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1 JOHDANTO
Koiran leishmanioosi on vektorivälitteinen sairaus, jonka aiheuttaa Leishmania-suvun
alkueläimet, tärkeimpänä Leishmania infantum. Euroopassa L. infantumin vektorina toimii
Phlebotomus-suvun hietasääsket (ESCCAP 2012). Koiran leishmanioosia esiintyy endeemisenä
Etelä-Euroopassa, Etelä- ja Keski-Amerikassa, Afrikassa sekä Aasiassa. Lisääntyneen
matkustelun ja koirien maahantuonnin seurauksena tautia tavataan myös ei-endeemisillä
alueilla (Solano-Gallego ym. 2011).
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen eläintautien ilmoittamisesta ja mikrobikantojen
toimittamisesta (MMMa 1010/2013 9§) mukaan koiran leishmanioosi kuuluu Suomessa
aluehallintovirastolle

ilmoitettaviin

leishmanioositartunnoista

eläintauteihin.

kunnaneläinlääkärille

tai

Eläinlääkärin

on

aluehallintovirastolle

ilmoitettava
viipymättä

(Eläintautilaki 441/2013 15§). Kunnaneläinlääkäri ilmoittaa kuukausittain toteamistaan
tartunnoista ja vastaanottamistaan ilmoituksista aluehallintovirastolle ja aluehallintovirasto
Elintarviketurvallisuusvirastolle (Eläintautilaki 441/2013 16§).
Tässä kirjallisuuskatsauksessa esitellään Leishmania infantum taudinaiheuttajana ja lisäksi
käydään läpi taudin levinneisyyttä ja tekijöitä, jotka voivat lisätä riskiä tartunnalle. Työn
tarkoitus on koota yhteen tämän hetken tietoa koiran leishmanioosin tartuntatavoista,
diagnostiikasta,

oireista

ja

löydöksistä,

ennaltaehkäisystä,

ennusteesta.
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hoitovaihtoehdoista

ja

2 KIRJALLISUUSKATSAUS

2.1 Leishmania infantum taudinaiheuttajana
Leishmanioosi on zoonoosi ja koiraa on pidetty L. infantumin tärkeimpänä reservuaarina,
mutta viime vuosina myös villieläinten, kuten jänisten ja villien koiraeläinten on todettu
ylläpitävän ihmistartuntoja (Miró ym. 2017). Ihmisten sairaudesta puhuttaessa käytetään
yleensä termiä leishmaniaasi, kun taas koirien tapauksissa terminä on leishmanioosi. Ihminen
saa tartunnan yleensä vektorivälitteisesti infektoituneen hietasääsken piston välityksellä
(Miró ja López-Vélez 2018). Ilman vektoria tartunta voi siirtyä Leishmania-tartunnan
saaneesta ihmisestä toiseen henkilöön verensiirron välityksellä käytettäessä koko verta (Dey
ja Singh 2006), elinsiirroissa (Bouchekoua ym. 2014) tai suonensisäisiä huumeita käyttävillä
jaettujen ruiskujen kautta (Cruz ym. 2002). Harvinaisissa tapauksissa tartunta voi myös siirtyä
vertikaalisesti tartunnan saaneelta äidiltä lapselle raskauden aikana (Meinecke ym. 1999).
Tartunta verensiirron välityksellä on nykyään lähes teoreettinen, sillä käytettävä veri
käsitellään menetelmillä, jotka tuhoavat taudinaiheuttajat (Miró ja López-Vélez 2018).
Kirjallisuudessa ei löydy yhtään julkaisua koirasta suoraan ihmiseen tapahtuneesta
tartunnasta, eikä leishmanioosia sairastavan koiran ole todettu lisäävän ihmisten riskiä
sairastua leishmaniaasiin. Myöskään tartunta leishmanioosia sairastavasta koirasta ihmiseen
neulanpiston välityksellä on ainoastaan teoriassa mahdollinen, sillä neulan kautta
mahdollisesti siirtyvä amastigoottien määrä ei ole riittävä aiheuttamaan tartuntaa (LópezVélez, suullinen tiedonanto 10/2018).
Ihmisillä kliininen leishmaniaasi voi olla joko ihoon vaurioita aiheuttavaa kutaanista muotoa,
ihoa ja limakalvoja vaurioittavaa mukokutaanista muotoa tai eri elimiä vaurioittavaa
viskeraalista muotoa (OIE 2018). Muoto riippuu tartunnan aiheuttaneesta Leishmania-lajista
ja kannasta: viskeraalisen muodon aiheuttaa Euroopassa L. infantum ja sitä tavataan eniten
lapsilla ja immuunivajeesta kärsivillä henkilöillä. Immuunivajailla henkilöillä voi esiintyä myös
kliinisen leishmaniaasin yleistynyttä muotoa, jolloin potilaalla on sekä iho- että elinvaurioita
(van Griensven ja Diro 2012, Miró ja López-Vélez 2018). Koirien leishmanioosi on taas lähes
aina yleistynyttä muotoa (Koutinas ym. 1999). Hoitamattomana viskeraalinen leishmaniaasi
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johtaa usein ihmisen kuolemaan, mutta toisin kuin koirien tapauksessa, lääkehoidolla voidaan
yleensä saavuttaa täydellinen paraneminen (van Griensven ja Diro 2012, Miró ja López-Vélez
2018). Paranemisen jälkeen ihmiselle syntyy todennäköisesti suojaava immuniteetti uutta
tartuntaa

vastaan

(van

Griensven

ja

Diro

2012).

Immuunivajailla

henkilöillä

paranemisprosentti on pienempi ja taudin uudelleenpuhkeaminen todennäköisempää.
Ihmisen kutaaninen leishmaniaasi paranee yleensä spontaanisti ilman hoitoa (Miró ja LópezVélez 2018).

2.1.1 Tartuntatavat koirilla
Leishmania-loisen tärkein tartuntatapa on vektorivälitteinen tartunta hietasääsken
välityksellä. Muita tutkimuksissa todistettuja tartuntatapoja ovat tartunta verensiirron kautta,
veneraalinen tartunta urokselta nartulle sekä vertikaalinen tartunta emolta pennuille. On
myös epäilty, että tartunta saattaa tapahtua muiden vertaimevien niveljalkaisten, kuten
kissan kirpun (Ctenocephalides felis) ja ruskean koirapunkin (Rhipicephalus sanguineus)
välityksellä sekä suoraan koirasta toiseen verikontaktin kautta (Baneth ym. 2008).
Euroopassa Leishmania infantum -loisen luonnollinen tartunta tapahtuu naaraspuolisen
Phlebotomus-lajin

hietasääsken

välityksellä.

Leishmania-loisen

elinkiertoon

kuuluu

infektoituneen nisäkäsisännän makrofageissa elävät solunsisäiset amastigoottimuodot sekä
hietasääsken ruoansulatuskanavan solunulkoiset promastigoottimuodot (Bates 2007).
Leishmania-loisen kehitys hietasääskessä amastigootista infektiiviseksi promastigootiksi
kestää 7—14 vuorokautta ja vaatii vähintään 18 °C:n lämpötilan (ESCCAP 2012). Hietasääski
aiheuttaa kudostuhoa imiessään verta nisäkkäästä, jonka seurauksena infektoituneita
makrofageja pääsee veriaterian mukana hietasääsken suolistoon. Amastigootit aloittavat
kypsymisensä hietasääsken keskisuolen takaosassa, jossa ne läpikäyvät morfologisia
muutoksia. Tämän jälkeen ne vaeltavat keskisuolen etuosaan ja kertyvät etu- ja keskisuolen
liitoskohtaan. Lopulta osa kehittyy nisäkkäille infektiivisiksi promastigooteiksi, jotka voivat
siirtyä hietasääsken ruokaillessa uuteen nisäkäsisäntään (Bates 2007). Hietasääski ruiskuttaa
promastigootit

isäntäeläimen ihoon,

josta isännän syöjäsolut, kuten

neutrofiilit,

dendriittisolut ja makrofagit, syövät ne. Makrofageissa tapahtuu promastigoottien
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erilaistuminen amastigooteiksi, jotka ovat jakautumiskykyisiä. Kun jakautumisia on
tapahtunut tarpeeksi, isäntäsolu repeää ja vapautuneet amastigootit voivat infektoida uusia
syöjäsoluja (Hosein ym. 2017). Hietasääski voi saada tartunnan imiessään infektoituneen
koiran verta. Sairauden lievässä vaiheessa koiran ihon parasiittimäärä on pieni sekä normaalin
näköisessä, että vaurioituneessa ihossa, joten koiran infektiivisyys hietasääskelle riippuu
taudin vakavuusasteesta (Ordeix ym. 2017).
Ihmisten tavoin myös koirilla Leishmania-loisen vertikaalinen tartunta istukan kautta emolta
pennulle on mahdollinen (Rosypal ym. 2005). Tartunta voi tapahtua, vaikka emo olisi tiineyden
hetkellä oireeton (Kegler Pangrazio ym. 2009). Vertikaalisesti tartunnan saaneet pennut voivat
myös levittää tartuntaa edelleen hietasääskiin (Slimane ym. 2014). Tutkimuksissa on saatu
kuitenkin viitteitä, että tartunnan saaneilla nartuilla tiinehtyminen ja tiineyden ylläpito ovat
heikompaa kuin terveillä koirilla (Rosypal ym. 2005).
Leishmania-loisen on todettu voivan tarttua veneraalisesti astutuksen yhteydessä
infektoituneelta urokselta nartulle (Silva ym. 2009). Tartunnan saaneilla uroksilla voi olla
amastigootteja

sisältäviä

tulehdusmuutoksia

sukupuolielimissä,

etenkin

kiveksissä,

lisäkiveksissä, esinahassa ja siittimen päässä (Diniz ym. 2005). Amastigootteja ei kuitenkaan
välttämättä erity siemennesteeseen jokaisen siemensyöksyn yhteydessä, vaan eritys on
ajoittaista.

Nartuilla

vastaavia

amastigootteja

sisältäviä

sukupuolielinalueen

tulehdusmuutoksia ei ole havaittu (Silva ym. 2009).
Leishmania-tartunta on mahdollista saada verensiirron kautta, mikäli verenluovuttajana on
tartunnan saanut koira. Tartunta on mahdollinen siirrettäessä suodattamattomia punasoluja,
jolloin mukana saattaa olla myös infektoituneita makrofageja. Tartunnan ei ole tutkimuksissa
havaittu tarttuvan plasmansiirron välityksellä (Owens ym. 2001).
Leishmania-tartunnan on epäilty olevan mahdollinen myös muiden vertaimevien
niveljalkaisten kuin hietasääsken välityksellä. Tartunta on saatu kokeellisesti siirrettyä koirasta
hamsteriin ruskean koirapunkin (Coutinho ym. 2005) ja kissan kirpun välityksellä (Coutinho ja
Linardi 2007).
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Koiran leishmanioosia on tavattu kotoperäisinä tartuntoina alueilla, joilla ei tiettävästi esiinny
sopivaa hietasääskivektoria, minkä johdosta taudin on epäilty voivan tarttua suoraan koirasta
toiseen. Kotoperäisiä tartuntoja on havaittu Suomessa, Saksassa ja Uudessa-Kaledoniassa
(Naucke ym. 2016). Suomessa raportoidussa tartunnassa Espanjassa puoli vuotta vieraillut
urosbokseri tartutti Suomeen palattuaan Leishmania-loisen toiseen suomalaiseen urokseen
todennäköisesti tappeluhaavojen välityksellä ja suomalaiseen narttuun joko parittelun tai
tappeluhaavojen välityksellä. Koirat sairastuivat kliiniseen leishmanioosiin ja ne lopetettiin
(Karkamo ym. 2014). Karkamo ym. (2014) spekuloivat, että jos koira voi saada toiselta koiralta
Leishmania-tartunnan veri-verikontaktissa haavojen kautta, tartunnan voisi koiran puremasta
saada mahdollisesti myös ihminen.

2.1.2 Levinneisyys
Koiran leishmanioosia esiintyy endeemisenä yli 70 maassa ja myös ei-endeemisillä alueilla
tuontikoirien ja lisääntyneen matkustelun seurauksena (Solano-Gallego ym. 2011).
Leishmanioosin endeemiset alueet ovat alueita, joilla esiintyy Leishmania-loiselle sopivia
hietasääskiä. Hietasääsket vaativat selviytyäkseen ja lisääntyäkseen lämpimät elinolosuhteet
ja sopivan ilmankosteuden. Tärkeimpiä hietasääsken leviämiseen vaikuttavia tekijöitä ovat
talvi- ja kesäkuukausien lämpötilat sekä lämpötilan vuodenaikaisvaihtelu (Koch ym. 2017).
Hietasääsken kehitys munasta aikuiseksi kestää 30–100 vuorokautta ja munien kehitys vaatii
yli 15 °C:n lämpötilan (Taylor ym. 2007). Hietasääsken kylmänsietokyky vaihtelee lajeittain ja
lisäksi kehitys on hitaampaa kylmemmissä olosuhteissa. (Kasap ja Alten 2005). Esimerkiksi
Phlebotomus papatasi -lajin aikuiset naaraat eivät selviydy alle 15 °C:n lämpötilassa pitkiä
aikoja (Kasap ja Alten 2006) ja nopeinta kehitys munasta aikuiseksi tällä lajilla on 32 °C:n
lämpötilassa (Kasap ja Alten 2005). Phlebotomus papatasi -lajin toukat voivat selvitä hengissä
muutaman päivän lämpötilassa 0 °C, kun taas Phlebotomus perniciosus -lajin toukat kuolevat
lämpötilan ollessa 2–10 °C. Munien selviytymisen kannalta riittävä kosteus on tärkeä tekijä
(Kasap ja Alten 2005). Yleisesti ottaen hietasääskiä tavataan alueilla, joilla lämpötila pysyy
usean kuukauden ajan yli 15,6 °C:ssa. Lisäksi hietasääskien selviytymiseen vaikuttaa maaperän
tyyppi, ympäristö sekä sade- ja tuuliolosuhteet. Tällä hetkellä Euroopassa lähinnä Välimeren
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maissa on hietasääskille sopivat elinolosuhteet, mutta ilmaston lämpenemisen myötä
hietasääsket voivat mahdollisesti levitä Keski- ja Pohjois-Eurooppaan (Koch ym. 2017).

