehdittava (Inoshima ym. 2009). Tautiin ei ole 

olemassa rokotetta.  

 

 

 

4.6 Naudan papulaarinen stomatiitti (BPSV)  

 

4.6.1Taudinkuva 

BPSV aiheuttaa lievää tautia ensisijaisesti vasikoille, joilla suupieliin, huuliin, kovaan kitalakeen ja 

suun limakalvoille muodostuu näppylämäisiä ja rakkulamaisia tulehdusmuutoksia (de Sant’Ana ym. 

2012). BPSV voi aiheuttaa ajoittain tulehdusmuutoksia myös aikuisen lehmän vetimiin (de Sant’Ana 

ym. 2012). Viime vuosina on raportoitu useampi tapaus, jossa BPSV on nimenomaan aiheuttanut 

tautia lypsylehmille vetimiin, eikä välttämättä vasikoihin ja nuoriin nautoihin ollenkaan (Inoshima 

ym. 2009, Leonard ym. 2009, de Sant’Ana ym. 2012). Näissä tapauksissa BPSV:n aiheuttamat 

tulehdusmuutokset vetimissä ovat olleet PCPV:n oireiden kaltaisia: näppylöitä, märkäpaiseita, 

rakkuloita, haavaumia ja rupia. Kuitenkin näitä tapauksia pidetään jokseenkin harvinaisempina 

BPSV:n kuin valelehmärokon kohdalla, eikä aiheesta ollut saatavissa tapauskertomuksia laajempaa 

tietoa. Tosin, koska BPSV:n ja valelehmärokon aiheuttamat tulehdusmuutokset ovat käytännössä 

saman-näköisiä, eikä diagnostisia testejä usein tehdä, moni luultu valelehmärokkotautitapaus onkin 

voinut olla BPSV:n aiheuttama (Inoshima ym. 2009).  
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Harvemmin on raportoitu myös epätavanomaisia BPSV-infektioita, joissa tulehdusmuutoksia on 

ilmestynyt naudoilla kieleen, ruokatorveen, etumahoihin ja ihoon (Huang ym. 2015, de Sant’Ana 

ym. 2012). BPSV voi muiden parapoxvirusten tapaan aiheuttaa vastaavanlaisia tulehdusmuutoksia 

ihmisille jotka ovat olleet käsikontaktissa infektoituneen eläimen kanssa (Radostits ym. 2007, Huang 

ym. 2015). Myös muut märehtijät, kuten kameli ja biisoni, voivat toimia ihmisen tartunnan lähteenä 

(Lederman ym. 2014). 

Brasilialaisessa tapausselostuksessa (de Sant’Ana ym. 2012) kerrotaan BPSV:n aiheuttamista 

tautitapauksista, joissa karjan lehmien vetimiin oli ilmestynyt kivuliaita punakoita näppylöitä, 

haavaumia, sekä  proliferatiivista (kudoksen liikakasvu) rupea. Osa haavaisista tulehdusmuutoksista 

eritti lievästi kudosnestettä. Tautikertomuksen tilan sairastuneilla lehmillä oli BPSV-infektion 

seurauksena kovia kipuja vetimissä, eivätkä lehmät olleet antaneet lypsää loppuun. Tämän 

seurauksen osalle oli kehittynyt utaretulehdus. Taudin kliininen osuus kesti 7 - 12 päivää ja 

tulehdusmuutokset hälvenivät 12 - 16 päivässä. BPSV:lle, kuten valelehmärokolle, ei ole olemassa 

spesifistä hoitoa. Kuitenkin tapausselostuksen lehmistä osalla oireet näyttivät paranevan lievästi 

paikallisesti annosteltavalla 3% jodiliuoksella (de Sant’Ana ym. 2012).  

Kyseisessä tapauksessa tulehdusmuutoksista otetuista koepaloista histologisissa tutkimuksissa oli 

näkynyt ihon orvaskeden paksuuntumaa, eli akantoosia sekä orvaskeden okasolujen turvotusta, eli 

spongioosia, keratinosyyttien tumien säilymistä levyepiteelin sarveiskerrokseen asti, eli 

parakeratoosia ja ihon sarveiskerroksen paksuuntumista, eli hyperkeratoosia. Lukuisia 2 - 6 

mikrometrin kokoisia eosinofiilisiä keräytymiä oli myös havaittu epiteelisolujen solulimassa. 

Paikoitellen nähtävissä oli verinahan irtoamista ja nekroosia, joissa havaittiin myös kohtalaisesti 

lymfosyyttejä, neutrofiilejä ja makrofageja (de Sant’Ana ym. 2012). 

 

4.6.2 BPSV haitat ja merkitys 

BPSV virus on levinnyt laajalle ja sitä raportoidaankin lähes kaikkialta maailmasta (de Sant’Ana ym. 

2012). BPSV:n aiheuttamat rakkula- ja näppylämuutokset voivat muistuttaa paljon vakavampia 

sairauksia, kuten suu- ja sorkkatautia, vesikulaaritautia sekä sinikielitautia. Valtioissa kuten 

Brasiliassa, joissa on riski suu- ja sorkkatautiepidemialle, kaikkiin rakkuloita ja näppylöitä vetimiin ja 

suuhun aiheuttaviin tauteihin on alettu kiinnittää enemmän huomiota, sekä tuottajien että 

eläinlääkärien toimesta (Laguardia-Nascimento ym. 2016). Näppylämäisiä ja rakkulamaisia 

tulehdusmuutoksia myös tutkitaan laboratorioissa diagnoosin saamiseksi ja suu- ja sorkkataudin 
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mahdollisuuden poissulkemiseksi (Laguardia-Nascimento ym. 2016). Muualla BPSV:n aiheuttamaa 

tautia ei pidetä kovinkaan merkittävänä eläinten terveyden ja maatalouden kannalta, jolloin taudin 

raportointia ja tutkimusta on väheksytty (Büttner ym. 2002). 

 

4.6.3 BPSV vasikalla  

BPSV:n oirekuvaa on kuvailtu tyhjentävästi Radostits ym. (2007) kirjassa. BPSV esiintyy useimmiten 

nuorilla naudoilla, iältään 2vk - 2 vuotta. Taudinpurkauksessa lähes kaikki vasikat sairastuvat. 

Useimmiten tauti menee ohi aivan huomaamatta, ellei rakkulaisia ja näppylämäisiä 

tulehdusmuutoksia etsitä suupielistä ja suun limakalvoilta. Tyypilliset virukselle ominaiset 

tulehdusmuutokset alkavat pieninä 0,5 – 1 cm kokoisina näppyinä suupielissä, suun limakalvoilla ja 

sierainten sisäpuolella. Näistä kehittyy eri muotoisia näppylöitä, rakkuloita ja märkäpaiseita. Päivien 

sisällä tulehdusmuutokset muuttuvat tumman punaisiksi, niiden pinta kehittyy karkeaksi ja ne 

laajenevat niin että tulehdusmuutokset pysyvät pyöreinä. Tulehdusmuutosten kasvaessa niiden 

ympärys alkaa punoittaa ja samalla itse tulehdusmuutokset muuttuvat harmaiksi.  Monen eri 

tulehdusmuutoksen yhdistyminen voi aiheuttaa ison epämääräisen muotoisen alueen iholla. 

Lopulta tulehdusmuutokset peittyvät nekroottisella kudoksella tai ruvella. Yksittäiset 

tulehdusmuutokset paranevat usein nopeasti 4 - 7 päivän kuluessa. Paraneminen tapahtuu 

tulehdusmuutosten keskeltä suuntautuen ulospäin, jolloin jää BPSV-infektiolle tyypillinen rinkulan 

tai hevosenkengän muotoinen jälki. Jälki voi jäädä näkyviin useiksi viikoiksi. Muina taudin oireina 

harvemmin voi esiintyä ohimenevää syömättömyyttä, painon laskua, lisääntynyttä kuolaamista, 

sekä lievää kuumetta (Radostits ym. 2007). 

 

4.6.4 BPSV:n epätyypilliset tapaukset 

Kirjallisuudessa on raportoitu epätavanomaisista, jopa henkeä uhkaavista BPSV tautitapauksista. 

Britanniassa ilmeni vakava BPSV tapaus (Leonard ym. 2009), jossa karjasta vain yhdellä 

lypsylehmällä oli ilmennyt tulehdusmuutoksia vain yhteen ainoaan vetimeen. Kyseisen vetimen iho 

oli havainnointihetkellä kokonaan proliferatiivisen ruven peitossa. Nämä tulehdusmuutokset 

johtivat kyseisen vetimen vedinkanavan tukkeutumiseen ja lopulta vetimen amputoimiseen. Karjan 

muilla lehmillä tai vasikoilla ei ilmennyt mitään oireita (Leonard ym. 2009). 

Jeckel ym. (2010) raportoi tapausselostuksessa, jossa neljä aikuista limousine-sonnia olivat 

sairastuneet BPSV-infektioon. Tauti oli aiheuttanut näille syömättömyyttä ja kuihtumista. Viruksen 

aiheuttamat tulehdusmuutokset ilmenivät ulkoisesti vain muutamana pienenä 
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tulehdusmuutoksena ikenissä. Ruumiinavauksessa paljastui ruokatorven päänpuoleisen puoliskon 

olevan kokonaan lukuisten kermanväristen tulehdusmuutosten peittämä ja ruokatorven loppuosan 

limakalvoissa oli pitkittäin lukuisa syviä haavoja. Näiden muutosten seurauksena sonnit eivät olleet 

kyenneet enää syömään. Kaksi sonnia neljästä sairastuneesta parani spontaanisti kahden 

kuukauden kuluessa, ja toiset kaksi jouduttiin lopettamaan. Tutkijat eivät löytäneet syytä tähän 

vakavaan ja epätavanomaiseen BPSV:n taudinkuvaan. Sonneilla mahdollisesti samanaikaisesti 

olevaa immuunipuolustusta heikentävää tautia, kuten BVDV infektiota ei pystytty tunnistamaan 

(Jeckel ym. 2010). Vastaavia tapauksia on paljon aikaisemminkin raportoitu. Crandell ym. (1974) 

raportoivat vasikasta, jolla oli ollut haavainen esofagiitti (ruokatorven tulehdus), oletettavasti myös 

BPSV:n aiheuttama.  

 

4.6.5 Immuniteetti ja virus eläimissä 

BPSV voi levitä uuteen karjaan infektoituneiden eläinten mukana tai viruksella infektoituneiden 

pintojen ja välineiden mukana (Blomqvist ym. 2018). BPSV muiden parapoxvirusten tapaan 

aiheuttaa eläimille kliinisten infektioiden lisäksi myös subkliinisiä infektioita, joissa eläin kantaa 

virusta, mutta ei ole sairas (Huang ym. 2015). Tällöin virusta kantava eläin voi sairastua tautiin vasta 

myöhemmin ja saada oireita stressaavissa tiloissa, kuten poikimisen yhteydessä tai jos 

immuunipuolustus on muutoin heikentynyt (Huang ym. 2015). Uskotaan että BPSV-taudista ei 

kehity merkittävää immuniteettia, sillä BPS-virukseen sairastuneilla karjoilla havaitaan yleisesti 

uudelleen infektoitumista (Huang ym. 2015). 

Tutkiessa viruksen aiheuttamia piileviä infektioita vasikoiden suusta otetuista näytteistä, Huang ym. 

