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1 JOHDANTO 

 

Iso maksamato (Fasciola hepatica) kuuluu laakamatoihin (Platyhelminthes), ja tämän 

pääjakson alla se luokitellaan Digenea-luokan imumadoksi (Trematoda) (Deplazes ym. 2016). 

Ison maksamadon elämänkierto on monimutkainen pitäen sisällään suvullisen lisääntymisen 

pääisännässä ja suvuttoman lisääntymisen väli-isännässä. Pääasiassa se infektoi nautoja, 

lampaita ja vuohia, mutta myös esimerkiksi hevonen, sika, jänis ja villit märehtijät voivat toimia 

pääisäntinä. Lisäksi iso maksamato voi tarttua ihmiseen, eli se voi olla zoonoottinen. 

F. hepatica -tartunnasta seuraavaa sairautta kutsutaan faskioloosiksi (Deplazes ym. 2016). Isoa 

maksamatoa esiintyy märissä olosuhteissa ja ilmastoltaan lauhkeina aikoina. Nämä tekijät ovat 

edellytys sekä ison maksamadon vapaana elävien muotojen että väli-isäntänä toimivan 

limakotilon selviämiselle (Mccann ym. 2010). Väli-isäntänä toimii yleisimmin pikkulimakotilo 

(Galba truncatula) (Deplazes ym. 2016).  

 

Fasciola hepatica kuuluu ilmoitettaviin nautaeläinten tauteihin: kunnaneläinlääkärin on 

ilmoitettava havaitsemastaan tartunnasta aluehallintovirastoon kuukausikoosteen yhteydessä 

(MMMa 1010/2013). F. hepatican löytymisestä tilalta on myös tärkeää tiedottaa tilallisia, jotta 

voitaisiin suunnitella tartuntoja ja niiden leviämistä ehkäiseviä toimenpiteitä (Ruokavirasto 

2020b). Jos tilalla tiedetään esiintyvän F. hepatica -tartuntoja, on se otettava huomioon 

terveydenhuoltokäynnillä ja eläinten myyntiä suunniteltaessa (Ruokavirasto 2020b). Naudoilla 

esiintyy Suomessa sekä isoa maksamatoa että pientä maksamatoa (Dicrocoelium dendriticum). 

Lisäksi hirven maksamato (Parafasciolopsis fasciolaemorpha) voi joskus eksyä infektoimaan 

naudankin. Näiden tunnistaminen ja erottaminen toisistaan on siis tärkeää (Kantala ym. 2018, 

Ruokavirasto 2020b). 

 

Isosta maksamadosta on tarpeen tehdä tutkimusta, sillä sen leviäminen uusille alueille 

maailmalla on kiihtynyt lähivuosina (Caminade ym. 2015, Howell ja Williams 2020). Myös 

esimerkiksi naapurimaassamme Ruotsissa tartunnat ovat lisääntyneet tällä vuosituhannella 

runsaasti (Novobilský ym. 2015a, Kantala ym. 2018). Tartuntoja esiintyy sekä tavanomaisilla 

että luonnonmukaisilla lypsykarja- ja lihakarjatiloilla. Toisin kuin lypsykarjaa, lihakarjaa 

laidunnetaan joskus luonnonlaitumilla, jolloin niiden riski saada tartunta on jossain määrin 

suurempi (Novobilský ym. 2015a). Maksamatotartunnat aiheuttavat taloudellisia tappioita 

nautatiloilla suurimmaksi osaksi subkliinisten oireiden kautta. Näitä ovat ravinnon 
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hyödyntämisen heikentyminen sekä laskenut maidontuotanto, kasvu ja hedelmällisyys 

(Schwizer ym. 2005, Howell ja Williams 2020). Erityisesti emolehmätiloille tappioita tulee 

myös maksahylkäysten kautta (Kantala ym. 2018). Sveitsissä tehdyssä tutkimuksessa tappiot 

olivat keskimäärin 299 euroa infektoitunutta nautaa kohden (Schwizer ym. 2005). Tartuntojen 

ehkäisemisessä limakotiloiden ja vapaana elävien loismuotojen elinalueiden kartoittaminen, 

laidunten käytön suunnittelu ja sairastuneiden eläinten hoitaminen ovat tärkeitä toimenpiteitä 

(Deplazes ym. 2016). Ympäristötekijät, laidunnuskulttuuri ja sairauden hoitotavat ovat erilaisia 

eri maissa, ja hoitamiseen sekä laidunten käyttöön liittyvissä asioissa myös lainsäädäntö on 

omanlaisensa.  Tästä syystä näiden tekijöiden merkitys F. hepatica -tartuntojen ehkäisyssä 

vaihtelee maiden välillä, ja riskitekijöitä sekä hallintakeinoja pitäisikin tutkia kansallisella 

tasolla (Takeuchi-Storm ym. 2017). 

 

Iso maksamato on yleistynyt myös Suomessa. Loisen aiheuttamat maksahylkäykset ovat yleisiä 

yksittäisillä emolehmätiloilla ja niiltä vasikoita ostaneilla loppukasvattamoilla. Joillakin tiloilla 

tartunnat haittaavat myös vasikoiden sekä siitoseläinten myymistä. Muutamalla tilalla on 

epävarmuutta siitä, onko kyseessä pieni vai iso maksamato, johtuen puutteista 

lihantarkastuslöydösten kirjanpidossa (Tuomas Herva, henkilökohtainen tiedonanto).  

 

Tämän tutkielman kirjallisuuskatsausosuuden tarkoitus on tutkia ison maksamadon 

aiheuttamiin infektioihin naudalla liittyvää kirjallisuutta ja löytää siitä erityisesti Suomen 

olosuhteisiin soveltuvaa tietoa. Tutkielmassa käydään läpi ison maksamadon tunnistaminen, 

loisen elinkaari, infektion vaikutuksia nautoihin, diagnosointi pääpiirteittäin sekä ison 

maksamadon esiintyminen ja hallintamenetelmät. Erityisesti keskitytään loisen esiintymiseen 

liittyviin tekijöihin ja hallintamenetelmiin. Tutkimusosuus pitää sisällään kyselytutkimuksen, 

jonka avulla pyritään saamaan suuntaa antavaa tietoa tilojen toimintatapojen ja olosuhteiden 

vaikutuksesta ison maksamadon esiintymiseen sekä tilallisille mahdollisista hallintakeinoista. 
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2 ISON MAKSAMADON RAKENNE JA TUNNISTAMINEN 

 

Aikuisten imumatojen erottamisessa toisistaan rakenteidensa perusteella käytetään apuna 

kokoa, ruuansulatuskanavan muotoa, imukuppien sijaintia ja muotoa sekä 

lisääntymisrakenteiden muotoa ja sijoittumista toisiinsa nähden (Deplazes ym. 2016, Taylor 

ym. 2016). Aikuiset maksamatolajit on oleellista erottaa toisistaan lihantarkastuksessa 

havaittavien infektioiden yhteydessä (Kantala ym. 2018, Ruokavirasto 2020b). Munat tulee 

erottaa ulostenäytteitä tutkittaessa (Deplazes ym. 2016). 

 

Imumadoille tyypillisesti iso maksamato on ovaalimainen, jaokkeeton, pehmeä ja 

dorsoventraalisesti litteä ruumiiltaan (Deplazes ym. 2016). Aikuisten isojen maksamatojen 

koossa voi olla melko paljon vaihtelua, sillä ne voivat kasvaa 1,8–5,0 cm pitkiksi ja 0,7–1,4 

mm leveiksi (Deplazes ym. 2016). Suomessa aikuismuodon on havaittu olevan kokoluokkaa 

1,0 x 2,5–3,5 cm (Ruokavirasto 2020b). Ison maksamadon anterioripäässä on suu, jota ympäröi 

imukuppimainen rakenne eli oraalinen imukuppi (Deplazes ym. 2016). Samanlainen 

kiinnittymiseen tarkoitettu rakenne on madon ventraalipuolella vähän matkaa oraalisesta 

imukupista posteriorisesti. Ventraalisen imukupin kohdalla mato levenee maksimileveyteensä 

muodostaen vaikutelman hartioista, ja imukupista posteriorisuuntaan madon ruumis taas 

kapenee. Väriltään madot ovat rusehtavan harmaita, mutta niiden sisäelimet voivat erottua 

madon kelmeän pinnan läpi. Etenkin jos mato on juonut verta, sen suolisto näkyy tummana ja 

voimakkaasti haarautuneena (Deplazes ym. 2016). Ison maksamadon ulkopinnalla on 

kauttaaltaan piikkimäisiä posterioripuolelle suuntautuvia ulokkeita (Taylor ym. 2016). 

 

Imumadoilla ei ole ruumiinonteloa ja niiltä puuttuvat kokonaan hengitys- ja verenkiertoelimet 

(Taylor ym. 2016). Niillä sukuelimet kattavatkin suuren osan ruumiin tilasta (Deplazes ym. 

2016), joka on vuorattu parenkyymisolukolla (Taylor ym. 2016). Isolla maksamadolla on kaksi 

haaroittunutta kivestä, yksi haaroittunut munasarja ja kohtu, jolloin se on hermafrodiitti eli 

kaksineuvoinen ja pystyy lisääntymään sekä suvuttomasti että suvullisesti (Taylor ym. 2016).  

Kiveksistä lähtevät tiehyet yhdistyvät cirrus-pussiksi, joka sisältää siemenvesikkelin ja 

alkeellista penistä vastaavan cirrus-rakenteen. Ison maksamadon cirrus on hyvin kehittynyt. 

Tämä rakenne päättyy genitaaliaukkoon, johon päättyy myös naaraan lisääntymiselinten tiehyt. 

Naarailla munasarjasta lähtenyt munasolu hedelmöittyy munajohtimessa ja kypsyy kohdun läpi 



 

4 

kulkiessaan munaksi. Ison maksamadon kohtu sijaitsee anteriorisesti kiveksiin nähden (Taylor 

ym. 2016). 

 

Ison maksamadon muna on ohutkuorinen, ovaalin mallinen, kultaisen keltainen ja kooltaan 

130–145 x 70–90 µm. Muna sisältää hedelmöittyneen munasolun lisäksi vitelliinirauhasten 

munasolun ympärille tuottamia soluja. Munan kuoressa on reikä, jota peittää läppä eli 

operculum (Deplazes ym. 2016). 

 

Ison maksamadon ruuansulatuskanava koostuu suusta, nielusta, ruokatorvesta ja kahdesta 

runsaasti haaroittuneesta suolen haarasta, joiden päätepisteet ovat umpipusseja (Deplazes ym. 

2016). Ravinteiden otto tapahtuu pääasiassa suun kautta, mutta se on mahdollista osaltaan myös 

madon pinnan läpi. Aikuisen imumadon energiantuotto perustuu suurelta osin anaerobiseen 

hiilihydraattien hajottamiseen propionaatiksi, asetaatiksi, sukkinaatiksi ja laktaatiksi, jotka 

sitten eritetään ulos kehosta. Nuoruusvaiheet taas pystyvät hajottamaan hiilihydraatit vedeksi 

ja hiilidioksidiksi happipitoisempien elinolojensa ansiosta (Deplazes ym. 2016). Peräaukon 

kautta ulostamisen sijaan maksamadon oletetaan poistavan sulamaton aines regurgitaation 

avulla (Taylor ym. 2016). Ylimääräisten molekyylien eritys tapahtuu värekarvallisten 

liekkisolujen ja madon pinnalle avautuvien putkistojen avulla (Deplazes ym. 2016, Taylor ym. 

2016). Hermosto on hyvin yksinkertainen ja koostuu kahdesta hermoradasta sekä niitä 

yhdistävistä kahdesta gangliosta (Taylor ym. 2016). 
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3 ELÄMÄNKIERTO 

 

Isolla maksamadolla on erittäin monimutkainen elämänkierto, joka on tunnettava 

suunniteltaessa loisen hallintakeinoja (Kaplan 2001). Kiertoon kuuluu kehitys munasta 

miracidium-toukaksi, väli-isännässä tapahtuva suvuton lisääntyminen kolmanteen sukupolveen 

asti, kehitys cercariaksi ja metacercariaksi sekä pääisännässä tapahtuvat vaellus, kasvu ja 

suvullinen lisääntyminen. Vain pääisännässä voi tapahtua suvullista lisääntymistä (Deplazes 

ym. 2016). Elämänkierron aikana on monia tekijöitä, jotka vaikuttavat eri elämänvaiheiden 

kehittymisen onnistumiseen, minkä seurauksena ison maksamadon esiintyminen on 

alueellisesti paikoittaista ja määrältään todella vaihtelevaa (Bennema ym. 2011).  

 

3.1 Munasta väli-isäntään 

 

Munan sisällä oleva alkio voi kehittyä miracidium-toukaksi olosuhteiltaan kosteassa ja 

happipitoisessa ympäristössä, jonka lämpötila on vähintään 10 astetta ja pH 4,2–9 (Howell ja 

Williams 2020). Alkion kehitys on sitä nopeampaa mitä lämpimämpi ympäristö on. Esimerkiksi 

10 asteessa kehitys kestää kuusi kuukautta, kun taas 30 asteessa kehitys voi edetä jopa 

kahdeksassa vuorokaudessa. Lämpötilan noustessa yli 30 asteen alkion elinkelpoisuus alkaa 

kuitenkin heikentyä (Howell ja Williams 2020) ja sietoraja on noin 35 astetta (Deplazes ym. 

2016). Keski-Euroopassa kehitys tapahtuu kesällä noin 2–4 viikon aikana noin 23–25 asteessa, 

kun taas esimerkiksi 16 asteessa kehitys vie 2–3 kuukautta (Deplazes ym. 2016). Munan sisällä 

oleva alkio kuolee nopeasti kuivissa olosuhteissa tai jos lämpötila pysyy alle viiden asteen kahta 

viikkoa pidempään (Howell ja Williams 2020). Kosteassa ulosteessa pellolla muna voi 

Euroopassa selviytyä kesällä noin 10 viikkoa ja viileämpänä ajanjaksona noin 6 kuukautta 

(Deplazes ym 2016), jolloin myöhään syksyllä eritetyt munat voivat sopivissa olosuhteissa 

talvehtia varhaiseen kevääseen asti (Luzón-Peña ym. 1992). Jotta miracidium voisi kuoriutua 

munasta, on sen saatava valoärsyke valoa aistivaan elimeensä ja munan on täytynyt päätyä 

veteen (Deplazes ym. 2016). Toukka vapauttaa entsyymejä, jotka rikkovat operculumia kiinni 

pitävän aineksen (Deplazes ym. 2016, Taylor ym. 2016). 