2.1.3 Riskitekijät
Koiran geneettinen tausta, immuunivaste ja samanaikaiset muut sairaudet sekä parasiitin
taudinaiheuttamiskyky määrittelevät Leishmania-tartunnan lopputuloksen (Hosein ym. 2017).
Herkillä koirilla voi olla geneettinen alttius sairastua tai herkkyys voi olla hankittua, jolloin
altistavana tekijänä voi olla koiran korkea ikä (Quinnell ym. 2003) tai samanaikaiset muut
vastustuskykyä heikentävät sairaudet (Cringoli ym. 2002). Tutkimuksessaan Miranda ym.
(2008) tutkivat koirien sukupuolen, iän ja rodun vaikutusta herkkyyteen sairastua
leishmanioosiin. Tutkimuksessa todettiin tutkittavassa ryhmässä (390 koiraa, joita hoidettiin
leishmanioosin vuoksi) sairastuneista olevan 61 % uroksia ja 39 % narttuja kun taas
verrokkiryhmässä (12 159 koiraa, jotka olivat käyneet samassa sairaalassa muun syyn vuoksi)
koirista 53 % oli uroksia ja 47 % narttuja (Miranda ym. 2008). Koiran sukupuolella ei kuitenkaan
todennäköisesti ole vaikutusta sairastumisriskiin (Quinnell ym. 2003, Miranda ym. 2008,
Gálvez ym. 2010, Cortes ym. 2012) Sairastuneiden koirien ikäjakauman on todettu olevan
kaksihuippuinen (Miranda ym. 2008, Gálvez ym. 2010). Miranda ym. (2008) totesivat
tutkimuksessaan, että leishmanioosia esiintyi eniten 2—4-vuotiailla koirilla ja yli 7-vuotiailla
koirilla. Sairastuneissa koirissa verrokkiryhmään verrattuna eniten edustetut rodut olivat
saksanpaimenkoira (13,6 %), rottweiler (13,1 %) ja bokseri (7,9 %). Sairastuneissa koirissa
verrokkiryhmään verrattuna vähiten sairastuneita rotuja olivat yorkshirenterrieri (0,5 %) ja
villakoira (0,3 %). Verrokkiryhmässä saksanpaimenkoiria oli 6,4 %, rottweilereita 3,0 %,
boksereita 4,7 %, yorkshirenterriereitä 6,5 % ja villakoiria 3,0 % (Miranda ym. 2008).
Samanlaisia viitteitä rodun ja iän vaikutuksesta herkkyyteen sairastua leishmanioosiin on
saatu myös muissa tutkimuksissa (Solano-Gallego ym. 2011). Koirat, jotka asuvat pääasiassa
tai täysin ulkotiloissa sekä koirat, joilla ei käytetä säännöllistä ulkoloishäätöä ovat myös
suuremmassa riskissä saada tartunta (Gálvez ym. 2010, Cortes ym. 2012). Myös
lyhytkarvaisuus (Cortes ym. 2012) ja koiran suuri koko saattavat lisätä tartuntariskiä (Gálvez
ym. 2010).
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2.1.4 Immunologiset reaktiot Leishmania-tartunnoissa
Leishmania-promastigootit siirtyvät hietasääsken ruokailun yhteydessä isäntäeläimen ihon
verinahkaan, jonka jälkeen niiden on vältettävä isäntäeläimen luontainen immuniteetti ennen
kiinnittymistä makrofagien komplementtireseptoriin ja siirtymistä makrofagien sisälle (Ferrer
2002). Makrofageja pidetään Leishmania-loisten pääisäntäsoluina, sillä niissä tapahtuu
promastigoottien kehitys amastigooteiksi sekä lisääntyminen (Ferrer 2002). Leishmania-loiset
voivat kuitenkin infektoida myös monia muita elimistön solutyyppejä ja näin tunkeutua lähes
kaikkiin kudoksiin (González ym. 1988, Tafuri ym. 2001, Viñuelas ym. 2001, Ferrer 2002, Levy
ym. 2006). Leishmanioosille herkällä koiralla makrofagit voivat kuljettaa amastigootit laajasti
elimistöön jo tunneissa, kun taas resistenteillä koirilla amastigootteja sisältävät makrofagit
pysyvät yleensä paikallisissa imusolmukkeissa ja iholla (Ferrer 2002).
Luonnollisesti

resistenteillä

koirilla

kehittyy

tehokas

spesifinen

T-soluvälitteinen

immuunivaste Leishmania-loista vastaan (Rodrígues-Cortés ym. 2007). Tämä vaste johtaa
immunologiseen resistenssiin ja näin suojaa koiria tartunnalta. Koska luonnonvalinta suosii
resistenttejä genotyyppejä, on endeemisten alueiden paikallisten rotujen yksilöillä usein
tehokas suojaava soluvälitteinen immuunivaste. Tästä syystä tiettyjä rotuja, kuten
ibizanpodencoa, voidaan pitää resistentimpinä kliiniselle leishmanioosille (Solano-Gallego ym.
2000). Resistenteillä koirilla havaittuun voimakkaaseen tyypin 1 auttaja-T-solujen aktivaatioon
(Th1-soluaktivaatioon) liittyy muun muassa interleukiini-2:n ja gamma-interferonin tuotanto
(Rodrígues-Cortés ym. 2007). Tämä tehokas soluvälitteinen immuniteetti tuhoaa solunsisäiset
amastigootit aktivoituneiden makrofagien tuottaman typpioksidin välityksellä (Holzmuller
ym. 2005). Herkillä koirilla taas on liioiteltu tyypin 2 auttaja-T-soluvälitteinen (Th2-välitteinen)
humoraalinen ja puutteellinen Th1-soluvälitteinen immuunivaste (Rodrígues-Cortés ym.
2007). Puutteellinen solunsisäinen amastigoottien tuhoaminen johtaa loisen rajattomaan
lisääntymiseen (Sanchez ym. 2004), B-lymfosyyttien aktivaatioon ja vasta-aineiden
ylituotantoon (Martinez-Moreno ym. 1993, Rodrígues-Cortés ym. 2007, Alexandre-Pires ym.
2010). Leishmania-tartunnan saaneiden koirien seerumista on eristetty leishmaniaspesifisistä
vasta-aineista ainakin immunoglobuliineja G, M ja A, joista immunoglobuliini G on vallitseva.
Myös resistentit koirat tuottavat samoja vasta-aineita, mutta vasta-aineiden määrä on niillä
alhaisempia (Rodrígues-Cortés ym. 2007).
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2.2 Kliiniset oireet ja löydökset
Koiran leishmanioosin taudinkuva riippuu koiran immuunivasteesta, eikä kaikille tartunnan
saaneille koirille välttämättä kehity kliinistä leishmanioosia (ESCCAP 2012). Osa koirista pystyy
eliminoimaan taudin, osalla tauti on oireeton eli subkliininen, ja osalle kehittyy vakavaoireinen
kliininen leishmanioosi (Sykes ym. 2014). Taudin itämisaika vaihtelee kolmesta kuukaudesta
useampaan vuoteen (ESCCAP 2012). Subkliininen tauti voi muuttua kliiniseksi jopa seitsemän
vuoden itämisajan jälkeen (Sykes ym. 2014).

2.2.1 Kliiniset oireet
Tyypillisesti

ensimmäiset

kliiniset

oireet

ovat paikallisia

iho-oireita

hietasääsken

pistokohdassa. Nämä oireet ovat itsestään rajoittuvia ja ne jäävät usein huomaamatta
(ESCCAP 2012). Taudin itämisajan jälkeen kliiniset oireet ja niiden vakavuusaste vaihtelevat
(Ciaramella ym. 1997, Koutinas ym. 1999). Useimmiten taudin ensimmäisiä huomattuja
kliinisiä oireita ovat erilaiset iho-oireet. Iho-oireet ovat usein kutiamattomia, symmetrisiä ja
hilseileviä ihotulehduksia, joihin voi liittyä myös karvattomuutta. Iho-oireiden tyypillisimmät
alueet ovat raajat, korvanlehdet, kuono ja silmänympärykset (Koutinas ym. 1999). Muita
mahdollisia iho-oireita ovat erilaiset kyhmyt, haavaumat, ihon sarveistuminen sekä kynsien
epänormaali kasvu (Ciaramella ym. 1997, Koutinas ym. 1999). Haavaumia tai massamaisia
vaurioita voi esiintyä myös suun ja nenän (Levy ym. 2006) sekä genitaalialueiden limakalvoilla
(Ciaramella ym. 1997, Diniz ym. 2005). Tyypillisiä yleisoireita ja löydöksiä ovat painon
menetys, heikkous, lihasten surkastuminen, ontuminen, suurentuneet imusolmukkeet,
nenäverenvuoto, verivirtsaisuus ja kuume (Ciaramella ym. 1997, Koutinas ym. 1999).
Imusolmukkeiden suurentuminen on reaktiivista imusolmukekudoksen liikakasvua tai
tulehduksesta johtuvaa (Mylonakis ym. 2005). Lisäksi koiralla voi olla suurentunut perna
(Koutinas ym. 1999) ja suurentunut maksa (González ym. 1988). Myös neurologiset oireet ovat
mahdollisia joissain tapauksissa (Viñuelas ym. 2001, Proverbio ym. 2016a). Koiralla voi esiintyä
myös ruoansulatuskanavaoireilua, kuten oksentelua ja ripulia (Ciaramella ym. 1997). Kliinisesti
oireilevalle koiralle tyypillinen korostunut humoraalinen immuunivaste voi johtaa
immuunikompleksien muodostumiseen (Rodrígues-Cortés ym. 2007). Immuunikompleksit
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voivat varastoitua eri kudoksiin, mikä voi edesauttaa munuaiskeräsvaurion (Lopez ym 1996),
vaskuliitin (Pumarola ym. 1991), silmän suonikalvoston tulehduksen (Garcia-Alonso ym. 1996),
lihastulehduksen (Vamvakidis ym. 2000) ja moniniveltulehduksen syntymistä (Slappendel
1988). Edetessään munuaiskeräsvaurio voi johtaa krooniseen munuaisten vajaatoimintaan
(Costa ym. 2003), jolloin tyypillisiä oireita ja löydöksiä ovat lisääntynyt juominen ja
virtsaaminen, oksentelu sekä kuivuminen (Ciaramella ym. 1997). Koiralla voi olla silmän
suonikalvoston

tulehduksen

lisäksi

myös

muita

silmäoireita,

kuten

sarveis-

ja

sidekalvontulehdusta, kuivasilmäisyyttä ja silmäluomien tulehdusta (Solano-Gallego ym.
2011).

2.2.2 Laboratoriolöydökset
Yleisin laboratoriolöydös kliinisessä leishmanioosissa on lievä tai kohtalainen normosyyttinen,
normokrominen, nonregeneratiivinen anemia, mikä on tyypillistä kroonisille sairauksille.
Anemia voi olla myös seurausta vähentyneestä punasolujen tuotosta luuytimessä olevien
parasiittien

aiheuttaman

luuydinhäiriön

vuoksi

(Nicolato

ym.

2013).

Munaisten

vajaatoimintaa sairastavalla koiralla anemia voi johtua myös munuaisvian seurauksena
syntyvän punasolujen tuotantoon tarvittavan erytropoietiini-hormonin puutteesta (DiBartola
ja Westropp 2014). Kliinistä leishmanioosia sairastavilla seerumin kokonaisproteiini- ja
globuliinipitoisuudet ovat yleensä koholla ja albumiinipitoisuus on vähentynyt. (de Freitas ym.
2012). Proteiinielektroforeesissa havaitaan yleensä polyklonaalinen kokonaisproteiinien
nousu, jossa α2-globuliinipitoisuus on kohtalaisesti koholla ja γ-globuliinipitoisuus
voimakkaasti koholla. α2-globuliinipitoisuuden nousu selittyy muun muassa akuutin faasin
proteiinien lisääntymisellä ja γ-globuliinipitoisuuden nousu muun muassa kiertävillä vastaaineilla ja immuunikomplekseilla. Myös mono-, bi- tai oligoklonaalinen globuliiniproteiinien
nousu on mahdollinen (Paltrinieri ym. 2016). Hyperglobulinemia voi johtaa seerumin
viskositeetin

kohoamiseen

(Petanides

ym.

2008).

Varsinkin

monoklonaalinen

hyperglobulinemia voi aiheuttaa hyperviskositeettisyndrooman, jossa kudosten verenkierto
heikkenee aiheuttaen erilaisia vaurioita elimistön herkkiin elimiin, kuten silmiin,
keskushermostoon ja sydämeen. Lisäksi se voi aiheuttaa verenkiertohäiriöitä, kuten
spontaania verenvuotoa nenästä tai ikenistä (Proverbio ym. 2016a). Jopa puolella kliinisesti
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sairaista koirista esiintyy verihiutalekatoa (de Freitas ym. 2012). Verihiutalekadon ja seerumin
verihiutaleita vastaan kohdistuvien vasta-aineiden välillä on havaittu olevan yhteys
leishmanioosia sairastavilla koirilla. Tämän vuoksi verihiutalekadon syntymekanismin
uskotaan olevan sekundäärisesti immuunivälitteinen, jolloin verihiutalevasta-aineet tuhoavat
koiran omia verihiutaleita (Cortese ym. 2009). Verihiutalekato voi olla myös seurausta
megakaryosyyttien eli verihiutaleiden esiasteiden vioittumisesta luuytimessä. Tämän vuoksi
verihiutaleiden tuotto vähenee ja viallisten verihiutaleiden tuhoaminen pernassa lisääntyy
(Manzillo ym. 2006a).

Valkosolujen määrä voi olla tapauksesta riippuen viiterajoissa,

kohonnut tai vähentynyt (Nicolato ym. 2013, De Tommasi ym. 2014). Myös akuutin faasin
proteiinien, kuten C-reaktiivisen proteiinin (CRP) ja seerumin amyloidi A:n (SAA) pitoisuudet
ovat usein koholla kliinisessä leishmanioosissa. Näistä CRP on herkempi, kun taas SAA voi
joillain koirilla pysyä viiterajoissa kliinisessä leishmanioosissa (Martínez-Subiela ym. 2003).
Koska kliininen leishmanioosi voi vaikuttaa useisiin eri elimiin, voi koiralla olla muutoksia myös
eri

elinarvoissa

(Paltrinieri

ym.

2016).

Yleisimmät

löydökset

ovat

urea-

ja

kreatiniinipitoisuuksien nousu sekä maksaentsyymipitoisuuksien (alaniiniaminotransferaasi,
alkalinen fosfataasi, -glutamyylitransferaasi) kohtalainen kohoaminen (Ciaramella ym. 1997).
Virtsanäytteessä tyypillisiä löydöksiä ovat munuaiskeräsvauriosta johtuva proteinuria, mikä
havaitaan kohonneena proteiini/kreatiniinisuhteena sekä alentunut virtsan ominaispaino.
Munuaistiehytvaurion seurauksena virtsassa voi olla glukoosia ja virtsan sedimentissä
lisääntynyt määrä jyväslieriöitä ja solulieriöitä (DiBartola ja Westropp 2014). Myös useiden
tulehdustekijöiden pitoisuudet (CRP, ferritiini, kystatiini C ja adiponektiini) voivat olla koholla
virtsanäytteessä leishmanioosia ja sen seurauksena kroonista munuaisten vajaatoimintaa
sairastavalla koiralla (Tvarijonaviciute ym. 2012, Martínez-Subiela ym. 2013, García-Martinez
ym. 2015).