(2015) havaitsivat, että 68 % vasikoista oli virukselle positiivisia. Kyseisestä tuloksesta voidaan 

päätellä naudan piilevien infektioiden olevan BPS-viruksen merkittävä reservoaari. Virusten 

säilyvyys suuontelon limakalvoilla ja ihossa tulisi määrittää (Huang ym. 2015). Ympäristössä 

parapoxvirukset ovat hyvin kestäviä ja ne voivat säilyä laitumilla monia kuukausia (Kuroda ym. 

1999). BPSV:tä on löydetty myös lampailta ja villeiltä märehtijöiltä (Kuroda ym. 1999).  
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5 NAUDAN HERPESMAMILLIITTI  

 

5.1 Naudan herpesvirus 2 

Naudan herpes mamilliiti on naudan herpesvirus 2:n (BHV-2) aiheuttama vedinsairaus, joka tekee 

vetimien ja utareiden iholle haavaisen ihotulehduksen. BHV-2 -virus kuuluu Simplex-virusten sukuun 

ja sen alfa-herpesviridae alaheimoon, jonka virukset voivat aiheuttaa naudalle taudin, jonka 

vaikeusaste vaihtelee lievästä vakavaan (Brenner ym. 2009). BHV-2 taudinkuva on kaikista naudalla 

vedinten ja utareiden iholla esiintyvistä virustaudeista vakavin (Kemp ym. 2008). Herpes mamilliitin 

aiheuttamia oireita ovat turvotus, punoitus, rakkulat, haavaumat ja rupiset tulehdusmuutokset 

vetimien ja utareiden iholla (Divers ym. 2008). Myös naudan herpesvirus 4:n (BHV-4) tiedetään 

voivan aiheuttaa lehmällä vastaavanlaista tautia, jota voidaan myös kutsua naudan herpes 

mamilliitiksi (Petrovski ym. 2005). Tautiin ei yleensä liity kuolleisuutta, mutta vakavien 

komplikaatioiden kuten utaretulehdusten ilmetessä päädytään joskus lehmän teurastukseen (Syring 

ym. 2010). 

BHV-2 viruksen tiedetään voivan tarttua vasikoihin aiheuttaen niille tulehdusmuutoksia suupieliin 

ja suun limakalvoille niiden imettyä maitoa sairastuneen lehmän vetimistä (Radostits ym. 2007). 

Myös sairastuneilla lehmillä on todettu vedinten ja utareiden tulehdusmuutosten lisäksi harvoin 

tulehdusmuutoksia suun, sekä emättimen limakalvoilla (Radostits ym. 2007). BHV-2 ei ole zoonoosi, 

eli se ei tartu ihmiseen, kuten monet muut naudan vetimien virustaudit (Syring ym. 2010). Vakava 

infektio on merkittävä eläinten hyvinvointia vähentävä tekijä, jossa taloudelliset tappiot ja 

aiheutunut lisävaiva voivat olla tilalliselle huomattavat (Kemp ym. 2008). Tappiot johtuvat 

sairastuneiden lehmien vähentyneestä maidontuotannosta, vaikeutuneesta lypsystä sekä 

lisääntyneestä alttiudesta sairastua utaretulehdukseen (Syring ym. 2010). 

BHV-2 aiheuttaa naudalle myös toista ihotautia, pseudo-lumpy-skin tautia (PLSD), jolle ei löytynyt 

suomen-kielistä termiä. Tauti aiheuttaa naudalle yleistyneen rokkoihotaudin, jossa eri puolella 

kehoa ilmenee pinnallisia ihokyhmyjä. Yleisoireina naudalla saattaa ilmetä apeutta ja lievää 

kuumeilua (Watanabe ym. 2017a). Saman viruksen aiheuttamien kahden eri taudin kliininen ero voi 

johtua BHV-2 viruksen eri kannasta tai erilaisesta infektiotaudin kulusta (Radostits ym. 2007). 

Merkittävä erotusdiagnoosi PLSD:lle on LSD (Lumpy skin disease). Lumpy-skin-disease tautia 

aiheuttava LSD-virus aiheuttaa vastaavaa tautia kuin PLSD, mutta on yleisoireiltaan vakavampi.   
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5.2 Herpes mamilliitin taudinkuva 

Naudan herpes mamilliitti on itsestään rajoittuvat ja paraneva tauti, johon ei yleensä liity yleisoireita 

eikä kutinaa (Kemp ym. 2008). Herpesviruksen inkubaatioaika vaihtelee 5 - 10 päivään (Radostits 

ym. 2007). Virus ei aiheuta lehmälle viremiaa, vaan se leviää vetimissä ja utareessa paikallisesti 

imusuonia pitkin (Syring ym. 2010). Taudin oireet alkavat usein yhdestä tai useammasta vetimestä, 

joissa ilmenee turvotusta, näppylöitä ja plakkeja (Divers ym. 2008). Tämän jälkeen seuraavana 

päivänä ilmestyy epäsäännöllisen muotoisia ja kokoisia rakkuloita, joiden halkaisijan koko voi 

vaihdella 0,5 - 3 cm, sekä märkärakkuloita (Petrovski ym. 2005). Rakkulat poksahtavat niin nopeasti, 

yleensä lypsyn seurauksena, ettei niitä aina ehditä huomata lainkaan (Divers ym. 2008). 

Poksahtaneen rakkulan paikalle jää verestävä, haavainen jälki, josta voi valua heraista 

tulehdusnestettä (Andrews ym. 2004). Toisinaan nähdään myös haavaumien ja rakkuloiden 

yhteensulautumista (Petrovski ym. 2005). Haavainen taudinkuva on tyypillinen herpes mamilliitille, 

johon voi liittyä ihon kuoriutumista (Petrovski ym. 2005). Verestävän ja haavaisen ihoalueen paikalle 

kehittyy paksu ja tumma rupi muutaman päivän kuluttua oireiden alkamisesta (Petrovski ym. 2005). 

Muodostuneella ruvella on taipumusta revetä ja halkeilla varsinkin lypsyn yhteydessä, jolloin voi 

ilmetä lisää haavaumia ja mahdollisesti verenvuotoja (Radostits ym. 2007). Lisäksi herpes mamilliitti 

aiheuttaa lehmälle merkittävää kipua vetimiin (Radostits ym. 2007).  

Herpes mamilliitin oireet ja tulehdusmuutosten määrä vaihtelevat taudin vakavuusasteen mukaan 

(Radostits ym. 2007). Lievimmissä tapauksissa tulehdusmuutokset koostuvat punaisista juovista, 

jotka voivat olla ympyrän muodossa jättäen sisäänsä kuivaa ihoa, tai lievästi kohonneita näppyjä, 

joista voi ajoittain muodostua haavaumia (Radostits ym. 2007). Taudinkuvan ollessa keskivaikea, 

vetimissä voi ilmetä vaihtelevan kokoisia tumman punaisesta siniseen vaihtelevia kohonneita 

plakkeja, joista kehittyy pinnallisia haavaumia, joihin muodostuu rupi (Radostits ym. 2007). 

Paranemista tosin saattaa hidastaa säännöllinen lypsy, joka aiheuttaa rupien halkeilun ja 

verenvuodon (Radostits ym. 2007). Vaikeissa tapauksissa koko vedin voi olla kauttaaltaan 

turvonnut, sinertävä ja josta tihkuu kudosnestettä (Radostits ym. 2007). Ihon kuoriutuminen ja siitä 

johtuva verestävä pinta liittyy myös vakavaan tautiin (Radostits ym. 2007). Joskus vakavan taudin 

seurauksena on vedinten päihin kehittynyt iskeemista nekroosia (Syring ym. 2010). Toisinaan koko 

vedin voi mennä kuolioon (Divers ym. 2008).  
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Tanskalainen tutkija Bitsch (2011) kertoi artikkelissaan, kuinka utarepöhöstä kärsivillä eläimillä on 

todettu selvästi kohonnut riski sairastua herpes mamillitikseen. Utarepöhön on myös todettu 

pahentavan herpes mamilliitin oireita. Syyksi arvellaan pöhön seurauksena utareen ihossa olevan 

heikentynyt verenkierto. Vähentyneen verenkierron takia pöhöttyneen utarekudoksen 

tulehdusvaste olisi heikentynyt, kuten myös kudoksen ravinteiden saanti sekä kudoksen saasteiden 

ja toksiinien poisto. Nämä asiat voivat vaikuttaa siihen, miksi utarepöhöstä kärsivillä eläimillä 

nähdään usein laajaa, pinnallista utareen ihon nekroosia (Bitsch 2011). 

 

5.3 Komplikaatiot ja seuraukset 

Herpes mamilliitti altistaa lehmän sekundaarisille bakteeri ihotulehduksille ja utaretulehdukselle 

(Kemp ym. 2008). Jos sekundaarista ihotulehdusta ei tulehdusmuutoksiin synny, paraneminen 

tapahtuu yleensä 3 – 4 viikossa (Syring ym. 2010). Paranemisprosessin kesto voi vaihdella jopa 10 

päivästä 12 viikkoon, riippuen tulehdusmuutosten vakavuusasteesta (Syring ym. 2010). 

Paranemisprosessissa sidekudos ja ihon epiteeli kasvavat ruven sisällä. Paranemisen jälkeen saattaa 

vetimiin ja utareisiin jäädä karkeaa ihoa, pieniä arpia, ja väliaikaista ihon pigmentoitumista 

(Petrovski ym. 2005). 

Tulehdusmuutosten koosta riippumatta vetimet ovat kipeitä ja infektoidut lehmät vastustavat 

vedinten käsittelyä ja lypsyä (Divers ym. 2008). Vaikeutunut lypsy alistaa lehmät entisestään 

utaretulehdukselle. Ensikertaa poikineet hiehot, jotka eivät ole tottuneet lypsyyn, voivat olla 

erityisen hankalia (Divers ym. 2008). Vaikka herpes mamilliittiin ei liity kuolleisuutta, pahan 

epidemian seurauksena voidaan joutua useampi eläin teurastamaan (Radostits ym. 2007). 

Teurastuksen syyt voivat olla tällöin vakavan utaretulehduksen kehittyminen, vedinvauriot, 

vedinten vaikeat ja sitkeät haavaumat sekä lypsyn haasteet (Radostits ym. 2007). 

 

5.4 Sairastuvuus  

Herpes mamilliittiin sairastuminen on yleisintä juuri poikineilla lehmillä ja varsinkin hiehoilla, joilla 

tauti myös ilmenee vakavampana (Radostits ym. 2007). Hiehojen oletetaan saavan virusinfektio 

vanhemmilta lehmiltä, jotka voivat olla viruksen kantajia (Andrews ym. 2004). Herpesvirus säilyy 

piilevänä infektiona lehmissä, jotka ovat joskus aikaisemmin sairastuneet tautiin ja toipuneet (Divers 

ym. 2008). Nämä viruksen kantajaeläimet voivat erittää virusta stressin aikana levittäen sitä muihin 

(Syring ym. 2010). Herkät ja tiineet hiehot ovat mahdollisesti saaneet tartunnan jo ennen poikimista, 

mutta taudin oireet ilmenevät vasta poikimisen jälkeen (Andrews ym. 2004). Poikimisen 
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aiheuttaman stressin ajatellaan olevan reaktiivinen tekijä, jolloin virus pystyy aiheuttamaan taudin 

(Syring ym. 2010). Myös muut immuunipuolustusta heikentävät tilat voivat altistaa 

herpesmamilliitille  (Kemp ym. 2008). Jos tauti iskee vasta jonkin ajan kuluttua poikimisesta, oireet 

ovat usein lievemmät (Kemp ym. 2008). Mahdolliset herpes mamilliitin taudinpurkaukset alkavat 

usein syksyllä ja voivat jatkua yksittäisinä tapauksina talven läpi (Divers ym. 2008). Suurimmassa 

osassa tapauksia infektion alkuperää ei pystytä jäljittämään (Syring ym. 2010). 

