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Tiivistelmä 

 

Giardia duodenalis on ihmisillä sekä eläimillä yleisesti esiintyvä suolistoparasiitti. Ihmisillä esiintyy vuosittain arviolta 280 

miljoonaa G. duodenalis -infektiota, joista suurin osa todetaan alle 5-vuotiailla lapsilla. Giardioosi on zoonoottinen sairaus, 

eli se voi tarttua eläimestä ihmiseen. Giardiainfektion yleisimpiin oireisiin kuuluvat ripuli, vatsakivut sekä ilmavaivat, mutta 

tutkimuksissa on havaittu myös ruoansulatuskanvan ulkopuolella esiintyviä pitkäaikaisiakin oireita. Näihin oireisiin 

kuuluvat muun muassa niveltulehdukset, allergiat sekä lihasvaivat. Suurimmassa osassa tapauksia giardioosi ei vaadi 

lääkkeellistä hoitoa. Giardiainfektio diagnosoidaan ulostenäytteestä. 

 

Suomessa giardiainfektioita on pidetty todennäköisimpinä lähinnä ulkomaanmatkoja tehneiden keskuudessa. Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos (THL) pitää yllä rekisteriä Suomen giardioositapauksista ja rekisteriin tulisi ilmoittaa esimerkiksi 

epäilty tartuntamaa, mutta todellisuudessa tämä tieto päätyy rekisteriin ani harvoin, tässä aineistossa vain 5 %:ssa 

ilmoitetuista tapauksista. Tutkimusten mukaan giardiaa kuitenkin esiintyy Suomen luonnonvesissä, joten infektion 

alkuperämaa olisi tärkeä tieto giardioositapausten raportoinnissa. Ilman tätä tietoa kotoperäisiä tapauksia on mahdotonta 

tunnistaa. Tämän lisensiaatin tutkielman lähtökohtana oli kartoittaa giardioosi yleisyyttä ja riskitekijöitä Suomessa, mutta 

puutteellisten rekisteritietojen takia tutkimus jäi kuvailevalle tasolle. 

 

Aineistona lisensiaatintyöhöni toimi THL:n tartuntatautirekisterin vuosina 1995–2018 todetuista giardioositapauksista 

kerätyt tiedot. Jokaisesta giardioositapauksesta olisi pitänyt olla rekisterissä seuraavat tiedot: tapauksen tunnus, sukupuoli, 

ikä vuosina, tartuntamaa, tilastointipäivä, potilaan syntymämaa, tilastointiviikko sekä sairaanhoitopiirin koodi. Kävin 

tartuntatautirekisterin tiedot läpi Microsoft Excel -ohjelmalla. Tuloksissa havaittiin Suomen giardioositapausten määrän 

pysyvän tasaisena tutkittujen vuosien välillä, lukuun ottamatta vuosia 2008 ja 2011. Vuoden 2008 tartuntamäärien nousun 

selittää Nokian vesikriisi, mutta koska isossa osassa tapauksia tieto epäillystä tartuntamaasta puuttuu, syytä vuoden 2011 

tartuntamäärien nousulle on vaikea sanoa. Tutkimuksessa havaittu Suomen giardioositapausten ikä- ja sukupuolijakauma 

oli odotetun lainen, eikä tapausten määrissä huomattu merkityksellistä eroa eri kuukausien välillä. Suomen sisällä 

giardioosin ilmaantuvuus vaihteli paljon eri sairaanhoitopiirien välillä. 

 

Tutkimuksen tulosten perusteella Suomen giardioositilanne on tällä hetkellä vakaa. Tartuntoja ilmoitetaan keskimäärin 300 

vuodessa eikä Nokian vesikriisiä ennen tai sen jälkeen ole Suomessa tunnistettu yhtään giardioosiepidemiaa. 

Giardiainfektio saadaan useimmiten saastuneen veden välityksellä, mutta moni muukin asia lisää giardiainfektion riskiä. 

Kaukokohteisiin matkailevan on hyvä pitää mielessä toimet, joilla omaa riskiä saada giardioosi voidaan vähentää. Näihin 

kuuluu muun muassa käsihygieniasta huolehtiminen, vain pullotetun veden juominen sekä raakojen elintarvikkeiden 

nauttimisen välttäminen. Jotta kotoperäisiä tartuntoja ja epidemioita päästäisiin kartoittamaan, tulisi tartunnan alkuperämaa 

jatkossa lisätä tartuntatautirekisteriin aina, kun se on mahdollista.  
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1 JOHDANTO 

 

Giardia duodenalis (G. lamblia, G. intestinalis), joka on Giardia -suvun ihmisiä infektoiva laji, 

on alkueläimiin kuuluva suolistoparasiitti (katsauksessa Wolfe 1992, katsauksessa Marshall 

ym. 1997, katsauksessa Adam 2001, Fantinatti 2019). Se on maailmalla yleinen ripulin 

aiheuttaja lapsilla sekä aikuisilla (katsauksessa Wolfe 1992, katsauksessa Marshall ym. 1997, 

katsauksessa Adam 2001, Fantinatti 2019). Suomessa raportoidaan Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitoksen (THL) tartuntatautirekisterin mukaan vuosittain noin 300 giardioositapausta. Tartunta 

saadaan nielemällä G. duodenaliksen infektiivisiä kystamuotoja ja tartuntalähteenä toimii 

yleensä ulosteen saastuttama ruoka tai juoma (feko-oraalinen infektioreitti) (katsauksessa 

Wolfe 1992, Fantinatti 2019). Lisäksi giardioosin on todettu olevan zoonoottinen tauti, eli se 

voi tarttua eläimestä ihmiseen sekä toisin päin, mutta tämä ei nykytiedon mukaan ole kovin 

merkittävä tartuntareitti (katsauksessa Feng ja Xiao 2011, Fantinatti 2019).  

 

Tämän lisensiaatin tutkielman lähtökohtana oli käydä läpi suomalaisten G. duodenalis -

tartuntoja ja kartoittaa giardioosin riskitekijöitä THL:n tartuntatautirekisteriin vuosina 1995–

2018 ilmoitettujen tapausten perusteella. Työ sisältää kirjallisuuskatsauksen sekä tutkimusosan. 

Kirjallisuuskatsauksessa käsitellään giardiaa, sen havaitsemistapoja sekä kyseisestä loisesta 

aiheutuvan sairauden (giardioosin) hoitomuotoja. Tutkimusosassa THL:n giardioositapausten 

tiedoista tehdään yhteenvetoja. Giardioosia pidetään Suomessa lähinnä matkailijoiden tautina 

eikä sen mahdollisuutta kotoperäisenä ripulinaiheuttajana aina pidetä mielessä. Oletettavasti G. 

duodenalis onkin alidiagnosoitu taudinaiheuttaja Suomessa ja tapausten kotoperäisyyttä on 

vaikea saada selville tartuntatautirekisterin puutteellisten tapauksia koskevien tietojen takia. 
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

2.1 GIARDIA SPP. 

 

Giardia on siimaeläimiin kuuluva, taudinaiheutuskykyinen alkueläin (katsauksessa Wolfe 

1992, katsauksessa Marshall ym. 1997, katsauksessa Adam 2001). Se on yksisoluinen 

eukaryootti (aitotumainen), mikä tarkoittaa, että G. duodenalis koostuu kokonaisuudessaan 

vain yhdestä tumallisesta solusta (katsauksessa Adam 2001, Jokipii ym. 1984). Tämä solu 

monistuu kahdeksi jakautumalla pitkittäissuunnassa, ilman seksuaalista lisääntymistä 

(katsauksessa Wolfe 1992, Barta 1997, Monis 1999). Ulkomuodoltaan Giardia muistuttaa 

päärynän puolikasta, sen kummatkin puolikkaat ovat symmetriset toisiinsa nähden, sillä on 

neljä paria flagelloita (siima) joiden avulla se pystyy liikkumaan nesteessä, kaksi tumaa sekä 

suuri kiinnityslevy, jolla se kiinnittyy isäntäeläimen ohutsuolen seinämään (kuva 1) (Deplazes 

ym. 2016).  

 

 

 

Kuva 1. Piirroskuva Giardia –alkueläimen rakenteesta. 

 



3 
 

Ensimmäinen havainto Giardia duodenalisksesta on vuodelta 1681, kun Antoine van 

Leeuwenhoek löysi sen tutkiessaan ulostenäytettä mikroskoopissa (katsauksessa Wolfe 1992), 

mutta ensimmäisen kirjallisen raportin tästä parasiitistä teki Lambl vuonna 1859 (katsauksessa 

Marshall ym. 1997, katsauksessa Adam 2001). Giardian katsotaan olevan yksi 

alkukantaisimmista eukaryooteista (katsauksessa Adam 2001) ja se on mahdollisesti 

eukaryoottien ja prokaryoottien eli esitumaisten välillä oleva yksi kehitysvaihe (katsauksessa 

Sogin 1991). Giardia-suvusta voidaan erotella kuusi tärkeintä lajia; G. duodenalis, G. agilis, G. 

muris, G. ardeae, G. psittaci ja G. microti (katsauksessa Feng ja Xiao 2011). Näistä G. 

duodenalis infektoi ihmisten ja muiden kädellisten lisäksi esimerkiksi koiria, kissoja, lampaita 

sekä monia villieläimiä, G. agilis sammakkoeläimiä, G. muris jyrsijöitä, G. ardeae 

haikaralintujen lahkoon kuuluvia lintuja, G. psittaci papukaijoja ja G. microti myyriä sekä 

piisameja (katsauksessa Adam 2001).  

 

2.2 Giardian elämänkierto 

 

Kaikilla giardialajeilla on samanlainen, suora elämänkierto (Deplazes ym. 2016). Se ei siis 

tarvitse väli-isäntää, jossa se kypsyisi muotoon, joka pystyy infektoimaan pääisännän. Tämä 

tarkoittaa, että isäntäeläimen ulosteen mukana ympäristöön päässeet kystat pystyvät heti toisen 

isäntäeläimen ruoansulatuskanavaan päästyään infektoimaan tämän. Giardian elämänkiertoon 

kuuluu kaksi vaihetta; trofotsoiitti- sekä kystavaihe (katsauksessa Wolfe 1992, katsauksessa 

Marshall ym. 1997, Deplazes ym. 2016). Trofotsoiitti on aktiivinen, liikkuva ja ravintoa 

ympäristöstään ottava muoto, kysta taas infektiivinen ”lepoitiö” (katsauksessa Marshall ym. 

1997, Deplazes ym, 2016). Aktiivisen ajan elämästään giardia viettää isäntäeläimen 

ohutsuolessa, yleisimmin pohjukaissuolessa (duodenum) ja tyhjäsuolen (jejunum) alkuosassa 

(katsauksessa Wolfe 1992, Deplazes ym. 2016), missä emäksinen ympäristö on kasvavalle 

giardialle edullinen (katsauksessa Wolfe 1992). On myös katsottu, että giardia tarvitsee 

elääkseen paljon ravintoaineita sekä vakaan pH:n ja tämän takia giardian trofotsoiitteja löytyisi 

eniten juuri ohutsuolen alkuosasta (Erlandsen ja Meyer 1984). Ilmeisesti trofotsoiitti tarvitsee 

myös sappihappoja sekä B-vitamiineja selviytyäkseen suolistossa (Erlandsen ja Meyer 1984) 

ja sappitiehyen laskiessa duodenumin alkuosaan, löytyy näitäkin aineita nimenomaan 

ohutsuolen alkupäästä. Joskus harvemmin giardiat elävät tyhjäsuolen loppupäässä, koolonissa 

(lynkkysuoli, paksusuolen keskimmäinen osa) tai jopa sappirakossa (Deplazes ym. 2016). 
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Trofotsoiitteja on joskus löydetty myös suolen limakalvon sisältä, mutta yleensä ne kiinnittyvät 

vain sen pintaan (katsauksessa Wolfe 1992).  

 

Aktiivinen giardiaeläin muuntautuu kystaksi pääsääntöisesti isäntäeläimen ohutsuolessa, 

tarkemmin jejunumissa (Deplazes ym. 2016), kun ulostemassa kuivuu matkalla kohti 

paksusuolta (katsauksessa Wolfe 1992). Kystaksi muuntautuva trofotsoiitti alkaa tällä matkalla 

rakentaa proteiineista ja hiilihydraateista koostuvaa kystan ulkokuorta ja samalla se hajottaa 

flagellansa sekä kiinnityslevynsä (Deplazes ym. 2016). Nämä hajotetut rakenteet kootaan 

uudelleen samoista rakennuspalasista trofotsoiitin vapautumisvaiheessa (Deplazes ym. 2016). 

Giardian molemmat tumat jakautuvat kystan muodostuessa, joten syntyvässä kystassa on 

yhteensä neljä tumaa (Deplazes ym. 2016). Tämän ansiosta pian vapautumisen jälkeen 

alkueläin jakautuu vielä kahdeksi trofotsoiitiksi. Yhdestä kystasta kehittyy siis aina kaksi 

aktiivista giardia-alkueläintä (Deplazes ym. 2016). Kystat eritetään ympäristöön ulosteen 

mukana ja näitä erittyykin giardiainfektion saaneen eläimen ulosteeseen valtavia määriä. 

Esimerkiksi grammassa vasikan ulostetta voi olla 3x10⁵ kystaa (Deplazes ym. 2016) ja ihmisillä 

määrä voi olla 107 kystaa per gramma ulostetta (Danciger ja Lopez 1975). Kun sopiva 

isäntäeläin sattuu nielaisemaan kystan, vapautuu sieltä isännän ruoansulatuskanavassa kaksi 

aktiivista trofotsoiittia (katsauksessa Wolfe 1992, Deplazes ym. 2016). Mahalaukun hapan 

ympäristö sekä sappineste ohutsuolessa saavat aikaan kystan hajoamisen ja trofotsoiitin 

vapautumisen (Deplazes ym. 2016). Vapautumisvaiheessa myös flagellat ja kiinnityslevy 

kootaan uudelleen vanhojen osien palasista (Deplazes ym. 2016). Nämä kaksi trofotsoiittia 

jäävät ohutsuolen elämään elämänkiertonsa aktiivista osaa, joko vapaana suolen luumenissa tai 

suolinukkaan kiinnittyneinä (katsauksessa Wolfe 1992, Deplazes ym. 2016). 

 

Kystaksi muuntautuminen on tarkkaan ohjattu tapahtuma, sillä jos trofotsoiitti ei muuttuisikaan 

kystaksi suoliston loppupäätä lähestyessään, loppuisi sen elämä lyhyeen (Sulemana ym. 2014). 

Trofotsoiitit ovat hyvin herkkiä ympäristön lämpötilan sekä kosteuden muutoksille eivätkä 

täten pysty säilymään elossa isäntäeläimen ulkopuolella kovinkaan kauaa (Deplazes ym. 2016, 

CFSPH 2012). Kystaksi muuttuminen takaa sen, että giardialoinen säilyy hengissä 

ympäristössä, pystyy infektoimaan seuraavan isäntänsä ja jatkamaan taas elämää sekä 

jakautumista uuden isännän ruoansulatuskanavassa (Sulemana ym. 2014). Trofotsoiitti ei 

myöskään saa vapautua kystasta liian aikaisin, ennen uuteen isäntäeläimeen päätymistä tai 
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myöhään, vasta suoliston loppuosassa. Tästä johtuen myös kystasta vapautuminen on tarkkaan 

ohjattu prosessi (Sulemana ym. 2014). Koska trofotsoiitin muuttuminen kystaksi liian aikaisin 

ei ole yhtä vakava asia, kuin joutua isäntäeläimen ulkopuolelle trofotsoiittina, spontaania 

kystaksi muuttumista tapahtuu jonkin verran (Sulemana ym. 2014). 