2.3 Diagnostiikka
Koiran leishmanioosin diagnoosin tulisi perustua sairauteen sopiviin kliinisiin oireisiin ja
kliinispatologisiin muutoksiin, muiden sairauksien poissulkuun sekä infektion ja Leishmaniaspesifisten vasta-aineiden osoittamiseen. Leishmanioosin mahdollisuus tulee muistaa, jos
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koira on syntynyt tai käynyt endeemisellä alueella ja sillä on vähintään yksi leishmanioosiin
viittaava oire. Sairauden varhainen diagnosointi on tärkeää, sillä viivästynyt diagnoosi
heikentää koiran ennustetta huomattavasti (Noli ja Saridomichelakis 2014). Oireilevalta
koiralta tulee tutkia myös munuaisten toiminta, sillä munuaisten tila vaikuttaa sairauden
hoitoon ja koiran ennusteeseen (Solano-Gallego ym. 2009).
Diagnostisten testien suorituskyvyn arvioinnissa voidaan käyttää testien sensitiivisyyttä eli
herkkyyttä ja spesifisyyttä eli tarkkuutta. Sensitiivisyydellä tarkoitetaan testin kykyä tunnistaa
sairaat eli testillä oikein sairaiksi todettujen osuutta kaikista sairaista. Mikäli sensitiivisyys on
alhainen, testillä saadaan paljon virheellisesti negatiivisia tuloksia. Spesifisyydellä taas
tarkoitetaan testin kykyä tunnistaa terveet yksilöt eli testillä oikein terveeksi todettujen
osuutta kaikista terveistä. Testillä, jonka spesifisyys on alhainen, saadaan paljon virheellisesti
positiivisia tuloksia (Uhari 2004).
Koiran leishmanioosin diagnostiikassa käytettävät diagnostiset menetelmät voidaan jakaa
epäsuoriin ja suoriin menetelmiin. Serologiset tutkimukset eli vasta-ainetutkimukset ovat
epäsuoria menetelmiä. Suoria diagnostisia menetelmiä ovat parasitologiset testit, joita ovat
sytologia, histologia, immunohistokemia, organismin viljely ja ksenodiagnostiikka sekä
molekyylibiologiset PCR-menetelmät. Suorilla menetelmillä Leishmania-loinen voidaan
havaita muutaman viikon kuluttua tartunnasta (Paltrinieri ym. 2010). PCR-menetelmä on
yleensä sensitiivisempi Leishmania-tartunnan havaitsemisessa verrattuna serologisiin tai
parasitologisiin menetelmiin. Positiivinen tulos serologisesta tai parasitologisesta testistä
viittaa kuitenkin yleensä siihen, että koiralla on kliininen leishmanioosi, kun taas positiivinen
PCR-tulos ei välttämättä merkitse kliinistä leishmanioosia (Oliva ym 2006). On huomioitavaa,
että koira voi saada diagnostisista testeistä negatiivisen tuloksen, vaikka se olisi aikaisemmin
testeillä todettu tartunnan saaneeksi. Tällä hetkellä ei tiedetä johtuuko negatiivinen löydös
siitä, että koira on eliminoinut taudinaiheuttajan, taudinaiheuttajien määrä on vähentynyt
havaitsemattomalle tasolle vai onko parasiitti siirtynyt toiseen kudokseen kuin tutkittu kudos
(Paltrinieri ym. 2010). Taulukossa 1 kuvataan LeishVet-tutkijaryhmän mukaiset suositukset
koiran leishmanioosin diagnosoimiseen. Taulukko on mukailtu julkaisusta LeishVet guidelines
for the practical management of canine leishmaniosis (Solano-Gallego ym. 2011).
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Taulukko 1. Koiran leishmanioosin diagnosoiminen (Solano-Gallego ym. 2011).
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2.3.1 Parasitologiset testit

2.3.1.1 Sytologia
Sytologinen tutkimus on tehokas diagnostinen tutkimusmenetelmä, kun näytteen arvioijana
on ammattitaitoinen henkilö (Saridomichelakis ym. 2005). Sytologiset tutkimusmenetelmät
ovat edullisia, nopeita, vaativat vain vähän teknisiä välineitä ja lisäksi ne ovat spesifisiä
(Moreira ym. 2007).
Sytologisena näytteenä voidaan käyttää ohutneula-aspiraattinäytettä kudoksesta tai
biologisesta nesteestä, jossa on havaittu muutoksia kliinisesti tai laboratoriotestien avulla.
Biologinen neste voi olla esimerkiksi nivelnestettä, mikäli koiralla on oireena niveltulehdusta.
Helpoiten

näyte

voidaan

ottaa

muuttuneelta

ihoalueelta

tai

suurentuneesta

imusolmukkeesta. Jos koiralla esiintyy luuydinhäiriöön viittaavia laboratoriolöydöksiä, kuten
anemiaa, voidaan näyte ottaa luuytimestä (Paltrinieri ym. 2010). Parasiittitiheys on erityisen
korkea ihovaurioissa, luuytimessä sekä pernassa, mutta parasiitteja voi olla myös
imusolmukkeissa ja maksassa. Verestä parasiittia on hyvin vaikea havaita sytologisella
tutkimuksella (Sykes ym. 2014). Jos kliinisiä oireita ei ole, suositellaan näytteenottoa elimestä
tai kudoksesta, josta todennäköisyys parasiitin havaitsemiseen on korkea. Tällaisia kudoksia
ovat luuydin, imusolmuke, perna ja sentrifugoidun veren valkosolu- ja verihiutalekerros
(Paltrinieri ym. 2010). Lisäksi näytteen voi ottaa mistä tahansa epänormaalista massamaisesta
muutoksesta, jollaisia on raportoitu leishmanioosin aiheuttamana kielessä (Viegas ym. 2012),
kiveksissä (Diniz ym. 2005) sekä suussa ja kuonossa (Levy ym. 2006). Suurentuneiden
imusolmukkeiden ja amastigoottien määrän välillä ei ole välttämättä yhteyttä, joten
imusolmukesytologiaa kannattaa yrittää, vaikka koiran imusolmukkeet eivät olisi
suurentuneet. Laadukas näyte voi kuitenkin olla haastavaa saada, mikäli imusolmuke on
normaalin kokoinen (Saridomichelakis ym. 2005). Giemsa-värjätyt ohutneulanäytteet
tutkitaan 600—1000-kertaisella suurennoksella, jolloin näytteen mahdolliset amastigootit
voidaan havaita (OIE 2018). Parasiittien tunnistaminen on mahdollista myös Diff-Quickvärjätyistä näytteistä (Moreira ym. 2007).
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Sytologinen tutkimus voidaan tehdä myös pernan, maksan tai imusolmukekudoksen
leimausnäytteestä (tissue imprint), jossa mikroskoopin objektilasia painetaan toistuvasti
kudoksen tasaista leikkauspintaa vasten (Sundar ja Rai 2002). Myös ihovaurioista voidaan
ottaa leimausnäyte esimerkiksi ruven alta tai haavaumasta (Reis ym. 2006). Leimausnäyte
kiinnitetään absoluuttisella alkoholilla ja värjätään Giemsa-värillä ennen mikroskoopilla
tutkimista. Tulos ilmoitetaan Leishmania-amastigoottien määränä sataa isäntäsolun tumaa
kohden (Sundar ja Rai 2002).
Koiran kliinisten oireiden vakavuuden ja kudosten ja luuytimen parasiittitiheyden kesken on
havaittu positiivinen korrelaatio, eli oireiden lisääntyessä myös parasiittien määrä lisääntyy
(Reis ym. 2006). Myös ihossa havaitut mikroskooppiset vauriot ja amastigoottien määrä
lisääntyvät sairauden vakavuuden lisääntyessä (Ordeix ym. 2017). Tästä johtuen sytologinen
tutkimusmenetelmä on hyvin sensitiivinen menetelmiä leishmanioosidiagnostiikassa, mikäli
koira on kliinisesti sairas (Saridomichelakis ym. 2005). Myös ulkoisesti normaalin näköisessä
ihossa voidaan leishmanioosia sairastavalla koiralla havaita mikroskooppisia vaurioita ja
Leishmania-amastigootteja (Ordeix ym. 2017). Oireettomissa tartunnoissa sytologisten
menetelmien sensitiivisyys on kuitenkin huomattavasti alhaisempi. Positiivinen tulos osoittaa
infektion ja lisäksi lisää todennäköisyyttä sille, että kliiniset oireet johtuvat leishmanioosista,
eivätkä muusta sairaudesta. Sytologian sensitiivisyys riippuu lisäksi näytteen laadusta,
näytteen arvioijan ammattitaidosta, arviointiin käytetystä ajasta ja tutkittujen näkökenttien
määrästä. Hyvälaatuisessa näytteessä on oltava tarpeeksi soluja ja laadukkaita tutkittavia
näkökenttiä. Lisäksi näytteenlevityksen ja värjäyksen tulee olla onnistunut eikä näytteessä saa
olla mukana verta. Luuydinnäytettä on mahdoton saada ilman veren aiheuttamaa näytteen
laatua heikentävää laimenemista. Sensitiivisyys kasvaa, kun tutkitaan useampia näkökenttiä
ja

Saridomichelakis

ym.

(2005)

ehdottavatkin,

että

tutkitaan

vähintään

1000

öljyimmersionäkökenttää, mikäli ensimmäisen sadan näkökentän jälkeen tulos on
negatiivinen. Myös useamman eri näytteen tutkiminen lisää sensitiivisyyttä (Saridomichelakis
ym. 2005).
Spesifisyys riippuu näytteen tutkijan taidoista sekä näytteen laadusta. Näytteen runsas
luonnollinen pigmenttimäärä voi alentaa spesifisyyttä, sillä pigmenteistä varsinkin
hemosideriini saatetaan virheellisesti tulkita amastigooteiksi niiden samankaltaisen ulkonäön
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vuoksi. Jos amastigoottien tunnistuksessa kuitenkin noudatetaan tarkkoja morfologisia
kriteerejä, on sytologisten testien spesifisyys 100% (Saridomichelakis ym. 2005).
Sytologiassa voidaan havaita mikroskoopilla Leishmania-amastigootteja kohdekudoksen
makrofageissa. Kuvassa 1 nähdään makrofageja ja niiden sisällä amastigootteja.
Sivelynäytettä tehdessä voimakkaasti infektoituneet makrofagit hajoavat helposti, jolloin
amastigootteja voidaan havaita myös solujen ulkopuolella (Paltrinieri ym. 2010). Havaittavat
amastigootit ovat pyöreitä tai ovaalinmuotoisia, 2—3 m pituisia solunsisäisiä organismeja.
Giemsa-värjätyissä näytteissä niillä on vaaleansininen sytoplasma, jossa on suhteellisen suuri
punaiseksi värjäytyvä tuma. Tuman kanssa samassa tasossa on syvän punaiseksi tai violetiksi
värjäytyvä sauvamainen osa, jota kutsutaan kinetoplastiksi. Kun amastigootit on tunnistettu
näytteessä, voidaan määrittää näytteen parasiittitiheys (Sundar ja Rai 2002). Kuvassa 2
havainnollistetaan amastigootin rakenne.

Kuva 1. Makrofageja (paksut nuolet) ja niiden sisällä olevia amastigootteja (ohuet nuolet)
luuydinnäytteessä. MGG-värjäys 1000x suurennos. Kuva Merja Ranta.
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Kuva 2. Leishmania-amastigootin rakenne. Kuva Heini Gröning.
Sytologinen tutkimus mahdollistaa parasiitin tunnistamisen lisäksi myös näytteen muiden
patologisten muutosten arvioinnin. Mahdollisia havaittavia muutoksia ovat muun muassa
lymfoplasmasytäärinen,

granulomatoottinen

tai

pyogranulomatoottinen

tulehdus,

imusolmukkeiden reaktiiviseen suurentumiseen viittaavat muutokset, luuydinhyperplasia
sekä punasolujen vähentynyt määrä luuytimessä (Paltrinieri ym. 2010). Epänormaali solukuva
imusolmukkeen sytologisessa näytteessä havaitaan yleisemmin kliinisesti sairailla kuin
oireettomilla tartunnan saaneilla koirilla. Leishmanioosin aiheuttama imusolmukkeiden
suurentuminen on reaktiivista imusolmukekudoksen liikakasvua, tulehduksesta johtuvaa tai
yhdistelmä molempia (Mylonakis ym. 2005).

2.3.1.2 Histologinen tutkimus
Histologinen arviointi voidaan tehdä tilanteessa, jossa koiralla epäillään vahvasti
leishmanioosia, mutta sytologisella menetelmällä ei ole havaittu amastigootteja (Paltrinieri
ym. 2010). Histologista tutkimusta varten kudosnäytteet kiinnitetään formaliinilla, valetaan
parafiiniblokeiksi, leikataan lasille ja värjätään hematoksylliini ja eosiini värjäyksellä. Koska
kudosleikkeet ovat usein paksuudeltaan epätasaisia, ovat myös amastigootit jakautuneet
leikkeeseen epätasaisesti, mikä voi tehdä näytteen tutkimisesta hidasta ja haastavaa (Sundar
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ja Rai 2002). Lisäksi histologisista näytteistä amastigoottien tunnistaminen on sytologiseen
menetelmään verrattuna vaikeampaa (Toplu ja Aydogan 2011). Kuitenkin jo yhden
amastigootin havaitsemista mikroskoopilla kudosnäytteestä voidaan pitää positiivisena
tuloksena ja diagnoosin varmistumisena leishmanioosiksi (Sundar ja Rai 2002).
Moreiran ym. (2007) tutkimuksen mukaan korkein sensitiivisyys histologisissa ja
immunohistokemiallisissa menetelmissä saadaan käytettäessä polvitaipeen imusolmukkeesta
otettua kudosnäytettä. Myös muita imusolmukenäytteitä tai vaihtoehtoisesti perna- tai
maksanäytteitä voidaan käyttää (Moreira ym. 2007). Ihobiopsia voidaan ottaa vaurioituneelta
ihoalueelta, mutta myös kliinisesti terveestä ihosta voi löytää amastigootteja (de Queiroz
2011).
Kudosnäytteissä havaittuja leishmanioosin aiheuttamia histopatologisia muutoksia ovat usein
granulomatoottinen, pyogranulomatottinen tai lymfoplasmasytäärinen tulehdus sekä
vaihteleva määrä makrofagien sisäisiä amastigootteja (Sykes ym. 2014). Amastigoottien
määrä ja tulehdusmuutokset eivät aina korreloi suoraan. Kudoksessa voi olla suuri
tulehdusreaktio ilman amastigootteja tai vain vähän tulehdusreaktiota, mutta paljon
amastigootteja sisältäviä makrofageja (Xavier ym. 2006). Xavier ym. (2006) tutkimuksen
mukaan kroonisessa tulehdusreaktiossa mononukleaarisia tulehdussoluja on tasaisesti
verinahkan pintaosassa ja paikallisesti syvemmällä verinahkassa verisuonten, rauhasten ja
karvatuppien ympärillä.
Tutkimuksessaan Toplu ja Aydogan (2011) havaitsivat amastigootteja histologisessa
tutkimuksessa tartunnan saaneiden koirien imusolmukkeissa (64 %:lla tutkituista koirista),
pernassa (50 %:lla), luuytimessä (45 %:lla) ja maksassa (41 %:lla) Sytologisella
tutkimusmenetelmällä amastigootteja havaittiin eniten tartunnan saaneiden koirien
imusolmukkeista (64 %:lla), toiseksi eniten pernasta ja luuytimestä (57 %:lla) ja kolmanneksi
eniten maksasta (36 %:lla) (Toplu ja Aydogan 2011).
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2.3.1.3 Immunohistokemiallinen tutkimus
Immunohistokemiallinen tutkimusmenetelmä on tekniikka, jossa spesifisiä primäärisiä vastaaineita

käyttämällä

kudosleikkeestä

voidaan

osoittaa

tietty

antigeeni.

Suorassa

immunohistokemiassa vasta-aineeseen on liitetty merkkiaine, joka mahdollistaa vasta-aineantigeenikompleksin havaitsemisen mikroskoopilla. Epäsuorassa immunohistokemiassa
merkkiaine on liitetty sekundaariseen vasta-aineeseen, joka tunnistaa ja sitoutuu
primääriseen spesifiseen vasta-aineeseen. Merkkiaineena käytetään yleensä fluoresoivia
väriaineita. Vaihtoehtoisesti vasta-aineisiin voidaan liittää väriä tuottavia entsyymejä, jolloin
vasta-aine-antigeenikompleksi

nähdään

entsymaattisen

reaktion

kautta.