 

Miracidiumilla on vain 20–30 tuntia aikaa etsiä väli-isäntä ennen kuin sen glykogeenivarastot 

loppuvat (Deplazes ym. 2016). Toukat suuntaavat valoa kohden päätyen veden pinnan 

tuntumaan, jossa ne kemotaksiksen avulla koettavat löytää väli-isäntänä toimivan limakotilon. 
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Ärsykkeenä toimivat limakotiloiden tuottamat hiilihydraattiyhdisteet, jollaiset miracidium voi 

havaita vain alle 15 cm:n säteeltä. Monet limakotilolajit tuottavat näitä yhdisteitä, ja miracidium 

saattaakin helposti harhautua epäsopivaan väli-isäntään. Toukan tunkeutuminen kotiloon 

onnistuu parhaiten 15–26 asteen lämpötilassa, ja se ei onnistu enää 5 astetta alhaisemmissa 

lämpötiloissa (Deplazes ym. 2016). Miracidium käyttää tunkeutumiseen anterioripäässä olevaa 

papillaa (Taylor ym. 2016) ja kudosrakenteita hajottavia entsyymejä (Deplazes ym. 2016, 

Taylor ym. 2016). Tämä vaihe kestää noin 30 minuuttia (Taylot ym. 2016). Päästyään läpi 

toukka pudottaa värekarvansa ja kehittää ympärilleen pitkulaisen säkkimäisen rakenteen 

muodostaen sporokystan, joka päätyy kotilon ruuansulatusrauhaseen (Deplazes ym. 2016, 

Taylor ym. 2016). 

  

3.2 Kehittyminen väli-isännässä 

 

Sporokystan sisällä on erilaistumattomia germinaalisoluja, jotka alkavat jakautua muodostaen 

lopulta seuraavia maksamadon elämänkierron vaiheita, redioita (Taylor ym. 2016). Rediat 

puhkaisevat sporokystan seinämän ja tunkeutuvat ruuansulatusrauhasen kudokseen (Deplazes 

ym. 2016). Rediat ovat 1,5–2,5 mm pitkiä ja muistuttavat hiukan aikuisia imumatoja, sillä niillä 

on oraalinen imukuppi, nielu ja suolisto. Redioiden sisällä on jälleen germinaalisoluja 

rykelmittäin, joista muodostuu tytärredioita. Tytärredioista syntyy samalla lailla vielä uusi 

sukupolvi, joita kutsutaan cercarioiksi. Näissä väli-isännässä tapahtuvissa elämänkierron 

vaiheissa voi selvästi nähdä suvuttoman lisääntymisen hyödyn, kun yhdestä yksilöstä voi tulla 

satoja yksilöitä (Deplazes ym. 2016). 

 

Cercarialla on oraalisen imukupin lisäksi myös jo ventraalinen imukuppi, suu, nielu, ruokatorvi 

ja haaroittunut suoli sekä kystan muodostukseen tarvittavat rauhaset (Deplazes ym. 2016). Se 

voi tunkeutua ulos kotilosta aikaisintaan seitsemän viikkoa kotilon infektoitumisen jälkeen. 

Kaikki cercariat eivät saavuta riittävää kehitysastetta samaan aikaan, vaan niitä voi vapautua 

kotilosta parista viikosta muutamaan kuukauteen kestävällä ajanjaksolla. Cercarian 

ovaalimaisen ruumiin jatkona on pitkä häntä, jolla se ui pintaan kotilosta vapauduttuaan 

(Deplazes ym. 2016). Ison maksamadon kypsyminen munasta cercariaksi kestää noin kolme 

kuukautta lämpötilan ollessa 15–20 astetta (Relf ym. 2011).  
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3.3 Väli-isännästä pääisäntään 

 

Päästyään pintaan cercaria kiinnittyy kasviin tai johonkin muuhun sopivaan pintaan ja pudottaa 

häntänsä (Deplazes ym. 2016). Cercariasta tulee infektoimiskykyinen metacercaria, kun se 

muodostaa ympärilleen suojaavan kystan, jonka seinämärakenteina on keratinisoituneet 

proteiinit, mukoproteiinit ja mukopolysakkaridit. Pieni osa cercarioista voi muodostaa kystan 

myös vedenpinnalle kellumaan (Deplazes ym. 2016). Osa metacercaariakystistä voi selvitä 

hengissä vuodenkin sopivan kosteissa olosuhteissa, mikäli ympäristön lämpötila ei nouse liian 

kuumaksi tai laske alle -10 asteen. Infektiivinen kapasiteetti kuitenkin laskee tänä aikana 

(Howell ja Williams 2020). 

 

Pääisäntä saa infektion syömällä metacercarioiden kontaminoimaa kasvustoa tai huomattavasti 

harvinaisemmissa tapauksissa juomalla kontaminoitunutta vettä (Deplazes ym. 2016). Kystan 

uloin seinämä hajoaa usein jo pääisännän pureskellessa ruokaansa (Taylor ym. 2016). 

Märehtijöiden etumahojen olosuhteissa lämpötilan, hepetus-pelkistyspotentiaalin ja 

hiilidioksidipitoisuuden ollessa sopiva metacercariat alkavat aktivoitumaan kystien sisällä ja 

vapauttamaan proteaaseja suolistostaan (Deplazes ym. 2016). Nämä proteaasit parantavat 

kystan jäljellä olevan seinämän läpäisevyyttä.  Kun kysta saapuu märehtijän ohutsuolistoon, 

sappineste laukaisee kystan seinämän lopullisen hajoamisen ja ison maksamadon 

nuoruusmuodot vapautuvat suolistoon. Ne kiinnittyvät suolen limakalvoon ja aloittavat 

tunkeutumisen sen läpi kohti vatsaonteloa (Deplazes ym. 2016). 

 

3.4 Vaiheet pääisännässä 

 

Pääisännän suoliston limakalvoon kiinnittyneet ison maksamadon nuoruusvaiheet vaeltavat 

suoliston limakalvon läpi vatsaonteloon ja sieltä maksaan (Deplazes ym. 2016). Suolen 

seinämän läpäisyyn menee noin vuorokausi ja maksakudoksen saavuttamiseen keskimäärin 4–

6 vuorokautta. Maksaan päästyään madot alkavat vaeltamaan kohti sappitiehyitä, joiden 

saavuttamiseen kuluu noin 6–7 viikkoa. On myös mahdollista, että madot eksyvät ja vaeltavat 

johonkin muuhun kudokseen tai päätyvät verenkiertoon. Verenkierron mukana matoja voi 

päätyä esimerkiksi keuhkoihin tai jopa tiineenä olevan naudan sikiöön (Deplazes ym. 2016). 

Prenataali eli syntymää edeltävä infektoituminen on siis mahdollista (Rees ym. 1975, Deplazes 

ym. 2016). Matojen määrä on kuitenkin tällöin minimaalinen, joten niillä ei ole kliinistä 
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merkitystä. Muutamakin aikuinen maksamato voi kuitenkin tuottaa runsaasti munia, joten 

ympäristön kontaminaatioriski on olemassa. Iältään 1–3 viikkoisten vasikoiden maksoista on 

löydetty aikuisia maksamatoja (Rees ym. 1975).  

 

Sappitiehyissä maksamadot aikuistuvat ja saavuttavat sukukypsyyden. Sukukypsyys 

saavutetaan aikaisintaan 8–9 viikkoa infektiosta. Naudan sappitiehyissä aikuiset isot 

maksamadot elävät keskimäärin yhdeksän kuukautta (Deplazes ym. 2016). Eläviä isoja 

maksamatoja on kuitenkin havaittu joiltakin naudoilta jopa 26 kuukautta infektion saamisen 

jälkeen (Takeuchi-Storm ym. 2017). Aikuiset maksamadot voivat lisääntyä suvullisesti tai 

suvuttomasti, mutta pääosin lisääntyminen tapahtuu kuitenkin suvullisesti (Howell ja Williams 

2020). Madot munivat päivittäin suuria määriä munia, jotka kulkeutuvat sappinesteen mukana 

pohjukaissuoleen ja lopulta ulosteen mukana ympäristöön. Osa munista voi viipyä sappirakossa 

8–16 viikkoa ja lähteä sieltä liikkeelle rykelmittäin. Naudan saamassa tartunnassa 

prepatenssiaika on 56–77 vuorokautta, jonka kuluttua munia voidaan alkaa havaita ulosteessa 

(Deplazes ym. 2016). 
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4 FASKIOLOOSI 

 

Faskioloosin ilmentymismuoto ja vakavuus riippuvat pääasiassa yksilön saamasta metacercaria 

-annoksesta, isännän ravitsemustilasta ja yleiskunnosta sekä maksan reaktiosta kudostuhoon 

(Deplazes ym. 2016). Tartunta voi näkyä akuuttina faskioloosina tai sitten vaikeammin 

tunnistettavana kroonisena muotona (Howell ja Williams 2020). Akuutti faskioloosi voi 

ilmentyä, kun eläin saa lyhyessä ajassa ison annoksen metacercarioita elimistöönsä. Sen oireet 

alkavat yleensä näkyä noin 6–8 viikkoa infektoitumisesta ja johtuvat ison maksamadon 

nuoruusvaiheiden vaelluksesta maksakudoksessa (Deplazes ym. 2016). Akuutissa 

faskioloosissa aiheutuva kudostuho voi lisäksi altistaa Clostridium novyi -bakteerille 

(Constable ym. 2016, Howell ja Williams 2020). Kroonisen faskioloosin aiheuttavat aikuiset 

sappitiehyissä elävät madot ja sen vaikutukset alkavat olla havaittavia 4–5 kuukauden päästä 

infektiosta (Howell ja Williams 2020). 

  

Krooninen muoto on naudoilla huomattavasti akuuttia yleisempi, toisin kuin lampailla 

(Deplazes ym. 2016). Nautojen immuunipuolustuksella on parempi kyky tuhota ison 

maksamadon nuoruus- ja aikuismuotoja, ja ne kehittävät kohtalaisen luontaisen immuniteetin 

isoa maksamatoa vastaan. Myös naudalle ominainen maksa- ja sappiteiden reaktio kudostuhoon 

rajoittaa loisten elinmahdollisuuksia. Tartunnan voi silti saada kaikenikäiset ja tartunnasta jo 

aiemmin kärsineet yksilöt (Deplazes ym. 2016), sillä kehittyvä vastustuskyky ei ole taudilta 

täysin suojaava (Clery ym. 1996). Isojen maksamatojen antigeenit laukaisevat tyypin 2 auttaja-

T-soluvälitteisen immuunipuolustuksen ja vasta-ainetuotannon. Vallitseva vasta-aine 

F. hepatica -tartunnoissa on IgG1 (Clery ym. 1996). Useiden muiden parasiittien tapaan myös 

F. hepatica pystyy välttelemään immuunipuolustusta monilla keinoilla, kuten muuttamalla 

antigeenejään ja haittaamalla immunoglobuliinien toimintaa pilkkomalla niitä entsymaattisesti 

(Deplazes ym. 2016). Loinen pystyy myös mukauttamaan isännän immuunipuolustusta 

heikentämällä luontaisen immuniteetin solujen toimintaa (Constable ym. 2016). 

 

4.1 Patogeneesi 

 

Faskioloosissa esiintyvät oireet johtuvat pääosin ison maksamadon nuoruus- ja aikuismuotojen 

esiintymisestä maksassa ja niiden aiheuttamista maksakudostuhoista (Taylor ym. 2016). 

Ensimmäisenä kärsii ohutsuolen seinämän kudos ison maksamadon nuoruusmuotojen 
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aloittaessa vaelluksensa sen läpi vatsaonteloon (Deplazes ym. 2016). Ohutsuolen seinämässä 

syntyy tällöin verenvuotoja ja suolen serosapinnalle muodostuu fibriinisiä kiinnikesäikeitä. 

Nämä muutokset eivät kuitenkaan yleensä ole kliinisesti kovin merkittäviä. Voimakkaassa 

infektiossa voi kuitenkin näkyä oireita, jos yksilölle muodostuu peritoniitti eli 

vatsakalvontulehdus. Loisten suuri määrä lisää myös todennäköisyyttä sille, että ne päätyvät 

vaeltamaan vääriin kudoksiin (Deplazes ym 2016). Poikkeava vaeltaminen on yleisempää 

naudoilla kuin lampailla (Taylor ym. 2016). 

 

Nuorten maksamatojen vaellus maksakudoksessa aiheuttaa siinä verenvuotoja, kudostuhoa ja 

tulehdusreaktion (Deplazes ym. 2016). Loiset alkavat erittää kudosta tuhoavia entsyymejä 

päästessään maksan parenkyymiin. Kudosten lisäksi entsyymit tuhoavat isännän 

immunoglobuliineja ja pilkkovat kudoksesta vapautuvia proteiineja peptideiksi, joita loiset 

käyttävät ravinnokseen. Akuutin tulehduksen kroonistuessa kudokseen alkaa muodostua 

granulaatiokudosta, joka muuttuu sidekudokseksi. Tämä näkyy myös aikuisten maksamatojen 

aiheuttamien kudosärsytysten kohdalla. Aiheutuva maksakudostuho heikentää maksan 

toimintaa ja aiheuttaa tätä kautta häiriötä muun muassa hiilihydraattimetaboliaan (Deplazes 

ym. 2016). 

 

Nuoret maksamadot saavuttavat ensin sappihiussuonet ja sieltä ne jatkavat matkaansa isompiin 

sappitiehyisiin aiheuttaen sappitietulehduksen (Deplazes ym. 2016). Tulehdus näkyy 

sappiteiden seinämien paksuuntumisena. Päämääränsä saavuttaneet aikuistuneet maksamadot 

aiheuttavat sappiteihin kroonisen tulehduksen, joka johtuu mekaanisesta kudosärsytyksestä, 

kudosta hajottavista entsyymeistä ja loisten tuottamasta proliinista (Deplazes ym. 2016). 

Tulehdus aiheuttaa plasman proteiinien vuotamisen ulos verisuonista, mistä voi seurata 

hypoalbuminemia (Constable ym. 2016). Kudosärsytyksen aiheuttaman verenvuodon lisäksi 

ison maksamadon kyky imeä verta isännästään aiheuttaa isännälle anemiariskin. Taudin 

jatkuessa pitkään anemiaa voi alkaa pahentaa myös raudan puute (Deplazes ym. 2016). Lisäksi 

madot ja sappiteiden sidekudostuminen aiheuttaa niiden tukkeutumista (Constable ym. 2016). 

Maksan ja sappiteiden kudoksen uusiutumiseen kuluu useita kuukausia, pahimmillaan jopa 

puolitoista vuotta, madoista eroon pääsemisen jälkeen (Deplazes ym. 2016). 

