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1 JOHDANTO 

 

Eurooppalaisissa tutkimuksissa on havaittu ison maksamadon (Fasciola hepatica) yleistyneen 

viime vuosina (Charlier ym. 2014). Ruotsista on raportoitu samankaltaisia tuloksia (König 

2019). Suomessa maksamadon esiintyvyydestä löytyy raportoitua tietoa aluehallintovirastolle 

tehdyistä kuukausi-ilmoituksista (Ruokavirasto 2020a). Aluehallintovirastoon ilmoitettujen 

tapausten määrät viittaavat ison maksamadon leviämiseen itäsuomalaisissa nautakarjoissa 

(Ruokavirasto 2020a). Vuonna 2017 Itä-Suomesta tilastoitiin vain yksi maksamatohavainto, 

kun kaksi vuotta myöhemmin maksamatoja havaittiin jo kahdeksalla eri tilalla (Ruokavirasto 

2020a). 

 

Ison maksamadon leviämisen ehkäiseminen vaatii toimivia diagnosointimenetelmiä, koska 

Kaplan (2001) mukaan tartunta on naudoilla yleensä vähäoireinen. Ruokaviraston tuorein 

tarkastuseläinlääkäreille suunnattu lihantarkastusohje (Ruokavirasto 2013) perustuu vielä 

vanhaan, jo kumottuun perinteiseen lihantarkastuslainsäädäntöön (EPNa 854/2004). Uuteen 

EU:n lihantarkastuslainsäädännön (EU 2019/627) mukaiseen riskiperusteiseen ja visuaaliseen 

lihantarkastukseen siirtymisen arvioidaan heikentävän maksamatojen havaitsemista 

teurastamoilla (Dupuy ym. 2012).  

 

Jotta maksamatotartunnat voitaisiin havaita jatkossakin teurastamolla, tarvitaan riittävät 

eläinkohtaiset esitiedot riskiperusteista lihantarkastusta varten tai vaihtoehtoisesti jokin 

käyttökelpoinen ja luotettava diagnostinen testi. Tässä työssä pohditaan lihantarkastukselle 

vaihtoehtoisten havaitsemismenetelmien soveltumista ison maksamadon tunnistamiseen. 

Lisäksi perehdytään saatavilla olevaan tutkimustietoon ison maksamadon esiintyvyydestä. 

Yhtenäisen lainsäädännön vuoksi asiaa on mielekästä tarkastella Euroopan mittakaavassa. 
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2 FASCIOLA HEPATICA -IMUMATO  

  

Iso maksamato (Fasciola hepatica) on monisoluinen laakamatojen pääjaksoon luokiteltava 

loismato, joka kuuluu edelleen imumatojen alajaksoon, Dignea-luokkaan, Echinostomida-

lahkoon, Fasciolidae-heimoon ja Fasciola-sukuun (Deplazes ym. 2016). Ison maksamadon 

aiheuttamaa tautia kutsutaan faskioloosiksi, mutta käsitteellä voidaan tarkoittaa myös 

samaan sukuun kuuluvan Fasciola gigantican aiheuttamaa tautia (Deplazes ym. 2016). 

 

Muodoltaan aikuinen iso maksamato on litteä lehtimäinen (pituus 2,5–3,5 cm ja leveys 1,0 

cm) ja väritykseltään harmaanruskea mato (Taylor ym. 2007). Aikuisen maksamadon tunnistaa 

anterioripään hartioista, joiden välistä erottuu kolmiomainen päämäinen uloke, jossa on 

paljaalla silmällä näkyvä oraalinen imukuppi (Saari ja Nikander 2012). Silmiinpistävä piirre on 

ulospäin näkyvät voimakkaasti haarautuneet sisäelimet (kivekset, munasarjat, vitellin 

rauhanen ja suoli) (Deplazes ym. 2016). Samalla yksilöllä on sekä kivekset että munasarjat, 

joten lisääntyminen onnistuu itsenäisesti (Saari ja Nikander 2012). Maksamadon 

varhaismuodot ovat maksaan tullessaan vain 1–2 mm pituisia (Taylor ym. 2007). 

 

2.1 Elämänkierto 

 

Ison maksamadon elämänkierrossa (Kuva 1) pääisäntänä toimii yleensä kesy märehtijä kuten 

nauta, lammas, vuohi tai puhveli (Deplazes ym. 2016). Loinen on eläinlääketieteellisesti ja 

taloudellisesti merkityksellinen lähinnä lammas- ja nautataloudessa (Saari ja Nikander 2012). 

Muita mahdollisia pääisäntiä ovat muun muassa hevonen, sika, useimmat 

kasvissyöjänisäkkäät ja ihminen (Deplazes ym. 2016).   

 

Iso maksamato vaatii väli-isännäkseen pikkulimakotilon (Galba truncatula) (Deplazes ym. 

2016), joka on Suomessa varsin yleinen vesikasvillisuudessa elävä kotilolaji (Saari ja Nikander 

2012). Pikkulimakotilo vaatii kostean elinympäristön, mikä sitoo ison maksamadon 



3 
 

elämänkierron kosteaan elinympäristöön (Deplazes ym. 2016). Rantalaidunnuksen 

vähentyminen on vaikeuttanut ison maksamadon elämänkiertoa Suomessa merkittävästi 

(Saari ja Nikander 2012). Muita potentiaalisia väli-isäntiä ovat esimerkiksi Lymnaea palustris 

ja meripihkakotilo (Succinea putris), mutta näiden kotilolajien merkitys näyttää olevan 

vähäinen F. hepatican leviämisessä ainakin Ruotsissa (Novobilský ym. 2014). 

 

Sukukypsät isot maksamadot elävät pääisännän sappitiehyissä (Kuva 1), joista niiden munat 

päätyvät sappirakon kautta sapen mukana ohutsuoleen ja ulosteiden mukana ympäristöön 

(Deplazes ym. 2016). Eritettävien munien määrä riippuu pääisännästä ja infektion 

voimakkuudesta (Deplazes ym. 2016). Osa munista voi säilyä sappirakossa jopa 8–16 viikkoa 

ja vapautua sieltä erissä, joten väärän positiivisen tuloksen mahdollisuus hoidetulta eläimeltä 

tulee pitää mielessä diagnostiikassa (Deplazes ym. 2016). Ympäristöön eritetyistä munista 

kuoriutuu vedessä ripsitoukkia (miracidium) noin viikossa (Saari ja Nikander 2012). 

Ripsitoukkien kuoriutuminen etenee, kun lämpötila on vähintään 10 ⁰C, optimaalinen 

lämpötila kuoriutumiselle on 22–26 ⁰C (Taylor ym. 2007). 

 

Kuoriutuneiden ripsitoukkien elinikään vaikuttaa toukkien glykogeenivarastot ja hapensaanti, 

otollisissa olosuhteissa energiaa riittää noin vuorokaudeksi (Boyunaga ym. 2001), jonka aikana 

toukan pitäisi löytää väli-isäntänä toimiva pikkulimakotilo (Deplazes ym. 2016). Ripsitoukat 

uivat valoa kohti, mikä auttaa niitä löytämään valoisilla rannoilla vedenrajassa elävät 

pikkulimakotilot (Deplazes ym. 2016). Ripsitoukat tunkeutuvat väli-isäntäänsä 

pehmytkudoksen läpi kartiomaisten papilloiden ja proteiinia pilkkovien entsyymien avulla 

(Taylor ym. 2007, Deplazes ym. 2016). Optimaalinen lämpötila tunkeutumiselle on 15–26 ⁰C, 

alle 5 ⁰C tunkeutumista ei tapahdu (Deplazes ym. 2016, Taylor ym. 2007). Kotilossa tapahtuu 

suvuttoman lisääntymisen vaihe (Saari ja Nikander 2012). 
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Lihantarkastus  

Ulosteen ES-ag-ELISA  

  Seerumin maksa-arvot (GGT) c ↑ 

  Mikroskopointi 

a Lampailla tehty tutkimus. 

b 87,5 % hoidetuista lampaista negatiivinen testitulos. 

c Ei patognominen menetelmä maksamadolle. 

 

Kuva 1. Ison maksamadon elämänkierto ja havaitsemismenetelmien kyky havaita iso 

maksamato ajallisesti. 

 

2–4 vko →                                                       8 kk hoidosta 

(Reichel 2002, Munita ym. 2019)    (Deplazes ym. 2016) 

 

8 vko →                    alkaa ↓30 vrk            
.                        viimeisestä infektio-
(Bulgin ym. 1984)         annoksesta 

11 vko (Reichel 

2002) → 8–16 vko 

hoidosta            

(Deplazes ym. 2016)  

6–8 vko (Brockwell ym. 2013) →                

1–12 vko hoidosta (Brockwell ym. 

2013, Takeuchi-Storm ym. 2018) 

 

2 vkoa →      30 vrkb hoidosta 

(Martínez-Pérez ym. 2012)         (Martínez-Valladares ja 

.                                                         Rojo-Vázquez 2016) 

 

 6–7 vko →                                         

(Deplazes ym. 2016) 
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Pikkulimakotilossa värekarvansa menettänyt ripsitoukka kulkeutuu nuorena sporokystana 

väli-isännän ruuansulatusrauhaseen, jossa sporokystan itusolut kehittyvät redioiksi, jotka 

vapautuvat sporokystan sisältä (Deplazes ym. 2016). Redioissa on useita 

germinaalisolurykelmiä, joista kehittyy toisen tai kolmannen polven redioita tai pitkähäntäisiä 

kerkarioita (Deplazes ym. 2016). Kerkariat poistuvat väli-isännästä veteen, jossa ne 

kiinnittyvät vesikasveihin tai muihin kiinteisiin kohteisiin ja muodostavat ympärilleen 

monikerroksisen paksun kapselin (Deplazes ym. 2016). Kapselin ympäröimiä kerkarioita 

kutsutaan metakerkarioiksi (Deplazes ym. 2016). Kehittyminen ripsitoukasta metakerkariaksi 

kestää vähintään 6–7 viikkoa, epäsuotuisissa olosuhteissa kehitys voi kestää useita kuukausia 

(Taylor ym. 2007). 

 

Pääisäntä saa maksamatotartunnan syömällä metakerkarioita vesikasvien mukana tai 

juomalla vettä, jossa on metakerkarioita (Saari ja Nikander 2012). Metakerkarioita ympäröivä 

kapseli hajoaa ruuansulatuskanavassa, jolloin maksamadon varhaismuodot pääsevät 

tunkeutumaan suolen läpi vatsaonteloon ja sieltä edelleen maksaan (Saari ja Nikander 2012).  

Epäkypsät maksamadot läpäisevät suolen seinämän hiirillä suoritettujen kokeiden perusteella 

jo ensimmäisen infektiopäivän aikana  (Dawes 1963). Toukat ovat vatsaontelossa vapaina noin 

viikon ajan, kunnes lopulta päätyvät maksaan (Kaplan 2001). Toukkien vaellus 

maksaparenkyymissä kestää 6–7 viikkoa ja se aiheuttaa muun muassa maksasoluvaurioita, 

verenvuotoa, tulehdusmuutoksia ja sidekudostumista (Saari ja Nikander 2012, Deplazes ym. 

2016). Tämä on vahingollisin vaihe pääisännän kannalta (Munita ym. 2019). 6–7 viikon 

kuluttua infektiosta sappitiehyisiin päätyneet maksamadot ovat pituudeltaan n. 3–14 mm 

(Deplazes ym. 2016), jolloin ne ovat havaittavissa lihantarkastuksessa ensimmäistä kertaa 

paljaalla silmällä. Prepatenssiaika tartunnan saamisesta munien erittymiseen kestää naudoilla 

vähintään 56–77 päivää, ja ison maksamadon elinikä naudassa on noin 9 kuukautta (Deplazes 

ym. 2016). Takeuchi-Storm ym. (2018) tutkimuksen mukaan maksamato voi elää pääisännässä 

jopa yli kaksi vuotta. 

 

Maksamatotartunnan hoitoon voidaan käyttää loislääkkeenä esimerkiksi klosanteelia, 

albendatsolia tai triklabendatsolia (Deplazes ym. 2016). Näistä käytetään maailmalla etenkin 
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triklabendatsolia, sillä se tehoaa sekä ison maksamadon varhais- että aikuismuotoihin 

(Deplazes ym. 2016). Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean (2020) mukaan näistä 

lääkkeistä Suomessa on saatavilla tuotantoeläinkäyttöön ainakin albendatsolia, mutta 

kyseessä on erityisluvallinen lääkevalmiste. Albendatsoli tehoaa tavallista suuremmalla 

annoksella aikuisiin isoihin maksamatoihin, ja lääkeaine sopii käytettäväksi myös lypsäville 

lehmille toisin kuin triklabendatsoli (Deplazes ym. 2016). Albendatsolin varoajat maidolle ovat 

4 vuorokautta ja lihalle 21 vuorokautta (Fimea 2020). Isoilla maksamadoilla esiintyy 

loislääkeresistenssiä useassa maassa (Brockwell ym. 2013, Deplazes ym. 2016). 

 

2.2 Epidemiologia 

 

Isoa maksamatoa esiintyy lauhkean vyöhykkeen alueella maailmanlaajuisesti, missä on sopivia 

väli-isäntiä ja otolliset ympäristöolosuhteet (Deplazes ym. 2016). Ison maksamadon 

esiintyvyys vaihtelee runsaasti alueittain jopa saman maan sisällä (Ersbøll ym. 2006, 

Novobilský ym. 2015). Tanskassa karjatason esiintyvyys lihakarjoissa 2011–2013 vaihteli 

kuntien välillä 0–27 % (Ersbøll ym. 2006). Korkeimpia lypsykarjakohtaisia esiintyvyyksiä 

Euroopassa on saatu Walesista 86 % (Salimi-Bejestani ym. 2005) ja Alppien ylänköalueilta 

Itävallan Tirolista 97 % (Matt ym. 2007). Iso-Britannian maksamatotilanteesta on useita 

julkaisuja, joiden mukaan esiintyvyys on ollut korkeaa ja lisääntynyt vuosien saatossa (Charlier 

ym. 2014, McCann ym. 2018). Vaikka tutkimustieto maksamadon esiintyvyydestä on 

puutteellista muutamista Euroopan tärkeistä karjankasvatusmaista, voidaan olemassa olevan 

tiedon perusteella sanoa, ettei ison maksamadon esiintyvyys ole vähenemässä Euroopassa 

(Charlier ym. 2014). 