Vanhemmilla lehmien piilevien infektioiden oletetaan olevan virukselle hyvä reservoaari (Andrews 

ym. 2004). Piilevien infektioiden tekeminen on tyypillistä kaikille herpesviruksille (Watanabe ym. 

2017). Herpekseen sairastumisen ajatellaan antavan naudalle ainakin kahden vuoden immuniteetin 

(Divers ym. 2008).  Jos herpesvirus pääsee karjaan, jossa tautia ei ole ennen esiintynyt, ei eläimillä 

ole immuniteettia virusta vastaan ja herpesvirus voi sairastuttaa kaikenikäiset lehmät (Divers ym. 

2008). Tällöin virus voi levitä immuniteetiltaan naiivissa karjassa lähes kaikkiin lehmin muutaman 

kuukauden aikana, aiheuttaen kliinisen taudin (Andrews ym. 2004). Vaikka kuolleisuus on erittäin 

harvinaista, tauti voi aiheuttaa vakavat taloudelliset haitat tilalliselle ja on merkittävä eläinten 

hyvinvointia laskeva tekijä (Syring ym. 2010). 

 

5.5 Erotusdiagnostiikka 

Herpes mamilliitti voidaan sekoittaa muihin vedinsairauksiin, kuten parapoxvirusinfektioihin 

(Petrovski ym. 2005). Herpes mamilliitille on tyypillistä haavainen ja tuhoisa taudinkuva, siinä missä 

cowpox- ja parapoxvirusten infektioille on tyypillistä prolifertiivinen ja rupinen taudinkuva (Aruljothi 

ym. 2013). Muita erotusdiagnooseja herpes mamilliitille voi olla pälvisilsa (Trichophyton 

verrucosum), kosketusihottuma ja valoherkkyys (Watanabe ym. 2017b). Vastaavia oireita voivat 

aiheuttaa myös bakteerit kuten stafylokokit, Fusobacterium necroforum, Borrelia burgdorferi tai 

Stephanofilaris-loinen (Syring ym. 2010). 

 

 5.6 Levinneisyys  

Naudan herpes mamilliittia voi esiintyä satunnaisesti ympäri maailmaa, mutta yleisimmin sitä 

esiintyy lauhkean ilmaston alueilla (Syring ym. 2010). Pohjoisella pallonpuoliskolla naudan herpes 

mamilliittia ilmestyy useimmiten elokuun ja joulukuun välisenä aikana (Andrews ym. 2004). 

Tasainen sairastuvuus ympäri vuoden on mahdollista vain taudin endeemisillä alueilla (Divers ym.  

2008). Taudin diagnoosi tehdään useimmiten pelkästään kliinisten oireiden perusteella, kun 

useammilta eläimiltä löytyy taudinkuvaan sopivia oireita (Radostits ym. 2007).  
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Viruksen leviämistä karjassa ja karjojen välillä ei tunneta tarkasti (Bitsch 2011). Viruksen uskotaan 

leviävän lehmästä toiseen suorassa kontaktissa lehmästä lehmään tai epäsuorassa kontaktissa 

saastuneiden esineiden välityksellä (Syring ym. 2010).  Saastuneita esineitä voivat olla lypsylaitteet, 

lypsyrätit, navetan rakenteet tai viruksella saastuneet lypsäjän kädet (Syring ym. 2010). Myös 

purevien kärpästen on oletettu toimivan viruksen levittäjinä eri tilojen sekä saman tilan eri eläinten 

välillä (Bitsch 2011). Oletus purevien kärpästen merkittävästä roolista viruksen leviämisessä 

perustuu taudin esiintymiseen kausiluontoisesti, sillä tautia tavataan loppukesästä syksyyn ja 

enimmäkseen lauhkean vyöhykkeen alueilla (Syring ym. 2010). Nautaa purevista kärpäsistä onkin 

onnistuttu eristämään BHV-2 virusta. BHV-2 viruksen replikaatiolle ja lisääntymiselle optimaalinen 

lämpötila on hieman alhaisempi kuin ruumiinlämpötila, joka voi selittää taudin rajautumisen usein 

vain vetimiin ja utareisiin (d’Offay ym. 2003, Syring ym. 2010). 

Herpes mamilliitti voi ilmetä yksittäisenä taudinpurkauksena yhdellä tilalla, tai harvoin voi kerralla 

ilmetä useampia taudinpurkauksia saman alueen eri tiloilla (Kemp ym. 2008). Herpes mamilliitin 

taudinpurkaus kestää yleensä 6 - 15 viikkoa karjassa ennen kuin se häviää (Radostits ym. 2007).  

Suurimmassa osassa tapauksia infektion alkuperää ei saada selville (Ruegg ym. 2012, Aruljothi ym. 

2013). 

 

5.7 Hoito ja ennaltaehkäisy 

Tautiin ei ole spesifistä hoitoa. Hyvän hygienian noudattaminen voi lievittää oireita, sekä vähentää 

taudin leviämistä uusiin eläimiin  (Syring ym. 2010). Lypsylaitteiden huolellinen desinfektio on 

oleellinen taudin leviämisen ehkäisemisemisessä (Syring ym. 2010). Sairastuneet lehmät tulisi aina 

lypsää viimeisenä ja eristää ne terveistä yksilöistä. Vedinpyyhkeinä tulisi utareiden pesemiseen ja 

kuivaamiseen tulisi käyttää yksilöllisiä kertakäyttöisiä paperipyyhkeitä. Tukihoitona vetimiin ja 

tulehdusmuutoksiin voidaan laittaa hoitavia voiteita sekä käyttää jodipitoista vedinkastoa virusten 

inaktivoimiseksi (Divers ym. 2008). Tärkeää on lehmän kärsivällinen lypsy loppuun asti, sillä lypsyn 

epäonnistuminen altistaa utaretulehdukselle (Petrovski ym. 2005). Jos lehmä ei ole lypsettävissä sen 

vetimissä ilmenevien tulehdusmuutosten takia, suositellaan lehmän umpeuttamista ja harkinnan 

mukaan antibioottien käyttöä utaretulehduksen ennaltaehkäisemiseksi (Syring ym. 2010). 
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6 NAUDAN PAPILLOOMAVIRUS  

 

6.1 Papillomatoosi 

Vetimien ja utareiden syylät ovat yleisiä lypsykarjalla. Syylät ovat naudan papilloomaviruksen (BPV) 

aiheuttamia hyvänlaatuisia kasvaimia, joita kutsutaan papilloomiksi, ja niiden aiheuttamaa tautia 

papillomatoosiksi. Virus on lajispesifinen, eli se infektoi yleensä vain nautoja. Tosin poikkeuksena 

tähän, naudan papilloomavirus pystyy myös infektoimaan hevoseläimiä, kuten hevosia, aaseja ja 

muuleja (Borzacchiello ym. 2008). Papilloomia esiintyy vedinten ja utareiden ihon lisäksi kaikkialla 

naudan vartalon iholla, sekä ruoansulatuskanavan alkupuolen limakalvojen epiteelillä kuten suussa, 

ruokatorvessa, pötsissä tai genitaaliepiteelillä, kuten vaginassa ja peniksessä. Naudan 

papillomatoosi on maailmanlaajuisesti levinnyt tauti, jota esiintyy ympäri vuoden (Maeda ym. 

2007). Kliiniset oireet eli syylien ilmeneminen naudassa riittävät papillomatoosi diagnoosin 

tekemiseen (Divers ym. 2008). Vetimissä ja utareissa ilmenevät papilloomat voivat haitata tai estää 

lypsämisen, jolloin niiden poisto on aiheellista. Naudalla papilloomat ovat yleisempiä kuin millään 

muulla kesytetyllä eläinlajilla (Börkü ym. 2007). Usealla lajilla kuten koiralla, hevosella ja ihmisellä 

on omat papilloomaviruksensa. 

 

6.2 Sairastuvuus  

Suurin osa sairastuneista naudoista on alle 2 vuoden ikäisiä, sillä nuoret naudat sairastuvat 

herkemmin papillomatoosiin kuin vanhemmat (Börkü ym. 2007). Nuorilla oireet ilmenevät myös 

vakavampina (Börkü ym. 2007). Korkeampi sairastuvuus ja vakavammat oireet johtuvat 

immuniteetin puuttumisesta papilloomavirusta vastaan (Radostits ym. 2007). Papillomatoosin 

inkubaatioaika on kokeellisissa olosuhteissa ollut 3 - 8 viikkoa, mutta aika on mahdollisesti jonkin 

verran pidempi luonnollisissa olosuhteissa (Radostits ym. 2007). Syylät katoavat yleensä itsestään 1 

- 14 kuukauden kuluessa (Maeda ym. 2007). Ajoittain hyvänlaatuiset syylät voivat kuitenkin säilyä 

naudassa, joka altistaa syylien muuttumisen pahanlaatuisiksi kasvaimiksi, eli syöväksi (Maeda ym. 

2007). 

6.3 Naudan papilloomaviruksen tyypit 

Naudan papilloomavirus on eniten tutkittu eläinten papilloomavirus (Nasir ym. 2008). Tähän 

mennessä kirjallisuudessa on raportoitu 14 eri naudan papilloomavirustyyppiä, joiden genomi on 

täysin sekvensoitu ja näille virustyypeille on tehty fylogeneettinen analyysi (Watanabe ym. 2017). 

Kuitenkin virustyyppejä otaksutaan olevan jopa yli 20 eri tyyppiä (Börkü ym. 2007). Yhdessä karjassa, 
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yhdessä eläimessä tai jopa yhdessä syylässä voi esiintyä useampaa BPV-virustyyppiä samanaikaisesti 

(Dagalp ym. 2017). Eri BPV-virustyyppien yleisyys myös vaihtelee alueittain (Dagalp ym. 2017). 

Naudan papilloomavirukset ovat ryhmä DNA-viruksia, jotka kuuluvat Papillomaviridae-heimoon 

(Schmitt ym. 2010).  BPV tyypit on luokiteltu neljään eri sukuun niiden L1 ORF-genomialueen 

homologian mukaan.  Nämä suvut ovat deltapapillomavirukset, johon kuuluvat tyypit BPV-1, 2 ja 13, 

xipapillomavirukset BPV-3, 4, 6, 9, 10, 11, ja 12, epsilonpapillomavirukset BPV-5, ja 8, sekä 

dyoxipapillomavirukset BPV-7 (Dagalp ym. 2017). 

6.4 Oirekuva virustyypeittäin 

Naudan papilloomavirus tyyppi 6 (BHV-6) on uusimpien julkaisujen mukaan yleisin vedin- ja 

utaresyyliä aiheuttava papilloomavirustyyppi ja täten merkittävä vedinpapillomatoosin synnyssä.  

BPV-6 tyyppi aiheuttaa tyypillisesti lehtimäisiä syyliä (Watanabe ym. 2017).  