 

Kroonisen tulehduksen ja maksan toiminnan häiriöiden seurauksena eläimen ruokahalu 

vähenee ja kyky hyödyntää ravintoa on heikentynyt (Constable ym. 2016). Tämä aiheuttaa 

kehossa pulaa muun muassa energianlähteistä, kalsiumista ja proteiineista. Proteiineja 
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joudutaan tällöin purkamaan lihaksista energianlähteeksi (Deplazes ym 2016). Voimakkailla 

F. hepatica -tartunnoilla on havaittu myös olevan yhteys kohonneisiin veren 

ketoainepitoisuuksiin (May ym. 2020). Seuraukset näkyvät etenkin hiehojen ja lihakarjan 

kasvun hidastumisena, yksilön laihtumisena sekä hedelmällisyyden heikentymisenä ja 

lypsykarjalla maidontuotannon laskuna (Constable ym. 2016, Schwizer ym. 2005). 

Maitomäärien vähentymisen lisäksi myös maidon rasva- ja proteiinipitoisuudet pienenevät 

(May ym. 2020). Lisäksi faskioloosin on todettu altistavan muille sairauksille: esimerkiksi 

C. novyin itiöillä on hyvä kasvualusta nuorien maksamatojen hajottamassa maksakudoksessa 

(Constable ym. 2016). 

 

4.2 Oireet ja vaikutus tuotokseen 

 

Naudoilla akuutti faskioloosi on harvinaista, mutta se voidaan joskus havaita äkkikuolemana, 

kuitenkin huomattavasti harvemmin kuin lampailla (Howell ja Williams 2020). Naudan 

äkkikuolema F. hepatica -tartunnan yhteydessä voi johtua myös tyypin B C. novyi -infektion 

aiheuttamasta kuolioivasta maksatulehduksesta (Quinn 2011, Constable ym. 2016). Kuolioiva 

maksatulehdus voi näkyä ihon värjäytymisenä tummaksi (Quinn 2011). Naudoilla ei esiinny 

ripulia faskioloosin yhteydessä, ellei eläimellä ole Ostertagian ja Fasciola hepatican 

yhteisinfektio (Taylor ym. 2016). 

 

Kroonisen faskioloosin oireina voi esiintyä yleistä huonokuntoisuutta, anemiaa, turvotusta 

leuan alla ja yleistä turvotusta (Howell ja Williams 2020). Naudoilla krooninen faskioloosi 

esiintyy kuitenkin lähes aina piilevänä, mutta yleisimmin näkyvät oireet ovat alle 

kaksivuotiailla yksilöillä (Kaplan 2001). Piilevä krooninen faskioloosi voidaan vakavammissa 

tapauksissa havaita pidemmän ajan kuluessa huomattavana maidontuotannon ja kasvuvauhdin 

sekä hedelmällisyyden laskuna. Maidontuotannossa on havaittu voivan olla 3–15 prosentin 

lasku ja kasvussa 6–9 prosentin lasku (Howell ja Williams 2020).  

 

Tartuntojen vaikutusta pihvisonnien kasvuun on tutkittu Atrian teurastamon 

lihantarkastustilastojen avulla (Tuomas Herva, henkilökohtainen tiedonanto). Kokonaiskasvua 

analysoitiin tilastollisen sekamallin avulla 411 tilalta peräisin olevalla 12 127 lihanaudalla, 

joista 32:lla oli todettu F. hepatica -tartunta lihantarkastuslöydöksenä. Tutkimuksen perusteella 

kokonaiskasvu syntymästä teuraaksi oli heikentynyt keskimäärin 35 grammaa vuorokautta 
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kohden eläimillä, joilla oli todettu tartunta lihantarkastuksessa. Tartuntatiloilla syntyneiden 

terveiden yksilöiden havaittiin kuitenkin tutkimuksessa kasvaneen keskimäärin 11 grammaa 

vuorokautta kohden muiden tilojen eläimiä paremmin. Tartuntojen vaikutusta lihanautojen 

kasvuun loppukasvattamoissa arvioitiin erillisellä kasvumallilla 106 tilalta peräisin olevalla 

8 317 lihanaudalla, joista 27:llä oli todettu maksamatotartunta lihantarkastuksessa. Tartunnoilla 

ei havaittu tilastollisesti merkitsevää vaikutusta eläinten kasvuun loppukasvattamossa. Tulosten 

perusteella voidaan olettaa, että F. hepatica -tartunnat heikentävät vasikoiden kasvua 

lähtötiloilla, mutta ei enää loppukasvattamoissa (Tuomas Herva, henkilökohtainen tiedonanto).  
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5 DIAGNOOSI 

 

Ison maksamadon aiheuttamaa tartuntaa voidaan alkaa epäillä oireiden ja tuotantotappioiden 

perusteella. Myös verinäyte voi auttaa pääsemään lähemmäs epäilystä F. hepatica -tartunnasta. 

Verinäytteestä voidaan havaita hypoalbuminemia, ja joskus eosinofilia, kohonneet maksa-arvot 

ja anemia (Constable ym. 2016). F. hepatica -tartunnan diagnosoimiseen on monia tapoja, 

joiden herkkyyksissä on eroja. Kun tutkitaan lievästi infektoituneita yksilöitä, kaikkien 

menetelmien herkkyys on huonompi kuin tutkittaessa voimakkaasti infektoituneita yksilöitä. 

Infektio voidaan varmistaa, jos eläimen ulosteesta löydetään madon munia, veressä tai 

maidossa havaitaan vasta-aineita isolle maksamadolle tai teurastamolla havaitaan tyypillisiä 

maksamuutoksia (Howell ja Williams 2020). 

 

Ulosteesta F. hepatican diagnosoiminen on halpa ja yksinkertainen tapa, mutta se onnistuu 

vasta patenssiaikana (Howell ja Williams 2020). Patenssiajalla tarkoitetaan ajanjaksoa, jolloin 

loisen lisääntymismuotoja pystytään havaitsemaan. Lisääntymismuodoilla tarkoitetaan ison 

maksamadon yhteydessä madon munia (Deplazes ym. 2016). Munien havaitsemiseksi 

ulosteesta käytetään sedimentaatiomenetelmää (Howell ja Williams 2020). Märehtijöiden 

maksamatoja tutkittaessa ulosteesta sedimentaatiomenetelmällä Ruokavirasto suosittelee 

keräämään näytteet loppukesällä ja ottamaan ulostenäytteet viideltä yksilöltä (Ruokavirasto 

2020a). Oikeaa näytteenottoajankohtaa on kuitenkin vaikea arvioida, sillä tartunnan ajankohdan 

mukaan munien ilmaantuminen ulosteeseen voi mennä jopa joulukuuhun ja munien erittyminen 

ulosteeseen on epäsäännöllistä (Ruokavirasto 2020b). Varmempi diagnoosi saadaan 

tilakohtaisesti teurastamoilla havaittujen maksamuutosten perusteella, ja pääosa diagnooseista 

tuleekin Suomessa lihantarkastuksen kautta (Kantala ym. 2018, Ruokavirasto 2020b). 

Maksoissa voidaan havaita matojen lisäksi tuoreen F. hepatica -tartunnan seurauksena 

verestäviä kanavia tai kroonisemman tartunnan seurauksena paksuuntuneita ja kalkkeutuneita 

sappiteitä. Epäselvissä tilanteissa Ruokavirasto kehottaa lähettämään maksan heille 

tutkittavaksi (Ruokavirasto 2020b).  

 

F. hepatican diagnosoimiseen on käytössä myös vasta-aineiden mittaamiseen perustuvia testejä 

eli enzyme-linked immunosorbent assays (ELISA) -testejä. Vasta-aineita voidaan havaita 

niiden avulla jo 2–4 viikkoa infektion saamisen jälkeen. Vasta-aineiden määrittäminen 

soveltuukin huomattavasti paremmin akuutin vaiheen faskioloosin diagnosoimiseen kuin 
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ulostetutkimus (Salimi-Bejestani ym. 2005). ELISA-testi voidaan suorittaa yksittäisen naudan 

maidosta tai seerumista, mutta myös lypsykarjatiloilla tankkimaidosta. Jos näyte otetaan 

tankkimaidosta, voidaan positiivinen tulos kuitenkin havaita vasta, kun keskimäärin 

20 prosentilla karjasta on vasta-aineita isolle maksamadolle (Duscher ym. 2011). ELISA-

testien huonona puolena on, että jotkut niistä voivat reagoida myös muihin maksamatolajeihin, 

jolloin ei voida olla varmoja onko tartunnan aiheuttanut juuri F. hepatica, mikäli alueella 

esiintyy muita lajeja. Lisäksi on otettava huomioon, että vasta-ainetasot voivat pysyä korkeina 

vielä useita viikkoja lääkityksen jälkeen (Howell ja Williams 2020). Vasikat voivat saada IgG 

anti-Fasciola vasta-aineita tartunnan saaneen emän maidosta ja tämä voi myös johtaa 

testituloksen virheelliseen tulkintaan. Vasta-aineita voidaan havaita vasikan seerumista jopa 

kahdenteentoista elinviikkoon asti (Mezo ym. 2010). 
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6 ESIINTYMINEN 

 

Isojen maksamatojen esiintyminen on riippuvaista monesta hyvin erilaisesta tekijästä ja 

infektioesiintymät ovatkin erittäin paikallisia (Deplazes ym. 2016). Esiintymistä määrittää 

pääisäntälajien esiintymisen lisäksi sekä väli-isäntäkotilon että loisen välivaiheiden 

kehittymiselle tarvittavat olosuhteet. Näitä olosuhdetekijöitä ovat lämpötila, kosteus, maaperän 

laatu ja auringon säteilyn määrä (Rapsch ym. 2008). Olosuhteiden on oltava suotuisia vähintään 

kolme kuukautta vuodessa, jotta uuden sukupolven kehittyminen on mahdollista. Viileissä 

ilmastoissa infektioiden esiintyminen on vahvasti vuodenajasta riippuvaista, sillä loisen 

elinkierto ehtii tapahtua kokonaisuudessaan vain kerran vuodessa. Lämpimämmissä maissa 

kuumuus ja kuivuus rajoittavat esiintymistä, mutta yleensä loisen elinkiertoja ehtii olla 

useampia vuodessa (Howell ja Williams 2020). Isot maksamadot ovat laajentaneet 

merkittävästi levinneisyysaluettaan melko lyhyen ajan sisällä, minkä ajatellaan johtuvan 

eläinkaupasta, ilmaston muuttumisesta lämpimämmäksi ja sateisemmaksi sekä mahdollisesti 

maisemalaidunnuksen lisääntymisestä ja peltojen kastelusta (Howell ja Williams 2020, Kantala 

ym. 2018). Korkean riskin alueiden määrittämiseen on luotu erilaisia ennustemalleja, joista osa 

pyrkii ennustamaan suoraan riskitekijät faskiolooseille ja toiset taas G. truncatulan 

esiintymiselle. Malleja on luotu sekä tilatasolla, valtion tasolla että Euroopan tasolla (Ducheyne 

ym. 2015). 

 

6.1 Esiintyminen maailmanlaajuisesti 

 

Isoa maksamatoa esiintyy ympäri maailmaa lauhkean vyöhykkeen ilmastoa vastaavilla alueilla 

suuressa osassa maanosista ja yhteensä ainakin 70 maassa. Alueisiin, jossa isoa maksamatoa 

esiintyy, kuuluu Eurooppa, Latinalainen Amerikka ja Karibia, Lähi-itä, Afrikka, Aasia ja 

Oseania. Yhdysvalloissa esiintyminen rajautuu osavaltioista Texasiin, Meksikonlahden 

osavaltioihin, Suurten järvien alueeseen ja luoteisosan osavaltioihin (Howell ja Williams 2020). 

 

Ilmastosta ja kotilon infektoitumisajankohdasta riippuen kehittyminen väli-isännässä tapahtuu 

5–8 viikon aikana etanan infektoitumisesta saman kesän aikana tai vasta seuraavana vuonna 

lämpötilan kohotessa riittävälle tasolle. Ensimmäistä vaihtoehtoa voidaan nimittää yhden 

vuoden kierroksi ja se toteutuu, kun miracidium vapautuu munasta keväällä tai alkukesästä. 

Jälkimmäistä vaihtoehtoa kutsutaan kahden vuoden kierroksi ja se toteutuu, kun väli-
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isäntäkotilo saa miracidium-tartunnan vasta syksyllä. Euroopassa tapahtuu jonkin verran 

kumpaakin kehitysmallia, mutta kuitenkin painottuen yhden vuoden kiertoon. Tällöin 

korkeimman riskin aika on loppukesästä (Deplazes ym 2016). Keväälle ajoittuva tartuntariski 

riippuu muun muassa kotiloiden kuolleisuusasteesta talven aikana (Constable ym. 2016). 

Kotiloissa talvehtineiden muotojen aiheuttamaa infektiota keväällä voidaan nimittää talvi-

infektioksi ja samana kesänä munista kehittyneiden muotojen aiheuttamaa infektiota 

kesäinfektioksi (Novobilský ym. 2014). Esimerkiksi Ruotsissa lihanauta- ja lammastiloilla 

suoritetussa tutkimuksessa todettiin vain muutama infektio lampailla keväällä touko-

kesäkuussa. Suurin osa infektioista todettiin elo-syyskuussa ja myöhäisimmät lokakuussa. 

Kevään infektiot aiheutuivat limakotiloissa talvehtineista ison maksamadon kehitysmuodoista, 

kun taas loppukesän ja syksyn infektiot talvehtineiden munien ja alkukesästä pääisäntien 

erittämien munien kehittymisestä infektiivisiksi (Novobilský ym. 2014). Myös Ranskassa 

tehdyssä tutkimuksessa talvi-infektioilla todettiin olevan melko pieni merkitys. Kyseisen 

tutkimuksen tutkimusvuosien alin lämpötila talvella oli ollut -2,8 astetta (Luzón-Peña 

ym. 1994). 

 

Monissa Euroopan maissa, kuten Ruotsissa, Belgiassa, Saksassa, Englannissa ja Irlannissa, on 

tehty tutkimuksia, joissa kuvataan F. hepatican maantieteellistä jakaantumista ja mahdollisia 

tartuntoihin yhdistyviä tekijöitä paikkatietojärjestelmän (GIS) ja regressiomallinnuksen avulla. 

Tartuntojen havaitsemiseen on käytetty ELISA-määrityksiä (Novobilský ym. 2015a). Lisäksi 

Sveitsissä, missä nautojen faskioloosin esiintyminen on yleistä, on kehitetty interaktiivinen 

kartta, jonka tarkoitus on kuvata tartuntariskiä kuukausittain tietyillä alueilla (Rapsch ym. 

