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1 JOHDANTO 
 
Hengitystietulehdukset aiheuttavat nautatiloille merkittäviä tuotannonmenetyksiä ja 

sairaudenhoitokuluja. Nautojen lääkitseminen työllistää tilallisia ja on aikaa vievää. 

Sairastuminen vaikuttaa lisäksi negatiivisesti nautojen hyvinvointiin ja mahdollinen 

antibioottilääkitys suurentaa riskiä antibioottiresistenttien bakteerien kehittymiseen.  

 
Bovine resipiratory disease complex (BRDC) eli BRD-kompleksi on nautojen 

hengitystiesairaus, jonka taustalla tunnetaan monia altistavia tekijöitä ja taudinaiheuttajia 

(Kurćubić ym. 2018). BRD-kompleksissa taudinaiheuttajina voivat toimia niin virukset, 

bakteerit kuin loisetkin (Kurćubić ym. 2018). Yleensä tautitapauksissa eristetään useita 

taudinaiheuttajia, virukset toimivat synergiassa bakteerien kanssa ja altistavat hengitysteitä 

sekundaarisille bakteeritulehduksille (Kurćubić ym. 2018). Toiset virukset ovat yksinäänkin 

voimakkaita taudinaiheuttajia, kuten esimerkiksi bovine respiratory syncytial virus (BRS-virus) 

(Sacco ym. 2014).   

 
Suomessa esiintyviä naudoille hengitystieoireita aiheuttavia viruksia ovat mm. BRS-virus, 

naudan parainfluenssavirus-3 (BPIV-3), naudan koronavirus (BCV) ja naudan adenovirukset 

(BAV) (Ruokavirasto 2019a). Suomessa nautojen hengitystietulehdusten taudinsyyn 

tutkimuksessa on käytössä mm.  Ruokaviraston tutkimuspaketti, joka sisältää bakteeriviljelyn 

ja mikrobilääkeherkkyystutkimuksen, mykoplasma- ja ureaplasmaviljelyn sekä virusten osalta 

BRSV-, BPIV-3- ja BCV-osoituksen sierainlima- ja sivelynäytteistä sekä vasta-

ainetutkimuksen pariseeruminäytteistä (Ruokavirasto 2019a). On kuitenkin olemassa myös 

muita mahdollisia viruksia, jotka voivat aiheuttaa naudoille hengitystieoireita ja altistaa 

sekundaarisille hengitystietulehduksille. Esimerkiksi Härtel ym. (2004) tutkimuksessa 

löydettiin suomalaisista hengitystieoireilevista karjoista BRSV-, BPIV-3- ja BCV-virusvasta-

aineiden lisäksi, naudan adenovirusvasta-aineita (BAV-3 ja BAV-7). Myös Autio ym. (2007) 

totesivat hengitystieoireilevista vasikkakasvattamoista kerätyissä seeruminäytteissä BAV-

vasta-aineita.   

 
Ulkomailla esiintyviä, Suomeakin uhkaavia nautojen hengitystieviruksia ovat mm. naudan 

herpesvirus-1 (BHV-1) ja naudan virusripulivirus (BVDV). BVD-virusta on todettu Suomessa 

viimeksi vuonna 2010 (Ruokavirasto 2019c) ja BHV-1.1-virus on saatu eradikoitua Suomesta 

vuonna 1994 (Nuotio ym. 2007). Influenssaviruksia ja rhinoviruksia ei ole raportoitu naudoilla 

Suomessa, mutta myös niiden ajatellaan aiheuttavan hengitystieoireita tai altistavan 
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sekundaarisille pneumonioille (Hause ym. 2015) (Ferguson ym. 2016). Myös eräiden muiden 

virusten on epäilty olevan osallisena hengitystietulehdusten synnyssä.  

 
Tämän lisensiaatin tutkielman kirjallisuuskatsauksessa perehdytään Suomessa ja muualla 

maailmassa esiintyviin merkittäviin nautojen hengitystieviruksiin. Katsauksessa esitellään 

nautojen hengitystieinfektioita aiheuttavia viruksia virologisesta näkökulmasta, kuvataan 

niiden patogeneesi sekä niiden aiheuttamat tyypilliset makroskooppiset ja histopatologiset 

muutokset. Tutkimusosassa pystytettiin PCR-menetelmä nautojen adeno-, herpes- ja 

parvovirusten toteamiseksi keuhkokudosnäytteistä ja selvitettiin näiden virusten esiintymistä 

aineistossa. Osa näytteistä oli kerätty raadonavaustutkimuksen yhteydessä ja näistä 

käytettävissä oli myös esitiedot sekä makroskooppisen että histopatologisen tutkimuksen 

tulokset, joiden avulla arvioitiin löydöksen merkitystä taudinaiheuttajana.  
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 
 

2.1 BRD-kompleksi 
 
BRD-kompleksi on yleisnimitys nautojen hengitystiesairaudelle, joka voi esiintyä monissa eri 

muodoissa (Kumar ym. 2018). BRD-kompleksin eri muotoja ovat esimerkiksi entsoottinen 

pneumonia, kuljetuskuume, mucosal disease (MD), acute respiratory distress sydrome (ARDS) 

ja atyyppinen interstitielli pneumonia (Kumar ym. 2018). Entsoottisesta pneumoniasta 

puhutaan, kun vasikoilla on hengitystieoireita syntymätilalla, yleensä 2-6 kk iässä, kun taas 

kuljetuskuumetta esiintyy myöhemmin, yleisimmin vieroituksen jälkeen stressaavan tilanteen 

esim. kuljetuksen jälkeen (Dabo ym. 2008). Kurćubić ym. (2018) katsauksessa BRD-

kompleksin oireiksi on lueteltu mm. korkea kuume, alakuloisuus, vähentynyt ruokahalu, silmä- 

ja sierainvuoto, yskiminen ja hengitysvaikeudet (dyspnea). BRD-kompleksin tausta on 

monisyinen, sen syntyyn vaikuttavat niin altistavat tekijät kuin taudinaiheuttajatkin. BRD-

kompleksille altistavia tekijöitä ovat mm. stressi, rajut muutokset säätilassa, pöly, kuljetukset, 

rehun muutokset ja muut sairaudet sekä ongelmat ternimaidon saannissa ja sen laadussa 

(Kurćubić ym. 2018).  

 
BRD-kompleksissa taudinaiheuttajina tunnetaan viruksia, bakteereita, loisia ja mykoplasmoja 

(Kurćubić ym. 2018). BRD-kompleksiin liitettyjä viruksia ovat mm. BRS-virus, 

parainfluenssavirus-3, naudan herpesvirus-1 (BHV-1), naudan koronavirus ja naudan 

virusripulivirus (BVDV) (Kurćubić ym. 2018). Influenssa D -virusta on todettu useissa BRD-

oireilevissa karjoissa (Zhang ym. 2019) ja myös rhinovirusten on epäilty altistavan BRD-

kompleksille (Hause ym. 2015).  

 
Suurin osa BRD-kompleksin aiheuttavista bakteereista on ylempien hengitysteiden 

kommensalistisia bakteereita ja nautojen normaalimikrobistoa (Mosier 2014). Kun biofilmin 

tasapaino järkkyy nämä bakteerit voivat muuntua taudinaiheuttajiksi ja vaeltaa syvemmälle 

hengitysteihin (Mosier 2014). Yleisimmät bakteerit BRD-kompleksissa ovat Mannheimia 

haemolytica ja Pasteurella multocida (Kurćubić ym. 2018). Muita BRD-kompleksissa 

esiintyviä bakteereita ovat Histophilus somni, Arcanobacterium pyogenes, Streptococcus 

pneumonie, Staphylococcus aureus, Chlamydiales spp., Fusobacterium necrophorum, 

Corynebacterium bovis, Streptococcus spp. ja Micrococcus spp.  ja mykoplasmoista 

Mycoplasma bovirhinitis, Mycoplasma dispar, Ureaplasma diversum ja Mycoplasma canis 
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(Kurćubić ym. 2018). Loisista hengitystieoireiden aiheuttaja on mm. naudan keuhkomato 

Dictyocaulus vivipar (Caswell 2016).  

 

BRD-kompleksissa virukset ja bakteerit toimivat synergiassa (Kurćubić ym. 2018). Virukset 

alentavat hengitysteiden puolustusmekanismeja ja immuunijärjestelmän toimintaa, jolloin 

bakteerit pääsevät sekundäärisesti infektoimaan hengitysteitä (Kurćubić ym. 2018). Virukset 

pahentavat bakteerien aiheuttamaa kudostuhoa ja ne voivat haitata alveolaaristen makrofagien 

toimintaa sekä lymfosyyttien jakautumista (Kurćubić ym. 2018). Ne voivat myös indusoida 

puolustussolujen apoptoosia, estää interferonien ja vasta-aineiden tuotantoa ja vähentää 

leukosyyttien määrää (Kurćubić ym. 2018). 

 
BRD-kompleksi aiheuttaa maailmanlaajuisesti suuria taloudellisia kuluja maataloudelle 

(Kurćubić ym. 2018). Se aiheuttaa korkeaa sairastuvuutta, kuolleisuutta, painon menetystä, 

heikentynyttä ravinnon hyväksikäyttöä sekä maidontuotanto- että lihakarjoissa, lisääntyneitä 

lääke- ja eläinlääkärikuluja, lisätyövoiman tarvetta sekä tuotannon laskua tiloilla (Kurćubić ym. 

2018). Mikrobilääkkeiden käyttö lisää antibioottiresistenssiä ja kehittyvä antibioottiresistenssi 

onkin haaste BRD-kompleksin hoidossa (Kumar ym. 2018). BRD-kompleksiin sairastuminen 

vaikuttaa negatiivisesti nautojen hyvinvointiin. Lihakarjan kasvatuksessa BRD-kompleksi on 

suurin sairastuvuuden ja kuolleisuuden aiheuttaja maailmanlaajuisesti (Sacco ym. 2014). 

EU:ssa BRD-kompleksista aiheutuneiden kulujen on arvioitu olevan 576 miljoonaa euroa 

vuodessa (Kurćubić ym. 2018).  

 

2.2 Nautojen hengitystievirukset 
 
2.2.1 Bovine Respirtory syncytial -virus  
 
Yleistä  

Bovine respiratory syncytial -virus eli BRSV, kuuluu Paramyxoviridae-heimoon 

Pneumovirinae-alaheimoon ja Orthopneumovirus-sukuun (Amarasinghe ym. 2018). RS-

viruksen genomi on lineaarinen yksijuosteinen negatiivijuosteinen RNA ja se on vaipallinen 

virus (Balasuriya ym. 2017). BRS-viruksella on kaksi alatyyppiä A ja B, joiden erottelu 

perustuu antigeenisiin ja geneettisiin eroihin (Sacco ym. 2014). Eri alatyyppien kliinistä 

merkitystä ei tunneta (Caswell 2016). BRS-virus replikoituu yleensä värekarvallisen 

hengitysepiteelin ja tyypin II pneumosyyttien sytoplasmassa (Balasuriya ym. 2017). BRS-virus 

voi infektoida myös lymfosyyttejä, mutta se ei replikoidu niissä (Caswell 2016). 
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BRS-virusta esiintyy naudoilla maailmanlaajuisesti (Balasuriya ym. 2017). Se aiheuttaa 

erityisesti vastasyntyneille vasikoille ja nuorkarjalle keuhkokuumetta (pneumonia), nesteen 

kertymistä keuhkoihin (keuhkoödeema) ja ilmapöhöä (emfysema) (Balasuriya ym. 2017). BRS-

virusinfektiot ovat yleisiä erityisesti talvella ja voimakkaan lämpötilan laskun jälkeen 

(Balasuriya ym. 2017). BRS-virus voi osallistua myös entsoottisen pneumonian aiheuttamiseen 

vasikoilla ja ns. kesäpneumonian aiheuttamiseen lihankarjassa (Sacco ym. 2014). Yleensä 

BRS-virus infektoi 2 viikon – 5 kuukauden ikäisiä vasikoita ja suurimmillaan ilmaantuvuus 

(insidenssi) on 1-3kk iässä, infektioita tavataan kuitenkin satunnaisesti myös vanhemmilla 

eläimillä (Caswell 2016). BRS-virus altistaa sekundaarisille bakteeri-infektioille ja BRD-

kompleksille (Balasuriya ym. 2017). Sekundaari-infektioissa tyypillinen aiheuttaja on 

Mannheimia haemolytica (Balasuriya ym. 2017). BRSV-infektion tartuttavuus (morbiditeetti) 

on tyypillisesti korkea, mutta kuolleisuus (mortaliteetti) puolestaan matala (Balasuriya ym. 

2017).   

 
BRS-virusta esiintyy Suomessa ja se kuuluu Ruokaviraston hengitystietulehdustutkimukseen 

(Ruokavirasto 2019a). Evirassa tutkittiin vuosina 2009-2016 yhteensä 530 syväsivelynäytettä, 

joista BRS-virusta todettiin 128:sta, eli näytteistä 24 % oli BRS-virus positiivisia (Ruokavirasto 

2019b). Ruotsalaisessa tutkimuksessa Ruotsin lypsykarjojen BRS-virusvasta-ainepositiivisuus 

vaihteli eteläisissä lääneissä 75-100 % ja pohjoisissa lääneissä 0-80 %, pohjoisessa Ruotsissa 

yksi alue oli pysynyt täysin BRS-virus vapaana (Ohlson ym. 2013). Vuonna 2007 ruotsalaisten 

lihakarjojen BRS-viruksen prevalenssi oli 39,2 % (Beaudeau ym. 2010). Virusta voidaan 

ehkäistä rokottamalla, Suomessa on markkinoilla Bovilis bovipast RSP -rokote, joka sisältää 

inaktivoitua BRS-virusta (Ruokavirasto 2020).   

 
BRS-virus tarttuu helposti, todennäköisesti aerosolien ja pisaroiden kautta hengitysteiden 

eritteistä (Balasuriya ym. 2017). Aiemmat vasta-aineet tai rokotteet eivät estä viruksen 

replikaatiota tai vähennä viruksen erittymistä, mutta saattavat lieventää oireita (Balasuriya ym. 

2017). BRS-viruksen on todettu säilyvän karjoissa ja näin tartuttavan aina uudelleen uusia 

eläimiä (Balasuriya ym. 2017). Myös samat eläimet voivat saada uudelleen BRS-virus infektion 

(Sacco ym. 2014). Hyvä tautisuojaus vähentää sairauden prevalenssia karjoissa (Ohlson ym. 

2013).  
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Oireet 

Infektio voi sijaita ylemmissä hengitysteissä tai sekä ylemmissä että alemmissa hengitysteissä 

(Balasuriya ym. 2017). Tyypillisiä BRS-viruksen oireita ovat alakuloisuus, hengitystiheyden 

nousu, sierainvuoto, yskä, nopeasti nouseva korkea kuume, pumppaava hengitys ja uneliaisuus 

(Kleim ym. 2019). Muita BRS-viruksesta aiheutuneita oireita ovat hengitysvaikeudet, vetinen 

eli seroosi silmävuoto, kuiva turpa, vähentynyt aktiivisuus, ja anoreksia (Sacco ym. 2014). 

Infektion aikana vasikoiden päiväkasvu hidastuu (Kleim ym. 2019).  

 
Oireiden vakavuus vaihtelee lievästä vakavaan ja oireet voivat olla jopa tappavia (Sacco ym. 

2014). Oireiden on havaittu olevan pahempia vasikoilla, jotka ovat samanaikaisesti BVDV-

infektoituneita (Caswell 2016). Thomas ym. (1984) tutkimuksessa kokeellisesti infektoidut 

vasikat eivät saanet hengitystieoireita, mutta niillä oli selkeitä patologisia muutoksia 

hengitysteissä. Toisaalta taas Kleim ym. (2019) tutkimuksessa kaikilla BRS-viruksella 

infektoiduilla vasikoilla havaittiin hengitystieoireita. BRS-virusinfektio voi olla myös 

subkliininen (Sacco ym. 2014). Subkliinisissä infektioissa, eläimillä saattaa esiintyä 

ruokahaluttomuutta, joka vaikuttaa aktiivisuuteen ja painonkehitykseen (Sacco ym. 2014). 

Joskus BRS-virus esiintyy kahdessa vaiheessa, joista ensimmäinen on lievempi oireinen 

infektio ja päiviä tai viikkoja sen jälkeen esiintyy re-infektio, joka voi olla tappava ja aiheuttaa 

äkkikuolemia (Caswell 2016). 

 
Vakavimmat BRS-viruksen oireet kestävät yleensä 2-6 päivää (Kleim ym. 2019). BRS-

viruksen inkubaatioaika on 2-5 päivää (Sacco ym. 2014), mutta joissain kokeellisissa 

infektioissa oireiden ilmaantuminen on kestänyt seitsemänkin päivää (Caswell 2016). Kleim 

ym. (2019) tutkimuksessa ensimmäiset oireet havaittiin 3 päivää vasikan infektoimisesta. 