Tutkimuksissa (Ogawa ym. 2004, Maeda ym. 2007, Hatama ym. 2008) BPV-tyyppiä 9 ja 10 on 

löydetty vetimien syylistä, mutta ei terveeltä iholta lainkaan. Myös kokeellisissa olosuhteissa BPV-9 

tuotti papilloomia vetimen iholle, jotka ilmenivät samanlaisina kerrostuneina epiteliaalisina 

papilloomia kuin luonnollisesti ilmenevät papilloomat. Näiden tutkimusten perusteella vodaan 

päätellä, etteivät kyseiset virukset oleskele latenttina infektiona ihon pinnalla, vaan muodostavat 

papilloomia eläimeen päästyään (Ogawa ym. 2004, Maeda ym. 2007, Hatama ym. 2008).  

BPV-5 tyyppi aiheuttaa tyypillisesti ulkomuodoltaan riisinjyvän näköisiä papilloomia vetimiin ja 

utareisiin  (Radostits ym. 2007). BPV-7 ja 8 liitetään ihosyyliä aiheuttaviin virustyyppeihin, joista BPV-

7 aiheuttaa myös vedinsyyliä (Bocaneti ym. 2016, Dagalp ym. 2017). Kuitenkin BPV-7 havaitaan 

usein terveen naudan vetimen iholta ja harvemmin vetimen syylästä (Tozato ym. 2013). Muita 

tyypillisiä ihosyyliä aiheuttavia papilloomavirustyyppejä ovat BPV-1, -2, -3, ja 4 (Dagalp ym. 2017). 

Näistä BPV-1 ja 2 aiheuttavat tyypillisiä fibropapilloomasyyliä, jotka ovat kukkakaalimaisia, karkeita 

ja väri vaihtelee harmaasta valkoiseen (Divers ym. 2008). BPV-1 ja 2 :n aiheuttamat syylät 

muodostuvat yleisimmin ruumiin etupuoliseen ihoon, kuten otsaan, kaulaan ja selkään (Radostits 

ym. 2007). BPV-1 on liitetty ihopapilloomien lisäksi myös vedinten papilloomiin, sekä 

genitaalilpapilloomiin, jossa syyliä kehittyy sonnien peniksiin, ja ajoittain vaginaan (Bocaneti ym. 

2016, Divers ym. 2008).  BPV-1, 2, ja 13:n tiedetään pystyvän papilloomaviruksilla epätyypilliseen 

tapaan aiheuttamaan infektion toisellekin eläinlajille kuin naudalle eli hevosille, joille kehittyy 

persistoivia ihokasvaimia, joita nimitetään sarkoideiksi (Nasir ym. 2008). Muita eläinlajeja, joille 
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tiedetään ainakin BPV-1, - 2, -5 ja 13 tyyppien voivan aiheuttaa infektioita ovat jakit, tapiirit, seeprat, 

kirahvit, antiloopit ja biisonit (Bocaneti ym. 2016). 

BPV-4 tyypin on ihosyylien muodostamisen lisäksi todettu aiheuttavan epiteliaalisia syyliä 

ruoansulatuskanavan etummaisen osan limakalvoille, kuten suuhun, kieleen, ruokatorveen ja 

pötsiin (Borzacchiello ym. 2008). Nämä ruoansulatuskanavassa ilmenevät papilloomat altistavat 

naudan ruoansulatuskanavan okasolukarsinoomalle (Campo ym. 2002). BPV-2 ja 1 tyypin tiedetään 

ihosyylien muodostamisen lisäksi olevan tärkeä tekijä virtsarakon syövän synnyssä (Dagalp ym. 

2017).  

 

6.5 Papillomatoosin taudinkuva 

Dagalp ym. (2017) raportoivat papilloomaviruksen eri tyyppien aiheuttavan yleensä erilaisen 

taudinkuvan, joissa papilloomien ilmenemispaikat naudan kehossa ja syylien ulkomuoto vaihtelevat 

tyypeittäin. Kuitenkin poikkeuksena useissa tutkimuksissa on huomattu, että saman BPV-tyyppin 

aiheuttamat muutokset eivät aina olleet rajoittuneet tiettyyn naudan kehon osaan ja voivat myös 

aiheuttaa makroskooppisesti erilaisia papilloomia kuten kukkakaalimaisia, rihmamaisia tai pyöreitä 

papilloomia (Dagalp ym. 2017). 

Schmitt ym. (2010) havaitsivat, että yhdestä syylästä löydetään usein monen eri BPV tyypin DNA:ta. 

Tulos voi kertoa, ettei naudan iholla tapahdu kilpailua eri BPV tyyppien kesken, jolloin yksi 

virustyyppi ei kehity valtapopulaatioksi. On myös mahdollista, että yhden BPV tyypin esiintyminen 

altistaa toiselle BPV-infektiolle. Ei ole myöskään varmuutta siitä, mikä monen eri BPV tyypin rooli 

samassa syylässä on. Onko syylä yhden vai useamman BPV-tyypin aiheuttama? Esiintyvätkö BPV-

tyypit samassa solussa vai samassa syylässä mutta eri soluissa? Ovatko kaikki syylästä löytyvät BPV-

tyypit aktiivisena mukana infektiossa, vai onko osa niistä vain matkustajina mukana? (Schmitt ym. 

2010). Tutkijat ovat havainneet naudan terveellä iholla esiintyvän yleisesti useita eri BPV-tyyppejä 

aiheuttamatta kumminkaan oireita (Tozato ym. 2013). 

 

6.6 Papilloomien eri muodot ja syylän synty 

Syyliä on kahdenlaisia: epiteliaalisia syyliä ja fibropapilloomia (Radostits ym. 2007). Epiteliaalisissa 

syylissä on enemmän epiteelikudosta kuin sidekudosta ja fibropapilloomissa on sidekudosta 

enemmän kuin epiteelikudosta (Radostits ym. 2007). Syylien ulkomuoto voi vaihdella huomattavasti 

eri BPV-tyyppien kesken. Syylät voivat olla lehtimäisiä, kukkakaalimaisia, rihmamaisia, tasaisia ja 
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pyöreitä tai riisinjyvän mallisia. Syylä voi olla ns. varrellinen tai leveäkantainen. Varrellinen syylä 

roikkuu naudan kehosta pienen ihovarren varassa ja leveäkantainen syylä on kiinnittyneenä ihoon 

koko pituutensa tai osan pituutensa matkalta. Syyliä kehittyy yleisimmin naudalla päähän, kaulaan 

sekä vetimiin (Börkü ym. 2007). Papillomatoosin aiheuttamat oireet ovat yleensä selviä perinteisissä 

syylissä, mutta tasaiset, laajakantaiset ja harmaat syylät voidaan joskus sekoittaa pälvisilsaan (Divers 

ym. 2008).  

Jotta virus infektoisi eläimen, sen tulee päästä ihon sisälle pienistä ruhjeista tai haavaumista (Divers 

ym. 2008). Ihon sisälle päästyään virus infektoi orvaskeden tyvikerroksen keratinosyyttejä ja alkaa 

replikoitumaan niissä (Borzacchiello ym. 2008). Keratinosyytit muuntuvat sitten normaalisti 

levyepiteeliksi ja samanaikainen viruksen replikoituminen ihon oka- ja jyväissolukerroksessa 

aiheuttaa keratinosyyttien liiallista kasvua, jolloin muodostuu syylä (Radostits ym. 2007). 

Virusproteiinien ilmentyminen rajautuu solujen levyepiteelikerrokseen, josta myös uudet virukset 

eritetään ympäristöön ja lopulta solu kuolee (Radostits ym. 2007).  

 

6.7 Tappiot ja haitat 

Vetimissä ilmenevät syylät ovat merkittävä haitta, sillä lypsykoneen lypsimet eivät ehkä istu enää 

vetimiin. Tällöin lypsämisestä tulee vaikeaa tai mahdotonta (Dagalp et al., 2017). Lypsyn 

epäonnistuessa lehmä altistuu utaretulehdukselle. Syylät heikentävät hyvän hygienian ylläpitämistä 

vetimissä ja voivat haavautua ja repeytyä, joka voi pahimmillaan johtaa vedinkanavan 

vinoutumiseen. Syylä vetimen päässä pystyy jopa tukkimaan vedinkanavan osittain tai kokonaan 

(Lunardi ym. 2016). 

Papillomatoosin ollessa vakava naudalle kehittyy laajat ja massiiviset syylärykelmät. Tällöin eläin voi 

oireilla mm. yleiskunnon ja maidontuotannon laskemisena ja nuoret yksilöt kasvun hidastumisena 

(Borzacchiello ym. 2008). Yleensä vakavat tautitapaukset ovat seurausta eläimen 

immuunipuolustuksen vajavaisuudesta, jolloin papilloomaviruksen aiheuttamat papilloomat voivat 

levitä ja kasvaa hallitsemattomasti, sekä muuntua pahanlatuisiksi, jolloin kyseessä on syöpä (Nasir 

ym. 2008). Pahimmillaan eläin voi kuolla laajalle levinneeseen papillomatoosiin (Borzacchiello ym. 

2008).  

Ihon syylät voivat johtaa eläimen teurastuksessa vuodan arvonmenetykseen (Araldi ym. 2014). 

Sonnien peniksessä ilmenevät syylät haittaavat siitostulosta tai tekevät siitoksen täysin 
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mahdottomaksi (Campo ym. 2002). Syyliä voi kasvaa perianaalialueelle, jotka eivät vähennä eläimen 

aktiivisuutta tai tuottavuutta, mutta ovat kosmeettinen haitta (Radostits ym. 2007). 

Ruoansulatuskanavan syylät jäävät usein huomaamatta, ellei tehdä suun tutkimusta, ruokatorven 

tähystystä tai rumenotomiaa. Naudoilla ruoansulatuskanavan papilloomat ovat hyvänlaatuisia ja 

yleensä oireettomia, mutta toisinaan aiheuttavat eläimelle syömisvaikeuksia ja häiritsevät 

tehokasta röyhtäilyä johtaen vagaalisen ruoansulatushäiriön merkkeihin (Divers ym. 2008).  

Vaikka kaikki papilloomavirukset ovat yleensä hyvin lajispesifisiä, voivat muutamat naudan 

papilloomavirustyypit aiheuttaa myös hevoseläimille infektioita (Nasir ym. 2008). Hevoselle 

muodostuu tällöin pahanlatuisia fibroblastisia ihokasvaimia eli sarkoideja, jotka voivat olla 

paikallisesti aggressiivisia ja invasiivisia (Nasir ym. 2008). Hevosten sarkoidit ovat usein pysyviä ja 

hoitoon vastaamattomia, ja voivat johtaa hevosen arvon menetykseen (Campo ym. 2002). Sarkoidit 

ovat hevosten yleisin ihokasvain. BPV:n tiedetään voivan levitä naudasta hevosiin, mutta ei tiedetä, 

pystyykö BPV leviämään hevosesta toiseen tai hevosesta takaisin nautaan (Nasir ym. 2008).   

 

6.8 Leviäminen 

Naudan papilloomaviruksen lähde ja kantaja on luonnollisesti nauta (Hamad ym. 2016). 

Papillomatoosi leviää usein suorassa kontaktissa eläimestä toiseen. Myös epäsuora leviäminen on 

mahdollista muun muassa kontaminoidun rehun, tarvikkeiden ja pintojen välityksellä (Börkü ym. 