2008). Tällaisissa tutkimuksissa pitää ottaa huomioon sekä ilmasto- ja ympäristötekijät että 

laidunten käytön merkitys. Tärkeimpiä huomiotavia tekijöitä ovat sademäärä, maaperän tyyppi, 

puuston laatu, laidunten niitto, laidunnetun ruohon osuus ruokavaliosta ja laidunkauden pituus 

(Bennema ym. 2011). Nämä mallit helpottavat etenkin kansallisella tasolla riskialueiden 

tunnistamista, jolloin niitä voidaan valvoa F. hepatican varalta tarkemmin. Tartuntariskiä 

ennustavista tekijöistä merkittävimmiksi todettiin Saksassa ruohopeitteisten alueiden ja 

vesialueiden osuudet. Ne korreloivat positiivisesti riskin kanssa, kun taas metsäpeitteisyys ja 

viljamaat negatiivisesti (Kuerpick ym. 2013). Englannissa ja Irlannissa suurin merkitys 

todettiin olevan sääolosuhteilla sekä maaperän ominaisuuksilla (Mccann ym. 2010). Ruotsissa 

negatiivisesti korreloivista tekijöistä havumetsien esiintyminen nousi merkittävimmäksi ja 

positiivisesti korreloivista lauman tiheys (Novobilský ym. 2015a). Myös Tanskassa on tehty 

tutkimus, jossa selvitettiin riskitekijöitä ison maksamadon esiintymiselle tankkimaidon vasta-
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ainemääritysten ja lihantarkastuslöydösten sekä kyselylomakkeen perusteella.  

Merkittävimmiksi riskitekijöiksi havaittiin hiehojen ja umpilehmien laiduntaminen märillä 

laitumilla ja eläinten ostaminen muilta tiloilta (Takeuchi-Storm ym. 2017). 

 

6.1.1 Esiintyminen Ruotsissa 

 

Novobilskýn ym. (2015a) suorittamassa tutkimuksessa pyrittiin selvittämään F. hepatican 

maantieteellinen jakautuminen ja mahdollisia ennustavia tekijöitä sekä tunnistamaan korkean 

riskin alueet lihakarjalle Ruotsissa. Tutkimuksessa tutkittiin 2 135 lihakarjan verinäytteistä 

vasta-aineita F. hepaticalle käyttäen apuna ELISA-testiä. Positiivisten tulosten perusteella 

luotiin kartta tartuntojen sijainnista hyödyntäen paikkatietojärjestelmää. Regressioanalyysit 

tehtiin käyttämällä tietoja eläinten tiheyksistä, sääolosuhteista ja maaperän ominaisuuksista, 

kuten tyypistä ja mineraalipitoisuudesta (Novobilský ym. 2015a). 

 

Tutkimuksen perusteella F. hepatican seroprevalenssi tutkituissa lihakarjoissa oli 9,8 % 

(Novobilský ym. 2015a). Suurin osa positiivisista tuloksista saatiin Etelä-Ruotsista, ja pohjoisin 

positiivinen tulos saatiin Byskesta, Itämeren rannikkoalueelta. Sademäärällä, lämpötilalla, 

eläintiheydellä, metsän lehtipuuvoittoisuudella sekä maaperän rauta- ja 

magnesiumpitoisuudella huomattiin olevan positiivinen korrelaatio F. hepatican 

seroprevalenssiin. Negatiivinen korrelaatio taas oli havumetsien esiintymisellä ja maaperän 

fosfori- ja kuparipitoisuudella. Lisäksi arvioitiin maaperän laadun korrelaatiota 

seroprevalenssiin. Positiivinen korrelaatio oli Cambisol- ja Leptosol-tyyppisillä maaperillä. 

Maaperälaadut on luokiteltu kansainvälisen World Reference Base (WRB) -järjestelmän 

mukaan. Cambisol on nuorta rusehtavaa, hienorakeista maata, jota esiintyy myös Suomessa, 

etenkin etelässä ja idässä, mutta myös pohjoisessa paikoitellen (Soil Atlas of Europe 2005). 

Belgiassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa tehdyissä tutkimuksissa havaittiin tartuntojen 

yhteys myös hiesumaihin ja maihin, jotka koostuvat hyvin hienosta hiekasta (Mccann ym. 2010, 

Charlier ym. 2011).  

 

Erilaisten maatyyppien korrelaatio F. hepatica -tartuntoihin liittyy oletettavasti suurelta osin 

niiden kykyyn pidättää vettä (Mccann ym. 2010).  Maaperän mineraaleista raudan ja fosforin 

korrelaatiot ovat ristiriidassa Yhdistyneessä kuningaskunnassa tehdyn vastaavan tutkimuksen 

kanssa (Mccann ym. 2010, Novobilský ym. 2015a). Kyseisessä tutkimuksessa raudalla oli 
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negatiivinen korrelaatio ja fosforilla positiivinen (Mccann ym. 2010). Kuparin tiedetään olevan 

myrkyllinen limakotiloille, mutta muuten mineraalien merkitys limakotiloiden ja ison 

maksamadon esiintymiselle on epäselvää (Novobilský ym. 2015a).  

 

Ruotsissa tutkittiin myös lypsykarjan F. hepatica -tartuntojen määrää mittaamalla 426 tilan 

tankkimaidoista ELISA-testillä vasta-aineita F. hepaticalle (Novobilský ym. 2015b). 

Karjatason seroprevalenssiksi saatiin 25 %, joka on aiempien tutkimusten tuloksia 

huomattavasti korkeampi. Lisäksi laadittiin kyselylomake, joka lähetettiin kaikille 

tutkimukseen osallistuneille tiloille. Sen perusteella todettiin hiehojen laidunkauden pituuden 

korreloivan positiivisesti seroprevalenssiin, kun taas lehmien laidunkauden pituuden, karjan 

koon ja laidunten niittämisen korrelaatiot olivat heikkoja. Luonnonmukaisten ja tavanomaisten 

tilojen välillä ei myöskään ollut tilastollisesti merkitsevää eroa (Novobilský ym. 2015 b). 

 

6.1.2 Esiintyminen Virossa 

 

Virossa testattiin 281 tilalta 2 461 naudan verinäytteistä ELISA-testillä vasta-aineet 

F. hepaticalle, ja positiivisten tulosten yksilötason seroprevalenssiksi saatiin 5,9 % (Petersson 

ym. 2017). Tutkimuksessa oli mukana sekä lihakarjatiloja, lypsykarjatiloja että 

yhdistelmätiloja. Lihakarjojen karjatason seroprevalenssiksi saatiin 36,4 %, mikä on korkea 

verrattuna Ruotsin tulokseen. Lypsytilojen seroprevalenssiksi saatiin 20,2 %, mikä vastaa 

Ruotsissa lypsykarjatiloilla saatua tulosta. Tulosten perusteella muodostettiin kartta tartuntojen 

esiintymisestä GIS:n avulla. Tutkituilla naudoilla oli laaja ikähaarukka, mutta millään tietyllä 

iällä ei huomattu olevan tilastollisesti merkitsevää yhteyttä tartuntoihin. Kaikki testatut olivat 

kuitenkin yli kaksivuotiaita (Petersson ym. 2017).  

 

6.1.3 Ilmastonmuutoksen vaikutus 

 

Caminaden ym. (2015) tutkimuksessa on mallinnettu lähivuosikymmenten ja tulevaisuuden 

arvioita ilmasto-olojen suotuisuudesta F. hepatica -tartuntojen esiintymiselle Euroopassa 

vuoteen 2080 asti. Mallin avulla pyrittiin arvioimaan suuntaa antavasti, kuinka paljon ilmaston 

muuttuminen on jo vaikuttanut tartuntojen esiintymiseen ja kuinka paljon se tulee vaikuttamaan 

tulevaisuudessa. Malli luotiin viittä globaalia ilmaston ennustejärjestelmää käyttäen ja sen 

luomisessa otettiin huomioon sääasemilta saadut tulokset sademäärien keskiarvo- ja 
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vähimmäislukemista sekä maksimilämpötila-alueet Nykyiset ilmasto-olosuhteet vaikuttavat 

olevan suotuisat ison maksamadon esiintymiselle kaikkialla Euroopassa joitakin Välimeren 

alueita lukuun ottamatta. Mallinnus ennusti, että etenkin Keski- ja Luoteis-Euroopassa 

tartuntojen riski tulee kasvamaan merkittävästi. Pohjois-Euroopassa riskin kasvu tulee 

näkymään etenkin loisen ympäristössä vapaana olevien muotojen kehittymiselle suotuisan ajan 

pidentymisenä neljään kuukauteen. Tartuntojen riski toukokuussa ja lokakuussa oletettavasti 

tulee kasvamaan (Caminade ym. 2015).  

 

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tehdyssä samankaltaisessa, mutta vain kyseistä maata 

koskevassa, tutkimuksessa ilmasto-olojen vaihteluun perustuvan mallin mukaan 

kesäinfektioiden riski oli kasvanut viimeisten neljän vuosikymmenen aikana (Fox ym. 2011). 

Tulevaisuudessa keskikesän infektioriski tulee oletettavasti nousemaan keskiarvoltaan, 

vaikkakin joinain vuosina sitä rajoittaa kuivuus. Talvehtivien loismuotojen määrän oletettiin 

nousevan lämpimämpien talvien seurauksena. Tämä suurentaisi kevään infektioriskiä.  

 

Edellä mainitut tutkimukset eivät kuitenkaan ota huomioon monia F. hepatican esiintymiseen 

olennaisesti liittyviä asioita, kuten laidunolosuhteita ja maankäyttötapoja (Fox ym. 2011). 

Mallien toimivuus ainakin kansallisella tasolla voidaankin kyseenalaistaa (Novobilský ym. 

2014). 

 

6.2 Esiintyminen Suomessa 

 

Suomessa ison maksamadon aiheuttamia tartuntoja on viime vuosina raportoitu vain 

satunnaisesti Itä-Suomen alueelta Ruokaviraston ilmoitettavien eläintautien tilastojen mukaan. 

Ilmoitukset niistä löytyvät Ruokaviraston kokoamista tilastoista julkisina vuodesta 2016 lähtien 

(Ruokavirasto 2020c). Vuoden 2016 taulukossa ei ole yhtään merkintää isosta maksamadosta. 

Vuonna 2017 oli tilastojen mukaan ilmoitettu yksi tapaus marraskuussa. Vuonna 2018 

ilmoitettuja tartuntatiloja oli neljä ja sairastuneita yksilöitä 26. Ilmoitukset olivat tulleet loka- 

marraskuussa. Vuoden 2019 tilastossa tartuntatiloja oli ilmoitettu 8 ja yksilöitä 24 tammi-, 

helmi-, maalis-, elo-, syys- ja marraskuulta (Ruokavirasto 2020c). Tartuntoja on esiintynyt 

lihantarkastuslöydösten perusteella aiempaa enemmän viimeisen kymmenen vuoden aikana ja 

viimeisen neljän vuoden aikana esiintyminen on vakiintunut 0,8 promillen tienoille (Tuomas 
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Herva, henkilökohtainen tiedonanto). Tartuntojen maantieteellisestä jakautumisesta tai 

prevalensseista viimeisin julkaistu tutkimus on kuitenkin vuodelta 1974.  

 

Vuonna 1974 Suomessa tehdyssä tutkimuksessa tarkoitus oli tutkia ison maksamadon 

esiintymistä ja siinä tapahtuneita muutoksia lihantarkastusraporttien avulla (Sorvettula 1974). 

Tutkimuksessa todettiin ison maksamadon aiheuttamia tartuntoja esiintyvän lähes koko 

Suomen alueella, mutta niiden olevan yleisimpiä Keski-Suomessa ja Itä-Suomessa järvien 

läheisyydessä. Sorvettulan (1974) tekemän kartan mukaan isoa maksamatoa esiintyi runsaasti 

myös Ahvenanmaalla, kun taas Pohjanmaan läheisyydessä esiintyminen oli muuta maata 

alhaisempaa. Tartuntojen keskimääräinen prevalenssi arvioitiin olleen vuosina 1944–1961 

6,2 % ja 1964–1973 7,3 % (Sorvettula 1974). Prevalenssin havaittiin kuitenkin laskeneen 

tasaisesti vuosi vuodelta 1964–1973 välisenä aikana, jolloin myös tartuntojen taloudellinen 

merkitys vähentyi.  Vuonna 1964 maan keskimääräinen prevalenssi arvioitiin olleen noin 12 %, 

kun taas vuonna 1972 vain 2,9 %. Lasku johtui oletettavasti parantuneista laidunolosuhteista.  

 

Tutkimuksessa selvitettiin myös maaperän laadun vaikutusta esiintymistiheyteen. Määrältään 

12 000:nnen Kuopion ympäristöstä olevan aikuisen naudan lihantarkastuksessa kiinnitettiin 

erityisesti huomiota ison maksamadon aiheuttamien maksavaurioiden esiintymiseen. Tämän 

avulla määritettiin korkean ja matalan prevalenssin alueet paikallisesti, ja näitä tietoja verrattiin 

maaperäkarttoihin. Tutkimuksessa todettiin prevalenssin olevan suurempi savisissa maissa kuin 

moreeni- tai turvemailla. Tämä liittyi todennäköisesti limakotiloiden maaperävaatimuksiin 

(Sorvettula 1974). 

 

6.3 Limakotilot 

 

Suurimmassa osassa maailmaa, missä isoa maksamatoa esiintyy, pikkulimakotilo (Galba 

truncatula) toimii yleisimpänä väli-isäntänä isolle maksamadolle (Howell ja Williams 2020).  

Suomessa yleisimpinä limakotilolajeina esiintyy pikkulimakotilo, muunnoslimakotilo (Radix 

balthica) ja piippolimakotilo (Lymnaea stagnalis) (Laji.fi 2020a, b ja h). Pikkulimakotiloa 

esiintyy suuressa osassa Suomea (Kuva 1). Ison maksamadon on havaittu kykenevän 

kehittymään myös muunnoslimakotilossa, mutta huomattavasti heikommalla menestyksellä 

kuin pikkulimakotilossa. Muunnoslimakotilon esiintyminen voi kuitenkin selittää ison 

maksamadon aiheuttamien tartuntojen esiintymisen alueilla, jossa pikkulimakotiloa ei esiinny 
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(Rondelaud ym. 2014). Piippolimakotilossa ison maksamadon toukkamuodot eivät voi kehittyä 

riittävälle tasolle (Vignoles ym. 2016). Limakotiloiden leviäminen uusille alueille tapahtuu 

pienessä mittakaavassa eläinten liikkeiden kautta ja isommille etäisyyksille lintujen, 

vesivirtojen ja ihmisten liikkumisen avulla. Pikkulimakotilot pystyvät elämään pysyvien 

elinympäristöjensä lisäksi väliaikaisissa ympäristöissä (Trouvae ym. 2003). 