 

Suomen naapurimaista maksamatotutkimuksia on tehty Virossa ja Ruotsissa vuosina 2012–

2013 (Novobilský ym. 2015, Petersson ym. 2017). Suomessa tilastoitavat maksamatotartunnat 

(Taulukko 1) ovat aluehallintavirastolle ilmoitettuja yksittäisiä maksamatolöydöksiä 

(Ruokavirasto 2020a). Novobilský ym. (2015) mukaan tankkimaidosta mitattujen vasta-

ainetasojen perusteella isoa maksamatoa esiintyy joka neljännellä etelä- ja länsiruotsalaisella 

lypsykarjatilalla. Virossa isoa maksamatoa esiintyi kaikissa karjoissa seerumin vasta-
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ainetasojen perusteella lähes saman verran kuin edellä mainitun tutkimuksen mukaan 

Ruotsissa, keskimäärin vain reilut kolme prosenttiyksikköä enemmän (Novobilský ym. 2015, 

Petersson ym. 2017). Virossa määriteltiin yksilötasolla nautojen maksamatoesiintyvyydeksi 

5,9 % (Petersson ym. 2017). Ruotsissa loisen yleistymisen ja uusille alueille leviämisen 

ehdotetaan olevan seurausta ilmaston lämpenemisestä ja vanhojen niittyjen ottamisesta 

uudelleenlaidunnukseen (Adam ym. 2012, König 2019). Ruotsissa tukipolitiikka suosii 

vanhojen laidunalueiden ottamista uudelleenlaidunnukseen, ja usein tällaiset laitumet 

rajautuvat vesistöalueeseen, jonka puolestaan lisää laiduntavien eläinten maksamatoriskiä 

(Olsen ym. 2015, Arenal ym. 2018, König ym. 2019). 

 

Keski-Euroopassa nautojen tartuntariski on suurimmillaan loppukesästä syksyyn (Deplazes 

ym. 2016), minkä seurauksena eläinten maksamatokuormitus on inkubaatioajan vuoksi 

korkeimmillaan laidunkauden jälkeen talvella ja keväällä (Bellet ym. 2016, Deplazes ym. 2016, 

Takeuchi-Storm ym. 2018). Useimmissa Euroopan maissa, myös Ruotsissa, pääisäntänä 

toimiva nauta saa maksamatotartunnan laidunkaudella tyypillisesti loppukesällä elo-

lokakuussa, mitä kutsutaan kotiloiden kesäinfektioksi (Taylor ym. 2007, König 2019). Ruotsissa 

esiintyy sekä kesä- että talvi-infektiota, mutta kesäinfektio on tunnistettu sielläkin 

merkittävämmäksi tartuntatyypiksi (Novobilský ym 2014, König 2019). Suomessa tilastoitujen 

maksamatotapausten painottuminen loppukesään ja talveen (Taulukko 1) viittaa 

kesäinfektion olevan mahdollisesti pääasiallinen infektiotyyppi Suomessa. Novobilský ym. 

(2014) mukaan tyypillinen talvi-infektio havaitaan touko-kesäkuussa. Tämän aineiston 

mukaan talvi-infektioon viittaavia alkukesän maksamatotartuntoja ei ole lainkaan huhti-

heinäkuun aikana (Taulukko 1). 
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Taulukko 1. Fasciola hepatica -tapaukset Suomessaa. Lähde Ruokavirasto 2020a. 

aKaikki aluehallintoviraston tilastoimat Fasciola hepatica -tapaukset ovat olleet Itä-Suomen 

aluehallintoviraston alueella 

 

Kesäinfektiossa väli-isäntänä toimiva pikkulimakotilo saa maksamatotartunnan keväällä tai 

alkukesästä, kun talven yli säilyneistä tai pääisännän erittämistä munista kuoriutuvat 

ripsitoukat tunkeutuvat kotiloon (Taylor ym. 2007). Deplazes ym. (2016) mukaan nuoremmilla 

kotiloilla on paremmat mahdollisuudet selvitä talven yli kuin vanhemmilla yksilöillä. 

Elämänkierto väli-isännän tartunnasta pääisännälle tarttuvaan metakerkaria-muotoon kestää 

noin kaksi kuukautta, minkä vuoksi pääisäntänä toimivan naudan tartuntariski on 

korkeimmillaan loppukesästä (Taylor ym. 2007). Eläimet saavat ensimmäisen tartuntansa 

tavallisesti 1,5–2-vuotiaina (Takeuchi-Storm ym. 2018). 

  

Etanoiden talvi-infektio on vähemmän merkityksellinen leviämismalli Keski-Euroopan maissa, 

mutta sen merkitys voi olla kesäinfektiota suurempi esimerkiksi korkeilla vuoristoalueilla, 

joissa kylmä talvi estää kotiloissa tapahtuvat elämänkierron vaiheet talven aikana (Taylor ym. 

2007, Deplazes ym. 2016). Talvi-infektiossa kotilot saavat maksamatotartunnan syksyllä, 

mutta kotiloissa tapahtuvat elämänkierron vaiheet pääsevät jatkumaan vasta talven jälkeen, 

kun ympäristön lämpötila nousee isolle maksamadolle otolliseksi (Taylor ym. 2007).  Kerkariat 

kapseloituvat pääisäntiä infektoiviksi metakerkarioiksi jo touko-kesäkuussa (Taylor ym. 2007). 

Talvi-infektion esiintymiseen vaikuttaa lämpötilan ja väli-isäntien esiintymisen lisäksi muita 

määrittelemättömiä paikalliseen leviämiseen vaikuttavia ympäristötekijöitä (Novobilský ym. 

2014). Esimerkiksi epätavallisen sateinen ja kostea alkukevät voi lisätä metakerkarioiden 

määrää ympäristössä huomattavasti (Taylor ym. 2007). 

 tammi helmi maalis huhti-heinä elo syys loka marras joulu Yht. 

Vuosi P Y P Y P Y P Y P Y P Y P Y P Y P Y P Y 

2017                1    1 

2018             3 15 1 11   4 26 

2019 1 5 2 5 1 4     1 5 1 2     2 3     8 24 
                     

P=pitopaikat Y=yksilöt 
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Ison maksamadon esiintyvyyteen vaikuttavia tekijöitä voidaan vertailla muuttujien 

aiheuttaman maksamatoriskin perusteella (Taulukko 2).  Ympäristötekijöistä maksamatoriskiä 

lisääviksi tekijöiksi on tunnistettu muun muassa Flanderin rannikkoalueella mereltä padolla 

suojatut alamaat tai pengerrysalueet (schor-polderit), kostea savimaa, vesialueet ja väli-

isäntinä toimivien kotiloiden esiintyminen laitumilla (Taulukko 2). Ilmaston vaikutus 

maksamatojen esiintyvyyteen ilmenee esimerkiksi läntisessä osassa Skotlantia, missä Atlantin 

valtameren kosteuttava ja lämmittävä vaikutus luo otolliset olosuhteet isolle maksamadolle, 

ja missä isoa maksamatoa esiintyy muuta maata enemmän (Innocent ym. 2017). 

 

Sademäärän vaikutuksesta maksamatoriskiin on saatu tuloksia sekä puolesta että vastaan 

hieman erilaisista lähtökohdista: Bennema ym. (2011) mukaan sademäärä ei lisännyt 

taloudellisesti merkittävien maksamatotartuntojen riskiä tutkittuina kolmena peräkkäisenä 

vuotena Belgiassa (Taulukko 2). Muutamaa vuotta myöhemmin Selemetas ym. (2015) tunnisti 

keskimääräisen vuosittaisten sadepäivien määrän ja alueen vuosittaisen keskilämpötilan 

olevan tärkeimmät maksamatoriskiin lisäävästi vaikuttavat ilmastolliset riskitekijät Irlannissa. 

Myös muualta Euroopasta on saatu samansuuntaisia tuloksia (McCann ym. 2010, Ducheyne 

ym. 2015, Munita ym. 2016).  

 

Lauhkealla vyöhykkeellä, esimerkiksi Iso-Britanniassa, lämpötila on usein maksamatojen 

elämänkiertoa rajoittava tekijä, kun lämpimämmillä alueilla rajoittava tekijä on tavallisemmin 

kosteus ja sademäärä (McCann ym. 2010). Kuerpick ym. (2013) mukaan Saksassa sademäärän 

ja lämpötilan vaikutus maksamatoriskiin on puolestaan vähäinen, mitä selitetään vähäisellä 

vuotuisella ilmastollisella vaihtelulla Saksan sisällä. Munita ym. (2016) havaitsi 

maksamatotartunnan riskin laskevan, kun vuotuinen sademäärä ylitti 1150 mm verrattuna 

vuosiin, jolloin satoi alle 1000 mm vuodessa. Mahdollisia syitä riskin vähenemiselle tavallista 

runsaammilla sademäärillä voivat olla aktiivisempi eläinten lääkitseminen märkinä kesinä tai 

sateen laitumia huuhtova vaikutus (Munita ym. 2016). 
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Taulukko 2. Maksamatoriskiin vaikuttavia tekijöitä.  

Tekijä Perustaso Ba p-arvob Lähde Maa 

Ympäristötekijät 
  

 
  

Schor-polderit   1,704 0,012 Bennema ym. 2011c Belgia  

Kostea savimaa  0,664 0,002 Bennema ym. 2011 Belgia 

Kotiloita tilan alueella Ei kotiloita 0,39 < 0,001 Charlier ym. 2011 Belgia 

Kosteikot Ei kosteikkoja 0,31 ≤ 0,01 Olsen ym. 2015 Tanska 

Ojat/purot Ei ojia/puroja 0,16 ≤ 0,01 Olsen ym. 2015 Tanska 

Viettävä maa  0,131 0,035 Bennema ym. 2011 Belgia 

Sademäärä (marras 2005–loka 2006) -0,064 < 0,001 Bennema ym. 2011 Belgia 

Viljelty maa Ei viljelty maa -0,88 ≤ 0,05 Olsen ym. 2015 Tanska 

      
Tuotannolliset tekijät 

     
Infektoituneiden eläinten osto Ei inf. eläinten ostoja 0,68 ≤ 0,05 Olsen ym. 2015 Tanska 

Laidunkauden pituus  0,41 0,003 Bennema ym. 2011 Belgia 

     hiehoilla  0,739 0,036 Novobilský ym. 2015 Ruotsi 

     lehmillä  0,165 0,601 Novobilský ym. 2015 Ruotsi 

Karjan koko 
  

0,029 Bennema ym. 2011 Belgia 

     30–60 > 60 0,566 0,046 Bennema ym. 2011 Belgia 

     < 30 > 60 -0,094 0,804 Bennema ym. 2011 Belgia 

Laidunnus Ei laidunnusta 0,38 ≤ 0,01 Olsen ym. 2015 Tanska 

Ruoho% ruokavaliosta 
  

0,003 Bennema ym. 2011 Belgia 

     > 50 % 100 % laidunnus -1,779  < 0,001 Bennema ym. 2011 Belgia 

     < 50 % 100 % laidunnus -1,527 0,002 Bennema ym. 2011 Belgia 

     Ei laidunnusta 100 % laidunnus -1,155 0,396 Bennema ym. 2011 Belgia 

Välimatka positiiviselle tilalle  -0,19 ≤ 0,01 Olsen ym. 2015 Tanska 

Lehmien laitumen niittäminen Ei niittoa - 1,337  < 0,001 Bennema ym. 2011 Belgia 

  
0,407 0,116 Novobilský ym. 2015 Ruotsi 

Laidunten salaojitus 
  

0,023  Charlier ym. 2011 Belgia 

     Osittain < 80 % Salaojitettu 0,207 
 

Charlier ym. 2011 Belgia 

     Ei salaojitettu Salaojitettu 0,29 
 

Charlier ym. 2011 Belgia 

Keskimääräinen eläinluku / ha 
  

0,015 Charlier ym. 2011 Belgia 

     5–10 < 5 -0,208 
 

Charlier ym. 2011 Belgia 

     > 10 < 5 0,047   Charlier ym. 2011 Belgia 

 

a Regressiokerroin. Muuttujan selitysosuus maksamatoriskille. Perustasosta riippuen 

maksamatoriskiltä suojaava tekijä voi saada positiivisen tai negatiivisen etumerkin. 

b Merkitsevä p-arvo < 0,05.  

c Bennema ym. (2011) tutkimuksissa tekijöitä on verrattu taloudellisia tappioita aiheuttaviin 

infektioihin toisin kuin muissa tutkimuksissa. 
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Bennema ym. (2011) mukaan tuotannollisista tekijöistä laidunnukseen liittyvät tekijät ovat 

avainasemassa infektioriskissä, vaikka saatuihin tuloksiin vaikuttanee jonkin verran 

”terveempien” tilojen vastausten yliedustus tutkimuksessa. Englantilaisten 

lihantarkastustulosten perusteella häriltä havaitaan useammin eläviä maksamatoja ja 

liharoturisteytyksiltä useammin sekä lieviä että vakavia maksamadon aiheuttamia 

maksamuutoksia kuin lypsylehmiltä (Bellet ym. 2016). Tanskassa lypsykarjatiloilla tartuntariski 

on havaittu muita tiloja alhaisemmaksi (Olsen ym. 2015). Ruotsissa ei ole havaittu eroa 

lypsylehmien ja lihakarjan välillä ison maksamadon esiintyvyydessä, mikä johtunee 

lainsäädännön vaatimasta lypsylehmien pakollisesta laiduntamisesta (Novobiliský ym. 2015). 

