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Tiivistelmä: Suomeen tuodaan jatkuvasti ulkomailta rescue-koiria, joiden historiaa ei tunneta. Rescue-

koirat ovat kadulle hylättyjä tai sinne syntyneitä koiria, joilla ei ole omistajaa. Niitä otetaan kiinni 

paikallisille koiratarhoille, joista osa tekee yhteistyötä suomalaisten rescue-järjestöjen kanssa. Järjestöt 

auttavat usein koiria niiden kotimaassa ja järjestävät niiden adoptioita suomalaisiin koteihin. Myös 

yksityishenkilöt adoptoivat ulkomailta löytämiään koiria, mutta tämä on selvästi harvinaisempaa. 

Yleisimpiä tuontimaita ovat Espanja, Romania, Venäjä ja Viro. Näissä maissa esiintyy kotoperäisenä 

sellaisia parasiitteja ja niiden kantamia taudinaiheuttajia, joita Suomessa ei toistaiseksi esiinny. Koirien 
lisääntynyt matkustus ja adoptio ulkomailta voivat lisätä Suomessa aiemmin vähäisenä esiintyneiden 

tai täältä aiemmin kokonaan puuttuneiden patogeenien esiintymistä ja ilmaston lämpeneminen voi 

mahdollistaa sellaisten loisten elämänkierron, joille Suomen olosuhteet ovat aiemmin olleet 

epäsuotuisat. Vektorivälitteisten tautien inkubaatioaika on usein pitkä, eikä niitä voida aina havaita 

ennen tuontia. 

 

Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli selvittää tärkeimpien tuontimaiden tiettyjen 
vektorivälitteisten tautien esiintyvyyttä ja verrata tilannetta tietoihin suomalaiskoirista. Suomessa 

yleisimmät vektorivälitteiset taudit ovat puutiaisen levittämät anaplasmoosi ja borrelioosi, 

koiranpuutiaisen levittämä ehrlichioosi on harvinainen. Amerikkalaista sydänmatoa ei esiinny Suomessa 

kotoperäisenä, mutta täällä tavataan sen vektoriksi sopivia hyttyslajeja. Tuontimaista Virossa 

tautitilanne on melko samanlainen kuin Suomessa, mutta Itä- ja Etelä-Euroopassa endeemisenä 

esiintyvät yleisesti myös esimerkiksi ehrlichioosi, dirofilarioosi, babesioosi ja leishmanioosi.  

 



 
 

Kirjallisuuskatsaukseen liitetyn retrospektiivisen tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 

vektorivälitteisten bakteerien, Ehrlichia ssp, Anaplasma ssp, Borrelia burgdorferi (sensu lato) ja 

sukkulamato Dirofilaria immitiksen sekä sisäloisten esiintyvyyttä Suomeen jo adoptoiduissa rescue-

koirissa. Tutkimuksessa oli mukana 259 Helsingin Yliopistollisessa eläinsairaalassa tutkittua rescue-

taustaista koiraa, joille oli tehty verinäytteestä SNAPÒ 4DxÒ -pikatesti, ulostetutkimus flotaatio- tai 

Baermann-menetelmällä ja/tai FASTestÒ Giardia -pikatesti. 

 

Tässä aineistossa A. phagocytophilumin esiintyvyys rescue-koirissa oli 4,6 %, B. burgdorferin 4,1 %, E. 

caniksen 6,6 % ja D. immitiksen 2,5 %. Ulostetutkimuksissa giardian esiintyvyys oli 7,9 %, 

flotaatiomenetelmällä tutkituista 6,7 % oli positiivisia jollekin parasiitille Isospora ssp. ollen löydöksistä 

yleisin. Baermann-menetelmällä ainoana löydöksenä oli yksi Strongyloides stercoralis. 
Vektorivälitteisten patogeenien esiintyvyys oli odotetusti A. phagocytophilumia lukuun ottamatta 

yleisempää rescue-koirissa kuin suomalaisissa koirissa. Sisäloisten esiintyvyydessä rescue-koirilla ei 

ollut merkittävää eroa suomalaisten ja rescue-koirien välillä. Tämän aineiston sekä aikaisempien 

julkaisujen perusteella rescue-koirat ovat todennäköisemmin Suomessa harvinaisena esiintyvien 

vektorivälitteisten patogeenien kantajia. Koirien testaaminen on tärkeää tuonnin yhteydessä, jotta 

mahdolliset tartunnat voidaan havaita ja hoitaa ajoissa. 
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1 JOHDANTO 
 

Ulkomailta tuodaan Suomeen koko ajan enenevissä määrin rescue-koiria (Joutsen ym. 

2019, Honkapää 2021, henkilökohtainen tiedonanto), mikä voi lisätä Suomessa yhä 

harvinaisten tai kokonaan puuttuvien tautien esiintymistä. Useissa Itä- ja Etelä-

Euroopan maissa on paljon kodittomia koiria, jotka päätyvät koiratarhoille. Suomessa 

tapahtuva rescue-koiratoiminta perustuu näiden kodittomien kadulle syntyneiden tai 

sinne hylättyjen koirien kiinniottoon niiden kotimaassa ja niiden sijoittamiseen 

suomalaisiin perheisiin kotikoiriksi. Useat suomalaiset järjestöt tekevät yhteistyötä 

ulkomaisten koiratarhojen kanssa ja hoitavat käytännön järjestelyt koirien tuomiseksi 

Suomeen. Vuonna 2012 tehdyn pro gradu -tutkielman mukaan Suomeen tuoduista 

rescue-koirista 91,6 % oli tuotu järjestöjen kautta (Raikaa 2012). Myös yksityishenkilöt 

löytävät kodittomia koiria esimerkiksi lomamatkojensa aikana ja ottavat näitä eläimiä 

omiksi lemmikeikseen, tämä tuonti on kuitenkin vähäistä. Rescue-yhdistysten toiminta 

on kaupallista toimintaa, koska siirron tavoitteena on eläimen kauppa tai 

omistusoikeuden siirto (Ruokavirasto 2021c). Tällöin niiden tuontia koskee kaupallisen 

tuonnin vaatimukset. Yksityishenkilöiden tuontia koskevat vaatimukset ovat kaupallista 

tuontia löyhemmät (Ruokavirasto 2021a), jolloin tuotavien koirien todellisesta 

terveydentilasta ei ole maahantuodessa välttämättä paljonkaan tietoa.  

 

Erityisesti katu- ja tarhakoirat, joiden historia on ainakin osittain tuntematon ja joita ei 

ole oletettavasti lääkitty ehkäisevästi puutiaisia, hyttysiä tai muita niveljalkaisia 

karkottavilla valmisteilla, ovat suuremmassa riskissä olla vektorivälitteisten 

infektiotautien kantajia. Monien vektorivälitteisten tautien inkubaatioaika on pitkä, 

joten kliinistä tautia tai vasta-aineita ei välttämättä pystytä havaitsemaan ennen 

tuontia. Suomessa toimivat rekisteröityneet rescue-yhdistykset pyrkivät toimimaan 

vastuullisesti sitoutumalla tutkimaan tuotavilta koirilta lähtömaassa siellä endeemisenä 

esiintyviä tauteja ennen koirien tuomista Suomeen (Responsible Rescue 2018).  
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Vektorivälitteisillä tartunnoilla tarkoitetaan virus-, bakteeri- tai loistartuntoja, jotka 

siirtyvät isäntäeläimeensä niveljalkaisvektorin, hyönteisen tai puutiaisen pureman 

kautta (Saari ym. 2016). Vektorit ja niiden kantamat patogeenit vaativat lisääntyäkseen 

juuri niille otolliset olosuhteet, joten ilmastotekijät vaikuttavat niiden 

maantieteelliseen esiintymiseen. Näin ollen vektoreiden esiintyvyysalue rajoittaa 

tiettyjen tautien esiintyvyyttä (Saari ym. 2016). Ilmaston lämmetessä monet vektorit 

pystyvät levittäytymään yhä pohjoisemmille asuinalueille ja esimerkiksi kohonnut 

kosteus ja keskilämpötila voivat mahdollistaa niiden elämänkierron uudessa 

ympäristössä (Saari ym. 2016). Vektorit ja niiden kantamat patogeenit voivat kulkeutua 

uusille esiintymisalueille myös eläinten matkustamisen ja eläinkaupan seurauksena. 

Mikäli alueella on valmiina sinne kulkeutuvien patogeenien lisääntymiseen vaadittavia 

vektoreita, voivat patogeenit alkaa levitä koirapopulaatiossa ilmasto-olojen niin 

salliessa. Leviämiseen vaikuttavat myös koirapopulaation koko ja infektoituneiden 

koirien määrä (Genchi ja Kramer 2020). 

 

Tämän kirjallisuuskatsauksen ja siihen liittyvän tutkimuksen tavoitteena on selvittää 

ulkomaalaisten Suomeen tuotujen rescue-koirien tiettyjen vektorivälitteisten tautien 

esiintyvyyttä ja verrata tuloksia aiemmin tehtyihin tutkimuksiin koirien lähtömaiden 

sekä Suomen tautitilanteesta. Työhön liittyvän retrospektiivisen tutkimuksen 

tarkoituksena on kartoittaa Yliopistollisessa pieneläinsairaalassa (YES) SNAPÒ 4DxÒ -

pikatestillä (IDEXX Laboratories, Westbrook, USA) testattavien vektorivälitteisten 

tautien esiintyvyyttä Suomeen tuoduissa rescue-koirissa vuosina 2007-2018. SNAPÒ 

4DxÒ -pikatestillä voidaan havaita koiran verinäytteestä punkkivälitteisistä 

patogeeneistä Borrelia burgdorferin, Anaplasma phagocytophilumin ja A. platysin 

sekä Ehrlichia caniksen ja E. ewingiin vasta-aineita sekä hyttysvälitteisen Dirofilaria 

immitiksen antigeenejä (IDEXX 2016). Borrelioiden ja anaplasmojen pääasiallista 

vektoria eli Ixodes ricinus -puutiaista esiintyy endeemisenä Suomen luonnossa, mutta 

ehrlichioiden pääasiallisen vektorin, Rhipicephalus sanguineusin eli koiranpuutiaisen 
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ja Dirofilaria immitiksen eli sydänmadon elämänkierto ei toistaiseksi ole Suomessa 

kovin todennäköistä, mutta kuitenkin tietyissä olosuhteissa mahdollista (Saari ym. 

2016). Koiranpuutiainen on löytänyt tiensä Suomeen, mutta pystyy elämään meillä 

ainoastaan sisätiloissa (Saari ym. 2016). Olosuhteiden muuttuessa ilmaston 

lämpenemisen johdosta voi sydänmadon ja koiranpuutiaisen elämänkierto 

mahdollistua myös luonnossa (Rossow ym. 2019).  

 

Tutkimukseen sisällytettiin vektorivälitteisten tautien lisäksi rescue-koirille tehtyjä 

ulostetutkimuksia giardia-pikatestillä (FASTestÒ GIARDIA Strip, Diagnostic 

MEGACOR, Vorarlberg, Itävalta) sekä mikroskopoiden flotaatio- ja Baermann-

menetelmillä. Suomen lainsäädäntö velvoittaa lääkitsemään koirat pratsikvantelilla tai 

muulla Echinococcus multilocularista vastaan tehoavalla lääkkeellä ennen koirien 

maahantuontia (EU 2018/772), ja kaupallisissa valmisteissa vaikuttava aine on usein 

yhdistetty yhteen tai useampaan muuhun vaikuttavaan aineeseen. Näin ollen koirien 

lääkitseminen E. multilocularista vastaan saattaa tappaa myös muita loisia 

lääkeaineyhdistelmästä riippuen. Tutkimuksen tärkeimpänä mielenkiintona olivat tästä 

syystä vektorivälitteiset taudit, joiden tutkimiseen tai ehkäisevään käsittelyyn 

lainsäädäntö ei velvoita.  Tehtyjä ulostetutkimuksia ja niiden tuloksia käsitellään 

lyhyesti tutkimusosuudessa. 

 

Tutkimuksen hypoteesi on, että Itä- ja Etelä-Euroopan maista tuoduilla rescue-koirilla 

esiintyy enemmän siellä endeemisenä esiintyviä vektorivälitteisiä tauteja kuin 

suomalaisilla koirilla. Koska ehrlichioosia tai dirofilarioosia ei tiettävästi esiinny 

kotoperäisenä Suomessa ja niiden esiintyminen on suomalaissa koirissa hyvin pieni 

(Peréz Vera ym. 2016, ESCCAP 2019), on oletettavaa, että näiden taudinaiheuttajien 

esiintyvyys rescue-koirissa on suurempi kuin suomalaisilla koirilla. Koska 

anaplasmoosia ja borrelioosia esiintyy Suomessa kotoperäisenä ja Etelä-Euroopan 

ilmasto-olosuhteet eivät ole niiden pääasiallisen vektorin, I. ricinuksen suotuisinta 
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elinaluetta, on oletettavaa, että niiden prevalenssi suomalaisten ja rescue-koirien 

välillä ei eroa toisistaan yhtä merkittävästi kuin ehrlichioosin tai sydänmadon kohdalla. 

Ulostetutkimuksissa ei odoteta olevan merkittävää eroa suomalaisten koirien ja 

ulkomaalaisten rescue-koirien välillä, koska rescue-koirat on oletettavasti loislääkitty 

lakisääteisten vaatimusten mukaisesti ennen tuontia ja suuri osa Responsible Rescue -

suositusten mukaisesti sekä lähtömaassaan että kaksi viikkoa Suomeen tuonnin jälkeen 

(Responsible Rescue 2018).  
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 
 
Tässä työssä rescue-koiraksi määritellään ulkomailta tuotu koira, joka on adoptoitu 

kulkukoira, jolla ei ole lähtömaassaan omistajaa. Ulkomaisilta kasvattajilta ostettuja 

koiria ei lasketa rescue-koiriksi. Rescue-koirien tuonti järjestöjen kautta on 

huomattavasti yleisempää kuin tuonti yksityishenkilöiden toimesta (Raikaa 2012). 

Taulukkoon 1 on listattu Suomessa toimivia rescue-koirajärjestöjä, joista 63 % (12/19) 

on rekisteröitynyt Responsible Rescue -sopimukseen vastuullisesta rescue-

toiminnasta. Taulukko ei ole virallinen listaus rescue-koirajärjestöistä ja siitä voi 

puuttua aktiivisesti toimivia järjestöjä. Responsible Rescue -sopimuksessa toimija 

sitoutuu noudattamaan toimintamallia, jossa koirien adoption lisäksi kohdemaan koiria 

avustetaan paikan päällä. Yhdistysten tulee olla rekisteröityneitä koirien 

maahantuojiksi ja noudattaa lakisääteisiä tuontirajoituksia, minkä lisäksi ne sitoutuvat 

vapaaehtoisiin lisäsuosituksiin (Responsible Rescue 2018).  

 

2.1 Koirien lakisääteiset tuontivaatimukset ja tuontiin liittyvät 

lisäsuositukset  

 

Koirien maahantuontiin liittyvät säädökset riippuvat siitä, matkustaako koira 

yksityishenkilön mukana vai onko tuoja kaupallinen toimija. Yksityishenkilöksi 

katsotaan koiran omistaja, joka matkustaa koiran kanssa ilman, että siihen liittyy 

omistusoikeuden siirtoa (Ruokavirasto 2021a). Tällöin puhutaan lemmikin siirrosta eikä 

varsinaisesta tuonnista (Ruokavirasto 2021a). Euroopan Unionin sisällä yksityishenkilön 

ulkomailla adoptoiman koiran maahantuontiin riittää, että koiralla on 

tunnistusmerkintä eli mikrosiru tai ennen 3.7.2011 merkitty tatuointi, 

lemmikkieläinpassi, voimassa oleva raivotautirokotus ja se on lääkitty asianmukaisesti 

E. multilocularista vastaan (Ruokavirasto 2021a). Ennen koiran siirtoa Euroopan 
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Unionin ulkopuolelta virkaeläinlääkärin on tehtävä koiralle terveystarkastus 

lähtömaassa ennen matkaa (Ruokavirasto 2021b).  

 

Taulukko 1. Suomessa toimivia rescue-koirajärjestöjä, jotka tuovat ulkomaisilta yhteistyötarhoilta koiria 

Suomeen. Osa järjestöistä on sitoutunut Responsible Rescue -sitoumukseen. 

Järjestö Kohdemaat Responsible 

Rescue -sitoumus 

Auringonkoirat ry Espanja  

Autetaan eläimiä ry Espanja, Unkari   

Balkanin Koirat ry Bosnia X 

Eläinten suojakoti Toivo ry Venäjä X 

Embla Rescue ry Romania X 

Espanjan Katukoirat ry Espanja  

Galgos del Fénix ry Espanja  

Nobody’s dog Suomi-Serbia ry Serbia  

Kodittomat Bulgarian koirat ry Bulgaria X 

Kodittomien koirien ystävät ry Romania  

Kyproskoirat ry Kypros X 

Onnentassut ry Romania X 

Pet Rescue Finland ry Liettua, Turkki X 

Rekku Rescue ry Viro X 

Rescue Ystävät ry Venäjä  

Rescueyhdistys Kulkurit ry Romania, Viro X 

Rhodoksen kodittomat eläimet ry Rodos / Kreikka  X 

Viipurin koirat ry Venäjä X 

Woffa ry Romania X 

X = sitoutunut Responsible Rescue -sopimukseen (Responsible Rescue/ Yhdistykset, haettu 03/2022). 
Yhdistykset on kerätty hakemalla rescue-koirayhdistyksiä, yhdistysten toiminnan aktiivisuudesta ei 
voida olla varmoja ja listalta voi puuttua aktiivisia yhdistyksiä. 