 

2.3 Giardian aiheuttama tauti ihmisillä 

 

Giardioosin itämisaika, eli aika tartunnan saamisesta oireiden alkamiseen, on useimmissa 

tapauksissa noin 1–2 viikkoa (katsauksessa Wolfe 1992, Snel ym. 2009, Rimhanen-Finne ja 

Kuusi 2010). Joillakin infektio voi olla oireeton, kun taas toisilla se voi johtaa jopa nestehoidon 

tarpeeseen voimakkaan ripulin ja siitä aiheutuvan elimistön kuivumisen seurauksena 

(katsauksessa Wolfe 1992, Stuart ym. 2003, Rimhanen-Finne ym. 2010, Rimhanen-Finne ja 

Kuusi 2010, CDC 2015). Yleisimpinä oireina giardioosissa nähdään mahasuolikanavaan 

liittyviä oireita, kuten ripulia, ilmavaivoja, vatsakipuja, pahoinvointia sekä rasvaisia, kelluvia 

ulosteita (katsauksessa Wolfe 1992, katsauksessa Adam 2001, Stuart ym. 2003, Rimhanen-

Finne ja Kuusi 2010, Rimhanen-Finne ym. 2010, CDC 2015). Ripuli voi jatkua montakin 

kuukautta ja esiintyä aaltoilevasti, ollen näennäisesti parantunut muutaman viikon ja iskevän 

sitten taas uudelleen (katsauksessa Wolfe 1992, Rimhanen-Finne ym. 2010, CDC 2015). 

Muitakin oireita, esimerkiksi pääkipua, laihtumista sekä kuumeilua, on raportoitu (katsauksessa 

Wolfe 1992, katsauksessa Adam 2001, Stuart ym. 2003, Rimhanen-Finne ja Kuusi 2010, 

Rimhanen-Finne ym. 2010, CDC 2015) ja sairastettu giardioosi voi vaikuttaa suolen toimintaan 

vielä pitkään infektion jälkeenkin (Hanevik ym. 2009). Lisäksi on arvioitu, että jopa yksi 

kolmesta G. duodenalis -infektion saaneesta saa pitkäaikaisia, ruoansulatuskanavan 

ulkopuolella ilmeneviä oireita (Cantey ym. 2011), kuten allergiaa (Di Prisco ym. 1998, 

Giacometti ym. 2003), ripulista johtuvan hypokalemian aiheuttamia lihasvaivoja (Cervelló ym. 

1993, Genovese ym. 1996) ja silmäoireita (Pettoello ym. 1990, Corsi ym. 1998). Niveltulehdus 

on myös yksi G. duodenalis -infektion seurauksena tavattu harvinainen, mutta mahdollinen 

jälkitauti (Borman ym. 2001, Carlson ja Finger 2004). Se ilmenee yleensä muutama viikko 

giardioosin jälkeen (Carlson ja Finger 2004) ja esiintyy useimmiten polvessa tai nilkassa 

(Borman ym. 2001). Tarkkaan ei tiedetä, kuinka giardialoiset voivat aiheuttaa oireita 

muuallakin kehossa, kuin vain ruoansulatuskanavassa, mutta oletettavasti tämä liittyy suolen 

seinämän lisääntyneeseen läpäisevyyteen G. duodenalis -infektion aikana (Pettoello ym. 1990, 

Di Prisco ym. 1998). 
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Tutkimukset lasten giardioosista ja sen vaikutuksesta pidemmällä aikavälillä ovat viitanneet 

siihen, että pienenä lapsena hoitamatta jäänyt G. duodenalis -infektio antaisi huonommat 

lähtökohdat elämään. Perulaisten giardioosin sairastaneiden lasten kehitystä tutkittaessa 

todettiin, että alle 2-vuotiaana giardioosin sairastaneiden kognitiiviset kyvyt olivat 9-vuotiaana 

keskiarvoa heikommat (Berkman ym. 2002).  Kahdessa muussa tutkimuksessa huomattiin, että 

giardioosin sairastaneet lapset olivat suuremmassa riskissä jäädä lyhytkasvuisiksi ja heidän 

toimintakyvyn kehittyminen oli hitaampaa (psykomotorisen kehityksen hidastuminen) (Simsek 

ym. 2004, Koruk ym. 2010). Tutkimuksissa osalla lapsista havaittiin myös 

raudanpuutosanemiaa (Koruk ym. 2010) sekä huomattiin psykomotorisen kehityksen 

hidastumisen sekä heikomman kielten ymmärtämisen olevan enemmän liitoksissa nimenomaan 

giardialoisiin, kuin muihin suolistopatogeeneihin (Simsek ym. 2004). Näiden tutkimusten 

valossa giardioosin diagnosoiminen sekä hoitaminen ovat tärkeitä asioita, sillä kun G. 

duodenalis -infektio saatiin hoidettua, oli sillä positiivinen vaikutus lasten kehitykseen 

(Berkman ym. 2002, Simsek ym. 2004, Koruk ym. 2010). Ripulitaudeista aiheutuneita haittoja 

lasten kehitykseen nähdäänkin enemmän maissa, joissa kansan terveydenhuolto ei ole parhaalla 

mahdollisella tasolla (Berkman ym. 2002, Simsek ym. 2004, Koruk ym. 2010). Kehittyvien 

maiden lapsilla giardioosista aiheutuva ravintoaineiden heikentynyt imeytyminen voi aiheuttaa 

vakavaa alipainoa sekä aliravitsemusta (Loewenson ym. 1986, Botero-Garcés ym. 2009, 

Ettehad ym. 2010, Koruk ym. 2010).  

 

Giardioosin sekä haimasyövän mahdollista yhteyttä on myös tutkittu muutamaan otteeseen 

(Kurita ym. 2010, Mitchell ym. 2011, Furukawa ym. 2011) ja eräässä tapausselostuksessa 

esitellään vanhemman mieshenkilön tapaus, jossa potilaalla todettiin sappirakkosyöpä ja saman 

aikainen G. duodenalis -infektio (Nagasaki ym. 2011). Miehen sappirakosta otetusta 

sappinestenäytteestä löydettiin giardiatrofotsoiitteja, minkä takia näiden kahden asian ajateltiin 

mahdollisesti liittyvän toisiinsa (Nagasaki ym. 2011). Giardioosin ja syövän mahdollisesta 

yhteydestä on kuitenkin saatavilla hyvin niukasti tutkittua tietoa. 

 

2.4 Giardiainfektiot eläimillä sekä niiden zoonoottisuus 

 

Giardioosi aiheuttaa eläimillä samoja, erityisesti mahasuolikanavassa esiintyviä oireita kuin 

ihmisillä (Deplazes ym. 2016) ja myös eläimillä on todettu kasvun heikentymistä giardioosin 
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seurauksena (Olson ym. 1995, Geurden ym. 2006, Geurden ym. 2010, Sweeny ym. 2011). 

Tämä tarkoittaa eläinyksilölle koituneen haitan lisäksi tuotantoeläinten kohdalla taloudellisia 

tappioita omistajalle, kun esimerkiksi lihakarjan kasvaminen tiettyyn kokoluokkaan hidastuu, 

teurasruhojen paino on normaalia matalampi tai maitokarjan tuottama maidon määrä laskee 

(Olson ym. 1995, Sweeny ym. 2011). 

 

Giardia duodenalis kykenee infektoimaan monia eri nisäkäslajeja, joihin kuuluvat ihmisen 

lisäksi esimerkiksi koira, hevonen, sika, kissa sekä monet villit nisäkkäät (katsauksessa Adam 

2001). Tämän giardialajin sisällä on kuitenkin useita täysin eriytyneitä populaatioita eli 

alalajeja, jotka voivat kaikki infektoida vain niille ominaisia eläinlajeja. Toiset alalajit ovat 

hyvin tarkkoja isäntäeläimestään, esimerkiksi rotalla esiintyvä alalaji G ei pysty infektoimaan 

mitään muuta eläinlajia, kun taas osa alalajeista kelpuuttaa isännäkseen monetkin eri nisäkkäät 

(katsauksessa Adam 2001). Näihin alalajeihin, jotka eivät ole niin tarkkoja isäntäeläimestään, 

kuuluvat myös ihmisiä infektoivat alalajit A ja B. Nämä pystyvät aiheuttamaan infektion myös 

esimerkiksi muilla kädellisillä, kissoilla, koirilla, naudoilla sekä linnuilla (Thompson 2009, 

Deplazes ym. 2016). Vaikka alalajit A ja B aiheuttavat ylivoimaisesti suurimman osan ihmisten 

tartunnoista, tutkimuksissa on todettu, että giardioosia sairastavilta ihmisiltä voidaan löytää 

myös alalajeja C, D, E ja F, vaikkakin hyvin harvalta (Sprong ym. 2009). Vain 0,8 %:lta 

sairastuneista ihmisistä on löydetty muitakin Giardia-alalajeja, kuin A:ta tai B:tä (Sprong ym. 

2009). Näiltä ihmisiltä on tosin samaan aikaan löydetty myös joko alalajia B tai A, joten vielä 

ei tiedetä, aiheuttavatko C-F-alalajit ihmisillä yksinään sairastumista (Sprong ym. 2009). 

Viitteitä tähän suuntaan on, sillä Slovakiassa 44-vuotiaalta naiselta löydettiin tutkimuksissa 

pelkästään G. duodenalis -alalaji C, mikä ilmeisesti aiheutti tälle giardioosiin sopivat oireet 

(pitkäaikainen ripuli, vatsakivut, painonlasku, iho-oireet) (Štrkolcová ym. 2015). Giardioosin 

zoonoottisuus on kuitenkin vielä selvästi tätäkin monimutkaisempi asia, sillä Giardia-alalejeilla 

on lisäksi omia alatyyppejä, jotka suosivat omia eläinlajejaan (Sprong ym. 2009). Giardian 

alalajeille on käytössä myös aukikirjoitetut nimet, kuten rotan alalajille G käytetään myös 

nimeä G. simondi, alalajeille C ja D nimeä G. canis sekä alalajille F nimeä G. cati (Thompson 

ja Ash 2019). 

Koiralla esiintyviä giardian alalajeja on tutkittu paljon, lähinnä mielenkiinnosta siihen, että 

ovatko alalajit potentiaalisesti zoonoottisia ja voisiko koira toimia giardian reservuaarina. Osa 

tutkimuksista on tullut tulokseen, että suuri osa koirilla esiintyvistä giardian alalajeista on 



8 
 

nimenomaan alalajeja A tai B eli nämä voisivat infektoida myös ihmisiä (Traub ym. 2009, 

Covacin ym. 2011, Eligio-Garcia ym. 2013, Zheng ym. 2014). Toisissa tutkimuksissa taas 

todetaan, että maailmanlaajuisesti 67 % (1049/1563) koirilla esiintyvistä giardian alalajeista 

olisi alalajeja C ja D (katsauksessa Feng ja Xiao 2011). Ilmeisesti on siis eroavaisuuksia siinä, 

mitä alalajeja kussakin koirapopulaatiossa esiintyy. Esimerkiksi läntisessä osassa Yhdysvaltoja 

(Convacin ym. 2011), Thaimaassa Bangkokin temppelialueella (Traub ym. 2009) sekä 

Meksikossa (Eligio-Garcia ym. 2013) suoritetuissa tutkimuksissa koirilta löydettiin paljon 

potentiaalisesti zoonoottisia alalajeja. Toisessa Thaimaassa tehdyssä tutkimuksessa taas 

todettiin, että kaikki koirien giardia-alalajit Thaimaan Chiang Maissa oli joko C:tä tai D:tä 

(Tangtrongsup ym. 2017). Australiassa suoritetun tutkimuksen tulokset olivat saman suuntaisia, 

kaikki koirien alalajit olivat ei-zoonoottisia, yhden näytteen alalaji A:ta lukuun ottamatta 

(Palmer ym. 2008). Samaisessa tutkimuksessa oli mukana myös kissoja, joilta ei löydetty 

zoonoottisia G. duodenalis -alalajeja (Palmer ym. 2008). Myöskin Lontoon tarhakoiria 

seuloneessa tutkimuksessa löydettiin niiltä lähinnä alalajeja C ja D (Upjohn ym. 2010). Koirien 

zoonoottisten alalajien vähyyden ajateltiin Australiassa johtuvan siitä, että giardioosi ei ole 

siellä erityisen yleinen ihmisten tauti, eivätkä koirat täten altistu ihmisiä infektoiville giardian 

alalajeille (Palmer ym. 2008).  

 

Eurooppalaisilla eläinlääkäriasemilla toteutettu tutkimus kissojen sekä koirien G. duodenalis -

prevalenssista julkaistiin vuonna 2010 (Epe ym. 2010). Tutkimus keskittyi siihen, että kuinka 

monella maha-suolikanavaoireisella eläimellä oli giardiainfektio ja materiaalia tähän kerättiin 

vuosina 2005–2006. Ulostenäytteitä kerättiin yhteensä 8685 koiralta sekä 4214 kissalta. Koirien 

näytteistä 24,8 % ja kissojen näytteistä 20,3 % oli giardiapositiivisia (Epe ym. 2010). Eniten 

giardiainfektiotia oli alle kuuden kuukauden ikäisillä eläimillä (Epe ym. 2010). Tutkimukseen 

osallistuneista maista Belgiassa todettiin eniten giardioosia, sitä seurasi Saksa ja lopuilla mailla 

(Espanja, Italia, Itävalta, Iso-Britannia) riski giardioosille oli vähintäänkin puolet pienempi kuin 

ensimmäisinä mainituilla (Epe ym. 2010).  

 

Vuonna 2019 julkaistiin toinen Euroopan lemmikkieläinten giardiaprevalenssiin liittyvä 

julkaisu. Kyseessä oli kirjallisuuskatsaus, jossa perehdyttiin Euroopassa koirilta löydettyihin G. 

duodenalis -alalajeihin sekä -prevalenssiin (Mravcová ym. 2019). Katsauksessa käytiin läpi 



9 
 

yhteensä 19 Euroopan maata, joista kahdeksassa oli tutkimuksissa löydetty giardia-alalajeja A 

ja/tai B (Taulukko 1.) (Mravcová ym. 2019).  

 

Taulukko 1. Koirien G. duodenalis -prevalenssi sekä ulostenäytteistä löydetyt alalajit 

yhdeksässätoista Euroopan maassa. 

 

Maa 

G.duodenalis -prevalenssin 

vaihteluväli koirilla eri 

tutkimuksissa 

Onko maan koirilla 

todettu giardian  A 

ja/tai B alalajeja 

Suomi 4,8–41,6 % Ei (ei tutkittu) 

Norja 20,7 %  Kyllä 

Ruotsi 25,5 %  Kyllä 

Viro 14 % Ei (ei tutkittu) 

Tšekit 0,1–41,6 % Ei (ei tutkittu) 

Puola 1,9–36 % Kyllä 

Unkari 7,5–58,8 % Ei 

Bosnia ja Hertsegovina 11,2 % Ei (ei tutkittu) 

Romania 16,5 % Ei 

Italia 20,5–29,7 % Ei 

Espanja 29 % Kyllä 

Slovakia 1,1–33,3 % Ei (ei tutkittu) 

Kroatia 25,9 % Ei 

Alankomaat 15,2 % Kyllä 

Portugali 15,5 % Ei (ei tutkittu) 

Kreikka 25,2 % Ei 

Saksa 9,5–18 % Kyllä 

Itävalta 6,5–36 % Kyllä 

Belgia 9,3–43,9 % Kyllä 

(Castor ja Lindqvist 1990, Kolehmainen 2005, Hamnes ym. 2007, Rimhanen-Finne ym. 2007, 

Sulonen 2009, Mravcová ym. 2019). 
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Yllä kootussa taulukossa tiedot Euroopan koirapopulaatioiden G. duodenalis -tilanteesta eivät 

ole suoraan verrattavissa maiden välillä. Tutkimusten määrä sekä laatu vaihtelevat suuresti, 

esimerkiksi Ruotsin 25,5 %:n prevalenssi pohjautuu vain yhteen tutkimukseen, mikä on 

julkaistu jo vuonna 1990 (Castor ja Lindqvist 1990). Samoin Norjan prevalenssi on 

todellisuudessa todennäköisesti pienempi, sillä tämäkin luku perustuu yhteen tutkimukseen, 

jossa mukana oli vain nuoria, 1–12 kuukauden ikäisiä koiria (Hamnes ym. 2007). Lisäksi eri 

tutkimuksissa ja eri maissa on käytetty erilaisia diagnosointimenetelmiä, mikä vaikuttaa 

huomattavan paljon positiivisiksi todettujen näytteiden määrään. Myös saman maan sisällä 

prevalenssi vaihtelee suuresti tutkimuksesta riippuen. Osa tutkimuksista on tehty tarhakoirilla, 

joilla giardiaprevalenssi on selvästi suurempi, kuin yksityisten ihmisten omistamilla 

lemmikkikoirilla. Saatu prevalenssi riippuu myös siitä, missä päin maata tutkimus on tehty. 