 

Tunnistettujen riskitekijöiden paikkansapitävyyttä on arvioitu vaihtelevin tuloksin eri 

tutkimuksissa (McCann ym. 2010, Charlier ym. 2011, Howell ym. 2015). Kuerpick ym. (2013) 

mukaan maantieteellisillä ja ilmastollisilla malleilla voidaan selittää maksamatoriskistä vain 20 

% kun taas McCann ym. (2010) mukaan selitysosuus on yli 70 % maksamadon esiintyvyyden 

vaihtelusta. Charlier ym. (2011) tutkimus yltää vaihtelun selitettävyydessä 85 %:iin, 

määrittelemällä tunnettujen riskitekijöiden lisäksi tankkimaidon vasta-ainepitoisuuden 

ELISA:lla ja suorittamalla kotilotutkimuksen jokaisen tilan laitumella. Innocent ym. (2017) 

tutkimus selittää 45 % vaihtelusta huomioimalla eläimen iän, ilmastolliset muuttujat, eläimen 

historian ja maantieteellisen sijainnin. 

 

2.3 Kliiniset oireet 

 

Naudoilla kliiniset oireet ovat yleensä epämääräisiä ja diagnosointi voi olla haastavaa 

pelkästään kliinisten oireiden perusteella (Kaplan 2001). Naudoilla tauti on yleensä 

subkliininen tai krooninen ja jos oireita havaitaan, ne havaitaan tyypillisimmin alle 

kaksivuotiailla eläimillä (Kaplan 2001). Eläinten omistajien voi olla vaikea havaita tartuntaa: 

Sveitsissä jopa kolme neljäsosaa karjanomistajista ei ollut edes tietoisia eläintensä 

maksamatotartunnasta (Schweizer ym. 2005). Maksamatotartunta voi aiheuttaa naudalle 

painon menetystä, ruokahaluttomuutta, anemiaa, hypoproteinemiaa, eosinofiliaa ja 

satunnaisia kuolemia (Ross 1965, Chick 1980, Kaplan 2001, Deplazes ym. 2016). 
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Tuottavuuteen vaikuttavia muutoksia ovat maidontuotannon, hedelmällisyyden ja 

tiinehtyvyyden heikkeneminen sekä poikimavälin piteneminen (Dargie 1987, Charlier ym. 

2007). 

 

Naudoilla esiintyy harvoin akuuttia heikkoutta ja äkkikuolemia aiheuttavaa maksamadon 

aiheuttamaa tautia, joka on puolestaan yleisempi lampailla  (Borgsteede 2011, Deplazes ym. 

2016). Ross (1965) selittää nautojen akuuttien infektioiden harvinaisuutta voimakkaalla 

kudosreaktiolla maksaparenkyymissä. Suurilla infektioannoksilla metakerkarioita aiheutuu 

voimakas kudosreaktio maksaparenkyymiin, jolloin granulomatoottisen kudoksen 

muodostuminen estää maksamadon varhaismuotojen etenemisen sappitiehyisiin 

aikuistumaan (Ross 1965). Matalammilla infektioannoksilla maksamadon varhaismuodot 

pääsivät kulkeutumaan helpommin sappitiehyisiin, joissa niiden havaittiin aiheuttavan 

sappitiehyiden fibrotisoitumista ja aiheuttavan eläimelle anemiaa (Ross 1965). 

 

Maksamatotartunnan saaneilla naudoilla kasvu on heikompaa kuin terveillä eläimillä (Mazeri 

ym. 2017). Mazeri ym. (2017) havaitsi skotlantilaisella teurastamolla teurastetuista 

lihakarjasta, että niillä eläimillä, joiden maksa hylättiin lihantarkastuksessa maksamatoepäilyn 

vuoksi, keskimääräisen teuraspainon (345 kg) saavuttamiseen kului 10 (95 % luottamusväli 9–

12) päivää kauemmin kuin muilla eläimillä. (Hope Cawdery ym. 1977) havaitsi tuhannen 

metakerkarian infektioannoksen heikentävän muutamilla hiehoilla ruokahalua, aiheuttavan 

ajoittaista ripulia ja vaikuttavan karvan laatuun heikentävästi. Tällä infektioannoksella 

hiehojen päivittäinen painonnousu väheni jopa 29 % seitsemän kuukauden ajanjaksolla (Hope 

Cawdery ym. 1977). Matalammalla infektioannoksella (600 metakerkariaa) eläimillä ei 

havaittu kliinisiä oireita, mutta se vaikutti päiväkasvuun alentavasti (8–9 %) kuuden 

kuukauden ajan tartunnan saamisesta (Hope Cawdery ym. 1977). Carroll ym. (2020) mukaan 

maksamatotartunnan aiheuttamaa negatiivista vaikutusta kasvuun on aliarvioitu 

epätäydellisen lihantarkastuksen vuoksi. 819 päivän ikäisenä maksamatotartunnan saanut 

härkä on keskimäärin 15 kg kevyempi kuin terve eläin (Carroll ym. 2020). Jos lihantarkastuksen 

herkkyyden ja tarkkuuden oletetaan olevan 100 %, maksamatotartunnan aiheuttama 

painotappio on keskimäärin 36 kg (Carroll ym. 2020). 
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3 ISON MAKSAMADON HAVAITSEMISMENETELMÄT 

 

Maksamatotartunta diagnosoidaan elävältä eläimeltä kliinisten oireiden ja 

laboratoriotulosten perusteella, kuolleelta eläimeltä maksamadot huomataan yleensä 

lihantarkastuksen yhteydessä (Deplazes ym. 2016). Laboratoriotuloksia on mahdollista 

hyödyntää lihantarkastuksessa: Esimerkiksi vasta-aine-ELISA-menetelmää voidaan soveltaa 

sekä elävästä eläimestä saatavaan seerumiin että teurastetun eläimen pallealihaksesta 

puristettuun lihasnesteeseen (Charlier ym. 2009). Teurastamolla tapahtuvan näytteenoton 

tulisi olla non-invasiivista (Charlier ym. 2009). Lihantarkastustuloksia voidaan hyödyntää 

vastaavasti elävien eläinten tartuntariskin määrittelyssä, sillä iso maksamato on tavallisesti 

tilakohtainen ongelma ja karjatason diagnoosiin päästään riittävällä määrällä yksittäisten 

eläinten näytteitä (Deplazes ym. 2016). Byrne ym. (2016) mukaan esimerkiksi Irlannissa 

karjansisäinen esiintyvyys oli keskimäärin 23 %.  

 

Diagnostiikassa tulisi huomioida vuodenaika, sääolosuhteet ja maksamadon elämänkierron 

vaiheet (Charlier ym. 2014, Takeuchi-Storm ym. 2018). Tartuntojen määrä lisääntyy 

laidunkauden loppua kohti ja maidon vasta-ainetasot alkavat nousta touko-kesäkuussa 

laidunnuksen aloittaneilla eläimillä elokuussa ja ovat korkeimmillaan loka-joulukuussa 

(Bloemhoff ym. 2015). Lihantarkastuslöydökset painottuvat Ruotsissa loka-marraskuulle, 

jolloin myös maksamadon munat ovat havaittavissa mikroskoopilla ulostenäytetutkimuksessa 

(König 2019). Munat ovat peräisin laidunkauden aikana sappiteissä kehittyneistä 

maksamadon aikuismuodoista (Deplazes ym. 2016). Seuraavaksi käsiteltävistä  erilaisista 

maksamadon havaitsemismenetelmistä on koottu edellä olevaan taulukkoon 

teurastamomateriaalilla saatuja tutkimustuloksia (Taulukko 3).
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Taulukko 3. Fasciola hepatican osoittamiseen käytettyjen menetelmien teurastamomateriaalilla tutkittuja ominaisuuksia 

Menetelmä Menetelmäviite Näyte Positiivisen määritelmä N 
Havaittu 
prevalenssi 

Se (95 % 
luottamusväli) 

Sp (95 % 
luottamusväli) 

Tilasto-
menetelmä 

Viite 

Lihantarkastus 
 

Maksa ≥ 1 maksamato 944 0,13   0,632 1a Markov Chain–
Monte Carlo 

Rapsch ym. 
2006 (0,556–0,706) 

Lihantarkastus EPNa 854/2004 Maksa ≥ 1 maksamato tai 
tyypillisiä muutoksia 
maksassa 

619 0,29 0,68 0,88 Bayesian no gold 
standard model 

Mazeri ym. 
2016 (0,61–0,75) (0,85–0,91) 

Dissektio ja 
sedimentaatio 

 
Maksa ja 
sappirakko 

Dissektiossa ≥ 1 
maksamato tai 
tyypillisiä muutoksia 
ja/tai sedimentaatiossa 
≥ 1 muna 

619 0,32 0,99 0,98 Bayesian no gold 
standard model 

Mazeri ym. 
2016 (0,96–1,00) (0,96–0,99) 

Sedimentaatio Eckert ym. 2005 Sappi,  Menetelmän mukaan 995 
 

0,934 1b Markov Chain–
Monte Carlo 

Rapsch ym. 
2006 2 x 10 ml (0,880–0,975) 

Sedimentaatio Eckert ym. 2005 Uloste, 10 
g 

Menetelmän mukaan 467 
 

0,69c 0,983 Markov Chain–
Monte Carlo 

Rapsch ym. 
2006 (0,573–0,797) (0,965–0,995) 

Sedimentaatio 
 

Uloste, 5 g ≥ 1 muna 619 0,23 0,77 0.99 Bayesian no gold 
standard model 

Mazeri ym. 
2016 (0,66–0,86)d (0,98–1,00) 

ES-ab-ELISA Liverpool 
School of 
Tropical 
Medicine, 
muokattu 

Seerumi PP ≥ 10 619 0,36 0.94  0.89  Bayesian no gold 
standard model 

Mazeri ym. 
2016 (0,86–0,98)d (0.84–0.94)d 

ab-ELISA Institut 
Pourquier 

Seerumi Valmistajan ohjeen 
mukaan 

1269 
 

0,917 0,937 Markov Chain–
Monte Carlo 

Rapsch ym. 
2006 (0,872–0,952) (0.917–0,952) 

ag-ELISA Bio-X 
Diagnostics 

Uloste PP ≥ Valmistajan 
eräkohtainen raja-arvo 

619 0,24 0,77 0,99 Bayesian no gold 
standard model 

Mazeri ym. 
2016 

  (0,67–0,87)e (0,98–1,00) 
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Se = sensitiivisyys, Sp = spesifisyys, ES-ab-ELISA = excretory/secretory antibody ELISA, ag-ELISA = antigeeni-ELISA, ab-ELISA = vasta-aine-ELISA; PP = Percent Positive  

a Lihantarkastuksen Sp=1, koska kaikissa tutkimukseen otetuista maksoissa havaittiin maksamatoja. 

b Sappisedimentaation Sp=1, koska oletettiin, että sapessa ei voi olla mitään, joka voisi muistuttaa F. hepatican munaa. 

c Tässä yhden tutkimuskerran tulos, 3x toistolla sensitiivisyys ja spesifisyys paranee huomattavasti. 

d Taulukkoon on valittu talven 2014 arvot, koska laidunkauden jälkeen talvella ja keväällä eläinten maksamatokuormitus on korkeimmillaan. 

e Tulos ilmoitettu valmistajan ilmoittamilla raja-arvoilla toistettavuuden vuoksi. Valittu talven 2014 arvot, ei suurta vaihtelua muihin vuosiin verrattuna.
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3.1 Laboratoriomenetelmät 

 

Maksamatodiagnostiikkaa tehdään elävältä eläimeltä tavallisesti joko verinäytteestä, 

maitonäytteestä tai ulosteesta (Charlier ym. 2014). Verinäytteestä tai maidosta etsitään ELISA-

menetelmällä isolle maksamadolle spesifisiä vasta-aineita, jotka ovat havaittavissa jo 

muutaman viikon kuluttua tartunnan saamisesta (McCann ym. 2018). Epätavalliset veriarvot 

voivat antaa aihetta maksamatoepäilyyn, esimerkiksi maksaentsyymien tason nousu liittyy 

maksamatoinfektioon (Deplazes ym. 2016). Melko luotettavaan aktiivisen infektion 

toteamiseen päästään laskemalla maksamadon munat ulostenäytteestä mikroskoopilla tai 

havaitsemalla munat ulosteesta ulosteen antigeeni-ELISA:lla (Rapsch ym. 2006, Takeuchi-

Storm ym. 2018). Tarkka Fasciola-lajin tunnistus vaatii PCR-pohjaisten menetelmien käyttöä 

(Calvani ym. 2017).  

 

ELISA-menetelmien varhaisesta havaitsemiskyvystä on etua taudin hallinnassa (Takeuch-

Storm ym. 2018). Taudin varhainen tunnistaminen ja sen hoitaminen on tärkeää, jotta 

epäkypsien maksamatojen aiheuttamat maksavauriot jäisivät mahdollisimman vähäisiksi 

eivätkä maksamadot ehtisi aikuistua ja levittää munia ulosteen mukana ympäristöön (Molloy 

ym. 2005). 

 

3.1.1 Ulostenäytteen mikroskopointi 

 

Ulostenäytteen sedimentaatio ja mikroskopointi on yleisin diagnosointimenetelmä matalan 

teknologian laboratorioissa (Graham-Brown ym. 2019). Ruskean kellertävät ohutseinäiset 

soikeat (130–150 x 65–90 µm) munat ovat helposti tunnistettavissa jo 10–40-kertaisella 

suurennoksella (Taylor ym. 2007, Graham-Brown ym. 2019). Ison maksamadon munan voi 

kuitenkin sekoittaa esimerkiksi samanmuotoiseen pötsimadon (Paramphistomum cervi) 

munaan, joka pitäisi erottua värin perusteella ison maksamadon munasta (Rapsch ym. 2006). 