 

Kaupallisesti tuotuja koiria koskee Euroopan Unionin sisällä samat siirtovaatimukset 

kuin yksityishenkilöiden tuomia koiria, minkä lisäksi koirat tutkitaan eläinlääkärin 

toimesta lähtömaassa korkeintaan 48 tuntia ennen matkaa (Ruokavirasto 2021c). 

Emma Puranen

Emma Puranen

Emma Puranen
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Eläinlääkärin on todettava, että koira on kliinisesti terve ja kykenee matkustamaan 

määränpäähänsä. Tarkastuksen yhteydessä kirjoitettavan eläinterveystodistuksen on 

seurattava koiran mukana koko matkan ajan (Ruokavirasto 2021c). Kaupallisessa 

tarkoituksessa Euroopan Unionin ulkopuolelta tuodessa koiralle tulee tehdä lisäksi 

eläinlääkinnällinen rajatarkastus ensimmäiseen EU-maahan saavuttaessa (Ruokavirasto 

2021d). Näin ollen koirien tuontia ja kliinistä vointia valvotaan, mutta niitä ei lain 

mukaan tarvitse testata tarttuvien tautien varalta, poikkeuksena rabies tietyistä maista 

tuotaessa.  

 

Responsible Rescue -toimintaan rekisteröityneet järjestöt sitoutuvat lakisääteisten 

vaatimusten lisäksi vapaaehtoisiin lisävaatimuksiin. Ne huolehtivat esimerkiksi koirien 

loishäädöistä ja perusrokotuksista lähtömaassa sekä sitoutuvat ohjeistamaan 

adoptioperhettä loishäätöjen uusimisessa maahantulon jälkeen (Responsible Rescue 

2018). Toimijat seulovat koiria myös moniresistenttien bakteerien (Metisilliiniresistentti 

Stafylococcus pseudointermedius eli MRSP, Metisilliiniresistentti S. Aureus eli MRSA 

ja Extended-Spectrum Beta-Lactamase eli ESBL) varalta ja suosittelevat 

adoptioperhettä teettämään nämä seulontatutkimukset koiran saavuttua Suomeen. 

Useat Suomessa toimivat rekisteröityneet rescue-yhdistykset sitoutuvat tutkimaan 

tuotavilta koirilta lähtömaassa siellä endeemisenä esiintyviä tauteja ennen koirien 

tuomista Suomeen (Responsible Rescue 2018). Suomeen tuodaan eniten koiria 

Espanjasta, Virosta, Venäjältä ja Romaniasta (Raikaa 2012, Rossow ym. 2019) ja 

taulukkoon 2 on listattu ne taudit, jotka useimmiten testataan kyseisistä maista 

tuotavilta koirilta ennen tuontia (Responsible Rescue 2018). Responsible Rescue -

kriteereissä suositellaan lisäksi Suomeen saapuvien koirien uusintatestausta 

Leishmania infantumin ja Dirofilaria immitiksen sekä D. repensin osalta 6–7 kuukauden 

kuluttua saapumisesta (Responsible Rescue 2018).  
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Taulukko 2. Responsible Rescue -sitoumukseen sitoutuneiden järjestöjen testaamat taudit maissa, joista 
tuodaan eniten koiria Suomeen. 
Patogeeni Espanja Viro Venäjä Romania 

Ehrlichia ssp. x ( x ) x x 

Anaplasma ssp. x ( x ) x x 

Dirofilaria immitis x ( x ) x x 

Dirofilaria repens x x  x x 

Leishmania infantum x - i x 

Babesia ssp. x ( x ) x x 

x= testataan 
( x )= suositellaan testausta 
i= toimijan vastuulla seuloa paikallinen tautitilanne 
-= ei testata 
Lähde: Responsible Rescue 2018 

 

2.2 SNAPÒ  4DxÒ -testillä todettavat tartunnat 
 

Päivittäisessä diagnostiikassa käytettävä, kaupallinen SNAPÒ 4DxÒ Test (IDEXX 

Laboratories, Westbrook, USA) on nopea pikatesti, jolla saadaan kvalitatiivinen 

(positiivinen/negatiivinen) tulos hyttysvälitteiselle sydänmadolle (Dirofilaria immitis) 

sekä punkkivälitteisille bakteereille B. burgdorferille, A. phagocytophilumille ja A. 

platysille sekä E. canikselle ja E. ewingiille (IDEXX 2016). SNAPÒ 4DxÒ -testi on koiran 

verinäytteestä konjugaatin avulla tehtävä ELISA-testi. Sydänmatojen osalta 

diagnostiikka perustuu aikuisten naarassydänmatojen tuottaman proteiinin 

osoittamiseen antigeenin määrän ollessa riittävän suuri (IDEXX 2016). Antigeenin 

määrä saattaa olla liian alhainen testillä osoitettavaksi, mikäli koiralla on vain 

urosmatoja tai naaraiden määrä on hyvin pieni. Testi voi näyttää positiivista 

aikaisintaan 6–8 kuukauden kuluttua infektiosta, mikä on aika, joka toukkamuodolla 
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kestää kehittyä aikuiseksi sydänmadoksi koiran elimistössä (IDEXX 2016, Saari ym. 

2019). Mikäli koiraa on lääkitty makrosyklisillä laktoneilla, voi antigeeninegatiivinen 

ajanjakso venyä yli 9 kuukauteen infektion saamisesta (Saari ym. 2016) ja diagnoosin 

saaminen näin ollen viivästyä. 

 

Punkkivälitteisten tautien osalta SNAPÒ 4DxÒ havaitsee verestä B. burgdorferin, E. 

caniksen, E. ewingiin, A. phagocytophilumin ja A. platysin vasta-aineita (IDEXX 2016). 

Testi ei pysty erottamaan, mistä ehrlichia- tai anaplasma -lajista on kyse. Testi ei anna 

virheellisiä tuloksia ristireaktiona B. burgdorferia vastaan rokotetuilla koirilla, vaan se 

havaitsee luonnollisen infektion indusoimat vasta-aineet (IDEXX 2016). Koska SNAPÒ  

4DxÒ  on serologinen testi, joka mittaa vasta-aineita, eivät tulokset kerro akuutista 

infektiosta. Ehrlichia caniksen vasta-aineilla kestää noin 21 vuorokautta kehittyä 

mitattavalle tasolle (Sykes ja Greene 2011). Anaplasma phagocytophilumin vasta-

aineita voidaan havaita verinäytteessä 2–5 päivää sen jälkeen, kun ensimmäinen A. 

phagocytophilumin muodostama inkluusiokappale eli morula on muodostunut 

isäntäsoluun (Sykes ja Greene 2011). Tällöin anaplasmoja on vapautunut isäntäsolun 

sisältä koiran verenkiertoon ja niitä vastaan on ehtinyt muodostua riittävästi havaittavia 

vasta-aineita (Sykes ja Greene 2011). Borrelia burgdorferin vasta-aineilla kestää 

vähintään 4–6 viikkoa kehittyä mitattavalle tasolle, ja vasta-aineet voivat näkyä 

verinäytteessä vielä vuosia infektion jälkeen (Krupka ym. 2010). Taulukkoon 3 on 

koottu SNAPÒ 4DxÒ -testillä todennettavien patogeenien ominaisuuksia. 
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Taulukko 3. SNAPÒ  4DxÒ  ELISA-testin patogeenien ominaisuudet. 

Patogeeni Endeeminen 

Suomessa 

Pääasiallinen 

vektori 

Inkubaatio- 

aika 

Akuutti/ 

subkliininen 

Krooninen Zoonoosi 

A.phagocytophilum kyllä Ixodes-puutiaiset 8-20 pv molempia yleensä ei kyllä 

B. burgdorferi kyllä Ixodes-puutiaiset 2-6 kk molempia voi olla kyllä 

E. canis ei* Rhipicephalus 

sanguineus 

8-20 pv molempia voi olla ei** 

D. immitis ei Eri hyttyssukuja mm. 

Aedes, Culex, 

Anophelex 

6-9kk molempia kyllä kyllä*** 

* Vektorilla kotoperäisiä tartuntoja (Saari ym. 2016), mutta kotoperäisiä ehrlichiatartuntoja ei tiettävästi 
ole raportoitu Suomessa. 
** E.canis ei ole zoonoosi, mutta E. ewingii on (Sykes ja Greene 2011). 
*** Kehittyvät hyvin harvoin aikuisiksi sydänmadoiksi ihmisessä, aiheuttavat yleensä paikallisia 
ihomuutoksia (Saari ym. 2019). 
Taulukossa ei ole eritelty A. platysin ja E. ewingiin ominaisuuksia. 

 

2.2.1 Borrelia burgdorferi sensu lato 

 

Borrelioosi on spirokeettabakteeriryhmä Borrelia burgdorferi sensu laton aiheuttama 

infektiotauti. Borreliat ovat korkkiruuvin mallisia ohuita sauvabakteereita, joista vain 

osa on patogeenisiä (Saari ym. 2016). Humaanipuolella patogeenisimmät lajit ovat B. 

burgdorferi sensu stricto, B. afzelii ja B. garinii (Rudenko ym. 2011). Borreliat eivät 

selviä ympäristössä vapaana, vaan vaativat isännäkseen nisäkkään, linnun tai matelijan, 

joiden välillä ne liikkuvat Ixodes-suvun puutiaisen avulla (Saari ym. 2016). Puutiainen 

saa borreliabakteerin elimistöönsä toukka- tai nymfivaiheen veriaterialla, minkä 

jälkeen se myöhemmin tartuttaa seuraavan isännän uuden veriaterian yhteydessä 

(Saari ym. 2016). Borreliabakteerit alkavat lisääntyä puutiaisen ruuansulatuskanavassa 

puutiaisen kiinnityttyä isäntään, minkä jälkeen ne vaeltavat puutiaisen sylkirauhasiin ja 

siirtyvät verenimemisen yhteydessä uuteen isäntään (Saari ym. 2016). Borrelioilla 
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kestää 24–48 tuntia siirtyä puutiaisesta koiraan verenimemisen yhteydessä (Sykes ja 

Greene 2011). 

 

Borrelioiden pääasiallisia vektoreita, Ixodes ricinus ja I. persulcatus -puutiaisia esiintyy 

endeemisenä Suomessa ja koko Euroopassa lukuun ottamatta kuumimpia alueita 

etelässä ja kylmimpiä alueita pohjoisessa (ESCCAP 2019). Näistä sekä Suomessa että 

Euroopassa laajemmalle levinnyt on I. ricinus, mutta koska se viihtyy kosteilla alueilla 

eikä kestä kuivuutta (Saari ym. 2019), se ei menesty eteläisimmässä Euroopassa 

(ESCCAP 2019). Suomessa talviaika asettaa rajoitteita sen täydelliselle elämänkierrolle 

(Saari ym. 2019), mikä tapahtuu normaalisti 2–3 vuodessa (Krupka ym. 2010). Ixodes 

ricinus on aktiivinen jo muutamassa lämpöasteessa (Saari ym. 2019). Borrelia 

burgdorferin levinneisyysalue seuraa I. ricinuksen levinneisyyttä ja B. burgdorferin 

seroprevalenssi suomalaisissa koirissa on 2,9 % tehden siitä toiseksi yleisimmän 

punkkivälitteisistä Suomessa esiintyvistä infektiotaudeista (Peréz Vera ym. 2016). 

Endeemisillä alueilla monet oireettomat koirat ovat seropositiivisia (Saari ym. 2016).  

 

Borrelioosi aiheuttaa koirilla harvoin kliinisiä oireita, mutta oireiden ilmaantuessa 

oirekuva on hyvin kirjava (Saari ym. 2016). Koirilla voi esiintyä ruokahaluttomuutta, 

uneliaisuutta, kuumetta, imusolmukkeiden suurentumista, nivelturvotusta ja jalasta 

toiseen siirtyvää ontumaa (Saari ym. 2016). Borrelioosiin saattaa liittyä myös 

immuunivälitteinen glomerulonefriitti ja siitä johtuva proteinuria ja hypoproteinemia 

(Saari ym. 2016). Borrelioosin itämisaika vaihtelee, mutta sen arvellaan olevat noin 2–

6 kuukautta (Saari ym. 2019). 

 

2.2.2 Anaplasma phagocytophilum 

 

Anaplasmoosi on riketsioihin kuuluvien anaplasmojen, Euroopassa useimmiten A. 

phagocytophilumin aiheuttama infektiotauti, joka tunnetaan nimellä 
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granulosytäärinen anaplasmoosi (Saari ym. 2016). Anaplasma phagocytophilum on 

gram-negatiivinen, solukalvoton, solunsisäisesti elävä bakteeri, joka suosii 

elinympäristönään kypsiä neutrofiilisiä granulosyyttejä (Saari ym. 2016). Anaplasmat 

muodostavat granulosyyttien solulimaan moruloita, joiden sisällä ne lisääntyvät ja ovat 

suojassa koiran immuunipuolustukselta (Sykes ja Greene 2011).  

  

Anaplasma phagocytophilumin tärkein vektori on borrelioiden tapaan Ixodes-suvun 

puutiaiset (Sykes ja Greene 2011). Eräässä tutkimuksessa A. phagocytophilumin 

havaittiin kuitenkin infektoineen useammin Rhipicephalus sanguineusin kuin I. 

ricinuksen (Estrada-Peña ym. 2017). Toinen koiria infektoiva laji on A. platys (Sykes ja 

Greene 2011), minkä todennäköisin vektori on koiranpuutiainen (Estrada-Peña ym. 

2017). Sen ei ole kuitenkaan osoitettu tartuttaneen A. platysia koiriin laboratorio-

olosuhteiden ulkopuolella (Estrada-Peña ym. 2017). Anaplasma platysin ja 

koiranpuutiaisen maantieteellinen levinneisyysalue on kuitenkin lähes identtinen, 

joten on hyvin todennäköistä, että koiranpuutiainen voi infektoida koiria A. platysilla 

(Estrada-Peña ym. 2017) ja näin ollen mahdollisesti myös A. phagocytophilumilla. 

 

Anaplasmat säilyvät puutiaisen sylkirauhasissa ja tarttuvat puutiaisesta nisäkkääseen 

veriaterian yhteydessä, jos veriateria kestää vähintään 24–48 tuntia (Sykes ja Greene 

2011).  Suomessa A. phagocytophilumin levinneisyys jäljittelee B. burgdorferia niiden 

yhteisen vektorin, I. ricinuksen levinneisyyden mukaan (Sykes ja Greene 2011). Erään 

tutkimuksen mukaan A. phagocytophilumin seroprevalenssi suomalaisissa 

lemmikkikoirissa on 5,3 %, mikä tekee siitä koirien punkkivälitteisistä patogeeneistä 

yleisimmän (Pérez Vera ym. 2014). Muualla Euroopassa ja Yhdysvalloissa A. 

phagocytophilumin seroprevalenssi vaihtelee valtavasti alueesta ja koirapopulaation 

koosta riippuen (Sykes ja Greene 2011). Euroopassa seroprevalenssi vaihtelee 5–70,5 

% välillä (Sykes ja Greene 2011).  
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Anaplasma phagocytophilum voi aiheuttaa akuutisti kliinisen kuumetaudin ja 

trombosytopenian 1–2 viikon kuluttua infektiosta, mutta erityisesti endeemisillä 

alueilla se esiintyy usein subkliinisenä (Sykes ja Greene 2011). Suurimmalla osalla 

seropositiivisista koirista ei ole kliinisiä oireita. Lievempiä oireita voivat olla 

apaattisuus, heikentynyt ruokahalu sekä lihas- ja luustoperäinen kipu (Sykes ja Greene 

2011). Anaplasmoosin kehittyminen krooniseksi taudiksi on kiistanalaista, mutta useilla 

koirilla esiintyy yhtäaikaisia infektioita muiden punkkivälisteisten patogeenien, kuten 

B. burgdorferi sensu laton tai E. caniksen kanssa (Sainz ym. 2015). Anaplasma 

phagocytophilum voi infektoida koirien lisäksi myös ihmisiä ja muita nisäkkäitä (Sykes 

ja Greene 2011). 

 

2.2.3 Ehrlichia canis 

 

Monosyyttinen ehrlichioosi on Ehrlichia canis -bakteerin aiheuttama infektiotauti, joka 

tarttuu erityisesti koiraeläimiin Rhipicephalus sanguineus -puutiaisen eli 

koiranpuutiaisen välityksellä (Sykes ja Greene 2011). Ehrlichia canis on solunsisäisesti 

elävä gram-negatiivinen kokkoidi bakteeri, joka infektoi monosyyttejä ja makrofageja 

muodostaen niihin solunsisäisiä moruloita. Ihmisille tautia aiheuttavat E. chaffeensis 

sekä E. ewingii voivat tarttua myös koiriin (Sykes ja Greene 2011). 