Lisäksi kaikissa maissa ei vielä ole edes tutkittu koirilla esiintyviä G. duodenaliksen alalajeja. 

 

Suomessa koirien giardioosiprevalenssia on tutkittu muutamaan otteeseen. Vuonna 2005 

julkaistun tutkimuksen mukaan 4,8 % suomalaisista koirista oli giardiapositiivisia 

(Kolehmainen 2005). Tutkimukseen osallistui 146 koiraa ja giardiainfektio todettiin 

immunofluoresenssimikroskopian avulla. Alle kuusi kuukautta vanhoilla koirilla 

giardiapositiivisten osuus oli 15,4 %, kun tätä vanhemmilla se oli 2,5 % (Kolehmainen 2005). 

Toinen, tällä kertaa vain helsinkiläisten koirien giardiaprevalenssia kartoittava tutkimus 

julkaistiin vuonna 2007, tutkimuksen mukaan 31 % (11/36) helsinkiläisistä alle yksivuotiaista 

koirista oli giardiapositiivisia (Rimhanen-Finne ym. 2007). Yli yksivuotiaista positiivisia oli 

vajaa kolme prosenttia (3/114) (Rimhanen-Finne ym. 2007). Diagnosointimenetelmänä 

käytettiin ELISA (enzyme-linked immunosorbent assays) -testiä sekä 

immunofluoresenssimikroskopiaa, joilla etsitään ulostenäytteestä giardian antigeenejä. Kolmas 

suomalaisten koirien giardioosiesiintyvyyttä koskeva tutkimus julkaistiin vuonna 2009. Siinä 

tutkittiin Pohjois-Suomalaisen kennelin koirien Giardia- sekä Cryptosporidium-alkueläinten 

prevalenssia ulostenäytteissä (Sulonen 2009). Näytteitä kerättiin yhteensä 125:ltä koiralta ja 

näistä 41,6 % (52/125) oli giardiapositiivisia. Diagnosointimenetelmänä käytettiin pääasiassa 

ELISA-testiä, positiiviseksi testatut näytteet tutkittiin lisäksi mikroskopoimalla, mutta 

mikroskooppitutkimuksessa kaikkia ELISA-testillä positiivisiksi tulkittuja näytteitä ei pystytty 

toteamaan positiivisiksi. Tutkituista näytteistä 16 oli alle yksivuotiailta koirilta ja kaikista näistä 

näytteistä löytyi giardiaa, mikä tarkoittaa, että tutkittujen aikuisten koirien giardiaprevalenssi 

oli 36,2 % kun taas pennuilla se oli 100 % (Sulonen 2009). 
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Koirien giardioosia koskevissa tutkimuksissa on noussut esiin muutama giardioosille altistavaa 

tekijää. Nuoren iän lisäksi kennel- ja tarhaolojen on havaittu altistavan giardioosille, samoin 

paimen- sekä kulkukoirat ovat muita alttiimpia (Katagiri ja Oliveira-Sequeira 2008, 

Scaramozzino ym. 2009, Upjohn ym. 2010, Mircean ym. 2012, Tangtrongsup ym. 2017). Muut 

suolistoparasiitit, ripulihistoria sekä kotiruoan syöminen ovat myös riskitekijöitä giardioosille 

(Katagiri ja Oliveira-Sequeira 2008, Scaramozzino ym. 2009, Upjohn ym. 2010, Mircean ym. 

2012, Tangtrongsup ym. 2017). 

 

Kissojen giardioosia on tutkittu huomattavasti vähemmän kuin koirien, Suomessakin on tähän 

mennessä aiheesta julkaistu vasta yksi tutkimus. Tässä vuonna 2012 julkaistussa tutkimuksessa 

todettiin kissojen G. duodenalis -esiintyvyyden olevan 3,2 % (13/402). Lisäksi huomattiin, että 

puhdasrotuisilla kissoilla todettiin enemmän giardiatartuntoja. Muita riskitekijöitä ei kyseisessä 

tutkimuksessa löydetty (Näreaho ym. 2012). 

 

2.5 Giardian epidemiologia 

 

Giardia duodenalis kulkeutuu eläimestä toiseen ulosteisiin päätyneiden kystien avulla 

(katsauksessa Wolfe 1992, katsauksessa Marshall ym. 1997, Deplazes ym. 2016). Ihmisen 

tarvitsee niellä vain 10–100 kystaa sairastuakseen giardioosiin, eli giardian infektiivinen annos 

on pieni (Deplazes ym. 2016). Yhdestä kystasta vapautuu lisäksi aina kaksi trofotsoiittia, mikä 

vähentää infektioon tarvittavaa kystien määrää (Deplazes ym. 2016).  Kystamuotojen säilyvyys 

luonnossa riippuu pitkälti lämpötilasta sekä olinpaikan pintamateriaalin huokoisuudesta ja 

kosteudesta (Alum ym. 2014). Parhaiten ne säilyvät viileässä ja kosteassa ympäristössä, minkä 

takia suurin osa giardian aiheuttamista taudinpurkauksista leviääkin juuri veden välityksellä 

(CFSPH 2012). Kystat säilyvät infektiivisinä neljäasteisessa vedessä 11 viikkoa ja samassa 

lämpötilassa maaperässä seitsemän viikkoa (Olson ym. 1999, CFSPH 2012). Lämpimämmissä 

oloissa kystat eivät selviä yhtä hyvin, jos lämpötila pysyy 25 ºC:ssa, kystat tuhoutuvat sekä 

vedestä että maaperästä kahdessa viikossa (de Ringer ym. 1989, Olson ym. 1999). Samoin 

pienikin pakkanen tappaa giardiakystat, -4 ºC riittää tuhoamaan kystat ympäristöstä viikossa 

(Olson ym. 1999). Trofotsoiitit taas kuolevat nopeasti jouduttuaan isännän elimistön 

ulkopuolelle, eivätkä ne nykytiedon mukaan aiheuta juurikaan giardiainfekioita (Deplazes ym. 

2016, CFSPH 2012).  
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Suomen vesistöjen saastumista giardialoisella on tutkittu muutamaan otteeseen ja ensimmäinen 

näistä tutkimuksista julkaistiin vuonna 2002. Kyseisessä tutkimuksessaan analysoitiin yhteensä 

54 pintavesinäytettä, joista yksi oli giardiapositiivinen (1,9 %) (Rimhanen-Finne ym. 2002).  

Vuonna 2004 julkaistiin toinen Suomen pintavesien laatua koskeva tutkimus, jossa tarkasteltiin 

yhteensä 139 pintavesinäytettä seitsemästä järvestä sekä viidestätoista joesta (Hörman ym. 

2004). Näytteistä 14 % (19/139) oli giardiapositiivisia (Hörman ym. 2004). Giardialöydöksiä 

tehtiin useimmin kesällä otetuista näytteistä, mikä viittaisi sääolojen vaikutukseen (Hörman 

ym. 2004). Suomen pienten pohjavesivarantojen (alle 500 asukkaan kulutusvesi) veden laatua 

koskevassa tutkimuksessa otettiin vesinäytteitä 20:stä pohjavesikaivosta (Pitkänen ym. 2015). 

Näytteitä tutkittaessa neljän pohjavesivarannon näytteistä löytyi G. duodenaliksen kystia (20 

%) (Pitkänen ym. 2015). Riskitekijöinä giardialöydökselle pidettiin esimerkiksi tulva- ja 

pintaveden pääsyä kaivoon, rantaimeytystä eli luonnonveden imeyttämistä pohjavedeksi 

hiekkakerrostuman läpi, sekä jos lähistöllä sijaitsi jätevedenpuhdistamo (Pitkänen ym. 2015). 

Tutkimuksessa havaittiin lievä yhteys giardialöydöksen ja veden värin sekä lämpötilan välillä 

ja kystia löytyi vesinäytteistä vain syksyllä kerätyistä näytteistä (Pitkänen ym. 2015). Edellä 

esiteltyjen tutkimusten lisäksi Euroopan ympäristökeskus julkaisi vuonna 2019 Suomen 

uimavesien laatua käsittelevän raportin, minkä mukaan 86 % (260/301) Suomen uimavesistä 

on eriomaisessa kunnossa. Vaikka raportissa kuvataankin uimavesien saastumista 

suolistoperäisillä taudinaiheuttajilla, ei tässä raportissa ole tutkittu nimenomaan giardian 

yleisyyttä uimavesissä (EEA 2020). 

 

Vesijohtoveden puhtautta tutkittaessa on huomattu, että juomaveden klooraus ei riitä täysin 

tuhoamaan giardian kystamuotoja (katsauksessa Wolfe 1992, katsauksessa Tangtrongsup ja 

Scorza 2010). Myös otsonoinnin (Wickramanayake ym. 1984) ja ultraviolettisäteilyn (Rice ja 

Hoff 1981) käyttöä kystamuotojen tuhoamiseksi juomavedestä on tutkittu. Otsoni näytti 

toimivan paljon kloorausta paremmin, mutta senkin tehon huomattiin osaksi riippuvan veden 

lämpötilasta (Wickramanayake ym. 1984). Veden ollessa 5 ºC, giardiakystat kestivät 

otsonoinnin kolme kertaa paremmin, kuin veden ollessa 25 ºC (Wickramanayake ym. 1984). 

Otsonoinnin teho ei kuitenkaan ollut yhtä paljon sidoksissa veden lämpötilaan, kuin 

kloorauksen (Wickramanayake ym. 1984). Ultraviolettisäteilyn taas huomattiin toimivan 
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heikosti, kystat kestivät hyvin Yhdysvalloissa tuohon aikaan veden puhdistuksessa käytetyn 

ultraviolettisäteilyn annoksen (Rice ja Hoff 1981). 

 

Keittämättömän kaivoveden sekä luonnonvesien, kuten lähdeveden juominen (katsauksessa 

Wolfe 1992, Rimhanen-Finne ja Kuusi 2010, Minetti ym. 2015) sekä järvessä ja uima-altaassa 

uiminen lisäävät riskiä sairastua giardioosiin niin ulkomailla kuin kotimaassakin (Rimhanen-

Finne ja Kuusi 2010, Minetti ym. 2015).  Kaivo- sekä luonnonveden keittäminen ennen 

juomista tuhoaa tehokkaasti siinä mahdollisesti piilevät giardiakystat ja sen avulla omaa 

altistumista giardioosille voi ehkäistä (Tangtrongsup ja Scorza 2010). Giardiakystat tuhoutuvat, 

kun vettä keitetään minuutin ajan (katsauksessa Wolfe 1992, katsauksessa Tangtrongsup ja 

Scorza 2010). Juomaveden puhtauden lisäksi hyvä käsihygienia ja nimenomaan juokseva vesi 

osana käsienpesua on tärkeä osa alkueläininfektioiden ehkäisyä (CDC 2018).  

 

Ihmisillä G. duodenalis -löydöksiä tehdään erityisesti kehittyvissä maissa alle viisivuotiailta 

lapsilta (katsauksessa Wolfe 1992, katsauksessa Marshall ym. 1997, Rimhanen-Finne ym. 

2011). Kehittyvien maiden lapsilla giardioosin esiintyvyys on jopa yli neljä kertaa suurempi 

kuin teollisuusmaiden lapsilla (katsauksessa Thompson ym. 1993). Maailmassa on vuosittain 

arviolta 280 miljoonaa ihmisten giardioositapausta, joista jopa 200 miljoonaa arvioidaan olevan 

Aasiassa, Afrikassa sekä Latinalaisessa Amerikassa (Rumsey ja Waseem 2021). Giardioosia 

esiintyy kuitenkin yleisenä kaikkialla maailmassa, myös Pohjoismaissa (katsauksessa Wolfe 

1992, katsauksessa Marshall ym. 1997, Rimhanen-Finne ym. 2011). Esimerkiksi Islannissa 

todettiin giardioositapausten määrän nousevan vuosien 2001–2004 aikana. Suurimmillaan 

ilmaantuvuus oli vuonna 2004, jolloin se ylsi 29,1:een per 100 000 asukasta. Sittemmin määrä 

on lähtenyt laskemaan, mutta syytä ilmaantuvuuden nousulle ei löydetty (EPI – ICE 2005, 

Berger 2020). Suomessakin giardioositapauksia ilmenee monta sataa vuodessa, THL:n 

tartuntatautirekisterin mukaan tapauksia on vuosittain noin 300, mikä vastaa 4,3–6,5 tapausta 

sataatuhatta ihmistä kohden. Myös Suomessa suurin osa sairastuneista on alle viisivuotiaita 

lapsia (Rimhanen-Finne ym. 2011).  

 

Suomessa giardioosia pidetään yleisesti matkailijoiden tautina, mutta kotoperäisiäkin tartuntoja 

raportoidaan vuosittain (Rimhanen-Finne ja Kuusi 2010). Näin oli erityisesti vuonna 2007, kun 
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Nokialla juomavesiverkostoon pääsi jätevettä. Tämä oli Suomen ensimmäinen ja tähän 

mennessä ainoa giardioosiepidemia. Tuolloin giardioosin esiintyvyys Suomessa nousi 

kuusinkertaisesti ja giardioositapausten määrä lisääntyi lähes kahdellasadalla normaaliin 

vuosittaiseen tapausmäärään (noin 300 tapausta/vuosi) verrattuna (Rimhanen-Finne ym. 2010). 

Giardia on Suomessa varmasti vielä alidiagnosoitu taudinaiheuttaja, sillä sen lisäksi, että kaikki 

lievän infektion saaneet tuskin hakeutuvat hoitoon, ei läheskään jokaiselta ripulista kärsivältä 

tutkita suoliston alkueläininfektion mahdollisuutta (Rimhanen-Finne ym. 2011). 

 

Yleisesti ottaen Suomen giardioositilanne on hyvä. Euroopan tautikeskus (ECDC) kokoaa 

vuosittain yhteen EU- ja ETA- maiden giardioositapauksia. Vuonna 2018 mukana olleissa 

25:ssä EU- ja ETA- maissa oli yhteensä 21 049 giardioositapausta. Eniten tapauksia oli 

Belgiassa, 20,8 tapausta sataatuhatta asukasta kohden, toiseksi eniten Bulgariassa (15,0/ 100 

000) ja kolmanneksi eniten Ruotsissa (12,4/ 100 000). Suomessa vastaava luku oli kyseisenä 

vuonna 5,3 (ECDC). Suomen giardioosi-ilmaantuvuudet ovat ECDC:n mukaan EU- ja ETA- 

maiden vuosien 2007–2018 keskiarvoa (5,7/ 100 000) hieman suuremmat, mutta naapurimaita 

tarkastellessa Suomen ilmaantuvuus on näitä pienempi. Erityisesti Virossa giardioosia esiintyy 

huomattavasti enemmän kuin Suomessa, vuosina 2007–2018 giardioosin ilmaantuvuus Virossa 

oli 17,0/ 100 000, mikä oli koko EU:n tasollakin hyvin suuri ilmaantuvuus. Virossa etenkin 0–

4-vuotiailla todettujen tapausten määrä oli suuri, 140,3/ 100 000, Suomessa vastaavien lukujen 

ollessa 6,1 ja 17,3.  

 

Norjassa ja Ruotsissa on kummassakin havaittu tähän mennessä kaksi G. duodenaliksen 

aiheuttamaa epidemiaa (Berger 2019). Norjassa molemmat tapahtuivat vuonna 2004, kun ensin 

Trondheimin päiväkodissa todettiin G. duodenaliksen aiheuttama taudinpurkaus (Wahl ym. 

