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Tiivistelmä: Kampylobakteerit ovat yleisin bakteeriperäisen suolistotulehduksen aiheuttaja 

maailmanlaajuisesti. Ne aiheuttavat kuumeista ripulitautia, joka voi kestää jopa viikon. Ihmisten 

tautitapauksissa yleisimmin esiintyviä lajeja ovat termotolerantit Campylobacter jejuni ja 

Campylobacter coli. Kampylobakteeritartunta saadaan tyypillisimmin saastuneesta elintarvikkeesta tai 

juomavedestä. Kampylobakteerit ovat zoonoottisia eli ne voivat siirtyä eläimistä ihmisiin ja päinvastoin. 

Monet eläinlajit kantavat kampylobakteereita oireetta, jonka vuoksi bakteeri voi päätyä elintarvikkeisiin 

tartunnan saaneen eläimen välityksellä. Kampylobakteereiden esiintyvyyttä on tutkittu laajasti 

tuotantoeläimillä ja jonkin verran luonnonvaraisilla eläimillä, mutta rottien osalta tutkimustieto on 

edelleen puutteellista. Kaupunkirotat elävät ihmisasutuksen keskellä ja niillä on potentiaalia levittää 

erilaisia taudinaiheuttajia ihmisiin. Tämän alkuperäistutkimuksen sisältävän tutkielman tavoite oli 

selvittää, esiintyykö rotilla ihmisten terveyden kannalta merkityksellisiä kampylobakteerikantoja. 

Tutkimuksen hypoteesina oli, että ainakin osa rotilla esiintyvistä kampylobakteerikannoista on ihmisten 

terveyden kannalta merkityksellisiä. 

 

Tutkimusaineisto oli kerätty Helsingin kaupunkirottaprojektissa, joka on vuodesta 2018 lähtien 

käynnissä ollut, Tuomas Aivelon johtama monitieteinen tutkimushanke. Aineisto koostui 201 

näytteestä, jotka oli kerätty Uudenmaan alueelta pyydetyistä rotista (Rattus norvegicus). Näytteitä oli 

otettu sekä kuolleista että elävistä eläimistä. Näytteet oli viljelty selektiivisille kasvatusmaljoille, jotka 

inkuboitiin termofiilisille kampylobakteereille sopivissa olosuhteissa. Kampylobakteereille positiivisista 

näytteistä oli tehty puhdasviljelmiä, joista bakteerien genominen DNA oli eristetty ja sekvensoitu 

Illuminalla. Tässä tutkielmassa isolaattien kokogenomisekvenssejä analysoitiin käyttäen vapaasti 

saatavilla olevia bioinformatiikan työkaluja: Microbial Genomes Atlas Online (MiGa), PubMLST 

Campylobacter jejuni/coli, ResFinder ja Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD). 

Analyyseihin lukeutui lajintunnistus, MLST-tyypitys ja mahdollisten mikrobilääkeresistenssien selvitys.  

 



 

 
 

Tutkituista näytteistä oli eristetty 22 kampylobakteeri-isolaattia, joista 18 tunnistettiin Campylobacter 

jejuni-lajin edustajiksi. Muita neljää isolaattia ei kyetty tunnistamaan luotettavasti, ja ne 

todennäköisesti edustavat uusia aiemmin kuvaamattomia Campylobacterales-lahkon lajeja. MLST-

tyypityksessä havaittiin, että Campylobacter jejuni-kantojen joukossa esiintyi sekvenssityyppejä ST-45 

(ST-45 CC), ST-3904 (ST-45 CC), ST-11 (ST-45 CC) ja ST-9477. Lisäksi löydettiin uusi 

sekvenssityyppi, ST-11770.  Näistä erityisesti ST-45 on aikaisemmin ollut yleisin siipikarjalla 

Suomessa tavattu sekvenssityyppi ja yleinen Suomessa myös ihmisten infektioissa. 

Mikrobilääkeresistenssiä koskevissa analyyseissa ei havaittu moniresistenssiä tai hankittua 

resistenssiä yhdelläkään kannalla. Tulokset ovat hypoteesin mukaisia ja osoittavat, että tutkituilla 

rotilla esiintyy erilaisia kampylobakteereita, joista osalla on potentiaalia tarttua ihmisiin ja 

tuotantoeläimiin. Rottien merkitystä kampylobakteerin leviämisessä tulisi kuitenkin tutkia vielä lisää 

ennen kuin voidaan tehdä johtopäätöksiä rottien roolista kampylobakteerin levittäjinä. 
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1 JOHDANTO 

 

Campylobacter-sukuun kuuluvat bakteerilajit eli kampylobakteerit ovat eläimillä ja ihmisillä 

yleisesti esiintyviä zoonoottisia bakteereja. Ne kuuluvat monien eläinlajien suoliston 

normaalimikrobistoon, eivätkä kommensaaleina aiheuta isännälleen merkittävää 

terveydellistä haittaa (katsauksessa Facciola ym. 2017). Ihmisille puolestaan kampylobakteerit 

aiheuttavat kampylobakterioosiksi kutsuttua suolistotulehdusta, joka ilmenee tyypillisesti 

noin viikon kestävänä kuumeisena ripulitautina. Toisinaan tartunnan saaneille ihmisille 

kehittyy jälkitauteja, joista tärkeimpiä ovat tulehdukselliset suolistosairaudet, reaktiivinen 

niveltulehdus ja autoimmuunisairaus Guillain-Barrén oireyhtymä (katsauksessa Kaakoush ym. 

2015). Kliinisesti merkittävimpiä kampylobakteerilajeja ovat termotolerantit 

kampylobakteerit, erityisesti Campylobacter jejuni ja Campylobacter coli (katsauksessa 

Facciola ym. 2017). 

 

Kampylobakteeri on maailmanlaajuisesti yleisin bakteeriperäisen suolistotulehduksen 

aiheuttaja. Euroopan elintarviketurvallisuusviraston mukaan Euroopan Unionin alueella 

raportoidaan yli 246 000 kampylobakterioositapausta vuosittain ja tapauksia arvioidaan 

todellisuudessa esiintyvän jopa 9 miljoonaa vuosittain (Euroopan 

elintarviketurvallisuusvirasto 2022). Kampylobakteerien tartuntareitti on feko-oraalinen ja 

tartunta saadaan tyypillisimmin elintarvikkeiden välityksellä (katsauksessa Facciola ym. 2017). 

Kampylobakteereita esiintyy laajasti monilla eri tuotantoeläimillä, jonka takia huono hygienia 

elintarvikeketjussa voi johtaa elintarvikkeiden saastumiseen bakteereilla. Riskielintarvikkeista 

merkittävin on raaka tai huonosti kypsennetty siipikarjanliha (Mughini Gras ym. 2012), sillä 

ihmisille patogeenisiä termotolerantteja kampylobakteereita esiintyy erityisesti linnuissa 

(katsauksessa Ahmed ja Gulhan 2021). Siipikarjanlihan on arvioitu aiheuttavan noin 20–30 % 

kampylobakterioositapauksista (Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto 2022).  

 

Rotilla on selkeä rooli tiettyjen tautien, kuten leptospiroosin ja ruton, leviämisessä. Esimerkiksi 

ruton suhteen rotat toimivat ruttoa aiheuttavan Yersinia pestis-bakteerin vektorina ja bakteeri 
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leviää rotista ihmisiin kirppujen välityksellä (katsauksessa Himsworth ym. 2013). Rottien 

tiedetään myös kykenevän kantamaan kampylobakteereita ja erittämään niitä ulosteisiinsa 

(katsauksessa Himsworth ym. 2013). Lisäksi joidenkin tutkimusten mukaan pitopaikan 

lähistöllä asuvat jyrsijät lisäävät tuotantoeläinten riskiä saada kampylobakteeritartunta 

(katsauksessa Meerburg ja Kijlstra 2007). Näin ollen on mahdollista, että rotilla voisi olla jokin 

rooli kampylobakteerin leviämisessä. Kampylobakteerin tartuntareitit eivät muutenkaan ole 

täysin selkeitä; esimerkiksi kananpoikaiset eivät tyypillisesti kuoriutuessaan kanna 

kampylobakteeria, mutta jossakin vaiheessa parvi saa tartunnan, sillä kampylobakteeria 

esiintyy yleisesti siipikarjaparvissa (Battersby ym. 2016).  