Kokeellisissa infektioissa viruseritys on alkanut toisena päivänä infektiosta, ollut maksimissaan 

4 päivää infektoitumisen jälkeen ja viruseritys on loppunut 7-10 päivässä (Caswell 2016). 

Kleim ym. (2019) tutkimuksessa vasikat erittivät infektiivistä virusta vielä 13-19 päivää 

infektoitumisen jälkeen.  

 
Patologiset muutokset 

Makroskooppiset muutokset 

Kokeellisissa BRS-virusinfektioissa vasikoilla on havaittu merkittäviä patologisia muutoksia 

(leesioita) hengitysteissä (Kleim ym. 2019). Leesioiden on ajateltu johtuvan osittain isännän 

omasta immuunivasteesta, ei niinkään itse viruksesta (Balasuriya ym. 2017). Leesioita nähdään 
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useimmiten keuhkoissa, nenäontelossa ja paikallisissa imusolmukkeissa (Thomas ym. 1984, 

Kleim ym. 2019). Kokeellisissa infektioissa vasikoilla on havaittu tulehdusnesteinen 

(eksudatiivinen) ja epiteelisolujen jakautumista aiheuttava (proliferatiivinen) 

keuhkoputkentulehdus (bronkiitti) tai limainen ja märkäinen (mukopurulentti) bronkiitti ja 

pienten keuhkoputkien tulehdus (bronkioliitti), sekä keuhkokuume, jossa keuhkoputkien ja 

keuhkojen välikudos on tulehtunut (bronkointerstitiaalinen pneumonia) (Thomas ym. 1984, 

Kleim ym. 2019). Joillekin vasikoille on kehittynyt myös bronchiolitis obliterans, jolloin 

sidekudoksinen (fibroottinen) kudos peittää osaa pienten keuhkoputkien (bronkiolit) 

epiteeleistä ja tukkii hengitystien (Kleim ym. 2019).  

 
Keuhkojen leesiot ovat usein erilaisia keuhkojen pään- ja vatsanpuolella (kranioventraalisesti) 

kuin hännän ja selänpuolella (kaudodorsaalisesti) keuhkoja ja osien välillä voi muutosten takia 

näkyä selkeä raja (Sacco ym. 2014). Keuhkoissa voidaan nähdä ilmattomuutta (atelektaasi) ja 

kokonaisten keuhkolohkojen kasaan painumista (Thomas ym. 1984). Atelektaasi ja keuhkojen 

kasaan painuminen esiintyy yleensä kranioventraalisesti ja nämä keuhkojen osat ovat väriltään 

syvän punavioletit (Sacco ym. 2014). Kaudodorsaaliset osat taas ovat kalpeita (Sacco ym. 

2014). Kaudodorsaalisissa keuhkojen osissa on usein ilmantäyteisiä (emfysematoottisia) tai 

ödemaattisia leesioita, johtuen täyttymishäiriöistä (Sacco ym. 2014). Toisinaan taas 

kaudodorsaaliset osat voivat olla raskaat, normaalia kovemmat ja ödemaattiset (Caswell 2016). 

 
Keuhkojen leesioissa on kuitenkin havaittu olevan paljon vaihtelua (Caswell 2016). 

Esimerkiksi joissain tapauksissa leesiot eivät eroa kaudaalisissa ja kraniaalisissa lohkoissa, 

vaan keuhkot ovat kokonaan punaiset ja tiiviit (Caswell 2016).  Leesioita voi olla myös vain 

kraniaali-, keski- ja lisälohkoissa tai monipaikallisesti (multifokaalisesti) (Sacco ym. 2014). 

Mahdollisia leesioita ovat myös ilmarinta (pneumothorax), ilmavälikarsina 

(pneumomediastinum) tai ilma sydänpussissa (pneumopericardium) (Sacco ym. 2014).  Joskus 

havaitaan laajaa (diffuusia) keuhkojen välikudoksen (interstitielliä) pneumoniaa, jossa 

emfysemaa on kaikissa keuhkolohkoissa (Balasuriya ym. 2017). Yleensä vasikoilla, jotka 

kuolevat hengitystieoireisiin on keuhkopussin alaista (subpleuraalista) tai keuhkolohkojen 

välistä (interlobulaarista) emfysemaa ja ilmarakkuloiden (bullien) muodostumista (Caswell 

2016). 

 
Leesioita nähdään myös muualla kuin keuhkoissa. Nenäontelossa, henkitorvessa (trakea), 

bronkeissa ja bronkioleissa voi olla vaahtoista mukopurulenttia sisältöä (Sacco ym. 2014). 

Keuhkojen, keuhkoputkien ja mediastinumin imusolmukkeet ovat suurentuneet 
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(lymfadenopatia) (Sacco ym. 2014) ja joissain tapauksissa jopa veriset (hemorragiset) (Caswell 

2016). Kokeellisissa infektioissa on havaittu myös keuhkopussintulehdusta (pleuriitti) (Kleim 

ym. 2019). 

 
Histopatologiset muutokset 

Akuutissa vaiheessa virus aiheuttaa nimensä mukaisesti bronkeissa ja bronkioleissa 

epiteelisolujen yhteenliittymistä (synsytia) ja alveoleissa makrofagien ja tyyppi II 

pneumosyyttien synsytiaa, lisäksi epiteelisoluissa saattaa erottua eosinofiilisia solunsisäisiä 

(intrasytoplasmaisia) inkluusioita (Caswell 2016). Tyypillisesti nämä muutokset näkyvät 

kranioventraalilohkoissa (Caswell 2016). Imukudoksen solumäärän kasvua (hyperplasia) 

esiintyy nenäontelossa, keuhkoputkissa ja paikallisissa imusolmukkeissa (Kleim ym. 2019). 

Nenäontelon limakalvolla voidaan nähdä histologisesti paikallisia kuolioita (nekrooseja) ja 

irronneita epiteelisoluja (Thomas ym. 1984). RS-virusantigeeni voidaan osoittaa leikkeissä 

immunohistokemiallisella värjäyksellä (Caswell 2016). 

 
Muita BRS-virusinfektion aiheuttamia histologisia leesioita ovat bronkointerstitiaalinen 

pneumonia, nekrotisoiva bronkioliitti, tyyppi II pneumosyyttien hyperplasia, eksudatiivinen ja 

proliferatiiivinen alveolien tulehdus (alveoliitti) (Sacco ym. 2014). Bronkioleja peittää litistynyt 

epiteeli ja niiden luumenissa on irronneita, nekroottisia epiteelisoluja (Caswell 2016). Bronkien 

ympärillä (peribronkaalisesti) ja alveolien seinämissä voidaan havaita neutrofiilisia 

granulosyyttejä ja lymfosyyttejä (Thomas ym. 1984). Alveolien luumenissa nähdään 

mikroskooppisesti kirkasta (seroosia) proteiinipitoista nestettä, fibriiniä, alveolaarisia 

makrofageja, neutrofiilisia granulosyyttejä ja solujen hajoamista (Sacco ym. 2014).  

 
BRSV aiheuttaa akuuttien muutosten lisäksi subakuutteja ja kroonisia muutoksia. Subakuutit 

muutokset johtuvat virusinfektoitujen solujen tuhoutumisesta ja ovat nähtävissä n. 8 päivää 

infektoitumisen jälkeen (Caswell 2016). Tällöin bronkiolien epiteelistä tulee hyperplasinen ja 

synsytiasoluja ei enää ole todettavissa. Alveolien väliseinät (alveolaariseptat) voivat 

paksuuntua tiettyjen lohkojen ympäriltä (lobulaarisesti) tai diffuusisti (Sacco ym. 2014). 

Tyyppi II pneumosyytit lisääntyvät ja muodostavat hautakiven näköisiä soluja alveoleissa 

(Caswell 2016). Lymfosyytit ja plasmasolut sijaitsevat peribronkkiellisti ja perivaskulaarisesti 

eli ympäröivät bronkioleja ja verisuonia (Caswell 2016). Kroonisissa 

viruspneumoniatapauksissa vasikat voivat kuolla sydänvikaan, jonka aiheuttaa kohonnut 

keuhkojen verenpaine (Caswell 2016). Tällaisilla vasikoilla on lisäksi sydämessä oikean 

kammion laajentumista sekä sydänlihassolujen kasvua (hypertrofiaa), ihonalaista ödemaa, 
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nestettä vatsaontelossa (askites) (Caswell 2016). Myös keuhkojen pienisä valtimoissa 

(arterioleissa) voidaan havaita paksuuntumista kohonneen keuhkoverenpaineen seurauksena 

(Caswell 2016).  

 

2.2.2 Naudan parainfluenssavirus-3  
 
Yleistä  

Naudan parainfluenssavirus-3 (BPIV-3) kuuluu Paramyxoviridae-heimoon ja -

sukuun (Amarasinghe ym. 2018). Se on vaipallinen, segmentoitumaton, negatiivijuosteinen 

yksijuosteinen RNA-virus (Balasuriya ym. 2017). Parainfluenssa-3-viruksesta on löydetty 

kaksi eri genotyyppiä BPIV-3a ja BPIV-3b (Horwood ym. 2008). Myöhemmin viruksesta on 

löydetty myös kolmas genotyyppi, kuitenkaan eroja eri genotyyppien patogeneeseissä ei ole 

havaittu (Balasuriya ym. 2017). Naudan parainfluenssa-3-viruksen tärkeimmät tartuntareitit 

ovat todennäköisesti aerosolit ja esineet tai materiaalit (fomiitit), jotka ovat saastuneet 

sieraineritteillä (Balasuriya ym. 2017). Virusta voidaan eristää sieraineritteistä vielä 7-9 päivää 

infektion jälkeen (Balasuriya ym. 2017). Ternimaidosta saadut vasta-aineet ja rokotteet 

suojaavat yleensä parainfluenssavirus-3-infektiota vastaan, mutta vielä ei tiedetä, tehoaako 

rokote kaikkiin kolmeen eri genotyyppiin (Balasuriya ym. 2017). 

 
BPIV-3-infektio on maailmalla laajasti levinnyt ja sitä esiintyy useimmiten 2-8 kk ikäisillä 

vasikoilla sekä liha- että lypsykarjassa (Caswell 2016). BPIV-3 infektioita esiintyy Suomessa, 

ja se kuuluu Ruokaviraston hengitystietutkimuksiin (Ruokavirasto 2019a). Vuonna 2017 

analysoitiin 156 syväsivelynäytettä parainfluenssa-3 viruksen varalta, näistä näytteistä 

kuudesta eli n. neljästä prosentista todettiin parainfluessa-3-virusinfektio (Ruokavirasto 

2019b). Autio ym. 2007 tekemässä tutkimuksessa tutkittiin suomalaisia vasikkakasvattamoita, 

joissa oli havaittu hengitystieoireita, viruslöydöksistä BPIV-3 osalta tehtiin eniten. Tutkituista 

näytteistä 16 % ja karjoista 53 % oli BPIV-3 positiivisia (Autio ym. 2007). BPIV-3 

infektoituneista karjoista 58 %:sta löydettiin myös jotain toista virusta (Autio ym. 2007).  Tautia 

voidaan ehkäistä rokottamalla, Suomessa on markkinoilla Bovilis bovipast RSP -rokote, joka 

sisältää inaktivoitua parainfluenssa-3-virusta (Ruokavirasto 2020).   

 
Naudan parainfluenssa-3-virus infektoi keuhkoputkien värekarvallisia epiteelisoluja, 

bronkiolien värekarvattomia ja värekarvallisia soluja, tyypin I ja II pneumosyyttejä, 

alveolaarisia makrofageja ja lymfosyyttejä (Caswell 2016). On kiisteltyä, kuinka suuressa 

osassa naudan parainfluenssavirus-3 yksinään on hengitystieoireiden aiheuttajana, mutta sen 
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tiedetään ainakin altistavan BRD-kompleksille (Balasuriya ym. 2017). Mehinagic ym. (2019) 

tekemässä tutkimuksessa todettiin Mykoplasma bovis -bakteerin ja parainfluenssavirus-3:n 

olevan yleinen patogeeniyhdistelmä, etenkin kroonisissa bronkopneumonia-tapauksissa. 

Tutkimuksessa havaittiin myös parainfluenssa-3-viruksen vasta-aineita naudoilla, joilla oli 

akuutti tai krooninen bronkopneumonia tai bronkointersistiaalinen pneumonia tai akuutti 

interstitiaalinen pneumonia (Mehinagic ym. 2019). Lisäksi parainfluenssa-3-virus A-

genotyypin on todettu aiheuttavan tiineille naudoille abortteja (Macías-Rioseco ym. 2019).  

 
Oireet 

Vasikoilla infektio on usein subkliininen, joskus voi kuitenkin esiintyä kuumetta, silmä- ja 

sierainvuotoa, alakuloisuutta, hengitysvaikeuksia ja yskää (Balasuriya ym. 2017). Oireena 

voidaan nähdä myös kohonnut hengitystiheys (hyperpnea) (Caswell 2016). Kokeellisessa 

infektioissa infektoiduilla vasikoilla havaittiin seroosia sierainvuotoa ja lämmönnousua (Tsai 

ja Thomson 1975).  Oireet kestävät tavallisesti 3-4 päivää (Balasuriya ym. 2017). 

Parainfluenssa-3-virus saattaa aiheuttaa myös aikuisille naudoille ylähengitystiesairauden, 

johon liittyy sierainvuotoja, fibrinoottista eritettä, leuanalaista turvotusta (submandibulaarista 

ödemaa) ja verenvuotoa sieraimista (Caswell 2016).  

 
Patologiset muutokset 

Yleensä parainfluenssa-3-virus aiheuttaa vähäisiä patologisia löydöksiä (Caswell 2016). 

Kokeellisissa infektiossa bronkoalveolaariset leesiot ovat olleet voimakkaampia kuin 

muutokset henkitorvessa (Tsai ja Thomson 1975). Myös BPIV-3a-infektion takia 

abortoituneilta sikiöiltä on löydetty raadonavauksissa hengitystiemuutoksia (Macías-Rioseco 

ym. 2019).  

 
Makroskooppiset muutokset 

Makroskooppisia muutoksia nähdään lähinnä keuhkoissa (Tsai ja Thomson 1975). 

Makroskooppisesti keuhkoissa nähdään erikokoisia verisiä (hyperemisia) alueita keuhkojen 

kärjen (apikaalisissa) keuhkolohkoissa ja ventraalisesti palleanpuoleisissa lohkoissa (Tsai ja 

Thomson 1975). Keuhkoissa voidaan myös havaita kranioventraalinen tai yleistynyt 

harmaapunainen lobulaarinen kuviointi (Caswell 2016). Keuhkojen rakenne voi olla kova tai 

kumimainen ja ne saattavat olla lievästi turvonnet tai niissä voi olla atelektaasia (Caswell 2016).  

Vasikoilla, jotka ovat kuolleet hengitystieoireisiin, saattaa olla emfyseemaa kaudaalisissa 

keuhkolohkoissa (Caswell 2016). 
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Histopatologiset muutokset 

Histologisia muutoksia on kokeellisten infektioiden jälkeen löydetty henkitorvesta, 

keuhkoputkista, bronkioleista ja alveoleista (Tsai ja Thomson 1975, Bryson ym. 1983). 

Muutokset ovat erilaisia akuutissa vaiheessa ja parantumisvaiheessa (Bryson ym. 1983). Sekä 

tuman- että sytoplasman sisäisiä eosinofiilisiä inkluusiokappaleita voidaan nähdä trakean 

epiteelisoluissa ja bronkiolien epiteelisoluissa (Tsai ja Thomson 1975). Inkluusiokappaleita voi 

esiintyä myös alveolaarisissa makrofageissa ja tyypin II pneumosyyteissä (Balasuriya ym. 

2017). Trakean epiteelisolujen värekarvoissa voidaan havaita vaurioita ja epiteelisolut voivat 

olla osittain hajonneet (Tsai ja Thomson 1975). Naudan parainfluenssavirus-3 voidaan osoittaa 

immunohistokemiallisessa värjäyksessä (Caswell 2016). 

 
Kokeellisissa infektioissa keuhkoissa on havaittu bronkioliittia, atelektaasia ja alveoliittia (Tsai 

ja Thomson 1975). Vakavasti infektoituneilla alueilla nähdään epiteelisolujen degeneraatiota ja 

nekroosia bronkioleissa ja alveoleissa (Bryson ym. 1983). Vakavissa infektioissa bronkiolien 

epiteeli on katkonainen ja ulseroitunut (Bryson ym. 1983). Osittain bronkiolien epiteelissä on 

nähtävissä myös hyperplasiaa (Bryson ym. 1983). Bronkiolien ja alveolien ontelossa 

(luumenissa) voi olla alveolaarisia makrofageja sekä lymfosyyttejä, kuolleita soluja ja fibriiniä 

(Bryson ym. 1983). Alveolaariseptat voivat olla paksuuntuneet ja nähtävissä on alveolien 

tyyppi II pneumosyyttien jakautumista (Bryson ym. 1983). Parantumisvaiheessa, 7-12 päivää 

kokeellisten infektoiden jälkeen voi esiintyä keuhkoputkien tukkeutumista (bronchiolitis 

obliterans) (Caswell 2016). 