2007) ja sittemmin Bergenissä 2 500 ihmistä sai giardiatartunnan saastuneesta vedestä (Nygård 

ym. 2006). Eräs julkaisu Bergenin giardiaepidemiasta pohtii ajatusta siitä, että olisiko 

juomavesi voinut saastua koirien ulosteesta (Robertson ym. 2015), mutta tämä ei vaikuta olevan 

todennäköinen selitys epidemialle. Ruotsin epidemioista suurempi tapahtui vuonna 1986, kun 

Pohjois-Ruotsissa hiihtokeskuksen juomaveteen pääsi sekoittumaan jätevettä. Tuolloin 

vatsatautiin sairastui ainakin 3 600 ihmistä, joista 1 480:lla todettiin G. duodenaliksen 

aiheuttama infektio (Andersson ja de Jong 1989). Toinen Ruotsissa tapahtuneista 

giardioosiepidemioista oli vuonna 1982, kun Mjövikin kaupungin vesi saastui jätevedellä 
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(Neringer ym. 1987). Tämän seurauksena 613 ihmistä sairastui ja 56:lla heistä todettiin 

giardioosi (Neringer ym. 1987). 

 

Muuallakin maailmassa giardioositartuntoja todetaan tasaiseen tahtiin. Esimerkiksi 

Yhdysvalloissa on vuosien 1971–2011 aikana ollut yhteensä 242 G. duodenaliksen aiheuttamaa 

taudinpurkausta (katsauksessa Adam ym. 2016). Suurimmassa osassa näistä leviäminen on 

tapahtunut saastuneen veden kautta (181:ssä tapauksessa), joko juomaveden (75 %), uimaveden 

(18 %) tai muun veden (7 %) välityksellä. Juomavedestä saatujen tartuntojen määrä on 

tutkittujen vuosien välillä laskenut nykypäivää kohti tultaessa käyttöveden patogeenejä 

vähentävän käsittelyn parantumisen myötä (katsauksessa Adam ym. 2016). Etelä-Koreassa, 

Pohjois-Jeollan maakunnassa nähtiin maan ensimmäinen juomaveden välityksellä levinnyt 

giardioosin taudinpurkaus vuonna 2010, mutta tarkkaa syytä taudinpurkaukselle ei tiedetä 

(Cheun ym. 2013). Oletettavasti vesijohtoverkosto vaurioitui työmaan takia ja vesi pääsi 

saastumaan G. duodenaliksen kystilla (Cheun ym. 2013). Itä naapurissammekin giardioosi on 

yleinen ripulin aiheuttaja, etenkin itäisimmällä Venäjällä, Siperiassa sekä Venäjän 

pohjoisosissa (Dudarev ym. 2013). Vuosina 2002–2011 giardioosin ilmaantuvuus Venäjällä oli 

noin 76/ 100 000 asukasta, mutta tietyissä osissa Venäjää luku oli jopa nelinkertainen (Dudarev 

ym. 2013). Nämä raportoidut tapaukset Venäjällä olivat vesi- ja ruokaperäisiä (Dudarev ym. 

2013).  

 

Erityisesti kaukokohteisiin matkustamisen on katsottu lisäävän riskiä giardioosille (Rimhanen-

Finne ja Kuusi 2010, Minetti ym. 2015). Vuonna 2010 julkaistun tutkimuksen mukaan Suomen 

giardiatartunnoista kaksi kolmasosaa olisi sidonnaisia ulkomaan matkoihin (Rimhanen-Finne 

ja Kuusi 2010). Suurin osa näistä matkoista oli tehty Aasiaan ja Afrikkaan (Rimhanen-Finne ja 

Kuusi 2010). Ruotsalaisten matkailijoiden keskuudessa eniten giardioositapauksia ilmeni niillä, 

jotka matkustivat Intian niemimaalle (628/ 100 000), Itä-Afrikkaan (358/ 100 000) tai Länsi-

Afrikkaan (169/ 100 000) (Ekdahl ja Andersson 2005). Matkailussa riskejä giardioosille lisää 

kohdemaan heikko hygieniataso. Koska giardioosi saadaan useimmiten saastuneesta vedestä, 

piilee siinä isoimmat riskit matkailijallakin. Tämä on yksi syy, miksi usein matkailijoille 

suositellaan vain pullotetun veden juomista. Tuoreiden vihannesten, hedelmien ja marjojen 

syöminen, tuorepuristettujen mehujen juominen sekä uiminen lisäävät matkailijan riskiä saada 

giardioosi.  Yksi parhaista tavoista ehkäistä giardioosia matkustellessa on pitää huolta hyvästä 
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käsihygieniasta, etenkin ennen syömistä ja juomista. Näin voidaan estää esimerkiksi 

maaperästä käsiin joutuneiden kystien pääseminen suuhun. Oman käsien desinfiointiaineen 

pitäminen mukana on suositeltavaa, sillä kaikissa kohteissa ei välttämättä ole käsienpesupistettä 

tai se ei ole erityisen hygieeninen. Samoin kannattaa välttää raakojen lihan ja vihannesten 

syömistä, sillä tuoreiden, kypsentämättömien ruokien on todettu olevan potentiaalisia 

tartuntalähteitä (katsauksessa Wolfe 1992, katsauksessa Nichols 2000, NHS). Esimerkiksi 

lehtisalaatin syömisen on huomattu olevan giardioosille altistava tekijä, mahdollisesti käytössä 

olevien lannoitteiden takia (Stuart ym. 2003, Espelage ym. 2010). Saastuneesta ruuasta peräisin 

olevan infektiot ovat harvinaisempia ja vaikeita jäljittää, sillä taudilla on pitkä itämisaika: 

yleensä noin 1–2 viikkoa ja pisimmillään jopa neljä viikkoa (katsauksessa Schantz 1991, 

Rimhanen-Finne ym. 2010). Ensinnäkin epäilty ruoka-aine, josta giardioosi mahdollisesti olisi 

peräisin on tässä vaiheessa usein jo roskissa ja toisekseen potilaan on haastavaa epäillä ripulin 

aiheuttajaksi ruokaa, jota on syönyt monta viikkoa sitten. Ruoan valmistuksessa olisi hyvä 

huomioida giardioosiriski muun muassa huuhtelemalla vihannekset ja hedelmät puhtaalla 

vedellä ennen niiden syömistä (Fletcher ym. 2012). 

 

Ravintolisien ei ole huomattu auttavan giardioosin hoidossa tai sen ehkäisyssä, päinvastoin ne 

voivat jopa lisätä ripulioireita (Veenemans ym. 2012). Eräässä tutkimuksessa kuitenkin 

todettiin sinkkilisän vähentävän giardioosista aiheutuvan ripulin vakavuutta ihmisillä 

(Veenemans ym. 2012). Sinkkilisän vaikutus liittynee siihen, että giardioosista kärsivillä 

muiden ruoka-aineiden ohella myös sinkin imeytyminen suolistosta on heikentynyt. 

Sinkinpuutos taas heikentää kehon immuunipuolustusta, joten sinkkilisä voi tässä tilanteessa 

auttaa kehoa taistelemaan giardiaa vastaan (katsauksessa Mravcová ym. 2019). 

 

Tietyt G. duodenalis alalajit voivat tarttua eläimestä ihmiseen (katsauksessa Adam 2001, Snel 

ym. 2009, katsauksessa Feng ja Xiao 2011, Ryan ja Cacciò 2013, Deplazes 2016) ja suora 

leviäminen ihmiseltä toiselle on myös mahdollista, sillä esimerkiksi seksuaalinen 

kanssakäyminen voi aiheuttaa riskin infektiolle (katsauksessa Wolfe 1992). Lisäksi 

lastentarhaympäristön on todettu altistavan giardioosille (katsauksessa Wolfe 1992, 

Tangtrongsup ja Scorza 2010, Minetti ym. 2015) ja henkilöllä, joka vaihtaa lasten vaippoja, on 

nelinkertainen riski sairastua giardioosiin (Hoquen ym. 2001). Lapset saattavat myös tuoda 

kystia kotiin jaloissaan, jos he ovat kulkeneet ulkona ilman kenkiä ja samoin lemmikkieläimet 
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voivat saada ulkona kystia turkkiinsa (Choy ym. 2014). Tätä kautta lemmikkiä silittävät ihmiset 

sekä perheenjäsenet saattavat altistua giardioosille (Choy ym. 2014).  

 

2.6 Immunologia giardiatartunnassa 

 

Giardia duodenalis -infektio aktivoi isäntäeläimensä elimistössä sekä soluvälitteisen että 

humoraalisen eli vasta-ainevälitteisen immuunireaktion (katsauksessa Wolfe 1992). 

Soluvälitteinen sekä humoraalinen immuniteetti ovat molemmat osa hankittua immuniteettia. 

Soluvälitteisessä immuunireaktiossa T-solut taistelevat elimistön omien solujen sisällä olevia 

patogeenejä vastaan ja humoraalisessa immuunireaktiossa plasmasolut tuottavat vasta-aineita 

eli immunoglobuliineja, jotka neutraloivat vapaana, esimerkiksi solujen välitilassa, olevia 

patogeenejä. Immunoglobuliini A (IgA) ja IgG peittävät giardian ulkopinnan ja näin estävät sitä 

kiinnittymästä suolen pintaan sekä vaikeuttavat sen liikkumista (katsauksessa Wolfe 1992). 

Isäntäeläimen oma immuunireaktio voikin onnistua hävittämään giardiainfektion suolistosta 

joko kokonaisuudessaan tai ainakin osittain, eikä näin ollen lääkkeellistä hoitoa aina tarvita 

(katsauksessa Wolfe 1992). 

 

Ilmeisesti sairastettu giardioosi antaa myös jonkin tasoisen suojan seuraavaa G. duodenalis -

infekiota vastaan (katsauksessa Wolfe 1992, Solaymani-Mohammadi ja Singer 2010, Deplazes 

ym. 2016). On nimittäin havaittu, että aikaisemmat G. duodenalis -infektiot sekä alentavat 

riskiä uudelle infektiolle että vähentävät oireiden voimakkuutta, jos yksilö sairastuu oireelliseen 

giardioosiin uudelleen (Solaymani-Mohammadi ja Singer 2010). Esimerkiksi lapset, jotka ovat 

jo kerran aikaisemmin sairastaneet giardioosin, eivät uuden giardiainfektion saadessaan 

sairastuneet yhtä vakavaan tautiin, kuin oireellisen giardioosin ensikertaa sairastavat lapset 

(Kohli ym. 2008). Samoin koirapopulaatiossa, kuin myös ihmisten keskuudessa 

giardiainfektioiden määrä laskee, mitä vanhemmaksi yksilöt tulevat (katsauksessa Wolfe 1992, 

katsauksessa Marshall ym. 1997, Rimhanen-Finne ym. 2011, Deplazes ym. 2016), mikä voisi 

viitata siihen, että kehittyvä immuunipuolustus oppii torjumaan giardiainfektioita. Infektion 

jälkeen kehittyvä vastustuskyky giardiaa kohtaan ei kuitenkaan ole täydellinen, sillä sen pinnan 

antigeeneinä toimivat pintaproteiinit (VSPs, variant-specific surface proteins) pystyvät 

muuntautumaan erilaisiksi pintaproteiineiksi, jolloin isäntäeläimen vasta-aineet eivät enää 

tunnista niitä (Nash ym. 2001, Solaymani-Mohammadi ja Singer 2010, Deplazes ym. 2016). 
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Näin ollen, jos elimistöön pääsevällä giardialla sattuu olemaan sellainen pintaproteiini, jota 

vastaan isäntäeläimellä ei ole vasta-aineita, kehittyy tästä todennäköisesti oireellinen giardioosi. 

Jos taas giardian pintaproteiini on tuttu ja elimistössä on sen tunnistavia vasta-aineita jo 

valmiiksi, voidaan infektiosta selvitä ilman oireita. 

 

Giardiainfektion vakavuus vaihtelee suuresti yksilöiden välillä. Toisilla infektio voi olla 

huomaamaton ja toisille taas ripulista aiheutuu henkeä uhkaava elimistön kuivuminen. Monien 

asioiden on huomattu vaikuttavan oireiden vakavuuteen, esimerkiksi yksilön ruokavalion ja sen 

hetkisen ravitsemustilan, suoliston motiliteetin sekä parasiitin omien ominaisuuksien on 

tunnistettu olevan vaikuttavia tekijöitä (katsauksessa Wolfe 1992). Hiirillä tehdyllä kokeella on 

osoitettu, että hiiret, joilla oli synnynnäisesti alikehittynyt kateenkorva, eivät päässeet G. 

muriksen aiheuttamasta giardioosista eroon. Normaalisti kehittyneen kateenkorvan omaavilla 

hiirillä giardioosi rajoittui itsestään 4–7 viikon sisällä infektion saamisesta (Stevens ym. 1978). 

Kateenkorva on immunologinen elin, jossa T-solut kehittyvät ja se on hyvin tärkeä osa 

soluvälitteistä immuniteettia (Stevens ym. 1978, Collins ym. 2021). Ilman kateenkorvaa 

syntyneet lapset ovat erittäin herkkiä infektioille, esimerkiksi heidän rokottamisensa elävää 

taudinaiheuttajaa sisältävällä rokotteella voi taudinaiheuttajasta riippuen johtaa jopa henkeä 

uhkaavaan infektioon (Collins ym. 2021).  

 

Ihmisilläkin on havaittu elimistön immuunipuolustukseen liittyviä seikkoja, jotka nostavat 

giardioosiriskiä ja pahentavat giardioosin oireita. Esimerkiksi ihmisillä, joiden veren 

gammaglobuliinipitoisuus (suurin osa vasta-aineista kuuluu gammaglobuliineihin) on 

normaalia matalampi, on suuresti kohonnut riski saada oireellinen giardioosin muoto 

(katsauksessa Faubert 2000). Erään kirjallisuuskatsauksen mukaan giardiatartunnan saaneista 

hypogammaglobulinemisista potilaista 90 %:lla oli oireellinen giardioosi ja 

hypogammaglobulinemisilla lapsilla G. duodenalis infektio on aina oireellinen (katsauksessa 

Faubert 2000). Tämän lisäksi hiirillä tehdyssä tutkimuksessa huomattiin, että korkean 

hiilihydraattipitoisuuden omaavaa ruokaa syöneiltä hiiriltä löytyi enemmän 

giardiatrofotsoiitteja kuin paljon proteiinia sisältävää ruokaa syöviltä (Erlandsen ja Meyer 

1984). 

 



19 
 

Eläimille on kehitetty rokotteita giardioosia vastaan, mutta niiden näyttö on ristiriitaista. Osa 

tutkimuksista on päätynyt siihen, että rokote vähintäänkin laskee giardioosin oireiden 

vakavuutta ja toisissa taas ei ole huomattu rokotteella juuri minkäänlaista vaikutusta 

(Solaymani-Mohammadi ja Singer 2010). 

 

2.7 Giardiainfektion patologia 

 

Giardioosin patologiaa ei ymmärretä vielä kovin tarkasti. Joskus isäntäeläimen suolisto kestää 

mittavankin giardiainfektion ilman, että suolen limakalvossa nähdään infektion aiheuttamia 

muutoksia. Jos taas muutoksia on, niitä voivat olla suolen pinnan vauriot, enterosyyttien 

(ohutsuolen pintakudoksen yleisin solutyyppi) korvautuminen uusilla enterosyyteillä voi olla 

hidastunutta, suolinukan surkastuminen, suolen limakalvon tulehdusmuutokset, suolen pinnan 

lisääntynyt läpäisevyys, imeytymishäiriöt, elektrolyyttien sekä nesteen menetys suoleen sekä 

suolen normaalin bakteerikannan muutoksista johtuvat ongelmat (katsauksessa Cotton ym. 

2011, Deplazes ym. 2016). Mitä ilmeisemmin suolen pinnan ärsytystä aiheuttavat G. 

duodenaliksen trofotsoiittien kiinnityslevyt, joilla ne kiinnittyvät ohutsuolen pintaan (Erlandsen 

ja Mayer 1984). Trofotsoiittien on myös ajateltu heikentävän ohutsuolen nukkalisäkkeiden 

rakennetta ja näin tuhoavan niitä (katsauksessa Wolfe 1992). Suolinukan lyhentyminen 

giardioosissa tapahtuu ilmeisesti osaltaan myös valkosoluihin kuuluvien imusolujen toiminnan 

seurauksena eli se on seurausta elimistön omasta immuunipuolustuksesta. Tämä saa aikaan 

myös disakkaridaasien (esim. laktaasin) vajaatoimintaa, mikä vielä lisää ruoansulatuskanavan 

oireita, kun sokereiden pilkkoutuminen häiriintyy entisestään (Scott ym. 2004). 