Epäsuora

immunohistokemia on näistä yleisemmin käytetty menetelmä, sillä sen sensitiivisyys on
korkeampi kuin suoran menetelmän. Epäsuorassa menetelmässä saadaan intensiivisempi
värjäystulos, sillä yhteen primääriseen vasta-aineeseen voi sitoutua kaksi sekundaarista vastaainetta ja näin ollen myös kaksi merkkiainetta (Kalyuzhny 2016).
Immunohistokemiallista menetelmää voidaan käyttää täydentämään histologista tutkimusta
(Toplu ja Aydogan 2011). Menetelmää voidaan käyttää, mikäli histologisessa tutkimuksessa
havaitaan leishmanioosiin viittaavia histopatologisia muutoksia ilman amastigootteja
(Paltrinieri ym. 2010). De Queiroz ym. (2011) tutkimuksen mukaan immunohistokemiallisella
menetelmällä havaittiin histologiseen menetelmään verrattuna 12 % useammassa
ihonäytteessä amastigootteja. Immunohistokemialla on mahdollista erottaa jo pieni määrä
amastigootteja, sillä kontrasti ympäröivän kudoksen ja amastigootin välillä on suuri (de
Queiroz ym. 2011). Yleensä menetelmässä käytetään fluoresoivalla merkkiaineella leimattuja
parasiitin pintareseptoreihin sitoutuvia vasta-aineita (Sundar ja Rai 2002). Tutkimuksessaan
Toplu ja Aydogan (2011) havaitsivat immunohistokemiallisella menetelmällä Leishmaniaamastigootteja tartunnan saaneiden koirien imusolmukkeissa (100 %:lla tutkituista koirista),
pernassa (100 %:lla), luuytimessä (91 %:lla), maksassa (82 %:lla) ja ihossa (86 %:lla).
Amastigootteja havaittiin myös harvinaisemmin kielessä (45 %:lla), munuaisissa (41 %:lla),
suolistossa (32 %:lla), lisämunuaisissa (23 %:lla), keuhkoissa (18 %:lla), aivoissa (14 %:lla) ja
sydänlihaksessa (9 %:lla) (Toplu ja Aydogan 2011). Kudosten parasiittitiheys voi vaihdella
Leishmania-tartunnan aikana riippuen koiran immuunivasteesta, kliinisestä tilasta (Barrouin-
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Melo ym. 2006, Reis ym. 2006, Giunchetti ym. 2008) ja mahdollisista saaduista lääkityksistä
(Manna ym. 2009).

2.3.1.4 Viljely
Vaikka viljelyä voidaan pitää 100 %:n spesifisenä menetelmänä, käytetään sitä nykyään
lähinnä tutkimustarkoituksessa (Maia ja Campino 2008). Parasiitin in vitro viljely on kallista ja
aikaa vievää, vaatii erityisosaamista sekä kallista laitteistoa. Elatusaine kontaminoituu helposti
bakteereilla, hiivoilla tai sienillä, mikä vaikeuttaa parasiitin kasvua. Kontaminaatiota voidaan
vähentää käyttämällä steriilejä tekniikoita ja lisäämällä elatusaineeseen bakteereja ja sieniä
tappavia aineita, yleensä penisilliiniä, streptomysiiniä ja flusytosiinia (Sundar ja Rai 2002).
Viljelmät tarkastetaan viikoittain neljän viikon ajan ja tulos on positiivinen, mikäli viljelmässä
havaitaan promastigootteja. Pitkää viljelyaikaa vaaditaan, sillä eri kannat kasvavat eri
nopeudella. Parhaiten viljelynäytteeksi sopii perna-, imusolmuke- tai luuydinnäyte. Koska
pernanäytteen saaminen on invasiivinen toimenpide, on suositeltavampaa käyttää
imusolmukenäytettä polvitaipeen imusolmukkeesta. Luuydinnäytettä voidaan käyttää, mikäli
imusolmukkeista ei saada näytettä niiden pienen koon vuoksi (Maia ym. 2009).
Parasiittia voidaan viljellä tutkimustarkoituksiin in vivo laboratorioeläimissä, yleensä
hamstereissa, hiirissä tai marsuissa. In vivo -viljelyä ei käytetä diagnostisena testinä, sillä
testitulosten saaminen voi kestää kuukausia (Sundar ja Rai 2002).

2.3.1.5 Ksenodiagnostiikka
Ksenodiagnoosissa parasiitti pyritään havaitsemaan ja eristämään luonnollisen vektorin avulla
(Maia ja Campino 2008). Menetelmässä laboratoriossa kasvatetut hietasääsket altistetaan
tartunnalle antamalla niiden imeä mahdollisesti tartunnan saaneen koiran verta. Veriaterian
jälkeen hietasääsket lopetetaan ja niiden suolensisällöt tutkitaan tartunnasta kertovien
promastigoottien varalta (Paltrinieri ym. 2010). Ksenodiagnostiikkaa käytetään lähinnä
epidemiologisissa tutkimuksissa, sillä se vaatii erikoislaboratorion ja tarkoissa oloissa
kasvatetun hietasääskiyhdyskunnan (Maia ja Campino 2008).
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2.3.2 Molekyylibiologiset testit

2.3.2.1 Polymeraasiketjureaktio (PCR)
PCR on menetelmä, jossa hyvin pieniä nukleiinihappomääriä voidaan monistaa havaittavalle
tasolle (Kubista ym. 2006). Uusimmilla PCR-menetelmillä on mahdollista havaita jopa 0,01
femtogrammaa L. infantum-DNA:ta, joka on 0,0002 parasiittia vastaava määrä (Dantas-Torres
ym.

2017).

PCR-menetelmän

suorittamiseksi

tarvitaan

reaktioseos,

joka

sisältää

monistettavaa DNA-näytettä, monistettavan L. infantumin DNA-jakson mukaisia alukkeita,
nukleotideja ja polymeraasi-entsyymiä. Reaktioseoksen lämpötilaa nostamalla monistettavan
DNA:n vastinjuosteet erkanevat toisistaan. Tämän jälkeen lämpötilaa lasketaan lämpötilaan,
jossa alukkeet sitoutuvat yksijuosteiseen DNA:han. Kun lämpötilaa taas nostetaan, rakentaa
polymeraasientsyymi alukkeista alkaen uuden vastinjuosteen reaktioseoksessa olevista
nukleotideista. Tätä sykliä toistetaan, jolloin jokaisella syklillä DNA:n määrä kaksinkertaistuu
(Kubista ym. 2006). Käytettyjen alukkeiden perusteella voidaan määritellä mitä DNAsekvenssiä halutaan monistaa (Tizard 2013). Leishmania-diagnostiikassa tutkimuksissa
parhaat tulokset on saatu käytettäessä Leishmanian kinetoplasti-DNA:lle (kDNA)
komplementaarisia alukkeita (Dantas-Torres ym. 2017). Kun DNA:ta on monistettu riittävästi,
voidaan

tyypilliset

DNA-juosteet

tunnistaa

elektroforeesin

avulla

(Tizard

2013).

Reaaliaikaisessa PCR-menetelmässä voidaan fluoresoivan väriaineen avulla havaita tietty
DNA-sekvenssi tosiaikaisesti. Fluoresenssi lisääntyy DNA-määrän lisääntyessä, jolloin DNA:n
määrä reaktioseoksessa voidaan mitata fluoresenssia mittaamalla (Kubista ym. 2006).
PCR-menetelmässä suositellaan näytteeksi imusolmukenäytettä, mutta mikäli koiran
imusolmukkeet eivät ole suurentuneet voidaan käyttää luuydinnäytettä (Maia ym. 2009).
Näytteeksi sopii myös veri tai ihon biopsianäyte, joista ihonäytteen sensitiivisyys on
huomattavasti parempi, johtuen veren alhaisesta ja ihon korkeasta parasiittimäärästä
tartunnan aikana. Ihon parasiittimäärä on leishmanioosia sairastavalla koiralla suuri
riippumatta siitä, onko koiralla ihovaurioita vai ei (Manna ym. 2004). Verinäytteen hyviä puolia
ovat näytteen helppo saatavuus ja toistettavuus, mutta verinäytteessä saattaa kuitenkin olla
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PCR-reaktioita estäviä inhibiittoreita, jotka voivat aiheuttaa virhenegatiivisia tuloksia (Lachaud
ym. 2002).
Tutkimuksissa on yritetty löytää myös non-invasiivisia ja helposti saatavia, mutta luotettavia
näytteitä Leishmania-loisen osoittamiseen koirasta (Maia ym. 2009, Belinchón-Lorenzo ym.
2013). Leishmania-loisen DNA:ta voidaankin PCR-menetelmällä osoittaa myös tartunnan
saaneen koiran silmän sidekalvon pyyhkäisynäytteistä (Ferreira ym. 2012), nenäontelon ja
suun limakalvon pyyhkäisynäytteistä (Ferreira ym. 2013), siemennesteestä (Diniz ym. 2005)
sekä virtsasta (Solano-Gallego ym. 2007). Virtsanäyte sopii näytteeksi, mikäli tartunnan saanut
koira sairastaa munuaisten vajaatoimintaa (Solano-Gallego ym. 2007). L. infantumin kDNA:ta
on voitu osoittaa reaaliaikaisella PCR-menetelmällä myös koiran karvanäytteistä.
Tutkimuksessaan Belinchón-Lorenzo ym. (2013) havaitsivat L. infantumin kDNA:ta
karvanäytteissä, jotka oli otettu koiran päästä, vartalosta ja kehon ääreisosista. kDNA:ta
havaittiin karvan kaikista osista, mutta eniten sitä oli karvan varressa (Belinchón-Lorenzo ym.
2013).
Reaaliaikaisella PCR-menetelmällä saadaan kvantitatiivinen tulos, joten sitä voidaan käyttää
koiran leishmanioosin diagnosoimisen lisäksi myös hoidon onnistumisen seurannassa
(Francino ym. 2006). Luotettavin tulos seurannassa saadaan imusolmukenäytteestä tai
ihobiopsiasta (Manna ym. 2004). Perinteinen PCR-menetelmä taas antaa ainoastaan
kvalitatiivisen tuloksen, joten tällä menetelmällä positiivisen tuloksen saaneella koiralla voi
mahdollisesti olla oireeton piilevä eli subkliininen tartunta (Francino ym. 2006).

2.3.3 Serologiset testit
Serologiset menetelmät perustuvat Leishmania-spesifisten vasta-aineiden (immunoglobuliini
G) havaitsemiseen ja ne ovat usein ensisijaisesti käytettyjä testejä koiran leishmanioosin
diagnostiikassa (Noli ja Saridomichelakis 2014). Serologisista testeistä yleisimmin käytettyjä
ovat

epäsuora

fluoresenssimenetelmä

vasta-aineiden

osoittamiseen

(indirect

immunofluorescence antibody test, IFAT), entsyymivälitteinen immunosorbentti-menetelmä
(enzyme-linked immunosorbent assay, ELISA) ja immunokromatografiaan perustuvat testit
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(Maia ja Campino 2008). Vasta-aineita mitataan yleensä seerumista, mutta niitä on voitu
osoittaa myös syljestä (Cantos-Barreda ym. 2018) Leishmania-spesifisiä vasta-aineita (IgG)
voidaan havaita koiran seerumista aikaisintaan 8—12 viikon kuluttua tartunnasta (ESCCAP
2012). Vasta-ainepitoisuudet ovat korkeammat oireilevilla, kuin oireettomilla tai vähäoireisilla
koirilla (Reis ym. 2006, Alexandre-Pires ym. 2010) ja kliinisesti oireilevalla koiralla voidaan
korkeita vasta-ainetasoja pitää lähes poikkeuksetta merkkinä leishmanioosista (Noli ja
Saridomichelakis 2014). Alhaiset vasta-ainetasot voivat olla merkki piilevästä tartunnasta tai
resistentin koiran tapauksessa altistumisesta Leishmania-tartunnalle (Noli ja Saridomichelakis
2014).
Serologisten menetelmien sensitiivisyys on tyypillisesti korkea, sillä leishmanioosille herkkien
koirien humoraalinen immuunivaste on yleensä liioitellun voimakas, jolloin koirat tuottavat
paljon helposti havaittavissa olevia spesifisiä vasta-aineita (Noli ja Saridomichelakis 2014),
erityisesti immunoglobuliini G1:ta ja G2:ta, joista IgG2 vallitsee oireilevilla koirilla
(Bourdoiseau ym. 1997). Koska parasiitti saa elimistön tuottamaan runsaasti erilaisia vastaaineita, jotka voivat olla suku- tai lajispesifisiä, riippuu testin spesifisyys käytetystä
antigeenista tai antigeenimolekyylin osasta. Sensitiivisyyteen sen sijaan vaikuttaa lähinnä
käytetty menetelmä (Sundar ja Rai 2002). Leishmania-lajien kanssa samaan sukuun kuuluvat
Trypanosoma-lajin parasiittitartunnat voivat alentaa joidenkin menetelmien spesifisyyttä
alueilla, joilla näitä parasiitteja esiintyy. Myös muut tartunnalliset sairaudet voivat aiheuttaa
ristireaktioiden vuoksi virhepositiivisia tuloksia (Noli ja Saridomichelakis 2014).

2.3.3.1 Kvantitatiiviset testit (IFAT ja ELISA)
Kvantitatiivisilla testeillä saadaan tietää koiran Leishmania-antigeenia vastaan muodostamien
vasta-aineiden määrä joko vasta-aine-titterin tai optisen tiheyden avulla (Solano-Gallego ym.
2014).

Vasta-ainetitterillä

tarkoitetaan

seerumin

suurinta

laimennosta,

jossa

testimenetelmällä havaitaan vasta-aineita (Sykes ym. 2014).
IFAT-menetelmässä testin tulkinta on subjektiivista ja riippuu paljon tulkitsijan
ammattitaidosta ja kokemuksesta (Solano-Gallego ym. 2014). IFA-testi suoritetaan laittamalla
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sarja tutkittavasta seerumista tehtyjä laimennoksia antigeenilla päällystetyille laseille
(Paltrinieri ym. 2010) Menetelmässä voidaan käyttää antigeenina amastigootteja tai
promastigootteja, joista promastigootit ovat yleisemmin käytettyjä (OIE 2018). Tämän jälkeen
lasit pestään, jolloin sitoutumattomat vasta-aineet huuhtoutuvat pois. Huuhtelun jälkeen
laseille lisätään fluoresoivalla merkkiaineella merkittyjä sekundäärisiä vasta-aineita, jotka
sitoutuvat lasilla mahdollisesti oleviin tutkittaviin vasta-aineisiin (Sykes ym. 2014).
Fluoresenssin intensiivisyyttä arvioimalla voidaan arvioida vasta-aineiden määrä (Paltrinieri
ym. 2010). Testin tulos kerrotaan vasta-ainetitterinä (Sykes ym. 2014).
IFAT-menetelmään perustuvien testien on havaittu toisinaan ristireagoivan muiden
patogeenien, kuten Trypanosoma cruziin, Neospora caninumin, Toxoplasma gondiin,
Anaplasma phagocytophilumin, Ehrlichia canisin ja Rickettsia conoriin kanssa (Laurenti ym.
2014, Solano-Gallego ym. 2014). Ristireaktion aiheuttama virhepositiivinen tulos on yleensä
vain hieman laboratorion raja-arvoa korkeampi (Solano-Gallego ym. 2014).
Yksinkertaistetusti ELISA-menetelmässä antigeenilla päällystetyille alustoille lisätään
laimennettua tutkittavaa seerumia, jolloin antigeenit ja sille spesifiset seerumin vasta-aineet
sitoutuvat toisiinsa. Yhdistelmään liitetään indikaattorientsyymi, joka saa aikaan mitattavissa
olevan tuotteen, kuten värireaktion (Shetty 2005). Havaitun värireaktion voimakkuus voidaan
mitata spektrofotometrillä, ja voimakkuuden perusteella saadaan määriteltyä vasta-aineiden
määrä

(Paltrinieri

ym.

2010).