 

 2.2.3 Naudan koronavirus 
 
Yleistä 

Naudan koronavirus (BCV) kuuluu Coronaviridae-heimoon ja Coronavirinae-alaheimoon 

Betacoronavirus-sukuun ja Betacoronavirus 1 -lajiin (ICTV 2019). Koronavirukset ovat 

vaipallisia ja niillä on yksijuosteinen positiivijuosteinen RNA-genomi (Balasuriya ym. 2017). 

Fulton ym. 2013 tutkimuksessa naudan koronavirusten havaittiin jakautuvan kahteen eri 

genomiseen haaraan clade 1 ja clade 2 ja ne voitiin vielä jakaa geneettisten erojen perusteella 

alatyyppeihin 2a, 2b ja 2c. Naudan koronavirus tarttuu ulosteiden välityksellä, aerosoleina ja 

pisaratartuntana (Balasuriya ym. 2017). Virusta eritetään sekä ulosteissa, että sieraineritteistä 

10 päivää infektion jälkeen (Balasuriya ym. 2017). Myös terveet eläimet saattavat erittää 

virusta, joten näin infektion on ajateltu kiertävän karjassa aina uudelleen (Balasuriya ym. 2017).  
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Naudan koronavirus aiheuttaa sekä ruuansulatuskanavan että hengitysteiden infektioita 

(Caswell 2016). Se on tärkeä vasikoiden suolistosairauden aiheuttaja, mutta aiheuttaa välillä 

myös hengitystieinfektion 2-16 viikon ikäisille vasikoille (Caswell 2016). Naudan koronavirus 

on myös aikuisten nautojen talvidysenterian aiheuttaja ja koronavirusinfektion on todettu 

altistavan nautoja BRD-kompleksille (Balasuriya ym. 2017). Hengitystiesairauden aiheuttajana 

naudan koronavirus on kiistelty aihe ja sen aiheuttamista patologisista muutoksista on hyvin 

vähän tutkimustietoa saatavilla (Ellis 2019). Vain muutamassa tutkimuksessa patologiset 

muutokset on pystytty luotettavasti yhdistämään koronavirukseen (Ellis 2019). Naudan 

koronavirus eristetäänkin usein useamman taudinaiheuttajan aiheuttamissa 

hengitystietulehduksissa (Ellis 2019). 

 
Naudan koronavirusta esiintyy Suomessa ja se kuuluu Ruokaviraston 

hengitystietulehdustutkimuspakettiin (Ruokavirasto 2019a). Evira (nykyisin Ruokavirasto) 

tutki nautojen syväsivelynäytteitä vuosina 2009-2016 yhteensä 530 kpl, joista 267:ä todettiin 

koronavirus, eli noin puolella tutkituista oli positiivinen koronaviruslöydös (Ruokavirasto 

2019b). Beaudeau ym. (2010) tutkivat BCV-vasta-aineiden esiintymistä ruotsalaisissa 

lihakarjoissa. Vuonna 2007 Ruotsissa BCV:n prevalenssi lihakarjoissa oli 43,1% (Beaudeau 

ym. 2010). Tutkimuksessa havaittiin BCV-positiivisten karjojen olevan todennäköisemmin 

myös BRSV-positiivisia (Beaudeau ym. 2010). Suomessa BCV:n aiheuttaman vasikkaripulin 

ehkäisyyn on käytössä rokote, Rotavec Corona, jonka yhtenä komponenttina on inaktivoitu 

naudan koronavirus (Fimea 2019).   

 
Oireet 

Koronavirusinfektiossa sekä hengitystie- että ruuansulatuskanavaoireita voi esiintyä 

samanaikaisesti (Caswell 2016). BCV aiheuttaa yleensä lieviä hengitystieoireita, joita ovat 

kuume, seroosi sierainvuoto, niiskutus ja yskiminen (Caswell 2016). Kokeellisissa infektioissa 

on todettu myös hengityksen vinkumista ja suu avoinna hengittämistä (Kabil ja Basaraba 1997). 

Joskus vasikoille saattaa kehittyä BCV-infektion seurauksena pneumonia (Balasuriya ym. 

2017). Talvidysenterian oire on äkillinen verinen ripuli, joka leviää nopeasti karjassa 

(Balasuriya ym. 2017). Talvidysenteriaan sairastuneet tulevat huonokuntoisiksi ja vähentävät 

maidontuotantoa, monilla on samanaikaisesti myös hengitystieoireita (Balasuriya ym. 2017). 

Kokeellisissa infektioissa koronaviruksen inkubaatioaika on ollut 1-8 päivää (Park ym. 2007).  
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Patologiset muutokset 

Kokeellisissa infektioissa vasikoilla havaittiin verentungos (kongestio), verenvuotoa ja 

turvotusta keuhkolohkojen väliseinissä (Kabil ja Basaraba 1997). Vasikoilla havaittiin 

interstitiellia pneumoniaa ja alveolien seinämät olivat paksuuntuneet välikudokseen 

tunkeutuneista mononukleaarisia tulehdussoluja (Kabil ja Basaraba 1997). 

 
Park ym. (2007) infektoivat vasikoita kokeellisesti koronaviruksella ja kuvasivat histologiset 

muutokset. Muutoksia todettiin sekä ylä- että alahengitysteissä. Infektoiduilla vasikoilla 

havaittiin histologisesti epiteelisolujen värekarvojen tuhoutumista epiteelisolujen 

degeneraatiota ja nekroosia nenäontelon ja henkitorven limakalvolla. Myös lymfosyyttejä 

tunkeutui limakalvonalaiskerrokseen joillain infektoiduilla vasikoilla. Keuhkoissa koronavirus 

aiheutti interstitiaalisen pneumonian. Keuhkoissa histologisesti todettiin nekroosia ja alveoleja 

ympäröivien solujen tuhoutumista. Tyypin II pneumosyyteissä havaittiin hyperplasiaa ja 

interstitiumissa makrofageja. Vaahtomakrofageja, seinämästä irronneita soluja, 

fibriinihyytymiä ja eosinofiilistä proteiinipitoista nestettä todettiin alveoleissa. Myös 

keuhkoputkissa ja bronkioleissa havaittiin irronneita ja nekroottisia epiteelisoluja. Lisäksi 

patologisia muutoksia nähtiin ruuansulatuskanavassa. (Park ym. 2007) 

 

2.2.4 Naudan adenovirukset 
 
Yleistä 

Adenovirukset ovat vaipattomia ikosahedraalisia DNA-viruksia (Balasuriya ym. 2017). Niiden 

genomi on lineaarinen ja kaksijuosteinen (Balasuriya ym. 2017). Naudan adenoviruksesta 

tunnetaan serotyypit 1-10 (BAV1-10) (Balasuriya ym. 2017). Naudan adenovirukset 1, 2, 3, 9 

ja 10 luokitellaan Mastadenovirus -sukuun (tyypit A, B ja C) ja muut 4, 5, 6, 7 ja 8 jaetaan 

Atanedovirus -sukuun (tyyppi D) (Zhu ym. 2011). Vasikoilla tyypit 3 ja 5 ovat osoittautuneet 

patogeenisemmiksi kuin muut (Narita ym. 2003). Naudan adenovirusten rooli primaarin 

hengitystietulehdusten aiheuttajana on edelleen kiistelty (Caswell 2016). Adenovirukset voivat 

altistaa bakteeripneumonioille vaurioittamalla värekarvaepiteeliä ja alveolaarisia makrofageja 

(Caswell 2016). Nautojen adenoviruksia on eristetty vasikoista, joilla on pneumonia, 

suolistotulehdus (enteriitti), silmän sidekalvontulehdus (konjunktiviitti), sarveis- ja 

sidekalvontulehdus (keratokonjunktiviitti) tai ”weak calf”-syndrooma (MacLachan & Dubovi 

2017).   
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Härtel ym. (2004) mukaan naudan adenovirusta esiintyy paljon Suomessa. Vuonna 1998-1999 

tehdyssä tutkimuksessa BAV-3-viruksen vasta-ainetta löydettiin 83 prosentilta tutkituista 

hengitystieoireilevista karjoista Suomessa (Härtel ym. 2004). Vastaava luku BAV-7-viruksen 

vasta-aineille oli 100 % (Härtel ym. 2004).  Vuonna 2002-2004 tehdyssä tutkimuksessa vasta-

aineita nautojen adenoviruksille löydettiin 50 prosentilta tutkituista vasikkakasvattamoista, 

joissa oli havaittu hengitystieoireita (Autio ym. 2007). Fent ym. (2002) eristivät Yhdysvalloissa 

tutkimuksessaan BAV-7-serotyyppiä kahdeksasta vasikasta, joista kolme oli terveitä ja viidellä 

havaittiin hengitystieoireita. Tutkimuksen 33 päivän aikana vasikoista 38:lla eli 19 prosentilla 

havaittiin vasta-aineita BAV-7 vastaan (Fent ym. 2002).  BAV-3-virusta vastaan on onnistuttu 

kehittämään rokote (Mattson ym. 1987). Rokotteet nautojen adenoviruksia vastaan eivät 

kuitenkaan ole laajasti käytössä tai markkinoilla.   

 
Oireet 

Narita ym. (2003) infektoivat kokeellisesti vasikoita BAV-3:lla, tutkimuksessa vasikoilla ei 

todettu hengitystieoireita tai ripulia, joillain vasikoilla lämpö kohosi hiukan (39,5 °C) 

muutamaksi päiväksi. Myöskään Ide ym. (1969) eivät havainneet BAV-1- tai BAV-3-

serotyypeillä infektoiduilla vasikoilla huomattavia kliinisiä oireita. Osalla vasikoista havaittiin 

lievää lämmön kohoamista ja ajoittaista syömättömyyttä (Ide ym. 1969). Toisaalta Lehmkuhl 

ym. (1975) BAV-3-serotyypillä infektoimat vasikat saivat hengitystieoireita. Näillä vasikoilla 

todettiin kuumetta, hyperpneaa, dyspneaa, syömättömyyttä ja yhdellä vasikoista lievää ripulia 

(Lehmkuhl ym. 1975).  

 
Lehmkuhl ym. (1999) infektoivat kokeellisesti vasikoita BAV-10-serotyypillä. Vasikoilla 

havaittiin hengitystieoireita, jotka vaihtelivat lievistä kohtalaisiin. Oireina havaittiin 

lisääntynyttä hengitystiheyttä, kuumetta ja syömättömyyttä. Korkein mitattu kuume oli 41,2 °C.  

Adenovirusta eristettiin sieraineritteistä ja ulosteista 3-9 päivää vasikoiden infektoimisen 

jälkeen ja keuhkoista sekä trakean eritteistä 7-14 päivää infektoimisen jälkeen (Lehmkuhl ym. 

1999). Kokeellisessa infektioissa BAV-2-serotyypillä infektoiduilla vasikoilla havaittiin 

sierainvuotoa ja voimistunutta hengitystä 3-8 päivää infektoimisen jälkeen (Rusvai ym. 1993).  

 
Patologiset muutokset 

Makroskooppiset muutokset 

Makroskooppiset löydökset sijaitsevat BAV-3-infektiossa lähinnä keuhkoissa ja 

imusolmukkeissa (Narita ym. 2003). Kokeellisissa infektioissa BAV-3-viruksella havaittiin 
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keuhkoissa tummanpunaisia, epäsäännöllisiä alueita kaudaalisesti keuhkojen oikealla puolella 

(Narita ym. 2003). BAV-3-viruksella infektoiduilla vasikoilla esiintyi myös keuhkojen ja 

mediastinaalisten imusolmukkeiden suurentumista ja kongestiota (Narita ym. 2003). Myös 

kateenkorvan surkastumista (atrofiaa) on havaittu (Narita ym. 2003).  

 
Myös BAV-10 ja BAV-2 serotyyppien on todettu aiheuttavan makroskooppisia muutoksia 

hengitysteihin (Lehmkuhl ym. 1999) (Rusvai ym. 1993). Kokeellisesti BAV-10-serotyypillä 

infektoiduilla vasikoilla havaittiin keuhkoissa tiivistyneitä alueita kranioventaalisesti sekä 

limaa ja fibriiniä keuhkoputkissa ja bronkioleissa (Lehmkuhl ym. 1999). BAV-2-serotyypillä 

infektoiduilla vasikoilla havaittiin nenäkuorikoissa ja trakeassa verestävää epiteeliä (Rusvai 

ym. 1993). Lisäksi keuhkoissa havaittiin lobulaarista emphyseemaa ja atelektaasia, lisäksi 

imusolmukkeet bronkien läheisyydessä olivat suurentuneet (Rusvai ym. 1993). Kokeellisesti 

BAV-1-serotyypillä infektoiduilla vasikoilta ei löydetty makroskooppisia muutoksia 

hengitysteistä (Ide ym. 1969). 

 
Histopatologiset muutokset 

BAV-3-infektoiduilla vasikoilla esiintyy histopatologisesti bronkopneumonia sekä 

imusolmukkeiden tulehdusmuutoksia (lymfadeniitti) keuhkojen ja mediastinumin 

imusolmukkeissa (Narita ym. 2003). Muutoksina voidaan havaita myös akuutti nekrotisoiva tai 

proliferatiivinen hilseilevä bronkioliitti ja bronkiitti sekä tumansisäisiä inkluusiokappaleita 

(Narita ym. 2003). Kaikissa tapauksissa inkluusiokappaleita ei kuitenkaan ole havaittavissa 

(Narita ym. 2003). Bronkien epiteeli on nekroottinen ja luumenissa on kuolleita soluja, 

leukosyyttejä ja fibriiniä (Narita ym. 2003). Parenkyymisolujen ympärillä voidaan havaita 

tulehdussoluja, lymfosyyttejä, plasmasoluja ja neutrofiilisä granuosyyttejä (Narita ym. 2003).  

Alveolaariseptat voivat olla paksuuntuneet (Narita ym. 2003). 

 
Kokeellisesti BAV-10-serotyypillä infektoiduilla vasikoilla havaittiin hengitysteissä 

kauttaaltaan lieviä tulehdusmuutoksia (Lehmkuhl ym. 1999). Vakavimmat muutokset todettiin 

keuhkoputkissa ja bronkioleissa (Lehmkuhl ym. 1999). Lymfosyyttejä ja muita 

mononukleaarisia soluja havaittiin limakalvonalaiskudoksessa ylemmissä hengitysteissä ja 

keuhkojen välikudoksessa (Lehmkuhl ym. 1999). Pieniä määriä neutrofiilisia granulosyyttejä 

sisältävää fibriiniä havaittiin muutamissa bronkioleissa (Lehmkuhl ym. 1999).  

 
BAV-2-serotyypillä kokeellisesti infektoiduilla vasikoilla nenäkuorikoista ja henkitorvesta 

todettiin vakavia tulehdusmuutoksia mm. lymfosyyttien, histiosyyttien ja plasmasolujen 



16 
 

infiltraatiota sekä epiteelin hajoamista (Rusvai ym. 2005). Keuhkoissa havaittiin interstitielli 

pneumonia sekä tulehdusmuutoksia keuhkoputkissa ja niiden ympärillä (Rusvai ym. 2005). 

Keuhkoputkien alueella imusolmukkeet olivat suurentuneet (Rusvai ym. 2005). BAV-1-

serotyypillä infektoiduilla vasikoilla havaittiin lymfosyyttien tunkeutuminen bronkiolien 

seinämiin (Ide ym. 1969). Joillain vasikoilla bronkiolien epiteeli madaltui ja osalla vasikoista 

havaittiin neutrofiilisiä granulosyyttejä ja makrofageja sisältävää eritettä muutamissa 

bronkioleissa ja alveoleissa (Ide ym. 1969).  

 

2.2.5 Herpesvirukset  
 
Yleistä  

Nautojen hengitystieoireiluun yhdistettyjä herpesviruksia ovat naudan herpesvirus-1 (BHV-1), 

naudan herpesvirus-4 (BHV-4) ja kinokuumetta aiheuttava lampaan herpesvirus-2 (OHV-2) 

(Balasuriya ym. 2017). Naudan herpesvirus-4-virusta on eristetty karjoista, joilla on ollut 

hengitystieoireita, vielä ei kuitenkaan ole pystytty todistamaan oireiden olleen herpesvirus-4:n 

aiheuttamia (Fichtelova ja Kovarcik 2010).  

 
Naudan herpesvirus-4 ja lampaan herpesvirus-2 kuuluvat gammaherpesvirusten alaheimoon 

(Balasuriya ym. 2017). Gammaherpesvirukset replikoituvat lymfosyyteissä (Balasuriya ym. 