2007). Sonni voi levittää virusta sperman mukana aiheuttaen lehmille syyliä vaginaan astutuksen 

seurauksena (Divers ym. 2008). Siementen keruussa sperma voi kontaminoida käytetyn 

keinovaginan, mikäli huolellista desinfektioita ei suoriteta (Divers ym. 2008). 

Monien kärpäslajien ajatellaan toimivan viruksen välittäjinä (Nasir ym. 2008, Borzacchiello ym.  

2008). Tautiin sairastuminen on yksilöllistä ja siihen vaikuttavat monet tekijät, kuten heikentynyt 

immuunipuolustus, ravinnollinen- tai hormonaalinen epätasapaino, sekä perimä (Börkü ym. 2007). 

Joskus virusinfektio voi alkaa pelkästään mahdollisuudesta päästä ihon sisälle, ja vasikoilla voidaan 

nähdä syylien rykelmiä mm. nupotushaavojen paikalla, korvalappujen reiän ympärillä sekä 

tatuoinnin kohdalla (Radostits ym. 2007). Naudan papilloomaviruksilla horisontaalisen leviämisen 

lisäksi on raportoitu myös vertikaalista leviämistä (Bocaneti ym. 2016). BPV:n DNA:ta on havaittu 

juuri syntyneen jälkeläisen verestä, emän kohdusta, istukasta, sekä sikiövedestä. Täten oletetaan 

viruksen leviämisen emältä poikaselle olevan mahdollista (Yaguiu ym. 2008).  
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6.9 Immuniteetti  

Ihopapilloomat ilmenevät lähinnä nuorilla eläimillä. Vanhemmille naudoille on yleensä kehittynyt 

immuniteetti nuorempana olleesta kliinisestä tai subkliinisestä infektiosta (Radostits ym. 2007). 

Kehittynyt immuniteetti on BPV-tyyppispesifinen, joten se suojaa vain kohdatuilta virustyypeiltä 

(Dagalp ym. 2017). Tosin tästä aiheesta tulisi vielä tehdä lisätutkimuksia (Dagalp ym. 2017). 

Tavallisesti syylät häviävät itsestään terveiltä naudoilta viimeistään vuoden kuluessa soluvälitteisen 

immuunipuolustuksen ansiosta (Borzacchiello ym. 2008). Syylän hylkimisreaktion aikana suuret 

määrät aktivoituja lymfosyyttejä kerääntyvät syylän alla olevaan ihokerrokseen ja siitä edelleen 

syylän sisälle (Borzacchiello ym. 2008). Eläimet, joilla on heikentynyt immuunipuolustus, eivät 

välttämättä onnistu voittamaan infektiota, jolloin syylät jäävät ja voivat lisääntyä ja levitä 

entisestään hallitsemattomasti (Borzacchiello ym. 2008). 

Nasir ym. (2008) pohtivat artikkelissaan, kuinka naudan immuunivaste BPV-viruksille on yllättävän 

huono. Eläimet voivat kantaa massiivisia syyliä ja tuottaa viruksia suurissa määrissä ilman että 

naudan elimistö vastaisi BPV:n antigeeneihin infektion aikana. Papilloomaviruksen vasta-aineita 

naudan elimistö tuottaa vain harvoin. Immuunipuolustuksen epäonnistuminen tunnistaa elimistöön 

tunkeutuvaa virusta tai uusia kehittyviä viruksia on selitettävissä sillä, että viruksen elinkierto on 

rajoittunut vain isännän epiteeliin ja siten se ei olisi kontaktissa immuunipuolustuksen kanssa. Syylät 

voivat siis persistoida normaalin immuunipuolustuksen omaavassa eläimessä pitkiäkin aikoja. On 

havaittu, että jos syylät ovat haavaisia ja verta vuotavia, naudalta löytyy vasta-aineita virusta 

vastaan. Vaurioituneessa syylässä viruksen antigeenit joutuvat kosketuksiin elimistön 

immuunipuolustuksen solujen kanssa ja immunisaatio naudan elimistössä pystyy kehittymään. 

Samoin immuunivaste ja vasta-aineiden tuotto saadaan aikaiseksi kokeellisesti, jos puhdistettua 

virusta tai viruksen proteiineja injektoidaan lihaksensisäisesti (Nasir ym. 2008).  

 

6.10 Papilloomavirus ja syöpä 

Osa naudan papilloomavirustyypeistä, kuten BPV-4, BPV-1 ja -2 altistavat syövälle, mikäli eläimellä 

on jostain syystä heikentynyt immuunipuolustus (Kumar ym. 2015). Yleisimmin tämä tekijä on 

naudan altistuminen sananjalka-kasville (Pteridium aquilinum) laitumilla tai rehun mukana (Nasir 

ym. 2008). Kasvi sisältää immunosuppressantteja, karsinogeenejä sekä lukuisia mutageeneja, kuten 

Kversetiiniä ja Ptaquiloside-karinogeenia (Nasir ym. 2008). Jatkuva altistus sananjalkakasville 

aikaansaa naudalla kroonisen immunosuppression, jossa kiertävien lymfosyyttien määrä vähenee 
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(Nasir ym. 2008). Tällöin naudan immuunipuolustus ei kykene torjumaan syyliä, jolloin ne säilyvät ja 

voivat levitä hallitsemattomasti (Borzacchiello ym. 2008). BPV-4 tyypin aiheuttamat syylät 

ruoansulatuskanavan etupuoliskossa (suussa, ruokatorvessa, pötsissä ja verkkomahassa) pääsevät 

kehittymään pahanlaatuisiksi kasvaimiksi, jolloin naudalle tulee okasolukarsinooma, eli syöpä 

(Borzacchiello ym. 2008). Alueilla, missä laitumilla ei kasva sananjalkaa, papilloomaviruksesta 

lähtöisin olevia ruoansulatuskanavan tai virtsarakon syöpiä tavataan vain harvoin, vaikka 

oletettavasti naudat infektoituvat jatkuvasti papilloomaviruksilla (Bocaneti ym. 2016). Muita 

altistavia tekijöitä voi olla naudan sairaus, joka heikentää immuunipuolustusta, esimerkiksi BVDV -

infektio (Kumar ym. 2015).  

Borzacchiello ym. (2008) huomiovat, miten ihmisen altistumisella sananjalan ptaquiloside-

karsinogeenille epäsuorasti lehmän maidon kautta on suuri merkitys terveydelle, sillä nämä on 

yhdistetty ihmisen ruokatorven ja mahalaukun syöpään, sekä paikoitellen myös koko 

ruoansulatuskanavan syöpään. Varsinkin kehitysmaissa ruokatorven syövästä on löydetty suuria 

määriä ihmisen papilloomavirus 16 DNA:ta. Näillä alueilla ihmisen sananjalan kulutus on myös 

korkeaa joko suoraan syömällä tai epäsuorasti lehmän maidon kautta (Borzacchiello ym. 2008). 

Virtsarakon syöpää aiheuttaa papillomaviruksista BPV-1 ja -2 (Nasir ym. 2008). Tutkimusten 

perusteella oletetaan, että nämä infektoivat virtsarakon limakalvon, jossa ne aiheuttavat ns. 

tuloksettoman infektion, sillä kyseiset virukset eivät tuota syyliä, viruksen rakenneproteiineja tai 

uusia virioneita (Nasir ym. 2008, Borzacchiello ym. 2008). Altistuminen sananjalan 

immunosuppressanteille, mutageenisille ja karsinogeenisille tekijöille saa aikaan virusten geenien 

ekspression joka johtaa solujen transformaatioon ja käynnistää niiden kehittymisen pahanlaatuisiksi 

(Borzacchiello ym. 2008). Viruksen ja sananjalan yhteys on edelleen heikosti ymmärretty (Nasir ym. 

2008).  

 

6.11 Piilevä infektio  

Kuten monet muut virukset, myös naudan papilloomavirus voi luoda latentin infektion (Nasir ym. 

2008). Viruksen DNA:ta löydetään usein terveen naudan ihon epiteelistä, ja se on myös tieteellisesti 

hyväksytty infektion latentiksi oleskelupaikaksi (Nasir ym. 2008). Mahdollisesti ihon epiteelin 

vaurion seurauksena tapahtuva tulehdussytokiinien tuotto ja solujen lisääntymisen stimulaatio voi 

saada aikaan viruksen geenien ilmentymisen johtaen papillooman syntyyn (Nasir ym. 2008). 

Papilloomaviruksia on havaittu sekä oireettomilta että papilloomatoosista kärsiviltä eläimiltä ihon 
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lisäksi myös ei-epiteliaalisista kudoksista, kuten verestä, lymfosyyteistä, siemennesteestä, siittiöistä, 

maidosta, virtsasta, munasoluista, munasarjoista, kohdusta ja kohdun nesteistä (Bocaneti ym. 

2016). Näitä kaikkia voidaan pitää virusinfektion mahdollisina reservoaarina (Bocaneti ym. 2016). 

 

6.12 Papilloomatoosin hoito  

Papilloomat katoavat usein itsestään, jolloin mitään hoitoa ei tarvita. Kumminkin papilloomien 

kestoaika naudassa vaihtelee 1 - 14 kuukauden välillä, jolloin vaikeassa paikassa kuten vetimessä 

oleva papillooma voidaan joutua poistamaan ennen sen luonnollista katoamista (Divers ym. 2008). 

Yksittäiset syylät voidaan poistaa kirurgisesti, murskaamalla tai esimerkiksi hirttämällä. Syyliä 

voidaan myös jäädyttää pois tai käyttää ns. kylmäkirurgiaa, missä syylä poistetaan ja samalla 

stimuloidaan soluvälitteistä immuunipuolustusta (Divers ym. 2008).   

Papillomatoosia voi ennaltaehkäistä rokottamalla vasikat (Divers ym. 2008). Tosin rokote ei suojaa 

muilta papilloomavirustyypeiltä, kun siltä mille se on suunnattu, eikä se välttämättä nopeuta jo 

olemassa olevien syylien häviämistä (Divers ym. 2008). Börkü ym. (2007) kokeilivat hyvin tuloksin 

Ivermektiinin tehoa naudan papillomatoosin hoitoon. Papilloomien häviäminen naudalta on 

ennemmin soluvälitteisen kuin humoraalisen immuunipuolustuksen ansioista. Ivermektiini stimuloi 

näitä molempia, jolloin paraneminen on voinut tutkimuksessa tapahtua ivermektiinin 

immuunipuolustusta stimuloivan vaikutuksen ansioista (Börkü ym. 2007).  Papillomatoosin hoitoon 

kokeilivat Cam ym. (2007) muita epäspesifisesti immuunipuolustusta stimuloivia lääkkeitä ja 

kemiallisia aineita. Loislääke levamisoli oli yksi tällaisista aineista. Levamisolilla tiedetään yleisesti 

olevan vaikutusta immuunipuolustukseen monilla eläinlajeilla ja sen tehokkuutta on demonstroitu 

kroonisten infektioiden, tulehdussairauksien ja kasvainten hoidossa. Kyseisessä tutkimuksessa 

levamisoli suun kautta syötettynä osoittautui tehokkaaksi hoidoksi papillomatoosia vastaan (Cam 

ym. 2007). 