ELISA-menetelmässä

antigeenina

voidaan

käyttää

amastigootteja, promastigootteja, rekombinanttiproteiineja tai puhdistettuja proteiineja.
Promastigootit ja amastigootit voivat olla kokonaisia tai niistä voidaan uuttaa liukenevia
aineita antigeeniksi (Solano-Gallego ym. 2014). Rekombinanttiproteiinina voidaan käyttää
esimerkiksi rK39:ää, jolla on identtinen aminohappojärjestys seitsemän Leishmania-lajin
kanssa, mukaan lukien L. infantum (Burns ym. 1993). ELISA-testien sensitiivisyys ja spesifisyys
vaihtelee käytetyn antigeenin mukaan. ELISA-testit, joissa antigeenina käytetään
promastigoottien tai amastigoottien liukenevia aineita, soveltuvat hyvin sekä oireilevien että
oireettomien koirien diagnosointiin (Mettler ym. 2005).
ELISA-menetelmässä mahdollisia ristireaktioita aiheuttavia patogeeneja ovat Babesia canis
(menetelmässä antigeenina L. infantum tai L. major) sekä Trypanosoma cruzi, Neospora
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caninum ja Ehrlichia canis (menetelmässä antigeenina L. major) (Laurenti ym. 2014).
Rekombinanttiproteiini rK39:n ei ole havaittu ristireagoivan T. cruziin kanssa (Burns 1993).
IFAT-menetelmää pidetään monissa maissa sensitiivisimpänä ja spesifisimpänä testeistä,
mutta oireettomissa tartunnoissa menetelmällä on havaittu olevan huomattavasti alhaisempi
sensitiivisyys verrattuna ELISA-menetelmään (Mettler ym. 2005). Sekä IFAT-, että ELISAtestien spesifisyys paranee, kun käytetään L. infantum-peräisiä antigeenejä L. majorantigeenien sijaan (da Silva ym. 2012).
Mikäli kvantitatiivisilla serologisilla testeillä halutaan seurata taudin etenemistä tai hoidon
tehoa, tulee käyttää samaa laboratoriota ja samaa menetelmää, jotta arvoja voidaan verrata
keskenään. Laboratorioiden välillä ei ole yhdenmukaisia raja-arvoja, mutta yleisesti korkeana
titterinä voidaan pitää arvoa, joka on 2—4 kertaa korkeampi kuin laboratorion raja-arvo ja
matalana titterinä arvoa, joka on 1—2 kertaa laboratorion raja-arvoa korkeampi (Paltrinieri
ym. 2010).

2.3.3.2 Kvalitatiiviset testit (pikatestit)
Leishmanioosia voidaan testata pikatesteillä, jotka mittaavat kvalitatiivisesti veren vastaaineita Leishmania-antigeenia vastaan (Proverbio ym. 2016b). Leishmanioosin testauksessa
käytettyjä pikatestejä ovat muun muassa immunokromatografiaan ja ELISA-menetelmään
perustuvat pikatestit (Dantas-Torres ym. 2018).
Vasta-aineita mittaavat immunokromatografiset testit ovat yleensä liuskatestejä, jotka
koostuvat useasta materiaalikerroksesta ja joihin on kiinnitetty vasta-aineita sitovat
antigeenialueet sekä värin aiheuttava molekyyli. Liuskoissa on mukana usein myös tyyny, joka
erottelee plasman kokoverestä. Yksinkertaistetusti menetelmässä näyte kulkeutuu
kapillaarivoimien avulla pitkin testiliuskaa, jolloin näytteessä mahdollisesti olevat vasta-aineet
sitoutuvat antigeeniä sisältäviin alueisiin. Positiivinen tulos voidaan nähdä alueelle
muodostuneena värireaktiona muutamassa minuutissa (von Lode 2005).
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ELISA-pikatestissä tutkittava näyte sekoitetaan entsyymimerkittyä konjugoitunutta antigeenia
sisältävään liuokseen, jolloin seerumissa mahdollisesti olevat vasta-aineet sitoutuvat
antigeeneihin. Liuos laitetaan testilaitteeseen, jolloin liuos kulkeutuu pitkin testikalvon
väliainetta ja vasta-aine-antigeenikompleksit sitoutuvat kalvon testialueelle kiinnitettyihin
antigeeneihin. Pikatesti aktivoidaan painamalla laitteen aktivaattoria, joka vapauttaa
huuhtelevan puskuriliuoksen. Positiivinen testitulos nähdään värireaktiona testikalvolla
muutaman minuutin kuluttua (O´Connor 2015).
Pikatestien käyttämät antigeenit vaihtelevat ja antigeenina voidaan käyttää esimerkiksi
puhdistettuja

promastigootteja,

rekombinanttiproteiinia

tai

fuusiota

kahdesta

rekombinanttiproteiinista (Laurenti ym. 2014, Dantas-Torres ym. 2018). Pikatestit ovat
edullisia ja ne eivät vaadi erityisiä laboratoriovälineitä tai ammattiosaamista, sillä tulokset
ovat yksiselitteisesti tulkittavissa positiiviseksi tai negatiiviseksi (Otranto ym 2004, Proverbio
ym. 2016b). Positiivinen tulos ei kuitenkaan kerro vasta-ainetasosta lainkaan, joten usein
vaaditaan lisäksi kustannuksia lisäävä kvantitatiivinen testi (Solano-Gallego ym. 2014).
Leishmania-tartunnan diagnostiikassa onkin suositeltavampaa käyttää pikatestien sijaan
kvantitatiivisia menetelmiä (Paltrinieri ym. 2010). Pikatestit sopivat kliinisesti sairaan koiran
diagnoosin varmistamiseen, sillä ne ovat oireilevilla koirilla hyvin spesifisiä testejä (Mettler
ym. 2005, Proverbio ym. 2016b). Lisäksi pikatestejä voidaan käyttää erottelemaan rokotuksen
ja todellisen tartunnan aiheuttamaa vasta-aineiden nousua, kun käytetään pikatestiä, jonka
sisältämää antigeenia ei ole käytetty rokotteessa (Noli ja Saridomichelakis 2014).
Yleisesti pikatestien spesifisyys on melko korkea, mutta sensitiivisyys vaihtelee hyvin paljon ja
testeillä saadaan melko paljon virhenegatiivisia tuloksia (Paltrinieri ym. 2010). Ainakin koiralla
oleva Babesia canis -tartunta saattaa aiheuttaa immunokromatografisessa pikatestissä
virhepositiivisen tuloksen (Laurenti ym. 2014). ELISA-pikatestissä virhepositiivisia tuloksia on
havaittu koirilla, joilla on Trypanosoma cruzi, Toxoplasma gondii, Babesia canis tai Ehrlichia
canis -tartunta (Marcondes ym. 2010). Pikatesteillä saattaa olla alhainen sensitiivisyys
oireettomien tartuntojen havaitsemisessa (Solano-Gallego ym. 2014), mutta joidenkin
tutkimusten mukaan sensitiivisyys on hyvä myös oireettomia tartuntoja tutkittaessa (Laurenti
ym. 2009, Dantas-Torres ym. 2018).
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2.4 Lääkehoito
Koiran leishmanioosin hoidossa yleisimmin käytettyjä lääkkeitä ovat meglumiiniantimoniaatti,
miltefosiini

ja

allopurinoli

(Solano-Gallego

ym.

2009).

Miltefosiinilla

ja

meglumiiniantimoniaatilla on Leishmania-loista tappava vaikutus, kun taas allopurinoli estää
loisen lisääntymistä. Tästä syystä paras hoitotulos saadaan käytettäessä yhdistelmähoitona
joko miltefosiinia ja allopurinolia tai meglumiiniantimoniaattia ja allopurinolia (Miró ym.
2009). Pitkäaikaisseurannassa meglumiiniantimoniaatin ja allopurinolin yhdistelmähoidolla
sairauden uusiutuminen on havaittu hieman vähäisemmäksi kuin miltefosiinin ja allopurinolin
yhdistelmähoidolla (Manna ym. 2015). Maailman terveysjärjestö WHO suosittelee, että
koirien

leishmanioosia

hoidettaisiin

ainoastaan

allopurinolilla,

kun

taas

meglumiiniantimoniaatti ja miltefosiini säästettäisiin ihmisten leishmaniaasin hoitoon (WHO
2010).
Sekä miltefosiini- että meglumiiniantimoniaattilääkityksen avulla koira voi parantua kliinisesti,
mutta täydellistä parasitologista paranemista ei yleensä saavuteta, vaan koira jää Leishmanialoisen kantajaksi ja oireiden uusiutuminen on näin ollen mahdollista (Manna ym. 2008, Manna
ym. 2009, Miró ym. 2009). Hoidosta huolimatta osa koirista voi myös jäädä infektiivisiksi
hietasääskille, mutta infektiivisyys vähenee onnistuneella hoidolla huomattavasti (Miró ym.
2011).

2.4.1 Allopurinoli
Allopurinoli on koiran leishmanioosin pitkäaikaislääkityksessä käytetty puriinianalogeihin
kuuluva lääkeaine, joka vähentää Leishmania-loisten lisääntymistä elimistössä. Leishmanialoiset metaboloivat allopurinolia inosiinin inaktiiviseksi analogiksi, joka aiheuttaa virheellistä
proteiinien translaatiota loisen soluissa ja näin ollen loisen lisääntyminen estyy (Baneth ja
Shaw 2002). Allopurinolia on Suomessa saatavilla reseptivalmisteena apteekeista muun
muassa kauppanimillä Allonol (Ratiopharm GmbH), Apurin Sandoz (Sandoz A/S) ja Zyloric
(Aspen Pharma Trading Limited) (Yliopiston apteekin asiakaspalvelu, suullinen tiedonanto
10/2018). Allopurinolia annetaan koiralle suun kautta kahdesti päivässä annoksella 10 mg/kg
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(Koutinas ym. 2001, Pennisi ym. 2005, Plevraki ym. 2006). Allopurinolin käytöllä saadaan
koiran kliinisiä oireita vähenemään ja jopa loppumaan kokonaan, mutta parasitologista
paranemista

ei

saavuteta

pelkällä

allopurinolilääkityksellä

(Koutinas

ym.

2001).

Allopurinolilääkitys kuitenkin vähentää ihon parasiittimäärää (Pennisi ym. 2005), mikä
vähentää koiran infektiivisyyttä hietasääskille (Ordeix ym. 2017). Allopurinolin käyttö myös
vähentää todennäköisyyttä sille, että kliininen leishmanioosi uusiutuu, mutta se ei kuitenkaan
poista uusiutumisen mahdollisuutta (Koutinas ym. 2001, Torres ym. 2011). Solano-Gallego
ym. (2009) ehdottavat, että allopurinolilääkitys voidaan mahdollisesti lopettaa, mikäli koira on
syönyt lääkettä vähintään vuoden, koiran kliiniset oireet ja löydökset ovat kadonneet täysin ja
koiran Leishmania-vasta-aineita ei ole todettavissa tai vasta-ainetasot ovat raja-arvolla
positiiviset.
Ihmisillä allopurinoli on tutkimuksissa havaittu munuaistoksiseksi, mutta koirilla se ei
tutkimusten mukaan ole yhtä haitallista munuaisten toiminnalle (Plevraki ym. 2006).
Kroonisesta munuaisten vajaatoiminnasta kärsivillä koirilla saattaa kuitenkin olla tarpeellista
alentaa allopurinolin annostusta annokseen 5 mg/kg kahdesti päivässä annettuna (Plumb
2018).
Allopurinolia

käytetään

myös

ehkäisemään

uraattikiteitä,

sillä

se

estää

ksantiinioksidaasientsyymiä, joka muuttaa puriinien aineenvaihduntatuotteita, ksantiinia ja
hypoksantiinia, virtsahapoksi (Bartges ym. 1999). Tämän mekanismin vuoksi allopurinoli
altistaa ksantiini-virtsakiville, joten allopurinolia syövän koiran hoitoon tulisi ksantiinikivien
ennaltaehkäisemiseksi yhdistää vähäpuriininen ruokavalio (Torres ym. 2011). Kaupallisista
valmisteista vähäpuriinisia ruokia ovat esimerkiksi Royal Canin Urinary U/C Low Purine (Royal
Canin 2018) ja Hill´s Prescription Diet Canine u/d (Hill´s 2018).
Allopurinolilla hoidetuilla koirilla on todettu allopurinoliresistenssiä. Tutkimuksessaan YasurLandau ym. (2016) totesivat allopurinolilla lääkityillä koirilla, joiden kliininen leishmanioosi
uusiutui hoidon aikana, L. infantum-promastigoottien allopurinoliherkkyyden olevan 3—4
kertaa heikompi kuin koirilla, joita ei ollut hoidettu allopurinolilla. Taudin uusiutuessa tuleekin
muistaa allopurinoliresistenssin mahdollisuus (Yasur-Landau ym. 2016).

27

2.4.2 Miltefosiini
Miltefosiini on alkyylifosfokoliineihin kuuluva lääkeaine, joka aiheuttaa Leishmaniaamastigoottien DNA:n hajoamisen ja sen myötä solujen apoptoosin kaltaisen kuoleman
(Verma ja Dey 2004). Miltefosiinin annostelu koiralle on helppoa, sillä lääke annetaan suun
kautta (Miró ym. 2009). Suomessa miltefosiinivalmistetta (Milteforan, Virbac) on saatavilla
Lääkelaitoksen erityisluvalla (Fimea 2018). Miltefosiinia käytetään leishmanioosin hoidossa
yhdistettynä allopurinoliin (Miró ym. 2009). Yhdistelmälääkityksessä koiralle annetaan 28
vuorokauden ajan miltefosiinia kerran päivässä annoksella 2 mg/kg ja allopurinolia kahdesti
päivässä annoksella 10 mg/kg, jonka jälkeen jatketaan pelkällä allopurinolilääkityksellä
(Manna ym. 2009, Miró ym. 2009). Kliinisten oireiden on havaittu vähenevän etenevästi
lääkityksen aloituksen jälkeen (Manna ym. 2009, Miró ym. 2009, Manna ym. 2015). Koiran
elimistön

parasiittimäärän

on

todettu

vähenevän

huomattavasti

kuukauden

yhdistelmähoidon jälkeen ja pysyvän sen jälkeen alhaisena allopurinolilääkityksellä (Miró ym.
2009, Manna ym. 2015). Myös koirien vasta-ainetasot laskevat jo kuukauden hoitojakson
jälkeen, mutta vasta-ainetasojen lasku voi olla hidasta, eikä se aina korreloi kliinisten oireiden
vähenemisen kanssa (Mateo ym. 2009, Miró ym. 2009). Mikäli koiran oireet palaavat, voidaan
yhdistelmähoito tarvittaessa uusia (Manna ym. 2009). Yhdistelmälääkitys on todettu hyvin
siedetyksi koirilla, eikä se yleensä aiheuta haittavaikutuksia (Miró ym. 2009). Tutkimuksessaan
Miró ym. (2009) eivät myöskään havainneet maksa- tai munuaisarvoissa lisänousua koirilla,
joilla hoidon alussa kyseiset arvot olivat koholla. Yleisimpiä miltefosiinilääkityksen aiheuttamia
haittavaikutuksia ovat lievät ruoansulatuskanavaoireet, kuten oksentelu, ripuli ja
ruokahaluttomuus (Bianciardi ym. 2009, Mateo ym. 2009). Oireilu on annosriippuvaista ja
suositetulla miltefosiiniannostuksella haittavaikutukset ovat yleensä lieviä ja itsestään
ohimeneviä (Bianciardi ym. 2009).