 

Pikkulimakotilo on väriltään ruskea ja sen kierteisessä kartiomaisessa kuoressa voi havaita 5–

6 tasoa. Aikuisen kotilon korkeus on 8–10 mm ja leveys 4–5 mm (Olsen 2005). 

Pikkulimakotilot pystyvät lisääntymään suvuttomasti, ja tätä tapahtuu erityisen paljon 

väliaikaisissa ympäristöissä (Trouvae ym. 2003). Limakotilot elävät makean veden ja maan 

raja-alueilla muta- tai savipohjaisissa paikoissa, joissa kasvaa levää, kuten ojissa tai purojen, 

jokien ja lampien rannoilla (Trouvae ym. 2003, Howell ja Williams 2020). Parhaiten ne 

viihtyvät seisovissa tai hitaasti virtaavissa vesissä, joiden pH on välillä 5–9 (Deplazes ym. 

2016). Väliaikaisina elinympäristöinä voivat toimia esimerkiksi tulvaniityt ja lätäköt (Olsen 

2005) sekä traktorin renkaiden jättämät tai nautojen kulkuväylille syntyneet vedellä täyttyneet 

painanteet (Trouvae ym. 2003, Howell ja Williams 2020). Elinympäristöt voivat kuivua 

jaksottaisesti tai jopa jäätyä, ja ainakin osa kotiloista voi selvitä tästä (Trouvae ym. 2003). 

Aikuisten pikkulimakotiloiden on havaittu voivan selviytyä kuivuudesta viikkoja ja jopa 

kuukausia (Chapuis ym. 2007). Selviämisaste riippuu muun muassa sääolosuhteista, maaperän 

laadusta ja siitä, että jääkö kotilon kuoren aukko maata vasten, mikä vähentää haihtumista 

(Trouvae ym. 2003). Kotilot voivat myös kaivautua pehmeään pohja-ainekseen (Chapuis ym. 

2007). Esimerkiksi Belgiassa tutkittiin kotiloiden tilakohtaista jakaantumista ja suurin 

esiintyvyys havaittiin ojissa, jotka tutkimushetkellä olivat kuivia. Kotilot oleilivat kuitenkin 

kosteana säilyneen kasvillisuuden alla (Charlier ym. 2014).  

 

Limakotiloille suotuisa elinympäristön lämpötila on 10–21 astetta ja paras lämpötila-alue 

lisääntymiselle ja kasvulle on 18–21 astetta (Relf ym. 2011). Ne eivät kehity tai lisäänny 

lämpötilan ollessa alle 10 asteen, kuten eivät ison maksamadon vapaana esiintyvät 

kehitysmuodotkaan (Rapsch ym. 2008, Novobilský ym. 2014). Lauhkean vyöhykkeen alueella 

sateisuus on kuitenkin merkittävämpi pikkulimakotilon runsauteen vaikuttava tekijä kuin 

lämpötila silloin, kun lämpötila on yli 10 astetta (Charlier ym. 2014). 

 

Maatilatasolla pikkulimakotiloiden esiintymisen riskialueiden määrittämiseksi tarvitaan tietoa 

sademäärästä, maaperän tyypistä ja kosteikkoalueista. Näiden tietojen perusteella voidaan 
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Kuva 1. Pikkulimakotilon (Galba truncatula) havaintokartta Suomessa paikkatieto-
ohjelmalla luotuna (n=237). 

luoda maatilatason riskikartta paikkatietojärjestelmän avulla (Charlier ym. 2014). 

Pikkulimakotilon mahdollisia pysyviä elinympäristöjä määrittäessä voidaan lisäksi käyttää 

indikaattorikasvillisuutta. Ranskassa tärkeimmiksi indikaattorilajeiksi todettiin kerrosvihvilä 

(Juncus acutiflorus), röyhyvihvilä (Juncus effusus), ojasorsimo (Glyceria fluitans) ja rönsyrölli 

(Agrostis stolonifera) (Rondelaud ym. 2011). Belgiassa leinikeillä (Ranunculus sp.) havaittiin 

olevan positiivinen yhteys pikkulimakotiloiden esiintymiselle (Charlier ym. 2014). 

Kerrosvihvilää lukuun ottamatta näitä kasveja esiintyy laajasti ympäri Suomen, etenkin maan 

eteläisessä puoliskossa (Laji.fi 2020c, d, e ja f). Oletettavasti limakotiloita ei elä metsäisillä 

alueilla, sillä maahan pääsevän säteilyn määrä on liian vähäistä limakotilon ravinnoksi 

käyttämän levän kasvulle (Rapsch ym. 2008). 
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7 TARTUNTOJEN HALLINTA 

 

F. hepatica -tartuntojen kontrollointi perustuu uusien tartuntojen ehkäisemiseen ja olemassa 

olevien tartuntojen hoitamiseen loislääkkeillä (Deplazes ym. 2016). Parhaaseen tulokseen sekä 

ehkäisyn että tartuntojen hoidon kannalta päästään, kun menetelmät suunnitellaan 

tilakohtaisesti (Knubben-Schweizer ym. 2010). Tartuntojen diagnosointi ja tutkimus tilalla 

esiintyvistä isoon maksamatoon liittyvistä epidemiologisista tekijöistä luo perustan 

toimenpiteiden suunnittelulle (Deplazes ym. 2016). Jos riskipellon ja tartunnan saaneen 

eläinryhmän selvittämiseen käytetään serologiaa tai ulostetutkimusta, kannattaa tutkittaviksi 

yksilöiksi valita tutkittavalla peltolaitumella useimpina vuosina laiduntaneet (Knubben-

Sweizer ja Torgerson 2015). Kesäaikaan hallintakeinot painottuvat laitumien käyttöön liittyviin 

toimenpiteisiin ja talvella taas lääkitsemisiin (Knubben-Schweizer ym. 2010). Toimivaa 

kaupallista rokotetta ei isoa maksamatoa vastaan vielä ole, vaikka useita lupaavia kokeellisia 

rokotteita on kehitetty (Buffoni ym. 2020). 

 

7.1 Tartuntojen ehkäiseminen 

 

F. hepatica -tartuntojen ehkäisemisessä ja riskialueiden tunnistamisessa laitumen olosuhteilla 

ja käytöllä sekä ison maksamadon väli-isäntänä toimivan kotilon mahdollisten elinympäristöjen 

määrittämisellä on todella iso rooli (Carlier ym. 2011, Rondelaud ym. 2011). Paras tilanne olisi, 

jos eläimiä ei tarvitsisi laiduntaa riskipellolla olenkaan, mutta tämä ei usein ole mahdollista 

(Deplazes ym. 2016). Eri eläinlajien yhteislaidunnus vuorovuosina ei toimi ison maksamadon 

ehkäisyssä (Kantala ym. 2018), sillä monet muutkin tuotantoeläimet, kuten lammas, vuohi ja 

hevonen, toimivat ison maksamadon pääisäntänä (Deplazes ym. 2016).  

 

Pääisäntänä voivat toimia myös monet villieläimet, kuten villisika (Sus scrofa), metsäkauris 

(Capreolus capreolus), kuusipeura (Dama dama) sekä jotkut jänis- ja kanilajit (Rondelaud ym. 

2001, Alasaad ym. 2008). Myös muutaman hirven (Alces alces) maksasta on löydetty aikuisia 

maksamatoja (Shimalov ja Shimalov 2002, Filip ja Demiaszkiewicz 2016). Villejä hirvieläimiä 

ei pidetä merkittävänä reservuaarina eli säilymönä isolle maksamadolle. Villit kanit ja jänikset 

ovat merkittävämpiä ison maksamadon leviämisen ja säilyttämisen kannalta, mutta niidenkään 

ei ole pystytty todistamaan pystyvän pitämään ison maksamadon populaatiota yllä ilman 

tuotantoeläinten läsnäoloa (Samuel ym. 2001). Villieläinten liikkumista on vaikea rajoittaa, 
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mutta ison maksamadon leviämistä uusille tiloille voidaan kuitenkin välttää tutkimalla tilalle 

muualta tuodut eläimet heti niiden tultua tilalle, varsinkin jos uuden tilan laitumella on 

limakotiloille suotuisaa elinaluetta. Siten ne ehditään tarvittaessa hoitamaan ennen laitumelle 

laskua (Knubben-Sweizer ja Torgerson 2015). 

 

7.1.1 Laidunsuunnittelu 

 

Alueilla, joissa tiedetään esiintyvän isoa maksamatoa, kannattaa kiinnittää erityisesti huomiota 

laidunolosuhteisiin. Mikäli laitumella tai sen läheisyydessä on kosteikkoja eikä laitumen 

sijaintia voi muuttaa kuivempaan paikkaan, kosteikot pitäisi pyrkiä rajaamaan ulos laitumesta 

(Howell ja Williams 2020, Ruokavirasto 2020b). Knubben-Sweizer ja Torgerson (2015) 

toteavat, että aitauksessa on usein käytetty 1–2 metrin etäisyyttä etanoiden elinympäristöön. 

Heidän mukaansa kuitenkin aitaamisella on rajallinen kyky suojata tartunnoilta, sillä kosteikon 

koko voi kasvaa sateiden seurauksena eikä aitaaminen estä kotiloiden vaellusta (Knubben-

Sweizer ja Torgerson 2015). Laidunten niitto keväällä voi mahdollisesti hävittää suuren osan 

metacercarioista, jotka ovat kehittyneet kotiloissa talvehtineista ison maksamadon 

kehitysasteista, sekä rajoittaa munien ja kuoriutuneiden miracidium -toukkien määrää 

(Bennema ym. 2010).  Laitumen aluetta voi kokeilla myös kuivattaa ojittamalla (Ruokavirasto 

2020b). Toimiva keino tartuntariskin vähentämiseksi on myös tilakohtaisesti suunnitellun 

laidunkierron käyttäminen (Knubben-Schweizer ym. 2010).  Jos muut keinot eivät ole 

mahdollisia, niin suositeltavaa on välttää eläinten päästöä laitumelle riskiaikaan. Suomessa 

tämä ajoittuu loppukesään (Ruokavirasto 2020b).  

 

Pikkulimakotilot voidaan yrittää myös hävittää alueelta sen lisäksi, että sen elinympäristöt 

otetaan huomioon laidunsuunnittelussa. Joissakin maissa limakotilon hävittämiseksi käytetään 

hyväksi peltojen muokkauksen lisäksi kotiloiden luontaisia saalistajia (Rondelaud ym. 2011). 

Ranskassa tehtiin tutkimus, jossa testattiin erilaisissa pysyvissä ja väliaikaisissa 

pikkulimakotilon elinympäristöissä niiden hävittämistä maakotiloiden avulla (Rondelaud ym. 

2006). Kosteikkokotiloa (Zonitoides nitidus) käytettäessä pikulimakotiloiden kanta saatiin 2–3 

vuodessa hävitettyä (Rondelaud ym. 2006). Z. nitidusta esiintyy Suomessa paikoitellen 

luonnonvaraisena (Laji.fi 2020g). Biologisen torjunnan ongelmana on kuitenkin se, että oikean 

ajankohdan määrittäminen on vaikeaa ja sen toteuttamiseen tarvitaan asiantuntija (Rondelaud 
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2006). Etanoihin tehoavia myrkkyjä löytyy markkinoilta, mutta ne ovat useassa maassa kielletty 

ympäristövaikutustensa vuoksi (Howell ja Williams 2020).  

 

7.1.2 Munien leviäminen lietelannan mukana 

 

Ison maksamadon muna voi selviytyä elinkelpoisena lietelannassa esimerkiksi 18 asteessa 8 

viikkoa ja 8 asteessa 11 viikkoa (Deplazes ym. 2016). Ison maksamadon munat voivatkin levitä 

lietelannan levityksen yhteydessä pelloille (Moazei ym. 2010) ja tätä kautta kontaminoida 

pellolta kerättävän heinän (Deplazes ym. 2016). Tätä voidaan ehkäistä säilömällä lietettä 

riittävän kauan tai lämpökäsittelemällä se. Lämmön täytyy olla vähintään 50 astetta 

lyhimmillään neljän tunnin ajan (Moazei ym. 2010). Myös lietteen ilmastus eli 

nestekompostointi on tehokas tapa tuhota ison maksamadon munat (Persson 1973). Perssonin 

(1973) toteuttamassa tutkimuksessa Ruotsissa munien elinkelpoisuuden havaittiin laskeneen jo 

huomattavasti 1–2 päivän jälkeen ja tuhoutuneen täysin keväällä ja kesällä kuudessa päivässä 

sekä talvella kahdeksassa päivässä. Munat tuhoutuvat tällä menetelmällä ainakin Ruotsin 

olosuhteissa sekä talvella että kesällä. Tuhoava vaikutus johtuu oletettavasti myös ilmastuksen 

kohdalla lämpötilan noususta vähintään 50 asteeseen (Persson 1973).  

 

7.1.3 Ruokinta 

 

Johnin ym. (2019) mukaan ison maksamadon metacercaria-muodon säilymisestä rehussa ja 

heinässä tehdyt tutkimukset ovat vanhoja ja lisää tutkimuksia tarvittaisiin. Tutkimuksista 

voidaan kuitenkin päätellä, että onnistuneessa säilörehussa hapettomissa olosuhteissa 

metacercariat eivät elä kauaa (John ym. 2019), korkeintaan muutaman viikon (Deplazes ym. 

2016, John ym. 2019).  Sen sijaan huonosti kuivatussa kylmässä säilytettävässä heinässä 

metacercariat voivat säilyä useita kuukausia. Mikäli riskialueelta niitetty heinä syötetään 

sellaisenaan, tartuntariski on suurin (John ym. 2019) ja tällainen heinä pitäisikin käsitellä joko 

kuivattamalla huolellisesti tai tiivistämällä säilörehuksi (Knubben-Sweizer ja Torgerson 2015). 

 

7.2 Tartuntojen hoito 

 

Isojen maksamatojen hoitoon on olemassa useita erilaisia lääkkeitä, jotka tehoavat loisen 

tiettyyn elämänvaiheeseen. Lääkeresistenssin välttämiseksi lääkkeiden valinta ja annostelu 
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pitää miettiä tarkkaan ja perustua teurastamolöydöksiin tai testien tuloksiin (Howell ja Williams 

2020). Liiallinen lääkkeiden käyttö ei myöskään ole taloudellista (Knubben-Sweizer ja 

Torgerson 2015). Ennen näytteiden ottamista ja lääkitsemistä täytyy selvittää, kuinka laajalla 

ryhmällä karjasta tartunta voi olla mahdollinen. Voidaan esimerkiksi miettiä, onko 

tartuntalähde hiehojen ja umpilehmien laiduntamalla pellolla vai lypsävien lehmien pellolla. 