2017). Lampaan herpesvirus-2 kuuluu Macavirus-sukuun (Balasuriya ym. 2017). 

Kinokuumeen voivat aiheuttaa useat gammaherpesvirukset, mutta tyypillisin kinokuumeen 

aiheuttaja naudoille on lampaan herpesvirus-2 (Balasuriya ym. 2017).  

 
Nautojen herpesvirus-1 kuuluu alfaherpesvirusten alaheimoon, isäntälajikirjonsa, lyhyen 

replikaatioaikansa, tyypillisen solutuhoa-aiheuttavan infektion ja latenssiominaisuuksien takia 

(Caswell 2016). Naudan herpesviruksen genomi on kaksijuosteinen DNA ja sillä on 

ikosahedraalinen kapseli (Caswell 2016). Nautojen herpesvirus-1 jaetaan antigeenisten ja 

geneettisten eroavaisuuksien perusteella 3 alatyyppiin, BHV-1.1, BHV-1.2a ja BHV-1.2b, 

(Jones ja Chowdhury, 2007). BHV-1.1-alatyyppi aiheuttaa nautojen infektiivistä 

rhintotrakeiittia eli IBR:a ja sitä yleensä eristetään hengitysteistä ja abortoituneista sikiöistä 

(Jones ja Chowdhury, 2007). Alatyyppit 2a ja 2b aiheuttavat hengitystieoireita sekä 

genitaalialueilla pustulaarista vulvovaginiittia ja balanopostiittia, lisäksi 2a aiheuttaa abortteja 

(Jones ja Chowdhury, 2007). Nuorille vasikoille BHV-1 voi aiheuttaa myös primaarin 

bronkointerstitiellin viruspneumonian ja joskus BHV-1 aiheuttaa viremian, jolloin abortit ja 

aivotulehdus (enkefaliitti) ovat mahdollisia (Caswell 2016). 
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2.2.5.1. Nautojen infektiivinen rhinotrakeiitti (IBR) 

BHV-1.1 alatyyppi aiheuttaa nautojen infektiivistä rhinotrakeiittiä (IBR) ja sitä yleensä 

eristetään hengitysteistä ja abortoituneista sikiöistä (Jones ja Chowdhury, 2007). BHV-1-

virusta esiintyy lähes maailmanlaajuisesti, mutta nautojen tarttuva rhinotrakeiitti on 

harvinainen alueilla, joilla käytetään rokotteita (Caswell 2016). Rokotteet eivät estä infektiota, 

mutta lieventävät sairastuvuutta ja sairauden vakavuutta (Balasuriya ym. 2017). Euroopassa 

nautojen BHV-1-tartuntaa on yritetty rajoittaa myös testaamalla nautoja ja poistamalla 

infektoituneet eläimet karjasta (Jones ja Chowhury, 2007). BHV-1 on saatukin onnistuneesti 

eradikoitua Tanskasta, Suomesta, Ruotsista, Sveitsistä ja Itävallasta (Balasuriya ym. 2017). 

Muualla Euroopassa sitä kuitenkin esiintyy, esimerkiksi Alankomaissa 49% hiehoista ja 91% 

vanhemmista lehmistä oli seropositiivisia BHV-1:n suhteen vuonna 2007 (Jones ja Chowdhury, 

2007).  

 
Suomessa naudan tarttuva rhinotrakeiitti on luokiteltu valvottavaksi, vaaralliseksi eläintaudiksi 

(MMMa 843/2013). Vuonna 2017 Ruokavirasto tutki yhteensä 8 286 näytettä BHV-1.1-vasta-

aineiden varalta ja teki 116 virusosoitusta BHV-1:n varalta negatiivisin tuloksin (Ruokavirasto 

2019d). BHV-1.1:n esiintymistä valvotaan vuosittain Suomessa lypsykarjan 

tankkimaitonäytteillä ja emolehmien serologisilla seurantatutkimuksilla. Vuosina 2008-2017 ei 

havaittu ainuttakaan positiivista tulosta lypsykarjan tankkimaitonäytteissä (Ruokavirasto 

2019e) tai emolehmäkarjan seurantatutkimuksissa (Ruokavirasto 2019f). 

 
BHV-1 tarttuu suorassa kontaktissa, aerosolien välityksellä, astutuksessa, keinosiemennyksessä 

ja mekaanisesti vektorien esim. punkkien välityksellä. Villit märehtijät voivat toimia BHV-1:n 

subkliinisenä varastona (reservoaarina) (Caswell 2016). Eläimessä virus leviää soluvälitteisen 

viremian avulla lymfosyyteissä ja monosyyteissä, jolloin se pääsee hermostoon, 

trigeminaaliganglioon, ja voi jäädä latentiksi infektioksi (Balasuriya ym. 2017). Stressi, 

glukokortikoidit, adrenaliini, alilämpöisyys (hypotermia) tai ylilämpöisyys (hypertermia) 

voivat laukaista viruksen uudelleenaktivaation gangliosta (Caswell 2016).   Viruksen 

aktivoiduttua sitä eritetään ja kuljetetaan anterogradisella aksonaalisella kuljetuksella hermoa 

pitkin uudelleen limakalvolle, jolloin se voi taas tartuttaa uusia eläimiä (Caswell 2016).  

Kuolleisuus BHV-1 -infektioissa on matala (Caswell 2016), mutta BHV-1 aiheuttaa 

immunosuppressiota, joka altistaa hengitysteiden bakteeritulehduksille (Jones ja Chowdhury 

2007). 
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Oireet 

BHV-1 voi aiheuttaa subkliinisen, lievän tai vakavan infektion (Balasuriya ym. 2017). 

Inkubaatioaika infektiiviselle rhinotrakeiitille on 2-6 päivää (Jones ja Chowhury 2007). Virusta 

on eristetty sieraineritteistä 1-10 päivää infektoitumisen jälkeen (Narita ym. 1982). 

Kokeellisissa infektioissa vakavat oireet ovat alkaneet viimeistään 4 päivää infektiosta (Msolla 

ym. 1983). Infektiivisen rhinotrakeiitin kliinisiä oireita ovat korkea kuume, ruokahaluttomuus, 

yskiminen, lisääntynyt syljeneritys, konjunktiviitti, silmä- ja sierainvuoto ja hengitysvaikeudet 

(Msolla ym. 1983). Oireena voi olla myös verenpurkaumat (petekkiat) ja valkoinen peite 

sierainten limakalvolla sekä pienet valkoiset rakeiset muutokset sarveiskalvolla. Sierain- ja 

silmävuoto on oireiden alkaessa kirkkaan limaista (seromukoottista) ja muuttuu sairauden 

edetessä paksummaksi (mukopurulentiksi) (Msolla ym. 1983). Kokeellisissa infektioissa 

oireena on havaittu myös ripulia (Narita ym. 1982). 

 
Patologiset muutokset 

Makroskooppiset muutokset 

Patologiset muutokset painottuvat ylähengitysteihin (Narita ym. 1982). Kokeellisissa 

infektioissa on nähty nenäontelossa, nenänielussa ja trakeassa limakalvoilla makroskooppisesti 

hyperemiaa, turvotusta, kongestiota, petekkioita, keltavalkoista eritettä, rakeisia alueita ja 

valekalvollisia leesioita (Msolla ym. 1983). Lievissä tapauksissa nähdään vähäistä kirkasta 

eritettä limakalvojen pinnalla, kun taas vakavammissa tapauksissa erite on fibrinopurulenttia ja 

kiinnittynyt limakalvon pintaan (Narita ym. 1982). Limakalvoilla voidaan havaita nekroottisia 

pesäkkeitä (Narita ym. 1982). Kokeellisissa infektioissa keuhkojen etumaiset (anterioriset) 

lohkot ovat olleet tiiviit (Msolla ym. 1983). Taudin edetessä epiteelien päälle voi muodostua 

kuolleista soluista ja fibriinistä valekalvo (pseudomembraani) (Balasuriya ym. 2017). 

Vakavissa tapauksissa tulehduserite voi tukkia nielun tai henkitorven, tällöin keuhkoissa 

nähdään emfyseemaa. (Caswell 2016). 

 

Nuorilla vasikoilla voidaan nähdä myös systeemisiä muutoksia (Caswell 2016). Vasikoilla 

nekroosipesäkkeitä voi esiintyä myös ruuansulatuselimistössä esimerkiksi ruokatorvessa ja 

pötsissä limakalvolla (Caswell 2016).  Myös maksaan, pernaan ja munuaisiin voi muodostua 

multifokaalisesti pieniä, n. 1 mm halkaisijaltaan, valkoisia nekroosipesäkkeitä (Caswell 2016). 

Kokeellisissa infektioissa on havaittu myös nieluntakaisten (retrofaryngeaalisten) 

imusolmukkeiden suurentumista, verisyyttä ja turvotusta (Msolla ym. 1983). BHV-1 voi myös 

aiheuttaa nuorilla vasikoilla primaarin bronkointerstitiaalisen pneumonian (Caswell 2016). 
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Histopatologia 

Aikaisimmat histologiset leesiot muodostuvat kahden päivän sisällä BHV-1 tarunnasta 

(Caswell 2016). Histologisesti voidaan nähdä tyypillinen epiteelisolujen sisäinen turpoaminen 

eli ns.”ballooning”-muutos ja intranukleaarisia herpesvirusinkluusioita (Balasuriya ym. 2017). 

Tyypillisesti inkluusiot ovat eosinofiilisiä ja ne sijaitsevat nenäkuorikkojen ja keuhkoputkien 

epiteelillä (Caswell 2016). Inkluusiot todetaan vain muutama päivä infektion alkamisen 

jälkeen, jonka jälkeen niitä ei enää ole havaittavissa (Caswell 2016). Narita ym. 1982 ja Msolla 

ym. (1983) kokeellisissa infektioissa virusinkluusioita ei ole todettu. Kokeellisissa infektioissa 

histologisia löydöksiä on todettu nenäontelossa, nenänielussa ja trakeassa, joissa nähdään 

epiteelin hyperplasiaa, nekroosia ja neutrofiilisten granulosyyttien infiltraatio epiteelissä 

(Msolla ym. 1983). Epiteelinalaiskudoksessa on havaittu lymfosyyttejä (Msolla ym. 1983). 

Limakalvonalaiset rauhaset ovat olleet suurentuneet ja niitä on ympäröineet plasmasolut ja 

lymfosyytit (Msolla ym. 1983).  Nenäontelon ja nielun luumenissa on ollut kuolleita soluja ja 

limaa (Msolla ym 1983). Keuhkoissa on havaittu histologisesti bronkiitti ja eksudatiivinen 

pneumonia (Msolla ym. 1983). 

 

2.2.5.2. Kinokuume  
 
Kinokuumeen voivat aiheuttaa useat gammaherpesvirukset, mutta tyypillisin kinokuumeen 

aiheuttaja naudoille on lampaan herpesvirus-2 (Balasuriya ym. 2017). OHV-2 tarttuu nautaan 

subkliinisesti infektoituneen, virusta kantavan lampaan välityksellä ja se ei voi tarttua 

sairastuneesta naudasta toiseen (Balasuriya ym. 2017). Kinokuumeen oireita ovat kuume, 

alakuloisuus, valkosolujen määrän väheneminen (leukopenia), sierain- ja silmävuoto, 

molemminpuolinen (bilateraalinen) sameus silmän korneassa, lymfadenopatia, limakalvojen 

eroosiomuutokset ja keskushermosto-oireet (Balasuriya ym. 2017). Kinokuumeen 

inkubaatioaika on 3-4 viikkoa (Balasuriya ym. 2017). 

 
Kinokuumeessa makroskooppisia löydöksiä ovat muutokset korneassa, eroosiot ja turvotus 

ruuansulatuskanavan limakalvoilla ja verenvuoto ruuansulatuskanavasta ja suusta (Balasuriya 

ym. 2017). Lisäksi naudoilla on yleistynyt lymfadenopatia (Balasuriya ym. 2017). 

Nenäonteloissa, nielussa ja trakeassa on eroosioita ja verenvuotoa (Balasuriya ym. 2017). 

Histologisesti nähdään lymfosyyttien infiltraario ja multifokaalinen fibrinoidi nekroosi 

keskikokoisissa verisuonissa (Balasuriya ym. 2017).  
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2.2.6 Naudan rhinovirukset  
 
Yleistä  

Naudan rhinovirukset kuuluvat pikoronavirusten heimoon ja Aphthovirusten sukuun 

(Balasuriya ym. 2017). Pikoronaviruksilla on yksijuosteinen positiivijuostein RNA-genomi, ne 

ovat vaipattomia ja niiden kapseli on ikosahedraalinen (Balasuriya ym. 2017). Naudoilla 

esiintyy hengitysteissä rhinovirus A:ta (BRAV) ja naudan rhinovirus B:tä (BRBV), jotka ovat 

erillisiä viruslajeja (Balasuriya ym. 2017). Naudan rhinovirus A:lla on kahta eri serotyyppiä 

BRAV-1 ja BRAV-2 (Balasuriya ym. 2017). Rhinovirusinfektiot ovat yleisiä karjalla 

Yhdysvalloissa ja niiden ajatellaan liittyvän BRD-kompleksiin (Hause ym. 2015). Ng ym. 

(2015) tutkimuksessa BRAV-infektio yhdistettiin BRD-oireisiin, mutta BRBV:llä ei havaittu 

samanlaista tilastollista merkitystä. Rhinoviruksia on kuitenkin tutkittu vielä hyvin vähän 

(Balasuriya ym. 2017).  

 
Oireet 

Naudan rhinoviruksia on eristetty sekä hengitystieoireilevilta sairastuneilta että oireettomilta 

naudoilta (Balasuriya ym. 2017). Kokeellisessa infektiossa vasikoilla havaittiin 

lämmönnousua, lisääntynyttä hengitystiheyttä ja seroosia sierainvuotoa (Betts ym. 1971).  

 
Patologiset muutokset 

Rhinoviruksella infektoiduilla vasikoilla ainut havaittu makroskooppinen muutos Betts ym. 

(1971) tutkimuksessa oli keuhkoissa pienet tummanpunaiset muutokset. Histologisesti 

havaittiin epiteelin nekroosia nenäontelossa ja trakean limakalvolla. Nenäontelossa havaittiin 

myös epiteelisolujen sytoplasman vakuolisaatiota ja tuman rappeumamuutoksia, lisäksi nähtiin 

monosyyttien ja neutrofiilisten granulosyyttien tunkeutumista epiteelille ja 

epiteelinalaiskerrokseen. Henkitorvessa ja bronkioleissa havaittiin lisääntynyttä limaneritystä. 

(Betts ym. 1971) 

 

2.2.7 Naudan influenssavirukset  
 
Yleistä  

Naudoilla esiintyy influenssa C -suvun ja influenssa D -suvun viruksia (ICV ja IDV) 

(Balasuriya ym. 2017). Nämä virukset kuuluvat Orthomyxoviridae -heimoon (Balasuriya ym. 
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2017). Ortomyxoviruksilla on yksijuosteinen negatiivijuosteinen RNA-genomi (Balasuriya ym. 

2017). 

 
Vuonna 2016-2018 USA:ssa tehdyssä tutkimuksessa hengitystieoireilevissa karjoissa 4,2% 

tutkituista sierainlimanäytteistä oli influenssa C positiivisia ja 11,93% influenssa D positiivisia 

(Zhang ym. 2018). Influenssa C-virus voi todennäköisesti altistaa BRD-kompleksille (Zhang 

ym. 2018). Influenssa D -virusta on todettu naudoilta myös Irlannissa (Flynn ym. 2018) ja 

Ranskassa (Ducatez ym. 2015). Ng ym. (2015) tutkivat sekä BRD-oireilevia että terveitä 

vasikoita, oireilevista vasikoista 14% oli influenssa D -positiivisia ja terveistä vasikoista 0%.  

Zhang ym. (2019) tutkimuksessa kuitenkin havaittiin, että influenssa D -infektio yksinään tai 

influenssa D -infektio Mannheimia Haemolytica infektion kanssa ei ollut riittävä aiheuttamaan 

BRD-oireita. IDV-infektio aiheutti kuitenkin vasikoille väliaikaisen viremian (Zhang ym. 

2019).  

 
Oireet 

IDV-infektio voi tarttua naudasta toisen (Ferguson ym. 2016). Kokeellisissa infektioissa 

influenssa D -virus on aiheuttanut vasikoille lieviä hengitystieoireita, kuten silmä- ja 

sierainvuotoa, yskää sekä alakuloisuutta (Ferguson ym. 2016).  

 
Patologiset löydökset 

Kokeellisissa IDV-infektioissa histologisena löydöksenä henkitorven epiteelillä on havaittu 

multifokaalisia neutrofiilisten granulosyyttien täyttämiä alueita. (Ferguson ym. 2016). Myös 

keuhkoissa on havaittu neutrofiilisiä granulosyyttejä ja hieman limaa ilmateiden luumenissa 

(Ferguson ym. 2016).  