 

6.13 Rokotteet  

Eläinten omia papilloomaviruksia on tutkittu laajasti esimerkiksi naudalla, jäniksellä ja koiralla paitsi 

eläinten tautien takia, mutta ennen kaikkea näitä on käytetty mallina ihmisen papilloomaviruksen 

tutkimuksille (Kirnbauer ym. 1996, Bocaneti ym. 2016). Eläinten papilloomavirusten tutkimukset 

ovat olleet korvaamattomia tutkittaessa papilloomavirusten biologiaa, viruksen aiheuttamaa 

immuunivastetta isännälleen sekä rokotteiden kehittämisessä (Campo ym. 2002). 
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Papilloomavirusinfektioiden immuniteetin tutkimisessa nauta on ollut suosittu mallieläin, sillä BPV:n 

aiheuttamasta syylästä on voitu eristää suuria määriä infektiivisiä viruspartikkeleita (Kirnbauer ym. 

1992). Erilaisia papilloomavirusrokotteita on kehitelty eläimillä aikaisemmin elävillä viruksilla, 

formaliinilla inaktivoiduilla viruksilla, synteettisillä viruksen kaltaisilla partikkeleilla (VLP) ja DNA-

rokotteilla (Nicholls ym. 2000). Kokeelliset tulokset eläinten immunisaatiosta rokotetuille 

virustyypeille ovat olleet hyviä (Nicholls ym. 2000). Eläimillä tehdyt rokotteet ovat osoittaneet, että 

rokotus papilloomavirusta vastaan on paitsi mahdollinen, myös tehokas (Campo ym. 2003). 

Onnistuneita tutkimuksia rokotetuista eläimistä papilloomavirusta vastaan on lukuisia (Campo ym. 

1997b, Schiller ym. 2001, Campo ym.  2003). 

Papilloomaviruksen kaltaisista partikkeleista, kuten rakenneproteiineista L1 (suurempi 

rakenneproteiini) tai L2 (pienempi rakenneproteiini) koostuvat rokotteet ovat osoittautuneet 

tehokkaiksi ja ne tuottavat moninkertaisen vasta-ainepitoisuuden luonnolliseen infektioon 

verrattuna (Stanley ym.  2012). Näillä viruksen kaltaisilla synteettisillä partikkeleilla on 

morfologisesti ja immunologisesti natiivin viruksen ominaisuudet, mutta toisin kuin oikeat virukset, 

ne eivät ole infektiivisiä, koska niiden mukana ei siirry viruksen genomia. Eläinlääketieteessä 

rokotteen hinta tulee aina punnita sen tarjoamaan hyötyyn verrattuna (Watanabe ym. 2017). 

 

7 ISKEEMINEN VEDINKUOLIOTAUTI  

Vedinkuoliotauti on huonosti tunnettu ja tutkittu tauti. Taudin aiheuttajasta, sen yleisyydestä tai 

taudin esiintymisen riskitekijöistä ei tiedetä. Ensimmäistä kertaa vedinkuoliotautia raportoitiin 

vuonna 2004 (Blowey ym. 2004). Vuonna 2014/2015 Isossa Britanniassa oli ollut lisääntyvässä 

määrin raportoituja vedinkuoliotautitapauksia, jotka ovat aiheuttaneet suuria ekonomisia tappioita 

lypsykarjatiloilla (Clegg ym. 2016). Iskeeminen vedinkuoliotauti johtaa vakavaan vedinten vaurioon, 

ja täten yleensä sairastuneen eläimen teurastukseen (Clegg ym. 2016).  

Clegg ym. (2016) kertovat, miten tyypillinen tautitapaus alkaa vetimen tyven ihon muuttuessa 

kuivaksi, paksuuntuneeksi ja kuorruttuneeksi, sekä väriltään tumman punaisesta mustaan. 

Sairastuneista vetimistä lähtee usein myös löyhkäävä haju. Nämä eroosiomuutokset leviävät kohti 

vetimen kärkeä aiheuttaen lehmälle vaikeaa ärsytystä. Tämä saa lehmän nuolemaan intensiivisesti 

vedintään, johtaen lopulta vetimen tuhoutumiseen. Lehmä voi joskus myös purra itse vetimensä 

poikki. Kun vedin on menetetty, eläin usein teurastetaan hyvinvoinnillisista tekijöistä. 
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Tutkimuksessa vain muutama hieho 43 sairastuneesta hiehosta parani spontaanisti taudista  (Clegg 

ym. 2016). 

Iskeemistä vedinkuoliotautia ilmenee yleensä ensikertaa poikineilla ensikoilla (Manning ym. 2016). 

Taudin aiheuttamia muutoksia nähdään yleensä ensikoiden ensimmäisen laktaatiokauden 2 - 3 

kuukauden aikana (Clegg ym. 2016). Toisinaan tautiin sairastuu myös vanhempia lehmiä (Clegg ym. 

2016). Iskeeminen vedinkuoliotauti vaikuttaa olevan rajoittunut vain ihoon, eikä suoranaisesti 

aiheuta utaretulehdusta (Clegg ym. 2016).  Utaretulehdus voi kuitenkin ilmetä vaikeutuneen lypsyn 

seurauksena. 

Vaikka vedinkuoliotauti on vasta tunnustettu taudiksi, vastaavanlaista oireilua hiehoilla on todettu 

ja raportoitu aikaisemminkin Yeruham ym. (1996) artikkelissa. Kyseisessä artikkelissa raportoitiin 

poikivilla hiehojen itsetuhoisesta käyttäytymisestä, mikä ilmeni kohtuuttomana utareiden ja 

vedinten nuolemisena. Huomion arvoista on myös, että kaikilla itsetuhoisesti käyttäytyvillä hiehoilla 

ilmeni samanaikaisesti vakavaa utarepöhöä. Itsetuhoisesti käyttäytyvät lehmät olivat vielä 

jaettavissa kahteen osaan, missä toiset nuolivat vetimien välissä oleva utareiden ihoa ja toiset 

nuolivat vetimiään, sekä vetimien tyven ihoa aiheuttaen haavaumia ja vedinten nekroosia (Yeruham 

ym. 1996). Lisäksi Suomessa, sekä muissa maissa on jo aiemmin esiintynyt vedinkuoliotautia, jossa 

vetimen iho kuolioituu ja on tunnoton. Taudin etiologiasta tai yhteydestä iskeemiseen 

vedinkuoliotautiin ei ole tietoa (suullinen tiedonanto, Heli Simojoki).  

Taudin aiheuttamista muutoksista muun muassa Clegg ym. (2016) tekivät  mikrobiologisen 

selvityksen. Kyseisessä tutkimuksessa oli harkittu, jos sorkka-alueen ihotulehdusta (DD, digital 

dermatits) aiheuttavalla Treponema-bakteerien suvulla olisi osuutta vedinkuoliotaudin synnyssä. 

Päätelmään on päästy, koska vedinkuoliotaudin kostea, sekä täplikäs ulkonäkö muistuttaa 

Treponema-bakteerin aiheuttamien muiden ihotulehdusten ulkonäköä. Vedinkuoliotaudin 

aiheuttamissa muutoksissa on myös samankaltainen löyhkäävä haju kuin Treponema-bakteerin 

aiheuttamassa sorkka-alueen ihotulehduksessa. Tutkimuksen tuloksena havaittiin, että 

vedinkuoliotautia sairastavilla naudoilla oli korkea Treponema-bakteerien esiintyvyys, siinä missä 

terveiden kontrolliryhmän lehmiltä ei löytynyt Treponema-bakteereja (Clegg ym. 2016).  

Tautiin ei ole keksitty mitään hoitoa. Vedinkuoliotautia on yritetty hoitaa vedinkastoilla, 

utarevoiteilla ilman vaikutusta. Muissa hoitoyrityksissä saavutettiin vain vähän parannusta, joihin 

lukeutuu paikallisesti laitettu jodivalmiste, kuparisulfaattiliuos, hypokloriitti, fusidiinihappo, ja 
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injektoitavat antibiootit, injektoitavat steroidit, paikallisesti laitettava antibioottisuihke, sekä 

nuolemista ehkäisevät nenärenkaat (Clegg ym. 2016). 
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8 KYSELYTUTKIMUS VEDINSAIRAUKSISTA     

8.1 Aineisto ja menetelmät  

Helsingin Yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan tutkijat laativat lypsykarjatilallisille 

kyselytutkimuksen, jonka kysymykset koskivat tiloilla havaittuja vedinsairauksia ja tilan perustietoja. 

Tutkimuksen kyselylomakkeessa kysyttiin muun muassa tilan lypsytapaa, navettatyyppiä, 

kuivikkeiden käyttöä, lehmien määrää, keskituotosta sekä maidon laatua. Vedinsairauksista 

kysyttiin vedinrokon ja vedinkuoliotaudin ilmenemisestä viimeisen kolmen vuoden aikana ja naudan 

papillomatoosista kysyttiin, oliko tilan lehmillä ollut haittaavia syyliä vuosittain. Sairauksista 

annettiin lyhyt kuvaus helpottamaan tilallisten arviota siitä, onko sairautta esiintynyt. Vetimiin 

liittyvästä häiriökäyttäytymisestä kysyttiin, olivatko tilan lehmät tai ensikot purreet vetimiä poikki 

itseltään viimeisen kolmen vuoden aikana, sekä oliko joku lehmä tai ensikko viimeisen kolmen 

vuoden aikana nuollut vetimiään tai utarettaan niin intensiivisesti, että iho olisi mennyt rikki. 

Kyselytutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa Suomen vedintautitilannetta, sillä tästä ei juurikaan 

ole olemassa tietoa. Tutkimuksen laatijoiden hypoteesina oli, että Suomen vedintautitilanne on 

hyvä ja vedinsairauksia ilmenee lypsylehmillä vain harvoin ja satunnaisesti. Oletus perustuu 

nautojen parissa työskentelevien eläinlääkärien kliinisiin kokemuksiin vedinsairauksien 

esiintyvyydestä. Kysely oli saatavilla elektronisesti Helsingin Yliopiston Eläinlääketieteellisen 

tiedekunnan kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osaston sivuilla, jonne Valio ja ProAgria tarjosivat 

linkin tuottajille. Tällöin kyselytutkimus tavoitti noin 5400 tilallista. Kyselyyn vastaaminen oli 

mahdollista vuoden 2017 tammikuun ja toukokuun välisenä aikana. Kyselystä tiedottavan 

ensimmäisen viestin jälkeen lähetettiin vielä kolme muistutusviestiä vastausprosentin 

kohottamiseksi. Kyselytulosten analysointiin käytettiin Microsoft Excel taulukkolaskentaohjelmaa. 

Kyselylomake vedinsairauksien osalta on tutkielman liitteenä.     
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8.2 Tulokset  

Vastauksia saatiin yhteensä 716, joista kaksi puutteellisesti täytettyä vastausta jätettiin tarkastelun 

ulkopuolelle. Vastauksia saapui maantieteellisesti epätasaisesti, sillä mm. Pohjois-Savosta ja 

Pohjois-Pohjanmalta oli yhteensä noin 200 vastausta, kun taas Etelä-Suomen läänin alueelta 

(Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Kymenlaakso) vastauksia saapui vain 28kpl (kuva 1). 

Epäsuhdanne johtuu pääosin lehmien epätasaisesta jakaantumisesta Suomessa. 

Kyselykaavakkeeseen vastaaminen oli yleisintä Keski-Suomessa, jossa vastanneita oli 10,0 % 

kyseisen maakunnan tiloista ja vähiten vastanneita oli Sata kunnasta, jossa vain 1 (0,4 %) tilallinen 

oli vastannut kyselyyn. 