 

Trofotsoiittien on mekaanisen ärsytyksen lisäksi mahdollista toimia myös esteenä suolen 

pinnalla ja näin heikentää ravintoaineiden imeytymistä suolesta (Erlandsen ja Meyer 1984). 

B12-vitamiinin puutoksen mahdollisuutta onkin tutkittu giardioosia sairastavilla, sillä G. 

duodenaliksen aiheuttaman imeytymisesteen katsotaan vaikeuttavan nimenomaan rasvan ja 

rasvaliukoisten vitamiinien imeytymistä ohutsuolesta (Erlandsen ja Meyer 1984). 

Ravintoaineiden heikentynyt pilkkoutuminen sekä imeytyminen voivat aiheuttaa 

aliravitsemuksen lisäksi ripulia (katsauksessa Wolfe 1992), sillä imeytymättömät ravintoaineet 

sitovat vettä suolen luumeniin (ns. osmoottinen ripuli). Suoliston bakteereillakin on enemmän 
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töitä, kun ravintoaineet eivät pilkkoudu ja imeydy normaalisti. Tämä johtaa siihen, että bakteerit 

hajottavat sokereita ja syntyy normaalia enemmän suolistokaasuja (katsauksessa Wolfe 1992). 

 

Enterosyyttien apoptoosin eli solukuoleman laukaisemisen on ajateltu olevan avainasemassa 

giardian patofysiologiassa (Chin ym. 2002, Panaro ym. 2007, Troeger ym. 2007). Giardioosissa 

apoptoosin laukaisevaa tekijää ei vielä tunneta, mutta sen tiedetään olevan riippuvainen 

entsyymeistä kaspaasi-3 ja -9 (Chin ym. 2002, Panaro ym. 2007). Kaspaasit ovat proteaaseja, 

jotka toiminnallaan aiheuttavat apoptoosin. Niitä löytyy normaaleista, terveistä soluista 

inaktiivisessa muodossa ja ne aktivoituvat esimerkiksi solun tai solun perimän vaurioituessa 

peruuttamattomasti. Apoptoosin lisäksi giardian trofotsoiittimuodot voivat hidastaa 

enterosyyttien solusykliä ja täten niiden solunjakautumista (Stadelmann ym. 2012). Solusykli 

on läpi solun elämän käynnissä oleva tapahtumaketju, joka pitää sisällään muun muassa solun 

kasvuvaiheen sekä kasvuvaiheen lopussa tapahtuvan jakautumisen kahdeksi soluksi. Näissä 

uusissa soluissa solusykli lähtee jälleen käyntiin alusta ja päättyy aikanaan solunjakautumiseen, 

jollei kyseessä ole esimerkiksi hermosolu, joka ei kasvuvaiheen lopussakaan enää jakaudu. 

Solusyklin häiriintyminen G. duodenalis -infektion aikana johtuu kahdesta asiasta 

(Stadelmannin ym. 2012). Ensimmäinen syy on se, että giardia käyttää hyväkseen arginiinia, 

jota solu tarvitsee normaalin solusyklin ylläpitoon. Giardialoiset pystyvät ilmeisesti myös 

lisäämään solusykliä inhiboivien geenien ilmentymistä, ja tämä onkin toinen syy enterosyyttien 

solusyklin häiriintymiselle giardioosissa (Stadelmann ym. 2012). 

 

2.8 Diagnostiikka 

 

Yleisimmin giardioosin diagnosoinnissa käytetty tutkimustapa on ulostenäytteiden 

mikroskooppitutkimus (Deplazes ym. 2016, katsauksessa Hooshyar ym. 2019). Ulostenäytteen 

mikroskopoinnilla pyritään löytämään kysta- ja trofotsoiittimuotoja. Yleisimmin tutkimuksessa 

löydetään vain kystamuotoja, sillä normaalisti niitä erittyy ulosteeseen trofotsoiitteja enemmän 

(katsauksessa Hooshyar ym. 2019). Tämä on yleensä kohtalaisen nopea, helposti toteutettava 

ja halpa diagnosointimenetelmä, joten mikroskopoimalla tehtävää tutkimusta pidetään 

giardioosin ensisijaisena diagnosointitapana. Mikroskopoimalla tehtävän tutkimuksen 

luotettavuus voi kuitenkin kärsiä monen tekijän takia (katsauksessa Hooshyar ym. 2019). 

Tutkittavien ulostenäytteiden määrän sekä käytettävän tutkimustavan lisäksi 
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laboratoriohenkilökunnan osaaminen vaikuttavat kaikki testin luotettavuuteen. Saadusta 

ulostenäytteestä tutkitaan myös vain pieni osa, joten voi käydä niin, ettei näytelasille satu 

osumaan kystamuotoja tai trofotsoiitteja (katsauksessa Hooshyar ym. 2019).  

 

Mikroskooppitutkimus voidaan toteuttaa joko suoramikroskopoinnilla tai konsentroimalla 

tutkittava näyte ensin (katsauksessa Hooshyar ym. 2019). Muita diagnosointitapoja 

mikroskopoinnin lisäksi ovat antigeeni- ja vasta-ainemääritykset sekä esimerkiksi PCR:llä 

tehtävät tutkimukset, joilla on mahdollista saada selville myös giardian alalaji sekä vielä alalajin 

alalaji (Deplazes ym. 2016, katsauksessa Hooshyar ym. 2019). Suomessa ihmisten giardioosin 

toteamisessa käytetään yleisimmin joko PCR-menetelmään perustuvaa parasiitin 

nukleiinihappojen (DNA/RNA) osoitusta tai formaliini-etyyliasetaati-konsentroidun näytteen 

mikroskopointia (sedimentaatiotutkimus) (Kerttula 2020, Synlab). Eläimillä Movet 

laboratoriopalveluiden mukaan käytetään kolmea diagnosointitapaa, PCR-tutkimusta, ELISA-

testiä sekä pikatestinä membraani-ELISA-testiä (Movet 2020). Ruokavirastossa on lisäksi 

käytössä immunofluoresenssimikroskopia-tutkimus. Yhdysvaltalainen seuraeläinten parasiitti 

valtuusto (CAPC) suositteleekin, että jos eläimellä epäillään giardioosia, tehtäisiin useampi eri 

testi, jotta saataisiin varmemmin oikea diagnoosi.  

 

2.8.1 Giardia -näyte 

 

Jotta giardiainfektio olisi mahdollista todeta, tarvitaan sitä varten edustavia näytteitä. Yleensä 

tämä tarkoittaa giardiaepäilyn kohdalla 3–5 peräkkäisen päivän aikana kerättyjä ulostenäytteitä, 

silloin kun näytteestä on tarkoitus löytää kystia (Deplazes ym. 2016, katsauksessa Hooshyar 

ym. 2019, HUSLAB 2020, Ruokavirasto 2020, Synlab 2020). Tämä siksi, koska kystien ja 

trofotsoiittien eritys ulosteeseen ei ole tasaista. Välillä kystia löytyy ulosteesta valtavia määriä, 

kun taas toisina päivinä ei tutkimuksissa ulosteesta löydetä juuri mitään giardioosiin viittaavaa 

(Deplazes ym. 2016, katsauksessa Hooshyar ym. 2019). Näin maksimoidaan mahdollisuus 

kystien ja/tai trofotsoiittien löytymiseen, kun näytteitä kerätään useammalta päivältä. 

 

Trofotsoiitit voivat hajota pitkän säilytyksen myötä, minkä takia ulostenäyte olisi hyvä laittaa 

jonkinlaiseen säilöntäaineeseen, etenkin jos se on tarkoitus kuljettaa esimerkiksi kauemmaksi 
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laboratorioon. Tätä varten markkinoilla on monenlaisia valmiita säilöntäainesekoituksia. 

Yleisimmin käytössä oleva sekoitus sisältää 10-prosenttista puskuroitua formaliinia, 

polyvinyylialkoholia, mertiolaatti-jodi-formaliinia sekä SAF-liuosta (natriumasetaatti-

etikkahappo-formaliini-liuos) (katsauksessa Hooshyar ym. 2019). Tosin yleensä giardian 

kohdalla diagnoosi tehdään löydettyjen kystien perusteella, joten trofotsoiittien hajoaminen 

näytteessä ei ole erityisen vakava asia. 

 

Mikroskopointitutkimusta varten otettavalle ulostenäytteelle annetaan Synlabin ja HUSlabin 

sivuilla keräysohjeeksi ottaa näytteet mahdollisimman epämääräisen näköisistä kohdista 

ulostetta. Tämä tarkoittaa siis verisiä tai limaisia kohtia. Näyte ei saisi kontaminoitua 

esimerkiksi virtsasta tai vedestä. Ulostetta otetaan noin pikkurillin pään kokoinen pala ja 

laitetaan näytepurkkiin, mihin on valmiiksi lisätty formaliinia. Näytepurkki tulee sulkea 

kunnolla ja sekoittaa sisältö tämän jälkeen hyvin. Purkkiin kirjoitetaan minä päivänä ja mihin 

kellon aikaan näyte on otettu. Näytteitä otetaan yleensä kolme kolmelta eri päivältä/ulostus 

kerralta omiin purkkeihinsa (Kerttula 2020, Synlab 2020). PCR-testiä varten kerättävä näyte 

otetaan erilliseen eNAT™-putkeen, mikä sisältää guanidiini-isotiosyanaattia (GITC). GITC 

sekä hajottaa giardian solurakenteen että suojaa solusta vapautuneita nukleiinihappoja 

entsyymeiltä. Ulostenäytettä ei tässä tarvita kovin paljoa, riittää, kun näytteenottopakkauksen 

mukana tullutta näytteenottotikkua vain pyöräyttää ulosteessa. Tämän jälkeen tikku upotetaan 

putkessa olevaan nesteeseen, sekoitetaan kunnolla, otetaan tikku pois ja suljetaan putki tiiviisti 

sen mukana tulleella korkilla. Putkeen/sen mukana tulleelle lapulle kirjataan näytteenotto päivä 

sekä kellonaika ja omat tiedot (HUSlab 2018). 

 

Eläimillä ohjeistus immunofluoresenssimikroskopiaa varten kerättävään ulostenäytteeseen on, 

että ulostetta kerätään tiiviskantiseen purkkiin kolmena peräkkäisenä päivänä, kaikki näytteet 

samaan purkkiin. Purkkiin lisätään aina formaliinia seuraavan ohjeen mukaan; 1 teelusikallinen 

ulostetta ja 3 teelusikallista 10-prosenttista formaliinia (Ruokavirasto 2020). Muihin kuin 

immunofluresenssi giardiatutkimuksiin riittää, kun tuoretta ulostetta kerätään esimerkiksi 

puhtaaseen koirankakkapussiin tai muoviastiaan kolmelta eri ulostuskerralta tai kolmena 

peräkkäisenä päivänä (Movet 2021, IDEXX Laboratories). Pussit tulisi vielä sulkea niin, 

etteivät ne sisältäisi kovin paljoa ilmaa. Laboratoriosta riippuen jokainen näyte otetaan joko 

omaan pussiinsa tai puhtaaseen astiaan. Tarvittava ulostenäytteen määrä riippuu tehtävistä 
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tutkimuksista, halutaanko tutkia vain giardiaa vai muitakin mahdollisia suolistoparasiitteja 

(Movet 2021, IDEXX Laboratories). Näytteitä säilytetään jääkaappilämpötilassa. Kuhunkin 

pussiin/astiaan merkataan näytteenottopäivämäärä sekä omistajan ja eläimen nimet (Movet 

2021, IDEXX Laboratories). 

 

On osoitettu, että jos näytteitä kerätään useammalta ulostuskerralta, 

suoramikroskopointitutkimuksen tulos on huomattavasti luotettavampi (katsauksessa Hooshyar 

ym. 2019). Jos näyte on otettu vain yhdestä ulosteesta, todennäköisyys sille, että giardiainfektio 

saadaan kiinni on 60–80 %. Jos näytteitä on otettu kahdelta ulostuskerralta, todennäköisyys 

infektion löytymiselle on 80–90 % ja kolmen ulostenäytteen tutkiminen antaa yli 90 % 

sensitiivisyyden (katsauksessa Hooshyar ym. 2019). Virhelähteinä ulostenäytteitä tutkittaessa 

toimivat esimerkiksi liian vanha/väärin säilytetty näyte sekä vellityksen eli sekoittamisen 

epäonnistuminen (Kerttula 2020). HUSLAB:in ohjeen mukaan myös liian vähäinen/suuri 

määrä ulostetta näytepurkissa suhteessa säilytys-/elatusaineeseen voi huonontaa testin 

luotettavuutta. Tämä kuitenkin harvemmin toimii virhelähteenä eläinten giardiadiagnostiikassa 

erilaisten esisijaisten diagnosointimenetelmien takia. 

 

2.8.2 Suoramikroskopointi 

 

Perinteinen mikroskopointitutkimus voidaan suorittaa kahdella eri tavalla. Ensimmäinen 

menetelmä on niin sanottu suoramikroskopointi, jossa ulostenäytteestä tehtävä liuos 

mikroskopoidaan joko sinänsä tai värjättynä. Näyteliuos syntyy, kun ulostenäytettä sekoitetaan 

fysiologiseen suolaliuokseen (0,85-prosenttinen NaCl) tai natriumasetaattiformaliiniin (SAF). 

Värjäys tapahtuu 2–5 % Lugolin liuoksella (jodipohjainen liuos). Näytteessä voidaan nähdä 

liikkuvia trofotsoiittimuotoja, jos ulostenäyte on sekoitettu suolaliuokseen ja näyte on 

värjäämätön. Muissa liuosmuodoissa trofotsoiitit kuolevat eikä niiden liikettä täten nähdä. Yllä 

esitellyillä tavoilla tehdyssä näyteliuoksessa voidaan trofotsoiittien lisäksi nähdä giardian 

kystamuotoja, mitkä ovat trofotsoiitteja yleisempi löydös erityisesti oireettomilla kantajilla. 

Suoramikroskopointia käytettäessä olisi hyvä valmistaa näyteliuoksesta 2–6 mikroskopoitavaa 

näytelasia (katsauksessa Hooshyar ym. 2019). Näin todennäköisyys sille, että ulostenäytteessä 

olevia giardian kysta- ja/tai trofotsoiittimuotoja päätyy näytelasille, kasvaa (katsauksessa 

Hooshyar ym. 2019). 
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Ennen mikroskopointitutkimusta näyte voidaan myös konsentroida, tällaisia menetelmiä ovat 

sedimentaatiotutkimus, flotaatiotutkimus, SAFC (Sodium Acetate-Acetic Acid-Formalin-

Concentration) sekä MIFC (Merthiolate-Iodine-Formaldehyde-Concentration) (Deplazes ym. 

2016, katsauksessa Hooshyar ym. 2019). Jos näytteessä on vain pieni määrä kystia, voi ne jäädä 

huomaamatta, jos ulostenäyte suoramikroskopoidaan. Konsentroinnin avulla nämä 

pienemmätkin kystamäärät ovat helpompi huomata (katsauksessa Hooshyar ym. 2019). 

Näytteen konsentroiminen helpottaa myös giadiakystien erottumista ulosteen sisältämistä 

roskista ja muista partikkeleista, jotka voitaisiin vahingossa sekoittaa kystamuodoiksi 

(katsauksessa Hooshyar ym. 2019).  

 

2.8.3 Sedimentaatiotutkimus 

 

Sedimentaatiotutkimuksessa ulostenäyte sekoitetaan ensin fysiologiseen suolaliuokseen ja 

suodatetaan sitten harsokankaan läpi. Liuosta sentrifugoidaan vähintään kymmenen minuutin 

ajan, jolloin saadaan astian pohjalle erotettua painavampi materiaali (sedimentti). Tämän 

jälkeen sedimentin päälle jäänyt neste kaadetaan pois ja astiaan lisätään taas suolaliuosta, jonka 

jälkeen näyte sentrifugoidaan uudelleen. Nämä vaiheet toistetaan, kunnes sentrifugoinnilla 

sedimentistä erotettu neste on täysin kirkasta. Kun tämä on saavutettu, sedimenttiin sekoitetaan 

10-prosenttinen formaliini ja annetaan seistä viitisen minuuttia. Seuraavaksi liuokseen lisätään 

etyyli-/eetteriasetaatti, ravistetaan voimakkaasti ja sentrifugoidaan jälleen. Nyt astiassa pitäisi 

olla neljä kerrosta, joista alimpana on mikroskopoitava sedimentti (Deplazes ym. 2016).  