 

2.2.9 Naudan virusripulivirus  
 
Yleistä  

Naudan virusripulivirus eli BVDV kuuluu flavivirusten heimoon ja Pestivirus-sukuun 

(Balasuriya ym. 2017). Flavivirusten genomi on lineaarinen, positiivijuosteinen, yksijuosteinen 

RNA (Balasuriya ym. 2017) Flaviviruksilla on vaippa ja ne ovat ikosahedraalisia (Balasuriya 

ym. 2017).  BVDV-virukset voidaan jakaa kahteen eri genotyyppiin 1 ja 2 (Balasuriya ym. 

2017). Molemmilla genotyypeillä on kaksi erilaista biotyyppiä, jotka jaetaan sytopatogeenisen 
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vaikutuksen mukaan sytopatogeenisiin (CP) viruksiin ja non-sytopatogeenisiin (NCP) viruksiin 

(Balasuriya ym. 2017).  

 
Maailmanlaajuisesti BVDV aiheuttaa paljon taloudellista haittaa sekä liha- että maitotiloilla 

ruuansulatuskanavan sairauksien aiheuttajana (Balasuriya ym. 2017). BVDV:n osuus nautojen 

hengitystiesairauksien aiheuttajana on kuitenkin kiistelty aihe (Caswell 2016). BVDV:n rooli 

primaarisena taudinaiheuttajana on todennäköisesti vähäinen, mutta infektoituneilla vasikoilla 

on kuitenkin suurempi todennäköisyys saada bakteeripneumonia (Caswell 2016). Maailmalla 

BVDV:n kontrollointiin käytetään rutiinitoimenpiteenä rokotteita (Balasuriya ym. 2017). 

Pohjoismaissa BVDV-tapaukset ovat yksittäisiä (Ruokavirasto 2019c). Suomessa kaikki 

lypsykarjat tutkitaan BVD:n varalta vuosittain ja emolehmäkarjoja seurataan teurastamolla 

otetuista näytteistä (Ruokavirasto 2019c). BVD-virusta on todettu Suomessa viimeksi vuonna 

2010 (Ruokavirasto 2019c). BVDV on Suomessa luokiteltu vastustettavaksi, valvottavaksi 

eläintaudiksi eikä Suomessa rokoteta virusta vastaan (MMMa 843/2013).   

 
BVDV leviää sekä vertikaalisesti että horisontaalisesti (Balasuriya ym. 2017).  

Horisontaalisesti BVDV leviää fomiittien kuten rehun ja juoman kautta tai mahdollisesti myös 

aerosolien välityksellä (Balasuriya ym. 2017). Verikaalisesti infektio on transplasentaalinen eli 

BVDV voi siis infektoida vasikan jo ennen syntymää, jolloin vasikasta tulee pysyvästi 

infektoitunut (Balasuriya ym. 2017). Pysyvästi infektoituneet naudat ovat tehokkaita 

viruserittäjiä, ne voivat erittää BVDV:ä ruuansulatuskanavan, lisääntymiselinten ja 

hengitysteiden eritteiden kautta (Confer ym. 2005).  

 
Oireet 

Oireet vaihtelevat virustyypistä ja karjan immuniteetistä riippuen (Balasuriya ym. 2017). 

Yleensä BVDV aiheuttaa akuuttia ripulia ja pysyvästi infektoituneilla naudoilla mucosal 

disease:a (MD) (Balasuriya ym. 2017). Tietyille BVDV-tyypeille altistetuilla vasikoilla on 

havaittu kuitenkin myös hengitystieoireita kuten voimistunutta hengitystä, sierainvuotoa ja 

yskää (Caswell 2016). BVDV 1b-tyyppi on aiheuttanut kokeellisesti infektoiduille vasikoille 

kirkasta ja limaista sierainvuotoa sekä kaksivaiheista kuumetta (Galav ym. 2007). Primaarissa 

BVDV-infektiossa virusantigeeniä voidaan löytää alveolaarisista makrofageista ja ilmateiden 

epiteelistä (Caswell 2016).  Akuuttien ja kroonisten infektoiden lisäksi BVDV-aiheuttaa 

immunosuppressiota (Confer ym. 2005). BDVD-infektio vähentää antimikrobisten proteiinien 
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tuotantoa, heikentää alveolaaristen makrofagien toimintaa ja aiheuttaa neutropeniaa ja altistaa 

siten sekundaarisille taudinaiheuttajille (Caswell 2016). 

 
Horisontaalisessa infektiossa inkubaatioaika virusripulin oireille on 5-7 päivää (Balasuriya ym. 

2017). Ensimmäisiä oireita ovat kaksivaiheinen kuume ja leukopenia (Balasuriya ym. 2017). 

Oireita voivat olla myös ripuli, silmä- ja sierainvuoto, myös eroosioita tai haavaumia 

(ulseraatioita) voi nähdä huulissa, turvassa tai suussa (Balasuriya ym. 2017). 

Maidontuotannossa olevien maitomäärä laskee ja jotkin viruksen tyypit aiheuttavat 

verihiutaleiden vähyyttä (trombosytopeniaa), joka johtaa verenvuotoihin ja vasikoilla 

kuolemiin (Balasuriya ym. 2017).  

 
Patologiset muutokset 

Monesti infektiot ovat subkliinisiä (Balasuriya ym. 2017). Yleisimmin leesiot sijaitsevat 

ruuansulatuskanavassa. Patologiset leesiot hengitysteissä ovat lieviä, yleensä löydetään 

suppuratiivista eritettä bronkioleista (Caswell 2016). Hengitysteiden leesiot ovat voineet 

kuitenkin aiheutua myös sekundaarisista bakteeri-infektioista (Balasuriya ym. 2017).  Taylor 

ym. (1997) tutkimuksessa 25 %:lla pysyvästi BVDV-infektoituneista vasikoista havaittiin 

pneumoniamuutoksia. Näillä vasikoilla oli vain lieviä mucosal disease-löydöksiä tai niitä ei 

ollut lainkaan (Taylor ym. 1997). 

 
Galav ym. (2007) infektoivat vasikoita kokeellisesti BVDV 1b-virustyypillä, jolloin havaittiin 

patologisia muutoksia hengitysteissä. Hengitysteiden lisäksi muutoksia todettiin suun 

limakalvolta, ruokatorvesta, pötsistä, verkkomahasta, satakerrasta, munuaisista ja 

imusolmukkeista. Makroskooppisesti nenäontelossa oli kirkasta ja limaista sisältöä ja trakean 

limakalvo oli kongestoitunut ja siinä oli paikallisia verenvuotoja.  Histologisesti todettiin 

suurentuneet ja yliaktiiviset nenäontelon limarauhaset ja trakean limakalvolla todettiin 

paikallisia rykelmiä lymfosyyttejä ja neutrofiilisiä granulosyyttejä. Keuhkoissa todettiin 

interstitielli penumonia, hajanaista tiivistymää, alveolaariseptojen paksuuntumista ja septan 

solujen proliferaatiota. Joillain vasikoilla oli lisäksi atelektaasia ja alveolien kokoonpainumista. 

Bronkioleissa erottui nekroottista eksudaattia ja punasoluja (Galav ym. 2007).  

 

2.2.10 Naudan parvovirukset   
 
Parvovirukset ovat vaipattomia, muodoltaan ikosahedraalisia viruksia ja niiden genomi koostuu 

yhdestä lineaarisesta yksijuosteisesta DNA:sta (Balasuriya ym. 2017). Naudan parvovirukset 
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kuuluvat Parvovirinae-heimoon (Cotmore ym. 2014). Naudoilta on löydetty viittä eri 

parvovirusta (Cotmore ym. 2014). Bocaparvovirus-sukuun kuuluva Ungulate bocaparvovirus-

1 (BPV-1), Copiparvovirus-sukuun kuuluva bovine copiparvovirus 1 (BPV-2), 

Erythroparvovirus-sukuun kuuluva Ungulate erythroparvovirus 3 (BPV-3), 

Dependoparvovirus-sukuun kuuluva Adeno-associated dependoparvovirus B (BAAV) ja 

Tetraparvovirus-sukuun kuuluva Ungulate tetraparvovirus 1 (Cotmore ym. 2014).  Ungulate 

tertaparvovirus-1:ä on kaksi eri serotyyppiä B-PARV4-1 ja B-PARV4-2 (Cotmore ym. 2014).  

 
 Parvovirustartuntoja esiintyy laajasti naudoilla, mutta niiden on harvoin kuvattu toimivan 

taudinaiheuttajina (Balasuriya ym. 2017). Parvovirukset on yhdistetty hengitystie- ja suolisto-

oireisiin vasikoilla sekä lisääntymishäiriöihin aikuisilla naudoilla (Manteufel ja Truyen 2008). 

Ng ym. (2015) eivät kuitenkaan todenneet yhteyttä BPV-2:en tai BAAV:n ja BRD-oireiden 

välillä.  BPV-2:n perimää on todettu kaikenikäisten oireettomien nautojen syljestä ja testatuista 

tiloista 24,6 % todettiin ainakin yksi BPV-2 positiivinen nauta (Cibulski ym. 2016).  

Parvovirusten aiheuttamia patologisia muutoksia ja taudinaiheuttamiskykyä on kuitenkin 

tutkittu vielä hyvin vähän.  
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3 AINEISTO JA MENETELMÄT  

3. 1 Aineisto 
 
Tutkimusaineisto koostui Helsingin Yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 

2018 raadonavaustutkimukseen lähetetyistä naudoista (18 kpl), yhdestä opetus- ja 

tutkimuskäyttöön luovutetusta naudasta ja suomalaisella teurastamolla vuosina 2012 ja 2013 

kerätyistä keuhkonäytteistä (11 kpl). Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa kerätyssä 

aineistossa oli mukana 11 kpl 0-3 kk ikäisiä vasikoita, joista yksi oli sonni ja muut lehmiä, 2 

kpl 3 kk - 2 vuoden ikäisiä lehmiä ja 5 kpl yli 2 vuoden ikäisiä lehmiä. Naudoille suoritettiin 

patologisanatominen tutkimus, joka sisälsi makroskooppisen ja histopatologisen tutkimuksen. 

Näytteet kerättiin avauksen yhteydessä ottamalla n. 2 cm x 2 cm kudospala keuhkoista steriiliin 

näyteputkeen. Teurastamolla kerätyistä näytteistä ei ollut saatavilla esitietoja tai patologisia 

tutkimustuloksia. Sekä raadonavauksissa että teurastamolta kerätyt näytteet säilytettiin 

pakastimessa (-20 °C) numeroituna.  

 

3. 2 Menetelmät 

3.2.1 DNA:n eristys 
 
Näytteistä eristettiin DNA käyttämällä Macherey-Nagel:n (2017) valmistamaa NucleoSpin 

Tissue kit:iä. Tekniikka perustuu DNA:n sitoutumiseen piioksidikalvoon (Macherey-Nagel, 

2017). Kudoksista leikattiin skalpelleilla alle 25 mg palat, jotka siirrettiin 

mikrosentrifuugiputkiin ja niiden päälle pipetoitiin 25 mikrolitraa proteinaasi K:ta ja 180 

mikrolitraa T1-puskuria. Proteinaasi K, T1, vortexointi ja inkubointi 56 asteessa 1-3 h hajottaa 

solut ja tumarakenteet, jotta DNA-voi vapautua (Macherey-Nagel, 2017). Näytteitä inkuboitiin 

vaihtelevasti 60 min – 24 h.  Pidemmän hajoamisajan tarvitsivat erityisesti runsaasti 

sidekudosta sisältäneet näytteet, jolloin inkubaatiota voitiin jatkaa tarvittaessa yön yli.  

 
DNA saadaan sitoutumaan suodatinputkien piioksidikalvoon lisäämällä suuria määriä 

kaotrooppisia ioneita (Binding Buffer B3) ja etanolia (Macherey-Nagel, 2017). Eppendorf-

putkiin pipetoitiin 200 mikrolitraa B3:stä, vorteksoitiin ja inkuboitiin 10 minuuttia 70 asteessa. 

Seuraavaksi pipetoitiin 210 mikrolitraa etanolia, vorteksoitiin ja pipetoitiin koko seos 

suodatinputken läpi keräysputkiin. Keräysputket sentrifugoitiin 11,000 x g yhden minuutin 

ajan. 
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Suodatinputkissa DNA sitoutuu piioksidikalvoon, kun muut seoksen osat valuvat keräysputken 

pohjalle (Macherey-Nagel, 2017). Jäljelle jääneet proteiinit saadaan poistettua puskuripesulla 

(Macherey-Nagel, 2017). Ensimmäinen pesu suoritettiin pipetoimalla keräysputkeen 500 

mikrolitraa BW-liuosta ja sentrifugoimalla 11,000 x g 1 minuutin ajan. Toinen pesu suoritettiin 

pipetoimalla keräysputkeen 600 mikrolitraa B5-liuosta ja sentrifugoimalla 11,000 x g 1 

minuutin ajan. Ensimmäisen pesun jälkeen keräysputki vaihdettiin uuteen ja toisen pesun 

jälkeen tyhjennettiin. Pesujen jälkeen vielä sentrifugoitiin keräysputket 11,00 x g 1 minuutin 

ajan.  

 
Puhdas DNA saatiin irrotettua piioksidikalvosta lievästi emäksisellä eluointipuskurilla 

(Macherey-Nagel, 2017). Suodatinputki siirretiin keräysputkesta Eppendorf-putkeen, putkeen 

pipetoitiin 100 mikrolitraa eluointipuskuria ja inkuboitiin huoneenlämmössä 1 minuutti. Putket 

sentrifugoitiin 11,000 x g 1 minuutin ajan, jolloin eluoitu, puhdas DNA valui suodatinputken 

piioksidikalvosta Eppendorf-putkeen. Tekniikalla saadaan 60 mikrogrammaa DNA:ta 

(Macherey-Nagel, 2017).  Eristetyt DNA:t säilytettiin pakastimessa Eppendorf-putkissa, jotka 

nimettiin näytenumeroin 1-70. 

 
3.2.2 Real-time PCR 
 
Näytteistä monistettiin PCR-reaktiossa naudan herpes-, parvo- ja adenoviruksia. PCR on 

herkkä ja tarkka menetelmä, kun halutaan erottaa ja monistaa DNA:sta tiettyjä osia (Weil 2018). 

Ensin näytettä sisältävää reaktioseosta lämmitetään yli 90 asteen, jolloin DNA:n vastinjuosteet 

erkanevat toisistaan (Weil 2018). Mikäli DNA sisältää alukkeiden kohdegeenin, lämpötilan 

laskiessa annealing-lämpötilaan alukkeet pariutuvat DNA:n kanssa (Weil 2018). DNA-

polymeraasientsyymi pääsee kiinnittymään alukkeeseen ja alkaa syntetisoimaan DNA:ta 

käyttäen templaattina DNA-juostetta, johon aluke on pariutunut (Weil 2018). Lämpötilan nosto 

ja lasku toistetaan useampaan kertaan ja näin alukkeiden rajaama DNA-alue saadaan 

monistettua (Weil 2018). Real-time PCR:ssä monistuneen tuotteen määrää voidaan seurata 

fluoresoivien väriaineiden avulla ja näin arvioida tulosten kliinistä merkitystä (Balasuriya ym. 

2017). 

 
BHV:n ja BPV:n monistamiseen käytettiin reaktioseosta, johon pipetoitiin 12,5 µl Maxima 

SYBRGreen mastermix (Thermo-Fisher scientific), 6 µl vettä, 0,75 µl molempia alukkeita (10 

µM) ja 5 µl näytettä. Negatiivisena kontrollina käytettiin näytteen sijasta vettä ja positiivisena 

kontrollina herpesviruksen kohdalla hevosen herpesvirusta. Parvovirukselle ei ollut saatavilla 
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positiivista kontrollia. PCR-lämpöreaktiot suoritettiin Stratagenen MX3005 pro laitteella. 

Lämpöreaktioissa ensimmäisessä segmentissä lämpötila nostettiin kymmeneksi minuutiksi 95 

asteeseen, ensimmäinen segmentti tehtiin kerran. Toisessa segmentissä lämpötila oli ensin 30 

sekunnin ajan 95 astetta, jonka jälkeen se laskettiin minuutiksi 55 asteeseen annealing-

lämpötilaan ja nostettiin taas minuutiksi 72 asteeseen. Toinen segmentti toistettiin 40 kertaa.  

Kolmannessa segmentissä lämpö nostettiin ensin minuutiksi 95 asteeseen, jonka jälkeen se 

laskettiin vielä 30 sekunnin ajaksi 55 asteeseen ja lopulta nostettiin 30 sekunnin ajaksi 95 

asteeseen. Kolmas segmentti on sulamispisteanalyysi, jolla voidaan arvioida monistuneen 

tuotteen spesifiyttä.  