Huolellisella mikroskopoinnilla menetelmän tarkkuus on lähes 100 % (Rapsch ym. 2006). 
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Ulostenäytteen määrän lisäämisen on havaittu nostavan menetelmän herkkyyttä (Charlier 

ym. 2008, Charlier ym. 2014). Herkkyys yksittäisen ulostenäytteen mikroskopoinnissa on 

melko alhainen, mutta kolmella sarjanäytteellä herkkyyttä saadaan nostettua jopa 90 %:iin 

(Rapsch ym. 2006). Alarajana havaitsemiselle pidetään 3–4 munaa grammassa ulostetta 

(Deplazes ym. 2016). Yksittäisen ulostenäytteen alhaiseen herkkyyteen voi olla monia syitä, 

mutta ainakin pitkä prepatenssiaika ja vähäinen munien erittyminen ulosteeseen laskevat 

herkkyyttä (Graham-Brown ym. 2019).  

 

Ulostenäytteen mikroskopoinnilla ei voida havaita maksamadon varhaisia asteita (Mazeri ym. 

2016), koska vain aikuiset maksamadot erittävät munia pääisännän ruuansulatuskanavan 

kautta ulosteeseen (Deplazes ym. 2016). Munien mikroskopointi ulostenäytteestä on 

hyödyllinen tutkimus etenkin kroonisissa tartunnoissa (Mazeri ym. 2016). Kokeellisesti 

infektoiduilla naudoilla munien erittyminen ulosteeseen alkaa 77 päivän kuluttua tartunnasta, 

jolloin ne ovat havaittavissa mikroskoopilla (Kuva 1). Vääriä positiivisia tuloksia saattaa 

aiheuttaa munien säilyminen sappirakossa jopa 8–16 viikkoa, minkä aikana ne voivat erittyä 

ulosteeseen (Kuva 1). 

 

Iso-Britanniassa on saatu lupaavia tuloksia mikroskopoinnin soveltuvuudesta 

yhteisnäytteiden tutkimiseen matalillakin munamäärillä (Graham-Brown ym. 2019). 10 

gramman näytteen sedimentaatio ja mikroskopointi 100 gramman yhteisnäytteestä 

kymmeneltä eri eläimeltä vastaa yksittäisnäytteiden tutkimista ja antaa tuloksen karjatasolla 

69 % herkkyydellä (95 % vaihteluväli 50–85 %) (Graham-Brown ym. 2019). 

 

Edustava ulostenäyte mikroskopointia varten otetaan suoraan peräsuolesta tai heti 

ulostamisen jälkeen, jotta näyte ei pääse kontaminoitumaan esimerkiksi maa-nematodeilla tai 

sekoittumaan toisen eläimen ulosteeseen (Saari ja Nikander 2012). Näyte tulee merkitä 

eläinlajikohtaisesti ja sen voi ottaa esimerkiksi kertakäyttöhanskaan tai suljettavaan 

muovipussiin (Saari ja Nikander 2012). Riittävä määrä ulostetta on noin 10 grammaa (Deplazes 

ym. 2016). Ulostetutkimukset pitäisi tehdä mahdollisimman tuoreesta ulosteesta, mutta jos 

tämä ei ole mahdollista, näytteitä voi säilyttää jääkaappilämpötilassa (Saari ja Nikander 2012). 
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Sedimentaation avulla ulostenäytettä saadaan konsentroitua, jotta mahdolliset munat 

havaitaan todennäköisemmin mikroskoopilla (Deplazes ym. 2016). Karkean aineen 

poistamiseksi ulostenäyte sekoitetaan veteen ja siivilöidään 250–300 μm tiheällä siivilällä, 

josta ison maksamadon munat mahtuvat läpi (Deplazes ym. 2016). Ison maksamadon painavat 

munat painuvat nopeammin jäljelle jääneen liuoksen pohjalle kuin muu kevyempi 

ulosteperäinen aines (Deplazes ym. 2016). Munat sisältävä pohjasedimentti erotetaan muusta 

liuoksesta ja näyte värjätään metyleenisinellä erottelukyvyn parantamiseksi (Deplazes ym. 

2016). 

 

Ison maksamadon munien erittyminen ulosteeseen voi olla vaihtelevaa tai naudalla useinkin 

hyvin vähäistä (Vercruysse ja Claerebout 2001, Deplazes ym. 2016). Vercruysse ja Claerebout 

(2001) epäilee taustalla olevan joko vuorokauden ajankohtaan sidonnaisen munien 

erittymisen, muutaman herkän naudan erittämät munat tai ulostenäytetekniikoiden 

heikkouden. Malone ja Craig (1990) tutkimuksessa määriteltiin viitteelliset kynnysarvot 

vasikoiden ja yksivuotiaiden nautojen taloudellisille ja kliinisille infektioille ulostenäytteen 

munamäärän perusteella (Kuva 2). Kuvan 2 perusteella aikuisten maksamatojen määrä 

maksassa ei ole suoraan yhteydessä tartunnan voimakkuuteen, sillä aikuisten maksamatojen 

määrän vaihteluvälit ovat laajat. Vercruysse ja Claerebout (2001) toteavat kuitenkin, että 

käytännössä todellista kynnysarvoa taloudelliselle tappiolle on vaikea määrittää munien 

määrän perusteella. Hyväksyttävänä kynnysarvona taloudellisille tappioille voidaan kuitenkin 

pitää yli viittä munaa grammassa ulostetta (Malone ja Craig 1990, Vercruysse ja Claerebout 

2001). 
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Kuva 2. Vasikoiden ja yksivuotiaiden nautojen (n=93) ulostenäytteiden tulkintaa (Malone ja 

Craig 1990). 

 

Tartunnan voimakkuuden määrittelemiseen on ehdotettu tutkimustulosten perusteella 

yksittäisen 4 gramman ulostenäytteen tutkimista, sillä tällä tavalla menetelmän herkkyys (42–

45 %) olisi tarpeeksi alhainen pelkästään voimakkaiden infektioiden havaitsemiseksi (Charlier 

ym. 2008). Charlier ym. (2008) mukaan positiivinen tulos 4 gramman näytteestä on 10,7 kertaa 

todennäköisempi voimakkaissa tartunnoissa (> 10 matoa) kuin tätä kevyemmissä 

tartunnoissa. 

 

Munien mikroskopointi onnistuu myös sapesta sedimentoinnin jälkeen: esimerkiksi Rapsch 

ym. (2006) on käyttänyt tätä menetelmää tutkimuksessaan (Taulukko 3). Menetelmän 

herkkyydeksi on saatu 93,4 % ja tarkkuutena pidetään 100 %, sillä sappirakossa ei esiinny 

muita munia, jotka voisi sekoittaa ison maksamadon munaan (Taulukko 3). Herkkyyden ja 

tarkkuuden perusteella sapen sedimentaatio ja mikroskopointi on toiseksi paras tapa havaita 

tartunnat teurastamomateriaalista (Taulukko 3). 
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3.1.2 Seerumin biokemialliset parametrit 

 

Ison maksamadon tiedetään aiheuttavan muutoksia joihinkin seerumin perusveriarvoihin ja 

biokemiallisiin parametreihin (Kowalczyk ym. 2018). Maksamatoihin viittaavia epäspesifisiä 

muutoksia ovat muun muassa maksaentsyymien nousu, eosinofilia, anemia, seerumin 

rautapitoisuuden lasku ja hypoalbuminemia (Deplazes ym. 2016, Lotfollahzadeh ym. 2008). 

Tutkimusten perusteella maksamato aiheuttaa normosyyttistä hypokromista anemiaa, mikä 

aiheutuu pääasiassa isojen maksamatojen imemästä verestä ja maksansisäisistä 

verenvuodoista (Lotfollahzadeh ym. 2008). Verestä tehtävissä vasta-ainemäärityksissä 

hyödynnetään tavallisesti ELISA-menetelmiä (Deplazes ym. 2016).  

 

Lotfollahzadeh ym. (2008) mukaan luonnollisesti infektoituneilla naudoilla on tilastollisesti 

merkitsevää maksaentsyymien aspartaattiaminotransferaasi (AST),  

gammaglutamyylitranspeptidaasi (GGT) ja alkalinen fosfataasi (ALP) tasojen nousua niillä 

yksilöillä, joilla esiintyi aikuisia maksamatoja sappiteissä. Bulgin ym. (1984) tutkimuksessa 

kokeellisesti infektoiduilla vasikoilla tilastollisesti merkitsevää ALP ja AST nousua ei havaittu, 

mutta GGT-arvo nousi merkitsevästi kahdeksan viikkoa ensimmäisen metakerkaria-annoksen 

jälkeen, saavutti huippunsa 30 päivässä viimeisestä infektioannoksesta ja oli merkittävästi 

koholla vielä 83 päivää viimeisen infektioannoksen jälkeen. Jos GGT:n pitoisuus veressä 

nousee maksamatoinfektiossa yli 150 U/l, infektio alkaa aiheuttaa tuotantotappioita 

karjankasvattajalle (Vercruysse ja Claerebout 2001).  

 

Deplazes ym. (2016) mukaan GGT:n nousu liittyy merkittävämmin krooniseen 

maksamatoinfektioon ja AST:n ja GLDH:n nousu akuuttiin ja subakuuttiin infektioon. GGT:tä 

vapautuu erityisesti sappisoluista maksamadon tunkeutuessa sappiteihin, ja AST:tä ja GLDH:ta 

hepatosyyteistä, mikä viittaa nuorten maksamatojen vaellukseen maksaparenkyymissa 

(Kowalczyk ym. 2018). Seerumin GGT-tasoista voidaan arvioida tartunnan voimakkuutta 

luotettavammin keväällä (R = 0,65, p < 0,001), jolloin maksassa on vain aikuisia maksamatoja, 
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kuin syksyllä (R = 0,24, p = 0,03), jolloin maksassa voi olla useita eri ikäisiä maksamatoja 

(Charlier ym. 2008). 

 

Tuoreempi eurooppalainen Kowalczyk ym. (2018) tutkimus havaitsee muun muassa GGT:n, 

GLDH:n (glutamaattidehydrogenaasi), AST:n, globuliinien ja urean nousun sekä seleenin 

laskun liittyvän maksamatoinfektioihin. Laidunnushistoriaan ja ikään perustuvalla 

monimuuttujamallilla, joka huomioi GLDH-tason, globuliinit, urean ja seleenin tason 

muutokset, saadaan selvästi täsmällisempi tulos kroonisen faskioloosin riskistä kuin 

monimuuttujamallilla, joka ottaa huomioon ainoastaan GGT:n yksin tai AST:n kanssa 

(Kowalczyk ym. 2018). 

 

3.1.3 ELISA-menetelmä 

 

ELISA-menetelmä (enzyme linked immunosorbent assay) perustuu kykyyn havaita spesifiset 

vasta-aineet seerumista, maidosta tai lihasnesteestä (Charlier ym. 2009, Beesley ym. 2018). 

Useimmissa ELISA-testeissä käytetään antigeeninä isojen maksamatojen ES-tuotteita 

(excretory–secretory) kuten maksamatojen epiteelisolujen runsaasti erittämää kathepsiini L-

proteinaasia tai ES-tuotteista eroteltua F2-antigeenia (Beesley ym. 2018). ELISA-menetelmällä 

havaitaan tartunta jo ennen munien erittymistä pääisännän ulosteeseen (Charlier ym. 2014). 

ELISA-menetelmillä ei voida erottaa luotettavasti esimerkiksi F. hepatican ja F. gigantican 

risteytystä ja F. hepaticaa toisistaan (Mas-Coma ym. 2009). Se ei ole myöskään paras tapa 

arvoida tartunnan voimakkuutta (Charlier ym. 2008). Pourquier-ELISA:n tulosten ei ole 

havaittu korreloivan tartunnan voimakkuuden kanssa (Reichel 2002, Charlier ym. 2008). 

Charlier ym. (2008) mukaan ulosteesta tehtävä antigeeni-ELISA korreloi tartunnan 

voimakkuuden kanssa (R∼0,6) parhaiten tutkimuksessa testatuista ELISA-menetelmistä. ES-

tuotteisiin perustuva seerumista tehtävä ELISA korreloi heikosti tartunnan voimakkuuden 

kanssa  (Charlier ym. 2008). 
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Vasta-aineet seerumissa ovat havaittavissa ensimmäisen kerran 2–4 viikkoa tartunnasta, 

jolloin nuoret maksamadot ovat jo maksaparenkyymissä (Kuva 1). ELISA-menetelmän tulos 

kertoo pikemminkin eläinten tautihistoriasta kuin tuoreesta maksamatotartunnasta, sillä 

seerumin vasta-ainetasot ovat havaittavissa vielä pitkään maksamatohäädön jälkeen (Salimi-

Bejestani ym. 2005). Hoidetuilta eläimiltä on löydetty vasta-aineita eri tutkimuksissa vielä 

kahdeksan kuukauden kuluttua hoidosta (Kuva 1). Munita ym. (2019) mukaan naudoilla vasta-

ainetasot laskevat merkittävästi 90 päivän kuluttua hoidosta ja tätä tietoa voidaan käyttää 

apuna lääkityksen tehon arvioimisessa.  

 

Vaikka ES-tuotteisiin perustuvan ELISA:n on raportoitu ristireagoineen naudan keuhkomadon 

(Dictyocaulus viviparus) ja pienen maksamadon (Dicrocoelium dendriticum) kanssa, 

menetelmälle on saatu useissa tutkimuksissa kohtuulliset herkkyydet ja tarkkuudet (Mezo ym. 

2007, Charlier ym. 2014). Eri vasta-aineita tunnistavien ELISA-menetelmien herkkyydet ja 

tarkkuudet ovat välillä 83–100 % (Charlier ym. 2014). Teurastamomateriaalilla tehdyissä 

tutkimuksissa herkkyydet ja tarkkuudet ovat olleet yli 90 % (Taulukko 3), joten taulukossa 3 

esitellyistä menetelmistä seerumista tehty ab-ELISA on herkkyytensä ja tarkkuutensa 

perusteella kolmanneksi paras menetelmä havaitsemaan maksamato. Usein ELISA-

menetelmien ilmoitettu herkkyys ja tarkkuus laskevat kenttätestauksissa (Rapsch ym. 2006). 