 

Osa julkaisuista suosittelee sedimentaatiotutkimusta giardiainfektioiden diagnostiikassa, sillä 

se on heidän mukaansa helpoiten toteutettava ja täten vähemmän herkkä virheille (katsauksessa 

Hooshyar ym. 2019). Tosin tässä tutkimustavassa mikroskopoitavassa sedimentissä on 

enemmän ulosteen partikkeleita, mikä voi vaikeuttaa giardiakystien löytämistä. Yksi hyvä 

sedimentaatiotutkimuksen toteutustapa on sekoittaa ulostenäyte 10-prosenttiseen formaliiniin, 

sillä se säilöö kystat ja samalla tuhoaa ulosteen mikrobeja. Näin voidaan minimoida 

tutkimuksen suorittajan altistumista taudinaiheuttajille. Eetteri- tai etyyliasetaatin lisääminen 

näyteliuokseen poistaa siitä rasva- sekä öljypisarat ja helpottaa täten näytteen tulkitsemista. 
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Sedimentaatiotutkimuksen sensitiivisyys on 65 %, kun suoramikroskopoinnilla luku on vain 35 

% (katsauksessa Hooshyar ym. 2019). 

 

Erityisesti pieneläimillä hyvä tutkimustapa giardian kysta- ja trofotsoittimuotojen löytämiseen 

on SAFC-tekniikka (Deplazes ym. 2019). Tämä tekniikka on sama, kuin perinteisen 

mikroskopointitutkimuksen kohdalla esitetty tutkimustapa, missä näyteliuos tehdään 

liuottamalla ulostenäyte natriumasetaattiformaliiniin (SAF), mutta näyte vielä lisäksi 

konsentroidaan sekä värjätään Lugolin liuoksella. SAFC-tekniikalla on noin 70 % sensitiivisyys 

tutkittaessa yhtä ulostenäytettä ja jopa 94 % sensitiivisyys, jos ulostenäytteitä on kerätty 3–5 

peräkkäisenä päivänä (Deplazes ym. 2016). SAF-liuos sisältää 1,5 % formaldehydia, joten 

näytteessä olevat bakteerit, virukset ja ohutseinäiset kystat kuolevat. Samoin rasvapartikkelit 

poistetaan ja näin ulostenäytteestä on helpompi löytää giardian eri muotoja, kun muita 

partikkeleita on vähemmän (Deplazes ym. 2016). 

 

Viimeisenä sedimentaatiotutkimusmenetelmänä esittelen vielä MIFC-tekniikan, jossa 

käytetään hyväksi jälleen erilaista liuosta, johon ulostenäyte sekoitetaan. MIFC-tekniikka 

toteutetaan lähes samalla tavalla kuin SAFC-tekniikka. Molemmissa ulostenäyte liuotetaan 

tutkimusliuokseen, konsentroidaan ja värjätään, tosin MIFC-tekniikassa itse tutkimusliuos 

sisältää jo itsessään jodipohjaisen väriaineen. MIF-liuos sisältää säilöntäaineena 

formaldehydiä, glyseriiniä sekä vettä ja lisäksi värjäysaineena kaliumjodidia. Myös MIFC-

tekniikassa rasvapartikkelit poistetaan näytteestä eetterin avulla (katsauksessa Ngwese ym. 

2020). MIFC-tekniikan sensitiivisyys on noin 88 % (Kamel ym. 2013). 

 

2.8.4 Flotaatiotutkimus 

 

Flotaatiotutkimuksen periaate on se, että käytetyllä nesteellä on suurempi ominaispaino (yli 

1.20) kuin parasiittien munilla ja kystamuodoilla, jolloin ne saadaan kellumaan nesteen 

pinnalle. Usein käytössä on sinkkisulfaatti, minkä on todettu olevan paras liuos nimenomaan 

giardiakystien havaitsemiseen. Kun ulostenäyte sekoitetaan valittuun nesteeseen, parasiittien 

munat sekä kystamuodot nousevat kellumaan nesteen pinnalle ja muu ulostemateriaali painuu 

putken pohjalle. Nesteen pinnalta voidaan joko suoraan kerätä muutama tippa 
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mikroskopoitavaa näytettä tai liuos voidaan vielä sentrifugoida, lisäksi näytteen värjääminen 

Lugolin liuoksella helpottaa tulkintaa. Näyteliuoksen sentrifugointi auttaa kystia nousemaan 

nesteen pintaan (katsauksessa Hooshyar ym. 2019). Flotaatiotutkimusta käytetään giardioosin 

diagnosointiin etenkin isoilla elämillä (Deplazes ym. 2019). 

 

2.8.5 Immunofluoresenssimikroskopia 

 

Immunofluoresenssimikroskopiaa käytetään hyväksi vasta-aineiden sitoutumista Giardia-

antigeeniin. Ulostenäytteeseen lisätään fluoresoivan merkkiaineen sisältäviä vasta-aineita, 

jonka jälkeen näytettä inkuboidaan. Inkuboinnin jälkeen näyte tutkitaan 

fluoresenssimikroskoopissa, jolloin giardia-antigeeneihin sitoutuneet fluoresoivat vasta-aineet 

saavat giardiakystat hohtamaan vihreinä (CDC 2013). 

 

2.8.6 ELISA-testi 

 

Giardioosin diagnosointiin tarkoitettu ELISA-testi perustuu giardia-antigeenin havaitsemiseen 

ulosteesta (katsauksessa Hooshyar ym. 2019, Deplazes ym. 2016). Se on vähintäänkin yhtä 

sensitiivinen giardioosin diagnosoinnissa kuin mikroskooppitutkimuskin ja jotkin ELISA-testit 

voivat todeta giardioosin jopa yli kolme kertaa tehokkaammin kuin pelkkä 

mikroskopointitutkimus (katsauksessa Hooshyar ym. 2019). Parhaassa tapauksessa ELISA-

testin sensitiivisyys on 95–100 % ja spesifisyys lähes 100 % (katsauksessa Hooshyar ym. 2019) 

eikä ELISA-testi tarvitse toimiakseen kokonaista giardiakystaa tai -trofotsoiittia, vain antigeeni 

(esim. giardian proteiini) riittää (Deplazes ym. 2016).  

 

Giardiadiagnostiikassa käytettävä ELISA-testi on niin sanottu ”voileipä-ELISA” eli sandwich 

ELISA. Sitä käytetään, kun etsitään näytteestä antigeenejä. Tässä menetelmässä kuoppalevyn 

pohjat ovat päällystetty giardiavasta-aineilla. Kuoppalevylle pipetoidaan liuotettua 

ulostenäytettä, jonka jälkeen levyä inkuboidaan tietyssä lämpötilassa tietyn aikaa riippuen 

käytetystä testin sovellutuksesta. Näytteen Giardia-antigeenit sitoutuvat kuoppien pohjalla 

oleviin vasta-aineisiin, joten kun inkuboinnin jälkeen ylimääräinen näyteliuos huuhdellaan 

pois, jää vasta-aineeseen sitoutunut antigeeni kiinni kuoppaan. Tämän jälkeen kuoppiin 
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pipetoidaan uutta vasta-ainetta, joka kiinnittyy sekin giardia-antigeeniin ja näin on muodostunut 

testin nimessä esiintyvä ”voileipä” (vasta-aine – antigeeni – vasta-aine). Jotta tämä 

kuoppalevyyn kiinnittynyt giardia-antigeeni huomattaisiin, pipetoidaan levylle vielä 

entsyymileimattu antiglobuliini (vasta-aineen vasta-aine), joka sitoutuu viimeksi pipetoituun 

vasta-aineeseen. Nyt kun kuoppalevylle lisätään entsyymin kanssa reagoivaa ainetta, saadaan 

aikaiseksi värireaktio. Eli, jos ulostenäyte sisälsi Giardia-antigeenejä, nähdään kuoppalevyllä 

värireaktio. Jos taas näyte ei sisältänyt Giardia-antigeenejä, ei värireaktiotakaan synny 

(Burguillos 2013). 

 

2.8.7 PCR-menetelmä 

 

Polymeraasiketjureaktio eli PCR (polymerase chain reaction) käyttää hyväkseen entsyymiä 

nimeltä DNA-polymeraasi, mikä normaalisti solun jakautuessa kopioi solun DNA:n. 

Tarkoituksena PCR-menetelmässä on tuottaa suuri määrä kopioita näytteessä olevasta giardian 

DNA:n osasta, jotta materiaalia olisi tarpeeksi itse tulosten lukuvaiheessa. Giardiadiagnostiikan 

kohdalla tutkittava näyte on ulostenäyte. PCR-laitteessa näytteen sisältämä kaksijuosteinen 

DNA ensin hajotetaan yksijuosteiseksi ja siihen sitoutetaan tietylle DNA-alueelle spesifit 

alukejuosteet, joiden välillä kopiointi tapahtuu. Laite vuoroin laskee lämpötilaa, jolloin uusi 

juoste pääsee rakentumaan vastinjuosteen mallin mukaisesti ja vuoroin taas nostaa sitä, jolloin 

kaksoisjuoste saadaan jälleen yksijuosteiseksi, ja uusi kopiointi voi alkaa. Sykli DNA-juosteen 

hajottamisesta alkaen toistetaan noin 25–35 kertaa. Tuloksena on parhaassa tapauksessa jopa 

miljardi kopiota alkuperäisestä kohde-DNA:sta ja aikaa tähän kaikkeen kuluu kahdesta 

kolmeen tuntiin (CDC 2016, Khan Academy 2016). 

 

Tulokset voidaan visualisoida esimerkiksi geelielektroforeesilla. Tässä tapauksessa katsotaan, 

onko geelissä oikean kokoisia DNA-juostepaloja giardioosidiagnoosin kannalta. Tietyn 

kokoiset DNA-juostepalat kulkevat geelissä sähkövirrassa tietyn matkaa ja näistä paloista 

syntyy geelille etidiumbromidilla värjätessä fluoresoivia viivoja, joten kuljetun matkan avulla 

saadaan selville, sisälsikö näyte giardian DNA:ta vai ei (Khan Academy 2018). Jotta geelissä 

olisi ihmissilmin havaittavia fluoresoivia viivoja, täytyy viivan kohdalla olla valtava määrä 

tietyn mittaisia DNA-juosteita. Tämän takia niitä pitää PCR-menetelmällä kopioida isoja 

määriä ennen geelielektoforeesitutkimusta (Khan Academy 2018). Nykyään käytetään usein 
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reaaliaikaista PCR-menetelmää, jossa geeliajovaihetta ei tarvita ja kvantitatiivinen tulos 

saadaan reaktion edetessä.  

 

Kuten yllä luetelluista tutkimustavoista nähdään, giardioosin diagnosointiin on käytössä 

monenlaisia tapoja, joista jokaisella on omat hyvät ja huonot puolensa. Mikroskopointi on 

halvin ja helpoiten toteutettava tapa, mutta sen luotettavuuteen vaikuttaa paljon tutkimuksen 

suorittajan ammattitaito (katsauksessa Hooshyar ym. 2019). Sillä tosin voidaan saada 

enemmänkin tietoa suoliston tilasta, kuin vain giardioosidiagnoosi. Ulostenäytteessä voidaan 

mikroskopointitutkimuksessa nähdä esimerkiksi muiden suolistoparasiittien munia. 

Mikroskopointitutkimus on varsin spesifi, eli jos näytteessä nähdään kystia tai trofotsoiitteja 

niin voidaan olla käytännössä varmoja, että potilaalla on giardiainfektio. Oletettaessa siis, että 

tutkimuksen suorittanut henkilö on pätevä ja kykenee tunnistamaan giardian kystat ja 

trofotsoiitit näytteestä. Toisinpäin ei kuitenkaan voida tehdä yhtä pitävää päätelmää. Vaikka 

näytteessä ei nähtäisikään kystia tai trofotsoiitteja, voi olla, että potilaalla on silti G. duodenalis 

-infektio, mutta tutkittavaan näytteeseen ei vain ole osunut merkkejä siitä. 

Mikroskopointitutkimuksessa vääriä negatiivisia voi siis tulla jonkin verran, muun muassa 

siksi, että tutkittava osa ulostenäytteestä on hyvin pieni. PCR-tutkimus taas on erittäin 

sensitiivinen ja spesifinen testi giardioosin havaitsemiseen (katsauksessa Hooshyar ym. 2019), 

vaikkakin eräässä tutkimuksessa PCR-tutkimusta pidettiin hyvänä tutkimusmenetelmänä 

lähinnä vain giardian alalajien tyypitykseen (Uehlinger ym. 2017). Tässä julkaisussa vertailtiin 

viittä eri giardioosin diagnosointimenetelmää tutkittaessa nuorten koirien ulostenäytteitä ja 

PCR-tutkimuksella saatiin yllättävän huono spesifisyys (56 %) sekä sensitiivisyys (58 %) 

(Uehlinger ym. 2017). ELISA-testi puolestaan häviää sensitiivisyydessä PCR:lle, mutta se on 

spesifisempi ja erityisesti -pikatestit ovat nopeita ja helppokäyttöisiä (katsauksessa Hooshyar 

ym. 2019).  

 

Vuonna 2015 julkaistiin vertaileva analyysi ELISA-testistä ja suoramikroskopoinnista 

giardioosin diagnosoinnissa (Singhal ym. 2015). Siinä tutkittiin yhteensä 360 näytettä sekä 

ELISA-testillä että mikroskopoimalla. Suoramikroskopoinnilla giardiapositiivisten näytteiden 

osuudeksi saatiin 17,3 % (62/360), kun ELISA-testillä tutkittaessa positiivisten osuus oli 23,6 

% (85/360) (Singhal ym. 2015). Ne 85 ulostenäytettä, jotka oli ELISA-testillä saatu 
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giardiapositiivisiksi, tutkittiin vielä suoramikroskopoinnilla, jolloin positiivisten näytteiden 

määräksi saatiinkin vain 60 (Singhal ym. 2015).  

 

Tämän tiedon valossa giardioosia epäiltäessä voisikin olla järkevää käyttää esimerkiksi kahta 

eri diagnosointimenetelmää ulostenäytteen tutkimiseen. Näin voidaan minimoida väärien 

negatiivisten osuus tutkimustuloksissa. Lisäksi tiedämme, että giardian kystia erittyy 

ulosteeseen toisena päivänä enemmän ja toisena vähemmän (Deplazes ym. 2016, katsauksessa 

Hooshyar ym. 2019), joten useamman kuin yhden ulostenäytteen tutkiminen 

giardioosiepäilyssä parantaa tutkimustuloksen luotettavuutta. 

 

2.9 Giardiatartunnan hoito  

 

Giardioosin hoitona ihmisillä käytetään yleensä suun kautta annosteltavaa mikrobilääkettä, 

mutta vakavissa tapauksissa sitä voidaan annostella myös suonensisäisesti (katsauksessa 

Gardner ja Hill 2001). Ihmisillä yleisimmin käytetty antibioottiryhmä giardioosin hoidossa on 

nitroimidatsolit, niiden on huomattu olevan hyvin toimivia monissa alkueläinten aiheuttamissa 

infektioissa (kirjassa Tracy ja Webster 1996). Muita Suomessa giardioosin hoitoon käytettäviä 

antibioottiryhmiä ovat aminoglykosidit, kinakriini ja nitatsoksanidi (Jokiranta ym. 2016). 

Eläimillä giardioosin hoitoon käytetään suun kautta annettavia bentsimidatsoliryhmän 

loislääkkeitä sekä joissain tapauksissa antibiootteja (Deplazes ym. 2016, katsauksessa Mäkinen 

ja Wiberg 2020). 