 
Herpes- ja parvovirusten PCR:ssä käytettiin samoja alukkeita kuin Bae & Kim (2010) 

tutkimuksessaan. BHV:n alukkeet rajaavat kohdegeenin UL39. Alukkeet olivat BHV-F: 

CGATATAGTAATGCAGGATGTCTT, joka sijaitsee BHV:n genomissa kohdassa 23216-

23239, ja BHV-R: CTCCTAGTGTACGCCTATAAGAAG, joka sijaitsee BHV:n genomissa 

kohdassa 23625-23648. Parvoviruksen kohdalla alukkeet rajaavat kohdegeenin VGP1. 

Alukkeet olivat BPV-F: CTACAATGATTTGGTGGTACATTT, joka sijaitsee BPV:n 

genomissa kohdassa 1351-1374 ja BPV-R: TAGAAAGCATCATGACTAACCAGT, joka 

sijaistee BPV:n genomissa kohdassa 1608-1631 (Bae & Kim 2010).  

 
Adenovirusten monistamisessa käytettiin nested-PCR-tekniikkaa, joka on sensitiivisempi kuin 

normaali PCR (Balasuriya ym. 2017). Nested-PCR-tekniikassa ensimmäisen PCR-kierroksen 

reaktion tuotteesta saadaan näyte toiselle kierrokselle, jossa käytetään eri alukkeita kuin 

ensimmäisessä (Balasuriya ym. 2017).  

 
Adenovirusten PCR-reaktiot tehtiin kuten Maluquer de Motes ym. 2004. Ensimmäisessä 

reaktiossa alukkeet olivat 5´-GRTGGTCIYTRGATRTRATGGA-3´ ja 5´-

AAGYCTRTCATCYCCDGGCCA-3´. Nested-kierroksella alukkeet olivat 5´-

ATTCARGTWCCWCARAARTTTTTTGC-3´ ja 5´-CCWGAATAHRIAAARTTKGGATC-

3´ (Maluquer de Motes ym. 2004). Ensimmäiseen reaktioseokseen pipetoitiin 12,5 µl Maxima 

SYBRGreen mastermix (Thermo-Fisher scientific), 6 µl vettä, 0,75 µl molempia alukkeita (10 

µM) ja 5 µl näytettä jokaista reaktiota kohden. Nested-kierroksen reaktioseokseen pipetoitiin 

12,5 µl Maxima SYBRGreen mastermix (Thermo-Fisher scientific), 10,18 µl vettä, 0,16 µl 

molempia alukkeita (10 uM) ja 2 µl näytettä jokaista reaktiota kohden. Negatiivisena 

kontrollinäytteenä käytettiin vettä ja positiivisina kontrollinäytteinä BAV-9- ja BAV-8-
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viruksia. Kontrollinäytteinä kokeiltiin myös BAV-2- ja BAV-7-viruksia, mutta ne eivät 

monistuneet kyseisellä reaktiolla.   

 
PCR-lämpöreaktiot suoritettiin Stratagenen MX3005 pro laitteella. Ensimmäisellä kierroksella 

lämpöreaktioissa ensimmäisessä segmentissä lämpötila nostettiin kymmeneksi minuutiksi 95 

asteeseen, ensimmäinen segmentti tehtiin kerran. Toisessa segmentissä lämpötila oli ensin 30 

sekunnin ajan 95 astetta, jonka jälkeen se laskettiin minuutiksi 55 asteeseen annealing-

lämpötilaan ja nostettiin taas minuutiksi 72 asteeseen. Toinen segmentti toistettiin 40 kertaa.  

Kolmannessa segmentissä lämpö nostettiin ensin minuutiksi 95 asteeseen, jonka jälkeen se 

laskettiin vielä 30 sekunnin ajaksi 55 asteeseen ja lopulta nostettiin 30 sekunnin ajaksi 95 

asteeseen. Nested-kierroksella lämpöreaktiot tehtiin muuten samalla tavalla kuin ensimmäisellä 

kierroksella, mutta annealing-lämpötilana käytettiin 46 astetta.  

 

3.2.3 Agaroosigeelielektroforeesi 
 
PCR-tuotteita jatkoanalysoitiin agaroosigeelielektroforeesilla. Näin pystyimme arvioimaan, 

onko oikean kokoista tuotetta syntynyt ja ovatko tuotteet esimerkiksi sekvensoitavissa 

sellaisenaan vai vaativatko ne puhdistusta. BHV-tuotteen kuuluisi olla 433 emäsparin 

kokoinen, BPV tuotteen 281 emäsparin kokoinen (Bae & Kim 2010) ja adenovirus tuotteen 430 

emäsparin kokoinen (Maluquer de Motes ym. 2004).  

 
Agaroosigeelielektroforeesia käytetään erottamaan eripituisia DNA-kappaleita toisistaan (Lee 

ym. 2012). Elektoforeesiin luodaan sähköjännite, jossa DNA-kappaleet liikkuvat geelillä 

negatiivisesta navasta kohti positiivista napaa (Lee ym. 2012). Eripituiset DNA-kappaleet 

liikkuvat eri nopeudella, niin että lyhemmät kappaleet etenevät geelissä nopeammin (Lee ym. 

2012). Kun DNA-kappaleet on eroteltu, geeliä tarkastellaan UV-valossa (Lee ym. 2012).   

Geelielektroforeesiin valittiin näytteet, jotka olivat monistuneet PCR:ssä hyvin.  

Geelielektroforeesiin valmistettiin agaroosigeeli 1,5 % agaroosista ja väriaineena käytettiin 

GelRed:iä. Näytteet pipetoitiin geelin kaivoihin. Geelielektroforeesi ajettiin 100 V 30 min. 

Lopuksi geeli kuvattiin UV-valossa BioRad GelDoc-laitteella.  

 

3.2.4 Patologia  
 
Raadonavaukseen lähetetyille naudoille sekä opetus- ja tutkimuskäyttöön lahjoitetulle naudalle 

tehtiin makroskooppinen patologinen tutkimus ja histopatologinen tutkimus. 
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Makroskooppisessa tutkimuksessa suoritettiin rutiini raadonavaus. Rintaontelosta kirjattiin 

mahdolliset kiinnikkeet, nesteet, imusolmukkeiden, henkitorven ja keuhkojen muutokset. 

Makroskooppiset muutokset kuvattiin sijainnin, vakavuuden sekä keston (akuutti/krooninen) 

suhteen. Histopatologisessa tutkimuksessa keuhkonäytteet (1x1x1 cm) fiksoitiin 10 % 

formaliinissa vähintään 24 tunnin ajan, valettiin parafiiniin ja leikattiin 4 µm leikkeiksi. Kaikki 

näytteet värjättiin hematoksyliini-eosini (H&E) värjäyksellä ja valikoidut näytteet 

erikoisvärjäyksellä mykobakteerien varalta (ZN), sienten varalta (PAS) sekä bakteerien varalta 

(GRAM). Histologiset muutokset keuhkoissa kuvattiin tulehdustyypin, keston, vakavuuden ja 

sijainnin mukaan. 
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4 TULOKSET 
 
PCR-tulokset tulkittiin monistumista ja sulamispistettä tarkastelemalla sekä herpes- ja 

adenovirusten kohdalla positiivisen kontrollinäytteen monistumiseen vertaamalla. 

Sulamislämpötilaa vertaamalla voidaan tehdä päätelmiä tuotteen G- ja C-emäspitoisuudesta ja 

samalla siitä, onko tuote oikea positiivinen. Lisäksi sulamiskäyrää verrattiin positiivikontrollin 

vastaavaan. Sulamiskäyrästä nähdään, onko monistunut tuote yksi selkeä tuote vai sekalaisia 

DNA-paloja, jolloin käyrässä nähdään monta matalaa kumpua yhden selkeän ja jyrkän käyrän 

sijaan.   

 
Eri virusten PCR-tuloksia tulkittiin eri kriteerein. Parvoviruksille ei ollut positiivista kontrollia. 

Parvovirusten monistuminen jaettiin kolmeen luokkaan. Ensimmäinen luokka eli, -, ei 

viruslöydöstä, monistumista ei ollut tapahtunut tarpeeksi. Toinen luokka, (+), mahdollinen 

viruslöydös, monistumista tapahtunut, fluoresenssi arvo nousee yli 1000, monistuminen on 

selkeää ja alkaa ennen 35. kierrosta (CT<35). Kolmas luokka, todennäköinen viruslöydös, +, 

hyvä monistuminen, fluoresenssi yli 1500 ja monistuminen alkaa ennen 35. kierrosta (CT<35). 

Myös herpesvirusten monistuminen jaettiin kolmeen luokkaan. Ensimmäinen luokka, -, ei 

viruslöydöstä, monistumista ei ollut tapahtunut tarpeeksi. Toinen luokka (+), mahdollinen 

viruslöydös, monistumista tapahtunut, fluoresenssi arvo nousee yli 800 ja monistuminen alkaa 

ennen 35. sykliä (CT<35). Kolmas luokka, +, hyvä monistuminen, monistuminen alkaa ennen 

35. kierrosta (CT<35), fluoresenssi nousee yli 1500 tai yli 1000 ja monistunut samassa kohdassa 

kuin kontrollinäyte. Adenovirukset jaettiin niin ikään kolmeen luokkaan. Ensimmäinen luokka 

-, ei viruslöydöstä, monistumista ei ollut tapahtunut tarpeeksi. Toinen luokka (+), mahdollinen 

viruslöydös, monistumista tapahtui ennen 35. kierrosta ja fluoresenssi ylitti 1000. Kolmas 

luokka +, todennäköinen viruslöydös, monistumista tapahtui ennen 35. kierrosta, fluoresenssi 

yli 1500 tai fluoresenssi yli 1000 ja samassa paikassa kontrollin kanssa. 

 
Lisäksi geelielektroforeesilla analysoituja näytteitä tulkittiin geelielektroforeesissa nähtyjen 

tuotteiden perusteella (kuva 1). Ei viruslöydöstä -luokassa geelielektroforeesissa ei nähty 

tuotetta, tuotteita oli useita ja ne olivat väärän kokoisia. Monia tähän luokkaan PCR-tuloksen 

perusteella kuuluvia näytteitä ei edes analysoitu geelielektroforeesilla. Mahdollinen 

viruslöydös -luokassa geelielektroforeesissa on nähty oikean kokoisen tuotteen lisäksi runsaasti 

muitakin tuotteita tai tuotteen koko on hieman poikennut kontrollista. Todennäköinen 

viruslöydös -luokkaan kuuluvilla geelielektroforeesissa on nähty oikean kokoinen tuote.  
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Kuvassa nähdään geelielektroforeesiin ajetut näytteet. Kaivot on numeroitu näytenumerolla, 

teurastamonäytteiden numeron edessä on t-kirjain. Muut numeroimattomat kaivot eivät kuulu tähän 

tutkimukseen. BAVD8-, BAVD9-, ja herpes-nimillä merkityt kaivot ovat positiivisia kontrollinäytteitä.  

 

 

Kaikki tulokset on esitelty taulukoissa 1 ja 2. Taulukossa 1 ”Oireileva”-sarakkeessa tutkitut 

naudat jaettiin tutkimuslähetteen esitietojen mukaan hengitystieoireileviin ja oireettomiin 

eläimiin (+/-). ”Makroskooppiset muutokset”-sarakkeessa eläimet jaettiin raadonavauksessa 

silmämääräisessä tutkimuksessa kahteen luokkaan sen mukaisesti, havaittiinko keuhkoissa 

tulehdukseen viittaavia muutoksia (+/-).  ”Histopatologia”-sarakkeessa eläimet jaettiin kahteen 

luokkaan sen mukaisesti, havaittiinko histopatologisessa tutkimuksessa keuhkoissa 

tulehdukseen viittaavia muutoksia (+/-). Viruslöydökset jaettiin taulukossa 1 ja taulukossa 2 

PCR- ja geelielektroforeesi-tutkimusten perusteella luokkiin + todennäköinen viruslöydös, (+) 

mahdollinen viruslöydös ja - ei viruslöydöstä.  
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TAULUKKO 1. VIRUSLÖYDÖKSET RAADONAVAUSTUTKIMUKSESSA OLLEISTA NAUDOISTA 

SEKÄ OPETUS JA TUTKIMUSKÄYTTÖÖN LAHJOITETUSTA NAUDASTA 
Raadonavaustutkimuksessa olleiden nautojen esitiedot suhteessa hengitystieoireiluun (+/-), 

makroskooppiset (+/-) ja histopatologiset muutokset hengitysteissä (+/-/Ei tutkittu). *Histopatologiaa ei 

tutkittu kudosten pilaantumisen vuoksi. ** Histopatologiaa ei tutkittu sillä kyseessä oli opetukseen ja 

tutkimukseen lahjoitettu eläin, jolle ei suoriteta histopatologista tutkimusta. Tulokset tehtyjen 

viruslöydösten osalta: todennäköinen viruslöydös +, mahdollinen viruslöydös (+) ja ei viruslöydöstä -.  
 

 

 

Kahdeksalla eläimellä tutkituista eläimistä (8/19) eli 42,1 %:lla naudoista todettiin 

todennäköisenä tai mahdollisena viruslöydöksenä jokin tai joitakin tutkituista viruksista. 

Yhteensä todennäköinen tai mahdollinen adenoviruslöydös todettiin kuudella (6/19) eli 31,6 

%:lla tutkituista naudoista. Todennäköinen tai mahdollinen herpesviruslöydös yhdellä (1/19) 

naudalla eli 5,3 %:lla. Todennäköinen tai mahdollinen parvoviruslöydös todettiin neljällä (4/19) 

naudalla eli 21,1 %:lla tutkituista naudoista.  Kolmella naudalla tavattiin useampi viruslöydös.  

 

Näyte  Oireileva Makroskooppiset 

muutokset 

Histo-

patologia 

Adeno  Herpes Parvo 

1.   - - Ei 
tutkittu* 

(+) - (+) 

2.  + + + - - - 
3.  - + + - - - 
4.  - + + - - - 
5.  + + + + - - 
6.  - - - - - - 
7.  + + + - (+) (+) 
8.  - + + - - - 
9.  - + + - - + 
10.  - - + - - - 
11.  - - - - - - 
12.  - + - - - - 
13.  + + + - - - 
14.  - - - - - - 
15.  + + + - - - 
16.  - - + + - - 
17. - - - (+) - - 
18.  Ei 

tiedossa 
- Ei 

tutkittu** 
+ - (+) 

19.  - + - + - - 
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Kaikista naudoista, joilla viruslöydös todettiin, hengitystieoireilevia esitietojen mukaan oli 

kaksi, toisella todettiin adenovirus ja toisella oli mahdollinen herpes- ja parvoviruslöydös.  

Makroskooppisia tulehdusmuutoslöydöksiä keuhkoissa todettiin neljällä, näistä kahdella 

todettiin adenovirus, yhdellä parvovirus ja yhdellä oli mahdollinen herpes- ja parvoviruslöydös.  

Histopatologisia tulehduslöydöksiä todettiin kolmella, joista kahdella todettiin adenovirus ja 

yhdellä oli mahdollinen herpes- ja parvoviruslöydös. Eli yhteensä naudoilla, joista todettiin 

todennäköinen tai mahdollinen viruslöydös viidellä (5/8) oli raadonavaustutkimuksessa 

havaittu joko makroskooppisia tai histopatologisia löydöksiä. Kahdella naudalla todettiin sekä 

hengitystieoireita että makroskooppisia ja histopatologisia löydöksiä, toisella näistä todettiin 

adenovirus ja toisella oli mahdollinen herpes- ja parvoviruslöydös.  

 
Kahdella naudalla (2/8) histopatologiaa ei tutkittu, sillä toinen oli opetus- ja tutkimuskäyttöön 

lahjoitettu nauta, joille histopatologisia tutkimuksia ei tehdä ja toisella naudoista oli niin 

voimakkaat kuolemanjälkeiset autolyysimuutokset, että histopatologiaa ei voitu tutkia. 

Ainoastaan yhdellä (1/8) naudalla, jolta viruslöydös tehtiin, ei havaittu mitään patologisia 

muutoksia hengitysteissä. Tältä naudalla todettiin mahdollinen adenoviruslöydös. Kahdeksalla 

naudalla todettiin makroskooppisia ja/tai histopatologisia tulehdusmuutoksia hengitysteissä, 

mutta ei todettu mitään tutkituista viruksista. Näistä kuudella todettiin sekä makroskooppisia 

että histopatologisia tulehdusmuutoksia, yhdellä vain makroskooppisia muutoksia ja yhdellä 

vain histipatologisia muuksia.  

 

TAULUKKO 2. VIRUSLÖYDÖKSET TEURASTAMONÄYTTEISTÄ 
Tulokset tehtyjen viruslöydösten osalta: todennäköinen viruslöydös +, mahdollinen viruslöydös (+) ja 

ei viruslöydöstä -.  