Esimerkiksi Cornelissen ym. (2001) mukaan rekombinanttiin kathepsiini L:n kaltaiseen 

proteinaasiantigeeniin perustuvan ELISA-menetelmän herkkyydeksi ja tarkkuudeksi ilmoitetut 

arvot 99,1 % ja 98,5 % laskivat kentällä 9,1 ja 23,2 prosenttiyksikköä. Kentällä tehtäviä 

herkkyys- ja tarkkuusarvoja voivat laskea esimerkiksi suuri määrä lievästi infektoituneita 

eläimiä, tartunnasta toipuneet eläimet, joilla on vielä vasta-aineet koholla ja laboratorioiden 

kesken vakiintuneen diagnosointimenetelmän puuttuminen (Charlier ym. 2008). 

 

ELISA-menetelmän soveltaminen ulostenäytteeseen poikkeaa seerumista tehtävästä 

ELISA:sta siten, että ulostenäytteestä etsitään maksamadon antigeenejä vasta-aineiden sijaan 

(Charlier ym. 2014). Ison maksamadon ES-antigeenien (excretory-secretory antigens) 

tunnistamisessa käytetään apuna hiirissä tuotettua monoklonaalista vasta-ainetta (MM3), 

johon perustuvan ELISA:n on havaittu olevan luotettava ja hyvin herkkä menetelmä lehmillä 
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ja lampailla (Mezo ym. 2004). Charlier ym. (2008) sai tutkimuksissaan menetelmän 

herkkyydeksi ja tarkkuudeksi 94 ja 93 %. Duscher ym. (2011) tutkimustulokset 

kyseenalaistavat kuitenkin menetelmän luotettavuutta, sillä seropositiivisista naudoista 

menetelmällä tunnistettiin vain noin 30 %. Mikroskopointiin verrattuna menetelmän herkkyys 

on vaihdellut välillä 60–88 % (Calvani ym. 2017).  

 

Isosta maksamadosta lähtöisin olevat antigeenit kulkeutuvat ulosteeseen jo ennen munien 

erittymistä, joten varhainen havaitseminen on mahdollista (Mezo ym. 2004). Naudoilla 

ulostenäytteen ELISA havaitsee antigeenit ulosteessa ensimmäisen kerran vasta noin neljä 

viikkoa myöhemmin kuin seerumin vasta-aine-ELISA infektoitumisen jälkeen (Kuva 1). 

Antigeenit katoavat ulosteesta viikon sisällä triklabendatsoli-hoidosta (Brockwell ym. 2013), 

joten antigeenit eivät tämän mukaan säily ulosteessa yhtä pitkään kuin vasta-aineet 

seerumissa. Takeuchi-Storm ym. (2018) tutkimuksessa maksamatotartuntaan viittaavat 

antigeenit katosivat ulosteesta vasta 20–85 päivää hoidon jälkeen kolmestatoista 

kahdeltatoista naudalta ja viimeiseltäkin 195 päivään mennessä. Mazeri ym. (2016) tutkimus 

antaa viitteitä siitä, että ulostenäytteestä tehty ELISA-menetelmä ei ristireagoi pötsimatojen 

(Calicophoron daubneyi) kanssa. Vuodenaikaisvaihtelun ei ole todettu vaikuttavat 

ulostenäytteestä tehdyn ELISA:n herkkyyteen (Charlier ym. 2008, Mazeri ym. 2016). 

 

Maitonäytteiden kerääminen ison maksamadon vasta-ainetestausta varten ei vaadi juurikaan 

lisätyötä suureltakaan karjalta toisin kuin invasiivinen verinäytteiden ottaminen (Duscher ym. 

2011, Charlier ym. 2014). ELISA:n tekeminen tankkimaidosta on riittävän hyvä tapa seurata 

ison maksamadon esiintymistä lypsykarjatiloilla (Takeuchi-Storm, Nao ym. 2017), vaikka vasta-

aineiden tunnistaminen tankkimaidosta vaatii vähintään 20 % karjansisäisen esiintyvyyden 

(Duscher ym. 2011). Takeuchi-Storm ym. (2017) mukaan tankkimaito-ELISA:n korkea 

havaitsemisraja ei haittaa tässä tapauksessa, koska ison maksamadon taloudellisten 

tappioiden kynnyksenä pidetään 25 % esiintyvyyttä karjassa (Mulone 1986, Vercruysse ja 

Claerebout 2001).  Tankkimaidon vasta-aine-ELISA:n tulokset ja lihantarkastustulokset eivät 

korreloi keskenään (Novobilský ym. 2015), minkä perusteella tankkimaito-ELISA ei sovellu 

yksistään korvaamaan perinteistä lihantarkastusta. Nämä ominaisuuksiltaan ja 
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kohdepopulaatioltaan erilaiset havaitsemismenetelmät ennemminkin täydentävät toisiaan 

(Takeuchi-Storm ym. 2017). 

 

Charlier ym. (2009) on tutkinut lihaksesta puristetun lihasnesteen käyttökelpoisuutta ELISA:lla 

teurastamolla, koska tästä voisi kehittyä non-invasiivinen, helppo ja edullinen tapa havaita 

nautojen parasiitti-infektiot. Lihantarkastustuloksien ja ELISA-menetelmän tuloksien välillä 

havaittiin tilastollisesti merkitsevä positiivinen yhteys, mutta tulokset eivät olleet yhtäpitäviä, 

sillä lihasnesteestä tehty ELISA-menetelmä antoi paljon enemmän positiivisia tuloksia 

(Charlier ym. 2009). Tämä osoittaa ainakin lihantarkastuksen matalaa herkkyyttä, mutta 

toisaalta vasta-aineiden havaitseminen ei tarkoita aina aktiivista maksamatoinfektiota, vaan 

se voi olla osoitus aiemmasta altistumisesta maksamadolle (Charlier ym. 2009). Lihasnesteestä 

tehtävän ELISA-menetelmän käyttökelpoisuuden selvittäminen vaatii lisätutkimuksia aiheesta 

(Charlier ym. 2009).  

 

3.1.4 PCR 

 

DNA-pohjaisia tekniikoita on hyödynnetty suhteellisen vähän maksamatodiagnostiikassa ehkä 

sen vuoksi, että ilmeisin DNA:n lähde on pääisännän ulosteessa esiintyvät maksamadon 

munat, joiden havaitsemiseksi riittävät yksinkertaisemmatkin menetelmät kuten 

mikroskopointi (Charlier ym. 2014). PCR-menetelmällä saadaan eroteltua Fasciola hepatica ja 

Fasciola gigantica toisistaan (Calvani ym. 2017), mikä on hyödyllistä alueilla, joilla esiintyy 

molempia lajeja (Rokni ym. 2010). Fasciola gigantigaa esiintyy etenkin subtrooppisilla ja 

trooppisilla alueilla Afrikassa, Aasiassa ja Välimeren alueella (Deplazes ym. 2016). PCR:n käyttö 

edellyttää kuitenkin laboratorio-olosuhteita ja erikoislaitteistoa (Beesley ym. 2018). Lisäksi 

laboratorioiden väliset erot PCR-tunnistusmenetelmissä vaikeuttavat testien toistettavuutta 

diagnosointilaboratorioissa (Beesley ym. 2018). Esimerkiksi lampailta maksamatotartunta on 

mahdollista havaita nykyisillä PCR-menetelmillä ulosteesta jo kaksi viikkoa infektoitumisen 

jälkeen (Kuva 1). PCR:llä havaitaan kuitenkin vain tietty DNA-alue näytteestä, menetelmä ei 

kerro, onko infektio aktiivisessa vaiheessa (Novobilský ym. 2014). 
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Perinteisessä PCR-menetelmässä muodostetaan ensin emäksistä alukkeet, jotka vastaavat 

tarkasteltavan DNA-kohdan sekvenssin alkuja (Rathinasamy ym. 2018). DNA:n monistuminen 

tapahtuu sykleittäin muuttuvassa lämpötilassa (95–58 ⁰C), jolloin kaksijuosteinen DNA 

aukeaa, alukkeet kiinnittyvät avautuneeseen DNA:han ja uusi juoste polymerisoituu 

avautuneen juosteen vastinpariksi (Rathinasamy ym. 2018). PCR:n reaktiotuotteet 

tunnistetaan toisistaan jännitteeseen toimintansa perustavalla geelielektroforeesilla 

(Rathinasamy ym. 2018). Alueilla, jossa esiintyy useampaa Fasciola-lajia, tarkastellaan 

erityisesti ribosomaalisen DNA:n koodaavien alueiden väliin jääviä ei-koodaavia alueita ITS-1 

ja ITS-2 lajien erottamiseksi toisistaan (Mas‐Coma ym. 2009). Jos alueella esiintyy vain Fasciola 

hepaticaa, mitokondriaaliseen DNA:n cox1 ja nad1 alueiden tunnistaminen riittää (Mas-Coma 

ym. 2009). 

 

Kehittyneemmällä reaaliaikaisella PCR-menetelmällä saadaan tutkittua näytteitä 

tehokkaammin ja huolellisella näytteen esivalmistelulla menetelmän herkkyys nousee 91–100 

%:iin verrattuna ulosteen mikroskopointiin (Calvani ym. 2017). Calvani ym. (2017) mukaan 

sedimentoidun ulostenäytteen (150 mg) sedimentin (2 ml) sentrifugointi (10 min) ennen 

munien rikkomista ja DNA:n eristämistä parantaa reaaliaikaisen PCR:n herkkyyttä ainakin 

matala-asteisissa F. hepatica -infektioissa. 

 

Ai ym. (2010) esitteli naudoilla toimivan, perinteiselle PCR:lle vaihtoehtoisen LAMP-

menetelmän, joka pystyy erottelemaan F. hepatican ja F. gigantican toisistaan. Menetelmällä 

on onnistuttu tunnistamaan tartunta lampailta ulostenäytteestä jo viikon kuluttua 

tartunnasta (Martínez-Valladares ja Rojo-Vázquez 2016). Martínez-Valladaresin ja Rojo-

Vázquezin tutkimuksessa (2016) LAMP-menetelmällä tunnistettiin lampaista neljäsosa 

positiivisiksi vielä 30 vuorokauden kuluttua maksamatohäädöstä, perinteinen PCR tunnisti 

samoista eläimistä vain kahdeksasosan positiivisiksi. Maksamatohäädön onnistumista tukee 

negatiiviset ulostenäytteiden mikroskopointitulokset 30 vuorokauden kuluttua hoidosta, 

mutta resistenssiä loishäätölääkkeille ei voitu sulkea tutkimuksessa pois (Martínez-Valladares 

ja Rojo-Vázquez 2016). LAMP-menetelmän herkkyys on korkeampi kuin perinteisen PCR:n (Ai 

ym. 2010, Martínez-Valladares ja Rojo-Vázquez 2016). Matalissa laimennoksissa LAMP-
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menetelmä osoittautui noin 104 kertaa herkemmäksi kuin perinteinen PCR (Ai ym. 2010). 

Ulosteesta tehtävissä PCR- ja LAMP-tutkimuksissa korostuu ulostenäytteiden huolellinen 

esikäsittely: Arifin ym. (2016) sai PCR- ja LAMP-menetelmien herkkyyksien määrittelyssä 

poikkeuksellisen alhaiset lukemat 10,7 % ja 17,9 %. Epäonnistuneita herkkyysmäärityksiä 

selittänee erot ulostenäytteiden määrässä, DNA:n uuttoprosessissa ja lajikohtaisissa 

ulostekoostumuksissa (Arifin ym. 2016). 

 

LAMP on silmukkavälitteinen isoterminen aminohappojen monistusmenetelmä, jonka voi 

suorittaa alusta loppuun vakiolämpötilassa 60–65 ⁰C (Notomi ym. 2000). Bst DNA-polymeraasi 

toimii tässä lämpötilassa sekä kaksisäikeisen juosteen avaajana että uuden juosteen 

rakentajana (Notomi ym. 2000). LAMP on erittäin spesifinen kohdesekvenssille, sillä se 

tunnistaa kuusi toisistaan riippumatonta kohtaa DNA-sekvenssistä sopivien alukkeiden avulla 

(Notomi ym. 2000). Tällä tavalla nukleiinihappojen monistusmenetelmälle tyypillinen väärän 

DNA:n monistuksen ongelma lievenee (Notomi ym. 2000). Martínez-Valladares ja Rojo-

Vázquez (2016) tutkimuksissa tuloksen saaminen LAMP-menetelmällä kestää vain tunnin ja 10 

minuuttia, kun se PCR:llä kestää 3 tuntia. Koska DNA:n monistus tapahtuu vakiolämpötilassa, 

ja LAMP-menetelmällä monistettu DNA on mahdollista havaita epäsuorasti samentumana tai 

värinä paljaalla silmällä tai halvalla fotometrilla (Minipcr 2017), menetelmän käyttö on 

mahdollista myös kenttäolosuhteissa tai heikosti varustellussa laboratoriossa (Ai ym. 2010, 

Charlier ym. 2014). 

 

3.2 Lihantarkastus teurastamolla 

 

Teurastamolla suoritettava lihantarkastus keskittyy perinteisesti oireiden ja muutosten 

tunnistamiseen ante mortemissa ja post mortemissa (Dupuy ym. 2012). 

Lihantarkastusmuutoksiin yhdistettävät taudit voivat olla merkityksellisiä tartuntatauteja 

eläinten tai ihmisten kannalta, mutta joidenkin tautien tai muutosten merkittävyys korostuu 

eläinten hyvinvointiongelmana (Dupuy ym. 2012). Bennema ym. (2011) luokittelee ison 

maksamadon ensisijaisesti tuotantotappioita aiheuttavaksi tilakohtaiseksi parasiitiksi. Tämän 

lisäksi isolla maksamadolla on vähäinen negatiivinen vaikutus nautojen terveyteen ja 
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hyvinvointiin (Hill ym. 2014). Ison maksamadon tapauksessa lihantarkastus keskittyy post 

mortem -tarkasteluun, koska maksamatotartuntaa ei havaita ante mortemissa (Dupuy ym. 

2012). 