 

Koiranpuutiaisia esiintyy erityisesti lämpimän ja kuivan ilmaston maissa Etelä-

Euroopassa, esimerkiksi Ranskassa, Portugalissa, Espanjassa, Kreikassa ja Italiassa 

(ESCCAP 2019). Niitä löytyy kuitenkin myös Suomesta, mutta täällä ne pystyvät 

elämään ainoastaan sisätiloissa (Saari ym. 2016). Näin ollen niiden levittämä E. canis 

ei pysty leviämään Suomen luonnossa kuten Ixodes-suvun puutiaisten levittämät B. 

burgdorferi ja A. phagocytophilum. Ehrlichia caniksen seroprevalenssi suomalaisissa 

koirissa on 0,3 % (Peréz Vera ym. 2014), mutta kotoperäisiä tartuntoja ei tiettävästi ole 

vahvistettu. Koiranpuutiainen levittää myös muita tarttuvia tauteja, kuten Rickettsia 
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rickettsii -bakteerin aiheuttamaa kalliovuorten pilkkukuumetta. Lisäksi 

koiranpuutiainen levittää muita ehrlichialajeja sekä alkueläimistä Hepatozoon canista 

sekä Babesia canis ja B. gibsoni -kantoja (Saari ym. 2016). Ehrlichia caniksella 

infektoitunut koiranpuutiainen voi pysyä tartuntakykyisenä jopa 155 päivää (Sykes ja 

Greene 2011). Koiranpuutiaiset voivat aiheuttaa infektiotaudin lisäksi koirille anemiaa, 

jos koiralla on runsas puutiaistartunta (Saari ym. 2016). 

 

Ehrlichioosin akuutti taudinkuva alkaa tyypillisesti kolmen viikon kuluessa infektiosta 

kuumeella ja trombosytopenialla, minkä jälkeen suuri osa koirista joko kehittää 

immuniteetin tautia vastaan ja toipuu, tai niille jää subkliininen tautimuoto mihin voi 

liittyä lievää kuumeilua ja jatkuva trombosytopenia, mutta ei kliinisiä oireita (Quinn ym. 

2011). Subkliininen ehrlichioosi voi kestää kuukausista vuosiin (Quinn ym. 2011). Eläin 

voi toipua subkliinisestäkin tautimuodosta tai tauti voi kehittyä krooniseksi vakavaksi 

tautimuodoksi pitäen sisällään aaltoilevaa kuumeilua, luuytimen toiminnan 

heikentymistä ja siitä johtuvaa pansytopeniaa eli verisolujen vähyyttä, ääreisosien 

ödeemaa eli nestepöhöä (Quinn ym. 2011), verenpurkaumia limakalvoilla, 

nenäverenvuotoa ja lisäksi aivoverenvuodosta tai aivokalvontulehduksesta aiheutuvia 

hermostollisia oireita (Sykes ja Greene 2011). Kroonista ehrlichioosia sairastavat koirat 

eivät yleensä enää vastaa hoitoon ja eläin voi lopulta menehtyä krooniseen muotoon 

(Sykes ja Greene 2011). Ehrlichioosista toipuneet koirat voivat säilyä taudin kantajina 

jopa kaksi vuotta toipumisensa jälkeen (Sykes ja Greene 2011). 

 

2.2.4 Dirofilaria immitis 

 

Koiran amerikkalainen sydänmato eli Dirofilaria immitis on nematoda eli sukkulamato, 

joka leviää koirasta toiseen vertaimevien hyttysten välityksellä (Saari ym. 2016). Useat 

hyttyssuvut, kuten Culex, Aedes ja Anopheles toimivat D. immitiksen väli-isäntänä ja 

ne saavat verta imiessään D. immitiksen nuoruusmuotoja, mikrofilarioita 
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ruuansulatuskanavaansa (Saari ym. 2019). Jo ensimmäisen vuorokauden kuluessa 

mikrofilariat vaeltavat Malpighin tiehyisiin, eli hyttysten ruuansulatuskanavasta 

lähteviin erittäviin ulokkeisiin, jossa ne luovat nahkansa kahdesti ja tunkeutuvat sen 

jälkeen hyttysen ruumiinonteloon Malpighin tiehyiden ohuen seinämän läpi (Saari ym. 

2019). Lopulta ne vaeltavat hyttysen suuosiin, missä niistä kehittyy infektiivinen L3-

toukkamuoto (Saari ym. 2016). Tämä muodonmuutos edellyttää lämpötilan säilymistä 

yli 14°C ja kestää olosuhteista riippuen 8–17 päivää (Saari ym. 2016).  

 

L3-toukat pääsevät infektoimaan koiran hyttysen ruokailun yhteydessä, kun 

toukkamuodot siirtyvät hyttysen hemolymfan avulla ihon pinnalle ja siitä pistokanavan 

kautta ihoon (Saari ym. 2019). Toukat kehittyvät ja vaeltavat ihonalais- ja 

lihaskudoksessa useita kuukausia, ja nuoret aikuismuodot tunkeutuvat verisuoniin 

vasta kuukausia infektion jälkeen. Sydänmatonaaraat kasvavat jopa 25–30 cm ja 

urokset 12–16 cm pitkiksi (Saari ym. 2019). Nuoret aikuisen sydänmadot asettuvat 

ensin keuhkolaskimoihin, mutta jos siellä ei ole tarpeeksi tilaa, ne suosivat 

keuhkovaltimoita. Kun keuhkovaltimoissa ei ole enää tarpeeksi tilaa, madot siirtyvät 

oikeanpuoleiseen kammioon, siitä oikeanpuoleiseen eteiseen ja pahimmassa 

tapauksessa myös alaonttolaskimon puolelle (Saari ym. 2019). Aikuiseksi 

sydänmadoksi kehittyminen sydämessä kestää vielä kaksi kuukautta (Saari ym. 2019).   

 

Suomessa elää D. immitiksen vektorina toimivia hyttyssukuja (Culverwell ym. 2020), 

mutta kotoperäisiä tartuntoja ei kuitenkaan ole raportoitu. Dirofilaria immitiksen 

toukkamuotojen kehitysvaiheet hyttysessä vaativat niin pitkäkestoisesti lämpimiä ja 

kosteita olosuhteita, että toukkien kehitykselle suotuisia oloja esiintyy Suomessa 

harvoin.  Dirofilaria immitis esiintyy endeemisenä Etelä-Euroopassa, ja se on levinnyt 

matkustuksen ja koirien adoptoimisen takia pohjoisimmillaan Tšekkiin, Slovakiaan ja 

Romaniaan asti (ESCCAP 2019).  
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Sydänmatotartunnan oireet alkavat usein yskällä ja heikentyneellä 

rasituksensietokyvyllä (Saari ym. 2019). Pienille koirille riittää pienempi määrä aikuisia 

sydänmatoja aiheuttamaan oireita kuin isommille koirille (Saari ym. 2019). Tilanne 

etenee yleensä asteittain oikeanpuoleiseen sydämen vajaatoimintaan, jonka oireita 

ovat vaikeutunut hengitys ja nesteen kertyminen vatsaonteloon. Alaonttolaskimossa 

olevat madot aiheuttavat verenkiertohäiriöitä maksaan (Saari ym. 2019). Lääkityksen 

takia tai itsestään kuolleet madot voivat aiheuttaa tukkeumia keuhkoverisuonissa 

lähtiessään liikkeelle sydämestä. Keuhkoihin päätyessään ne voivat aiheuttaa 

paikallisia tulehdusreaktioita (Saari ym. 2019). 

 

2.3 Muita rescue-koirien yleisiä vektorivälitteisiä taudinaiheuttajia  

 

Maissa, joista tuodaan paljon rescue-koiria, on lisäksi monia muita vektorivälitteisiä 

infektiotauteja, joita ei Suomessa toistaiseksi esiinny. Osa näistä taudeista testataan 

jokseenkin rutiininomaisesti koirien tuonnin yhteydessä, mutta kaikkia ei. Joukkoon 

mahtuu mahdollisia vakavia taudinaiheuttajia, joille voi jo nyt löytyä vektori myös 

Suomen olosuhteista. Nämä taudit käsitellään erikseen, koska ne eivät kuulu SNAPÒ 

4DxÒ:n kaltaiseen usean patogeenin kattavaan tutkimuspakettiin, eivätkä ole tähän 

kirjallisuuskatsaukseen liitetyn tutkimuksen kohteena. Ne haluttiin kuitenkin ottaa 

mukaan kirjallisuuskatsaukseen, koska taudinaiheuttajasta riippuen niillä on yhteisiä 

vektoreita tutkittujen vektorivälitteisten patogeenien kanssa tai niiden leviäminen on 

mahdollista myös ilman vektoria. 

 

2.3.1 Babesia canis  

 

Babesiat ovat punasoluissa lisääntyviä alkueläimiä, joiden vektoreina toimivat myös 

muita infektiosairauksia levittävät puutiaislajit (Taylor ym. 2016). Koirille vakavan 

tautimuodon aiheuttavan B. canis caniksen pääasiallisena vektorina toimii Keski- ja 
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Etelä-Euroopassa Dermacentor reticulatus -puutiainen, mutta myös koiranpuutiainen 

voi levittää babesioita (Taylor ym. 2016). Koiranpuutiaisen pääasiassa levittämät 

kannat ovat Euroopassa esiintyvä B. canis vogeli ja vasta viime aikoina Eurooppaankin 

Aasiasta ja Pohjois-Afrikasta levinnyt B. gibsoni (Taylor ym. 2016). Suomessa D. 

reticulatusta on tavattu puutiaislajin esiintymisalueilla vierailleilla koirilla, mutta sitä ei 

ole tavattu kotoperäisenä Suomessa (Saari ym. 2016). Dermacentor reticulatus vaatii 

elinympäristökseen alueen, jossa on riittävästi jatkuvaa lämpöä sekä kuivia että 

kosteita elinalueita (Saari ym. 2016). Näin ollen D. reticulatus ei selviä Suomen oloissa 

edes sisätiloissa, eikä B. canis caniskaan pysty toistaiseksi leviämään Suomessa. Sen 

sijaan Suomeen joihinkin sisätiloihin pesiytynyt koiranpuutiainen, Ehrlichia caniksen 

pääasiallinen vektori, pystyy toimimaan myös B. canis vogelin ja B. gibsonin isäntänä 

(Taylor ym. 2016). Näin ollen teoriassa endeeminen tartunta on mahdollinen, jos 

koiranpuutiainen pääsee imemään verta babesioilla infektoituneesta koirasta ja 

ruokailemaan sen jälkeen vielä toisessa koirassa. 

 

Babesioiden elämänkierto tapahtuu koiran ja puutiaisen välillä (Saari ym. 2019). 

Koirassa tapahtuu suvuton lisääntyminen, kun babesiat alkavat puutiaisen 

ruokailutapahtuman jälkeen lisääntyä koiran punasoluissa (Saari ym. 2019). Ne 

hajottavat lisääntyessään punasoluja ja vereen vapautuneet uudet babesiat infektoivat 

uusia punasoluja, päästen lopulta jälleen uuteen puutiaiseen uuden veriaterian 

yhteydessä (Saari ym. 2019). Puutiaisessa tapahtuu babesioiden suvullinen 

lisääntyminen, kun ne ensin punasolusta vapauduttuaan muuttavat muotoaan ja 

muodostavat tsygootin (Sykes ja Greene 2011). Babesiat vaeltavat puutiaisen 

ruuansulatuskanavasta sen eri soluihin jatkamaan muodonmuutosta ja päätyvät 

lopulta puutiaisen sylkirauhasiin itiöeläiminä odottamaan, että puutiainen ruokailee 

jälleen (Sykes ja Greene 2011). Koska babesiat lisääntyvät myös puutiaisen muna- ja 

sukusoluissa, siirtyy babesiatartunta suoraan myös puutiaisen jälkikasvulle (Sykes ja 

Greene 2011). Babesia gibsoni pystyy ilmeisesti leviämään myös koiratappeluissa tai 
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istukan välityksellä ilman vektoria, ja tämän arvellaan olevan B. gibsonin tärkein 

leviämistapa Pohjois-Afrikassa ja Euroopassa (Sykes ja Greene 2011). Babesioiden 

prepatenssiaika on yleensä 2-3 viikkoa (Saari ym. 2019). 

 

Babesiat aiheuttavat koiralle hemolyyttisen anemian ja babesioosi jaetaan 

komplisoituneeseen ja ei-komplisoituneeseen tautimuotoon, joiden vakavuus riippuu 

infektoineesta babesialajista sekä infektoituneen koiran iästä ja yleiskunnosta ennen 

tartuntaa (Saari ym. 2019). Babesia canis aiheuttaa B. gibsonia vakavamman 

tautimuodon (Taylor ym. 2016). Ei-komplisoitunut babesioosi rajoittuu yleensä 

anemiaan, kun komplisoitunut muoto vaikuttaa moniin elinjärjestelmiin (Taylor ym. 

2016). Komplisoituneessa muodossa koiralla voi esiintyä anemian lisäksi siitä johtuvaa 

apeutta ja uupumusta, ruokahaluttomuutta, kohonnutta sydämensykettä, 

verivirtsaisuutta ja maksan ja pernan suurentumista (Saari ym. 2019). Ensimmäisiä 

kliinisiä oireita ovat usein vaaleat tai keltaiset limakalvot, kuume ja yleisvoinnin 

heikkeneminen, mitkä voivat hoitamattomina johtaa hermostollisiin oireisiin tai 

kunnon täydelliseen romahtamiseen ja kuolemaan (Saari ym. 2019). 

 

2.3.2 Dirofilaria repens 

 

Dirofilaria repens on D. immitiksen tapaan nematodi, joka leviää hyttysen piston 

välityksellä (Saari ym. 2016). Dirofilaria repens käy läpi samantyylisen elämänkierron 

D. immitiksen kanssa, mutta poikkeuksena sydänmatoon D. repens jää elämään 

nahanalaiskudokseen, käy muodonmuutokset läpi siellä ja kypsyttyään aikuiseksi alkaa 

tuottaa mikrofilarioita verenkiertoon noin puolen vuoden kuluttua infektiosta (Saari 

ym. 2016). Dirofilaria repens ei aiheuta koirassa systeemistä sairautta, vaan usein 

melko harmittomia ihomuutoksia. Dirofilaria repens on zoonoosi (Saari ym. 2016) ja 

levinnyt pohjoisemmaksi kuin sukulaisensa D. immitis, sitä tavataan pohjoisimmillaan 

endeemisenä Virossa (Deksne ym. 2021) ja Latviassa saakka (ESCCAP 2019). 
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Suomessa on kuvattu yksi kotoperäinen D. repensin aiheuttama ihomuutos ihmisellä 

(Pietikäinen ym. 2017). 

 

2.3.3 Leishmania infantum  

 

Leishmaniat ovat Phlebotomus-suvun hietasääsken avulla leviäviä alkueläimiä, joista 

koirille vakavimman tautimuodon aiheuttaa L. infantum (Sykes ja Greene 2011). 

Leishmanioiden luonnollinen elämänkierto vaatii nisäkäslajin, L. infantumin 

tapauksessa erityisesti koiraeläimen reservuaarikseen ja hietasääsket toimivat niiden 

vektoreina (Sykes ja Greene 2011). Leishmaniat lisääntyvät koirien makrofageissa 

binäärisesti halkeamalla, minkä jälkeen solut hajoavat ja leishmaniat pääsevät 

infektoimaan uusia soluja (Sykes ja Greene 2011). Hietasääsket saavat näitä 

amastigooteiksi kutsuttuja muotoja ruuansulatuskanavaansa verenimemisen 

yhteydessä. Amastigootit vapautuvat makrofageista hietasääsken 

ruuansulatuskanavaan, käyvät läpi sarjan muodonmuutoksia, replikoituvat ja 

muuttuvat flagelloituneiksi solunulkoisiksi promastigooteiksi (Sykes ja Greene 2011). 

Oikeassa vektorissa replikoitumista tapahtuu riittävästi ja promastigoottien pinnalla 

tapahtuu geneettisesti säädeltyjä muutoksia irrottaen ne hietasääsken keskisuolen 

epiteelistä ja mahdollistaen niiden kulkeutumisen etusuoleen ja suuosiin (Sykes ja 

Greene 2011). Suuosista nämä infektiiviset muodot pääsevät isäntäänsä 

naaraspuolisen hietasääsken syljen mukana sen seuraavan ruokailun yhteydessä 

(Sykes ja Greene 2011). Kehitys vektorissa on lämpötilariippuvainen ja kestää 7–14 

vuorokautta lämpötilan ollessa yli 18°C (ESCCAP 2019). Leishmania infantum voi 

tarttua myös eritteiden mukana puremien yhteydessä, suoraan emältä jälkikasvulle tai 

infektoituneelta urokselta terveelle nartulle parittelun yhteydessä (Sykes ja Greene 

2011).  

 

Leishmania infantumin levinneisyys jäljittelee Phlebotomus-sääskien levinneisyyttä ja 
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se esiintyy endeemisenä esimerkiksi Portugalissa, Espanjassa, Etelä-Ranskassa, 

Italiassa ja Romaniassa (ESCCAP 2019). Vektorina toimivat hietasääsket ovat 

aktiivisimmillaan hämärän aikaan ja elävät hyvin paikallisesti sillä alueella, missä 

syntyvät (Sykes ja Greene 2011). Endeemisillä alueilla seroprevalenssit voivat olla 

todella korkeat ja arvellaan, että kaikkein endeemisimmillä alueilla kaikki koirat 

infektoituvat L. infantumilla jossakin vaiheessa elämäänsä (Sykes ja Greene 2011). Osa 

on sille täysin vastustuskykyisiä, suurimmalla osalla tauti esiintyy oireettomana ja vain 

pieni osa koirista sairastuu kliiniseen tautiin (Sykes ja Greene 2011). Pohjoisemmassa 

Euroopassa on tavattu leishmanioosia tuontikoirilla (ESCCAP 2019) ja Suomessa on 

raportoitu tapauksia, joissa tartunta on tapahtunut kotoperäisesti ilman vektoria 

(Karkamo ym. 2014). Kyseisissä tapauksissa infektoituneet koirat olivat paritelleet tai 

saaneet puremahaavoja endeemisellä alueella vierailleelta L. infantum -positiiviselta 

koiralta (Karkamo ym. 2014).  