 

Kampylobakteerin esiintyvyyttä on tutkittu haittaeläimistä esimerkiksi luonnonvaraisilla 

linnuilla (katsauksessa Ahmed ja Gulhan 2021, Kürecki ym. 2021) ja jyrsijöillä sekä 

pikkunisäkkäillä (Meerburg ym. 2006, Olkkola ym. 2021). Edellä mainituissa jyrsijöihin ja 

pikkunisäkkäisiin kohdistuvissa tutkimuksissa (Meerburg ym. 2006, Olkkola ym. 2021) rottien 

otoskoko oli kuitenkin pieni, todennäköisesti niiden neofobisesta luonteesta johtuen. Rottien 

neofobisuus tarkoittaa sitä, että ne välttelevät uusia asioita, esimerkiksi jyrsijöiden pyyntiin 

käytettyjä loukkuja. Täten rottien pyynti on aikavievää ja hankalaa, joten suuria otoskokoja on 

vaikea saada. Onkin oleellista saada lisää tutkimustietoa kampylobakteerien esiintymisestä 

rotilla, jotta voidaan arvioida, minkälainen rooli niillä mahdollisesti on kampylobakteerin 

leviämisessä. Tämä tieto puolestaan auttaa kampylobakteerin torjuntatoimien 

kohdentamisessa – mikäli rotilla havaitaan olevan jokin rooli kampylobakteerin leviämisessä, 

voidaan kampylobakteerin leviämistä ehkäistä kehittämällä rottien torjuntaan käytettäviä 

menetelmiä.  

 

Tässä tutkielmassa käsitellään vuosien 2019 ja 2021 välisenä aikana pääkaupunkiseudulta 

pyydetyistä rotista eristettyjä kampylobakteeri-isolaatteja. Tutkielman kirjallisuuskatsauksen 

tarkoitus on luoda yleiskuva kampylobakteereista ihmisten ja eläinten taudinaiheuttajina. 

Lisäksi kirjallisuuskatsauksessa perehdytään rottien rooliin erilaisten taudinaiheuttajien 

levittäjinä ja reservuaareina. Kokeellisen osan tavoite on analysoida kampylobakteeri-

isolaattien kokogenomisekvenssejä ja tarkastella, minkälaisia kampylobakteereita urbaanissa 
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ympäristössä asuvilla rotilla esiintyy. Tutkielmassa pohdittavia tutkimuskysymyksiä ovat muun 

muassa:  

I) Esiintyykö suomalaisilla kaupunkirotilla kampylobakteereita ja erityisesti esiintyykö 

niillä ihmisten infektioissa merkittäviä termotolerantteja kampylobakteerilajeja?  

II) Mikäli rotilla esiintyy Campylobacter jejuni-lajia, esiintyykö niillä samoja C. jejuni-lajin 

genotyyppejä kuin ihmisillä?  

III) Miten kampylobakteerien esiintyvyys rotilla vaihtelee alueittain ja kuukausittain? 

Miten rotilta löydetyt kampylobakteerien genotyypit vaihtelevat alueittain ja 

kuukausittain? 

IV) Esiintyykö rotista eristetyissä kampylobakteereissa mikrobilääkeresistenssiä?  

Tutkielman hypoteesina on, että rotilla esiintyy kampylobakteereita ja myös kansanterveyden 

kannalta erityisen merkittäviä termotolerantteja kampylobakteereja.  
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

2.1 Kampylobakteerit 

 

Campylobacter-sukuun kuuluvat bakteerilajit eli kampylobakteerit ovat gram-negatiivisia, 

kaarevia tai kierteisiä sauvabakteereita. Ne ovat kooltaan 0,5–5,0 μm pitkiä ja 0,2–0,8 μm 

leveitä. Lähes kaikilla kampylobakteerilajeilla on yksi tai kaksi polaarista flagellaa, joiden avulla 

bakteerisolut liikkuvat ympäristössään (katsauksessa Bolton 2015). Kampylobakteerit ovat 

mikroaerofiilisiä ja kapnofiilisiä, eli ne kasvavat parhaiten vähähappisessa ympäristössä, jossa 

on runsaasti hiilidioksidia. Ravinnokseen kampylobakteerit käyttävät aminohappoja ja 

sitruunahappokierron välituotteita, eivätkä täten hapeta tai fermentoi hiilihydraatteja. Suurin 

osa lajeista on oksidaasipositiivisia (katsauksessa Snelling ym. 2005). Kliinisesti 

merkittävimmät kampylobakteerit kasvavat parhaiten 37–42 °C lämpötilassa, eivätkä kykene 

kasvamaan alle 30 °C tai yli 55 °C lämpötiloissa. Tämän vuoksi niitä kutsutaankin 

termotoleranteiksi kampylobakteereiksi (katsauksessa Facciola ym. 2017). Campylobacter-

sukuun kuuluu tällä hetkellä 41 lajia ja 13 alalajia (List of Prokaryotic names with Standing in 

Nomenclature 2022).  

 

2.2 Kampylobakteerin leviäminen 

 

Kampylobakteerit ovat zoonoottisia bakteereita, eli ne voivat tarttua eläimestä ihmiseen ja 

päinvastoin. Kampylobakteerin tartuntareitti on feko-oraalinen ja tartunta saadaan 

tyypillisimmin sairaan eläimen tai ihmisen ulosteella kontaminoituneista elintarvikkeista tai 

vedestä (katsauksessa Facciola ym. 2017). Kampylobakteerin infektiivisen annoksen on 

arvioitu olevan hyvin pieni, jopa vain 500 solua (katsauksessa Kothary ja Babu 2001). 

Eläinperäiset elintarvikkeet ovat tyypillinen tartunnanlähde, koska kampylobakteerit ovat 

kommensaaleja monien tuotantoeläinten suolistossa. Siipikarjanlihaa pidetään erityisen 

tärkeänä riskielintarvikkeena; on arvioitu, että jopa 50–70 % ihmisten 

kampylobakterioositapauksissa tartunnanlähteenä on ollut siipikarjanliha. Suurin 
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kampylobakterioosin riskitekijä onkin kypsentämättömän tai huonosti kypsennetyn 

siipikarjanlihan käsittely tai syöminen. Muita tärkeitä riskielintarvikkeita ovat raakamaito, 

kypsentämätön punainen liha sekä saastuneet hedelmät ja vihannekset (katsauksessa Facciola 

ym. 2017). Vaikka kampylobakteeri on pääasiassa elintarvikevälitteinen patogeeni, ovat myös 

muut tartuntareitit mahdollisia. Kampylobakterioosin riskitekijöiksi on tunnistettu muun 

muassa kissojen tai koirien omistaminen, ammattiin liittyvä altistuminen eläimille ja uima-

altaissa uiminen sekä kontakti suolistotulehduksesta kärsivän ihmisen kanssa (Mughini Gras 

ym. 2012). Näin ollen kampylobakteeritartunnan saaminen suorassa eläinkontaktissa tai 

ympäristön välityksellä on myös mahdollista.  

 

2.3 Kampylobakterioosi 

 

Kampylobakteerit ovat maailmanlaajuisesti yleisin bakteeriperäisen suolistotulehduksen 

aiheuttaja ihmisillä. Niiden aiheuttamaa tautia kutsutaan kampylobakterioosiksi. 