 

Koska maksamatotartunnan aiheuttamat kliiniset oireet ovat naudoilla harvoin selvät, isot 

maksamadot havaitaan useimmiten vasta teurastamolla lihantarkastuksessa (Kaplan 2001, 

EFSA 2013). Asiantuntija-arvioiden perusteella aikuisella teurastamolle päätyvällä 

maksamatotartuntaa kantavalla naudalla on todennäköisimmin lievä muoto 

maksamatoinfektiosta (Taulukko 4). Saman arvion perusteella 15 % aikuisten nautojen 

maksamatotartunnoista jää huomaamatta teurastamolla (Taulukko 4). Epäilyttävissä 

tapauksissa, joissa ei kuitenkaan havaita selviä merkkejä esimerkiksi maksamadosta, voidaan 

lähettää elinnäytteitä Ruokaviraston laboratorioon tarkempia tutkimuksia varten osana 

lihantarkastusta (Ruokavirasto 2020b). 

 

Taulukko 4. Asiantuntija-arvioihin perustuvat tapaustyyppien osuudet maksamatotartunnan 

saaneista naudoista teurastamolla. Muokattu lähteestä (Dupuy ym. 2012). 

Ikä 

Tyypillinen tapaus  Lievä tapaus  Ei havaittavissa 

Min 

Toden-
näköi-

simmin Max 

 

Min 

Toden-
näköi-

simmin Max 

 

Min 

Toden-
näköi-
simmin Max 

            
Aikuinen 0,23 0,40 0,58  0,23 0,45 0,63  0,08 0,15 0,30 
Nuori > 6 
viikkoa 0,19 0,35 0,55 

 
0,23 0,45 0,63 

 
0,08 0,20 0,35 

 

 

 

Ensisijainen tavoite lihantarkastuksessa on lihan turvallisuuden takaaminen (Hill ym. 2014). 

Lihantarkastuksessa tärkeitä tavoitteita ovat kuluttajien suojeleminen ja eläinten terveyden ja 

hyvinvoinnin varmistaminen (Fredriksson-Ahomaa 2014). Suomessa kaikki 

nautateurastamoissa työskentelevät lihantarkastajat ovat Ruokaviraston palveluksessa  

(Ruokavirasto 2020b). 
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3.2.1 Perinteinen lihantarkastus 

 

Perinteisellä lihantarkastuksella tarkoitetaan tässä EU:n lihantarkastusta säätelevän kumotun 

asetuksen (EPNa 854/2004, liite I, jakso IV, luku I) mukaista nautojen lihantarkastusta. 

Perinteisessä lihantarkastuksessa post mortem -tutkimus perustuu tavallisesti visuaaliseen 

tarkasteluun, tunnusteluun, viiltoihin, hajumuutoksiin ja tarvittaessa tarkempiin 

laboratoriotutkimuksiin (Fredriksson-Ahomaa 2014, FAO 2019). Sappitiehyiden tutkimiseksi 

maksan viskeraalipinta ja lobus caudatuksen tyvi viilletään auki yli kuuden kuukauden ikäisiltä 

nautaeläimiltä isojen maksamatojen varalta (EPNa 854/2004, liite I, jakso IV, luku I, B). 

Perinteinen lihantarkastusasetus ei vaadi maksan viiltämistä alle kuuden kuukauden ikäisiltä 

nautaeläimiltä (EPNa 854/2004, liite I, jakso IV, luku I, A). Charlier ym. (2008) mukaan suurten 

sappitiehyiden viiltämisellä tunnistetaan 71 % kaikista maksamatotartunnan saaneista 

maksoista. 

 

Tulokset lihantarkastuksen herkkyydestä (68 % ja 63,2 %) ovat lähellä toisiaan (Taulukko 3), 

vaikka esimerkiksi positiivisen maksan määritelmät erosivat taulukossa esitellyissä 

tutkimuksissa toisistaan (Rapsch ym. 2006, Mazeri ym. 2016). Toisin sanoen Rapsch ym. (2006)  

ilmoittama lihantarkastuksen herkkyys 63,2 % tarkoittaa sitä, että ison maksamadon 

todellinen esiintyvyys on 1,6 kertainen lihantarkastustuloksiin verrattuna, jos oletetaan 

lihantarkastuksen tarkkuuden olevan 100 % (Olsen ym. 2015). Lihantarkastus on taulukon 3 

menetelmistä herkkyydeltään ja tarkkuudeltaan heikoin tapa havaita iso maksamato. 

Huolimatta melko alhaisesta yksilökohtaisesta herkkyydestä muihin menetelmiin verrattuna, 

lihantarkastus on helppo tapa kerätä karjanomistajalle karjatasolla hyödyllistä palautetta, sillä 

yksittäisten nautojen lihantarkastustulokset lisäävät herkkyyttä karjatasolla (Olsen ym. 2015). 
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Kuva 3. A: Iso maksamato (Fasciola hepatica). B: Paksuuntunut ja laajentunut sappitiehyt, 
josta löytyi iso maksamato. Kuva naudan maksasta 14.7.2020. Kuvat: Ville Aitto-oja 

 

 

Ruotsissa isoja maksamatoja löydetään lihantarkastuksessa erityisesti loka-marraskuussa 

(König 2019). Keski-Euroopassa nautojen maksamatokuormitus on korkeimmillaan talvella ja 

keväällä (Bellet ym. 2016, Deplazes ym. 2016, Takeuchi-Storm ym. 2018). Tyypilliset ja lievät 

maksamatotartunnat on mahdollista havaita lihantarkastuksessa (Taulukko 4). Tyypillinen 

maksamatotartunta tunnistetaan mustista loisjäännöksistä maksassa tai kokonaisesta 

maksamadosta (Kuva 3A) ja sappitiehyiden laajentumisesta ja paksuuntumisesta (Kuva 3B) 

(Dupuy ym. 2012). Charlier ym. (2008) mukaan suurimmalla osalla (49–60 %) luonnollisen 

tartunnan saaneilla naudoilla loiskuormitus on alhainen (<10 matoa). 28–29 %:lla naudoista 

löytyi tutkimuksessa yli 30 maksamatoa (Charlier ym. 2008). Naudoilta voi löytyä maksamatoja 

kapseloituneena myös muualta elimistöstä, esimerkiksi keuhkoista (Taylor ym. 2007). 

Lievemmissä tartunnoissa havaitaan mahdollisesti vain sappitiehytmuutoksia (Dupuy ym. 

2012). Suomessa ison maksamadon aiheuttamat muuttuneet osat ruhosta hylätään 

lihantarkastuksessa uuden voimassa olevan lihantarkastuslainsäädännön (EU 2019/627 

45 artikla, h-o) mukaisesti.  

 

A B 

2 cm 
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Suuri loisrasitus lisää maksan fibroosia, mutta maksamatoja voi löytyä maksasta myös ilman 

merkkejä fibroosista (Mazeri ym. 2016). Marcos ym. (2007) tutkimuksessa 24 infektoituneesta 

naudasta lähes kahdella kolmasosalla (62,5 %) oli jonkin asteinen maksakirroosi. Samassa 

tutkimuksessa löydettiin tilastollisesti merkitsevä (p < 0,05) positiivinen yhteys (B=0,296, 

p=0,04) maksassa olevien matojen ja maksakirroosin väliltä (Marcos ym. 2007). Macron ym. 

(2007) toteaa ROC-käyrän analyysin perusteella, että palautumattoman maksakirroosin 

syntymiseen tarvitaan vähintään 38 aikuista isoa maksamatoa. 

 

3.2.2 Riskiperusteinen lihantarkastus 

 

Riskiperusteinen lihantarkastus tarkoittaa resurssien kohdentamista niihin toimintoihin, joilla 

voidaan parhaiten torjua lihaperäisiä biologisia ja kemiallisia terveydellisiä riskejä (FAO 2019). 

Riskien merkittävyyttä arvioidaan muun muassa esiintyvyyden, vakavuuden ja olemassa 

olevien riskiluokitusten perusteella (Fredriksson-Ahomaa 2014). Riskiperusteinen 

lihantarkastus koostuu riskienarvioinnista, riskienhallinnasta ja kommunikaatiosta 

elintarvikeketjussa tilalta teurastamolle, ja lihantarkastuksessa otetaan huomioon sekä 

kansanterveydelliset että eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät asiat (Fredriksson-

Ahomaa 2014).  

 

Nykymuotoinen lihantarkastus on keskittynyt sellaisiin zoonoottisiin löydöksiin, jotka ovat 

olleet yleisempiä taudinaiheuttajia vuosikymmeniä sitten kuin nykyään (Fredriksson-Ahomaa 

2014). Tuberkuloosi ja kystikerkoosi, jotka havaitaan perinteisessä lihantarkastuksessa, olivat 

pitkään merkittävimpiä lihaan yhdistettyjä vaaroja ihmisille (FAO 2019). Viime vuosina on 

tunnistettu useita muita riskejä, joihin ei yleensä liity kliinisiä oireita eikä ruhossa näkyviä 

muutoksia (FAO 2019). Tällaisia taudinaiheuttajia ovat muun muassa Salmonella, 

kampylobakeerit, Listeria monocytogenes ja EHEC (FAO 2019). EFSA (2013) arvion mukaan 

nautojen kohdalla merkittävimpiä riskejä ovat STEC ja Salmonella ja kemiallisista vaaroista 

dioksiini ja DL-PCB. Mitään näistä ei voida havaita perinteisellä lihantarkastuksella (EFSA 
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2013). Siirtyminen riskiperusteisempaan lihantarkastukseen edesauttaa näiden riskien 

tunnistamista (FAO 2019). 

 

Riskinarvioinnissa ja -hallinnassa riskitilojen tunnistamisessa turvaudutaan olemassa oleviin 

eläintietojärjestelmiin ja tilan aiempiin lihantarkastustuloksiin (Fredriksson-Ahomaa 2014).  

Laadukas data on riskiperusteisen lihantarkastuksen perusta (Fredriksson-Ahomaa 2014). 

Eläinten maksamatoriskin määritteleminen vaatii laadukasta dataa muun muassa 

pitkäaikaisista sääolosuhteista, pito-olosuhteista ja teurastamon aikaisemmasta toiminnasta 

(Byrne ym. 2016). Muutamat maat ovat mallintaneet esimerkiksi ison maksamadon 

riskialueita hyödyntämällä tilastollisesti merkittävien riskitekijöiden ryhmittelyanalyysiä, jossa 

yhdistetään yksittäisten eläinten ja karjojen tiedot ja lihantarkastustulokset ympäristöllisiin 

riskitekijöihin ja eläinten liikkumiseen karjojen välillä (Olsen ym. 2015, Byrne ym. 2016, 

Innocent ym. 2017). Haasteena on kuitenkin saada tarpeeksi käyttökelpoista dataa, sillä 

nykyisinkään tallennettava data ei ole välttämättä tarkkaa tai suoraan vertailukelpoista 

keskenään (Watson ym. 2011). Esimerkiksi ison maksamadon rekisteröintikriteerit 

teurastamoilla voivat vaihdella maksan parasiittivauriosta ison maksamadon tunnistamiseen 

(König 2019). 

 

Vaikka maksamatotartuntaa ei pidetä merkityksellisenä lihavälitteisenä 

kansanterveydellisenä riskinä (EFSA 2013, Hill ym. 2014) se on silti zoonoosi ja voi siirtyä 

eläimestä ihmiseen epäsuorasti metakerkarioiden välityksellä kasvien tai juomaveden 

mukana (Deplazes ym. 2016). Ison maksamadon elämänkiertoon on mahdollista puuttua 

teurastamolla lihantarkastuksessa, sillä se on suhteellisen helposti havaittavissa perinteissä 

lihantarkastuksessa (Olsen ym. 2015). EFSA (2013) ehdottaa, että maksamatomuutokset ja 

muut vähäistä tai merkityksetöntä kansanterveydellistä riskiä aiheuttavat muutokset voitaisiin 

jatkossa poistaa lihan laadunvarmistusjärjestelmän kautta, jonka kautta voitaisiin poistaa 

esimerkiksi esteettisistä syistä myyntiin kelpaamaton liha, mutta tämä vaatisi lainsäädännön 

muutoksen. Laadunvarmistusjärjestelmän poistot tulisi dokumentoida ja tulokset pitäisi 

pystyä välittämään tuottajalle (EFSA 2013). Esimerkkinä teurastamon parannetusta lihan 

laadunvarmistusjärjestelmästä mainitaan muuttuneiden imusolmukkeiden poisto 

lihanleikkuun yhteydessä (EFSA 2013). 
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3.2.2.1 Visuaalinen lihantarkastus 

 

Visuaalinen lihantarkastus yksittäisille eläimille on osa riskiperusteista lihantarkastusta 

(Fredrikson-Ahomaa 2014). Visuaalinen lihantarkastus tarkoittaa silmämääräistä post mortem 

-lihantarkastusta, jossa ruhoon ja elimiin ei kosketa, eikä niihin tehdä viiltoja (Hill ym. 2014). 

Uusi lihantarkastusta ohjaava lainsäädäntö (EU 2019/627) ohjeistaa jättämään maksasta 

rutiininomaiset viillot ja palpoinnin pois ja tekemään ne vain tarvittaessa (artiklat 18 ja 19). 

Maksa tulee palpoida ja viiltää jatkossakin, jos kyseessä epäillään olevan eläimen tai ihmisten 

hyvinvointia tai terveyttä vaarantava riski (EU 2019/627, 24 artikla). Näin ollen, nautojen 

hyvinvointiin vaikuttava epäily isosta maksamadosta tulisi johtaa edelleenkin maksan 

sappitiehyiden viiltämiseen teurastamolla (EU 2019/627, Hill ym. 2014).  

 

Uuden lihantarkastuslainsäädännön valmistelussa on huomioitu muun muassa EFSA:n antama 

lausunto, jonka mukaan lihantarkastusviillot ja palpointi lisäävät ristikontaminaation riskiä (EU 

2019/627, EFSA 2013). EFSA (2013) mukaan viillon poisjättäminen ei heikennä lihan 

turvallisuutta tai kansanterveyttä, koska maksamato ei tartu ihmiseen naudan maksan 

välityksellä. Eläinten välillä tartunnan leviäminen raa’an maksan välityksellä on kuitenkin 

mahdollista: ainakin alle 11 päivän ikäiset maksamadon varhaismuodot vaikuttavat olevan 

infektiivisiä syötyinä (Taira ym. 1997, Cho ym. 1999). 