 

Leishmanioosin taudinkuva jaetaan kolmeen eri muotoon, kutaaniseen, 

mukokutaaniseen ja viskeraaliseen (Sykes ja Greene 2011). Koiralla esiintyy yleisimmin 

sekä kutaanista että viskeraalista muotoa ja koiran infektiota edeltävä 

immuunipuolustuksen taso vaikuttaa eniten siihen, puhkeaako tauti lainkaan, jääkö se 

subkliiniseksi vai sairastuuko koira kliiniseen tautiin (Sykes ja Greene 2011). Myös 

koirarotujen välillä ja geneettisellä taustalla on havaittu olevan merkitystä 

infektioherkkyydelle (Solano-Gallego ym. 2011). Immunosupressiivinen lääkitys tai 

muut samanaikaisen sairaudet voivat laukaista piilevän leishmanioosin kliiniset oireet 

(Solano-Gallego ym. 2011). Oireet puhkeavat yleensä 3–7 kuukautta infektiosta (Sykes 

ja Greene 2011) ja leishmanioosin esiintyvyyden on raportoitu olevan korkein alle 3- 

ja yli 8-vuotiailla koirilla (Solano-Gallego ym. 2011). Endeemiselle alueelle 

matkustaneen tai sieltä tuodun koiran testaamista suositellaan ensimmäisen kerran 

kolmen kuukauden kuluttua altistuksen alkamisesta (Solano-Gallego ym. 2011).  
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Leishmanioosin kliiniset oireet ovat todella monimuotoiset, yleisimpiä löydöksiä ovat 

ihomuutokset ja erilaiset silmäsairaudet ja paikallisesti tai yleisesti suurentuneet 

imusolmukkeet (Sykes ja Greene 2011). Kliinisesti oireilevista koirista 56–90 prosentilla 

on ihomuutoksia, kuten ihon kuoriutumista ja karvanlähtöä joko koko vartalon alueella 

tai rajautuen pään, korvien ja raajojen alueelle (Sykes ja Greene 2011). Muita iho-

oireita voivat olla mm. erilaiset paikalliset ja monipaikalliset ihotulehdukset. 

Viskeraalisen muodon yleisimpiä kliinisiä oireita ovat laihtuminen, 

rasituksensietokyvyn heikkeneminen sekä lisääntynyt juominen ja virtsaaminen (Sykes 

ja Greene 2011). Jotkin koirat laihtuvat, vaikka niillä olisi hyvä ruokahalu (Sykes ja 

Greene 2011). Leishmanioosiin voi liittyä myös nenäverenvuotoa. Taudinkuvan 

äkillinen paheneminen liittyy usein krooniseen munuaistulehdukseen (Sykes ja Greene 

2011) ja kroonisen munuaisten vajaatoiminnan ajatellaan olevan yleisin 

leishmanioosiin sairastuneen koiran kuolinsyy (Karkamo ym. 2014). Leishmania 

infantum on zoonoosi (Sykes ja Greene 2011).  

 

2.4 Yleisimpien tuontimaiden taudinaiheuttajien esiintyvyys  

 

2.4.1 Espanja 

 

Espanja on yleisin maa, josta tuodaan kaupallisesti rescue-koiria Suomeen (Rossow 

ym. 2019). Vuosina 2013–2018 sieltä on tuotu yhteensä 3734 TRACES-järjestelmään 

(Trade Control and Expert System) rekisteröityä koiraa, mutta todellisuudessa tuotujen 

koirien lukumäärä on suurempi (Rossow ym. 2019). Ainakin neljä suomalaista järjestöä 

tuo säännöllisesti koiria Espanjasta Suomeen (Taulukko 1). Espanja jakautuu 

maantieteellisesti ilmastoltaan erilaisiin osiin, joten eri patogeenit esiintyvät maan 

sisällä niille suotuisimmilla elinalueilla (Estrada-Peña ym. 2017). Lännessä ja 

Pohjoisessa on kosteaa ja siellä on leudot kesät ja talvet (Estrada-Peña ym. 2017). 

Etelä-Espanjassa on kuivempaa ja lämpimämpää, mutta maan lounaisosissa on 
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Välimeren tuomaa kosteutta kuumemmillakin alueilla. Maan keskiosat ovat melko 

korkealla merenpinnan yläpuolella ja siellä vallitsee mannerilmasto (Estrada-Peña ym. 

2017). 

 

Eräässä Espanjassa tehdyssä tutkimuksessa tutkittiin eläinlääkärillä käyneiltä koirilta 

irrotettuja puutiaisia ja niitä infektoineita patogeenejä (Estrada-Peña ym. 2017). Yleisin 

puutiaislaji oli Rhipicephalus sanguineus (53 %), jota seurasivat yhtä yleisinä 

Dermacentor reticulatus ja Ixodes ricinus (9 %) sekä I. hexagonus (4 %). Molemmat 

Ixodes-suvun puutiaiset esiintyivät ainoastaan kosteammilla alueilla Pohjois- ja 

Luoteis-Espanjassa, joissa on leudot talvet ja kesät (Estrada-Peña ym. 2017). Myös D. 

reticulatus esiintyi pääasiassa Pohjois- ja Luoteisosissa maata, mutta myös jonkin 

verran maan keskiosissa korkeammalla merenpinnan yläpuolella (Estrada-Peña ym. 

2017). Koiranpuutiaista esiintyi koko maan alueella, ja kuivemmissa ja kuumemmissa 

maan eteläosissa se esiintyi tämän tutkimuksen ainoana puutiaislajina. Vuoden 

kestäneessä tutkimuksessa koiranpuutiaisen esiintyvyys oli korkeimmillaan 

helmikuusta syyskuuhun ja D. reticulatuksen puolestaan syyskuusta maaliskuuhun 

(Estrada-Peña ym. 2017). Ixodes-suvun puutiaisia esiintyi läpi vuoden. Ixodes ricinus, 

I. hexagonus ja D. reticulatus olivat huomattavasti yleisempiä maalais- kuin 

kaupunkiympäristössä elävillä koirilla ja R. sanguineus huomattavasti yleisempi sisä- 

kuin ulkokoirilla (Estrada-Peña ym. 2017).  

 

Babesia canis oli vallitseva patogeeni D. reticulatuksessa ja täten yleisin pohjoisosissa 

maata, mutta sitä havaittiin myös I. hexagonuksessa ja R. sanguineusissa ja näin ollen 

koko maassa (Estrada-Peña ym. 2017). Myös B. gibsonin havaittiin infektoineen kaikkia 

näitä puutiaislajeja ja B. vogeli löydettiin koiranpuutiaisesta etelän välimerelliseltä 

alueelta (Estrada-Peña ym. 2017). Ehrlichia caniksen esiintyvyys oli 3,5 % ja sitä 

tavattiin ainoastaan maan kuivemmissa ja lämpimämmissä eteläosissa. Anaplasma 

platysin esiintyvyys oli maan keskiosissa 9,3 % sekä välimerellisellä alueella etelässä 
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2,7 % (Estrada-Peña ym. 2017). Molempia edellä mainittuja patogeenejä esiintyi 

ainoastaan koiranpuutiaisessa (Estrada-Peña ym. 2017). Anaplasma 

phagocytophilumin prevalenssi I. ricinuksessa oli pohjoisessa vain 2 %, kun itä- ja 

keskiosissa R. sanguineusissa sen prevalenssi oli odotusten vastaisesti jopa 8,3 % 

idässä ja 5 % maan keskiosissa (Estrada-Peña ym. 2017). Borrelia burgdorferi sensu 

laton esiintyvyys oli 4,3–6,4 % ja sitä tavattiin ainoastaan maan pohjoisosissa I. 

ricinuksen esiintymisalueella (Estrada-Peña ym. 2017). 

 

Eräässä toisessa äskettäin julkaistussa espanjalaisessa tutkimuksessa tutkittiin 

eläinlääkärissä terveystarkastuksessa käyneiden koirien (4643 koiraa) verinäytteistä 

Anaplasma ssp., E. caniksen ja L. infantumin vasta-aineita sekä D. immitiksen 

antigeenejä (Montoya-Alonso ym. 2020). Kaikkia kyseisiä taudinaiheuttajia esiintyy 

tutkimuksen mukaan ympäri Espanjaa ja erityisesti D. immitiksen ja L. infantumin 

havaittiin levinneen aiempaa pohjoisemmaksi (Montoya-Alonso ym. 2020). Koirista 22 

% oli positiivisia joko yhdelle tai useammalle näistä taudinaiheuttajista. Dirofilaria 

immitiksen prevalenssi oli 6,5 %, korkein seroprevalenssi oli L. infantumilla (10,4 %), 

sitten Anaplasma ssp. (5,1 %) ja E. caniksella (4,3 %) (Montoya-Alonso ym. 2020). 

Aiempien tutkimusten mukaan D. immitiksen prevalenssi oli Madridin alueella 3 % 

(52/1716 koiraa) (Montoya-Alonso ym. 2017) ja Kataloniassa Kaakkois-Espanjassa 2,6 

% (133/1511 koiraa) (Montoya-Alonso ym. 2015). Ulkona asuvat koirat olivat sisäkoiria 

suuremmalla todennäköisyydellä infektoituneita D. immitiksellä (Montoya-Alonso ym. 

2015).  

 

2.4.2 Viro 

 

Virosta on tuotu vuosien 2013–2018 aikana kaupallisesti lähes yhtä paljon koiria kuin 

Espanjasta (Rossow ym. 2019). Sieltä tuodaan muita yleisimpiä rescue-maita 

useammin pentukoiria ja kauttakulkumaana koiria myös muista maista (Rossow ym. 
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2019). Koiria tuodaan paljon myös yksityishenkilöiden toimesta rekisteröimättä niitä 

TRACES-järjestelmään (Rossow ym. 2019), joten Virosta tuotujen koirien määrä on 

oletettavasti huomattavasti rekisteröityä koiramäärää suurempi. Viro on pieni maa ja 

sen ilmasto vastaa Etelä-Suomen ilmastoa. 

 

Viron kansallisen terveysinstituutin ylläpitämässä punkkikarttapalvelussa B. 

burgdorferin esiintyvyys puutiaisissa vuonna 2020 vaihteli Itä-Virumaan 12,2 % ja 

Läänemaan jopa 40,7 % välillä (Puugiinfo 2022). Samassa palvelussa A. 

phagocytophilumia ei havaittu puutiaisissa Itä-Virumaalla, mutta Hiidenmaalla sen 

esiintyvyys oli jopa 18,3 % ja 5,1 % koko maassa (Puugiinfo 2022). Erään tutkimuksen 

mukaan A. phagocytophilumin esiintyvyys I. ricinuksessa oli huomattavasti vähemmän, 

manner-Virossa 1,7 % ja Saaremaalla 2,6 %  (Katargina ym. 2012). Infektoituneita 

puutiaisia havaittiin ympäri maata (Katargina ym. 2012). Sekä B. burgdorferi että A. 

phagocytophilum esiintyvät siis yleisinä koko maassa, mutta niiden seroprevalenssista 

koirissa ei löydy enempää julkaisuja suomeksi tai englanniksi. 

 

Koiran ensimmäinen kotoperäinen D. repens -tartunta on todettu Virossa vuonna 2012 

ilmeisesti sivulöydöksenä, kuten sen jälkeen havaitut kaksi tartuntaa vuosina 2013–

2014 (Deksne ym. 2021). Dirofilaria repensin esiintyvyydestä Virossa ei kuitenkaan ole 

saatavilla laajempia julkaisuja (Deksne ym. 2021). Virossa ei ole tavattu kotoperäisiä L. 

infantum tai D. immitis -tartuntoja (ESCCAP 2019). 

 

2.4.3 Venäjä 

 

Venäjältä tuodaan kolmanneksi eniten rescue-koiria rekisteröitynä TRACES-

järjestelmään, vuosina 2013–2018 yhteensä 3503 kappaletta (Rossow ym. 2019). Sieltä 

tuodaan Viron tapaan lisäksi paljon koiria yksityishenkilöiden toimesta, jolloin kaikkia 

ei rekisteröidä TRACES-järjestelmään (Rossow ym. 2019). Suomessa toimii ainakin 
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kolme järjestöä, jotka tuovat koiria Venäjältä Suomeen adoptoitaviksi (taulukko 1). 

Venäjän ilmasto vaihtelee valtavasti sen maantieteellisen sijainnin mukaan ja eri 

puutiaislajit ja muut vektorit esiintyvät vallitsevina niille suotuisimmissa elinoloissa eri 

osissa maata (Livanova ym. 2018). Venäjän Euroopan puoleisella alueella pohjoisessa 

on hyvin samanlaiset ilmasto-olot kuin Suomessa, mutta Pietarista etelään päin ilmasto 

on Baltian maille tyypillinen mannerilmasto ja lähellä Mustaamerta välimeren 

ilmastolle tyypillinen (WeatherOnline 2022).  

 

Venäjällä tehdyssä tutkimuksessa kerättiin eläinlääkärissä käyneiltä koirilta kiinni olevia 

puutiaisia ja niiden kantamat patogeenit selvitettiin (Livanova ym. 2018). Näiden 

lemmikkikoirien yleisin puutiaislaji koko maan alueella oli D. reticulatus, minkä jälkeen 

seuraavaksi yleisimmät olivat I. persulcatus, I. ricinus ja R. sanguineus (Livanova ym. 

2018). Näistä I. persulcatuksesta löydettiin 10 erilaista patogeeniä ja se oli kaikista 

puutiaislajeista useimmiten infektoitunut jollain patogeenillä. Se esiintyy laajasti 

ympäri maata, mutta ei Länsi-Venäjällä Eurooppaan kuuluvalla alueella Vologdaa 

lukuun ottamatta (Livanova ym. 2018). Lähinnä Suomen rajaa Pietarissa otetuissa 

näytteissä esiintyi ainoastaan I. ricinusta. Venäjän Eurooppaan kuuluvalla alueella 

Moskovassa ja sen länsipuolella esiintyi lisäksi paljon D. reticulatusta ja Mustanmeren 

ympäristössä myös koiranpuutiaista (Livanova ym. 2018). 

 

Anaplasma phagocytophilumin osuus infektoituneista I. ricinuksista oli 3,1 % (Livanova 

ym. 2018). Muita löydettyjä anaplasmalajeja olivat yksittäiset löydökset Moskovassa, 

A. marginale D. reticulatuksessa ja A. centrale Haemaphysalis parvassa (Livanova ym. 

2018). Aiemmin tehdyn toisen tutkimuksen mukaan A. phagocytophilumin esiintyvyys 

I. ricinuksessa oli Venäjän Euroopan puoleisella alueella huomattavasti korkeampi, 

13,4 % (Katargina ym. 2012). Ehrlichia canista löytyi ainoastaan yhdestä 

koiranpuutiaisesta Sevastopolista Mustanmeren rannikolta (Livanova ym. 2018). 

Borrelia burgdorferi sensu lato kompleksin prevalenssi oli I. ricinuksessa 11,5 % ja I. 
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persulcatuksessa jopa 20,8 %. Babesia caniksen prevalenssi vaihteli alueittain sen 

ollen korkeimmillaan Ekaterinburgin ja Tyumenin alueella Aasian puoleisella Venäjällä. 

Lähinnä Eurooppaa B. canista tavattiin Smolenskissa Valko-Venäjän rajan 

läheisyydessä (Livanova ym. 2018). Patogeenien prevalenssi puutiaisissa antaa viitteitä 

myös koirilla esiintyvistä tartunnoista ja niiden levinneisyysalueista, mutta koirien 

todellisista tartunnoista tai seropositiivisyydesta ei löydy julkaisuja englannin kielellä.  

 

Sydänmadon prevalenssi Venäjällä vaihtelee paljon alueesta riippuen. Eteläisellä 

Venäjällä Asovanmeren lähellä Rostovin alueella D. immitiksen prevalenssi oli 30,3 % 

(Kartashev ym. 2011). Erään katsausartikkelin mukaan Rostovista pohjoiseen 

Voronezhin alueella prevalenssi oli vuonna 2015 hieman korkeampi, 36,5 % (Moskvina 

ja Ermolenko 2018). Pohjoisemmassa Moskovan alueella prevalenssi oli saman 

katsausartikkelin mukaan 3,4 % (Moskvina ja Ermolenko 2018). Venäjältä on saatavissa 

lisää D. immitistä käsitteleviä julkaisuja vain venäjän kielellä. 

 

2.4.4 Romania 

 

Romaniasta on tuotu vuosien 2013–2018 aikana kaupallisesti Suomeen 3350 rescue-

koiraa ja tuotavat koirat ovat yleensä kodittomia aikuisia koiria (Rossow ym. 2019). 

Romaniasta tuodaan koiria Suomeen ainakin viiden eri järjestön toimesta (Taulukko 1). 