Näyte  Adeno Herpes Parvo 

1. - (+) - 
2. - - - 
3. + + (+) 
4. + (+) (+) 
5. + (+) - 
6. (+) + (+) 
7. + - - 
8. + - - 
9. + (+) - 
10. + - - 
11. + - - 
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Teurastamonäytteistä (11 kpl) todennäköinen tai mahdollinen viruslöydös tehtiin yhteensä 

kymmenestä (10/11) näytteestä eli 90,9 % näytteistä. Yhdessä näytteessä ei todettu mitään 

tutkittua virusta ja viidellä (45,5 %) naudalla oli useampi viruslöydös. Adenoviruslöydös 

eristettiin todennäköisenä tai mahdollisena viruslöydöksenä 81,8 % (9/11) näytteistä, 

herpesviruslöydös 54,5 % (6/11) ja parvoviruslöydös 27,3 % näytteistä (3/11).  

 
Yhteensä raadonavaus- ja teurastamonäytteistä todennäköinen viruslöydös tehtiin  

kahdellatoista (12/30) eli 46,6 % näytteistä ja todennäköinen tai mahdollinen viruslöydös 

tehtiin kuudellatoista (16/30) eli 60,0 % näytteistä. Kahdeksalla (8/30) eli 26,7 % naudoista  oli 

yhtäaikaa useampi todennäköinen tai mahdollinen viruslöydös. Mahdollinen tai todennäköinen 

adenoviruslöyös tehtiin 50 % näytteistä (15/30), mahdollinen tai todennäköinen 

herpesviruslöydös 23,3 % näytteistä kuin myös mahdollinen tai todennäköinen 

parvoviruslöydös (7/30).  
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5 POHDINTA  
 
Tässä tutkimuksessa pystytettiin PCR-menetelmä naudan adeno-, herpes- ja parvovirusten 

toteamiseksi sekä tutkittiin näiden virusten esiintymistä raadonavaustutkimuksissa sekä 

teurastamolla kerätyissä nautojen keuhkonäytteissä. Tutkimus osoitti, että suomalaisilla 

naudoilla esiintyy adeno-, herpes- ja parvoviruksia. Suomessa eri hengitystievirusten 

esiintymisestä on olemassa tutkimustietoa vain vähän. Härtel ym. 2004 tutkivat BAV-7-, BAV-

3-, BPIV-3- ja BRSV-vasta-aineiden esiintymistä suomalaisilla hengitystieoireilevilla karjoilla 

ja Autio ym. 2007 tutkivat hengitystienäytteistä PCR:llä BRS-, BCV- ja PIV-3-virusten 

esiintymistä sekä seerumista RSV-, BCV-, BPIV-3- ja BAV-vasta-aineiden esiintymistä. 

Parvovirusten esiintymistä Suomessa ei aiemmin ole tutkittu. Herpesvirusten osalta on 

olemassa Ruokaviraston suorittamat vuosittaiset BHV-1.1-vasta-aineseurantatutkimukset, 

mutta muiden herpesvirusten osalta ei ole olemassa seurantaa tai tutkimustuloksia.  

 
Suomessa nautojen hengitystietulehdusten rutiinidiagnostiikkaan kuuluu bakteeritutkimusten 

lisäksi virusten osalta BRS-, BPIV-3- ja BCV-virusten osoitus. Aina tutkittujen 

hengitystieoireisten eläinten näytteissä ei kuitenkaan tutkimuksessa todeta sairautta selittäviä 

taudinaiheuttajia. Näissä tapauksissa negatiivisen tutkimustuloksen voi selittää tutkimusten 

ulkopuolelle jäävät potentiaaliset taudinaiheuttajat, kuten mm. adenovirukset, herpesvirukset, 

rhinovirukset, influenssavirukset ja mahdollisesti parvovirukset. Toisaalta negatiivisen 

tuloksen taustalla saattaa olla myös näytteenotosta johtuvia tekijöitä, esimerkiksi väärä 

näytteenottoajankohta, -tekniikka tai näytteiden väärä säilytys ja käsittely. 

 
Tässä tutkimuksessa haluttiin selvittää sellaisten virusten esiintymistä, joita ei tällä hetkellä 

tutkita rutiinidiagnostiikan keinoin ja joille ei ole tällä hetkellä Suomessa valmista 

diagnostiikkaa. Tämän vuoksi tutkimuksessa pystytettiin PCR-tutkimusmenetelmät herpes-, 

parvo- ja adenoviruksille. Tutkimuksessa selvitettiin lisäksi näiden virusten esiintymistä 

naudoissa, joille suoritettiin raadonavaustutkimus Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa, sekä 

teurastamolta kerätyissä keuhkonäytteissä. Tutkimus osoitti, että tutkittuja viruksia esiintyy 

suomalaisilla naudoilla, sillä viruslöydös tehtiin yli puolessa tutkituista näytteistä. Kaikkia 

tutkittuja viruksia löydettiin sekä raadonavaus- että teurastamonäytteistä. Suurimmalta osalta 

naudoista löydettiin viitteitä adenoviruksesta ja adenovirusta löydettiin näytteistä eniten. Tämä 

oli oletettua, sillä aiemmin suomalaisilla naudoilla on todettu esiintyvän runsaasti adenovirus-

vasta-aineita Härtel ym. (2004) ja Autio ym. (2007) tutkimuksissa.  
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Teurastamonäytteistä löytyi huomattavasti enemmän adenovirusta kuin raadonavausnäytteistä, 

mikä on mielenkiintoista, sillä teurastamoeläinmateriaalin pitäisi olla yleisesti ottaen 

terveempää kuin raadonavaustutkimukseen päätyvien nautojen. Syynä tähän tulokseen voisi 

olla esimerkiksi erilainen näytteenottoajankohta tai se, että teurastamoon tulleet naudat ovat 

saaneet viruksen joko kuljetuksen aikana tai teurastamolla. Näytteenottoajankohta 

teurastamolla ja raadonavaustutkimuksessa on erilainen sekä suhteessa nautojen oireisiin että 

kudoksen tuoreuteen. Teurastukseen päätyvät naudat ovat pääsääntöisesti joko oireettomia tai 

lieväoireisia eli ovat mahdollisesti infektion alkuvaiheessa tai saaneet infektion kuljetuksessa 

tai stressin laukaisemana. Raadonavaustutkimukseen tullessaan naudat ovat sitä vastoin olleet 

jo pidempään oireilleita tai vakavasti sairaita, jolloin alkuperäinen viruspatogeeni voi olla jo 

hävinnyt. Teurastamolla keuhkonäytemateriaali on tuoreempaa verrattuna 

raadonavaustutkimukseen, sillä teurastamolla näytteet on otettu heti eläimen kuoleman jälkeen 

toisin kuin raadonavaustutkimukseen tulleista naudoista. Näytemateriaalin tuoreus voisi 

osaltaan vaikuttaa viruslöydöksiin ja selittää esimerkiksi herpesvirusten esiintyvyyden eron 

tutkitussa materiaalissa, sillä herpesvirukset eivät ole ympäristötekijöiden suhteen niin kestäviä 

kuin adeno- tai parvovirukset.  

 
Herpes- ja parvoviruksia löydettiin hengitysteistä huomattavasti adenoviruksia vähemmän. 

Herpes- ja parvoviruksista ei ole olemassa aiemmin Suomessa tutkittua tietoa esiintymisestä, 

lukuun ottamatta Ruokaviraston BHV-1.1-vasta-aineseurantaa. Tutkimuksessa todettiin 

viitteitä molempien virusten esiintymisestä. Herpesviruksen osalta kyseessä on todennäköisesti 

jonkin muun kuin BHV-1.1-herpesvirustyypin, esimerkiksi BHV-4-viruksen perimää. 

Virustyypin tarkempi tunnistaminen vaatisi jatkotutkimuksia mm. virusten sekvenointia. 

Maailmalla BHV-4-virusta on eristetty karjoista, joilla on ollut hengitystieoireita (Fichtelova & 

Kovarcik 2010). Ruokaviraston BHV-1.1-vasta-aineseurannassa Suomessa ei ole löytynyt 

moneen vuoteen BHV-1.1-vasta-aineita lypsykarjan tankkimaitonäytteistä (Ruokavirasto 

2019e) eikä emolehmien seurantanäytteistä (Ruokavirasto 2019f), joten on epätodennäköistä, 

että löydöksemme olisi BHV.1.1. Parvovirusten havaitseminen tutkimusmateriaalissamme oli 

oletettavaa, sillä maailmalla parvovirusten perimää on löydetty useilta oireettomiltakin 

naudoilta (Cibulski ym. 2016). 

 
Nautojen hengitysteistä on eristetty lukuisia eri viruksia. Osalla on todettu selkeä rooli 

hengitystiesairauksien synnyssä, mutta joidenkin virusten taudinaiheutuskyvystä ja 
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merkityksestä hengitystieoireiden aiheuttajana tiedetään vielä melko vähän. 

Tutkimusmenetelmien kehittymisen seurauksena viruksia eristetään hengitysteistä yhä 

enemmän. Virusten esiintyminen hengitysteissä ei kuitenkaan yksistään ole riittävä näyttö 

niiden taudinaiheutuskyvystä vaan on pystyttävä toteamaan myös niiden kyky aiheuttaa 

sairauden oireet sekä patologiset muutokset hengitysteissä. Tutkimusta vaikeuttaa se, että osa 

viruksista ei todennäköisesti yksinään pysty aiheuttamaan hengitystiesairauden oireita, vaan ne 

toimivat synergiassa muiden taudinaiheuttajien, kuten bakteerien, kanssa.   

 
Tässä tutkimuksessa haasteita ja virhelähteitä aiheutti erityisesti tutkimusmenetelmä. Koska 

tutkituille viruksille ei ollut olemassa valmista tutkimusmenetelmää, tutkimuksessa pystytettiin 

uusi PCR-menetelmä. PCR-menetelmässä näytteet kontaminoituvat herkästi, mikä voi 

aiheuttaa vääriä positiivisia tuloksia. Parvoviruksen osalta meillä ei ollut saatavilla positiivista 

kontrollia ja herpesviruksen osalta emme saaneet kontrollista tuotetta elektroforeesigeelille, 

joten varsinkin näiden virusten osalta tulosten tulkinta oli haastavaa positiivisen kontrollin 

puuttuessa. Adenovirusten osalta tutkimuksessa käytettiin nested-PCR-tekniikkaa, jossa 

sensitiivisyys on korkeampi kuin normaalissa PCR-tekniikassa. Toisaalta nested-PCR-

tekniikalla on suurempi riski saada vääriä positiivisia tuloksia kontaminaation kautta. 

Elektroforeesin tulkinta oli hankalaa, sillä monissa kaivoista nähtiin ylimääräisiä tuotteita. 

Ylimääräisiä tuotteita nähdään usein silloin, kun reaktiossa on syntynyt erityisen paljon tuotetta 

ja osa siitä hajoaa pienemmiksi palasiksi elektroforeesissa. Poikkeamat elektroforeesin 

monistumistuotteen koossa tai PCR-reaktion sulamispisteessä voivat johtua myös hieman 

kontrollista poikkeavasta viruskannasta tai toisesta ala-tyypistä eivätkä automaattisesti johda 

päätelmään negatiivisesta tuloksesta. Tämän tutkimuksen viruslöydöksistä ei voida päätellä, 

mikä löydetyn viruksen alatyyppi on kyseessä tai onko kyseinen virus aiheuttanut oireet tai 

todetut patologiset muutokset, jolloin löydösten kliinistä merkitystä on vaikea arvioida.  

 
Tutkimuksemme näytemäärä on liian pieni tilastolliseen tarkasteluun ja johtopäätöksiin 

kliinisten oireiden tai patologisten muutosten yhteydestä viruslöydöksiin. Teurastamonaudoista 

ei ollut myöskään saatavilla esitietoja tai patologisia tutkimuksia. Raadonavaustutkimuksessa 

olleilla naudoilla oireet, makroskooppiset tai histologiset löydökset on voinut aiheuttaa myös 

jokin muu taudinaiheuttaja kuin tutkimuksessa saatu viruslöydös, sillä näytteistä ei tehty muita 

mikrobiologisia tutkimuksia, jolloin muut mahdolliset aiheuttajat jäivät selvittämättä. 

Kuitenkin raadonavaustutkimuksessa suurimmalla osalla naudoista, joilla viruslöydös tehtiin, 

oli myös esitiedoissa mainittu hengitystieoireita tai raadonavaustutkimuksessa havaittu 
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patologisia muutoksia, mikä voisi viitata virusten osallisuuteen sairastumisessa. Ainoastaan 

yhteen raadonavaustutkimuksessa olleiden nautojen viruslöydökseen ei liittynyt mitään 

hengitystieoireita tai patologisia muutoksia. Tutkittujen virusten taudinaiheuttamiskyvyn ja 

merkityksen arviointiin tarvitaan jatkotutkimuksia isommalla näytemäärällä sekä kliinisesti 

terveistä että oireilevista eläimistä.  

 
Tässä tutkimuksessa pystytettiin toimivat tutkimusmenetelmät naudan adeno-, herpes- ja 

parvovirusten jatkotutkimuksia varten. Käytetty adenovirus-PCR ei kuitenkaan monistanut 

kaikkia adenoviruskantoja, kuten kokeilemiamme BAV-2- ja BAV-7-viruksia. Adeno-, herpes- 

ja parvovirusten esiintymisestä sekä merkityksestä naudan hengitystiesairauden aiheuttajana 

tarvitaan vielä ehdottomasti lisää tutkimuksia. Tässä tutkimuksessa tehtyjen viruslöydöksien 

sekvenoinnilla saataisiin tunnistettua virukset tarkemmin. Lisäksi PCR-testausta voisiin 

kehittää niin, että tuloksista saataisiin kvantitatiiviset, jolloin viruslöydöksen kliinisen 

merkityksen arvioiminen helpottuisi. Arvioitaessa virusten esiintymistä Suomessa, tutkittavan 

näytemäärän tulisi olla suurempi. Arvioitaessa virusten merkitystä hengitystiesairauksien 

synnyssä, näytteitä tulisi kerästä sekä terveiltä että sairailta naudoilta ja verrata tuloksia 

keskenään. Suuremmalla näytemäärällä voitaisiin lisäksi tutkia luotettavammin viruslöydösten 

yhteyttä patologisiin muutoksiin ja arvioida sopivatko muutokset kyseisen viruksen 

aiheuttamiksi. Histopatologisista näytteistä voisi tehdä myös immunohistokemiallisia 

värjäyksiä, eri virustaudinaiheuttajien osoittamiseksi suoraan kudoksista.   

 
On tärkeää, että on olemassa hyvä ja ajantasainen tautidiagnostiikka. Yksittäisen potilaan 

kannalta diagnostiikan onnistuminen on tärkeää oikean hoidon valinnassa. Laajemmassa 

mittakaavassa virusseurannat toimivat tärkeänä portinvartijana erityisesti tarttuvien tautien 

havaitsemisessa. Myös raadonavaustutkimukset ja histopatologiset tutkimukset ovat tärkeässä 

asemassa tässä tehtävässä. Sen lisäksi, että tutkitaan todennäköisimpiä taudinaiheuttajia, täytyy 

seurata myös sellaisten virusten esiintymistä, joita Suomessa ei tällä hetkellä esiinny. Näin 

pystytään tarvittaessa reagoimaan nopeasti ja ryhtymään vastustustoimenpiteisiin, joilla 

ylläpidetään maamme hyvä tartuntatautitilanne. 

 

 

 



39 
 

6 LÄHDELUETTELO  
 
Amarasinghe G. K., Aréchiga Ceballos N.G., Banyard A. C., Basler C. F., Bavari S., Benett A. J., 
Blasdell K. R., Briese T., Bukreyev A., Caì Y., Calisher C., Campos Lawson C., Chandran K., Chapman 
C. A., Chiu C.Y., Choi K-S., Collins P. L., Dietzgen R. G., Dolja V. V., Dolnik O., Domier L. L., 
Dürrwald R., Dye J. M., Easton A. J., Ebihara H., Echevarría J. E., Fooks A. R., Formenty P. B. H., 
Fouchier R. A. M., Freuling C. M., Ghedin E., Goldberg T. L., Hewson R., Horie M., Hyndman T. H., 
Jiāng D., Kityo R., Kobinger G. P., Kondō H., Koonin E. V., Krupovic M., Kurath G., Lamb R. A., Lee 
B., Leroy E. M., Maes P., Maisner A., Marston D. A., Mor S. K., Müller T., Mühlberger E., Neira 
Ramírez V. M., Netesov S. V, Ng T. F. F., Nowtny N., Palacios G., Petterson J. L., Paweska J. T., Payne 
S. L., Prieto K., Rima B. K., Rota P., Rubbenstroth D., Schwemmle M., Siddell S., Smither S. J., Song 
O., Song T., Stenlein M. D., Stone D. M., Takada A., Tesh R. B., Thomazelli L.M., Tomonaga K., Tordo 
N., Towner J. S., Vasilakis N., Vázquez‑Morón S., Verdugo C., Volchkov V.E., Wahl V., Walker P. J., 
Wang D., Wang L-F., Wellehan J. F. X., Wiley M. R., Whitfield A. E., Wolf Y. I., Yé G., Zhāng Y-Z, 
Kuhn J. H. Taxonomy of the order Mononegavirales: update 2018. Archives of Virology 2018; 
163:2283-2294.  
 