2.4.3 Meglumiiniantimoniaatti
Meglumiini on pentavalentteihin antimoneihin kuuluva lääkeaine, joka estää valikoiden
leishmaniaalisia entsyymejä, joita loinen tarvitsee rasvahappojen oksidaatioon ja glykolyysiin
(Baneth ja Shaw 2002). Suomessa meglumiiniantimoniaattivalmistetta (Glucantime, Merial)
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on saatavilla Lääkelaitoksen erityisluvalla (Fimea 2018). Meglumiiniantimoniaatti on todettu
tehokkaaksi joko yksin käytettynä tai yhdistettynä allopurinoliin. Yhdistelmälääkityksenä
allopurinolin kanssa meglumiiniantimoniaattikuurin pituus on kuitenkin lyhyempi kuin
käytettynä

pelkästään

meglumiiniantimoniaattia.

Lyhyemmällä

kuurilla

lääkityksen

kustannukset jäävät huomattavasti alhaisemmiksi (Denerolle ja Bourdoiseau 1999).
Meglumiiniantimoniaattia annostellaan koiralle nahanalaisena injektiona kuukauden ajan 100
mg/kg kerran päivässä (Manna ym. 2008, Mateo ym. 2009) tai 50 mg/kg kahdesti päivässä
(Mateo ym. 2009, Miró ym. 2009). Lisäksi koiralle annetaan allopurinolia suun kautta kahdesti
päivässä

10

mg/kg

ja

allopurinolilääkitystä

jatketaan

samalla

annoksella

myös

meglumiiniantimoniaattikuurin päätyttyä (Manna ym. 2008). Tutkimuksissa on todettu koiran
kliinisten oireiden, elimistön parasiittimäärän ja vasta-ainetasojen vähenevän 1—3
kuukaudessa yhdistelmälääkityksen aloituksesta (Manna ym. 2008, Mateo ym. 2009, Miró ym.
2009, Manna ym. 2015). Vasta-ainetasot eivät kuitenkaan aina alene ensimmäisten viikkojen
aikana lääkityksen aloituksesta, joten niiden mittaaminen ei ole luotettava tapa arvioida
hoidon onnistumista (Mateo ym. 2009). Joillakin koirilla vasta-ainetasot voivat jäädä pysyvästi
korkealle tasolle (Torres ym. 2011). Meglumiiniantimoniaatin mahdollisia haittavaikutuksia
ovat ruoansulatuskanavan häiriöt, injektiokohdan kipu, lihaskipu ja nivelten jäykkyys (Baneth
ja Shaw 2002). Meglumiiniantimoniaatti on myös munuaistoksista ja se voi aiheuttaa
munuaistiehyiden vaurioita (Bianciardi ym. 2009). Meglumiiniantimoniaattia ei tulisi käyttää
koirilla, jotka kärsivät vakavasta munuaisten vajaatoiminnasta (Solano-Gallego ym. 2009).

2.4.4 Muita leishmanioosin hoidossa käytettäviä lääkkeitä

2.4.4.1 Domperidoni
Koirilla domperidonia käytetään lähinnä kliinisen leishmanioosin ehkäisemiseen, mutta sitä
voidaan käyttää myös leishmanioosin hoidossa (Sabaté ym. 2014). Domperidonin on havaittu
vähentävän kliinisiä oireita ja vasta-ainetasoja varsinkin leishmanioosin lievässä muodossa
(Gómez-Ochoa ym. 2009). Leishmanioosille resistenteillä koirilla on tyypillisesti voimakas
suojaava Th1-soluvälitteinen immuunivaste, kun taas sairaudelle herkillä koirilla on voimakas
humoraalinen Th2-välitteinen immuunivaste ja alentunut Th1-soluvälitteinen immuunivaste
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(Paltrinieri ym. 2010). Domperidoni on dopamiinin D2-reseptorien salpaaja, joka serotoniinin
vapauttamisen myötä lisää prolaktiinin tuotantoa (Gómez-Ochoa ym. 2009). Prolaktiini aktivoi
Th1-soluvälitteistä immuunivastetta sekä lisää muun muassa gamma interferonin,
interleukiini-2:n, interleukiini-12:n ja tuumorinekroositekijä alfan eritystä (Majumder ym.
2002). Tämä aktivoi makrofageja ja luonnollisia tappajasoluja, mikä puolestaan vähentää TGF
beetan (transformoiva kasvutekijä beeta) aktiivisuutta ja Th2-välitteistä immuniteettia
(Richards ym. 1998). Tämä saattaa alentaa leishmanioosin kliinisiä oireita ja vasta-ainetasoja
etenkin sairauden alkuvaiheessa. Vuoden mittaisessa seurantatutkimuksessa annoksella 1
mg/kg kahdesti päivässä suun kautta annettuna 30 päivän ajan domperidoni vähensi kaikkien
lievästi oireilevien koirien kliinisiä oireita 90 päivässä. Näistä koirista 74 %:lla vasta-aineiden
määrä seerumissa aleni merkittävästi ja 40 %:lla vasta-ainemäärät laskivat alle määritysrajan
tutkimuksen lopussa. Vastaavasti tutkituilla vakavasti oireilevilla koirilla kliiniset oireet
helpottivat 86 %:lla ja vasta-aineiden määrä aleni 36 %:lla (Gómez-Ochoa ym. 2009). Lyhyessä
seurantatutkimuksessa domperidonia annettiin edellisen annoksen sijaan 0,5 mg/kg kerran
päivässä suun kautta 30 päivän ajan lieväoireista tai kohtalaista leishmanioosia sairastaville
koirille. Tälläkin annoksella 85 %:lla koirista vasta-aineiden määrä väheni ja 45 %:lla
suurentuneet imusolmukkeet pienenivät (Gómez-Ochoa ym. 2011). LeishVet-tutkijaryhmä
suosittelee domperidonia käytettävän lieväoireisille koirille annoksella 0,5 mg/kg kerran
päivässä kuukauden ajan (Baneth ym. 2018). Domperidonilla on raportoitu vain vähän
haittavaikutuksia, joista yleisimmät ovat lisääntynyt maidontuotanto lääkityksen alussa sekä
lievät ruoansulatuskanavahäiriöt (Sabaté ym. 2014).
Muualla

Euroopassa

domperidonia

myydään

kauppanimellä

Leisguard.

Suomessa

domperidonia on saatavilla Fimean erityisluvalla kauppanimillä Motilium-tabletit, Motilium
Trophen-suspensio sekä Leisguard-oraalisuspensio (Fimea 2018).

2.4.4.2 Amfoterisiini B
Vaikka

amfoterisiini

B

onkin

kirjallisuudessa

mainittu

yhdeksi

leishmanioosin

hoitovaihtoehdoista (Baneth ja Shaw 2002), se ei ole ensisijaisesti käytetty lääke koiran
leishmanioosin hoidossa (Solano-Gallego ym. 2009). Lääke on tehokas, mutta sen käyttö
koirilla voi lisätä riskiä lääkeresistenssin kehittymiselle ihmisillä (Best ym. 2014). Lisäksi sillä
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on usein haittavaikutuksia, joista yleisimmät ovat ruokahaluttomuus ja oksentelu (Lamothe
2001, Cortadellas 2003). Amfoterisiini B aiheuttaa myös munuaisissa verisuonten supistumista
ja alentaa munuaiskerästen suodattumisnopeutta, jonka vuoksi se on munuaistoksinen
lääkeaine. Amfoterisiini B sitoutuu loisen solukalvolla olevaan ergosteroliin, minkä
seurauksena solukalvolle muodostuu pieniä huokosia, josta elektrolyytit pääsevät läpi. Tämä
aiheuttaa loisen kuoleman (Lamothe 2001). Vaikka amfoterisiini B:llä on Leishmania-loista
tappava vaikutus, sillä ei kuitenkaan aina saavuteta koiralla täydellistä parasitologista
paranemista, vaan taudin uudelleenpuhkeaminen on mahdollista lääkehoidon jälkeen
(Cortadellas 2003).
Amfoterisiini B annostellaan koiralle hitaana suonensisäisenä infuusiona kahdesti viikossa
vähintään kahdeksan viikon ajan (Lamothe 2001, Cortadellas 2003). Lamothe (2001)
suosittelee aloittamaan annoksella 1 mg/kg jonka jälkeen annosta nostetaan niin, että koiran
saama yhteenlaskettu annos on vähintään 10 mg/kg. Tutkimuksissaan Lamothe (2001) ja
Cortadellas

(2003)

ovat

käyttäneet

suurimmillaan

kerta-annosta

2,5

mg/kg.

Munuaistoksisuuden vuoksi lääke annetaan rasvaemulsiossa. Lisäksi on suositeltavaa
nesteyttää koiraa suonensisäisesti ja lääkitä mannitolilla ennen amfoterisiini B:n annostelua
sekä tarkistaa koiran seerumin munuaisten toimintaa kuvaava kreatiniiniarvo ennen jokaista
lääkityskertaa (Lamothe 2001).

2.5 Luokittelu ja ennuste
Koiran leishmanioosille on useita eri luokitteluja, joista tunnetuimmat ovat LeishVet ja Canine
Leishmaniasis Working Group (CLWG) -tutkijaryhmien mukaiset luokittelut. Sairauden
edetessä tai hoidon tehotessa koiran saama luokittelu voi muuttua. Luokittelujen perusteella
voidaan antaa viitteitä koiran ennusteesta ja LeishVet-tutkijaryhmä antaa myös
hoitosuositukset luokitusten mukaan (Solano-Gallego ym. 2009, Paltrinieri ym. 2010, Roura
ym. 2013).
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2.5.1 LeishVet-luokittelu
LeishVet-tutkijaryhmän mukaan koiran leishmanioosi voidaan luokitella vasta-aineiden
määrän, kliinisten oireiden ja laboratoriolöydösten perusteella luokkiin I-IV. Koiran lääkitys ja
ennuste voidaan arvioida sen perusteella, minkä asteisena sairaus koiralla esiintyy. Taulukossa
2 esitellään mukailtuna LeishVet-tutkijaryhmän mukainen sairauden luokittelu, löydökset,
hoito ja ennuste. Taulukko on mukailtu Solano-Gallego ym. (2009) julkaisusta Directions for
the diagnosis, clinical staging, treatment and prevention of canine leishmaniosis. Koiralla
sairauden edetessä esiintyvää munuaisten vajaatoimintaa tulee hoitaa IRIS-luokituksen
(International Renal Interest Society 2016, http://www.iris-kidney.com) mukaisilla ohjeilla
(Solano-Gallego ym. 2009).
Taulukko 2. LeishVet-ryhmän mukainen leishmanioosin luokittelu (mukailtu Solano-Gallego
ym. 2009)
Luokitus
I:
Lievä
sairaus

II:
Kohtalainen
sairaus

Serologia
Ei vastaaineita tai
matala
vastaainepitoisuus

Kliiniset oireet
Lievät oireet,
esimerkiksi
ihovaurioita tai
suurentuneet
imusolmukkeet

Laboratoriolöydökset
Yleensä ei epänormaaleja
löydöksiä

Matala,
kohtalainen
tai korkea1
vastaainepitoisuus

Luokan I oireiden
lisäksi kohtalaiset oireet,
esimerkiksi laajat
ihovauriot,
ruokahaluttomuus,
painonmenetys,
kuume tai
nenäverenvuoto

Epänormaaleja löydöksiä,
esimerkiksi lievä
nonregeneratiivinen
anemia,
hypoalbuminemia,
seerumin viskositeetin
lisääntyminen

Hoitovaihtoehdot
Ei lääkehoitoa

Ennuste
Hyvä

Allopurinoli
Munuaisprofiili
a. normaali:
- kreatiniini
< 125 µmol/l
- UP/C < 0,5

Allopurinoli +
meglumiiniantimoniaatti/
miltefosiini
Allopurinoli +
meglumiiniantimoniaatti/
miltefosiini

Hyvä tai
varauksellinen

Munuaisprofiili
a. normaali
- kreatiniini
< 125 µmol/l
- UP/C < 0,5
b. IRIS I, proteinuria
- kreatiniini
< 125 µmol/l
- UP/C 0,5—1

(jatkuu)
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Taulukko 2. (jatkuu)
Luokitus
III:
Vakava
sairaus

Serologia
Kohtalainen
tai korkea
vastaainepitoisuus

Kliiniset oireet
Luokkien I—II
oireiden lisäksi
immuunikompleksien
aiheuttamia
vaurioita,
esimerkiksi
vaskuliitti,
niveltulehdus,
uveiitti tai
glomerulonefriitti

Laboratoriolöydökset
Epänormaaleja löydöksiä
Munuaisprofiili
a. IRIS I, proteinuria
- kreatiniini
< 125 µmol/l
- UP/C > 1
b. IRIS II, ei proteinuriaa
- kreatiniini
125—180 µmol/l
- UP/C < 0,5

Hoitovaihtoehdot
Allopurinoli +
meglumiiniantimoniaatti/
miltefosiini

Ennuste
Varauksellinen tai
huono

Lisäksi munuaissairauden hoito
IRIS-ohjeiden
mukaisesti

c. IRIS II, proteinuria
- kreatiniini
125—180 µmol/l
- UP/C > 0,5
IV:
Erittäin
vakava
sairaus

Kohtalainen
tai korkea
vastaainepitoisuus

Luokan III oireet
tai keuhkoveritulppa,
nefroottinen
syndrooma tai
loppuvaiheen
munuaisvaurio

Epänormaaleja löydöksiä

Allopurinoli

Munuaisprofiili
a. IRIS III
- kreatiniini
180—440 µmol/l
b. IRIS IV
- kreatiniini
> 440 µmol/l
c. nefroottinen
syndrooma
- UP/C > 5

Lisäksi munuaissairauden hoito
IRIS-ohjeiden
mukaisesti

Huono

vähintään 3—4 kertainen vasta-ainepitoisuus laboratorion raja-arvoon nähden
IRIS = International Renal Interest Society; UP/C = virtsan proteiinin ja kreatiniinin suhde: UP/C < 0,5 =
ei merkittävästi proteiinia virtsassa, UP/C > 0,5 = merkittävästi proteiinia virtsassa
1

2.5.2 CLWG-luokittelu
Tutkijaryhmä CLWG (Canine Leishmaniasis Working Group) luokittelee leishmanioosia
sairastavat koirat viiteen luokkaan (luokat A—E) diagnostisten testien tulosten, kliinisten
oireiden ja laboratoriolöydösten perusteella. Taulukossa 3 esitellään CLWG-tutkijaryhmän
mukainen luokittelu (Paltrinieri ym. 2010, Roura ym. 2013).
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Taulukko 3. CLWG-ryhmän mukainen leishmanioosin luokittelu (mukailtu Paltrinieri ym. 2010
ja Roura ym. 2013)
Luokitus
A.
Tartunnalle
altistunut
koira

B.
Tartunnan
saanut koira

C.
Kliinisesti
sairas koira

D.
Vakavasti
kliinisesti
sairas koira

Diagnostisten
testien tulos
Alhaiset vastaainetasot sekä
negatiivinen
tulos
sytologiasta,
histologiasta tai
PCR:stä
Alhaiset vastaainetasot sekä
positiivinen
tulos
sytologiasta,
histologiasta tai
PCR:stä
Korkeat vastaainetasot tai
alhaiset vastaainetasot sekä
positiivinen
tulos
sytologiasta,
histologiasta tai
PCR:stä
-

Kliiniset oireet

Ennuste

Ei leishmanioosiin
viittaavia oireita

Laboratoriolöydökset
Ei epänormaaleja
löydöksiä

Ei leishmanioosiin
viittaavia oireita

Ei epänormaaleja
löydöksiä

Hyvä, mikäli tartunta
ei etene kliiniseksi
sairaudeksi

Leishmanioosille
tyypillisiä oireita (yksi tai
useampia)

Leishmanioosiin
sopivia löydöksiä

Hyvä tai
varauksellinen
oireiden ja löydösten
vakavuudesta
riippuen
Munuaisvaurio
heikentää ennustetta

Vakavat silmäoireet tai
nivelsairaus ja/tai
immunosuppressiivista
terapiaa vaativa sairaus
Lisäksi muu sairaus, kuten
kasvainsairaus,
endokriininen- tai
metabolinen sairaus

E.
Hoitoon
vastaamaton
tai uudestaan
sairastunut
koira

-

Hyvä

Leishmanioosille
tyypilliset kliiniset oireet
eivät häviä lääkityksellä
tai koira sairastuu
uudestaan kliinisesti pian
lääkityksen jälkeen

IRIS = International Renal Interest Society
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Leishmanioosiin
sopivia löydöksiä
Krooninen
munuaisten
vajaatoiminta tai
proteinuria

-

Hyvä tai
varauksellinen, jos
koira vastaa hoitoon
ja munuaisvaurio IRIS
I—II luokan mukainen
Huono, jos
munuaisvaurio IRIS
III—IV luokan
mukainen
Hoitoon
vastaamattomilla
huono
Uudestaan
sairastuneilla kuten
luokassa D

2.6 Sairauden seuranta

2.6.1 Terve koira
Kliinisesti oireettomalta, endeemisellä alueella olleelta koiralta kannattaa tutkia Leishmanialoista kohtaan muodostuneiden vasta-aineiden määrä 6—12 kuukauden välein, mikäli
mahdollisesti puhkeava leishmanioosi halutaan havaita ajoissa (Solano-Gallego ym. 2011).
Korkeat vasta-ainetitterit voivat viitata alkavaan kliiniseen leishmanioosiin ja tällöin koiralla
kannattaa aloittaa lääkitys (Solano-Gallego 2009). Mikäli vasta-aineita on vain vähän eikä
koiralla ole kliinisiä oireita, voidaan sairauden kehitystä seurata ennen lääkityksen aloitusta.
Tällöin vasta-ainetitteri, peruselinarvot, verenkuva ja koiran kliininen vointi tulisi kontrolloida
3—6 kuukauden välein (Solano-Gallego 2011).