Lisäksi lääkittävää ryhmää mietittäessä täytyy ottaa huomioon se, ettei tartunta uusi laitumen 

vaihdon jälkeen, mikäli uudella laitumella ei ole ison maksamadon väli-isäntälimakotilolle 

suotuisia olosuhteita (Knubben-Sweizer ja Torgerson 2015). 

 

Vain altistuneiksi todetut nautaryhmät lääkitään (Knubben-Sweizer ja Torgerson 2015). Paras 

aika lääkitsemiselle Pohjois-Euroopassa on myöhäinen syksy ja talvi. Hoitokertoja on yleensä 

1–2 yhden talven aikana lääkkeestä ja hoitoajankohdista riippuen (Deplazes ym 2016, Howell 

ja Williams 2020). Ongelmana kuitenkin on, että lypsykarjan lääkitseminen täytyy useimmiten 

rajoittaa umpikaudelle pitkien varoaikojen takia (Howell ja Williams 2020) tai suorittaa 

muutoin pienissä ryhmissä eri aikaan, jotta taloudelliset tappiot eivät kasvaisi liian suuriksi 

(Knubben-Schweizer ym. 2010). 

 

Lääkkeet jaetaan sen mukaan, vaikuttavatko ne isojen maksamatojen nuoruus- vai 

aikuismuotoihin. Triklamendatsoli toimii toisesta infektion saamisen jälkeisestä viikosta ja 

klosanteeli noin kuudennesta infektion saamisen jälkeisestä viikosta ison maksamadon 

nuoruusmuotoihin (Deplazes ym. 2016), eli nämä lääkkeet ovat hyviä akuutin faskioloosin 

hoitoon (Constable ym. 2016). Triklamendatsoli on tehokas lääke ja sillä on vaikutusta myös 

aikuismuotoihin. Se sopii hiehojen ja umpilehmien hoitoon, mutta pitkän varoaikansa takia se 

ei sovellu lypsyssä olevien lehmien hoitoon (Deplazes ym. 2016). Triklabendatsolin varoaika 

on 12 vuorokautta. Sitä annostellaan suun kautta ja suositeltu annos naudalle on 12 mg/kg 

(Constable ym. 2016). Nuoruusmuotoihin tehoavat lääkkeet tulee antaa alkutalvesta, melko 

pian laidunkauden päätyttyä (Deplazes ym. 2016). Niitä ei pidä käyttää enää alkutalven jälkeen, 

jotta vältyttäisiin lääkeresistenssin syntymisestä (Knubben-Schweizer ym. 2010). 

 

Aikuismuotoihin tehoavat muun muassa albendatsoli, oksiklotsanidi ja netobimiini. Näissä 

varoajat ovat 3–5 päivää, eli ne soveltuvat paremmin lypsäville lehmille kuin triklamendatsoli 

(Deplazes ym. 2016). Constablen ym. (2016) mukaan albendatsoli on tehokas lääke 

aikuismuotoja vastaan ja tappaa lisäksi sappiteissä ja ruuansulatuskanavassa olevat munatkin. 

Sen annostus naudalle on 10 mg/kg suun kautta. Netobimiini metabolisoidaan kehossa 
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albendatsoliksi ja sen annostus on 20 mg/kg. Oksiklotsanidi tehoaa vain aikuismuotoihin ja sen 

annostus naudalla on 10 mg/kg (Constable ym. 2016). Myös suun kautta annosteltu klorsuloni 

annoksella 7 mg/kg tehoaa aikuisiin maksamatoihin (Kaplan 2001). Sen voi yhdistää myös 

ivermektiiniin, jolloin annostus on suun kautta 2 mg/kg klorsulonia ja 0,2 mg/kg ivermektiiniä 

(Kaplan 2001).  

 

Suomessa maksamatotartuntojen hoitoon tarkoitetut lääkkeet ovat erityisluvallisia 

(Ruokavirasto 2020b). Tutkielman tekohetkellä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen 

myöntämien erityislupavalmisteiden listasta löytyi vain albendatsoli (Fimea 2020). Myös 

Ruotsissa käytettiin aiemmin pääasiassa albendatsolia, mutta vuonna 2011 saataville tuli 

klosanteelin ja ivermektiinin yhdistelmälääke valeluliuoksena, ja se nousi Ruotsissa nopeasti 

eniten lihakarjalla käytetyksi lääkkeeksi isoa maksamatoa vastaan (Novobilský ja Höglund 

2015). 

 

Hoidon onnistumisen seuraaminen diagnostisia menetelmiä käyttäen on oleellista (Deplazes 

ym. 2016). Lääkehoidon tehoa voidaan tutkia esimerkiksi vasta-ainemittauksilla (Deplazes ym. 

2016) tai tutkimalla ulosteesta madon munat sedimentaatiomenetelmällä ennen ja jälkeen 

hoidon (Howell ja Williams 2020). Mikäli munat eivät ole vähentyneet vähintään 90 prosentilla 

hoitoa edeltäneestä tilanteesta, niin voidaan epäillä lääkeresistenssiä. Maksamadoilla on todettu 

Euroopassa olevan resistenssiä triklabendatsolille ja klosanteelille (Novobilský ja Höglund 

2015, Howell ja Williams 2020).  

 

7.3 Hallintasuosituksia Ruotsissa 

 

Ruotsin valtion eläinlääketieteen laitos, Statens veterinärmedicinska anstaltin (SVA), ohjeistaa, 

että mikäli kosteiden alueiden laitumesta ulos aitaaminen ei onnistu, niin riskilaitumilla pitäisi 

välttää laiduntamasta nautoja loppukesästä tai välttää laiduntamasta 2–3 kuukautta pidempään 

ja lääkitä karjaa tilallisen mahdollisuuksien mukaan (Statens veterinärmedicinska anstalt 2020). 

Myös Gård & Djurhälsan on antanut opastusta ison maksamadon kanssa toimimiseen 

ruotsalaisilla nauta- ja lammastiloilla. Laiduntamista koskevista ison maksamadon 

hallintakeinoista Larsson (2015) mainitsee vetisten alueiden läheisen heinän syöttämisen 

välttämisen ja lisäsyötön laidunkaudella. Lisäsyöttö vähentää laitumelta syötävän rehun määrää 
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ja täten loispainetta. Hän kehottaa myös miettimään, minkä eläinryhmän riskilaitumelle laittaa 

siten, että haitat olisivat mahdollisimman vähäiset (Larsson 2015).  

 

Larssonin (2015) mukaan ison maksamadon aiheuttaman tartunnan lääkehoitamisen ehtona on, 

että usealla teurastetulla yksilöllä on löydöksiä loisesta maksassa, ulostenäytteet on havaittu 

positiivisiksi loiselle tai eläimillä on selkeitä oireita. Gård & Djurhälsanin mukaan aikuiset ja 

nuoret tilalle jäävät eläimet kannattaa lääkitä, mikäli jokin edellä mainituista ehdoista täyttyy, 

mutta seuraavana vuonna teuraaksi menevien vasikoiden rutiininomainen lääkitseminen 

harvoin on kannattavaa. Matolääkitys tulisi suorittaa loka-marraskuussa ja tarvittaessa toistaa 

tammi-helmikuussa, mikäli eläimiä pidetään laitumella myöhäiseen syksyyn asti. Tarkempi 

ajankohta ja sopiva lääke tulisi valita tilakohtaisesti. Lääkettä valittaessa huomioon otetaan 

lääkintäajankohdan lisäksi annostelutapa, annosmäärä ja varoajat (Gård & Djurhälsan 2020). 

Gård & Djurhälsan suosittelemia lääkkeitä ison maksamadon aiheuttamaan tartuntaan on: 

Closamectin vet (kertavalelulios), Closamectinvet (inj.), Fasinex (p.o) tai Valbazen100 mg/ml 

(p.o) (Erja Tuunainen, henkilökohtainen tiedonanto). Jos käytössä on kertavaleluliuoksia, hoito 

on suositeltavaa aloittaa 8–10 viikkoa sisäänoton jälkeen syksyllä, jonka jälkeen eläin ei saa 

olla luonnon vesiin kosketuksissa kahteen viikkoon (Larsson 2015). Karjaa ostettaessa tilalta, 

jossa maksamatoa esiintyy, Gård & Djurhälsan suosittelee eläinten karanteenissa pitämistä ja 

lääkitsemistä (Erja Tuunainen, henkilökohtainen tiedonanto). 
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8 KYSELYTUTKIMUS 

 

Kyselytutkimuksen tarkoituksena oli saada alustavaa tietoa siitä, millaisilla tiloilla isoa 

maksamatoa voi esiintyä ja millaisilla ei voi sekä minkälaisia hallintakeinoja tilallisten olisi 

mahdollista toteuttaa.  Kyselyn valmistelemiseen otettiin mallia Novobilskýn ym. (2015b) 

Ruotsissa tekemästä kyselytutkimuksesta ja Takeuchi-Stormin ym. (2017) Tanskassa 

tekemästä vastaavanlaisesta tutkimuksesta. Kyseisissä tutkimuksissa tutkittavan ryhmän koko 

oli niin iso, että riskianalyysi pystyttiin tekemään ja osaa tuloksista voitiin pitää tilastollisesti 

merkitsevinä. Tässä tutkimuksessa tutkittava ryhmä oli kooltaan huomattavasti pienempi ja 

saatu tieto on kuvailevaa. Ryhmän kokoa ei ollut mahdollista kasvattaa, sillä Suomessa tiedossa 

olevien tartuntatilojen määrä on vähäinen. Oletuksena oli, että saatujen tietojen perusteella 

voitaisiin kuitenkin luoda pohjaa hallintasuositusten laatimiselle ison maksamadon 

aiheuttamien tartuntojen ehkäisyssä. Kyselytutkimus suoritettiin yhteistyössä Atrian 

alkutuotannon nautaeläinlääkärin Tuomas Hervan kanssa.  

 

8.1 Aineisto ja menetelmät 

 

Kyselytutkimus suoritettiin puhelinhaastatteluina ja haastateltaviksi valittiin 17 maatilaa. 

Näiden joukossa oli sekä tartuntatiloja että verrokkitiloja, joiden valinnassa käytettiin apuna 

Atrian teurastamon järjestelmästä löytyviä tietoja. Tartuntatiloiksi valituilla tiloilla oli ollut ison 

maksamadon aiheuttamia maksahylkäyksiä omissa teuraissa tai myydyissä vasikoissa. 

Verrokeiksi valituilla tiloilla ei ollut esiintynyt maksahylkäyksiä, mutta niillä oli ollut kontakti 

tilaan, jolla tartuntoja on esiintynyt. Verrokkitilat olivat siis ostaneet eläimiä tiloilta, joilla 

myöhemmin todettiin tartuntoja. Valittujen tilojen pääasiallisena tuotantomuotona oli vasikoita 

pihvivälitykseen myyvä emotila (9 kpl), omat vasikkansa teuraaksi kasvattava emotila (4 kpl), 

vasikkansa välitykseen myyvä maitotila (3 kpl) tai vasikkansa teuraaksi kasvattava maitotila (1 

kpl). Valituille tiloille lähetettiin sähköpostitse tiedote kyselystä, jonka jälkeen kerättiin lista 

tiloista, jotka eivät kieltäytyneet yhteystietojensa välittämisestä puhelinhaastattelua varten. 

Samalla muodostettiin kyselylomake (Liite 1) Google Forms -palvelun avulla. Tilat soitettiin 

läpi heinä- ja elokuun aikana. Tietoja täydennettiin eläinmäärien, ostoeläinten ja myytyjen 

eläinten osalta Nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmästä eli Nasevasta saatavien 

tietojen perusteella. 
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Kyselylomake oli jaettu kolmeen osioon: ensimmäinen piti sisällään yleisiä kysymyksiä, toinen 

tartuntatiloille tarkoitettuja kysymyksiä ja kolmas kysymyksiä laiduntaville tiloille. 

Lomakkeessa oli kysymyksiä tilan perustiedoista, maksamatotartuntahavainnoista, tartuntojen 

aiheuttamista näkyvistä vaikutuksista, tuotantotappioista, halukkuudesta tartuntojen 

torjumiselle, laidunolosuhteista, laitumen käytöstä ja laidunnuskauden pituudesta. Emotiloilta 

kysyttiin lisäksi mahdollisuutta siirtää emoja vasikoineen peltolaitumille jo heinäkuussa, sekä 

varhaisvieroitusmahdollisuudesta. Lopuksi kysyttiin vielä laitumen läheisyydessä esiintyvistä 

villieläimistä ja lupaa tilan sijaintikunnan merkitsemiselle karttaan. Mikäli tilallinen ei voinut 

vastata kysymykseen tai kysymys ei soveltunut tilalle, jätettiin lomake siltä kohdalta tyhjäksi. 

Kyselyn suorittaja ei tiennyt tilan tartuntatilannetta kyselyä suorittaessaan, vaan sai nämä 

tietoonsa vasta tulosten tulkintavaiheessa. 

 

8.2 Tulokset 

 

Kyselyyn vastasi 12 tilaa, joista vastausten perusteella puolella esiintyi ison maksamadon 

aiheuttamia maksahylkäyksiä. Tartuntoja oli havaittu tiloilla vain maksahylkäysten perusteella.  

Yhdellä kyselyn perusteella tautivapaalla vasikkansa välitykseen myyvällä maitotilalla oli 

kuitenkin teurastamon tietojen mukaan hylätty yhdellä eläimellä maksa F. hepatica -tartunnan 

perusteella. Tämän tilan tartuntaa voi epäillä virhediagnoosiksi, sillä tartunnalle ei löytynyt 

mitään mahdollista lähdettä: tila ei ollut laiduntanut eläimiä yli 20 vuoteen, eläin ei ollut 

ostoeläin ja tilalla käytettiin aperuokintaa. Lisäksi yhdellä verrokkitiloista eläimiä ei laidunnettu 

vaan ne pääsivät maapohjaiseen jaloittelutarhaan. Suurin osa kyselyn kysymyksistä karsiutui 

siis tämän tilan kohdalla pois. Nämä kaksi tilaa jätetään seuraavassa tulosten tarkastelussa 

huomioimatta.  