Kampylobakteerilajeista merkittävin taudinaiheuttaja on Campylobacter jejuni, jonka 

arvioidaan aiheuttavan jopa noin 90 % kampylobakteeritartuntoihin liitetyistä ripulitaudeista 

(katsauksessa Bronowski ym. 2014). Ihmisille suolisto-oireita voivat kuitenkin aiheuttaa myös 

muun muassa Campylobacter coli, Campylobacter lari ja Campylobacter fetus. 

Suolistotulehdusten lisäksi kampylobakteeritartunnat on ihmisillä yhdistetty mm. 

aivokalvontulehduksiin, parodontiittiin ja bakteremiaan. Kampylobakteereita on myös 

eristetty useista erilaisista paiseista. Kaikki kampylobakteerilajit eivät kuitenkaan välttämättä 

ole ihmisille patogeenisiä tai niiden ei ainakaan ole todistettu aiheuttavan ihmisille oireellisia 

tartuntoja (katsauksessa Costa ja Iraola 2019). Akuutin taudin lisäksi 

kampylobakteeritartuntoihin on liitetty myös muutamia jälkitauteja, kuten esimerkiksi 

tulehdukselliset suolistosairaudet, reaktiivinen niveltulehdus ja harvinaisissa tapauksissa 

autoimmuunisairaus Guillain-Barrén oireyhtymä (katsauksessa Facciola ym. 2017). 

 

Kampylobakteerien aiheuttamat suolistotulehdukset ovat tyypillisesti itsestään rajoittuvia 

kuumeisia ripulitauteja. Kampylobakterioosin oireenkuvaan kuuluu vetinen tai verinen ripuli, 
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kuume, vatsakipu ja painonlasku. Oireet kestävät keskimäärin 6 päivää ja alkavat yleensä 24–

72 tuntia tartunnan saamisen jälkeen (katsauksessa Kaakoush ym. 2015). Oireiden vakavuus 

riippuu kuitenkin tartunnan saaneen ihmisen immuunipuolustuksen tasosta ja osaltaan myös 

kampylobakteerikannasta, sillä jotkin kannat on liitetty vakavampiin tautimuotoihin. Tartunta 

voi myös olla oireeton (katsauksessa Bolton 2015). 

 

Kampylobakteeri on yleisin suolistotulehduksia aiheuttava bakteeri myös Suomessa. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tartuntatautirekisterin mukaan vuonna 2021 

Suomessa ilmoitettiin 1798 kampylobakteeritapausta, mutta tyypillisesti tapauksia 

ilmoitetaan noin 3000–4000 vuosittain. Kampylobakteerin ilmaantuvuus on vuosien 2000 ja 

2019 välisenä aikana ollut joka vuosi korkeinta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin 

alueella. Näiden vuosien aikana kampylobakteerin ilmaantuvuus koko väestössä on 

keskimäärin ollut noin 77/100 000 asukasta kohti, kun taas Helsingin ja Uudenmaan 

sairaanhoitopiirin alueella se on kyseisellä aikavälillä ollut keskimäärin 117/100 000 asukasta 

kohti (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2021). Kampylobakteerioositapausten 

ilmaantuvuudessa on havaittavissa vuodenaikaisvaihtelua; tapauksia ilmoitetaan eniten 

kesäkuukausina, heinä- ja elokuussa. Kesäkuukausina myös kotoperäisten tartuntojen 

merkitys korostuu (Ruokavirasto 2021).  

 

2.4 Kampylobakteeri eläimillä 

 

Kampylobakteereita on eristetty monilta eläinlajeilta; linnuilta, nisäkkäiltä ja matelijoilta. 

Kampylobakteereita on havaittu naudoilla, lampailla, sioilla, kanoilla, koirilla ja kissoilla eli 

lähes kaikilla yleisimmillä kotieläinlajeilla. Eläimillä kampylobakteerit voivat aiheuttaa mm. 

sporadisia abortteja, hedelmällisyysongelmia ja ripulia (katsauksessa Costa ja Iraola 2019). 

Monet eläinlajit kuitenkin kantavat kampylobakteereita osana suolistonsa normaaliflooraa, 

eikä bakteeri aiheuta niille oireellista tartuntaa (katsauksessa Facciola ym. 2017). 
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2.4.1 Luonnonvaraiset linnut ja siipikarja 

 

Luonnonvaraisten lintujen tiedetään olevan merkittävä kampylobakteerin reservuaari ja 

kampylobakteereita onkin eristetty monilta lintulajeilta. Näihin lajeihin lukeutuu muun 

muassa erilaisia petolintuja, vesilintuja, kyyhkyjä, lokkeja ja variksia. Linnuissa esiintyy 

erityisesti termotolerantteja kampylobakteereita C. jejuni, C. coli ja C. lari (katsauksessa 

Ahmed ja Gulhan 2021). Kampylobakteerin esiintyvyyden on havaittu olevan hyvinkin korkea 

tietyillä luonnonvaraisilla lintulajeilla. Eräässä turkkilaisessa tutkimuksessa kampylobakteerin 

esiintyvyys tutkituilla nokikanoilla oli jopa 93 % (Kürecki ym. 2021). 

 

Termofiilisiä kampylobakteereita esiintyy myös laajasti eri siipikarjalajeilla, kuten broilereilla, 

munintakanoilla, ankoilla ja kalkkunoilla. Eniten siipikarjalla esiintyy C. jejuni-lajia, mutta myös 

C. coli ja C. lari-lajeja havaitaan parvissa toisinaan. Kampylobakteerin esiintyvyys vaihtelee 

hyvin laajasti siipikarjaparvissa, mutta voi olla jopa 90 % (katsauksessa Shane 2000). 

 

Kampylobakteeritartunta ei yleensä aiheuta oireita linnuille, mutta nuorissa linnunpojissa 

patogeeniset C. jejuni-kannat voivat aiheuttaa kuolleisuuden nousua, ripulia, maksan 

nekroosia ja suolistomuutoksia. Siipikarjalla kampylobakteerin mahdollisia tartuntalähteitä 

ovat mm. saastunut vesi, fomiitit, luonnonvaraiset linnut, hyönteiset ja rotat (katsauksessa 

Shane 2000). Kampylobakteeri leviää parvissa tehokkaasti, sillä grammassa tartunnan saaneen 

linnun ulostetta voi bakteeria olla jopa 108 pesäkettä muodostavaa yksikköä (katsauksessa 

Facciola ym. 2017). 

 

Suomessa kampylobakteerien esiintymistä siipikarjanlihassa seurataan osana teurastamoiden 

omavalvontaa. Seurantaa on tehty vuodesta 2004 lähtien ja tänä aikana kampylobakteeria on 

löydetty keskimäärin 6,5 % kesäkuun ja lokakuun välisenä aikana teurastetuissa broilerieristä. 

Kampylobakteerin esiintyvyys teuraserissä on korkeimmillaan heinäkuun ja elokuun välisenä 

aikana, jolloin se on keskimäärin 10,5 %. Vuonna 2020 kampylobakteerin esiintyvyys oli 



 

8 
 

korkeimmillaan heinäkuussa, jolloin tutkituista teuraseristä 6 % todettiin kampylobakteeria 

(Ruokavirasto 2021).  