2.6.2 Sairas koira
Lääkityksen aloittamisen jälkeen on suositeltavaa, että koiralta tutkitaan täydellinen
verenkuva, peruselinarvot, virtsanäyte sekä virtsan proteiinin ja kreatiniinin suhde (SolanoGallego 2009). Myös akuutin faasin proteiinit voidaan tutkia ja CRP:n tulisikin olla viiterajoissa
ensimmäisessä kontrollissa (Martínez-Subiela ym. 2003). Ensimmäinen kontrolli tulisi tehdä
kuukauden kuluttua lääkityksen aloittamisesta ja tämän jälkeen arvot tulisi kontrolloida 3—4
kuukauden välein. Mikäli koira paranee lääkityksellä kliinisesti, voidaan kontrolliväliä jatkossa
pidentää 6—12 kuukauteen. Seerumin vasta-ainetasot suositellaan tutkittavan 6 kuukauden
välein lääkityksen aloittamisen jälkeen (Solano-Gallego 2009). On kuitenkin huomioitava, että
vasta-aineiden määrän väheneminen on yksilöllistä, eikä sitä tapahdu kaikilla koirilla
kliinisestä paranemisesta huolimatta (Solano-Gallego 2009, Cantos-Barreda ym. 2018). Vastaaineiden lisääntyminen kuitenkin yleensä viittaa kliinisen leishmanioosin uudelleen
puhkeamiseen eli relapsiin (Solano-Gallego 2009). Myös CRP:n nousun on todettu ennakoivan
leishmanioosin relapsia (Sasanelli ym. 2007). Mikäli koiralla havaitaan kroonista munuaisten
vajaatoimintaa, tulee munuaisten toimintaa kontrolloida IRIS-suositusten mukaisesti
(Paltrinieri ym. 2016).
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2.7 Tartunnan ehkäisy

2.7.1 Ulkoloislääkkeet
Koska

koiralle

tartunnan

aiheuttavat

Leishmania-promastigootit

siirtyvät

koiraan

hietasääsken piston yhteydessä, ovat hietasääskiä karkottavat valmisteet tärkein tartuntaa
ehkäisevä tekijä (Miró ym. 2017). Koirilla tulisi leishmanioosin endeemisillä alueilla
oleskeltaessa käyttää ulkoloislääkkeitä hietasääskien esiintymiskaudella. Esiintymiskausi
vaihtelee alueittain, mutta yleensä sen oletetaan olevan huhtikuusta marraskuuhun (SolanoGallego ym. 2011).

On myös tärkeää pitää koirat sisätiloissa iltaisin ja öisin, jolloin

hietasääsket ovat aktiivisimmillaan (Gálvez ym. 2010). Suomessa myyntiluvan omaavien
lääkevalmisteiden ominaisuuksia on esitelty taulukossa 4.

Taulukko 4. Ulkoloislääkkeet Leishmania-tartunnan ehkäisyssä.
Vaikuttava
aine
Deltametriini
(4 %)

Muoto

Valmiste

Vaikutus

Vaikutuksen
kesto
5—6
kuukautta

Teho
saavutetaan
1 viikossa
(maksimiteho
2 viikossa)

Panta

Scalibor

Hietasääskiä
karkottava
ja tappava

Flumetriini
(4,5 %) ja
imidaklopridi
(10 %)

Panta

Seresto

Leishmaniatartuntaa
ehkäisevä

8 kuukautta

-

Permetriini
(50 %) +
imidaklopridi
(10 %)

PaikallisBayvantic
valeluliuos

Hietasääskiä
karkottava,
heikko
tappoteho

Karkotus
3 viikkoa,
(tappo
1 viikko)

24 tunnissa

Permetriini
(50,5 %) +
fiproniili (6,7
%)

PaikallisFrontect
valeluliuos

Hietasääskiä
karkottava
ja tappava

Karkotus
4 viikkoa,
tappo
4 viikkoa

24 tunnissa

Lähde
KillickKendrick
ym. 1997,
Pharmaca
Fennica
Veterinaria
2018
Otranto
ym. 2013,
Brianti
ym. 2014,
Brianti
ym. 2016
Miró
ym. 2007

Dumont
ym. 2015

(jatkuu)
36

Taulukko 4. (jatkuu)
Vaikuttava aine

Muoto

Valmiste

Vaikutus

Permetriini
(36,08 %) +
dinotefuraani
(4,95 %) +
pyriproksifeeni
(0,44 %)
Permetriini
(65 %)

PaikallisVectra 3D
valeluliuos

Hietasääskiä
karkottava
ja tappava

PaikallisExspot
valeluliuos

Hietasääskiä
karkottava
ja tappava

Vaikutuksen Teho
kesto
saavutetaan
Karkotus 4
24 tunnissa
viikkoa,
tappo 2
viikkoa

Lähde

Karkotus 3
viikkoa,
tappo 2
viikkoa

Molina
ym.
2012

24 tunnissa

Lienard
ym.
2013

2.7.1.1 Lääkepannat
Suomessa markkinoilla on tällä hetkellä kaksi lääkepantavalmistetta, jotka ehkäisevät koiraa
hietasääsken pistolta ja näin ollen suojaavat Leishmania-tartunnalta (Pharmaca Fennica
Veterinaria 2018). Toisessa pannassa vaikuttavana aineena on deltametriini ja toisessa
flumetriini sekä imidaklopridi (Miró ym. 2017). Sekä deltametriini että flumetriini ovat
synteettisiin pyretroideihin kuuluvia hyönteismyrkkyjä. Synteettisten pyretroidien hyönteisiä
tappava vaikutus perustuu niin sanottuun ”knock-down” -efektiin, jossa vaikuttavan aineen
aiheuttama hyönteisen hermosolujen solukalvon natriumkanavien toimintahäiriö saa
hyönteisessä aikaan shokkireaktion. Shokkireaktion vaikutuksesta hyönteinen lakkaa
liikkumasta ja vaikuttaa kuolleelta. Mikäli hyönteisen tajunta palaa shokkireaktion jälkeen,
sillä esiintyy pakkoliikkeitä ja vapinaa, jotka voivat johtaa hyönteisen kuolemaan (Beugnet ja
Franc 2012). Hyönteisten natriumkanavat ovat vähintään 1000-kertaisesti herkempiä
synteettisten pyretroidien vaikutuksille, kuin nisäkkäiden natriumkanavat. Tämän vuoksi
synteettiset pyretroidit ovat koiralle yleensä turvallisia (Ensley 2012). Deltametriini ja
flumetriini ovat haihtuvia molekyylejä, jonka vuoksi niillä on myös hyönteisiä karkottava
vaikutus (Beugnet ja Franc 2012).
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Deltametriinipannan deltametriini leviää rasvahakuisena aineena pannasta koiran ihon
rasvaeritteisiin (Killick-Kendrick ym. 1997). Täydellinen teho saadaan kahdessa viikossa
(Killick-Kendrick ym. 1997) ja hietasääskiä ehkäisevä teho säilyy 5—6 kuukauden ajan
(Pharmaca Fennica Veterinaria 2018). Tutkimuksissa on havaittu deltametriinipannan estävän
laskennallisesti 50,8—86 % hietasääskien välittämistä infektioista (Maroli ym 2001, Manzillo
ym. 2006b, Brianti ym. 2016).
Imidaklopridi on neonikotinoideihin kuuluva hyönteismyrkky. Se sitoutuu hyönteisen
hermosolujen nikotiiniasetyylikoliinireseptoreihin, mistä seuraa solukalvon pitkäaikainen
depolarisaatio, natriumkanavien aukeaminen ja lopulta hermosolun kuolema. Flumetriinin ja
imidaklopridin on havaittu toimivan yhdessä synergisesti vahvistaen toistensa toimintaa
(Stanneck ym. 2012). Flumetriinia ja imidaklopridia vaikuttavana aineena sisältävän pannan
tehoa Leishmania-tartuntaa vastaan on tutkittu kliinisissä kenttätutkimuksissa ja sen on
havaittu estävän laskennallisesti 88,3—100 % hietasääsken välittämistä infektioista (Otranto
ym. 2013, Brianti ym. 2014, Brianti ym. 2016). Vaikuttavat aineet vapautuvat pannasta
tasaisella pitoisuudella koiran iholle (Stanneck ym. 2012). Dokumentoitua tietoa valmisteen
tehosta ehkäistä hietasääskien pistoja ei kuitenkaan ole saatavilla (Miró ym. 2017).

2.7.1.2 Paikallisvaleluliuokset
Hietasääskiä karkottavissa paikallisvaleluliuoksissa voi vaikuttavana aineena olla pelkästään
permetriiniä (Molina ym. 2012) tai permetriiniä yhdistettynä indoksakarbiin (Frenais ym.
2014), imidaklopridiin (Miró ym. 2007), fiproniiliin (Dumont ym. 2015) tai dinotefuraaniin ja
pyriproksifeeniin

(Lienard

ym.

2013).

Permetriiniä

ja

indoksakarbia

sisältävää

yhdistelmävalmistetta ei ole tällä hetkellä saatavilla Suomessa (Yliopiston apteekin
asiakaspalvelu, suullinen tiedonanto 10/2018). Valmisteiden hietasääskiä tappava vaikutus
perustuu usein permetriinin aiheuttamaan synteettisille pyretroideille tyypilliseen ”knockdown” -efektiin (Frenais ym. 2014). Haihtuvana molekyylinä permetriinillä on myös hyönteisiä
karkottava vaikutus (Beugnet ja Franc 2012).
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Imidaklopridi aiheuttaa hyönteisen kuoleman sitoutumalla hyönteisen hermosolujen
nikotiiniasetyylikoliinireseptoreihin (Stanneck ym. 2012). Vaikka käsittely permetriiniä ja
imidaklopridia sisältävällä valmisteella suositellaan uusittavan kolmen viikon välein, jotta
karkottava teho säilyy korkeana (Miró ym. 2007), saattaa teho säännöllisesti annosteltuna
säilyä myös neljän viikon välein annosteltuna (Otranto ym. 2007, Boushira ym. 2018).
Endeemisellä alueella tehdyssä kenttätutkimuksessa valmisteen todettiin ehkäisevän
Leishmania-tartuntaa tehokkaasti sekä kahden että neljän viikon välein annosteltuna. Kahden
viikon välein annosteltuna valmiste esti tartunnan 90,4 %:lla ja neljän viikon välein
annosteltuna 88,9 %:lla koirista (Otranto ym. 2007).
Permetriinin lisäksi myös fiproniililla on hyönteisiä tappava vaikutusmekanismi, joten näitä
sisältävien valmisteiden hietasääskiä tappava teho on seurausta molemmista vaikuttavista
aineista (Dumont ym. 2015). Normaalitilanteessa gamma-aminovoihappo (GABA) ja
glutamaatti toimivat hermovälittäjäaineina, jotka estävät hyönteisen lihasaktiivisuutta
sitoutumalla spesifisiin kloridikanavia avaaviin reseptoreihin. Fiproniili sitoutuu GABA- ja
glutamaattireseptoreihin estäen kloridikanavien aukeamisen, jonka seurauksena hermosolun
aktiivisuus lisääntyy voimakkaasti, mikä johtaa lopulta hyönteisen kuolemaan. (Beugnet ja
Franc 2012). Valmisteiden hietasääskiä tappava vaikutus säilyy tasaisena kolmen viikon ajan,
jonka

jälkeen

teho

alenee

hieman

(Dumont

ym.

2015,

Franc

ym.

2015).

Laboratoriotutkimuksessa valmisteella, jossa permetriiniä on 50,5 % ja fiproniilia 6,7 %
laskennallinen hietasääskiä karkottava teho neljä viikkoa valmisteen annostelusta oli 90,3 %
ja hietasääskiä tappava teho 78,9 % (Dumont ym. 2015).
Permetriiniä, pyriproksifeeniä ja dinotefuraania sisältävän valmisteen teho perustuu
todennäköisesti permetriinin ja dinotefuraanin yhdistelmään, sillä pyriproksifeenillä ei ole
hietasääskiä karkottavaa eikä tappavaa vaikutusta (Lienard ym. 2013). Dinotefuraani kuuluu
neonikotinoideihin, ja sen vaikutusmekanismi on samankaltainen kuin imidaklopridilla
(Beugnet & Franc 2012).
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2.7.2 Rokotteet
Tällä hetkellä Euroopassa on markkinoilla kaksi rokotetta koiran leishmanioosia vastaan,
CaniLeish (Virbac) ja Letifend (MSD) (Miró ym. 2017). Rokotteilla on keskitetty myyntilupa
EU:n alueella (Evira 2018) ja Suomessa ne ovat saatavilla Fimean erityisluvalla (Lääkelaki
395/1987 21f§). Nykyiset rokotteet eivät ehkäise tartuntaa, vaan ainoastaan vahvistavat
koiran elimistön kykyä eliminoida tartunnan seurauksena elimistöön päässeet Leishmanialoiset. Koska tartunta ja kliininen sairastuminen ovat mahdollisia myös rokotetuilla koirilla, ei
Leishmania-tartunnan ehkäisyn tulisi perustua pelkästään rokotteisiin (Miró ym. 2017).
CaniLeish-rokotteessa käytetään antigeenina puhdistettuja eritettyjä L. infantumin proteiineja
(LiESAp) ja adjuvanttina puhdistettuja Quillaja saponarian eli suopapuun osasia (QA-21
saponiini) (Martin ym. 2014). Rokote voidaan antaa yli 6 kuukauden ikäisille seronegatiivisille
koirille (Miró ym. 2017). Rokote annetaan kolme kertaa kolmen viikon välein, jonka jälkeen
tehosterokote annetaan vuosittain (Moreno ym. 2014). Rokote saa aikaan spesifisten IgG2tyypin vasta-aineiden tuotannon sekä nopean ja tehostuneen Th1-tyypin immuunivasteen
(Moreno ym. 2012, Martin ym. 2014, Moreno ym. 2014). Th1-tyypin immuunivasteelle on
tyypillistä lisääntynyt lymfosyyttien gamma interferoni-sytokiinin tuotanto sekä tehostunut
makrofagien toiminta Leishmania-loista vastaan. Tämän vaikutuksen on todettu säilyvän
vuoden ajan ensimmäisen kolmen rokotteen sarjan antamisen jälkeen (Moreno ym. 2012,
Moreno ym. 2014).