Romania on iso maa, jonka ilmasto ja keskilämpötilat eroavat maan pohjoisen ja 

eteläisen osan välillä (WeatherOnline 2022) ja vaikuttavat näin eri patogeenien 

levinneisyyteen. Romaniassa vallitsee lauhkea mannerilmasto, mutta pohjoisessa ja 

maan itäosien vuoristoalueilla voi olla talvella pakkasta. Erityisesti eteläisessä 

Romaniassa on selvästi lämpimämpää. Vuoristoiset alueet ovat rannikkoa sateisempia 

(WeatherOnline 2022).  

 

Eräässä romanialaisessa tutkimuksessa seroprevalenssi jollekin neljästä SNAPÒ 
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4DxÒ:llä testattavista taudista oli 11,3 %, kun tutkimuksessa oli mukana 1146 koiraa 

(Mircean ym. 2012). Koirat olivat katu- ja koiratarhakoiria sekä lemmikki-, vahti- että 

metsästyskoiria. Anaplasma phagocytophilumin seroprevalenssi romanialaisissa 

koirissa oli 5,5 %, E. caniksen 2,1 % ja B. burgdorferin 0,5 % (Mircean ym. 2012). 

Ehrlichia caniksen seroprevalenssi kaakkoisimmassa maakunnassa oli 17,1 %, mikä 

selittyy koiranpuutiaisen levinneisyydellä eteläisille subtrooppisille alueille. Muualla 

maassa ei kyseisessä tutkimuksessa tavattu E. caniksen vasta-aineita (Mircean ym. 

2012). Anaplasma phagocytophilumia ja B. burgdorferia esiintyi koko maassa 

borrelioiden kuitenkin keskittyessä maan keskiosiin (Mircean ym. 2012). Koiratarhoilla 

elävät koirat olivat korkeammassa riskissä altistua E. canikselle (yksi maakunta) ja 

metsästyskoirat B. burgdorferille (Mircean ym. 2012).  

 

Dirofilaria immitiksen seroprevalenssi Romaniassa oli saman tutkimuksen mukaan 3,3 

%, mutta sen esiintyvyys vaihteli paljon alueesta riippuen (Mircean ym. 2012). Sitä 

esiintyi eniten Länsi- ja Etelä-Romaniassa, joissa seroprevalenssi oli korkeimmillaan 31 

% (Mircean ym. 2012). Kulkukoirat olivat lemmikki- ja vahtikoiria suuremmassa riskissä 

sydänmatotartunnalle ja uroskoirat seropositiivisia selvästi narttuja useammin (Mircean 

ym. 2012). Toisessa Itä-Romaniaan keskittyneessä tutkimuksessa kahdeksalla eri 

koiratarhalla olevan 458:n koiran D. immitiksen seroprevalenssi oli 8,9 %, eikä 

sukupuolten välillä ollut merkittävää eroa tässä tutkimuksessa (Ciucă ym. 2016). 

Samassa tutkimuksessa tutkittiin myös 45 koiraa mikrofilarioiden varalta, ja 51,1 %:lla 

(23/45) koirista oli mikrofilarioita verenkierrossa (Ciucă ym. 2016). 

 

Toisessa Romaniassa tehdyssä tutkimuksessa tutkittiin 96:n sairaan lemmikkikoiran 

verinäytteet, joissa yksikään koira ei ollut infektoitunut edellä mainituilla 

taudinaiheuttajilla (Andersson ym. 2017). Tässä tutkimuksessa ei käytetty vasta-

aineisiin perustuvaa SNAPÒ 4DxÒ -pikatestiä, vaan reaaliaikaista PCR-tekniikkaa, millä 

etsitään vasta-aineiden sijaan taudinaiheuttajaa. Eri tutkimusmenetelmä voi osittain 
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selittää eroa tulosten välillä. Tässä tutkimuksessa kaikki näytteet kerättiin yhdestä 

Etelä-Romaniassa sijaitsevasta maakunnasta, ja kaikki koirat olivat hakeutuneet 

eläinlääkäriin oireiden vuoksi. Näistä koirista 45 % oli infektoitunut alkueläimillä, 29 % 

Babesia caniksella, 15 % Hepatozoon caniksella ja yksi B. gibsonilla (Andersson ym. 

2017), jotka kaikki leviävät koiranpuutiaisen välityksellä (Saari ym. 2016).  
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3 TUTKIMUSOSUUS 

 

3.1 Tutkimuksen taustat  

 

Suomessa on tehty aiempaa tutkimusta vektorivälitteisten tautien esiintymisestä 

lemmikki- ja metsästyskoirilla (Pérez Vera ym. 2014), mutta samanlaista tutkimusta ei 

tiettävästi ole tehty rescue-koirilla. Mukaan haluttiin ottaa vektorivälitteisten tautien 

lisäksi ulostetutkimuksia, koska niitäkään ei tiettävästi ole tutkittu rescue-koirilla 

aikaisemmin. Tutkimuksen mielenkiinto oli kuitenkin vektorivälitteisissä tartunnoissa, 

koska niiden inkubaatioaika on usein pitkä ja olemassaolo on vaikea havaita, eivätkä 

koiranomistajat ole välttämättä niistä kovin tietoisia. Suomalaiset koiranomistajat ovat 

sen sijaan melko tottuneita lääkitsemään koiria matolääkkeillä (Pullola ym. 2006) ja 

rescue-koirajärjestöjen kautta tuotavat koirat ohjeistetaan lääkitsemään sisäloisten 

varalta vielä kaksi viikkoa maahantuonnin jälkeen (Responsible Rescue 2018). 

Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa Suomeen jo aiemmin tuotujen rescue-koirien 

vektorivälitteisten tautien ja sisäloisten esiintyvyyttä Helsingin Yliopistollisessa 

eläinsairaalassa (YES) ja verrata tuloksia aiempaan tutkimustietoon sekä Suomesta että 

koirien lähtömaista. 

 

3.2 Aineisto ja menetelmät 

 

Aineisto on kerätty Helsingin Yliopistollisen eläinsairaalan potilastietojärjestelmä 

Provetista (Provet Net, Nordhealth 2022). Provetin valmistavalta ohjelmistoyritykseltä 

pyydettiin lista kaikista tehdyistä punkkivälitteisten tautien pikatesteistä (SNAPÒ 

3DxÒ/4DxÒ Test, IDEXX Laboratories), ulostetutkimuksista flotaatio- ja Baermann -

menetelmällä sekä giardia-pikatesteistä (FASTestÒ GIARDIA Strip, Diagnostic 

MEGACOR) Helsingin Yliopiston Eläinlääketieteellisen tiedekunnan 

Keskuslaboratoriossa 1.1.2007–31.7.2018.  
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SNAPÒ 3DxÒ/4DxÒ on ELISA-testi, mikä tehtiin valmistajan ohjeen mukaan: Verinäyte 

(seerumi, plasma tai antikoaguloitu kokoveri) sekoitetaan pakkauksen mukana 

tulevaan konjugaattiin (H316/P332+P313/EUH208) huoneenlämpöisenä ja kaadetaan 

SNAP-pikatestin näytekaivoon (IDEXX 2016). Testilaite aktivoidaan ja tulos on 

luettavissa testilaitteesta kahdeksan minuutin kuluttua. Testi havaitsee näytteestä B. 

burgdorferin, E. caniksen, E. ewingiin, A. phagocytophilumin ja A. platysin vasta-

aineita sekä D. immitiksen antigeenejä (IDEXX 2016). FASTestÒ GIARDIA Strip ELISA 

-pikatesti tehtiin valmistajan ohjeen mukaan huoneenlämpöisestä ulostenäytteestä ja 

testikomponenteista: Pakkauksessa mukana tulevalla lusikalla mitataan hyvin 

sekoitettua ulostetta puskuriliuosta sisältävään näyteputkeen ja ne sekoitetaan 

(Diagnostic MEGACOR 2022). Testiliuska asetetaan näyte-puskuriliuokseen, minkä 

jälkeen tulos luetaan testiliuskasta 5–10 minuutin kuluttua. Testi havaitsee näytteessä 

olevien Giardia duodenalis -kystien antigeenejä (Diagnostic MEGACOR 2022). 

Flotaatio tehtiin YES Keskuslaboratorion menetelmällä, jossa ulostenäytettä 

sekoitetaan magnesiumsulfaattia sisältävään flotaatioliuokseen ja suodatetaan 

sideharson läpi. Suodatettu näyteliuos sentrifugoidaan (0,5G, 5 minuuttia), minkä 

jälkeen sitä seisotetaan kymmenen minuuttia ja kerätään pintanestettä objektilasille 

mikroskopoitavaksi (YES Keskuslaboratorio 2022). Flotaatiomenetelmällä havaitaan 

näytteestä alkueläinten kystia ja matojen munia. Baermann tehtiin YES 

Keskuslaboratorion menetelmämodifikaatiolla: Menetelmässä uloste asetetaan 

sideharsopussiin, joka sijoitetaan kädenlämpöiseen veteen. Elävät toukat liikkuvat 

nesteessä pois ulosteesta ja vajoavat nestefaasin pohjalle, josta ne kerätään talteen ja 

mikroskopoidaan (YES Keskuslaboratorio 2022). 

 

Edellä mainittuja tutkimuksia on tehty 11,5 vuoden tutkimusaikajakson aikana YES-

keskuslaboratoriossa koirille yhteensä 6689 kappaletta, joista FASTestÒ GIARDIA Strip 

2056, SNAPÒ 4DxÒ Test 1699, flotaatio 2165 ja Baermann 769. Rescue-koiria, joilla on 

tehty laboratoriotutkimuksia samalla ajanjaksolla, etsittiin Provetin potilashausta 
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hakusanoilla rescue, tuotu, tuonti sekä yleisimpien rescue-maiden nimillä Venäjä, 

Viipuri, Viro, Espanja, Romania ja Unkari (Rossow ym. 2019). Joko yhteen tai 

useampaan halutuista hakusanoista täsmäävien koirien potilaskortit käytiin 

manuaalisesti läpi, jotta pystyttiin varmistumaan kyseessä olevan pelastettuja rescue-

koiria, eikä ulkomaalaisilta kasvattajilta ostettuja koiria. Hakusanoihin vastasi yhteensä 

414 hakua, ja kun hakuun vastanneita tapauksia verrattiin potilasnumeron perusteella 

kaikkiin Yliopistollisessa eläinsairaalassa tehtyihin haluttuihin laboratoriotutkimuksiin, 

jäi jäljelle yhteensä 283 koiraa. Epätyypillisistä rescue-maista (USA, Ruotsi, Norja, 

Ranska, Israel, Englanti, Kanada, Irlanti) tuodut rotukoirat, joiden historiasta ei voitu 

olla varmoja potilaskortin perusteella, jätettiin tutkimuksen ulkopuolelle. 

Yhdysvalloista tuotujen sekarotuisten koirien potilaskorteilta ei käynyt selkeästi ilmi, 

olivatko ne löytökoiria vai eivät, joten myös ne jätettiin tutkimuksen ulkopuolelle. 

Joidenkin koirien potilastiedoissa oli vain maininta tuonnista, mutta ei tarkennusta 

niiden lähtökohdista tuontimaassa. Tällaiset koirat, joiden potilaskortin muu tieto, 

esimerkiksi arvioitu syntymäaika tai tuntematon rotu indikoi tuntemattomasta 

historiasta, otettiin mukaan tutkimukseen. Osa koirista tuli esiin eri hauissa, jolloin 

saman potilaan kaksois- tai kolmoiskappaleet poistettiin ja yksi koira on aineistossa 

mukana vain kerran. Kahdeksalta potilaalta puuttui haluttujen laboratoriotutkimusten 

tulokset. Lopulta rescue-tapauksia jäi tutkimukseen 259. Tutkimuksessa mukana 

oleville koirille on tehty joko yksi tai useampi edellä mainituista testeistä ja koirien 

tuontimäärät, tehtyjen tutkimusten kokonaismäärät ja jakauma on esitetty maittain 

taulukossa 4. 

 

Koirien tiedoista kerättiin ylös niiden iän ja sukupuolen lisäksi tutkimusten 

testausajankohta sekä tuontimaa. Koirien hoitoon hakeutumisen syy vaihteli, ja 

tuonnin ja testausajankohdan välistä aikaa ei tarkasteltu tutkimuksessa. Eläinlääkäriin 

hakeutumisen syy on saattanut vaikuttaa siihen, millaisia tutkimuksia kullekin koiralle 

on tehty. Koirien potilastietoja käsiteltiin niin, ettei yksittäistä eläintä tai omistajaa 
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pysty tunnistamaan. Tiedot jäsenneltiin Exceliin (Microsoft Office 365 Excel versio 

16.53) tutkimuskohtaisesti ja tulokset luettiin Excelin työkaluja apuna käyttäen.  

 

Taulukko 4. Tehtyjen testien määrät maittain ja kunkin maan osuus kaikista tehdyistä tutkimuksista 
testikohtaisesti, lukumäärä (n) ja prosenttiosuus (%). 

 SNAP 4Dx* Giardia Flotaatio Yhteensä 
n (%) n (%) n (%) n (%) 

Espanja 45 (37)  32 (22,9)  33 (24,4)  71 (27,4)  

Italia 3 (2,5)  4 (2,9)  8 (5,9)  9 (3,5)  

Kreikka 3 (2,5)  4 (2,9)  1 (0,4) 6 (2,3)  

Kroatia 1 (0,4)  1 (0,4)  - - 2 (0,8)  

Latvia 2 (1,7)  6 (4,3)  6 (4,4)  7 (2,7)  

Liettua 3 (2,5)  1 (0,4)  - - 4 (1,5)  

Portugali 2 (1,7)  - - - - 2 (0,8)  

Puola 3 (2,5)  4 (2,6)  4 (3,0)  8 (3,1)  

Romania 8 (6,6)  7 (5,0)  9 (6,7)  14 (5,4)  

Serbia 2 (1,7)  2 (1,4)  1 (0,4)  4 (1,5)  

Slovenia 2 (1,7)  3 (2,1)  2 (1,5)  5 (1,9)  

Thaimaa 4 (3,3) 2 (1,4)  2 (1,5)  4 (1,5) 

Tšekki 2 (1,7) 4 (2,9)  4 (3,0)  7 (2,7)  

Unkari 1 (0,4)  2 (1,4)  4 (3,0)  5 (1,9) 

Venäjä 13 (10,7)  24 (17,1) 21 (15,6)  39 (15,1)  

Viro 19 (15,7)  36 (25,7)  34 (25,2)  58 (22,4)  

Muut** 8 (6,6)  8 (6,4)  5 (3,7)  12 (4,6)  

Tuntematon 1 (0,4)  1 (0,4) 1 (0,4)  2 (0,8) 

Yhteensä 121 (100) 140 (100) 135 (100)  259 (100) 

*Mukana myös 12 SNAP 3Dx-testiä 

**Muut: maat, joista tuotu vain yksi koira kustakin. 

 

3.3 Tulokset 

 

Tutkimuksessa mukana olleiden kaikkien rescue-koirien keski-ikä oli 4,8 vuotta 

nuorimman ollessa 1,5 kuukautta ja vanhimman 15,2 vuotta (20 koiran ikätiedot 

puuttuivat), narttuja oli 125 ja uroksia 134. Rescue-koiria oli tuotu yhteensä 29:sta 

maasta, joista 12:sta (Argentiina, Bolivia, Etelä-Afrikka, Kypros, Makedonia, Malta, 

Meksiko, Namibia, Tansania, Ukraina, USA, Valko-Venäjä) ainoastaan yksi koira 

kustakin. Kahden koiran tuontimaa oli tuntematon. Suurimmiksi rescue-maiksi 
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tutkimuksessa nousivat kaikkien testien osalta Espanja (27,4 %), Viro (22,4 %), Venäjä 

(15,1 %) ja Romania (5,4 %). Kuvaajassa 1 on esitetty yhdeksän suurimman tuontimaan 

koiramäärät ja kuvaajassa 2 testien jakauma vuosittain. Kaikkien tutkimusten tulokset 

on koottu taulukkoon 5. 

 

 
Kuvaaja 1. Yhdeksän suurimman tuontimaan koiramäärät kaikkien tutkimusten osalta  

1.1.2007–31.7.2018. 

 

 
Kuvaaja 2. Testien määrät vuosittain v. 2007–2017. Viimeinen vuosi päättyy 31.7.2018, joten vuoden 

2018 data on jätetty vertailukelpoisuuden takia pois kuvaajasta. 
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Taulukko 5. Kaikki tuodut rescue-koirat maittain: kokonaistuontimäärä (Tuontimäärä), keski-ikä (Ikä), alle 

1-vuotiaiden määrä tuoduista (<1), kunkin tutkimuksen testimäärät ja positiivisten tulosten osuudet 

kustakin testistä (n=lukumäärä, (%)=prosenttiosuus).  