 

2.4.2 Muut tuotantoeläimet 

 

Siipikarjan lisäksi kampylobakteereita esiintyy monilla muillakin tuotantoeläinlajeilla, muun 

muassa naudoilla, lampailla ja sioilla. Naudoilla kampylobakteeritartunta voi aiheuttaa 

hedelmällisyysongelmia ja sporadisia abortteja. Myös lampailla kampylobakteeritartunnat on 

yhdistetty abortteihin. Sioilla kampylobakteeri on liitetty proliferatiiviseen ileiittiin eli 

sykkyräsuolen tulehdukseen (katsauksessa Costa ja Iraola 2019). Naudoilla ja lampailla yleisin 

laji on C. jejuni, sioilla puolestaan C. coli (Oporto ym. 2007). Eräässä katsausartikkelissa 

havaittiin kampylobakteerin esiintyvyyden vaihtelevan naudoilla 0–80 % välillä, kun taas 

lampailla esiintyvyys oli katsauksen mukaan 20 % (katsauksessa Moore ym. 2005). Toisen 

katsausartikkelin mukaan sioista noin 40–60 % kantoi kampylobakteeria (katsauksessa 

Chlebicz ja Śliżewska 2018). 

 

2.4.3 Koira ja kissa 

 

Koirien ja kissojen ulostenäytteistä eristetään usein kampylobakteereita ja kyseisten eläinten 

tartunnat ovat tyypillisesti oireettomia (katsauksessa Acke 2018). Osa koirien ja kissojen 

kampylobakteeritartunnoista on myös liitetty ripuliin (katsauksessa Costa ja Iraola 2019). 

Koirilla ja kissoilla yleisimmin tavattuja kampylobakteerilajeja ovat Campylobacter upsaliensis, 

C. jejuni ja Campylobacter helveticus (katsauksessa Acke 2018). Koirilla ja kissoilla 

kampylobakteerin esiintyvyys vaihtelee laajasti (katsauksessa Whiley ym. 2013). Esimerkiksi 

eräässä kanadalaisessa tutkimuksessa havaittiin, että tutkittujen terveiden koirien 

ulostenäytteistä 58 % esiintyi kampylobakteeria. Lisäksi tutkimuksessa tutkittiin ripulista 

kärsivien koirien ulostenäytteitä. Ripulista kärsivien koirien ulostenäytteissä 

kampylobakteeria löytyi 97 % koirista. Ripulista kärsivien koirien ulosteessa havaittiin myös 

enemmän eri kampylobakteerilajeja kuin terveillä koirilla (Chaban ym. 2010). 
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2.4.4 Jyrsijät ja muut pikkunisäkkäät 

 

Pitopaikkojen läheisyydessä asuvien jyrsijöiden epäillään lisäävän tuotantoeläinten riskiä 

saada kampylobakteeritartunta, sillä mikäli alueen jyrsijäpopulaatiossa on kampylobakteerin 

kantajia, nämä kantajat voivat ulosteillaan saastuttaa esimerkiksi tuotantoeläinten rehun tai 

juomaveden (katsauksessa Meerburg ja Kijlstra 2007). Tiedetään, että jotkin jyrsijät ja 

pikkunisäkkäät kykenevät toimimaan kampylobakteerien kantajina. Kampylobakteereita on 

eristetty muun muassa metsämyyristä, metsähiiristä, kotihiiristä ja isorotista (Olkkola ym. 

2021). Jyrsijöillä on tavattu ainakin lajeja C. jejuni, C. coli ja Campylobacter hyointestinalis 

(Meerburg ym. 2006). Kampylobakteerin esiintyvyys jyrsijöillä ja pikkunisäkkäillä vaihtelee 

jonkin verran, erään kotimaisen tutkimuksen mukaan noin 0–66 % välillä (Olkkola ym. 2021). 

Kyseisessä tutkimuksessa kampylobakteerin esiintyvyys rotilla oli 20,0 % (2/10) (Olkkola ym. 

2021). Eräässä alankomaisessa tutkimuksessa puolestaan kampylobakteerin esiintyvyys rotilla 

oli 12,5 % (1/8) (Meerburg ym. 2006). 

 

2.5 Rotat zoonoottisten tautien levittäjinä 

 

Rottien tiedetään kantavan useita erilaisia viruksia, bakteereja, loisia ja alkueliöitä, joista osa 

voi tarttua ihmiseen. Strandin ja Lundkvistin systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa (2019) 

tarkasteltiin rottien kantamia patogeeneja Euroopassa vuosien 1995–2016 välillä. Katsauksen 

mukaan rottien on havaittu kantavan 53 mahdollisesti zoonoottista taudinaiheuttajaa. 

Isorotilla (Rattus norvegicus) oli raportoitu esiintyvän 48 eri patogeeniä ja mustarotilla (Rattus 

rattus) 20 eri patogeeniä. Maaseudulla asuvilla isorotilla esiintyi enemmän tutkittuja 

patogeeneja kuin urbaanissa ympäristöissä asuvilla isorotilla. Mustarotilla tilanne oli 

päinvastainen; kaupunkiympäristössä asuvilla mustarotilla esiintyi enemmän patogeeneja 

kuin maaseudulla asuvilla (katsauksessa Strand ja Lundkvist 2019). Jotkin rotilla esiintyvistä 

zoonoottisista patogeeneista, kuten esimerkiksi Yersinia pestis-bakteeri ja Angiostrongylus 

cantonensis-loismato, voivat aiheuttaa oireellisen tartunnan myös itse rotalle. Rotat kuitenkin 

kantavat myös monia taudinaiheuttajia elimistössään ilman oireita (katsauksessa Himsworth 

ym. 2013).  
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2.5.1 Rotilla esiintyviä zoonoottisia taudinaiheuttajia 

 

Rotat ovat erityisen tunnettuja Yersinia pestis-bakteerin aiheuttaman ruton lähteenä, mutta 

niillä voi olla myös rooli monien muiden bakteeriperäisten tautien levittäjinä. Rotilla esiintyviin 

zoonoottisiin bakteereihin lukeutuu muun muassa Leptospira interrogans, Yersinia pestis, 

Rickettsia typhi, Streptobacillus moniliformis ja Bartonella-suvun bakteerilajit. Myös monet 

ruuansulatuskanavan bakteerit, kuten Escherichia coli, Salmonella spp. ja Campylobacter spp., 

kykenevät kolonisoimaan rottia. Rotat eivät levitä erityisen montaa zoonoottista virusta, 

mutta ne ovat esimerkiksi Soul hantaviruksen luontainen isäntäeläin. Kyseinen hantavirus 

aiheuttaa ihmisille verenvuotokuumetta (katsauksessa Himsworth ym. 2013). 

 

Bakteerien ja virusten lisäksi rotilla esiintyy joitakin zoonoottisia loisia. Rotilla on havaittu 

esimerkiksi loismatoja Hymenolepis nana, Capillaria hepatica (katsauksessa Strand ja 

Lundkvist 2019) ja Angiostrongylus cantonensis (katsauksessa Himsworth ym. 2013). Rotat 

kykenevät myös toimimaan väli-isäntänä Toxoplasma spp.-loiseliöille, tosin ne eivät suoraan 

kykene tartuttamaan ihmisiä, vaan tartunta siirtyy rotasta esimerkiksi kissaan ja tätä kautta 

ihmiseen (katsauksessa Himsworth ym. 2013). 

 

2.5.2 Taudinaiheuttajien leviäminen rotista ihmisiin 

 

Monet rottien levittämät taudit tarttuvat ihmisiin infektoituneen rotan ulosteiden tai virtsan 

välityksellä. Esimerkiksi Leptospira-suvun bakteerien aiheuttama kuumetauti, leptospiroosi, 

leviää infektoituneiden rottien virtsan välityksellä. Ihminen voi saada tartunnan suorasti 

olemalla kontaktissa rotan virtsaan tai epäsuorasti esimerkiksi saastuneen maaperän tai 

juomaveden välityksellä (katsauksessa Himsworth ym. 2013). Rotat voivat levittää ihmisiin 

tauteja myös esimerkiksi puremien tai hengitysilman kautta (katsauksessa Meerburg ym. 