Rokotteen on todettu kaksi hietasääskikautta kestäneessä

kenttätutkimuksessa suojaavan koiraa aktiiviselta tartunnalta ja vähentävän kliinisiä oireita,
mikäli koira saa tartunnan (Oliva ym. 2014). Rokotetut, mutta infektoituneet koirat ovat myös
rokottamattomiin tartunnan saaneisiin verrattuna vähemmän infektiivisiä hietasääskille
(Bongiorno ym. 2013). CaniLeish-rokotteen havaittuja haittavaikutuksia ovat injektiokohdan
paikalliset reaktiot, kuten turvotus, kovettuminen, palpaatiokipu ja punoitus (Oliva ym. 2014).
Letifend-rokote on adjuvantiton rokote, jossa on antigeenina L. infantumin proteiineista
yhdistettyä rekombinantti proteiini Q:ta (Miró ym. 2017). Proteiini Q koostuu L. infantumin
neljän proteiinin viidestä antigeenisesta osasta (Carcelén ym. 2009). Letifend-rokote voidaan
antaa yli 6 kuukauden ikäisille seronegatiivisille koirille ja ensimmäisen rokotteen jälkeen
tehosterokote annetaan vuosittain (Miró ym. 2017). Rokote aiheuttaa voimakkaan vasta40

ainetuotannon, jossa IgG2-tyypin vasta-aineet vallitsevat. Rokotteen on todettu kokeellisessa
tartunnassa vähentävän taudin kliinisiä oireita sekä ihon, pernan ja imusolmukkeiden
loismäärää (Carcelén ym. 2009). Rokotteesta on aiheutunut vain vähän haittavaikutuksia ja
yleisin haittavaikutus on itsestään muutamassa tunnissa ohimenevä pistokohdan lievä
ärsytystila (Miró ym. 2017). Kaksi hietasääskikautta kestäneessä kenttätutkimuksessa
rokotteen todettiin vähentävän kliinisen leishmanioosin esiintyvyyttä ja lievittävän oireita
sairastuneilla. Lisäksi tutkimuksen mukaan rokote oli turvallinen myös seropositiivisille
koirille, eikä pahentanut niillä sairautta (Cotrina ym. 2018). Letifend-rokote ei myöskään
aiheuta virhepositiivisia tuloksia serologisissa diagnostisissa menetelmissä (Carcelén ym.
2009).

2.7.3 Domperidoni
Domperidoni tehostaa koiran luontaisia soluvälitteisiä immuunivasteita, minkä vuoksi koiran
kyky eliminoida mahdollinen tartunta paranee. Terveillä seronegatiivisilla koirilla voidaan
domperidonikuurin aikana havaita huomattava nousu aktivoituneiden neutrofiilien ja
makrofagien määrässä (Sabaté ym. 2014). Domperidoni stimuloi neutrofiilien toimintaa
terveillä koirilla jopa kuukauden ajan lääkityksen jälkeen (Gómez-Ochoa ym. 2012).
Leishmanioosin ehkäisyssä domperidonia annostellaan 4 kuukauden välein 0,5 mg/kg kerran
päivässä suun kautta 30 päivän ajan (Sabaté ym. 2014). Tutkimuksessaan Sabaté ym. (2014)
havaitsivat, että domperidonilääkityksellä riski sairastua kliiniseen leishmanioosiin oli
seitsemän kertaa alhaisempi kuin ilman lääkitystä. Domperidonin toimintamekanismi ja
sivuvaikutukset on kuvattu kappaleessa 2.4.4
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3 POHDINTA
Matkustelun ja tuontikoirien myötä Leishmania-tartunnat ja kliininen leishmanioosi yleistyvät
myös Suomessa ja koska taudin oireet voivat olla hyvin epäspesifisiä, on tärkeää, että
eläinlääkäri osaa epäillä tartuntaa. Naucke ym. (2008) esittävät, että yleisimmät oireet
vaihtelevat sen mukaan, millä alueella tartunta on saatu, eli riippuen L. infantumin kannasta.
Tämä voi selittää taudin aiheuttamat vaihtelevat oireet. Ilmastonmuutoksen myötä voi myös
olla vain ajan kysymys, koska Suomen ilmasto muuttuu hietasääskille sopivaksi. Koska
merkittävin Leishmania-loisen tartuntatapa on vektorivälitteisesti hietasääsken välityksellä,
voivat ilmaston lämpenemisen seurauksena tartunnat lisääntyä merkittävästi myös
Suomessa. Jo nyt on Luoteis-Saksassa tavattu P. perniciosus-hietasääskiä, jotka voivat toimia
vektorina Leishmania-loisille sekä P. mascittii-hietasääskiä, joiden epäillään voivan toimia
vektorina (Naucke ja Schmitt 2004). Ei-endeemisillä alueilla myös muut, kuin vektorivälitteiset
tartuntatavat saattavat olla merkittäviä. Koska Leishmania-loinen voi tarttua veneraalisesti
astutuksen välityksellä ja vertikaalisesti emolta pennuille, olisikin tärkeää tutkia endeemisiltä
alueilta

tulevilta

jalostukseen

käytettäviltä

koirilta

leishmania-vasta-aineet

ennen

jalostuskäyttöä. Leishvet-tutkijaryhmä suosittelee, ettei endeemisiltä alueilta tulleita koiria
käytettäisi jalostukseen tai verenluovutukseen ei-endeemisillä alueilla. (Miró, suullinen
tiedonanto 10/2018)
Suomessa leishmanioosi kuuluu ilmoitettaviin eläintauteihin. Vuonna 2016 koko maassa
Eviralle ilmoitettuja leishmanioositapauksia oli 5 kappaletta (Evira 2016) ja vuonna 2017 45
kappaletta (Evira 2017). Helsingin yliopistollisessa pieneläinsairaalassa on Provetpotilasohjelmiston haun mukaan hoidettu 33:a leishmanioosia sairastavaa koiraa vuosina
2007—2017 (haku tehty 20.04.2018). Taudin todellista prevalenssia Suomessa ei kuitenkaan
ole tutkittu, vaan se on todennäköisesti suurempi kuin ilmoitettu määrä.
Eläinlääkärin tulisi osata myös ohjeistaa endeemisille alueille matkustavaa asiakasta koiran
riittävästä suojautumisesta hietasääskiä vastaan. Tällä on merkitystä yksittäiselle koiralle ja
lisäksi tartuntojen leviämisen kannalta tärkeintä on ennaltaehkäisy säännöllisesti käytettyjen
hietasääskiä karkottavien ulkoloislääkkeiden avulla. Koska karkottavien valmisteiden teho ei
ole riittävä heti valmisteen annostelun jälkeen, on muistettava annostella valmiste riittävän
42

ajoissa ennen matkaa. Deltametriinia käytettäessä on myös huomioitava, aineen on
myrkyllisyys kissoille ja vesistölle (Ensley 2012). Osassa lähteistä ennaltaehkäisyn keinoksi
ehdotetaan myös sairaiden koirien eutanasiaa ja muun muassa Brasiliassa on tehty tartunnan
saaneiden koirien massalopetuksia. Tämä on kuitenkin tutkimuksissa todettu melko
hyödyttömäksi tavaksi ehkäistä tartuntoja pitkällä aikavälillä, sillä taudin pitkän itämisajan
vuoksi piileviä tartuntoja on paljon (Grimaldi ym. 2012). Ulkoloislääkkeiden lisäksi myös
rokotukset voivat tulevaisuudessa olla avainasemassa tartunnan ehkäisyssä. Tällä hetkellä
kehitetyt rokotteet eivät kuitenkaan ehkäise tartuntaa, vaan ainoastaan parantavat koiran
immuunipuolustuksen kykyä taistella tartuntaa vastaan. Monissa tutkimuksissa rokotteiden
tehoa on tutkittu kokeellisten tartuntojen avulla. Kokeellisessa tartunnassa koiralle
annostellaan suuri määrä Leishmania promastigootteja suonensisäisesti. Tämä voi vääristää
rokotteiden todellista tehoa, sillä luonnollisessa tartunnassa koiraan siirtyneiden
promastigoottien määrä on huomattavasti pienempi ja lisäksi tartuntaan saattaa vaikuttaa
myös muut tekijät, kuten hietasääsken piston aiheuttamat immuunireaktiot iholla.
Luonnollisissa olosuhteissa koirat myös altistuvat hietasääskien pistoille useamman kerran,
kun taas kokeellisessa tartunnassa altistus on kertaluontoinen. Eri rokotteiden vertailu on
hankalaa, sillä niitä on tutkittu erilaisissa olosuhteissa. Rokotteiden todellisen tehon
tutkiminen vaatii myös pitkäaikaistutkimuksia luonnollisissa olosuhteissa, mutta tällaisia
tutkimuksia ei ole montaa. Todellisen tehon tutkiminen vaatii myös sen, että koirilla ei
käytettäisi hietasääskiä karkottavia valmisteita tutkimusten ajan. Tehokas rokote olisi
voimakkaan soluvälitteisen immuunivasteen aiheuttava ja suojaisi sekä tartunnalta että
ehkäisisi tehokkaasti taudin etenemistä. Lisäksi sillä tulisi olla mahdollisimman vähän
haittavaikutuksia. Mikäli rokotteet kehittyvät tulevaisuudessa paremmaksi, voidaan niiden
avulla mahdollisesti ehkäistä paljon koirien ja sen kautta myös ihmisten Leishmaniatartuntoja.
Leishmanioosin diagnostiikka perustuu epäilyyn tartunnasta, sopiviin oireisiin sekä
diagnostisiin menetelmiin. Diagnostisten menetelmien vertailu on hankalaa, sillä eri
menetelmillä on omat hyvät ja huonot puolensa. Diagnostisia menetelmiä tulisikin käyttää
yhdistellen tilanteen mukaan. Terveiden koirien vuotuiseen testaamiseen sopivat hyvin
serologiset

testit,

mutta

mikäli

eläinlääkärillä

on

epäily

mahdollisesta

leishmanioositartunnasta, saattaa eri menetelmiä joutua yhdistelemään diagnoosin
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varmistamiseksi. Diagnostisia menetelmiä on tutkittu paljon, mutta tutkimusten vertailu on
hankalaa, sillä tutkimuksissa ei ole yhtenäisiä rajoja oireiden vakavuudelle. Eri
tutkimustulokset on siis saatu eriasteisesti oireilevilla koirilla. Osassa tutkimuksia koirat on
jaettu oireettomiin, vähäoireisten ja oireilevien luokkiin, kun taas toisissa ainoastaan
oireettomiin ja oireileviin. Lisäksi tutkimukset on yleensä tehty endeemisillä alueilla, millä
saattaa olla vaikutusta tutkimustuloksiin. Esimerkiksi positiivinen PCR-tutkimustulos ei yksin
riitä todistamaan koiran saaneen tartunnan, sillä positiivinen tulos voidaan saada myös
tilanteessa, jossa koiran elimistö on torjunut tartunnan. Pitkäaikaistutkimuksia on melko
vähän, ja niiden tuloksiin voi vaikuttaa myös sen hetkisen ilmaston vaikutus hietasääskien
vuotuiseen esiintyvyyteen.
Vaikka kliinisen leishmanioosin hoitoon on olemassa hoitosuosituksia, voi taudin hoito silti olla
hankalaa ja hoito voidaan tehdä monella tavoin. Lisähaasteen hoidolle antaa Leishmanialoisilla havaittu resistenssi lääkkeitä vastaan, sekä WHO:n suositus olla käyttämättä ihmisille
tarkoitettuja lääkkeitä, kuten miltefosiinia ja meglumiiniantimoniaattia. Käytännössä myös
ihmisillä käytettyjä lääkkeitä kuitenkin käytetään koiran leishmanioosin hoidossa ja koiran
leishmanioosin hoidosta annetut suositukset suosittelevat näiden lääkkeiden käyttöä. Jos
tauti saadaan todettua varhaisessa vaiheessa, on sitä mahdollista hoitaa onnistuneesti
pelkällä allopurinolilla ja/tai domperidonilla. Tässä korostuu jälleen eläinlääkärin kyky epäillä
tartuntaa jo taudin aikaisessa vaiheessa. Lieväoireisissa tautitapauksissa domperidonin käyttö
voi olla hyödyllistä, sillä sen vaikutusmekanismi on koiran oman immuunipuolustuksen
parantaminen. Myös uusia, immuunipuolustukseen vaikuttavia lääkkeitä on kehitteillä ja
niistä on saatu melko lupaavia tutkimustuloksia, mutta lisätutkimusta ja -kehitystä vaaditaan
vielä paljon (Viana ym. 2018). Koska lääkityksellä vain harvoin saadaan aikaan niin sanottu
parasitologinen paraneminen, eli loisen täydellinen eliminoituminen elimistöstä, olisi uusien
tehokkaiden lääkkeiden kehitys tutkijoiden tavoitteena. Parasitologinen paraneminen voi
kuitenkin olla vaikea todistaa. Lisäksi parasitologinen paraneminen ei ehkäise koiraa saamasta
uutta tartuntaa. Tehokkaalla lääkityksellä voidaan kuitenkin vähentää koiran infektiivisyyttä
hietasääskille, millä voi olla suurta merkitystä taudin leviämisen kannalta. Myöskään hoidosta
ei ole monia pitkäaikaistutkimuksia, joten tutkimustietoa siitä kuinka monella koiralla sairaus
puhkeaa myöhemmin uudestaan, on vain vähän. Lisäksi koiran vastetta hoitoon on hyvin
vaikea ennustaa. Uusien, vain eläimille tarkoitettujen lääkkeiden kehitys olisi tärkeää myös
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lääkeresistenssin vuoksi, sillä näin voitaisiin vähentää ihmisille käytettäville lääkkeille
resistenttien loiskantojen syntyä.
Koska kyseessä on elinikäinen sairaus, olisi tärkeää pystyä antamaan sairastuneelle koiralle
jonkinlainen ennuste. Ennusteen antaminen voi kuitenkin olla hyvin hankalaa, sillä sairauden
kehitys on eri koirilla erilainen ja lisäksi koirat vastaavat hoitoon eri tavoin. LeishVet- ja CLWGtutkijaryhmien mukaiset leishmanioosin luokittelut voivat antaa viitteitä ennusteen
antamiseen. Koirien tarkka luokittelu voi kuitenkin olla välillä haastavaa, sillä leishmanioosi
aiheuttaa hyvin erilaisia muutoksia eri koirille. LeishVet-ryhmän suosituksissa on annettu
tarkat munuaisten toimintaan perustuvat raja-arvot, kun taas CLWG-ryhmä antaa
suurpiirteisemmät ohjeet luokitteluun. Luokittelu on siis helpompaa CLWG-ryhmän
mukaisella luokittelulla, mutta tarkempaa LeishVet-ryhmän luokittelulla.
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