 

2.9.1 Giardiatartunnan hoito ihmisillä 

 

Metronidatsoli on Suomessa ensisijainen hoitomuoto ihmisten giardiainfektioissa (Jokiranta 

ym. 2016) ja se on myös nitroimidatsoleista tutkituin giardioosin hoidossa (katsauksessa 

Gardner ja Hill 2001). Metronidatsoli tappaa giardialoiset sitoutumalla niiden DNA:han ja 

aiheuttamalla siihen vaurioita, kuten kaksoisjuosteen avautumista (Müller 1983, Edwards 

1993). Samalla se myös estää giardian trofotsoiittimuotojen soluhengityksen sekä liikkumisen 

(Paget ym. 1989, Farthing 1992). Metronidatsoli ei ilmeisesti kuitenkaan läpäise kystien 

seinämää kovin hyvin, minkä seurauksena kystat saattavat selvitä elinkykyisinä lääkehoidosta 
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huolimatta (Thompson ym. 1993). Jo vuonna 1988 julkaistussa tutkimuksessaan huomattiin, 

että G. duodenalis pystyy in vitro (koeasetelmassa kehon ulkopuolella) kehittämään jonkin 

asteista resistenssiä metronidatsolia kohtaan (Boreham ym. 1988). Giardia-alkueläimet 

altistettiin metronidatsolille ei-tappavana pitoisuutena ja 66:n viikon kuluessa oli kehittynyt G. 

duodenalis-linja, joka oli yli kahdeksankertaisesti kestävämpi metronidatsolia kohtaan kuin 

altistamaton. Tämä linja onneksi myös menetti resistenttiytensä nopeasti; lääkkeettömässä 

ympäristössä kasvatettuna giardian normaaliherkkyys metronidatsolille palasi 22:ssa viikossa 

(Boreham ym. 1988).  

 

Giardioosin lääkkeelliseen hoitoon on nitroimidatsoleista käytössä myös tinidatsoli, ornidatsoli 

ja seknidatsoli (Jokiranta ym. 2016). Tinidatsoli on metronidatsolin ohella todettu näistä 

toimivimmaksi (Boreham ym. 1984, Boreham ym. 1985, Gordts ym. 1985, Crouch ym. 1986). 

Tinidatsolilla on metronidatsolia pidempi puoliintumisaika, joten se soveltuu metronidatsolia 

paremmin myös kerta-annoksena käytettäväksi (Jokipii ja Jokipii 1979, Rossignol ym. 1984, 

Speelman 1985). Kerta-annos ornidatsolia on teholtaan tinidatsolin kaltainen, mutta sitä on 

tutkittu vähemmän (Sabchareon ym. 1980, Suntornpoch ja Chavalittamrong 1981, Jokipii ja 

Jokipii 1982). Samoin seknidatsolia käytetään giardioosin hoidossa yleensä kerta-annoksena 

(Cimerman ym. 1989). 

 

Toissijaisena giardioosilääkkeenä Suomessa käytetään useimmiten nitatsoksanidia tai 

kinakriinia (Jokiranta ym. 2016, Antibiootti 2020 – työryhmä). Nitatsoksanidin 

toimintamekanismi perustuu giardian entsyymitoiminnan estämiseen ja siten 

energiametabolian häirintään (Hoffman ym. 2007). Se ei yllä teholtaan tinidatsolin tasolle 

(Escobedon ym. 2008), mutta nitatsoksanidia ja metronidatsolia vertailevissa tutkimuksissa on 

tultu tulokseen, että nitatsoksanidi olisi näistä kahdesta hieman tehokkaampi (Ortiz ym. 2001, 

Adagu ym. 2002, Cedillo-Rivera ym. 2002). Myös kinakriinin on huomattu olevan tehokas 

lääke giardioosiin (Bassily ym. 1970, Sabchareon ym. 1980), mutta sen toimintamekanismia ei 

täysin tunneta. Ilmeisesti se sitoutuu DNA:han ja siten häiritsee nukleiinihapposynteesiä (Tracy 

ym. 1996), mutta muitakin vaikutustapoja oletetaan olevan (katsauksessa Ehsanian ym. 2011). 

Kinakriini tehoaa jonkin verran myös giardiakystiin, aiheuttamalla niiden elinkyvyn 

heikkenemisen sekä sen, että trofotsoiitit vapautuvat kystista nopeammin (Paget ym. 1989). 

Eräässä tutkimuksessa saatiin aikaan kinakriinille resistenttejä G. duodenalis -linjoja, mutta 
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samaisessa tutkimuksessa ei huomattu, että kinakriini kerääntyisi giardian tumiin (Upcroft ym. 

1996). Tämä tukee oletusta kinakriinin muista vaikutustavoista DNA:han sitoutumisen ohella. 

Tutkimuksissa on havaittu myös nitatsoksanidille resistenttejä giardiakantoja (Müller ym. 

2007). 

 

Tapauksissa, joissa giardiatartunnan saanut on raskaana, käytetään lääkkeenä 

aminoglykosideihin kuuluvaa paromomysiiniä (Kreutner ym. 1981, Jokiranta ym. 2016). Tämä 

siksi, että paromomysiini imeytyy suolistosta verenkiertoon huonosti, sen pitoisuus veressä 

sekä virtsassa jää minimaalisen pieneksi isoillakin annoksilla (Ziv ja Sulman 1974, Kreutner 

ym. 1981). Myöskin maitoon sitä erittyy vain hyvin pieninä pitoisuuksina, joten paromomysiini 

on turvallinen valinta imettävillekin äideille (Ziv ja Sulman 1974). Huonon imeytymisen 

ansiosta se saavuttaa suuren lääkepitoisuuden ruoansulatuskanavassa, eli juuri siellä, missä 

giardia elää (Awadalla ym. 1995), mutta tästä huolimatta paromomysiini ei yllä 

tehokkuudellaan nitroimidatsolien tai kinakriinin tasolle (Kreutner ym. 1981, Boreham ym. 

1985). Paromomysiinin toiminta perustuu giardian proteiinisynteesin estämiseen (Edlind 1989) 

eikä tutkimuksissa olla ainakaan vielä havaittu paromomysiinille resistenttejä giardiakantoja 

(katsauksessa Leitsch 2015). 

 

Bentsimidatsoleihin kuuluvalla albendatsolilla on todettu olevan yhtä hyvä teho giardioosin 

hoidossa, kuin metronidatsolilla (Chan Del Pino ym. 1999, Karabay ym. 2004), mutta se ei 

ilmeisesti Suomessa ole rutiinisti käytössä. Albendatsoli estää trofotsoiittien kasvua sekä niiden 

kiinnittymistä suolen seinämään (Karabay ym. 2004). Albendatsolilla on havaittu olevan myös 

vähemmän haittavaikutuksia (metallin maku suussa, ruokahaluttomuus), kuin metronidatsolilla 

(Chan Del Pino ym. 1999, Karabay ym. 2004). 

 

2.9.2 Giardiatartunnan hoito eläimillä 

 

Fenbedatsoli on kotieläimillä laajalti käytössä oleva lääke muun muassa giardioosin hoitoon, 

sitä käytetään muun muassa koirilla (Deplazes ym. 2016, ESSCAP 2018, katsauksessa Mäkinen 

ja Wiberg 2020), kissoilla (katsauksessa Tangtrongsup ja Scorza 2010, Deplazes ym. 2016, 

ESSCAP 2018), gerbiileillä, marsuilla, hamstereilla, chinchilloilla, freteillä (ESSCAP 2017), 
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vasikoilla sekä karitsoilla (Deplazes ym. 2016). Fenbendatsoli on bentsimidatsoleihin kuuluva 

loislääke, jonka toimintamekanismi on solun mikrotubulusten polymerisaation estäminen 

(Deplazes ym. 2016). Jotta solu pystyisi toimimaan, se tarvitsee mikrotubuluksia, joten niiden 

rakentamisen estäminen estää koko solun, tässä tapauksessa giardian, toiminnan (Cooper 2000). 

Fenbendatsoli sitoutuu paljon hanakammin loisen β-tubuliineihin, kuin nisäkkään omiin, joten 

mikrotubulusten polymerisaation estäminen ei juuri häiritse hoidettavan eläimen omia soluja 

(Riviere ja Papich 2009). Metronidatsoliakin käytetään monilla eläinlajeilla giardioosin hoitoon 

(ESSCAP 2017, ESSCAP 2018, katsauksessa Mäkinen ja Wiberg 2020), mutta chinchillojen 

kohdalla sen käytön kanssa on oltava varovainen, sillä se voi häiritä niiden ruoansulatuskanavan 

toimintaa sekä aiheuttaa syömättömyyttä (Hoefer 2001, ESSCAP 2017, Mans ym. 2020). 

Joissain tilanteissa voidaan myös joutua käyttämään näitä kumpaakin lääkettä yhtä aikaa 

(katsauksessa Mäkinen ja Wiberg 2020). Metronidatsolia kohtaan on kuitenkin todettu 

resitenttiyttä, kuten ylempänä kerrottiin, minkä lisäksi se voi aiheuttaa myrkytysoireita suurilla 

annoksilla (Zajac ym. 1998). Fenbendatsolin taas on todettu olevan hyvin turvallinen, useat 

eläinlajit sietävät hyvin moninkertaisiakin annoksia ja pidennettyjä kuureja (Hayes ym. 1983, 

Muser ja Paul 1984, Schwartz ym. 2000, Peterson ja Talcott 2006). Lisäksi Suomessa 

metronidatsolin käyttöä eläinten giardioosin hoidossa vähentää voimassa olevat 

kaskadisäädökset. Kaskadisäädöksen mukaan eläimelle on ensisijaisesti käytettävä kyseiselle 

eläinlajille myyntiluvallista, kyseiseen indikaatioon markkinoitua lääkettä. Tämän takia 

fenbendatsoli on ensisijainen giardioosilääke eläimille ja metronidatsolia käytetään näillä vain 

erityistilanteissa. 

 

Pyranteelia voidaan käyttää giardioosin hoitoon ainakin kissalla (Riviere ja Papich 2009) sekä 

koiralla (ESSCAP 2018) ja lisäksi koiralla voidaan käyttää myös febanteelia (ESSCAP 2018). 

Niin ikään ronidatsolin on huomattu tehoavan koirien giardioosiin erittäin hyvin (Deplazes ym. 

2016), mutta se on mutageeninen, karsinogeeninen sekä sikiölle myrkyllinen (ESSCAP 2018). 

Tämän takia lääkkeen antajan tulee käyttää hanskoja lääkkeen annon yhteydessä eikä sitä 

suositella annettavaksi kantaville tai imettäville eläimille eikä alle 12-viikkoisille pennuille 

(ESSCAP 2018). Ronidatsolin annon jälkeen eläintä on pidettävä tarkkaan silmällä 

haittavaikutusten ilmenemisen varalta. Haittavaikutuksiin kuuluu esimerkiksi neurologiset 

kohtaukset, koordinaatiohäiriöt ja väsymys ja jos näitä lääkkeen annon jälkeen havaitaan, tulee 

kuuri lopettaa heti. Haittavaikutukset onneksi mitä ilmeisemmin häviävät nopeasti lääkkeen 

annon lopettamisen jälkeen (ESSCAP 2018). 
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Eläimillä lääkkeellisen hoidon ohella on muistettava ympäristön puhdistus, sillä relapsi johtuu 

yleisimmin giardiakystilla saastuneesta ympäristöstä saadusta uudesta infektiosta (Deplazes 

ym. 2016, Saleh ym. 2016, ESSCAP 2017, ESSCAP 2018). Giardioosista kärsivä eläin 

kannattaa pestä hyvin ennen lääkkeen aloittamista sekä kuurin loputtua, jotta turkkiin jääneet 

kystat saataisiin irrotettua (Saleh ym. 2016, ESSCAP 2018). Myös eläimestä huolehtivan 

ihmisen tulisi kiinnittää huomiota omaan hygieniaansa, kuten käsienpesuun, ettei hän itse toimi 

tartuntalähteenä eläimelle (ESSCAP 2018). Eläimen elinympäristö, kuten 

häkki/nukkumapaikka sekä juoma- ja ruoka-astiat on puhdistettava huolellisesti (Saleh ym. 

2016, ESSCAP 2018). Kystat kuolevat nopeasti kuumassa ja kuivassa, joten kuumalla (>60°C) 

vedellä peseminen sekä huolellinen kuivattaminen tuhoavat giardiakystat tehokkaasti 

(Deplazes ym. 2016, ESSCAP 2018). Tutkittaessa kissaloiden giardiainfektioita ei kuitenkaan 

olla havaittu yhteyttä kissaloissa esiintyvien giardioositapausten määrän ja hiekkalaatikon 

puhdistuskäytäntöjen välillä (Gookin ym. 2004). Suurimmaksi riskitekijäksi kyseisessä 

tutkimuksessa todettiin kissojen määrä; mitä enemmän kissoja neliömetriä kohden oli, sitä 

enemmän oli myös infektioita (Gookin ym. 2004). 
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3 TUTKIMUSOSUUS 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa Suomessa todettujen ihmisten G. duodenalis -

tapausten riskitekijöitä ja pohtia, kuinka tartuntoja voitaisiin ehkäistä. Aineistona toimi 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta saatu tartuntatautirekisterin tietokanta, josta löytyi kaikki 

Suomessa todetut giardiainfektiot vuosilta 1995–2018. Erityisenä kiinnostuksen kohteena 

olivat kotoperäiset tartunnat ja niitä yhdistävät tekijät. Samoin tapausten vuosittainen määrä 

kiinnosti; ovatko tartuntamäärät pysyneet vuosien varrella samana tai onko 

vuodenaikaisvaihtelua havaittavissa.  

 

3.1 AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kautta sain tartuntatautirekisteristä pseudonymisoituina 

Suomen kaikki giardiatapaukset, jotka oli todettu ihmisillä vuosien 1995 ja 2018 välillä. 

Tartuntatautirekisteriin ilmoitetaan mm. seuraavat tiedot: tapauksen tunnus, sukupuoli, ikä 

vuosina, tartuntamaa, tilastointipäivä, potilaan syntymämaa, tilastointiviikko sekä 

sairaanhoitopiirin koodi. Giardiatapauksista kaikkia tietoja ei kuitenkaan ollut. Tässä 

tutkimuksessa ei käsitelty lainkaan potilaiden tunnistetietoja. Käsittelin saamani tiedoston 

Microsoft Excel -ohjelmalla. Tämä tutkimus on kuvaileva. 

 

Kaikki Suomen kliiniset laboratoriot ilmoittavat varmistamansa G. duodenalis -tartunnat 

THL:n ylläpitämään kansalliseen tartuntatautirekisteriin. Tartunnat todetaan ulostenäytteestä 

kolmella eri menetelmällä. Yksi niistä on mikroskopointi (F -Para-O), jossa 10-prosenttiseen 

formaliiniliuokseen sekoitettua ulostenäytettä tutkitaan mikroskoopilla formaliini-

etyyliasetaatti-konsentroinnin jälkeen. Tutkimuksessa ulostenäytteestä etsitään G. 

duodenaliksen kystamuotoja. Toinen tutkimustapa on G. duodenaliksen nukleiinihappojen eli 

DNA:n tai RNA:n osoitus ulostenäytteestä (PCR-tutkimus, F -ParaNhO) ja kolmas giardia-

antigeenin osoitus ulostenäytteestä (ELISA-testi, F -GiCrAg). Analysoitavasta aineistosta ei 

selvinnyt mitä diagnosointitapaa tartuntojen toteamisessa oli käytetty. 
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3.2 TULOKSET 

 

Vuosien 1995–2018, 23 vuoden ajanjaksona, tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin yhteensä 7370 

varmennettua giardioositapausta. Tapauksia ilmoitettiin vuosittain keskimäärin 307, 

vaihteluväli 221–427 tapausta per vuosi ja mediaani 290 tapausta vuodessa. Ilmaantuvuuden 

vuosittainen keskiarvo oli 5.8/ 100 000 asukasta (vaihteluväli 4.3–8.1). Tapauksia todettiin 

eniten vuonna 2008 (427 tapausta) (Kuva 2). 

 

 

Kuva 2. Suomessa varmistetut G. duodenalis -tapaukset vuosina 1995–2018 Terveyden ja 

hyvinvoinninlaitoksen tartuntatautirekisteristä. Siniset pylväät kuvaavat tapausten lukumäärää 

vuosittain, oranssi viiva taas tapausten ilmaantuvuutta (tapauksia sataatuhatta asukasta kohden). 
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Miehillä todettiin hieman enemmän tartuntoja, kuin naisilla (3911/3459 eli 53 % miehiä). 