2009). Rotan puremasta voi ihmiselle kehittyä esimerkiksi Staphylococcus aureus- tai 

Pasteurella multocida-bakteerin aiheuttama tavanomainen haavainfektio. Rotilla voi esiintyä 

myös Streptobacillus moniliformis- ja Spirillium minus-bakteereita, jotka aiheuttavat ihmisille 
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rotanpuremakuumetta (katsauksessa Syrjänen ym. 2005). Tauteja voivat levittää sekä 

luonnonvaraiset rotat että lemmikkeinä pidettävät kesyrotat. Ihmisten Soul 

hantavirustartunnat on liitetty kesyrottien pitoon ja laboratoriorottien kanssa työskentelyyn. 

Kesyrottien omistajien keskuudessa on jopa ollut Soul hantaviruksen aiheuttamia 

taudinpurkauksia (katsauksessa Childs ym. 2019). 

 

Tietyt rottien levittämät taudit vaativat jonkinlaisen vektorin tai väli-isännän, esimerkiksi 

kirpun tai puutiaisen, levitäkseen ihmisiin. Näiden tautien suhteen rotat toimivat 

taudinaiheuttajan reservuaarina, mutta eivät itsessään levitä tautia ihmisiin. Esimerkiksi 

Yersinia pestis-bakteerin aiheuttama rutto ei leviä rotista ihmisiin suoraan, vaan kirppujen 

välityksellä. Kirppu saa Yersinia pestis-bakteerin rotalta, jonka jälkeen se tarttuu ihmiseen ja 

täten siirtää bakteeria ihmisisäntäänsä. Myös Rickettsia typhi ja Bartonella spp.-bakteerit 

siirtyvät rotista ihmisiin kirppujen välityksellä (katsauksessa Himsworth ym. 2013). Rotat 

voivat levittää zoonoottisia tauteja ihmisiin myös toisen eläimen välityksellä; rotat voivat 

esimerkiksi tartuttaa tuotantoeläimiä ja näin viedä taudinaiheuttajia elintarvikeketjuun 

(katsauksessa Meerburg ym. 2009). Lisäksi on mahdollista, että rottia saalistavat 

lemmikkieläimet, kuten koirat ja kissat, voisivat levittää rottien kantamia zoonoottisia tauteja 

ihmisiin. On esimerkiksi ehdotettu, että ihminen voisi saada rotanpuremakuumeen koiran 

puremasta, jos kyseinen koira on saalistanut rottia (Wouters ym. 2008).  

 

2.5.3 Kaupunkirottien aiheuttama zoonoosiriski 

 

Rottia esiintyy laajasti kaupunkiympäristöissä ympäri maailmaa. Urbaaneissa ympäristöissä 

rotat elävät usein lähellä ihmisiä ja kulkevat alueilla, joissa myös ihmiset liikkuvat paljon. Täten 

rottien ja ihmisten välillä voi olla monia suoria ja epäsuoria kontakteja. Näiden erilaisten 

vuorovaikutusten myötä on mahdollista, että patogeenejä leviää alueen rottapopulaation ja 

ihmispopulaation välillä. 
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Rottiin liitetyt riskit ovat erityisen merkittäviä sellaisilla urbaaneilla alueilla, joissa on puutteita 

infrastruktuurissa, asumisessa ja sanitaatiossa (katsauksessa Byers ym. 2019). Kasvavissa 

urbaaneissa yhteisöissä ja erityisesti köyhemmillä alueilla rottiin yhdistettyjen zoonoosien, 

kuten leptospiroosin, esiintyvyys on nousussa (katsauksessa Himsworth ym. 2013). Soul 

hantaviruksen aiheuttaman verenvuotokuumeen ilmaantuvuus on ollut nousussa kiinalaisissa 

kaupungeissa (Guan ym. 2009). Tämän nousun oletetaan johtuvan sekä kaupunkien 

ihmisväestöjen kasvusta että kaupunkien urbaanien rottapopulaatioiden kasvusta. Toisin 

sanoen, mitä enemmän alueella on rottia, sitä enemmän siellä on myös todennäköisesti 

rottien kantamia patogeeneja. Kaupungistumisen lisäksi monet muut tekijät vaikuttavat 

rottien levittämiin tauteihin. Esimerkiksi sääolosuhteet, ilmasto ja vuodenaika voivat vaikuttaa 

rottiin yhdistettyjen zoonoosien esiintyvyyteen kaupunkialueilla. Myös rottapopulaation 

sisäiset tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon ja minkälaisia patogeeneja populaatiossa 

esiintyy ja täten myös siihen, kuinka suuri zoonoottinen riski kyseinen rottapopulaatio on. 

Iäkkäillä rotilla on todennäköisesti enemmän tiettyjä patogeenejä (esimerkiksi Leptospira spp., 

Soul hantavirus ja hepatiitti E virus) kuin nuorilla rotilla, sillä niillä on ollut enemmän aikaa 

altistua kyseisille patogeeneille. Näin ollen hyvin vakiintuneet rottapopulaatiot 

todennäköisesti kantavat eniten taudinaiheuttajia. Toisaalta rottapopulaatioiden karsiminen 

voi horjuttaa populaatioiden sosiaalista rakennetta ja täten lisätä tautien leviämistä 

(katsauksessa Himsworth ym. 2013).  

 

2.6 Kampylobakteerien tunnistaminen ja tyypitys 

 

Kampylobakteerien tunnistukseen ja tyypitykseen on käytetty ja kehitetty useita eri 

menetelmiä. Perinteisesti kampylobakteereja on kyetty tunnistamaan sukutasolla käyttämällä 

niille selektiivisiä elatusaineita ja kampylobakteereille suotuisia olosuhteita. 

Kampylobakteerien tunnistus pelkillä bakteeriviljelyyn liittyvillä menetelmillä ei kuitenkaan 

ole täysin luotettavaa, sillä kampylobakteereille selektiivisiltä elatusaineilta on eristetty mm. 

Oscillospira-, Acinetobacter-, Enterococcus- ja Bacillus-sukujen bakteereita. Tunnistukseen 

onkin kehitetty immunologisia menetelmiä, joilla kampylobakteereita on voitu tunnistaa 

niiden pintarakenteiden perusteella. Näihinkin liittyy omat ongelmansa, sillä esimerkiksi 
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entsyymimääritteinen immunosorbenttimääritys (ELISA) voi ristireaktioiden myötä aiheuttaa 

vääriä positiivisia tuloksia. Sukutason tunnistusta ja myös lajintunnistusta voidaan tehdä 

polymeraasiketjureaktioon (PCR) pohjautuvilla menetelmillä. PCR-menetelmät pohjautuvat 

kampylobakteereille spesifisten alukkeiden käyttöön, jotka tunnistavat tutkittavassa DNA:ssa 

tai RNA:ssa jonkin tietyn sekvenssin. Tunnistukseen on käytetty esimerkiksi 16S rRNA:ta ja 

flagelliinigeenejä. PCR-menetelmiä on kuitenkin ollut hankala optimoida ja alukkeet eivät 

välttämättä aina ole tarpeeksi spesifisiä tunnistaakseen pelkästään kampylobakteereita tai 

tiettyä kampylobakteerilajia (katsauksessa Ricke ym. 2019).  

 

Kampylobakteereiksi tunnistettuja isolaatteja voidaan tutkia tarkemmin käyttämällä erilaisia 

tyypitysmenetelmiä. Tyypitys voi antaa tietoa bakteerikannan alkuperästä ja siitä, minkälaisia 

sukulaissuhteita sillä on muihin isolaatteihin. Kampylobakteerien tyypitykseen käytetään 

useita erilaisia fenotyyppisiä ja genotyyppisiä menetelmiä. Tyypitys pohjautuu siihen, että 

toisilleen sukua olevien isolaattien oletetaan jakavan tiettyjä ominaisuuksia ja piirteitä, jotka 

erottavat ne muista isolaateista. Fenotyypitysmenetelmiin lukeutuu muun muassa biotyypitys, 

serotyypitys ja multilokus entsyymi elektroforeesi (MLEE). Näiden menetelmien avulla 

kampylobakteereita voidaan tunnistaa sukutasolla ja lajitasolla ja lisäksi samaan lajiin kuuluvia 

kampylobakteereita voidaan serotyypityksen avulla jakaa serotyyppeihin. 