Maa Tuontimäärä Ikä < 1 

SNAP 4Dx Giardia Flotaatio  

Testattu Positiivisia Testattu Positiivisia Testattu Positiivisia Yht. pos 

n  (%) n (%) n  (%) n  (%) n  (%) n  (%) n (%) 

Espanja 71 6,0 5 45 (63,4)  5  (11,1)  32  (45,1)  2  (6,3)  33  (46,5)  2  (6,1) 9 (8,2) 

Italia 9 6,5 1 3 (33,3) - - 4 (44,4) - - 8 (88,9) - - - - 

Kreikka 6 2,6 2 3 (50,0) 1 (33,3) 4 (66,7) 1 (25,0) 1 (16,7) - - 2 (25,0) 

Kroatia 2 3,2 1 1 (50,0) - - 1 (50,0) - - - - - - 1 (50,0) 

Latvia 7 2,2 4 2 (28,6) - - 6 (85,7) 1 (16,7) 6 (85,7) 1 (16,7) 2 (12,5) 

Liettua 4 3,7 1 3 (75,0) - - 1 (25,0) - - - - - - - - 

Portugali 2 7,1 - 2 (100) 1 (50,0) - - - - - - - - 1 (50) 

Puola 8 4,4 1 3 (37,5) - - 4 (50,0) 1 (25,0) 4 (50,0) - - 1 (9,1) 

Romania 14 2,7 5 8  (57,1)  1 (12,5)  7  (50,0) - -  9  (64,3)  2  (22,2) 3 (12,5) 

Serbia 4 4,0 - 2 (50,0) - - 2  (50,0) - - 1 (25,0) - - - - 

Slovenia 5 5,3 - 2 (40,0) - - 3 (60,0) - - 2 (40,0) - - - - 

Thaimaa 4 5,6 - 4 (100) 4 (100) 2 (50,0) - - 2 (50,0) - - 4 (50,0) 

Tšekki 7 3,2 3 2 (28,6) - - 4 (57,1) - - 4 (57,1)    - - - - 

Unkari 5 2,1 1 1 (20,0) - - 2  (40,0) 1 (50,0) 4 (80,0) - - 1 (14,3) 

Venäjä 39 4,1 9 13 (33,3)  3 (23,1)  24 (61,5)  5 (20,8)  21 (53,8)  1 (4,8) 9 (15,5) 

Viro 58 5,6 12 19 (32,8)  3 (15,8)  36 (62,0)  - -  34 (58,6)  3 (8,8) 6 (6,7) 

Muut* 12 4,3 2 8 (66,7)  2 (25,0)  10 (83,3)  - -  8 (66,7)  - - 2 (7,7) 

Tuntematon 2 5,5 - 1 (50,0) - - 1 (50,0) - - 1 (50,0) - - - - 

Yhteensä 259 4,8 47 121 (100) 20  (16,5) 140 (100) 11 (7,9) 135 (100) 9 (6,7) 36 (9,1) 
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Vektorivälitteisiä tauteja oli tutkittu määrällisesti eniten Espanjasta, Virosta, Venäjältä 

ja Romaniasta tuoduilta koirilta, mutta suhteessa tuontimäärään yleisimpien rescue-

maiden osalta niitä tutkittiin eniten Espanjasta ja Romaniasta tuoduilta koirilta. Muista 

rescue-maista vektorivälitteisiä tauteja tutkittiin eniten Liettuasta, Thaimaasta ja 

Portugalista tuoduilta koirilta. SNAPÒ 4DxÒ/3DxÒ -testattujen koirien keski-ikä oli 5,3 

vuotta ja koirista 65 oli narttuja ja 56 uroksia. Kuvaajassa 3. on esitetty testattujen 

koirien negatiivisten ja positiivisten tapausten määrä testin jonkin patogeenin osalta 

maittain. 

 

 

Kuvaaja 3. SNAPÒ 4DxÒ -testattujen rescue-koirien negatiivisten ja positiivisten tapausten määrä 

tuontimaittain riippumatta siitä, mikä taudinaiheuttaja oli positiivinen (yhteensä 121 koiraa). 

Muut/tuntemattomat maat pitävät sisällään maat, joista on testattu vain yksi koira kustakin. 
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Kaikkiaan 121 testatusta koirasta 20 eli 16,5 % oli positiivisia jollekin tutkituista 

patogeeneistä. Ehrlichia-positiivisia koiria oli 6,6 % (8/121, keski-ikä 6,1 vuotta), joista 

neljä oli tuotu Thaimaasta, kolme Espanjasta ja yksi Kreikasta. Kreikasta tuotu koira oli 

sekä ehrlichia- että anaplasma -positiivinen. Anaplasman esiintyvyys oli 4,6 % (5/109) 

ja koiria oli lisäksi yksi Boliviasta ja kolme Venäjältä, keski-ikä oli 4,7 vuotta. 

Borrelioiden esiintyvyys oli 4,1 % (5/121) ja positiivisten koirien keski-ikä 9,8 vuotta. 

Koirista kaksi oli tuotu Virosta ja yksi Espanjasta, Portugalista ja Namibiasta kustakin. 

Sydänmato-positiivisia koiria oli kolme, joista yksi Espanjasta, Romaniasta ja Virosta 

kustakin. Taulukossa 6. on esitetty patogeenien positiivisten tapausten jakauma 

maittain. 

 

Taulukko 6. SNAPÒ 4DxÒ-patogeenien esiintyminen tuontimaittain (sisältää 12 SNAPÒ 3DxÒ -testiä). 

Listassa maat, joista on vähintään yksi positiivinen tulos jollekin tutkituista patogeeneistä. 

Tuontimaa Testattu Positiiviset yht. Ap Bb Ec Di 

N n (%) na (%) n (%) n (%) n (%) 

Bolivia 1  1  (100) 1 (100) - - - 

Espanja 45  5  (11,1) - 1  (2,2) 3  (6,7) 1  (2,2) 

Kreikka 3 1  (33,3) 1b  (33,3) - 1b  (33,3) - 

Namibia 1  1  (100) - 1  (100) - - 

Portugali 2  1  (50,0) - 1  (50,0) - - 

Romania 8  1  (12,5) - - - 1  (12,5) 

Thaimaa 4  4  (100) - - 4  (100) - 

Viro 19  3  (15,8) - 2  (10,5) - 1  (5,3) 

Venäjä 13  3  (23,0) 3  (23,0) - - - 

Kaikki maat 121 20  (16,5) 5 (4,6) 5 (4,1) 8 (6,6) 3 (2,5) 

Ap = Anaplasma phagocytophilum / A. platys, Bb = Borrelia burgdorferi sensu lato, Ec = Ehrlichia canis / E. ewingii,  Di = Dirofilaria immitis  

N = Tehtyjen SNAPÒ 3DxÒ -testien määrä, n = positiivisten lukumäärä, % = positiivisten prosentuaalinen osuus 

a = Yhteensä 109 Anaplasma-testiä, koska SNAPÒ 3DxÒ- testistä puuttuu anaplasmat. 

b = Yksi koira, jolla sekä Ap että Ec  
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Giardia-testattuja koiria oli 140 ja määrällisesti eniten testattuja koiria oli Virosta, 

Espanjasta, Venäjältä ja Romaniasta, mutta tuontimäärään suhteutettuna Virosta ja 

Venäjältä oli tutkittu eniten koiria, noin 62% molempien maiden koirista. Pienemmistä 

rescue-maista giardiaa oli tutkittu eniten Kreikasta ja Latviasta tuoduita koirilta. 

Giardia-testattujen koirien keski-ikä oli 4,5 vuotta, nuorin testattu koira oli 1,5 

kuukauden ja vanhin 15,2 vuoden ikäinen. Koirista narttuja oli 64 ja uroksia 76. Giardia-

positiivisia oli 11 eli 7,9 % tutkituista koirista. Positiivisten koirien keski-ikä oli yksi 

vuosi. Lähes puolet giardia-positiivisista koirista oli tuotu Venäjältä (5/24 eli 20,8% 

tutkituista) ja seuraavaksi eniten Espanjasta (2/32 eli 6,3% tutkituista). Kreikasta, 

Unkarista, Latviasta ja Puolasta oli yksi giardia-positiivinen koira kustakin maasta. 

Kuvaajassa 4. on esitetty tehtyjen giardia-testien negatiivisten ja positiivisten 

tapausten osuudet tuontimaittain.   

 

 

Kuvaaja 4. Giardia-pikatestin negatiivisten ja positiivisten tapausten osuus rescue-koirilla maittain, 

yhteensä 140 koiraa. Muut maat sisältävät maat, joista on tuotu ainoastaan yksi koira kustakin maasta. 
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Ulostetutkimuksissa flotaatiomenetelmällä tutkittiin määrällisesti eniten Virosta tuotuja 

koiria, mitä seurasivat Espanja, Venäjä ja Romania. Suhteutettuna tuontimäärään 

flotaatiotutkimus tehtiin näistä useimmiten Romaniasta tuoduille koirille. Pienemmistä 

tuontimaista flotaatiotutkimus oli tehty useimmiten Italiasta, Latviasta ja Unkarista 

tuoduille koirille. Ulostetutkimuksista flotaatiomenetelmällä tutkittujen koirien keski-

ikä oli 4,8 vuotta ja niistä narttuja oli 67 ja uroksia 68. Nuorin koira oli 2,4 kuukautta ja 

vanhin 15,2 vuotta vanha. Tutkituista 135 koirasta yhdeksän eli 6,7 % oli positiivisia 

jollekin parasiitille. Koirista kolme oli tuotu Virosta, kaksi Espanjasta sekä Romaniasta 

ja yksi Latviasta ja Venäjältä kummastakin. Ulostetutkimusten löydökset olivat 

Isospora-tartunta viidellä (Espanja, Viro ja Venäjä), kasvinsyöjän kokkidi yhdellä 

(Latvia), hakamato (Ancylostoma caninum / Uncinaria stenocephala) kolmella (Espanja 

ja Romania), koiran suolinkainen (Toxocara canis) yhdellä (Espanja) ja piiskamato 

(Trichuris vulpis) yhdellä koiralla (Romania). Kuvaajassa 5. on esitetty 

flotaatiomenetelmällä tutkitut koirat ja negatiivisten ja positiivisten tapausten määrät 

jonkin parasiitin osalta tuontimaittain. Baermann-menetelmällä oli tutkittu 52 koiraa ja 

tutkituissa näytteissä oli ainoastaan yksi positiivinen tulos Latviasta tuodulla koiralla, 

löydöksenä Strongyloides stercoralis.  

 

Kuvaaja 5. Flotaatiomenetelmällä tutkittujen rescue-koirien negatiivisten ja positiivisten tapausten 

jakauma jonkin parasiitin osalta maittain. Muut maat pitävät sisällään maat, joista on testattu vain yksi 

koira kustakin. 
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3.4 Pohdinta 

 

Yleisimmät rescue-maat edustavat suurinta potilasmäärä kussakin kategoriassa, koska 

haettaessa tapauksia tutkimukseen käytettiin hakusanoina maita, joista tiedetään 

tuotavan paljon rescue-koiria (Rossow ym. 2019). Kun tarkastellaan positiivisten 

tapausten määrää suurimpien tuontimaiden keskuudessa, niin positiivisten tulosten 

osuus vaihtelee tehdyistä testeistä riippuen. Pienellä otannalla mukana olleet maat 

korostuivat positiivisissa tuloksissa, koska yksikin positiivinen tulos kasvattaa 

prosenttiosuutta huomattavasti. Vertailussa käytettyjen aiempien julkaisujen 

tutkimusmenetelmät vaihtelivat ja monissa tutkimuksista oli mukana satoja tai jopa 

tuhansia koiria. Tästä syystä yksittäisen koiran tuloksista ei voida vetää johtopäätöksiä 

kyseisen tuontimaan yleisestä tautitilanteesta. 

 

Koirien eläinlääkäriin hakeutumisen syytä ei tutkittu, joten testit on voitu tehdä joko 

eläinlääkärin määräämänä oirekuvan perusteella tai ne ovat voineet olla esimerkiksi 

tuonnin jälkeisiä kontrollitestejä. Vasta-ainetestit osoittavat koiralla olevan vasta-

aineita kyseistä taudinaiheuttajaa kohtaan, mutta ne eivät kerro akuutista infektiosta. 

Vasta-ainetasot eivät nouse mitattavalle tasolle heti infektion alkuvaiheessa, joten on 

myös madollista, että tutkimuksessa testatuilla koirilla ei ole vielä ehtinyt muodostua 

vasta-aineita kyseisiä taudinaiheuttajia kohtaan, jos tuonnista oli kulunut vain vähän 

aikaa. Koirien testausajankohta maahantulon jälkeen tai koirien myöhempi 

matkustushistoria ei ollut tiedossa, joten jotkut tartunnat ovat voineet tulla myös 

Suomesta tai toisesta kuin tuontimaasta. Vaikka koiria tuovat järjestöt testaavat 

tuotavilta koirilta usein punkkivälitteiset taudit ja sydänmadon ennen tuontia, ei 

positiivinen testitulos estä koiran tuontia Suomeen. Jos koiralla ei ole kliinistä tautia, 

positiivinen tulos ei estä sen kuljettamista. On siis mahdollista, että tuotu koira on 

tiedetty taudin kantajaksi jo lähtömaassaan ja sen tuonti Suomeen on silti sallittua 

(Ruokavirasto 2021c).  
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Ehrlichian seroprevalenssi oli aiemmin tehdyssä suomalaistutkimuksessa ainoastaan 

0,3 % (Peréz Vera ym. 2014), kun tässä rescue-koirilla tehdyssä tutkimuksessa se oli 

peräti 6,6 %. Ehrlichia-positiivisten koirien keski-ikä oli 6,1 vuotta nuorimman koiran 

ollessa 3,6 kuukautta ja vanhimman 11,9 vuotta vanha. Erään tutkimuksen mukaan 5–

10 vuotiailla koirilla oli 3,4-kertainen ja 10–15 vuotiailla koirilla 3,9-kertainen riski E. 

canis -infektioon verrattuna 1-vuotiaisiin koiriin (Montoya-Alonso ym. 2020), mikä 

liittynee pidempään altistusaikaan vanhemmilla koirilla. Tämän tutkimuksen E. canis -

positiivisista koirista kolme oli tuotu Espanjasta, missä E. canista esiintyy endeemisenä 

koko maassa (Montoya-Alonso ym. 2020). Espanjasta tuotujen koirien E. caniksen 

seroprevalenssi oli tässä tutkimuksessa 6,7 %, mikä on aiempaan tutkimukseen 

verrattuna korkeampi (4,3 %) (Montoya-Alonso ym. 2020). Ehrlichioihin liittyvä 

mielenkiintoinen huomio oli, että koko tutkimuksen otannassa oli mukana neljä 

Thaimaasta tuotua koiraa, joista kaikki olivat ehrlichia-positiivisia. Eräässä Thaimaassa 

tehdyssä tutkimuksessa tutkittiin kulkukoirien verinäytteistä PCR-menetelmällä useita 

punkkivälitteisiä taudinaiheuttajia ja E. caniksen esiintyvyys oli peräti 38,3 % (138/360 

koiraa) (Do ym. 2021). Ehrlichia caniksen pääasiallisen vektorin R. sanguineusin 

esiintyvyys koirissa oli yli 90 % ja samanaikaiset infektiot muiden sen levittämien 

patogeenien kanssa olivat yleisiä (26,4 %) (Do ym. 2021), joten E. canis -positiiviset 

Thaimaasta tuodut rescue-koirat ovat myös mahdollisia muiden samassa 

tutkimuksessa tutkittujen patogeenien, Babesia vogelin, Anaplasma platysin ja 

Hepatozoon caniksen kantajia (Do ym. 2021). Responsible Rescue -sitoumuksen 

listoilla ei ole yhtään järjestöä, joka toisi koiria Thaimaasta (Responsible Rescue 2018). 

On siis oletettavaa, että nämä koirat on tuotu yksityishenkilöiden toimesta. Espanjasta 

ja Thaimaasta tuotujen koirien lisäksi yksi Kreikasta tuotu koira oli E. canis -positiivinen. 

Ehrlichia canis esiintyy endeemisenä Kreikassa ja eräässä tutkimuksessa sen 

seroprevalenssi oli SNAPÒ 4DxÒ -testillä 12,5 % (Angelou ym. 2019).  

 

Anaplasma phagocytophilumin seroprevalenssi oli rescue-koirilla pienempi (4,6 %) 



 
 

41 

kuin aiemmin suomalaisilla koirilla tehdyssä tutkimuksessa, missä sen esiintyvyys 

lemmikkikoirissa oli 5,3 % (Pérez Vera ym. 2014). Eniten anaplasma-positiivisia koiria 

oli tutkimuksessa Venäjältä, mutta sieltä ei löytynyt tutkimustietoa A. 

phagocytophilumin seroprevalenssista koirilla. Aiemmissa tutkimuksissa 3,1–13,4 % I. 

ricinus -puutiaisista oli infektoitunut A. phagocytophilumilla Venäjällä (Katargina ym. 