 

Kuva 1. Kuvassa on esitetty vastanneiden tilojen jakauma maakunnittain. Eniten vastauksia tuli 

Pohjois-Savosta, vähiten vastauksia kertyi Satakunnasta. Moni vastanneista ei ollut kertonut 

maakuntaansa. 
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Suomen lypsylehmien ja lypsykarjatilojen kokonaismäärää ja alueellista jakaantumista tarkasteltiin 

TIKE:n vuoden 2017 tilastoista (kuva 2). Lypsykarjatilat ja lehmät ovat jakaantuneet epätasaisesti 

Suomessa. Lypsylehmiä oli ollut koko Suomessa 274 954 kpl ja lypsykarjatiloja 7 467 kpl. Koko 

Suomen tilojen keskilehmäluvuksi saadaan siis 36,8. Suurin keskilehmäluku oli Pohjanmaalla ja 

Keski-Pohjanmaalla (42,7) ja pienin Satakunnassa (29,8).  

 

 

Kuva 2. Suomen lypsykarjatilojen jakaantuminen prosentuaalisesti TIKE-keskuksittain.  

 

8.2.1 Vedinrokko  

Vedinrokkoa oli havainnut vain 7 tuottajaa 704:stä kysymykseen vastanneesta, mikä tekee 1,0%. 

Vastaajista 15 oli ollut epävarma vedinrokon esiintyvyydestä ja vastannut ”en tiedä” vaihtoehdon. 

Alueittain havaitut vedinrokkotapaukset sijaitsivat Etelä-Savossa, Keski-Pohjanmaalla, Lapissa, 

Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Savossa. Yhden tapauksen kuntaa ei ollut 

mainittu. Yhteistä tekijää ei vedinrokkotapausten kesken pystytty määrittämään. 

8.2.2 Haittaavia syyliä 
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Haittaavia syyliä vuosittain oli esiintynyt 161:lla vastanneista tiloista, joka tekee 23%. Haittaavien 

syylien esiintyminen verrattuna kyselyyn vastanneiden tilojen määrään maakunnittain on esitetty 

kuvassa 3. Prosentuaalisesti haittaavia syylähavaintoja tehtiin vastanneiden tilojen keskuudessa 

eniten Kymenlaaksossa, joista 40,0 %:lla tilallista oli esiintynyt haittavia syyliä vuosittain. Kainuussa 

syyliä oli esiintynyt 37,5 %:lla. Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla ja Päijät-Hämeessä oli kolmasosalla 

(33,3 %). Syylien poistoja oli suoritettu mm. omenaviinietikalla, jäähdytysmenetelmällä, 

kemiallisesti, mäntysuopaliuoksella, kuminauhalla hirttämällä, tai eläinlääkärin toimesta kirurgisesti 

leikkaamalla.  

 

Kuva 4. Taulukossa on vertailtu kyselykaavakkeeseen vastanneiden tilojen määrää maakunnittain 

tiloihin, joissa on tehty vuosittain haittaavia syylähavaintoja. 

Verrattaessa syylähavaintoja tilojen lehmäkohtaiseen keskituotokseen havaittiin, että 6000 – 8000 

kg maitoa vuodessa tuottavilla tiloilla esiintyi syyliä 30,2 %, 8001 – 10 000 kg maitoa vuodessa 

tuottavilla 24,4 % ja yli 10 000kg maitoa tuottavilla 19,5 %. Vähemmän maitoa tuottavilla tiloilla 

esiintyi siis enemmän syyliä. 
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Tiloilla, joilla tankkimaidon soluluku oli alle 150 000 solua millilitrassa, oli havaittu 25,6 % tiloista 

syyliä vuosittain. Tiloilla joiden soluluku oli 150 000 – 250 000 1/ml esiintyi syyliä 18,1 % tiloista. 

Suurimman tankkimaidon soluluvun tiloja (250 000 – 400 000 1/ml) oli aineistossa ollut vain 5 kpl. 

Näillä tiloilla ei ollut havaittu haittaavia syyliä.  

Pienissä navetoissa havaittiin enemmän syyliä kuin suurissa. Keskilehmäluvultaan yli 120 lehmän 

tiloilla esiintyi syyliä 14,3 % tiloista. Tiloilla, joilla lehmiä oli 60 – 120, esiintyi 8,5 % haittavia syyliä, 

ja 30 – 60 lehmän tiloilla 25,2 %. Alle 30 lehmän tiloilla jopa 31,0 % esiintyi haittavia syyliä (kuva 4.)  

 

Kuva 4a. Syylien esiintymisen prosentuaalinen jakauma navetan keskilehmäluvun mukaan 

jaoteltuna. 
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Kuva 4b. Keskilehmäluvun mukaan jaoteltuna syylähavaintoja tehneet tilat ja kaikki kyselyyn 

vastanneet tilat. 

 Kyselyaineiston perusteella navettatyypeistä lämpimissä pihatoissa oli haittavia syyliä ollut 9,0 % 

tiloista, viileissä pihatossa 13,2 %, kylmässä pihatossa 19,0 % ja parsinavetoissa 32,7 %.  

 

8.2.3 Vedinkuoliotauti  

Vedinkuoliotautia viimeisen kolmen vuoden aikana oli vedinkuoliotautikysymykseen vastanneilla 

esiintynyt 57 tilalla, eli 8,0 % tiloista. Jopa 33 vastaajista (4,6 %) oli vastannut epävarmasti, ettei 

tiennyt oliko tautia esiintynyt tilallansa. Alla olevassa kuvassa (kuva 5.) on esitetty vedinkuoliotaudin 

alueellisesta esiintymistä aineiston perusteella. Taulukossa mukana on vain ne maakunnat, joista 

vastanneita oli vähintään 15. Vedinkuoliotaudin esiintyvyys vaihteli huomattavasti. Etelä-

Pohjanmaalla jopa 17,2 % vastaajista oli havainnut vedinkuoliotautia tilallansa. Pohjanmaan 

maakunnassa, Pirkanmaalla, ja Keski-Suomessa tautia ei oltu vastaajien keskuudessa havaittu 

lainkaan. Tilan maakuntaa ei oltu ilmoitettu 13:ssa vedinkuoliotapauksessa.  
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Kuva 5. Vedinkuoliotaudin prosentuaalinen esiintyvyys viimeisen kolmen vuoden aikana niissä 

maakunnissa, joissa vastanneita oli vähintään 15 kpl.  

Keskituotoksen perusteella lajiteltuna vedinkuoliotautitapauksia oli 6000 – 8000kg/v/lehmä 

tuottavilla tiloilla 6,8 %, 8001 – 10000 kg/v/lehmä tuottavilla oli vedinkuoliotautia esiintynyt 8,3 % 

ja yli 10 000kg/v/lehmä oli vedinkuoliotautia esiintynyt 7,9 %.  

 

Navetan lehmien keskiluvun perusteella jaoteltuna tiloilla, joilla oli yli 120 lehmää, oli 

vedinkuoliotautitapauksia 9,3 %, 60 – 120 lehmän tiloilla esiintyi tapauksia 10,3 % ja 30 – 60 lehmän 

tiloilla 7,7 %, ja alle 30 lehmän tiloilla 6,7 % (kuva 6.).  
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Kuva 6a. Vedinkuoliotautitapausten prosentuaalinen jakauma eri keskilehmäluvun mukaan 

jaoteltuna.  

 

Kuva 6b. Vedinkuoliotautitapausten osuus verrattuna kaikkien tilojen osuuteen keskilehmäluvun 

mukaan jaoteltuna.  

Navettatyypin mukaan lajiteltuna vedinkuoliotautihavaintoja oli esiintynyt viimeisen kolmen 

vuoden aikana lämpimissä pihattonavetoissa 7,7 % tiloista, viileissä pihattonavetoista 8,2 % tiloista, 

kylmissä pihattonavetoista ei oltu havaittu vedinkuoliotautia, ja parsinavetoista 8,0 % tiloista. 

Aineiston perusteella vedinkuoliotaudin esiintyvyyteen ei navetan rakenne vaikuta.  
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8.2.4 Vetimien ja utareen intensiivinen nuoleminen, sekä vetimien pureminen 

Havaintoja lehmien tai ensikoiden Intensiivisestä utareen tai vetimien nuolemisesta oli koko 

aineiston perusteella 13,9 % vastaajista, eli 97 kpl. Näistä tiloista runsaalla kolmasosalla (35,1 %) oli 

eläin pitänyt teurastaa vaivan takia, joten haittaa voidaan pitää merkittävänä. Vetimiään poikki 

purevia oli havaittu 23 tilalla eli 3,3 %. Näille oli kyselykaavakkeessa esitetty kaksi jatkokysymystä: 

”Kuinka monella lehmällä on ollut puremista tilalla kolmen vuoden aikana” ja ”Monesko 

poikimiskerta oli eläimellä ollut kyseessä”. Seitsemällä vedinten puremista havainneella tilalla (30,4 

%) oli esiintynyt vetimien puremista enemmän kuin yhdellä eläimellä. Yhtä poikkeusta lukuun 

ottamatta kaikissa vetimenpuremistapauksissa kyseessä oli ollut kerran poikineet ensikot. Aineisto 

viittaa siihen, että vetimien pureminen on vain ensikoiden ongelma. Nuolemishavaintoja tehneille 

tällaista jatkokysymystä ei ollut.  

Vetimien pureminen ja intensiivinen nuoleminen ilmenevät hieman useammin yhdessä samalla 

tilalla, kuin yksinään kaikkien vastanneiden kesken. Itsetuhoinen intensiivinen nuoleminen oli 

kuitenkin paljon yleisempää kuin koko vetimen poikki pureminen. Vedinten puremia ilmenneillä 

tiloilla 87 % oli havaittu myös vedinten nuolemista. Nuolemista ilmenneillä tiloilla 20,6 % oli 

raportoitu myös puremista (vetimien puremisen yleisyys koko aineistossa 3,3 %).  

Maakunnittain eläinten intensiiviset nuolemishavainnot olivat epätasaisesti jakautuneet. Alla 

olevaan kuvaan (kuva 7.) on otettu tarkasteluun vain ne maakunnat, joista vastanneita oli ollut 15 

tai enemmän  
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Kuva 7. Tilat maakunnittain, joilla oli esiintynyt intensiivistä nuolemista viimeisen kolmen vuoden 

aikana. Määrät on ilmoitettu prosentteina maakunnittain kaikista kysymykseen vastanneista.  

Keskituotokseltaan 6000 – 8000 kg maitoa/v/lehmä tuottavilla tiloilla oli esiintynyt intensiivisesti 

nuolevia 2,3 %, 8001 – 10 000kg/v/lehmä tuottavilla 13,5 % ja suurituotoksisilla tiloilla, yli 10 000 

kg/v/lehmä nuolevia oli ollut 16,3 %.  

Aineiston perusteella tilan koon, eli keskilehmäluvun kasvaessa myös itsetuhoisen käytöksen, 

nuolemisen ja puremisen havainnot näyttivät olevan yleisempiä (kuva 8). Isoimmissa navetoissa, 

joissa oli yli 120 lehmää, nuolemishavaintoja oli tehty 30,2 % sekä puremishavaintoja 12,2 %. 