Fenotyypitysmenetelmien erotuskyky ja toistettavuus ovat kuitenkin usein heikkoja. 

Genotyypitysmenetelmiä ovat esimerkiksi multilokus-sekvenssityypitys (MLST), PCR ja 

pulssikenttägeelielektroforeesi (PFGE). Genotyypitysmenetelmät pohjautuvat bakteerin 

geneettisiin ominaisuuksiin, jonka vuoksi erotuskyky ja toistettavuus ovat niiden vahvuuksia. 

Genotyypitysmenetelmien ongelmia puolestaan ovat menetelmien hinta ja se, että joidenkin 

testien suorittaminen voi olla haastavaa tai aikaa vievää (katsauksessa Eberle ja Kiess 2012). 

 

Sekvensointiteknologian kehitys on mahdollistanut bakteerilajien tarkemman tunnistuksen ja 

tyypityksen kokogenomisekvensoinnin avulla. Kokogenomisekvenssidatan avulla kyetään 

selvittämään isolaattien välisiä sukulaissuhteita, tarkastelemalla isolaattien 

genomisekvenssien välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä. Tämän tiedon perusteella voidaan arvioida, 

mistä lähteistä isolaatit voisivat olla peräisin ja minkälaisia mahdollisia tartuntareittejä niillä 
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on. Lisäksi sekvensseistä kyetään tunnistamaan virulenssitekijöitä ja mikrobilääkeresistenssiä 

aiheuttavia geenejä sekä mutaatioita. Nykyään kokogenomisekvenssidataa kyetään 

analysoimaan erilaisten bioinformatiikan työkalujen avulla, jolloin tutkittavien eliöiden 

tarkastelu geneettisellä tasolla on aiempaa vaivattomampaa (katsauksessa Gunasekara ym. 

2022). Kokogenomisekvensoinnin vahvuuksia ovat muun muassa avoin pääsy moniin 

genomisekvenssien tietokantoihin, hyvä erotuskyky ja kyky tunnistaa virulenssitekijöihin ja 

mikrobilääkeresistenssiin liittyviä geenejä (katsauksessa Ricke ym. 2019). 

 

2.6.1 Lajintunnistus 

 

Bakteerikantojen välisiä sukulaissuhteita voidaan arvioida vertailemalla niiden genomien 

nukleotidejä tai niiden koodaamia aminohappoja (Arahal 2014). Tätä voidaan tehdä 

esimerkiksi ANI (average nucleotide identity) ja AAI (amino acid identity)-arvojen avulla. ANI 

kuvastaa sitä, kuinka suuri osa kahden eri genomin nukleotideistä ortologisissa geeneissä 

vastaa toisiaan. Ortologiset geenit ovat toistensa kanssa samankaltaisia geenejä, jotka ovat 

eronneet toisistaan lajiutumisen yhteydessä. Mikäli kahden eri genomin ortologiset geenit 

ovat keskenään samankaltaisia, ovat nämä genomit todennäköisesti saman lajin edustajilta. 

80–100 % ANI osoittaa, että kaksi genomia ovat toisilleen vahvasti sukua. AAI puolestaan 

kuvaa sitä, kuinka suuri osa kahden eri genomin aminohapoista on samoja. Sitä käytetään 

enemmän vertaillessa genomeja, jotka ovat kaukaisempaa sukua toisilleen (Rodriguez ym. 

2018). 

 

ANI pohjautuu useisiin geeneihin ja on täten luotettavampi tunnistusmenetelmä kuin yhteen 

geeniin pohjautuvat tunnistusmenetelmät, esimerkiksi 16S rRNA-geenin analyysi. ANI-arvot 

eivät myöskään muutu herkästi horisontaalisen geeninsiirron tai nopeasti kehittyvien geenien 

vuoksi. ANI-arvot ovat tyypillisesti hyvin linjassa DNA-DNA-hybridisaatio-arvojen (DDH) kanssa 

(Arahal 2014). 
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2.6.2 Multilokus-sekvenssityypitys (MLST) 

 

Multilokus-sekvenssityypitys (multilocus sequence typing, MLST) on molekyylibiologian 

menetelmä, jota käytetään bakteerikantojen tunnistukseen ja luokitteluun. MLST kehitettiin 

vuonna 1998, koska muut siihen aikaan käytetyt bakteerien luokittelumenetelmät (mm. 

ribotyypitys, pulssikenttägeelielektroforeesi ja jotkin PCR-tyypitysmenetelmät) kärsivät 

merkittävistä puutteista. Aiempien menetelmien toistettavuus oli usein heikko ja 

menetelmien avulla ei kyetty tarkasti ymmärtämään ja kuvaamaan bakteerikantojen välisiä 

sukulaissuhteita. Tyypitysmenetelmien tuloksia ei myöskään kyetty vertailemaan eri 

laboratorioiden välillä. MLST pohjautuu genomisekvenssidatan analysointiin ja tämän vuoksi 

tyypitykseen käytettäviä genomisekvenssejä voidaan lähettää laboratoriosta toiseen 

digitaalisessa muodossa. Täten tyypityksen tulosten vertailu onnistuu vaivatta. Lisäksi 

sekvenssidataa voidaan ladata tietokantoihin ja internettiin (Maiden ym. 1998). 

 

Multilokus-sekvenssityypitys pohjautuu nk. ”taloudenhoitogeenien” (housekeeping gene) 

sekvenssien analysointiin. Taloudenhoitogeenit ovat geenejä, joita tarvitaan solun normaalin 

toiminnan ylläpitoon ja täten ne ovat konstitutiivisia eli pysyviä. Analyysiin valitaan yleensä 

noin 7–10 taloudenhoitogeeniä, joista tutkitaan tyypillisesti noin 400–500 emäsparin pituisia 

sekvenssipätkiä. Havaituille ainutlaatuisille sekvensseille (alleeli) annetaan numero, jonka 

avulla eri alleelit kyetään tunnistamaan. Jokaisella tutkittavalla bakteerikannalla on 

jonkinlainen yhdistelmä alleeleita tutkituissa taloudenhoitogeenien lokuksissa. Tätä alleelien 

yhdistelmää kutsutaan alleeliprofiiliksi. Bakteerikannat luokitellaan alleeliprofiilien 

perusteella MLST-sekvenssityyppeihin. Kannat, joilla on sama alleeliprofiili, kuuluvat samaan 

sekvenssityyppiin, johon viitataan lyhenteellä ST ja sekvenssityyppiä vastaavalla numerolla. 

Perinteisesti MLST-tyypitystä on tehty monistamalla polymeraasiketjureaktiolla vain 

tutkittavien taloudenhoitogeenien alueita ja sekvensoimalla nämä, mutta nykyään MLST-

tyypitystä tehdään myös kokogenomisekvenssidatasta (Larsen ym. 2012). Multilokus-

sekvenssityypitys soveltuu läheistä sukua toisilleen olevien bakteerikantojen (”kloonit”) 

tunnistamiseen. Klonaalisten ryhmien tunnistaminen on hyödyllistä esimerkiksi 

epidemiologisissa tutkimuksissa. Toisilleen läheistä sukua olevia bakteerikantojen 
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ryhmittymiä kutsutaan klonaalikomplekseiksi (Maiden ym. 1998). Klonaalikomplekseihin 

viitataan lyhenteellä CC. 