 

Tarkasteltavaksi jää 10 tilaa, joista neljä on verrokkeja ja kuusi tartuntatiloja. Verrokkitiloista 

kaikki ja tartuntatiloista kolme olivat vasikoita pihvivälitykseen myyviä emotiloja, yksi 

tartuntatila oli vasikkansa teuraaksi kasvattava emotila ja kaksi tartuntatilaa olivat vasikkansa 

välitykseen myyviä maitotiloja. Tilojen eläinmäärät vaihtelivat 30–224 yksilön välillä. Kaikki 

verrokkitilat olivat myyneet Nasevan tietojen mukaan vasikoita, hiehoja ja sonneja. 

Verrokkitiloista kolme oli ostanut sonnin viimeisimmän Nasevaan merkatun jakson aikana ja 

yksi ei yhtään eläintä. Tartuntatiloista neljä oli ostanut eläimiä, kaksi myi vasikoita, hiehoja ja 
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sonneja, kaksi pelkästään välitysvasikat ja kaksi ei myynyt eläimiä. Tilojen sijainti on esitetty 

kuvassa 2. 

Kuva 2. Paikkatieto-ohjelmalla luotu kartta tutkimustilojen sijainnista ja tartuntatilanteesta. Vertailuna 
taustalla vuoden 1972 ison maksamadon esiintyvyysarvot (%) maakunnittain Sorvettulan (1974) 
tutkimuksen mukaisesti esitettynä. 
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8.2.1 Tartuntatiloille suunnattu kyselyn osa 

 

Tartuntatiloilla maksahylkäyksiä oli esiintynyt yhdellä tilalla jo noin 30 vuotta ja muilla 

muutamasta vuodesta seitsemään vuoteen. Kysyttäessä eläinryhmiä, joilla tartuntaa on 

esiintynyt, neljä tiloista kuvaili maksahylkäyksiä olleen lähinnä vanhoilla lehmillä. Atrian 

teurastamon järjestelmästä löytyneiden tietojen perusteella hylkäyksiä on esiintynyt myös 

muilla eläinryhmillä (Kuva 3). Kahdella tiloista oli käytetty albendatsolia loislääkityksenä ison 

maksamadon torjumiseksi. Suurimmalla osalla tiloista ei ollut huomattu minkäänlaisia kliinisiä 

oireita eikä vaikutusta kasvuun tai hedelmällisyyteen. Yhdellä tilalla epäiltiin, että tartunnat 

voivat olla osasyy muutamien vasikoiden heikkoon kasvuun sekä huonoon karvanlaatuun ja 

yhdellä toisella tilalla oletettiin tartuntojen voineen vaikuttaa joidenkin ostolehmien 

hedelmällisyyteen heikentävästi. Tartuntatiloista yksi piti maksahylkäysten aiheuttamia 

tappioita merkittävinä, yksi kohtuullisen merkittävinä ja loput neljä koki ne kohtuullisen 

vähäisiksi. Suurin osa tartuntatiloista ei myöskään pitänyt muita tappioita merkittävinä, mutta 

tappiot jalostuseläinten myynnissä koettiin erittäin merkittävinä. Tilallisten arvioita 

tartuntalähteestä kysyttäessä esiin nousi kosteikkoalueet ja yhdellä tilalla Ruotsista ostetut 

emolehmät. Tartuntatilat, jotka eivät olleet lopettamassa toimintaansa lähivuosina, vastasivat 

olevansa kiinnostuneita torjumaan isoa maksamatoa. 
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Eläinten maksahylkäykset

sonnit

hiehot

lehmät

Kuva 3. Tartuntatilojen ja niiltä loppukasvattamoon siirtyneiden eläinten maksahylkäykset aikavälillä 
1.1.2019-30.6.2020. 
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8.2.2 Kaikille laiduntaville tiloille suunnattu kyselyn osa 

 

Tartuntatiloilla laidunkauden pituus vaihteli noin viidestä kuukaudesta ympärivuotiseen, kun 

taas kolmella verrokkitiloista laidunkauden pituus oli kolmesta neljään kuukautta ja yhdellä 

viisi ja puoli. Laidunlohkojen määrissä ja pinta-aloissa verrokkien ja tartuntatilojen välillä ei 

tässä tutkimuksessa havaittu selvää eroa, mutta perinnebiotooppeja ja luonnonlaitumia esiintyi 

vain tartuntatiloilla. Näitä oli puolella tartuntatiloista. Yhtä lukuun ottamatta kaikki laiduntavat 

tilat käyttivät erilaisia laidunkiertoja, mutta useimmilla tiloilla eläimet palasivat kevään 

laitumille loppukesästä uudelleen. Yhdellä tartuntatilalla hiehot ja toisella tartuntatilalla toinen 

emolehmäryhmistä eivät vaihtaneet laidunta. Kosteikkoalueita, kuten ojia, lammikoita, joen ja 

järvien rantoja sekä puroja tai sarkaojia esiintyi kaikilla tartuntatiloilla ja kolmella 

tartuntavapaalla tilalla, mutta tartuntatiloilla yhtä lukuun ottamatta ne olivat laitumesta 

ulosaitaamattomia, kun taas verrokkitiloista vain yhden sarkaojat olivat ulosaitaamattomia. 

Tartuntatilojen laidunten maalajeja olivat savi, hiesu, hiekka, kivennäismaa, muta, multa ja 

moreeni. Savimaita esiintyi neljällä tartuntatiloista. Tartuntavapaiden tilojen maalajeja oli 

hiekka, hieta, hiesu ja yhdellä tilalla happamahko turve. Luokitelluissa kysymyksissä ei 

näkynyt selviä eroja verrokkien ja tartuntatilojen välillä tilatyypeissä, lietelannan levittämisessä 

laitumille, laidunten niittämisessä tai märkien painanteiden esiintymisessä (Taulukko 1), mutta 

nämä tiedot ovat yksittäisen tilan tartuntojen hallinnassa merkityksellisiä, etenkin märkien 

painanteiden esiintyminen ja laatu. 

 

Yksikään emotila ei ollut käyttänyt varhaisvieroitusta vasikoiden siirtämiseksi pois kosteilta 

laitumilta ja vain kolme tiloista oli mahdollisuudesta tietoisia. Ne emotilat, joilla karjaa 

laidunnettiin luonnonlaitumilla, kokivat emojen ja vasikoiden siirtämisen peltolaitumille jo 

heinäkuussa ainakin teoriassa mahdolliseksi, mutta käytännön toteutuksen mahdollisesti 

haastavaksi. Puolet laiduntavista tiloista koki, että laidunta olisi mahdollista vaihtaa kahden 

kuukauden päästä laidunkauden aloituksesta pysyvästi. Jokaisen laiduntavan tilan laitumilla oli 

havaittu villieläimiä, jotka voivat toimia ison maksamadon väli-isäntinä, etenkin jäniksiä. 

Yhdelläkään tilalla ei kuitenkaan ollut tietoa siitä, onko alueen riistassa havaittu isoa 

maksamatoa. Kaikki haastatellut antoivat luvan tilansa sijaintikunnan merkitsemiselle karttaan. 
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Taulukko 1. Kyselyn vastauksien jakaumat luokiteltuihin kysymyksiin tapausten ja verrokkien osalta. 

  Tapaus (6) Verrokki (4) 

Tilatyyppi 
Luomu 2 1 

Tavanomainen 4 3 
    

Salaojitus 

Kyllä 3 3 

Ei 3  

Osittain  1 
    

Kosteikkoja 
Kyllä 5 2 

Ei 1 2 
    

Avo-ojia 
Kyllä 4 1 

Ei 2 3 
    

Märkiä painanteita sateen jälkeen 
Kyllä 6 3 

Ei  1 
    

Lietelannan levittäminen laitumelle 
Kyllä  1 

Ei 6 3 
    

Laidunten niittäminen 
Kyllä 5 4 

Ei 1  
    

Metsätyyppi laitumen läheisyydessä 
Havu 3 2 

Lehti 3 1 
Ei metsää  1 

    

Mahdollisuus vaihtaa laidunta 2 kk 
laidunkauden aloituksesta 

Kyllä 2 3 

Ei 4 1 
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9 POHDINTA 

 

Ison maksamadon torjumiseksi ei voi laatia yksiselitteistä hallintasuunnitelmaa, joka pätisi 

jokaiselle tilalle, vaan jokaiselle tartuntatilalle on mietittävä omanlaisensa suunnitelma. 

Tartuntatila voisi esimerkiksi ensin täyttää esitietolomakkeena samansuuntaisen kyselyn kuin 

suorittamani puhelinkysely. Tämän jälkeen hallintasuunnitelmaa miettivä eläinlääkäri voisi 

vierailla lisäksi katsomassa laidunolosuhteita ja tarkentamassa esitietolomakkeen tietoja. 

Riskialueiden laajuuden tunnistamisessa muun muassa indikaattorikasvilajien käyttö voisi olla 

hyvä apukeino. Seuraavassa pohditaan tartuntojen esiintymistä ja leviämistä sekä muita 

tekijöitä, joiden pohjalta tilakohtaisia hallintakeinoja voitaisiin suunnitella ja tartuntojen 

leviämistä muille tiloille ehkäistä. Lisäksi pohditaan lopuksi ongelmakohtia 

kyselytutkimuksessa ja ison maksamadon aiheuttamien tartuntojen diagnosoimisessa ja 

tilastoinnissa. 

 

9.1 Muutokset ison maksamadon esiintymisessä 

 

Isoa maksamatoa on esiintynyt Suomessa ainakin jo 1940-luvulla (Sorvettula 1974). Vaikka 

loisen esiintyminen Sorvettulan (1974) mukaan laski 1960- ja 70-luvuilla ja on ollut hyvin 

vähäistä pitkän aikaa, ei iso maksamato ole oletettavasti kadonnut kokonaan maastamme tässä 

välissä. Tästä antaa viitettä muun muassa se, että kyselytutkimuksessa yhdellä tilalla tartuntoja 

oli tilallisen mukaan esiintynyt vähintään 30 vuoden ajan. Yhdellä tiloista epäiltiin ison 

maksamadon voineen tulla Ruotsista ostettujen emolehmien mukana, mikä on kuitenkin 

tämäkin hyvin mahdollista ottaen huomioon loisen esiintymisen merkittävä lisääntyminen ja 

laajuus Ruotsissa. Yhdellä tiloista tartuntoja alkoi esiintyä karjan lypsykarjasta lihakarjaksi 

vaihdon yhteydessä. Tällaisessa tilanteessa isoa maksamatoa on voinut esiintyä tilalla jo 

aiemminkin, mutta se havaittiin vasta karjan muuttuneen laiduntamisen ja kasvaneen 

teurastusmäärän yhteydessä, tai sitten loinen on voinut tulla ostoeläinten mukana.  Ilman mitään 

selvempää tartuntalähdettä laiduntavalla tilalla voidaan myös epäillä, että joku villieläin olisi 

voinut tuoda ison maksamadon tilalle.  Jänikset ja kanit vaikuttavat villieläimistä 

todennäköisimmiltä tartunnan välittäjiltä ja ne pääsevät sähköaitojenkin ali, toisin kuin 

hirvieläimet välttämättä eivät niin helposti pääse.  
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Sorvettulan (1974) tutkimuksessa oletettiin ison maksamadon esiintymisen laskun johtuvan 

laidunten muuttumisesta peltolaitumiksi, ja viime aikoina lisääntyneen maisemalaidunnuksen 

on oletettu olevan osasyyllinen tartuntojen lisääntymiseen (Kantala ym. 2018). 

Puhelinhaastattelussani näkyi perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten esiintyminen 

tartuntatiloilla ja tartuntojen painottuminen lihakarjatiloille. Uskonkin, että muutos etenkin 

lihakarjan laidunolosuhteissa on ollut merkittävä tekijä ison maksamadon runsastumisessa 

uudelleen. Pidän ilmastonmuutosta vähäisempänä tekijänä, vaikkakin lämpötilan ja sademäärän 

lisääntyminen voi kasvattaa tartuntakykyisten loismuotojen määrää ja pidentää esiintymisaikaa 

(Caminade ym. 2015). Laidunten märkyys on monelle tilalliselle syy ottaa eläimet sisään 

laitumelta, mikä tuli haastattelussakin esiin, jolloin laidunkauden pituus ei välttämättä pitene 

ilmastonmuutoksesta huolimatta. Tämä vähentää tartuntakykyisten loismuotojen 

esiintymisajan pidentymisen merkitystä. Huomio kannattaisi siis tartuntojen hallinnassa 

keskittää erityisesti laidunolosuhteisiin. Kehitettäessä hallintakeinoja maisemalaiduntaville 

tiloille joudutaan etsimään yhdessä sopivia toimintatapoja tällaisten laidunten käyttöä säätävien 

tahojen, kuten ELY-keskuksien, kanssa. 

 

9.2 Laidunten käyttö tartuntojen hallitsemisessa 

 

9.2.1 Kosteikkojen ulosaitaaminen 

 

Riskilaidunten kosteikkoalueiden rajaaminen pois laidunten alueelta nousi tartuntojen 

hallintakeinoja käsittelevissä tutkimuksissa ja suosituksissa ensisijaiseksi vaihtoehdoksi. 

Ruotsin eläinlääketieteellinen laitos totesi tämän keinon riittäneen useilla tiloilla tilanteen 

hallintaan saamiseen. Kyselytutkimuksessa nousi esiin, että suurimmalla osalla tartuntatiloista 

kosteikot eivät olleet aidattuja ulos laitumesta. Kosteikkojen ulosaitaamisen tehoa kylläkin 

vähentää runsaat sateet ja esimerkiksi Knubben-Sweizerin ja Torgersonin (2015) havaintojen 

mukaan ison maksamadon väli-isäntäkotilot olivat vaeltaneet märällä kelillä jopa 30 metrin 

matkan laitumen keskellä olleesta kosteikosta laitumen reunoille päin. Myöskään laidunten 

salaojittaminen ei aina poista kaikkia märiksi jääviä kohtia pellolta, mikä tuli 

kyselytutkimuksessakin ilmi. Aitaaminen tai salaojittaminen vähentää kuitenkin 

tartuntapainetta huomattavasti.  
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9.2.2 Laidunkauden pituus ja laidunkierto 

 

Laidunkierrolla ja laidunkauden pituutta säätelemällä voidaan joko koettaa vähentää eläinten 

saaman loiskuormituksen suuruutta tai ulosteen mukana laitumeen pääsevien munien määrää. 