Autio T., Pohjanvirta T., Holopainen R., Rikula U., Pentikäinen J., Huovilainen A., Rusanen H., Soveri 
T., Sihvonen L., Pelkonen S. Etiology of respiratory disease in non-vaccinated, non-medicated calves 
in rearing herds. Elsevier Veterinary Microbiology 2007; 119:256-265.  
 
Bae J.E. & Kim I.S. Multiplex PCR for Rapid Detection of Minute Virus of Mice, Bovine Parvovirus, 
and Bovine Herpesvirus During the Manufacture of Cell Culture-derived Biopharmaceutucals. 
Biotechnology and Bioprocess Engineering 2010; 15:1031-1037.  
 
Balasuriya U. B. R., Barratt-Boyes S., Beer M., Bird B., Brownlie J., Coffey L.L., Cullen J. M., Delhon 
G. A., Donis R. O., Gardner I., Gilkerson J., Golde W. T., Hartley C., Heidner H., Herden C., Kirkland 
P., Knowles D. P., Meng X-J., Munday J., Murphy B., Niewiesk S., Oglesbee M., Osterrieder K., Oura 
C., Palmarini M., Parker J., Parrish C. R., Pesavento P., Reisen W., Richt J. A., Sigurdson C. J., Towner 
J., von Messling V., Whittaker G. Fenner´s Veterinary virology. 5. p. Elsevier 2017.   
 
Beaudeau F., Björkman C., Alenius S., Frössling J. Spatial patterns of Bovine Corona Virus and Bovine 
Respiratory Syncytial Virus in the Swedish beef cattle population. Acta Veterinaria Scandinavica 2010; 
52:33.  
 
Betts A. O. ja Edington N., Jennings A. R., Reed S. E. Studies on a rhinovirus (EC11) derived from a 
calf II. Disease in calves. J. Comp. Path. 1971; 81:41-49.  
 
Bryson D. G., McNulty M. S., McCragken R. M., Cush P. F. Ultastructural features of experimental 
parainfluenza type 3 virus pneumonia in calves. J.Comp. Path. 1983; 93:397-413.  
 
Caswell J. Respiratory system. Teoksessa Jubb, Kennedy, and Palmer´s Pathology of domestic animals 
vol. 2. Elsevier. 2016; 5:465-590.  
 
Cibulski S. P., Teixeira T. F., Fernandes dos Santos H., Esmaile de Sales Lima F., Scheffer C. M., 
Muterle Varela A. P., Alves de Lima D., Schmidt C., Silveira F., Lopes de Almeida L., Roehe P. M. 
Ungulate copiparvocirus 1 (bovine parvovirus 2): characterization of a new genotype and associated 
viremia in different bovine age groups. Virus Genes 2016; 52:134-137.  
 
Confer A. W., Fulton R. W., Step D. L., Johnson B. J., Ridpath J. F. Viral antigen distributon in the 
respiratory tract of cattle peristently infected with bovine viral diarrhea virus subtype 2a. Vet Pathol. 
2005; 42:192-199.  
 



40 
 

Cotmore S.F., Agbandje-McKenna M., Chiorini J. A., Mukha D. V., Pintel D. J., Qiu J., Soderlund-
Venermo M., Tattersall P., Tijssen P., Gather D., Davison A. J. The family Parvoviridae. Arch Virol. 
2014; 159(5):1239-1247.  
 
Dabo S. M., Taylor J.D., Confer A. W. Pateurella multocida and bovine respiratory disease. Animal 
Health Research Reviews 2008: 8(2);129-50.  
 
Ducatez M. F., Pelletier C., Meyer G. Influenza D Virus in Cattle, France, 2011-2014. Emerging 
Infectious Diseases 2015; 21:368-371. 
 
Ellis, J. What is the evidence that bovine coronavirus is a biologically significant respiratory pathogen 
in cattle. Can Vet J. 2019; 60:147-152.  
 
Fent G. M., Fulton R. W., Saliki J. T., Caseltine S. L., Lehmkuhl H. D., Confer A. W., Purdy C. W., 
Briggs R. E., Loan R. W., Duff G. C. Bovine adenovirus serotype 7 infections in postweaning calves. 
AJVR 2002; 63: 976-978. 
 
Ferguson L., Olivier A. K., Genova S., Epperson W. B., Smith D. R., Schneider L., Barton K., McCuan 
K., Webby R. J., Wan X-F. Pathogenesis of Influenza D Virus in Cattle. American society for 
microbiology Journals 2016.  
 
Fichtelova V., Kovarick K. Characterization of two BHV-4 strains isolated in the Czech Republic. 
Veterinarni Medicina 2010; 55:3:106-112.  
 
Fimea. Pakkausseloste Rotavec Corona injektioneste, emulsio naudalle. 2019. 
https://spc.fimea.fi/indox/nam/html/nam/vetpil/7/19970987.pdf, haettu 13.08.2020.  
 
Flynn O., Gallagher C., Mooney J., Irvine C., Ducatez M., Hause B., McGrath G and Ryan E. Influenza 
D virus in Cattle, Ireland. Emerging infectious diseases 2018; 24:389-391.  
 
Fulton R.W., Ridpath J. F., Burge L. J. Bovine coronaviruses from the respiratory tract: Antigenic and 
genetic diversity. Vaccine 2013; 31:886-892.  
 
Galav V., Mishra N., Dubey R., Rajukumar K., Pitale S. S., Shrivastav A. B., Pradhan H. K. 
Pathogenicity of an Indian isolate of bovine viral diarrhea virus 1b in experimentally infected calves. 
Elsevier 2007; 83:364-368. 
 
Hagglund S., Svensson C., Emanuelson U., Valarcher J.F., Alenius S. Dynamics of virus infections 
involved in the bovine respiratory disease complex in Swedish dairy herds. Vet. J. 2006; 173:320-328. 
 
Hause B. M., Collin E. A., Anderson J., Hesse R. A., Anderson G. Bovine Rhinitis Viruses Are Common 
in U.S. Cattle with Bovine Respiratory Disease. PLoS ONE 2015; 10(3):1-12.  
 
Horwood P.F., Gravel J.L., Mahony T.J. Identification of two distinct bovine parainfluenza virus type 
3 genotypes. Journal of General Virology. 2008; 89:1643-1648.  
 
Härtel H., Nikunen S., Neuvonen E., Tanskanen R., Kivelä S-L., Aho P., Soveri T., Saloniemi H. Viral 
and Bacterial Pathogens in Bovine Respiratory Disease in Finland. Acta vet. scand. 2004; 45:193-200.  
 
Ide P.R., Thomson R. G., Ditchfield W. J. B. Experimental Adenovirus Infection in Calves. Can. J. 
comp. Med. 1969; 33: 1-9.  
 
ICTV 2019. International Committee on Taxonomy of viruses: Virus Taxonomy: 2019 Release. 
https://talk.ictvonline.org/taxonomy/, haettu 02.05.2020.  



41 
 

Jones C., Chowdhury S. A review of the biology of bovine herpesvirus type 1 (BHV-1), its role as a 
cofactor in the bovine respiratory disease complex and developement of improved vaccines. Animal 
Health Research Reviews 2007; 8:187-205 
 
Kapil S. Basaraba R. J. Infectious bovine rhinotracheitis, parainfluenza-3, and respiratory coronavirus. 
Veterinary Clinics of North America: Food Animan Practice 1997; 13(3):455-469.  
 
Kleim T. B., Sjurseth S. K., Sviland S., Gjerset B., Myrmel M., Stostad M. Bovine respiratory syncytial 
virus in experimentally exposed and rechallenged calves; viral shedding related to clinical signs and the 
potential for transmission. BMC Veterinary Research 2019; 15:156 
 
Kumar P., Yadav A., Lokesh, Yadav R., Kumar P., Diwakar R.P. Bovine Respiratory Disease Complex 
– A Review. International Journal of Current Microbiolocy and Applied Sciences 2018; 7(12):352-358.  
 
Kurćubić V., Doković R., Ilić Z., Petrović M. Ethiopathogenesis and economic significance of bovine 
respiratory disease complex (BRDC). Acta Agriculturae Serbica 2018; 45:85-100.    
 
Lee P. Y., Costumbrado J., Hsu C-Y., Kim Y. H. Agarose Gel Electrophoresis for Separation of DNA 
Fragments. J. Vis. Exp. 2012; (62):3923.  
 
Lehmkuhl H. D., Cutlip R. C., DeBey B.M. Isolation of a bovine adenovirus serotype 10 from a calf in 
the United States. J Vet Diagn Invest 1999; 11:485-490.  
 
Lehmkuhl H. D., Smith M. H., Dierks R. E. A Bovine Adenovirus Type 3: Isolation, Characterization, 
and Experimental Infection in Calves. Archieves of Virology 1975; 48:39-46.  
 
Maa- ja Metsätalousministeriön asetus vastustettavista eläintaudeista ja niiden luokittelusta. MMMA 
843/2013. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130843, haettu 12.06.2019.  
 
Macherey-Nagel. Genomic DNA from tissue, user manual, NucleoSpin Tissue. 2017. 
 
Macías-Rioseco M., Mirazo S., Uzal F. A., Fraga M., Silveira C., Maya L., Riet-Correa F., Arbiza J., 
Colina R., Anderson M. L., Giannitti F. Fetal Pathology in an Aborted Holstein Fetus Infected With 
Bovine Parainfluenza Virus-3 Genotype A. Veterinary Pathology 2019; 56:277-281.  
 
Maluquer de Motes C., Clemente-Casares P., Hundesa A., Martín M., Girones R. Detection of Bovine 
and Porcine Adenoviruses for Tracing the Source of Fecal Contamination. Applied and environmental 
microbiology 2004; 70:1448-1454.  
 
Manteufel J., Truyen U. Animal Bocaviruses: A Brief Review. Intervirology 2008; 51:328-334.  
 
Mattson D. E, Wangelin J. R., Sweat R. L. Vaccination of dairy calves with bovine adenovirus type 3. 
Cornell Vet. 1987; 77:351-361.  
 
Mehinagic K., Pilo P., Vidondo B., Stokar-Regenscheit N. Coinfection of Swiss cattle with bovine 
parainfluenza virus 3 and Mycoplasma bovis at acute and cronic stages of bovine respiratory disease 
complex. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation 2019; 1-7.  
 
Mosier D. Review of BRD pathogenesis: the old and the new. Animal Health Research Reviews 2014; 
15(2):166-168.  
 
Msolla P. M., Wiseman A., Allan E. M., Selman I. E. Experimental infection of cattle of different ages 
with infectious bovine rhinotracheitis virus (strichen strain). J. Comp. Path. 1989; 93:205-210. 
 



42 
 

Narita M., Yamada M., Tsuboi T., Kawashima K. Bovine adenovirus type 3 pneumonia in 
dexamethasone-treated calves. Vet Pathol. 2003; 40:128-135. 
 
Narita M., Inui S., Murakami Y., Nanba K., Shimizu Y. Pathological changes in young and adult cattle 
after intranasal inoculation with infectious bovine rhinotracheitis virus. J. Comp. Path. 1982; 92:41-49.  
 
Ng T. F. F., Kondov N. O., Deng X., Van Eenennaam A., Neibergs H. L., Delwart E. A Metagenomics 
and Case-Control Study To Identify Viruses Associated with Bovine Respiratory Disease. Journal of 
Virology 2015; 89(10):5340-5349.  
 
Nuotio L., Neuvonen E., Hyytiäinen M. Epidemiology and eradication of infectious bovine 
rhinotracheitis/infectious pustular vulvovaginitis (IBR/IPV) virus in Finland. Acta Vet Scand. 2007; 
49(19): 3 
  
Ohlson A, Alenius S, Traven M, Emanuelson U. A longitudinal study of the dynamics of bovine corona 
virus and respiratory syncytial virus infections in dairy herds. The Veterinary Journal 2013; 192:395-
400.  
 
Park S. J., Kim G. Y., Choy H. E., Hong Y. J., Saif L.J., Jeong J.H., Park S.I., Kim H. H., Kim S. K., 
Shin S. S., Kang M. I., Cho K. O. Dual enteric and respiratory tropisms of winter dysentery bovine 
coronavirus in calves. Archives of Virology 2007; 152:1885-1900. 
 
Ruokavirasto 2019a. Naudan hengitystietulehdukset.  
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-
elaintaudit/elaintaudit/naudat/hengitystietulehdukset/ haettu 06.06.2019.  
 
Ruokavirasto 2019b. Taulukko 2. Nautojen syväsivelynäytteiden tuloksia 2009-2017. 
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/viljelijat/elaintenpito/elaintaudit/elaintaudit-suomessa--
taulukot/taulukko-2-nautojen-syvasivelynaytteet-2009-2017.pdf haettu 06.06.2019.  
 
Ruokavirtasto 2019c. Naudan virusripuli (Bovine Viral Diarrhea, BVD ja Mucosal Disease, MD). 
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-
elaintaudit/elaintaudit/naudat/bvdmd-eli-naudan-virusripuli/, haettu 12.06.2019. 
 
Ruokavirasto 2019d. Taulukko 4. Nautojen virus- ja bakteeritutkimukset 2017. 
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/viljelijat/elaintenpito/elaintaudit/elaintaudit-suomessa--
taulukot/taulukko-4-nautojen-virus-ja-bakteeritautitutkimukset-2017.pdf, haettu 14.02.2020.  
 
Ruokavirasto 2019e. Taulukko b1. Tankkimaidon seurantatutkimukset 2008-2017. 
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/viljelijat/elaintenpito/elaintaudit/elaintaudit-suomessa--
taulukot/taulukko-b1-tankkimaidon-seurantatutkimukset-2008-2017.pdf, haettu 14.02.2020.  
 
Ruokavirasto 2019f. Taulukko b2. Emolehmien seurantatutkimukset 2008-2017. 
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/viljelijat/elaintenpito/elaintaudit/elaintaudit-
suomessa--taulukot/taulukko-b2-emolehmien-seurantatutkimukset-2008-2017.pdf, haettu 
14.02.2020.  
 
Ruokavirasto 2020. Nautarokotteet. https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elainlaakarit/palvelut-
elainlaakareille/rokoteneuvonta/elainlajikohtaiset-rokotteet-ja-rokotussuosituksia/nautarokotteet/ 
haettu 14.02.2020. 
 
Rusvai M., Glávits R., Kucsera L., Belák S. Experimental Infection of Weaned Calves and Lambs with 
two Strains of Bovine Adenovirus Type 2. J. Vet. Med. 1993; 40:148-154.  
 



43 
 

Sacco R. E., McGill J. L., Pillatzki A. E., Palmer M. V., Ackermann M. R. Respiratory syncytial virus 
infection in cattle. Vet Pathol. 2014; 51:427-436 
 
Taylor L.F., Janzen E. D., Ellis J. A., van den Hurk J. V., Ward P. Performance, survival, necropsy, and 
virological findings from calves persistently infected with bovine viral diarrhea virus originating from 
a single Saskatchewan beef herd. Can Vet J 1997; 38:29-37 
 
Thomas L. H., Stott E. J., Collins A. P., Jebbett J. Experimental pneumonia in gnotobiotic calves 
produced by respiratory syncytial virus. J. exp. Path. 1984; 65:19-28.  
 
Tsai K-S. ja Thomson R. G. Bovine parainfluenza Type 3 Virus Infection: Ultrastructural Aspects of 
Viral Pathogenesis in the Bovine Respiratory Tract. Infection and Immunity 1975; 11:783-803.  
 
Weil A. The Polymerase Chain Reaction Method Amplifies DNA Sequences. Teoksessa Harper´s 
illustrated biochemistry. Elsevier 2018.  
 
Zhang H., Porter E., Lohman M., Lu N., Peddireddi L., Hanzlicek G., Marthaler D., Liu X., Bai J. 
Influenza C Virus in Cattle with Respiratory Disease, United States, 2016-2019. Emerging Infectious 
Diseases 2018; 24:1927-1929.  
 
Zhang X., Outlaw C., Olivier A. K., Woolums A., Epperson W., Wan X-F. Pathogenesis of co-infections 
of influenza D virus and Mannheimia haemolytica in cattle. Veterinary Microbiology 2019; 231:246-
253.  
 
Zhu Y-M., Yu Z., Cai H., Gao Y-R., Dong X-M., Li Z-L, Shi H-F., Meng Q-F., Lu C., Xue F. Isolation, 
identification, and complete genome sequence of a bovine adenovirus type 3 from cattle in China. 
Virology Journal 2011; 8:557.  