 

Visuaaliseen lihantarkastukseen siirtymisen katsotaan heikentävän todennäköisyyttä havaita 

tyypillisiä lihantarkastuslöydöksiä naudoilta etenkin lievissä tartuntatapauksissa jopa 20 %-

yksikköä perinteiseen lihantarkastukseen verrattuna (Dupuy ym. 2012). Tämän seurauksena 

lihantarkastuspisteen läpi pääsee entistä enemmän maksamadon infektoimia maksoja (EFSA 

2013). Arvioon vaikuttaa pääasiassa naudoilla esiintyvät parasiitit, joiden ajatellaan olevan 

heikommin havaittavissa visuaalisessa lihantarkastuksessa (Stärk ym. 2014). Raskaat 

maksamatoinfektiot on kuitenkin mahdollista tunnistaa pelkästään visuaalisella 

lihantarkastuksella (EFSA 2013). Etenkin visuaalisen lihantarkastuksen suorituskyvystä on 

olemassa vain rajallisesti tietoa, joten menetelmän arvioinnissa joudutaan turvautumaan 
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asiantuntija-arvioihin (Stärk ym. 2014, Dupuy ym. 2012). EFSA (2013) mukaan 

maksamatolöydösten ilmoittaminen teurastamoilta tiloille on ollut Euroopassa niin vähäistä 

ainakin tuolloin, että visuaaliseen lihantarkastukseen siirtymisen ei ole katsottu heikentävän 

eläinten terveyttä ja hyvinvointia ison maksamadon osalta perinteiseen lihantarkastukseen 

verrattuna.  

 

Hill ym. (2014) lausunnon mukaan maksan visuaalisessa post mortem -lihantarkastuksessa jää 

havaitsematta 30–40 % tartunnoista. Tässä on huomioitava se, että edellä mainittu 

prosenttiosuus sisältää myös ne tapaukset, joissa maksamadot jäisivät havaitsematta 

perinteisessä viiltoihin ja palpaatioon perustuvassa lihantarkastuksessa (Hill ym. 2014). Stärk 

ym. (2014) mukaan onnistuneesti havaittujen maksamatotartunnan saaneiden eläinten osuus 

populaatiosta laskisi 4 %-yksikköä nykyisestä 13 %:sta, jos nykyisestä perinteisestä 

lihantarkastuksesta siirrytään visuaaliseen lihantarkastukseen. 

 

3.3 Yhteenveto havaitsemismenetelmistä 

 

Ison maksamadon tunnistavissa havaitsemismenetelmissä on omat hyvät ja huonot puolensa 

(Taulukko 5). Ominaisuuksiltaan erilaiset menetelmät (Taulukko 5) soveltuvat eri 

käyttötarkoituksiin:  teurastamolla, kliinisessä potilastyössä ja tutkimuskäytössä korostuvat 

erilaiset havaitsemismenetelmältä vaaditut ominaisuudet. Vaikka esimerkiksi serologisen ab-

ELISA:n herkkyys on yli kaksikymmentä prosenttiyksikköä parempi kuin perinteisen 

lihantarkastuksen (Taulukko 3), niin perinteinen lihantarkastus sopii paremmin teurastamolla 

käytettäväksi menetelmäksi, koska se antaa tuloksen välittömästi ja on helppo suorittaa 

teuraslinjalla (Taulukko 5).  
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Taulukko 5. Yhteenveto menetelmien hyvistä ja huonoista puolista 

Menetelmä Hyvät puolet Huonot puolet 

Lihantarkastus Helppo ja välitön tapa havaita iso maksamato teurastamolla 
(Olsen ym. 2015). 

Muihin menetelmiin verrattuna alhaisin herkkyys 63,2 
% (Rapsch ym. 2006).  
Lihantarkastusviillot ja palpointi lisäävät maksan 
ristikontaminaation riskiä (EFSA 2013). 
 

Maksan viipalointi ja sappinesteen 
sedimentaatio + mikroskopointi 

Maksan viipaloinnilla saadaan selville isojen maksamatojen 
lukumäärä maksassa (Mazeri ym. 2016).  
Sappinesteen mikroskopoinnilla tarkkuus jopa 93,4 % 
(Rapsch ym. 2006). 
 

Voidaan tutkia vain post mortem (Mazeri ym. 2016). 
Menetelminä suhteellisen työläitä (Rapsch ym. 2006, 
Mazeri ym. 2016) 

Seerumin ES-ab-ELISA 
(havaitsee vasta-aineet) 

Havaitsee tartunnan jo 2–4 viikkoa tartunnan jälkeen 
(Reichel 2002, Salimi-Bejestani ym. 2005, Munita ym. 2019) 
Havaitsee myös aikaisemman maksamatotartunnan (Mazeri 
ym. 2016). 

Ristireagoi muiden trematodien kanssa (Salimi-
Bejestani ym. 2005).  
Ei voida arvioida infektion voimakkuutta (Reichel 
2002).  
Havaittavat vasta-aineet ovat koholla vielä jopa 8 kk 
kuluttua tartunnan hoidosta (Deplazes ym. 2016). 
ELISA-menetelmillä ei eroteta F. hepatican ja F. 
gigantican risteytymiä (Mas-Coma ym. 2009) 
 

Ulosteen ES-ag-ELISA 
(havaitsee antigeenit) 

Ei ristireagoi pötsimatojen (Calicophoron daubneyi) kanssa 
(Mazeri ym. 2016).  
Antigeenit katoavat ulosteesta hoidon jälkeen viikossa 
(Brockwell ym. 2013) 
 

Menetelmän luotettavuudesta ristiriitaisia tuloksia 
(Charlier ym. 2008, Duscher ym. 2011) 

Lihasnesteen ELISA Non-invasiivinen (Charlier ym. 2009).  
Tilastollisesti merkitsevä positiivinen yhteys lihantarkastus- 
ja ELISA-menetelmien tulosten kanssa (Charlier ym. 2009) 
 

Käyttökelpoisuuden selvittäminen vaatii lisää 
tutkimusnäyttöä (Charlier ym. 2009) 

PCR Erottaa F. hepatican ja F. gigantican toisistaan (Calvani ym. 
2017). 

Vaatii laboratorio-olosuhteet ja erikoislaitteistoa 
(Beesley ym. 2018). 
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Havaitsee infektion jo kahden viikon kuluttua tartunnasta 
(Martínez-Pérez ym. 2012). 
 

Väärän DNA:n monistuminen mahdollinen ongelma 
(Notomi ym. 2000). 

LAMP Herkempi menetelmä kuin PCR (Ai ym. 2010). 
Voidaan suorittaa alusta loppuun vakiolämpötilassa 60–65 
⁰C (Notomi ym. 2000). 
Monistunut DNA mahdollista havaita paljaalla silmällä 
(Minipcr 2017). 
 

LAMP-alukkeet ovat haastavia suunnitella (Minipcr 
2017). 

Ulostesedimentaatio ja 
mikroskopointi 

Hyvä kroonisten infektioiden havaitsemisessa (Mazeri ym. 
2016). Huolellisella työskentelyllä herkkyys jopa 90 % 
(Rapsch ym. 2006). Soveltuu myös ryhmien 
ulostenäytteiden tutkimiseen (Graham-Brown ym. 2019). 

Ei havaitse prepatentteja infektioita, jolloin ei voi 
käyttää tuoreiden infektioiden osoittamiseen (Mazeri 
ym. 2016). Ei ole käytännöllinen suurille 
näytemäärille, koska menetelmänä työläs (Rapsch ym. 
2006). Munat voivat säilyä sappirakossa jopa 8–16 
viikkoa, mikä voi johtaa hoidon jälkeen väärään 
positiiviseen tulokseen (Deplazes ym. 2016). 
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4 MAKSAMATOTARTUNTOJEN TILASTOINTI TEURASTAMOILLA 

 

Maksamatoja ja niiden aiheuttamia maksamuutoksia tilastoidaan teurastamoilla 

lihantarkastuksen yhteydessä (Carroll ym. 2017). Teurastamoilla kerättävät tilastot 

lihantarkastusmuutoksista ovat hyvä lähde tautien esiintyvyyden arvioimisessa, kunhan 

menetelmän rajoitteet kohdepopulaation ja havaitsemismenetelmien toimivuuden suhteen 

huomioidaan (Carroll ym. 2017). Erilaisten havaitsemismenetelmien tai näytteenottotapojen 

käyttäminen vaikeuttaa tulosten luotettavaa vertailua eri tutkimusten välillä (Charlier ym. 

2014). Havaitsemismenetelmien väliset erot herkkyyksissä ja tarkkuuksissa voivat johtaa 

virheellisiin tuloksiin ja tilastoidun tiedon vääristymään (Carroll ym. 2017). 

Lihantarkastustilastoja pystyttäisiin hyödyntämään nykyistä paremmin, jos esimerkiksi 

lihantarkastuksessa käytettävien menetelmien herkkyyttä saataisiin parannettua (Byrne ym. 

2016). 

 

Teurastamoiden ensisijainen tavoite on teurastaa eläimiä ihmisravinnoksi, joten muutosten 

tilastoiminen voi jäädä toissijaiseksi suoritteeksi (Carroll ym. 2017). Teurastamolle tuleva 

eläinaines saattaa edustaa vain osaa kohdepopulaatiosta, jolloin tuloksiin kohdistuu 

valintapoikkeamaa, esimerkiksi sairaat tai tilalla kuolleet eläimet eivät edes päädy 

teurastamolle (Carroll ym. 2017). Teurastamon tilastoihin pohjautuvassa taudin 

esiintyvyysmäärityksessä pitää huomioida näin ollen paras mahdollinen tieto tai arvaus 

teurastamolle päätymättömien eläinten tautistatuksesta (Carroll ym. 2017). 

 

Ison maksamadon lihantarkastustilastoissa tuloksiin vaikuttaa se, rekisteröidäänkö ne 

maksamuutosten vai löydettyjen maksamatojen perusteella (Carroll ym. 2017). 

Teurastamoilla tehdyt tutkimustulokset perustuvat useimmiten ison maksamadon 

aiheuttamien tyypillisten muutosten rekisteröintiin, ei elävänä löydettyihin maksamatoihin 

(Ersbøll ym. 2006, Olsen ym. 2015). Esimerkiksi Ruotsissa elintarvikevirasto vaatii 

lihantarkastajilta nykyään ison maksamadon havaitsemista, jotta tapauksen saa rekisteröidä 
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isona maksamatotartuntana, koska maksamuutokset voivat olla myös pienten maksamatojen 

(Dicrocoelium dendriticum) aiheuttamia (König 2019). Ison maksamadon varhaismuotoja voi 

olla kuitenkin vaikea erottaa pienestä maksamadosta (König 2019). Erotuksena pienistä 

maksamadoista, ison maksamadon varhaismuodot eivät aiheuta lähtökohtaisesti 

sappitiehytvaurioita vaan granuloomia ja vaurioita maksaparenkyymiin (König 2019). Jos 

varhaismuotoja ei tunnisteta oikein, lihantarkastustulokset saattavat aliarvioida 

maksamatoesiintyvyyden (Bellet ym. 2016). 

 

Teurastamolla kerätty lihantarkastustieto olisi syytä välittää myös tuottajalle: 

Lihantarkastuspalautteen välittäminen tuottajalle johtaisi todennäköisesti terveempiin 

eläimiin teurastamolla (EFSA 2013). Jos palaute ei kulkeudu tuottajalle asti, on vaikea arvioida, 

milloin karja on esimerkiksi maksamatohoidon tarpeessa (Hill ym. 2014). Yhtä lailla maatiloilta 

teurastamolle kulkevia elintarvikeketjutietoja eläimen historiasta hyödynnetään ante mortem 

-tarkastuksessa (Fredriksson-Ahomaa 2014). Kaikki tuotantoketjuun kuuluvat, 

rehuntoimittajat, maanviljelijät ja teurastamot, ovat vastuussa lihan turvallisuudesta, eläinten 

terveydestä ja niiden hyvinvoinnista (Fredriksson-Ahomaa 2014). Elintarvikeketjutietoihin ja 

laajempaan tietojen hyödyntämiseen liittyen, FSA:n lihantarkastusselvityksessä tuodaan esille 

yhtenäisen tietokannan tarve, johon voisi tallentaa helposti hyödynnettävään muotoon 

esimerkiksi ante mortem ja post mortem -tulokset, joiden saatavuus on saattanut olla muuten 

haastavaa (Watson ym. 2011). 
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4.1 Esiintyvyys eurooppalaisilla teurastamoilla 

 

Eurooppalaisilta teurastamoilta ei ole saatavilla kovin tuoreita tutkimustuloksia ison 

maksamadon esiintyvyydestä (Taulukko 6). Tuoreimpien tutkimusten mukaan post mortem -

tarkastusten perusteella iso maksamato on yleinen löydös Iso-Britanniassa (Taulukko 6). 

Watson ym. (2011) mukaan keskimäärin jopa kolmasosalla Iso-Britannian naudoilla havaittiin 

lihantarkastuksessa merkkejä faskioloosista vuonna 2008. Samana vuonna faskioloosi oli sekä 

Englannissa, Skotlannissa että Walesissa nautojen yleisin post mortem -löydös: Walesissa 

faskioloosi rekisteröitiin 46 %:lla naudoista  post mortem -tarkastuksessa (Watson ym. 2011). 

 

Kokeellisesti maksan tarkemmalla viipaloinnilla post mortem -tarkastuksen yhteydessä on 

saatu tätäkin korkeampia tuloksia: Irlannissa kahdelta kolmasosalta naudoista löydettiin ison 

maksamadon aiheuttamia maksamuutoksia 2000-luvun alussa (Taulukko 6). Luoteis-Espanjan 

ja pohjoisen Portugalin alueilla maksan viipaloinnilla päästiin esiintyvyydessä muutamia 

vuosia myöhemmin lähes Iso-Britannian perinteisen post mortem -tarkastuksien tasolle 

(Taulukko 6). Maksan tarkemmassa paloittelussa aikuiset isot maksamadot eivät jää 

huomaamatta (Charlier ym. 2008). Pelkästään suurimpien sappitiehyiden avaamisella saadaan 

esille noin kolmasosa maksamatojen kokonaismäärästä maksassa (Charlier ym. 2008).    