Hieman pienemmissä navetoissa, joissa lehmiä oli 60 – 120, nuolevia oli esiintynyt 27,0 % ja purevia 

5,5 %. Keskikokoisissa 30 - 60 lehmän navetoissa nuolevia oli 11,7 % ja purevia 2,6 %. Pienimmissä 

navetoissa, joissa alle 30 lehmää nuolevia oli havainnut vain 5,5 % ja purevia 0,8 % vastaajista.   
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Kuva 8. Itsetuhoisten nuolemis- ja puremishavaintojen prosentuaalinen osuus kaikista kyseisiin 

kysymyksiin vastanneista eri keskilehmäluvun tiloilla.  

Itsetuhoista käyttäytymistä ilmeni myös useammin navetoissa, joissa lypsy tapahtuu robotilla tai 

asemalla, kuin navetoissa, joissa lypsy tapahtuu parressa (kuva 9.).  
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Kuva 9. Itsetuhoisten nuolemis- ja puremishavaintojen prosentuaalinen osuus lypsytavan mukaan 

jaoteltuna.  

Vedinkuoliotautitapausten havaintoja verrattiin vetimiään purevien havaintojen määrään. Kun 

vedinkuoliotapausten esiintyvyys koko aineistossa on 8,0 % (57kpl), niin tiloilla, joilla oli esiintynyt 

vetimien puremista, jopa 21,7 % oli havaittu myös vedinkuoliotautia viimeisen 3 vuoden aikana. 

Toisinpäin käännettynä tiloilla, joilla oli esiintynyt havaintoja vedinkuoliotaudista, oli vetimien 

puremista esiintynyt 8,8%, verrattuna koko aineiston 3,3 % yleisyyteen. Tilat, joilla oli esiintynyt 

vedinkuoliotautia, vetimien intensiivistä nuolemista oli havaittu 16,1 % (koko aineistossa 13,9 %). 

Tiloilla, joilla oli ollut intensiivistä nuolemista, vedinkuoliotautia oli havaittu 9,3 % (koko aineistossa 

vedinkuoliotautia 8,0 %). 

 

8.3 Pohdinta   

Suomessa ilmenevistä naudan vedinsairauksista ei löydetty kirjallisuudesta tietoa tähän 

tutkielmaan. Eviraan otetaan harvoin yhteyttä tai lähetetään näytteitä vedinsairauksista. 

Valelehmänrokon (pseudocowpox) osoittamiseen on käytössä PCR-menetelmä. Yksittäisiä 

positiivisia tuloksia on saatu, mutta tilastoa tuloksista ei ole koottuna. Naudan 

herpesmamilliittiviruksen (Bovine herpesvirus-2) osoittamiseen ei ole tällä hetkellä menetelmää 

pystyssä (Suullinen tiedonanto, Paula Syrjälä). 

Kyselytutkimuksen tulosten perusteella vedinsairauksia tilallansa havainneita tuottajia oli vain 

vähän. Täten tutkijoiden hypoteesi Suomen hyvästä vedintautitilanteesta toteutui. Vedinsairaudet 

ovat myös muualla maailmassa huonosti tutkittuja ja raportoituja. Saatavilla olevat artikkelit ja 

julkaisut käsittelivät lähinnä havaittuja vedintautitapauksia, jossa huomio oli taudin aiheuttamissa 

oireissa ja seurauksissa, tai sitten julkaisuissa käsiteltiin vedinsairauksia aiheuttava viruksia ja niiden 

ominaisuuksia. Minkään valtion tai tietyn alueen kattavaa tutkimusta tai raporttia vedinsairauksien 

esiintyvyydestä ja yleisyydestä ei löytynyt. Tosin, muutamissa artikkeleissa pohdittiin, että 

vedinsairaudet olisivat yleisempiä huonon hygienian omaavilla tiloilla sekä käsinlypsytiloilla. Maissa, 

joissa on merkittävä riski suu- ja sorkkatauti epidemialle, tutkitaan enemmän naudan rakkuloita-

aiheuttavia tauteja.   
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Kyselykaavakkeen tarkoitus on kartoittaa Suomen vedinsairaustilannetta. Kyselytutkimukseen 

vastasi 714 tilallista, joka on kaikista Suomen tiloista 9,6 %. Tutkimus oli hyvin onnistunut, sillä tällä 

saatiin karkea arvio mitä vedinsairauksia Suomessa esiintyy, sekä niiden yleisyydestä. Kuitenkaan 

tautien alueellisesta jakaantumisesta ei voitu tehdä johtopäätöksiä, sillä Suomen lypsykarjatilat ovat 

alueellisesti hyvin epätasaisesti jakautuneet ja tuottajien vastausinnokkuus kyselytutkimukseen 

vaihteli huomattavasti alueittain.  

Kyselykaavaketutkimuksessa oli myös lukuisia virhelähteitä. Monet olivat vastanneet 

kyselykaavakkeeseen puutteellisesti, ristiriitaisesti tai huolimattomasti. Myös kyselykaavakkeessa 

vastausvaihtoehto ”en tiedä” aiheutti hankaluuksia tulkinnassa. Vaikka kyselykaavakkeessa oli 

vedintaudeista lyhyt kuvaus auttamaan tuottajaa diagnosoimaan tauteja, ”en tiedä” vaihtoehtoa oli 

kuitenkin käytetty vastaamisessa paljon harvinaisemmissa ja tuntemattomimmissa sairauksissa, 

kuten vedinrokossa ja vedinkuoliotaudissa. Lisäksi, osalla tuottajista saattaa olla kynnys paljastaa 

taudin olemassaolo tilallansa. Kyselytutkimuksen vastaajien joukkoon saattaa myös valikoitua ne 

tuottajat, jotka ovat kiinnostuneita vedinsairauksista, mahdollisesti omakohtaisten tai vaikka 

naapuritilan kokemusten kautta.  

Vedinrokkoa oli kysytyistä vedintaudeista havaittu vähiten eli vain 7 tuottajaa. Lisäksi vedinrokko 

kysymykseen oli vastattu paljon ”en tiedä” vaihtoehtoa (15kpl). Havaintoprosentin ollessa näin pieni 

taudin alueellisesta esiintyvyydestä ei voida tehdä johtopäätöksiä. Myöskään kyseisten 

vedinrokkotapausten kesken ei tämän aineiston perusteella voitu määrittää yhteistä tekijää. 

Vedinrokkohavaintojen tueksi tarvittaisiin lisätietoja siitä, kuinka suurella osalla tilan eläimistä on 

vedinrokkoa esiintynyt, ja onko ennen taudin ilmenemistä hankittu uusia eläimiä karjaan. 

Kyselytulosten perusteella voidaan kuitenkin uskoa, että vedinrokkoa on esiintynyt Suomessa 

viimeisen kolmen vuoden aikana.  

Syylät ovat yleisiä naudalla ja niitä oli esiintynyt myös kyselytutkimuksen vastaajien keskuudessa 

vuosittain runsaalla viidesosalla (22,5%). Syylähavainnot olivat myös kohtuullisen tasaisesti 

jakautuneet Suomen eri maakuntien kesken. Aineiston perusteella havaittiin kaksi eri tekijää, jotka 

näyttivät vaikuttavan syylähavaintojen yleisyyteen. Syylähavainnot vähenivät melko tasaisesti, kun 

tilan lehmäkohtainen maitotuotos kasvoi. Näin ollen hyvätuotoksisissa karjoissa ilmeni vähemmän 

syyliä kuin pienempi-tuottoisissa karjoissa, ja vastaavasti syylähavainnot lisääntyivät, kun tilan 

keskituotos pieneni. Tilan keskilehmäluku oli myös yhteydessä syylien yleisyyteen. Vähiten syyliä 

ilmeni kaikista isoimmilla tiloilla, joilla keskilehmäluku oli yli 120 lehmää. Syylähavaintojen määrä 
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kasvoi tasaisesti, kun tilan keskilehmäluku pieneni, jolloin alle 30 lehmää sisältävissä karjoissa 

havaittiin eniten syyliä. Parsinavetoissa, joissa keskilehmäluku on yleensä pienempi kuin 

pihattonavetoissa havaittiin myös huomattavasti enemmän syyliä.  Kuitenkaan ei voida vetää 

johtopäätöstä siitä, että nämä tekijät vaikuttaisivat suoraan syylien yleisyyteen. 

Vedinkuoliotaudin alueellisessa esiintyvyydessä oli toisinaan huomattavia eroja. Tulosten tulkintaa 

varjosti, se että moni vastaajista oli vastannut ”en tiedä” vaihtoehdon. Tilallisten voi olla vaikea 

diagnosoida tautia ja toisaalta vedinruhjeet saattavat joskus muistuttaa vedinkuoliotaudin oireita. 

Aineiston perusteella näytti että vedinkuoliotautia esiintyisi hieman yleisimmin keskilehmäluvultaan 

isommissa navetoissa, kuin keskilehmäluvultaan pienissä tai keskikokoisissa navetoissa. Muuta 

yhteistä vedinkuoliotaudille altistavaa tekijää ei löydetty aineistosta.  

Lehmien itsetuhoiset häiriökäyttäytymiset, kuten vetimien ja utareiden intensiivinen nuoleminen, 

sekä vetimien pureminen voivat olla vaikeita parantaa. Nämä ovat täten myös taloudellisesti kovin 

haitallisia tilalliselle. Vetimien ja utareen intensiivinen nuoleminen oli aineiston perusteella melko 

yleistä (13,5%) ja näistä oli runsas kolmasosa jouduttu teurastamaan vaivan takia. Vetimien poikki 

pureminen oli ollut lähinnä ensikkojen ongelma. Tuottajilta ei kysytty, kuinka moni näistä oli 

teurastettu, mutta oletettavasti suuri osa, ellei kaikki. Aineiston perusteella nämä kaksi 

häiriökäyttäytymisen muotoa näyttivät kulkevan jokseenkin käsi kädessä, sillä lähes kaikilla tiloilla, 

joilla oli esiintynyt vetimien puremista, oli myös esiintynyt vetimien intensiivistä nuolemista. 

Aineistosta ei käynyt ilmi, esiintyikö tällöin molemmat häiriökäyttäytymisen muodot samalla 

eläimellä vai tilan eri eläimillä. Myös vetimien puremista havaituilla tiloilla runsaalla viidesosalla 

(21,7 %) oli esiintynyt myös vedinkuoliotautia. 

Vetimien ja utareen nuolemista, sekä vetimien poikki puremista havaittiin yleisimmin suurilla tiloilla. 

Sekä nuolemis-, että puremishäiriökäyttäytymis havainnot vähenivät aina kun siirryttiin 

tarkastelemaan alemman keskilehmäluvun tilaa. Aineiston perusteella ei kuitenkaan pystytä 

selvittämään, johtuuko ero siitä, että suuren keskilehmäluvun tiloilla on yksinkertaisesti enemmän 

lehmiä, jolloin kohtuullisen harvinaista häiriökäyttäytymistä ilmenee todennäköisemmin, vai 

altistaako mahdollisesti navetan suuri keskilehmäluku itsetuhoiselle käyttäytymiselle. Myös 

lypsyasema ja robottinavetoissa, jotka ovat usein isompia kuin parsinavetat, havaittiin enemmän 

molempia häiriökäyttäytymisen muotoja kuin parsinavetoissa, jotka yleensä ovat pienempiä. 

Vetimien intensiivinen nuoleminen oli myös yleisempää suurituotoksisilla karjoilla kuin vähemmän 

tuottavilla.  
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