 

2.6.3 Campylobacter jejuni-lajin yleisiä MLST-sekvenssityyppejä 

 

Lajilla Campylobacter jejuni on lukuisia eri MLST-sekvenssityyppejä ja klonaalikomplekseja 

(katsauksessa Colles ja Maiden 2012). Tiettyjä sekvenssityyppejä esiintyy hyvin yleisesti 

monissa eri lähteissä, kun taas toiset sekvenssityypit ovat erittäin pitkälti sopeutuneita 

esimerkiksi yhteen isäntälajiin. Esimerkiksi klonaalikomplekseihin ST-257 CC, ST-353 CC ja ST-

1034 CC kuuluvat sekvenssityypit ovat vahvasti assosioituneet kanoihin. ST-42 CC ja ST-61 CC 

kuuluvat sekvenssityyppit puolestaan on liitetty nautoihin. Useissa eri lähteissä 

esiintyviä ”generalisteja” ovat ST-21 CC, ST-45 CC ja ST-48 CC kuuluvat sekvenssityypit (Epping 

ym. 2021). Myös tämän tutkielman analyyseissä käytettävän PubMLST Campylobacter 

jejuni/coli-tietokannan isolaateista osa kuuluu näihin yleisiin kampylobakteerin 

klonaalikomplekseihin. Tietokantaan tallennetuista isolaateista 18 % kuuluu ST-21 CC, 15,7 % 

ST-828, 7,1 % ST-45 CC, 5,5 % ST-353 CC ja 5,4 % ST-48 CC (PubMLST Campylobacter jejuni/coli 

2022).  

 

Eräiden kotimaisten tutkimusten (de Haan 2012, Kovanen 2017) perusteella Suomessa 

ihmisillä yleisimmin esiintyvä C. jejuni-lajin MLST-sekvenssityyppi on ST-45 

klonaalikompleksiin kuuluva ST-45. Ihmisiltä eristetyt C. jejuni-kannat kuuluivat kyseisissä 

tutkimuksissa yleisimmin ST-45 CC, ST-677 CC, ST-21 CC ja ST-283 CC. Näihin 

klonaalikomplekseihin kuuluvia kampylobakteereita tavataan paljon myös siipikarjassa (de 

Haan 2012, Llarena ym. 2015, Kovanen 2017). Monet ihmisillä ja siipikarjalla yleisten C. jejuni-

kantojen sekvenssityypitkin ovat samoja, muun muassa ST-45 (ST-45 CC), ST-50 (ST-21 CC) ja 

ST-267 (ST-283 CC) (de Haan 2012, Kovanen 2017). Suomalaisilla naudoilla puolestaan esiintyy 

erityisesti ST-21 CC ja ST-61 CC kuuluvia C. jejuni-kantoja (de Haan 2012). 
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Rotilta eristetyistä Campylobacter jejuni-bakteerin sekvenssityypeistä on hyvin rajatusti 

tutkimustietoa. Olkkola ym. (2021) analysoi suomalaisissa jyrsijöissä ja pikkunisäkkäissä 

esiintyviä kampylobakteereita. Tutkimuksessa jyrsijöillä ja pikkunisäkkäillä esiintyviä 

sekvenssityyppejä olivat ST-1304 (ST-1304 CC), ST-2219 (ST-45 CC), ST-3704, ST-4791 (ST-45 

CC), ST-8562, ST-9473 ja ST-9477. Näistä ST-4791 oli eristetty rotasta. Tutkimuksessa löydettiin 

myös monia uusia sekvenssityyppejä. 

 

2.6.4 Mikrobilääkeresistenssi kampylobakteereilla ja mikrobilääkeresistenssin 

tutkiminen 

 

Kampylobakterioosin hoitoon ei rutiininomaisesti käytetä antibiootteja, sillä tauti on yleensä 

itsestään rajoittuva. Vakavissa tapauksissa kampylobakterioosia voidaan hoitaa esimerkiksi 

fluorokinoloneilla ja makrolidi-antibiooteilla (katsauksessa Tang ym. 2017). Nykyään on 

kuitenkin raportoitu kampylobakteerikannoista, joilla on havaittu resistenssiä muun muassa 

fluorokinoloneille, makrolidi-antibiooteille ja linkosamideille, kloramfenikolille, 

aminoglykosideille, tetrasykliinille, ampisilliinille, kotrimoksatsolille ja tylosiinille 

(katsauksessa Alfredson ja Korolik 2007). Todennäköisesti huolestuttavin kampylobakteerien 

mikrobilääkeresistenssiin liittyvä trendi on fluorokinoloniresistenssin nousu. 

Fluorokinoloniresistenssiä havaittiin kampylobakteereilla 1980-luvulla, jonka jälkeen 

resistenssiä on havaittu kampylobakteereilla nousevissa määrin. Kampylobakteereilla on 

raportoitu myös moniresistenssiä eli resistenssiä kolmea tai useampaa mikrobilääkeryhmää 

kohtaan (katsauksessa Tang ym. 2017). Resistenttejä kampylobakteerikantoja on havaittu 

myös Suomessa. Eräässä kotimaisessa tutkimuksessa (Lehtopolku ym. 2010) tutkittiin 

suomalaisilta potilailta eristettyjen Campylobacter jejuni- ja Campylobacter coli-kantojen 

mikrobilääkeresistenssiä. Tutkimuksessa havaittiin resistenssiä erytromysiiniä, atsitromysiiniä, 

klindamysiiniä, nalidiksiinihappoa, siprofloksasiinia, norfloksasiinia, ofloksasiinia, 

levofloksasiinia, ampisilliinia, amoksisilliini/klavulaanihappoa, kloramfenikolia, gentamysiiniä 

ja tetrasykliiniä kohtaan. Osa tutkituista kampylobakteerikannoista oli myös moniresistenttejä 

(Lehtopolku ym. 2010). Suomessa kuitenkin esimerkiksi fluorokinoloniresistenssi on liitetty 

matkailuun ja ulkomailta tuotuihin kampylobakteerikantoihin (Hakanen ym. 2003).  
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Bakteerikantojen mikrobilääkeresistenssin selvitys suoritetaan yleensä fenotyyppisellä 

testauksella. Fenotyyppisessä testauksessa tutkittava bakteeri altistetaan suoraan valituille 

antibiooteille, esimerkiksi asettamalla antibioottia sisältäviä kiekkoja elatusaineelle, jolle 

bakteeri on viljelty. Resistenssiä arvioidaan mittaamalla kiekon ympärille muodostuva alue, 

jossa bakteeri ei ole kasvanut. Herkkyysmäärityksissä bakteerikanta altistetaan erilaisille 

pitoisuuksille antibioottia, jotta voidaan määrittää, mikä on alhaisin bakteerin kasvua estävä 

antibioottipitoisuus. Fenotyyppiset testausmenetelmät ovat kuitenkin aikaa vieviä ja niiden 

suorittamiseen vaaditaan koulutettu, asiantunteva henkilö. Nämä testausmenetelmät myös 

antavat vain rajatusti tietoa resistenssigeenien epidemiologiasta ja resistenssiin vaikuttavista 

tekijöistä (katsauksessa Boolchandani ym. 2019). 

 

Mikrobilääkeresistenssiä voidaan kuitenkin tutkia myös kokogenomisekvenssidatan avulla, 

koska resistenssiä aiheuttaa yleensä jokin resistenssigeeni tai mutaatio. Näitä geenejä ja 

mutaatioita on kerätty useisiin tietokantoihin (esim. CARD, ResFinder, Resfams, ARDB). 