2012, Livanova ym. 2018), mutta siitä ei voida vetää suoraa johtopäätöstä 

infektoituneiden koirien määrästä. Ixodes ricinus ja I. persulcatus ovat kuitenkin A. 

phagocytophilumin yleisimpiä vektoreita ja I. ricinus on läntisellä Venäjällä yleisesti 

tavattava puutiaislaji (Livanova ym. 2018), joten on todennäköistä, että lähellä Suomen 

rajaa elävät venäläiskoirat altistuvat A. phagocytophilumille. Yhdellä Kreikasta 

tuodulla koiralla oli samanaikaisesti sekä E. caniksen että A. phagocytophilumin vasta-

aineita, anaplasmojen seroprevalenssi oli aiemmassa kreikkalaistutkimuksessa 6,2 % 

(Angelou ym. 2019). Yksi anaplasma-positiivisista koirista oli Boliviasta. Latinalaisessa 

Amerikassa A. platys on ilmeisesti A. phagocytophilumia yleisempi anaplasmalaji, 

mutta näitä anaplasmalajeja ei oltu havaittu koirissa nimenomaa Boliviassa (Maggi ja 

Krämer 2019). Molempia anaplasmalajeja on tavattu siellä kuitenkin naudoilla (Ogata 

ym. 2021). Tutkimuksessa käytetty SNAPÒ 4DxÒ -testi havaitsee vasta-aineita näitä 

molempia taudinaiheuttajia kohtaan, mutta lajidiagnoosin saaminen vaatisi PCR-

tutkimuksen (Maggi ja Krämer 2019). Profylaktisesti käytetyt punkkilääkkeet laskivat 

selvästi todennäköisyyttä altistua A. phagocytophilumille (Angelou ym. 2019), joten 

koiratarhojen koirat ja katukoirat altistuvat anaplasmoille todennäköisemmin kuin 

kotikoirat lääkityksen puuttuessa.  

 

Borrelia burgdorferin seroprevalenssi rescue-koirilla oli 4,1 %, kun suomalaisessa 

tutkimuksessa borrelia-vasta-aineita oli 2,9 %:lla tutkituista lemmikkikoirista (Pérez 

Vera ym. 2014). Suomen maantieteellisestä sijainnista johtuen puutiaisten levinneisyys 

pohjoisen ja etelän välillä vaihtelee suuresti, ja esiintyvyydessä on huomattavia 

paikallisia eroja (Pérez Vera ym. 2014). Borrelia-bakteeria levittäviä puutiaisia elää 
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endeemisenä läpi Euroopan, mutta lämpimämmissä maissa ne pystyvät käymään 

elämänkiertonsa läpi nopeammin kuin Suomen olosuhteissa (Saari ym. 2019). 

Suotuisissa olosuhteissa puutiaisten veriaterioita tapahtuu läpi vuoden, jolloin myös 

borreliabakteerin leviäminen on todennäköisempää ja nopeampaa. Yksi tutkimuksen 

B. burgdorferi -positiivisista koirista oli Espanjasta, missä sen esiintyvyys pohjoisessa 

vaihtelee 4,3–6,4 % välillä ja kuumemmissa ja kuivemmissa eteläosissa sen vektoria ei 

tavattu lainkaan (Estrada-Peña ym. 2017). Kaksi borrelia positiivisista koirista oli 

Virosta, missä puutiaisia on koko maan alueella runsaasti (Puugiinfo 2022). Yksittäiset 

tartunnat olivat myös Portugalista ja Namibiasta tuoduilla koirilla. Lemmikkikoirat 

lääkitään usein punkkilääkkeillä, millä voidaan tehokkaasti ehkäistä puutiaisten 

tarttumista ja borrelioiden siirtymistä koiraan (Williams ym. 2015). Rescue-koirat ovat 

ennen kiinniottoaan eläneet kadulla, missä niillä ei ole ollut ehkäisevää lääkitystä ja ne 

ovat näin ollen alttiimpia saamaan puutiaisten puremia ja borreliatartunnan. Borrelia-

positiivisten koirien keski-ikä tässä tutkimuksessa oli 9,8 vuotta, mikä liittynee 

pidempään altistusaikaan iän karttuessa.  

 

Sydänmadon esiintyvyys rescue-koirilla oli 2,5 %. Suomessa ei toistaiseksi ole tavattu 

yhtään kotoperäistä sydänmatotartuntaa, joten määrä on sinänsä merkittävä. 

Sydänmatopositiiviset koirat voivat oireilla tartunnasta myöhemmässä vaiheessa, joten 

tieto tartunnasta on tärkeä. Sydänmatoa esiintyy endeemisenä yleisimmissä rescue-

maissa Viroa lukuun ottamatta, ja koirien melko vapaa liikkuvuus EU:ssa lisää riskiä 

sydänmatotartunnoille myös Suomessa, jos ilmasto-olosuhteet muuttuvat suotuisaksi 

(Genchi ja Kramer 2020). Toisaalta samaan aikaan kun koirien lisääntynyt matkustus, 

ilmaston lämpeneminen ja uusien D. immitiksen vektoriksi sopivien hyttyslajien 

levittäytyminen pohjoisemmaksi edesauttavat myös D. immitiksen leviämistä uusille 

alueille, on aiemmin hyperendeemisillä alueilla havaittu laskua sydänmadon 

esiintyvyydessä, kun paikalliset eläinlääkärit ja koirien omistajat ovat havahtuneet 

tilanteeseen ja koiria on alettu lääkitä ehkäisevästi (Genchi ja Kramer 2020). Samaan 
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aikaan kun läntisessä Euroopassa on alettu huomioida sydänmadon riski, Itä-

Euroopassa leviämistä helpottaa riskien aliarviointi, väärät diagnoosit, ehkäisevän 

lääkityksen puuttuminen ja suuret kulkukoiramäärät, jotka ylläpitävät 

sydänmatotartuntoja alueella (Genchi ja Kramer 2020). Eräässä tutkimuksessa, missä 

D. immitiksen seroprevalenssi oli kaiken ikäisissä koirissa 2,5 %, myös nuorista alle 

vuoden ikäisistä koirista jopa 2,2 % oli positiivisia (Montoya-Alonso ym. 2015). 

Endeemisillä alueilla ehkäisevään lääkitykseen tulisi kiinnittää huomiota jo pennusta 

saakka (Montoya-Alonso ym. 2015). Suomessa on kuvattu yksi sydänmadon 

sukulaisen, samantyylisen elämänkierron läpi käyvän D. repensin aiheuttama 

kotoperäinen tartunta ihmiseen (Pietikäinen ym. 2017).  

 

Giardian esiintyvyys tässä tutkimuksessa oli 7,9 % ja positiivisten koirien keski-ikä (yksi 

vuosi) oli huomattavasti matalampi kuin kaikkien rescue-koirien keski-ikä, mikä sopii 

giardian yleisesti tunnettuun korkeampaan esiintyvyyteen nuorilla koirilla ja pennuilla 

(Saari ym. 2019). Giardiaa oli testattu yleisimmistä rescue-maista eniten Virosta (36/58) 

ja Venäjältä (21/39) tuoduilta koirilta (62 % kummastakin maasta), joten suolistoloisia 

epäillään näillä useammin kuin muilla. Yksikään Virosta tuoduista koirista ei kuitenkaan 

ollut giardia-positiivinen. Oletettavasti eläinlääkärit ovat kohdistaneet giardia-

tutkimuksia nuoriin Virosta ja Venäjältä tuotuihin koiriin, koska giardia on pentukoirien 

yleisin sisäloinen (Saari ym. 2019) ja etenkin Virosta tuodaan paljon pentuja Suomeen 

(Rossow ym. 2019). Giardia-positiivisista koirista lähes puolet oli tuotu Venäjältä (5/11 

eli 45,5 %), missä giardian esiintyvyys Moskovan alueella oli flotaatio- ja 

sedimenttimenetelmillä 9,8 % (Kurnosova ym. 2019).  Kreikasta ja Latviasta oli testattu 

tuontimäärään suhteutettuna paljon koiria (4/6 eli 67% ja 6/7 eli 86%), mutta otanta 

on niin pieni, että kyse voi olla sattumasta. Yksi giardia-positiivisista koirista oli 

Kreikasta, missä giardian esiintyvyys 4,3 % oli matala verrattuna muihin mukana oleviin 

maihin (Papazahariadou ym. 2007). Tulosta voi selittää se, että tutkimusmenetelmä ei 

perustunut antigeenien määrittämiseen, vaan sedimentin tutkimiseen (Teleman’s 
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sedimentation method). Tutkimus oli tehty aikuisten paimen- ja metsästyskoirien, eikä 

koiratarhojen koirien ulostenäytteistä (Papazahariadou ym. 2007). Yksi giardia-

positiivisista koirista oli Puolasta, missä giardian esiintyvyys oli PCR-menetelmällä 

kaiken ikäisissä koirissa 6 % ja alle vuoden ikäisissä koirissa 12,2 % (Piekara-Stępińska 

ym. 2020).  Unkarissa, mistä oli niin ikää yksi giardia-positiivinen koira, oli giardian 

esiintyvyys tarhakoirilla ELISA-testillä 58,8 % (Szénási ym. 2007). Espanjasta oli kaksi 

giardia-positiivista koiraa (2/32 eli 6,5 %), mikä on huomattavasti pienempi määrä kuin 

Espanjassa koiratarhojen koirilla flotaatiomenetelmällä tehdyissä tutkimuksissa saadut 

esiintyvyydet 40,6–63 % välillä (Ortuño ja Castella 2011, Ortuño ym. 2014). Hieman 

matalampi esiintyvyys oli erään espanjalaistutkimuksen lemmikkikoirilla, 35,4 % 

(Sanchez-Thevenet ym. 2019). Romaniasta ei tässä tutkimuksessa ollut giardia-

positiivisia koiria, mutta erään tutkimuksen mukaan tarhakoirien giardian esiintyvyys 

Romaniassa oli flotaatiomenetelmällä 21 % ja kaikkien tutkimuksessa mukana olleiden 

koirien 10 % (Mircean ym. 2017). Giardian esiintyvyys Suomessa kaiken ikäisillä 

terveillä lemmikkikoirilla oli immunofluoresenssimenetelmällä 5 % ja alle vuoden 

ikäisillä koirilla 19 % (Rimhanen-Finne ym. 2007), mihin verrattuna esimerkiksi Espanjan 

ja Unkarin koiratarhojen esiintyvyys on paljon suurempi. Eri tutkimusmenetelmillä 

saadut tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään, mutta antavat suuntaa 

maiden tartunnoista. Aikuisilla koirilla giardia esiintyy usein subkliinisenä, mutta 

pennuille se voi aiheuttaa vakavan ripulin (Saari ym. 2019). Virosta ja Latviasta ei löydy 

luotettavaa tietoa giardian esiintyvyydestä. 

 

Flotaatiomenetelmällä oli tutkittu eniten koiria tuontimäärään suhteutettuna Italiasta 

(8/9 eli 89%), Latviasta (6/7 eli 86%) ja Unkarista (4/5 eli 80%), mutta näistä maista on 

tuotu niin vähän koiria, että tulosta ei voida pitää kovinkaan luotettavana. Tutkituista 

koirista viideltä eli 3,6 % löytyi tutkimuksessa isospora-tartunta ja positiivisten koirien 

keski-ikä oli 0,35 vuotta. Isospora (syn. Cystoisospora) aiheuttaa tyypillisesti pennuilla 

esiintyvän kokkidioosiksi kutsutun ripulitaudin, mikä tarttuu pentuihin elinympäristöstä 
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(Saari ym. 2019). Sitä tavataan erityisen paljon kenneliolosuhteissa ja koiratarhoilla, 

joihin tulee jatkuvasti uusia koiria ja tilat saattavat olla ahtaat (Raza ym. 2018). Eniten 

tartuntoja esiintyi Virosta tuoduilla koirilla (kolme koiraa), mistä tuodaan muita isoja 

rescue-maita enemmän pentukoiria Suomeen (Rossow ym. 2019). Yksi isospora-

tartunta oli Venäjältä tuodulla koiralla, missä sen esiintyvyys on 2 % (Kurnosova ym. 

2019). Isospora ssp. on kuitenkin maailmanlaajuisesti levinnyt alkueläin (Saari ym. 

2019), joten sitä esiintyy myös muissa rescue-maissa. Yksi positiivinen koira oli 

Espanjasta, missä Isospora ssp. esiintyvyys koiratarhalla oli 16,4–24,5 % (Ortuño ja 

Castella 2011, Ortuño ym. 2014). 

 

Tässä tutkimuksessa yhdellä Espanjasta tuodulla koiralla oli yhtäaikainen infektio 

Toxocara caniksen ja Giardia duodenaliksen kanssa. Toxocara canis eli koiran 

suolinkainen on maailmanlaajuisesti koiran yleisin suolistomato ja sitä esiintyy 

erityisesti katukoirien ja lääkitsemättömien koirien keskuudessa (Saari ym. 2019). 

Suomessa T. caniksen esiintyvyys on 3,1 % ja rutiininomainen sisäloislääkitys alentaa 

sen esiintyvyyttä (Pullola ym. 2006). Espanjassa T. caniksen esiintyvyys vaihtelee 

alueesta riippuen, Itä-Espanjassa sen esiintyvyys oli tarhakoirilla 8,6 % (Sanchez-

Thevenet ym. 2019), eli selvästi Suomea korkeampi. Romaniassa T. caniksen 

prevalenssi oli 16,6 % (Mircean ym. 2017), mutta tässä tutkimuksessa ei ollut T. canis 

-positiivisia koiria Romaniasta. Moskovassa tehdyssä tutkimuksessa koirien T. caniksen 

prevalenssi oli 2,4 % (Kurnosova ym. 2019). Kolmelta koiralta flotaatiotutkimuksessa 

löydetty parasiitti oli hakamato, mikä voi viitata lauhkean ja trooppisen ilmaston 

alueella viihtyvään Ancylostoma caninumiin tai Pohjois-Euroopassa eli Suomessakin 

esiintyvään Uncinaria stenocephalaan (Saari ym. 2019). Uncinaria stenocephalan 

esiintyvyys oli Suomessa tehdyssä tutkimuksessa 2,6 % (Pullola ym. 2006). Kaksi 

hakamato-positiivisista koirista oli tuotu Romaniasta, missä sen esiintyvyys 

tarhakoirissa oli jopa 51,9 % (A. caninum / U. stenocephala) (Mircean ym. 2017) eli 

huomattavasti korkeampi kuin Suomessa. Toisella koiralla oli hakamadon lisäksi 
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Trichuris vulpis -tartunta, minkä esiintyvyys Romaniassa oli 25 % (Mircean ym. 2017). 

Suomessa T. vulpiksen esiintyvyys oli ainoastaan 0,2 % (Pullola ym. 2006).  

 

Baermann-menetelmällä oli tutkittu 52 koiraa, mutta tuloksissa oli ainoastaan yksi 

positiivinen Latviasta tuotu koira, jonka löydöksenä oli zoonoosi Strongyloides 

stercoralis. Kyseinen suolistoloinen tarttuu maaperästä ja sen esiintyvyys on tuoreen 

meta-analyysin mukaan korkeimmillaan subtrooppisessa ja trooppisessa ympäristössä 

matalan tulotason maissa (Eslahi ym. 2022). Euroopassa S. stercoraliksen esiintyvyys 

on keskimäärin 2 % (Eslahi ym. 2022). Pienestä otannasta ja vähistä positiivisista 

löydöksistä johtuen Baermann-tutkimuksen tuloksiin ei paneuduttu tässä 

tutkimuksessa tarkemmin.  

 

Espanja oli tämän tutkimuksen suurin tuontimaa ja sieltä tuodaan myös tilastojen 

mukaan eniten rescue-koiria Suomeen (Rossow ym. 2019). Espanjasta oli tuotu 

yhteensä 71 koiraa, joista 8,2 % (9/110 testiä) oli jonkin näytteen osalta positiivisia. 

Espanjasta tuoduille rescue-koirille oli tehty eniten vektorivälitteisten tautien SNAPÒ 

4DxÒ -testejä (45/71 eli 63,3 % koirista) ja niillä esiintyi odotetusti eniten Espanjassa 

endeemisenä esiintyviä E. canista sekä D. immitistä, mitä kumpaakaan ei tiettävästi 

ole tavattu kotoperäisenä Suomessa. Yksi koira oli positiivinen B. burgdorferille, mitä 

esiintyy kotoperäisenä niin Espanjassa (Estrada-Peña ym. 2017) kuin Suomessakin 

(Pérez Vera ym. 2014. Tässä tutkimuksessa ei ollut yhtään A. phagocytophilum -

positiivista Espanjasta tuotua koiraa, mutta kyseistä patogeeniä esiintyy Espanjassa 

ympäri maata (Estrada-Peña ym. 2017). Yksi Espanjasta tuoduista koirista oli D. immitis 

-positiivinen (1/45 eli 2,2 %), mikä on aiempiin tutkimuksiin verrattuna hieman 

odotettua vähemmän (Montoya-Alonso ym. 2017, Montoya-Alonso ym. 2020). 

Kahdessa Espanjasta tuodun koiran ulostenäytteessä havaittu Giardia-alkueläin 

esiintyy endeemisenä myös Suomessa (Rimhanen-Finne ym. 2007), joten on 

mahdollista, että tartunta on saatu vasta Suomeen saapumisen jälkeen. Suomessa 
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endeemisenä esiintyvien G. duodenaliksen, T. caniksen, B. burgdorferin ja A. 

phagocytophilumin osalta on mahdotonta sanoa, ovatko tartunnat tulleet koirille 

Espanjasta vai Suomesta, koska testausajankohta tuonnin jälkeen ei ollut tiedossa.  

 

Virosta tuoduista koirista oli positiivisia jollekin taudinaiheuttajista 6,7 % (6/89 testiä), 

joista vektorivälitteisistä taudeista kaksi oli B. burgdorferi sensu lato ja yksi D. immitis. 