 

Tanskassa sekä eläin- että karjakohtainen maksamatoesiintyvyys post mortem -menetelmän 

perusteella on yli kaksinkertaistunut vuodesta 2000 vuoteen 2013 (Taulukko 6). Selittäviä 

tekijöitä maksamadon yleistymiselle voivat olla esimerkiksi ilmaston lämpeneminen tai 

muuttuneet laiduntamiskäytännöt (König 2019). Lisäksi näiden post mortem -tulosten mukaan 

maksamadon esiintyvyys vaihtelee paljon tanskalaisten karjojen välillä: lihantuotantoon 

keskittyvissä karjoissa esiintyvyys vaihtelee nollasta 27 %:iin ja lypsykarjoissa nollasta 14 %:iin 

(Ersbøll ym. 2006). Sveitsissä ison maksamadon todellisen esiintyvyyden arveltiin olevan 18 % 

(95 % luottamusväli 15,9–20,3 %) vuonna 2006, useiden eri havaitsemismenetelmien tulosten 

perusteella (Rapsch ym. 2006). Samassa tutkimuksessa pelkästään lihantarkastustulosten 

perusteella eläinkohtaiseksi esiintyvyydeksi saatiin 11,2 % (Taulukko 6). 
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Taulukko 6. Ison maksamadon esiintyminen eurooppalaisilla teurastamoilla 

      

Maa Vuosi Eläin- (karja-) 
kohtainen esiintyvyys 

% 

n Menetelmä Lähde 

      

Irlanti 1964–1965 88 900 PM, V Ross 1966  
 

2002–2003 65 98 PM, V Murphy ym. 2006 

Englanti ja 
Wales 

2014–2015 28 951 PM 
(muutokset) 

Bellet ym. 2016 

  
12 950 PM  (madot) Bellet ym. 2016 

Iso-Britannia 2008 33,4 
 

PM Watson ym. 2011 

Pohjois-
Irlanti 

2011        
 
2012        
 
2013 

24,8 (61)                  
 

24,9                  
 

21,4 (65) 

414 753 
402 014 
399 812 

PM Byrne ym. 2016 

Skotlanti 2007–2009 22 7858 PM Innocent ym. 2017 

 kesä 2013 32 207 PM Mazeri ym. 2016 

 syksy 2014 25 208   

 talvi 2014 29 204   

Luoteis-
Espanja ja 
pohjoinen 
Portugali 

2007–2009 28 776 PM, V Arias ym. 2011 

Sveitsi 2004–2005 11,2 1087 PM 
(muutokset) 

Rapsch ym. 2006 

Tanska 2000 → 2003 1,7 → 4,3        
(12 → 24) 

1,4 M PM Ersbøll ym. 2006 

 
2011 → 2013 3,2 → 3,9           

(25,6 → 29,3) 
1,5 M PM Olsen ym. 2015 

      

 

PM = post mortem, V = maksan tarkempi viipalointi 
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Muutamasta muusta Euroopan maasta on listattu tutkimusten puutteen vuoksi erilliseen 

taulukkoon ELISA-menetelmällä saatuja karjakohtaisia prevalensseja (Taulukko 7). Mazeri ym. 

(2016) tulosten perusteella prevalenssin määritys hyödyntämällä seerumista tehtävää ELISA-

menetelmää, antaa 24 % suuremman tuloksen kuin perinteinen lihantarkastus. Jos 

prevalenssin määrittää ulosteesta tehtävällä ELISA-menetelmällä, tulos on 17 % pienempi kuin 

lihantarkastustuloksiin pohjautuva prevalenssi (Mazeri ym. 2016). Vaikka näitä ELISA-

tutkimuksia ei ole tehty teurastamomateriaalista, saa näistä vertailukohdan post mortem -

tutkimuksilla saatuihin karjakohtaisiin prevalensseihin (Taulukko 6, Taulukko 7). 

 

Taulukko 7. Maksamatojen esiintyminen ELISA-menetelmien perusteella muutamasta 

Euroopan maasta, joista ei ole saatavilla teurastamomateriaaliin pohjautuvia tutkimuksia. 

 

       

Maa Vuosi Karja-
kohtainen 
esiintyvyys 

% 

n 
(karjat) 

Menetelmä Tuotanto-
muoto 

Lähde 

       

Irlanti 2009 75,4 277 BTM lypsävät Bloemhoff ym. 2015 

Viro 2012–2013 28,4 (5,9a)  2461 sELISA seka Petersson ym. 2017 

Belgia 2006 37,3 7002 BTM lypsävät Bennema ym. 2009 
Etelä- ja 
Länsi-Ruotsi 

2012 25 107 BTM lypsävät Novobilský ym. 
2015 

Saksa 2008 23,6 19947 BTM lypsävät Kuerpick ym. 2013 

       

 

a Eläinkohtainen esiintyvyys  

BTM = tankkimaito-ELISA, sELISA = seerumista tehtävä ELISA 

 

Huomionarvoisia näistä ovat Suomen naapurimaiden Viron ja Ruotsin tulokset, joiden mukaan 

kummassakin maassa isoja maksamatoja esiintyy noin neljäsosalla karjoista (Taulukko 7). 
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5 POHDINTA  

  

Isoa maksamatoa vaikuttaa esiintyvän laajalti Euroopassa (Taulukko 6, Taulukko 7). McCann 

ym. (2010) mukaan lauhkeilla alueilla ensisijainen maksamatojen elämänkiertoa rajoittava 

tekijä on lämpötila, joten tämän tiedon perusteella ilmaston lämpenemisen voidaan ennustaa 

lisäävän maksamatojen esiintymistä ainakin lauhkealla ilmastovyöhykkeellä. Ruotsiin 

verrattuna Suomessa loisen leviämistä naudoilla hillinnee se, että yleistyvillä pihattonavetoilla 

ei ole laidunnusvelvoitetta toisin kuin Ruotsissa. Laidunnukseen yhdistetty maksamatoriski 

liittyy mahdollisesti pikkulimakotiloille otollisiin alueisiin, joita voi esiintyä paikoitellen 

laitumella tai laitumen reunamilla.  

 

 Iso maksamatotartunta kuuluu kuukausittain aluehallintovirastolle ilmoitettaviin 

eläintauteihin Suomessa (Ruokavirasto 2020a). Näiden ilmoitusten perusteella isoa 

maksamatoa esiintyisi ainoastaan Itä-Suomessa (Taulukko 1). Tutkimustieto Suomen 

maksamatotilanteesta kuitenkin puuttuu, joten tarkemmilla menetelmillä kuin 

lihantarkastuksella isoa maksamatoa saattaisi löytyä muualtakin Suomesta. Jos loisen 

havaittaisiin levinneen luultua laajemmalle maan sisällä, olisi seuraava mielenkiintoinen 

tutkimuskohde talvi-infektion merkittävyys Suomessa, sillä Taylor ym. (2007) mainitsee sen 

voivan olla merkittävä infektiotyyppi kylmän talven alueilla. 

 

Sateen vaikutusta maksamatoriskiin voidaan pohtia monesta lähtökohdasta. Jos laitumen 

lähettyvillä esiintyy pikkulimakotiloita niille suotuisassa elinympäristössä, esimerkiksi ojan, 

puron tai lammen rannalla, pikkulimakotilot voivat kulkeutua tilapäisesti vesisateen tai tulvan 

mukana laitumelle (Taylor ym. 2007). Väli-isännän esiintyminen laitumella ei yksinään aiheuta 

riskiä maksamatotartunnasta, jos yhdelläkään kotilolla tai laitumella laiduntavalla naudalla ei 

ole maksamatotartuntaa. Tällöin sademäärällä ei olisi vaikutusta maksamatoriskiin. Sateet 

voisivat lisätä maksamatoriskiä välillisesti silloin, jos ne kuljettavat maksamatotartunnan 

saaneita pikkulimakotiloita esimerkiksi naapuritilalta toisen tilan laitumelle, jossa tartuntoja 

ei ole aiemmin ollut naudoilla. Jo aiemmin mainittu sateen laitumia huuhteleva vaikutus voisi 
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puolestaan vähentää karjansisäistä maksamatoriskiä siinä tapauksessa, jos osalla laiduntavista 

naudoista on jo maksamatotartunta ja ne erittävät maksamadon munia laitumelle.  

  

Ison maksamadon seurantaa on syytä jatkaa tulevaisuudessakin, vaikka rutiininomaiset 

maksaviillot jätetään lihantarkastuksesta pois. Ensinnäkin siitä syystä, että iso maksamato on 

mahdollinen zoonoosi taudinaiheuttaja (Deplazes ym. 2016) ja toiseksi se heikentää eläinten 

hyvinvointia (Hill ym. 2014). Uusi lihantarkastuslainsäädäntö vaatii tarkempaa post mortem -

tutkimusta myös eläinten hyvinvointiin liittyvissä asioissa (EU 2019/627, 24 artikla). 

  

Vaikka perinteinen lihantarkastusviilto ei ole herkkyydeltään paras menetelmä havaita isoa 

maksamatoa, sillä on omat vahvuutensa (Taulukko 5). Mikään tässä työssä esitellyistä 

havaitsemismenetelmistä ei sovellu täydellisesti korvaamaan lihantarkastusviiltoa, koska 

muut tavat ovat esimerkiksi paljon herkempiä menetelmiä kuin perinteinen lihantarkastus. 

ELISA-menetelmät vaikuttavat herkkyytensä ja nopeutensa vuoksi esitellyistä menetelmistä 

soveltuvimmilta teurastamokäyttöön, mutta Deplazes ym. (2016) mukaan positiivinen tulos 

seerumin vasta-ainemäärityksessä ei erottele uutta ja parantunutta tartuntaa toisistaan. 

Ulosteesta ja lihasnesteestä tehtävät ELISA-menetelmät vaativat lisätutkimuksia (Taulukko 5). 

PCR-pohjaiset menetelmät eivät ehkä soveltuisi teurastamokäyttöön niiden hitauden vuoksi 

(Taulukko 5). Poikkeuksena LAMP (loop-mediated isothermal amplification), joka voisi 

soveltua toimintaperiaatteensa vuoksi käytettäväksi myös laboratorion ulkopuolella, 

esimerkiksi teurastamolla. 

 

Tähän asti maksamatojen havaitseminen on perustunut lihantarkastuksessa paljain silmin 

nähtävään maksamadon elämänkierron vaiheeseen eli aikuisiin maksamatoihin. ELISA:lla ja 

PCR:llä on mahdollista havaita tartunta jo siinä elämänkierron vaiheessa, kun maksamato ei 

ole vielä silmin havaittavissa (Kuva 1). Jos esimerkiksi LAMP-menetelmä otettaisiin käyttöön 

teurastamolla maksamatotartuntojen havaitsemiseksi, pitäisi pohtia, mihin toimenpiteisiin 

positiivinen tulos johtaisi. Jos viiltämälläkään ei löytyisi merkkejä maksamadosta, maksaa ei 

voisi hylätä ainakaan näkyvien patologisten tai aistinvaraisten muutosten perusteella kuten 

aiemmin on tehty lihantarkastuslainsäädäntöön (EU 2019/627, artikla 45, kohta o) perustuen. 
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Maksahylyn perusteeksi voisi ehkä riittää lihantarkastuslainsäädännössä (EU 2019/627, artikla 

45, kohta h) mainittu loistartunnan ilmeneminen, mutta jos maksamato ei kerran tartu 

maksan välityksellä ihmiseen, eikä hyvin varhainen tartunta aiheuta edes esteettistä haittaa 

maksan käyttämiselle elintarvikkeena, niin hylkäyksen perusteita pitäisi pohtia tarkemmin. 

 

Saatavilla olevien teurastamoesiintyvyystietojen perusteella (Taulukko 6) herää ajatus 

nautojen maksamatotartuntojen yhteydestä lammastalouteen. Suurissa lammastalousmaissa 

Iso-Britanniassa ja Irlannissa nautojen maksamatoesiintyvyys on taulukon 6 perusteella 

suhteellisen korkeaa. Lammas ja nauta voivat kumpikin toimia ison maksamadon pääisäntänä 

(Deplazes ym. 2016) ja tästä näkökulmasta esimerkiksi samoilla alueilla laidunnus voisi olla 

mahdollinen maksamatotartunnan riskitekijä. Lampaat ovat nautoja herkempiä saamaan ison 

maksamatotartunnan ja lampaat myös erittävät kauemmin ja enemmän maksamadon munia 

kuin naudat, jopa useiden vuosien ajan (Deplazes ym. 2016). 

 

Alueellisen tai tilakohtaisen maksamatoriskin määritteleminen helpottaisi teurastamolla 

niiden eläinten tunnistamista, joille tulisi suorittaa uuden lihantarkastusasetuksen (EU 

2019/627, 19 artikla) mukainen tarkempi post mortem -tutkimus maksaviiltoineen. 

Maksamatotartunta on usein tilakohtainen ongelma (Deplazes ym. 2016), minkä vuoksi 

riskiperusteisessa lihantarkastuksessa tilan aiempia lihantarkastustuloksia kannattaisi 

hyödyntää maksamatoriskin määrittelyssä. Nykyisellään teurastamon tiedoista löytyy ainakin 

eläimen kotitilan sijainti (Carroll ym. 2017), jota voisi mahdollisesti käyttää hyväksi 

mahdollisten riskitilojen arvioinnissa. Seerumista tehtävä ELISA soveltuisi jatkossa hyvin 

esimerkiksi satunnaiseen tilakohtaiseen maksamatoseurantaan teurastamoilla, koska tulos 

kertoo eläimen tartuntahistoriasta kuukausien ajalta.  
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