Suomen olosuhteissa laidunkierron avulla tapahtuva ison maksamadon torjuminen painottuu 

oletettavasti pääasiassa vähentämään loiskuormitusta, sillä munien tuottaminen ulosteeseen 

ajoittuu yleensä vasta eläinten sisäruokintakaudelle. Toisaalta laidunkauden venyessä viiden 

kuukauden tienoille tai yli niin vaikutusta alkaa olla myös laitumelle pääsevien munien 

määrään. Viisi kuukautta saadaan, kun lasketaan karkeasti munan kehittymiseen 

tartuntakykyiseksi kuluva aika ja prepatenssiaika yhteen. Kyselytutkimuksessa tartuntatiloilla 

laidunkaudet olivat pitkiä verrattuna tartuntavapaisiin tiloihin. Laidunkiertojen suhteen 

tartuntatilat olivat samankaltaisia tartuntavapaiden tilojen kanssa. Ongelmana monissa 

laidunkierroissa maksamadon suhteen on se, että eläimet palaavat aloituslaitumille uudelleen.  

 

Ison maksamadon elinkierrosta löytämäni tiedon perusteella arvioin loisen kehityksen munasta 

infektiokykyiseksi metacercariaksi kestävän Suomessa tavallista lämpimämpänä keväänä ja 

kesänä vähintään yhdeksän viikkoa ja viileämpänä kesänä noin kolme kuukautta. Limakotilot 

ovat aktiivisia ja ison maksamadon munat voivat kehittyä eteläisessä Suomessa oletettavasti 

keskimäärin toukokuun puolesta välistä syyskuun puoleen väliin, sillä Suomessa terminen kesä 

on Ilmatieteen laitoksen mukaan esimerkiksi vuonna 2019 alkanut eteläisimmällä alueella 16.5. 

ja loppunut 17.9. Termisellä kesällä tarkoitetaan aikaa, jolloin vuorokauden keskilämpötila 

ylittää pysyvämmin 10 astetta. Näiden tietojen perusteella pidän suositusta loppukesällä 

riskilaitumilla laiduntamisen välttämistä hyvänä. Tarkemmin arvioisin, että eläimet pitäisi 

siirtää riskilaitumilta pois lämpimänä kesänä heinäkuun lopulla tai viileänä kesänä viimeistään 

elokuun puolessa välissä. Tällöin uusilta tartunnoilta vältyttäisiin, mikäli ei huomioida 

mahdollisesti talvehtineita loismuotoja. Talvehtivien metacercarioiden ja redioiden merkitys on 

arvioitu useassa artikkelissa melko vähäiseksi (Novobilský ym. 2014, Luzón-Peña ym. 1994). 

Munien talvehtimisen on tutkittu vaikuttavan lähinnä loppukesästä esiintyvien tartuntojen 

määrään eikä aikaistavan tartuntojen esiintymistä (Luzón-Peña ym. 1992). Lisäksi on hyvä 

muistaa, että talvehtivien muotojen esiintyminen edellyttää sitä, etteivät niiden sietämät 

pakkasrajat ole ylittyneet talven aikana.  
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Mikäli laidunkierto on sellainen, ettei ole mahdollista ottaa eläimiä koko loppukesäksi pois 

riskilaitumelta, pitäisi laidunnusaika kyseisellä laitumella kuitenkin Ruotsin suositusten 

mukaan rajoittaa 2–3 kuukauteen (Statens veterinärmedicinska anstalt 2020). Tämä sopii myös 

Suomen olosuhteisiin, mutta ei estä eläimiä saamasta tartuntoja talvehtineista munista 

kehittyneistä loismuodoista. Erityisesti tällaisessa tilanteessa olisikin hyvä lisäksi lääkitä 

eläimet. Jos laidunkierto koostuu esimerkiksi muutaman viikon pätkistä kullakin laitumella 

vuorollaan, olisi tässäkin tapauksessa suositeltavaa pyrkiä välttämään eläinten pitoa 

riskipellolla sen jälkeen, kun ensimmäisestä laitumen käyttökerrasta tulee 2–3 kuukautta 

täyteen. 

 

9.2.3 Muuta huomioitavaa laitumen käytössä  

 

Novobilskýn ym. (2015b) kyselytutkimuksessa laidunten niittämisellä tai tilojen 

luomustatuksella ei huomattu olevan tilastollisesti merkitsevää vaikutusta tartuntojen 

esiintymiseen. Tässä tutkielmassa suoritetussa kyselytutkimuksessakaan näiden tekijöiden 

yhteydestä tartuntoihin ei voi sanoa mitään. Kyselystä tulee kuitenkin ilmi, että suurin osa 

kyselyyn osallistuneista tilallisista hoitoniitti laitumia, mikä on hyvä tartuntapaineen 

pienentämisen kannalta, vaikka selvää näyttöä niittämisen merkityksestä ei olekaan 

(Novobilskýn ym. 2015b). Nykyään yhä harvemmalla tilalla Suomessa niitetään heinää 

laitumilta suoraan nautojen ruuaksi, mutta riskipellolta niitetyn heinän toimiminen 

tartuntalähteenä (John ym. 2019) kannattaa kuitenkin muistaa. Ainakaan kyselytutkimuksen 

perusteella lietelannan levittäminen laitumille ei ole myöskään yleistä, mutta mikäli sitä 

levitetään, niin käsittelemättömän lietteenkin toimiminen mahdollisena munien siirtäjänä 

laitumelle (Moazei ym. 2010) on otettava huomioon hallintakeinoja suunniteltaessa. 

 

9.3 Lääkitseminen 

 

Koska iso maksamato aiheuttaa harvoin näkyviä oireita naudoilla, lääkityksen tarkoitus on 

lähinnä estää munien erittyminen ulosteen mukana laitumelle uloslaskun jälkeen. Lääkinnällä 

voidaan myös ehkäistä loisen aiheuttamia vaikeammin havaittavia oireita kuten kasvun 

hidastumista ja tuotannon laskua. Kyselytutkimuksessa kahdella tilalla lääkittiin osaa eläimistä 

isoa maksamatoa vastaan albendatsolilla, joka on tällä hetkellä ainoa Suomessa erityisluvalla 

saatava loislääke isoa maksamatoa vastaan. Lääkelupien saamiselle Suomeen myös muille 
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vaikuttaville aineille olisi tarvetta. Loislääkitystä käyttävät tilalliset kokivat, että niskaan 

laitettava loislääke olisi huomattavasti kätevämpi kuin suun kautta annettava. Etenkin 

käsittelyyn tottumattomammalle lihakarjalle suun kautta lääkitseminen on haastavaa. Tällainen 

iholle annosteltava lääke olisi esimerkiksi Ruotsissa lihakarjatiloilla suosioon noussut 

ivermektiinin ja klosanteelin yhdistelmälääke Closamectin Pour On (Novobilský ja 

Höglund 2015).  

 

9.4 Isolta maksamadolta suojaavia tekijöitä ja eläinkauppa 

 

Kyselytutkimuksessa kahdella tilalla, jotka jätettiin jatkotarkastelusta ulkopuolelle, oli selvä 

isolta maksamadolta suojaava tekijä eli laidunnuksen puuttuminen. Toisella tilalla eläimet 

pääsivät jaloittelutarhaan, mutta tarhan läheisyydessä ei ollut kosteikoita eikä tarhassa ollut 

kevään jälkeen ruohoa. Eläimiä ruokittiin siis navetasta. Lisäruokinta on myös suojaava tai 

tartuntapainetta vähentävä tekijä. Tällaisille tiloille voisi turvallisesti myydä eläimiä 

tartuntatilalta ilman riskiä ison maksamadon levittämiselle tilalle. Mikäli kosteikkoalueet on 

aidattu laidunten ulkopuolelle ja laitumelle ei synny sateisten säiden seurauksena pitkään 

laitumella pysyviä painanteita, on ison maksamadon muodostuminen ongelmaksi 

myös epätodennäköistä. 

 

Maaperän laatu vaikuttaisi olevan yksi kohtuullisen selkeä tekijä, josta voisi päätellä ison 

maksamadon mahdollisuutta elää alueella. Sorvettulan (1974) kartassa Pohjanmaan seudulla 

ison maksamadon esiintyminen oli jopa Lappia vähäisempää. Sama näkyy limakotilon 

esiintymiskartassa (Kuva 1). Lisäksi myös lajitietokeskuksesta löytyvässä muunnoslimakotilon 

esiintymiskartassa kyseiseltä alueelta ei ole kotilohavaintoja juuri lainkaan. Geologian 

tutkimuskeskuksen maaperäkartasta näkee, että sillä alueella on suurin osa Suomen happamista 

sulfaattimaista (GTK 2020), mikä voi selittää alueen epäsuotuisuuden isolle maksamadolle ja 

sen väli-isäntäkotilolle. Sorvettula (1974) totesi tutkimuksessaan savimailla olevan yhteys ison 

maksamadon esiintymiselle ja kyselytutkimuksessa tämä näkyi pienessä mittakaavassa. 

Yhdellä kyselytutkimukseen osallistuneella verrokkitilalla oli hapanta turvemaata, jota pitäisin 

myös potentiaalisena loiselta suojaavana tekijänä, mutta sen vahvistaminen vaatisi 

lisätutkimuksia. Lisäksi kalkitusten vaikutusta asiaan on vaikea arvioida. 
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Myytäviä välitysvasikoita voitaisiin koettaa suojata varhaisvieroituksella, jolloin vasikat 

otettaisiin sisään jo tartuntojen riskiajan alkaessa heinä-elokuun vaihteen tienoilla ja emojen 

annettaisiin jatkaa laiduntamista syksyyn (Tuomas Herva, henkilökohtainen tiedonanto). 

Tällöin vasikoita ostavalle tilalle ei tulisi tappioita maksahylkäysten takia, ja loisen leviämisen 

riski tilalle olisi hyvin pieni. Kyselytutkimuksen perusteella tietoisuutta 

varhaisvieroitusmahdollisuudesta pitää lisätä. Eläimiä myydessä myös niiden lääkitseminen 

maksamatoa vastaan lähtötilalla tai ostavalla tilalla on yksi vaihtoehto. Tällöin kuitenkin 

lääkityksen teho kannattaa varmistaa esimerkiksi ulostenäytteiden avulla, mikäli 

vastaanottavalla tilalla on ison maksamadon elinympäristöksi sopivaa laidunaluetta.  

 

9.5 Kyselytutkimuksen ongelmakohtia 

 

Kyselytutkimuksen pienen vastaajamäärän vuoksi useista kysymyksistä ei voi tehdä yleistäviä 

päätelmiä. Nekin kysymykset olisivat kuitenkin yksittäisen tilan hoitosuunnitelmaa tehtäessä 

merkittäviä tietoja. Esimerkiksi metsätyypin ja lauman tiheyden vaikutuksesta tai eläinten 

ostamisesta ei tässä tutkimuksessa voitu tehdä päätelmiä, kun taas Novobilskýn ym. (2015a) ja 

Takeuchi-Stormin ym. (2017) tutkimuksissa nämä ominaisuudet nousivat selvästi esiin 

tartuntoihin korreloivista tekijöistä. Toisaalta kyselyssä nousi esiin tilallisten käsitys siitä, että 

tartuntoja on esiintynyt eniten vanhoilla lehmillä, kun taas isommassa mittakaavassa Virossa 

tehdyssä vasta-ainetesteihin perustuvassa tutkimuksessa eläinten iällä ei havaittu tilastollisesti 

merkitsevää korrelaatiota tartuntoihin (Petersson ym. 2017). Iäkkäiden yksilöiden 

painottuminen kyselyssä johtui luultavasti ainakin osittain siitä, että emolehmät päätyvät 

teuraiksi yleensä melko vanhoina. Huomioitavaa kuitenkin on, että eläinryhmänä lehmät 

nousivat tutkimuksessa esille ja niiden osuus teuraslöydöksissäkin suhteessa niiden 

teurastusmääriin on korkea verrattuna muihin ryhmiin (Tuomas Herva, henkilökohtainen 

tiedonanto).  

 

Kyselylomakkeen haasteena oli useat laajat avoimet kysymykset, vaikka puhelimessa niihin 

saikin paremmin vastaukset kuin olisi saanut, jos kyselylomake olisi esimerkiksi lähetetty 

postitse. Koin kuitenkin, että niiden jakaminen moniin alakohtiin olisi pidentänyt kyselyn 

kohtuuttoman pitkäksi. Joitakin ongelmia oli myös kysymysten muotoilussa. Isoin epäkohta oli 

ensimmäisen osion kysymyksessä ison maksamadon aiheuttamien tartuntojen esiintymisestä 

tilalla. Se aiheutti hämmennystä joidenkin vastaajien kohdalla ja olisi pitänyt muotoilla siten, 
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että kysymys olisi ollut: ”Onko tilalla esiintynyt ison maksamadon aiheuttamia 

maksahylkäyksiä?”. Jatkotutkimuksia tarvittaisiin Suomessa ison maksamadon esiintymisestä 

ja tartuntoihin yhdistyvistä riskitekijöistä.  

 

9.6 Tartuntojen diagnosoimisesta ja tilastoinnista 

 

Tutkielmaa tehdessäni havaitsin, että ison maksamadon aiheuttamien tartuntojen 

diagnosoimisessa ja tilastoinnissa on vielä paljon puutteita. Maksahylkäyksissä on usean tilan 

kohdalla epäselvyyttä, onko vaurioiden aiheuttaja iso vai pieni maksamato. Diagnostiikan 

epävarmuuteen viittaa myös tutkimuksessani tarkastelusta hylkäämäni tila, jonka 

teuraslöydöstä epäilen vahvasti virhediagnoosiksi.  Myös ison maksamadon aiheuttamien 

tartuntojen tilastointi on puutteellista. Ruokaviraston (2020c) tautitilastoissa ei näy niin suurta 

määrää tartuntoja, kuin teurastamolöydöksien määrä antaa ymmärtää. Tähän vaikuttaa 

oletettavasti se, että tartuntojen diagnosointi perustuu lähes pelkästään maksahylkäyksiin. Jos 

ulostenäytteitä haluttaisiin tutkia, olisi sopiva ajankohta näytteen otolle aikaisintaan kolmen 

kuukauden päästä laidunkauden päättymisestä: loppukesä on tartuntojen kannalta suurimman 

riskin aikaa, ja isojen maksamatojen sukukypsyyden saavuttamiseen ja munien ilmaantumiseen 

ulosteeseen voi kulua lähes kolme kuukautta (Deplazes ym. 2016). Ruokavirasto suosittelee 

tällä hetkellä näytteenottoajaksi loppukesää ja se on liian aikainen ajankohta (Ruokavirasto 

2020a).  Jotta ison maksamadon leviämistä voitaisiin estää tehokkaammin ja tartuntoja hallita, 

pitäisi diagnostiikkaa ja tilastointia parantaa. Positiivista on kuitenkin se, että tarkasteluista 

hylättyä tilaa lukuun ottamatta haastattelemani tilat olivat tietoisia tartuntojen esiintymisestä 

tilallaan, eli yhteys teurastamon ja tilallisen välillä on toiminut. 
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