Ikäjakauma tartunnan saaneilla oli alle yksi vuotiaista 96-vuotiaaseen, mediaani oli 23-vuotta. 

Nuorilla lapsilla tavattiin selvästi eniten tartuntoja: 31 % (2282/7370) kaikista tartunnoista oli 

alle 10-vuotiailla lapsilla, ja näistä alle neljävuotiaat olivat isoin ryhmä. Seuraavaksi eniten 

tartuntoja esiintyi 25–29-vuotiailla (709/7370; 10 %) ja 30–34-vuotiailla vain hieman näitä 

vähemmän eli 8 % (612/7370) (Kuva 3).  

 

 

Kuva 3. Suomessa vuosina 1995–2018 varmistetuista G. duodenalis -tapauksista tehty 

ikäjakauma. Data Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen tartuntatautirekisteristä. 
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Vain 5 % (335/7370) tapauksista oli sellaisia, joissa tartuntamaa oli raportoitu. Näistä 

kotoperäisiä tartuntoja oli 4 % (13/335). Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä oli 

selkeästi eniten varmistettuja giardioositapauksia, 49 % (3634/7370) kaikista tapauksista. 

Ilmaantuvuus Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä oli 11,9, kun taas pienin 

ilmaantuvuus eli 1,8/ 100 000 oli Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä (kuva 4).  

 

 

Kuva 4. Suomen eri sairaanhoitopiirien G. duodenalis -tapausten ilmaantuvuus (tapauksia per 

satatuhatta asukasta) vuosina 1995–2018. Data Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 

tartuntatautirekisterin tilastotietokannasta. 
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Raportointikuukausien välillä ei huomattu merkittäviä eroja giardiatapausten määrässä, 

vaihteluväli 686 tapauksesta 528 tapaukseen (KA 614/kk) (Kuva 5).  

 

 

Kuva 5. Suomessa vuosina 1995–2018 todetut G. duodenalis -infektiot raportointikuukauden 

mukaan. Data Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen tartuntatautirekisteristä. 

 

3.3 POHDINTA 

 

Suomessa giardioositilanne on pysynyt melko tasaisena vuodesta 1995 lähtien. Tartuntoja 

raportoidaan Suomessa yleisesti ottaen vähemmän kuin naapurimaissa ja EU-tasollakin 

Suomen tapausmäärät ovat pysyneet lähivuosina EU- ja ETA-maiden keskiarvon paikkeilla 

(ECDC). Tähän voi toki vaikuttaa se, että giardioosi on Suomessa mitä ilmeisemmin 

alidiagnosoitu suolistosairaus, mutta sitä se lienee monessa muussakin maassa. Lieväoireiset 

sairastuneet tuskin hakeutuvat hoitoon eikä läheskään kaikilta ripulipotilailta tutkita 

alkueläininfektion mahdollisuutta (Rimhanen-Finne ym. 2011). Giardioosia on pidetty 

mahdollisena lähinnä ulkomaanmatkoja tehneiden keskuudessa, vaikka tutkimukset osoittavat 

G. duodenaliksen kiertävän myös Suomen vesistöissä (Rimhanen-Finne ym. 2002, Hörman ym. 

2004, Pitkänen ym. 2015). On arvioitu, että Pohjoismaissa jokaista giardioosipositiiviseksi 

testattua ihmistä kohtaan olisi 800 giardioositapausta, jotka jäävät huomaamatta (Hörman ym. 

2004). Tapauksissa, joissa esiintyy aaltoilevasti oireilevaa pitkäaikaista ripulia, olisi hyvä pitää 

mielessä giardioosin mahdollisuus. 
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Suomessa ei myöskään eläimistä vielä tähän mennessä ole löytynyt zoonoottisia Giardian 

alalajeja, mutta niin eläimillä kuin ihmisilläkin todetuissa giardioositapauksissa harvemmin 

määritetään infektion aiheuttaneen G. duodenaliksen alalaji. Tämä on harmi, sillä alalajien 

määritys voisi tuoda mielenkiintoista lisätietoa Suomen giardiatapauksista. Kaikki G. 

duodenalis -infektiot voitaisiin tyypittää esimerkiksi vuoden ajan ja samalla voisi pitää kirjaa 

potilaiden eläinkontakteista. 

 

Tartuntatautirekisterin mukaan Suomen giardioositapausten määrä on vuosien varrella pysynyt 

tasaisena, mutta selvä piikki tapausten määrässä tapahtui vuonna 2008. Tartuntamäärä nousi 

silloin edellisen vuoden 294:stä tapauksesta 427:ään tapaukseen. Syy tähän on vuoden 2007 

marraskuussa tapahtunut Nokian vesikriisi, jolloin Nokian juomavesiverkostoon pääsi 

jätevettä. Tämä oli Suomen ensimmäinen juomavesiverkoston välityksellä levinnyt 

giardioosiepidemia. Epidemian seurauksena G. duodenalis -positiivisiksi testattujen määrä 

kuusinkertaistui ja giardioositapausten esiintyvyys Nokialla lisääntyi lähes 200-kertaisesti, tätä 

ennen Nokialla oli raportoitu vain yksi giardioositapaus (Rimhanen-Finne ym. 2009). Samoin 

vuosi 2011 oli erityinen, tapausten kokonaismäärä ylitti neljänsadan (401 tapausta). Syytä tälle 

on vaikea sanoa, sillä tartuntatautirekisterissä ei ole tietoa kyseisen vuoden tapausten 

alkuperämaasta. 

 

Tutkimuksessani havaittu ikäjakauma oli odotetun lainen. Giardioosin tiedetään olevan 

yleisempi nuorilla lapsilla ja eläintenkin kohdalla tartunnan saanut on yleisimmin nuori yksilö 

(katsauksessa Wolfe 1992, Rimhanen-Finne ym. 2011, Deplazes ym. 2016). Tämä liittynee 

siihen, että lapset tutkivat maailmaa paljolti suullaan ja ovat täten suuremmassa riskissä 

nielaista parasiittien kystia. Lapset eivät välttämättä myöskään huolehdi käsihygieniasta 

aikuisten tavoin eikä lasten immuniteetti ole vielä täysin kehittynyt, mikä alentaa 

vastustuskykyä erilaisia tauteja kohtaan. Paljain jaloin ulkona liikkuvia lapsia on hyvä ohjeistaa 

pesemään jalkapohjansa käsien lisäksi ulkoa tullessaan, sillä giardiakystia voi tulla 

jalkapohjissa mukana ulkoa sisälle. 
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Toinen ikäryhmä, joka korostui, oli 25–34-vuotiaat. Tällä ryhmällä oli yhteensä hieman 

enemmän tapauksia, kuin 0–4-vuotiailla (18/17 %). Samoin esimerkiksi Norjan Bergissä 

vuoden 2004 epidemiassa eniten tartuntoja oli 20–29-vuotiailla. Tämän ikäryhmän 

korostumisen syynä voisi olla esimerkiksi se, että nuoret aikuiset matkustelevat enemmän 

ulkomaille. Yhdysvalloissa tehdyn kyselytutkimuksen mukaan 24–35-vuotiaat tekivät eniten 

ulkomaan matkoja (Skift 2017). Kyseinen tutkimuksen otanta oli kuitenkin hyvin pieni (1 001 

osallistujaa) ja sen tekivät vain netistä lentolippunsa ostaneet matkailijat. Matkailun lisäksi 

nuorilla aikuisilla voi myös olla enemmän sosiaalista kanssakäymistä, tavataan paljon uusia 

ihmisiä esimerkiksi opiskelujen parissa ja juhlissa. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2019 

uusien äitien keski-ikä oli 29,5-vuotta ja vuonna 2013 20–29-vuotiaat naiset edustivat 45 % 

kaikista synnyttäjistä. Lastenhoidon (katsauksessa Wolfe 1992, Minetti ym. 2015) ja etenkin 

vaipan vaihdon (Hoque ym. 2001) on huomattu altistavan giardioosille, joten nämäkin seikat 

selittänevät ainakin osan nuorten aikuisten tapauksista. Nuoret saattavat myös hakeutua hoitoon 

muita ikäryhmiä herkemmin. Giardioosin saa todennäköisimmin saastuneen veden mukana ja 

nuoret aikuiset usein juovat enemmän vettä kuin vanhemmat ikäryhmät (Drewnowski ym. 

2013), joten juodun hanaveden määrä saattaa myös vaikuttaa giardioositapausten määriin.  

 

Giardioosin tapaan monissa parasiitin aiheuttamissa infektioissa huomataan, että miehillä 

esiintyy keskimäärin enemmän tartuntoja kuin naisilla (Zuk ja McKean 1996, Stoehr ja Kokko 

2006, Bacelar ym. 2011, Córdoba-Aquilar ja Munguía-Steyer 2013). Tämä ei päde vain 

ihmiseen, vaan myös muilla eläinlajeilla on todettu samanlainen sukupuolijakauma (Stoehr ja 

Kokko 2006). Vaikka asiaa on tutkittu, vielä ei tarkkaan tiedetä, mikä tämän eron aiheuttaa. 

Naisten ja miesten immuunivasteen, sekä synnynnäisen että hankitun, tiedetään eroavan 

toisistaan. Tämä johtunee sekä sukupuolikromosomeista että -hormoneista sillä esimerkiksi 

testosteroni heikentää tutkitusti immuunipuolustusta (Stoehr ja Kokko 2006). Oletettavasti 

uroksien täytyy myös naaraita enemmän panostaa siihen, että ne pääsisivät lisääntymään ja sen 

hintana esimerkiksi uroksien immuunipuolustus ei ole yhtä tehokas (Zuk ja McKean 1996, 

Stoehr ja Kokko 2006, Bacelar ym. 2011, Córdoba-Aquilar ja Munguía-Steyer 2013). 

Tutkimuksessamme havaittu sukupuolten ero ei ollut suuri, mutta niukka enemmistö eli 53 % 

(3911/3459) G. duodenalis -infektioista todettiin miehillä. 
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Giardioosille altistavat monet tekijät ja näistä suurimpana riskitekijänä pidetään saastuneen 

veden juomista (katsauksessa Wolfe 1992, Snel ym. 2009). Saastunutta vettä ei aina tietoisesti 

edes juoda, vaan sitä voi päätyä mahaan myös esimerkiksi vesileikkien ja uimisen yhteydessä 

(katsauksessa Wolfe 1992, Snel ym. 2009, Rimhanen-Finne ja Kuusi 2010, Yoder ym. 2010, 

Minetti ym. 2015). Matkailua, erityisesti kaukokohteisiin matkustamista pidetään toisena isona 

riskitekijänä saastuneen veden juomisen ohella (Chute ym. 1987, Rimhanen-Finne ja Kuusi 

2010, Minetti ym. 2015). Tämäkin riski liittynee osaksi siihen, että varsinkin alemman 

hygieniatason maissa matkailija saattaa tietämättään juoda saastunutta vettä. Matkan aikana 

riski giardiakystilla saastuneen ruoan syömiseen voi myös olla suurempi. Ruoka on voinut 

saastua valmistusvaiheessa saastuneella vedellä, ruoan tekijä on voinut noudattaa huonoa 

käsihygieniaa (Yoder ym. 2010) tai itse raaka-aine, kuten salaatti, on saattanut sisältää kystia 

(Stuart ym. 2003, Espelage ym. 2010, Fletcher ym. 2012). Myös matkailijan oma käsihygienia 

voi matkan aikana jäädä vähemmälle huomiolle, varsinkin paikoissa, joissa juoksevaa vettä ei 

aina ole saatavilla. Lisäksi sisävessojen puute lisää riskiä giardioosille (Choy ym. 2014). 

 

Giardioosin zoonoottisuutta tulisi vielä tutkia lisää, ennen kuin siitä voidaan tehdä varmoja 

päätelmiä. Tällä hetkellä varmuus on vain siitä, että giardian on ylipäätään mahdollista levitä 

ihmisen ja eläimen välillä (katsauksessa Adam 2001, Snel ym. 2009, katsauksessa Feng ja Xiao 

2011, Ryan ja Cacciò 2013, Deplazes 2016). Kuitenkaan ei tiedetä, kuinka yleistä tämä on tai 

minkä takia tietyt alalajit ovat potentiaalisesti zoonoottisempia kuin toiset. Ilmeisesti eläimillä 

esiintyviin alalajeihin vaikuttaa se, kuinka yleisenä giardiaa esiintyy kyseisen alueen ihmisillä. 

Jos ihmisillä tavataan paljon giardiaa, on oletettavasti eläimilläkin enemmän samoja alalajeja 

ihmisen kanssa. Tämä siksi, koska silloin todennäköisesti ympäristöön joutuu enemmän ihmisiä 

infektoivia alalajeja ja eläimet saavat giardioosin ympäristöön päässeiden kystien välityksellä, 

olettaen, että G. duodenaliksen alalaji on sellainen, mikä pystyy infektoimaan kyseisen 

eläinlajin ihmisen lisäksi. Näin zoonoottiset alalajit pystyvät kiertämään ympäristön, eläinten 

ja ihmisten välillä. Suomessa koirien ja kissojen giardia-alalajit ovat tähän mennessä olleet ei-

zoonoottisia, mutta esimerkiksi Ruotsissa on kissoista sekä koirista löytynyt zoonoottisia 

alalajeja (Lebbad ym. 2010). Vuonna 2010 julkaistussa tutkimuksessa zoonoottisia giardia-

alalajeja löytyi Ruotsissa muun muassa viideltä kissalta sekä yhdeltä koiralta, marsulta ja 

kanilta (Lebbad ym. 2010). Tämän tiedon valossa voisikin olla suositeltavaa, että kädet 

pestäisiin eläimiin koskemisen jälkeen, varsinkin ennen ruokailua. Aina kun hoidetaan tai 

muuten käsitellään ripuloivaa eläintä, tulee hygieniaan kiinnittää erityistä huomiota. 
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Giardioosipositiivisten kotieläinten jätökset olisi myös hyvä kerätä pois luonnosta, etteivät ne 

infektoi enempää eläimiä ja siten mahdollisesti myös ihmisiä. 

 

Tällä hetkellä tartuntatautirekisterissä suurimmasta osasta ilmoitettuja tapauksia puuttuu 

tartuntamaa. Tämä olisi tärkeä tieto rekisterissä, jotta kotimaiset tartunnat olisivat 

tunnistettavissa. Näin voitaisiin tutkia nimenomaan kotimaisia tartuntoja ja seurata niissä 

tapahtuvia muutoksia. Tartuntatautirekisteristä olisi mielestäni hyvä tutkia myös giardioosin 

diagnosointimenetelmää. Olisi mielenkiintoista sekä hyödyllistä nähdä, millä 

diagnosointimenetelmällä G. duodenalis -infektioita on saatu varmistettua, varsinkin kun 

tiedetään menetelmien herkkyyksien erot. Samoin olisi kiinnostavaa nähdä, että onko 

diagnosointimenetelmissä tapahtunut muutoksia vuosien varrella ja voitaisiinko tällä osin 

selittää muutoksia giardioositapausten määrissä.  

 

Riskitekijöitä en päässyt tässä tutkimuksessa analysoimaan ja tutkimus jäi kuvailevaksi, sillä 

saatavillani olevat tiedot eivät riittäneet tilastolliseen analyysiin. Giardiatapausten 

raportoinnissa olisi ensiarvoisen tärkeää, että epäilty tartuntamaa ja muutkin rekisterin 

mahdollistamat tiedot saataisiin mukaan tapauksen tietoihin. Näin olisi mahdollista seurata 

Suomen omaa giardiatilannetta, tällä hetkellä se on lähes mahdotonta. Lisäksi käytetty 

diagnosointimenetelmä olisi hyvä lisätieto. Sairaanhoitopiirien välillä on suuria 

ilmaantuvuuseroja, myös vierekkäisillä sairaanhoitopiireillä. Jos diagnosointimenetelmä olisi 

tiedossa, voitaisiin testien herkkyydestä tehdä päätelmiä ja miettiä, että johtuisiko 

sairaanhoitopiirien erot esimerkiksi tästä vai jostain muusta. Eläinten kohdalla nimittäin on 

todettu diagnosointimenetelmän olevan tärkein prevalenssiin vaikuttava tekijä.  
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