Virossa esiintyy runsaasti B. burgdorferia kautta maan (Puugiinfo 2022), joten tulos oli 

odotusten mukainen. Vektorivälitteiset taudit oli testattu vain noin kolmasosalta 

koirista, mistä voidaan päätellä, ettei Virosta tuotavilta koirilta testata vektorivälitteisiä 

tauteja yhtä herkästi kuin eteläisemmästä Euroopasta tuotavilta koirilta. Dirofilaria 

immitis -tartunta tällä Virosta tuodulla koiralla oli yllättävä löydös, koska kyseistä 

taudinaiheuttajaa ei ole toistaiseksi tavattu kotoperäisenä Virossa. Kyseinen koira on 

voinut matkustaa ennen tuontia tai tuonnin jälkeen maahan, jossa D. immitistä esiintyy 

kotoperäisenä. On myös teoriassa mahdollista, että koira on saanut tartunnan Virossa 

sellaisena kesänä, kun lämpötilat ovat olleet pitkään keskivertoa korkeammat ja D. 

immitis on pystynyt käymään muodonmuutoksensa hyttysessä läpi. Tämä olisi 

poikkeuksellista tämänhetkiseen tietoon pohjautuen.  

 

Viroista tuoduille koirille jopa 62 % (36/58) oli tehty giardia-testi, mutta yksikään sieltä 

tuotu koira ei ollut giardia-positiivinen. Myös flotaatiotutkimus oli tehty 58,6 % (34/58) 

koirista, missä löydöksenä oli isospora-tartunta kolmella koiralla. Virosta tuotavat 

koirat ovat useammin pentuja tai nuoria koiria (Rossow ym. 2019), minkä takia niiltä on 

oletettavasti tutkittu enemmän ulostenäytteitä esimerkiksi ruuansulatuskanavan 

oireilun vuoksi. Eläinlääkärit määräävät tarvittavat laboratoriotestit koirien oirekuvan 

perusteella, mutta tässä tutkimuksessa ei selvitetty hoitoon hakeutumisen syytä tai 

oireita. 

 

Venäjältä tuoduista koirista 15,5 % (9/58 testattua) oli positiivisia jollekin 
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taudinaiheuttajista. Venäjältä tuoduille rescue-koirille oli tehty SNAPÒ 4DxÒ -testi 33 

% (13/39) koirista, missä A. phagocytophilumin esiintyvyys oli 23 %. Muita 

vektorivälitteisiä patogeenejä ei Venäjältä tuoduilta koirilta löytynyt. Etelä-Venäjällä 

esiintyy myös E. canista ja D. immitistä (Kartashev ym. 2011, Livanova ym. 2018), mutta 

Suomeen adoptoitavat koirat tulevat mahdollisesti pohjoisempaa lähempää Suomea. 

Giardiaa oli testattu eniten kaikista tutkituista patogeeneistä, 62 % koirista (24/39). 

Giardian esiintyvyys venäläiskoirissa oli tässä tutkimuksessa 20,8 %, kun eräässä 

aiemmin tehdyssä tutkimuksessa se oli Venäjällä 9,8 % (Kurnosova ym. 2019). 

Flotaatiotutkimus oli tehty 53,8 % (21/39) koirista ja sen ainoana löydöksenä oli 

isospora yhdellä koiralla.  

 

Romaniasta tuotuja koiria oli tutkimuksessa vain 14 eli 5,4 % tuoduista koirista, mikä 

on huomattavasti vähemmän kuin tuontitilastojen perusteella olisi ollut odotettavissa 

(Rossow ym. 2019). Romania oli hakusanana tapauksia haettaessa, mutta on 

mahdollista, että hakutoiminto ei ole löytänyt kaikkia tapauksia tai Romaniasta tuotuja 

koiria ei ole hakeutunut tutkimuksiin Yliopistolliseen eläinsairaalaan. Romaniasta 

tuotujen koirien keski-ikä oli kaikista yleisimmistä rescue-maista alhaisin, mikä voi 

selittää sitä, että puolet Romaniasta tuoduista koirista oli testattu giardian osalta. 

Yksikään testatuista koirista ei kuitenkaan ollut giardia-positiivinen. 

Flotaatiomenetelmällä tutkittuna kaksi Romaniasta tuotua koiraa oli 

hakamatopositiivisia. Romaniasta tuoduista koirista 57,1 % (8/14) oli testattu 

vektorivälitteiset taudit, joissa oli yksi (1/8 eli 12,5 %) sydänmatotartunta. Romaniassa 

tehdyissä tutkimuksissa D. immitiksen esiintyvyys vaihteli keskimäärin 3,3–8,9 % välillä 

sen ollen paikallisesti korkeimmillaan jopa 31 % (Mircean ym. 2012, Ciucă ym. 2016). 

Muita vektorivälitteisiä patogeenejä ei Romaniasta Suomeen tuoduista koirista 

löytynyt. 

 

Aiemmasta tutkimuksesta poiketen (Rossow ym. 2019) tässä tutkimuksessa eniten alle 
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1-vuotiaita koiria oli tuotu Romaniasta (5/14, 36 % tuoduista koirista), mutta Romanian 

otanta on niin pieni, että kyse voi olla sattumasta. Yleensä Romaniasta tuotavat rescue-

koirat ovat aikuisia koiria (Rossow ym. 2019). Toiseksi eniten alle vuoden ikäisiä koiria 

oli tuotu Venäjältä (9/39, 23 % koirista), mikä on samaa luokkaa kuin Virosta tuoduilla 

koirilla (12/58 eli 21 % koirista). Suomen Eläinsuojeluyhdistyksen mukaan laittomia 

pentuja tuodaan Suomeen eniten Virosta ja Venäjältä (SEY 2022). Espanjasta oli tuotu 

rescue-koirille tyypillisesti aikuisia koiria, alle 1-vuotiaita oli vain 7,1 % (5/71) koirista. 

Romania oli tässä tutkimuksessa selkeästi tuontimääriin nähden aliedustettuna, joten 

sen suhteellisen korkeita esiintyvyyksiä ei voida pitää kovinkaan luotettavina.  

 

Kirjallisuuskatsauksessa käsitellyt Leishmania infantum, Babesia canis ja Dirofilaria 

repens ovat kaikki tärkeitä tuontitauteja, mutta niiden esiintyvyyttä ei tutkittu tässä 

tutkimuksessa. Ne ovat kuitenkin mahdollisia rescue-koirien mukanaan tuomia tauteja, 

joten niiden esiintyvyyden seuraaminen tuotavissa rescue-koirissa olisi tärkeää. 

 

Tämän aineiston tulosten ja aiemman kirjallisuuden perusteella Espanjasta, 

Romaniasta, Etelä-Venäjältä ja samoilta leveyspiireiltä muista maista tuotavat rescue-

koirat ovat taustansa ja lähtömaansa vuoksi potentiaalisia E. caniksen ja D. immitiksen 

kantajia ja voivat mahdollisesti lisätä näiden tällä hetkellä hyvin harvoin Suomessa 

tavattavien taudinaiheuttajien esiintyvyyttä. Sekä E. canikselle että D. immitikselle 

löytyy jo tällä hetkellä vektori Suomesta, joten mikäli infektiopaine kasvaa lisääntyneen 

koirien adoption ja matkustelun seurauksena, voivat nämä taudinaiheuttajat alkaa 

levitä kotoperäisesti ilmasto-olojen ollessa suotuisat. Ehrlichia canis säilyy 

tartuntakykyisenä vektorissaan pitkiä aikoja (Sykes ja Greene 2011), joten mikäli 

ehrlichiaa kantava koira päätyy talouteen, missä on koiranpuutiaisia, voi se 

mahdollisesti päästä leviämään siellä. Tästä syystä on erityisen tärkeää tutkia tuotavat 

koirat näiden vektorivälitteisten tautien osalta ennen maahantuontia, kuten monen 

rescue-koirajärjestön kohdalla jo nyt toimitaan. Adoptioperheille olisi tärkeää jakaa 
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tietoa näistä taudeista ja ohjeistaa heitä kontrollitutkimuksiin Suomeen saapumisen 

jälkeen. Anaplasma phagocytophilumin ja B. burgdorferin prevalenssissa ei ole 

merkittävää eroa Suomen ja rescue-koirien tuontimaiden välillä ja erityisesti Etelä-

Euroopan maista tulevat koirat saattavat altistua Suomessa niille todennäköisemmin 

kuin lähtömaassaan. 

 

Giardian ja flotaatiotutkimuksessa esiin tulleiden sisäloisten (T. canis, Isospora ssp., U. 

stenocephala / A. caninum, T. vulpis) esiintyvyys on koiratarhoilla ja lääkitsemättömien 

koirien keskuudessa korkea, joten rescue-koirien asianmukainen sisäloishäätö on 

ehdottoman tärkeää ennen koirien tuontia Suomeen. Giardia ja isospora ovat etenkin 

pentujen ja nuorten koirien adoptoijille mielessä pidettäviä alkueläimiä, koska 

subkliiniset tapaukset voivat alkaa oireilla esimerkiksi muuttoon liittyvän stressin takia 

(Saari ym. 2019). 

 

Tutkimuksessa saadut tulokset perustuvat laboratoriotesteihin, joiden tuloksiin liittyy 

aina virheen mahdollisuus. Positiiviset tulokset eivät ole välttämättä aina positiivisia tai 

negatiiviset negatiivisia, vaikka käytettyjen testien spesifisyys ja sensitiivisyys ovat 

korkeita (IDEXX 2016, Diagnostic MEGACOR 2022). Ehrlichia caniksen ja A. 

phagocytophilumin vasta-ainetesteissä on havaittu ristireaktioita (Sainz ym. 2015). 

Flotaatiomenetelmissä on eroja laboratorioiden välillä, joten eri tutkimusten tulokset 

eivät välttämättä ole vertailukelpoisia keskenään. Sisäloisia erittyy ulosteeseen 

jaksottaisesti, joten tuloksissa voi olla eroja riippuen siitä, onko näyte kerätty yhdeltä 

vai useammalta päivältä. Koirat on myös voitu sisäloislääkitä ennen näytteenottoa. 

Tässä tutkimuksessa ei välttämättä olla hakukriteereistä huolimatta löydetty kaikkia 

rescue-taustaisia koiria tai potilaskortille ei aina ole kirjattu koiran taustoja, jolloin 

nämä koirat eivät ole löytyneet hakuja tehdessä. Tapauksia ei myöskään haettu 

kaikkien Euroopan maiden nimillä, mikä on voinut jättää pienellä otannalla mukana 

olleiden maiden tapauksia entistä vähemmälle. Tuontimaiden sisällä on suuria 
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alueellisia eroja tutkittujen patogeenien esiintymisessä, eikä tuotujen koirien tarkkaa 

sijaintia lähtömaassa tiedetä. Näin ollen erityisesti yksittäiset tuonnit eivät anna 

luotettavaa kuvaa koko maan tilanteesta ja myös suuremmalla otannalla mukana 

olleista maista voidaan tuoda koiria keskittyneesti joltakin tietyltä alueelta.  

 

Tässä tutkimuksessa ei tutkittu rescue-koirien hoitoon hakeutumisen syytä tai 

ajankohtaa tuonnin jälkeen, mitkä ovat merkittäviä tekijöitä patogeenien alkuperän 

selvittämisessä. Tarvittaisiin lisää heti tuonnin jälkeiseen ajankohtaan ajoittuvaa 

tutkimusta ja vektorivälitteisten tautien osalta seurantatutkimusta niiden pitkän 

inkubaatioajan takia. Erityisesti meillä endeemisenä esiintymättömien E. caniksen ja 

D. immitiksen seuranta olisi tärkeää, jotta mahdolliset infektoituneet koirat voidaan 

havaita ja hoitaa ajoissa. Myös L. infantumin diagnosointi ajoissa on erittäin tärkeää, 

koska se voi levitä koirien välillä eritteiden kautta myös ilman vektoria (Karkamo ym. 

2014). Vaikka rescue-koiria on Suomessa edelleen murto-osa verrattuna Suomessa 

syntyneisiin koiriin, olisi eläinlääkäreiden viisasta kysyä koiran syntymämaa ja 

matkustushistoria vastaanotolle tullessa. Vaikka tuontikoiran ottaminen on omistajan 

vastuulla, eläinlääkärit voisivat näin omalla toiminnallaan edistää omistajien 

tietoisuutta tuontitaudeista ja ehkäistä niiden leviämistä Suomessa.  

 

3.5 Johtopäätökset 

 
Rescue-koirien tuonti Suomeen on lisääntynyt viime vuosina ja tässä tutkimuksessa 

selvitettiin mm. vektorivälitteisten bakteerien, E. caniksen, A. phagocytophilumin, B. 

burgdorferi sentu laton, sukkulamato D. immitiksen sekä suolistoloisten esiintyvyyttä 

Suomeen adoptoiduissa ulkomaalaisissa koirissa. Rescue-koirissa esiintyi enemmän B. 

burgdorferia, E. canista ja D. immitistä kuin suomalaisissa koirissa. Koiria tuodessa on 

tärkeää selvittää erityisesti E. caniksen ja D. immitiksen sekä muiden tuontitautien 

patogeenien esiintyvyys tuontikoirissa, jotta ne voidaan havaita ja hoitaa ajoissa.   
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Muita tietoja: Alkuperäistutkimuksen sisältävä kirjallisuuskatsaus 

Tiivistelmä: Suomeen tuodaan jatkuvasti ulkomailta rescue-koiria, joiden historiaa ei tunneta. Rescue-koirat 

ovat kadulle hylättyjä tai sinne syntyneitä koiria, joilla ei ole omistajaa. Niitä otetaan kiinni paikallisille 

koiratarhoille, joista osa tekee yhteistyötä suomalaisten rescue-järjestöjen kanssa. Järjestöt auttavat usein 

koiria niiden kotimaassa ja järjestävät niiden adoptioita suomalaisiin koteihin. Myös yksityishenkilöt adoptoivat 

ulkomailta löytämiään koiria, mutta tämä on selvästi harvinaisempaa. Yleisimpiä tuontimaita ovat Espanja, 

Romania, Venäjä ja Viro. Näissä maissa esiintyy kotoperäisenä sellaisia parasiitteja ja niiden kantamia 

taudinaiheuttajia, joita Suomessa ei toistaiseksi esiinny. Koirien lisääntynyt matkustus ja adoptio ulkomailta 
voivat lisätä Suomessa aiemmin vähäisenä esiintyneiden tai täältä aiemmin kokonaan puuttuneiden 

patogeenien esiintymistä ja ilmaston lämpeneminen voi mahdollistaa sellaisten loisten elämänkierron, joille 

Suomen olosuhteet ovat aiemmin olleet epäsuotuisat. Vektorivälitteisten tautien inkubaatioaika on usein pitkä, 

eikä niitä voida aina havaita ennen tuontia. 

 

Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli selvittää tärkeimpien tuontimaiden tiettyjen vektorivälitteisten 

tautien esiintyvyyttä ja verrata tilannetta tietoihin suomalaiskoirista. Suomessa yleisimmät vektorivälitteiset 

taudit ovat puutiaisen levittämät anaplasmoosi ja borrelioosi, koiranpuutiaisen levittämä ehrlichioosi on 
harvinainen. Amerikkalaista sydänmatoa ei esiinny Suomessa kotoperäisenä, mutta täällä tavataan sen 

vektoriksi sopivia hyttyslajeja. Tuontimaista Virossa tautitilanne on melko samanlainen kuin Suomessa, mutta 

Itä- ja Etelä-Euroopassa endeemisenä esiintyvät yleisesti myös esimerkiksi ehrlichioosi, dirofilarioosi, 

babesioosi ja leishmanioosi.  

 



Kirjallisuuskatsaukseen liitetyn retrospektiivisen tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää vektorivälitteisten 

bakteerien, Ehrlichia ssp, Anaplasma ssp, Borrelia burgdorferi (sensu lato) ja sukkulamato Dirofilaria 

immitiksen sekä sisäloisten esiintyvyyttä Suomeen jo adoptoiduissa rescue-koirissa. Tutkimuksessa oli 

mukana 259 Helsingin Yliopistollisessa eläinsairaalassa tutkittua rescue-taustaista koiraa, joille oli tehty 

verinäytteestä SNAPÒ 4DxÒ -pikatesti, ulostetutkimus flotaatio- tai Baermann-menetelmällä ja/tai FASTestÒ 

Giardia -pikatesti. 

 

Tässä aineistossa A. phagocytophilumin esiintyvyys rescue-koirissa oli 4,6 %, B. burgdorferin 4,1 %, E. 

caniksen 6,6 % ja D. immitiksen 2,5 %. Ulostetutkimuksissa giardian esiintyvyys oli 7,9 %, 

flotaatiomenetelmällä tutkituista 6,7 % oli positiivisia jollekin parasiitille Isospora ssp. ollen löydöksistä yleisin. 

Baermann-menetelmällä ainoana löydöksenä oli yksi Strongyloides stercoralis. Vektorivälitteisten patogeenien 
esiintyvyys oli odotetusti A. phagocytophilumia lukuun ottamatta yleisempää rescue-koirissa kuin 

suomalaisissa koirissa. Sisäloisten esiintyvyydessä rescue-koirilla ei ollut merkittävää eroa suomalaisten ja 

rescue-koirien välillä. Tämän aineiston sekä aikaisempien julkaisujen perusteella rescue-koirat ovat 

todennäköisemmin Suomessa harvinaisena esiintyvien vektorivälitteisten patogeenien kantajia. Koirien 

testaaminen on tärkeää tuonnin yhteydessä, jotta mahdolliset tartunnat voidaan havaita ja hoitaa ajoissa. 

 

 
 
 