Tunnettuja resistenssigeenejä ja resistenssiä aiheuttavia mutaatioita voidaan etsiä 

tutkittavasta sekvenssidatasta käyttämällä erilaisia hakutyökaluja (esim. BLAST, USEARCH, 

DIAMOND). Näin tutkittavan bakteerikannan genotyypistä voidaan ennustaa, onko kyseinen 

kanta resistentti mikrobilääkkeille vai ei. Resistenssin ennustaminen genotyypin perusteella ei 

kuitenkaan ole täysin ongelmatonta. Ennustamiseen käytetyt tietokannat eivät välttämättä 

kata kaikkia tunnettuja resistenssigeenejä ja resistenssiä aiheuttavia mutaatioita, sillä 

tietokantojen pitäminen ajantasaisena on hankalaa. Lisäksi tietokantoihin on usein talletettu 

eniten yleisillä ihmispatogeeneillä esiintyviä resistenssigeenejä ja resistenssiä aiheuttavia 

mutaatioita, jolloin vähemmän tutkittujen patogeenien resistenssi saattaa jäädä 

havaitsematta, mikäli niiden resistenssiä pyritään ennustamaan tietokantojen avulla 

(katsauksessa Boolchandani ym. 2019). 
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3 AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

3.1 Näytteenotto 

 

Tutkimusaineisto koostui 201 pääkaupunkiseudulta kerätystä rottanäytteestä. Näytteet oli 

kerätty urbaanissa ympäristössä asuvilta isorotilta (Rattus norvegicus). Tutkimusaineisto oli 

kerätty Helsingin kaupunkirottaprojektissa (HURP; 

https://www.helsinki.fi/fi/projektit/kaupunkirotat), joka on vuodesta 2018 käynnissä ollut, 

Tuomas Aivelon johtama monitieteinen tutkimushanke. Kaikki rotat oli pyydetty Helsingin 

alueelta, lukuun ottamatta 28 rottaa, jotka oli kerätty Vantaan jätteenpolttolaitokselta ja siten 

edustavat laajasti Uudenmaan rottia. Rottia oli pyydetty yhteensä 30 eri postinumeroalueelta. 

Näytteitä oli otettu sekä kuolleista (174 näytettä) että elävistä eläimistä (27 näytettä). Suurin 

osa kuolleena pyydetyistä eläimistä otetuista näytteistä oli saatu alueella toimivilta 

tuholaistorjujilta. Lisäksi HURP:n tutkijat olivat pyytäneet osan rotista ja keränneet kaikki 

eläviltä rotilta saadut näytteet. HURP:illa on koe-eläinlupa (ESAVI/11885/2019) tutkimuksen 

toteuttamiseen. 

 

3.1.1 Elävänä pyydetyt rotat 

 

Rottia oli pyydetty elävänä käyttäen Tomahawk-loukkuja. Syöttinä oli käytetty 

maapähkinävoita tai kaurahiutaleita ja hasselpähkinä-kaakaolevitettä. Loukkuja oli esisyötetty 

noin 7–14 vuorokautta ennen varsinaista pyyntiä. Esisyöttäessä loukkuihin oli asetettu syötti, 

mutta niitä ei ollut viritetty. Varsinaista pyyntiä varten loukkuihin oli asetettu syötti ja ne oli 

viritetty illalla. Loukut oli tarkastettu aamulla, noin 8–9 tuntia virittämisen jälkeen. 

Pyydystettyjen rottien peräsuolesta oli otettu pyyhkäisynäytteitä pumpulipuikoilla. Näytteet 

oli toimitettu TS/5-18-kuljetusputkissa (TSC Technical Service Consultants Ltd., Heywood, 

Yhdistynyt kuningaskunta) laboratorioon, jossa niitä oli säilytetty jääkaappilämpötilassa (noin 

2–6 °C) ennen käsittelyä. 

 

https://www.helsinki.fi/fi/projektit/kaupunkirotat
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3.1.2 Kuolleena pyydetyt rotat 

 

Kuolleena pyydettyjen rottien pyyntiin oli käytetty pääasiassa sähköisiä pyyntilaitteita. Osa 

rotista oli pyydetty myös perinteisillä rotanloukuilla. Kuolleena pyydetyistä rotista 

tutkimuksiin oli hyväksytty vain hyvänlaatuiset raadot, jotka olivat olleet ulkoisesti pääasiassa 

koskemattomia ja eheitä. Suurin osa raadoista oli pakastettu ennen näytteenottoa, noin -18 – 

-20 °C lämpötilassa. Näytteenottoa varten rottien raadot oli dissektoitu ja näytteeksi oli otettu 

pala niiden paksu- tai peräsuolta. Suolinäytteet oli toimittu tutkimuslaboratorioon ja niitä oli 

säilytetty jääkaappilämpötilassa (noin 2–6 °C) ennen käsittelyä. Näytteet oli käsitelty enintään 

24 tuntia raadon avaamisen jälkeen.  

 

3.2 Näytteiden käsittely ja kampylobakteerien tunnistaminen 

polymeraasiketjureaktiolla 

 

Jokainen yksittäinen näyte oli tutkittu erikseen kampylobakteerin varalta. Kuolleesta 

eläimestä otetun suolinäytteen sisältö oli homogenisoitu peptoniveteen kastetulla steriilillä 

pumpulipuikolla. Tämän jälkeen pumpulipuikolla oli tehty näytteestä suoraviljely 

selektiiviselle mCCDA-maljalle (modified charcoal cefoperazone deoxycholate) (Oxoid Ltd., 

Basingstoke, Yhdistynyt kuningaskunta). Elävistä eläimistä otetut pyyhkäisynäytteet oli viljelty 

suoraan mCCDA-maljoille. Tämän jälkeen maljoja oli inkuboitu 48 tuntia mikroaerobisissa 

olosuhteissa (10 % CO2, 10 % O2, 80 % N2) 41,5 °C lämpötilassa. 

 

Inkuboinnin jälkeen maljoilta oli tunnistettu tyypillisen näköisiä kampylobakteerikasvustoja ja 

-pesäkkeitä. Kampylobakteerikasvustot ja -pesäkkeet ovat väriltään yleensä läpikuultavia, 

metallisia tai vaalean kermaisia. Niiden pinta näyttää kostealta. Kampylobakteerit kasvavat 

tyypillisesti litteänä, leviävänä kasvustona tai pesäkkeinä. Mikäli maljalla oli ollut tällaista 

kasvustoa tai pesäkkeitä, se oli valittu jatkotutkimuksiin. Näiltä positiivisilta maljoilta oli valittu 

yksi kampylobakteerilta näyttävä pesäke, josta oli tehty kaksi rinnakkaista viljelyä Nutrient 

broth No. 2-pohjaisille agar-maljoille (Oxoid Ltd., Basingstoke, Yhdistynyt kuningaskunta). 
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Toista agar-maljaa oli inkuboitu mikroaerobisissa olosuhteissa 37 °C lämpötilassa, kun taas 

toista maljaa oli inkuboitu aerobisesti 25 °C lämpötilassa. Inkubointi oli kestänyt 24–48 tuntia.  

 

Lopuksi jatkotutkimuksia varten oli valittu ne puhdasviljelmät, jotka olivat kasvaneet 37 °C 

lämpötilassa mikroaerobisesti, mutta eivät olleet kasvaneet 25 °C lämpötilassa aerobisesti. 

Kyseisistä puhdasviljelmistä oli poimittu yksi pesäke, joka oli viljelty kahdelle Nutrient broth 

No. 2-pohjaiselle agar-maljalle. Toisen maljan viljelmää oli käytetty DNA-eristystä varten ja 

toisen maljan viljelmää pakastusta varten. Puhdasviljelmät oli pakastettu 1,5 millilitrassa 

Nutrient broth No. 2-lientä, johon oli lisätty 15 % glyserolia. Pakastuslämpötila oli ollut -80 °C. 

DNA oli eristetty bakteerinäytteistä käyttäen InVitrogen PureLink Genomic DNA Mini Kit-

sarjaa (Thermo Fisher Scientific, Waltham, Yhdysvallat) valmistajan ohjeiden mukaan. 

Eristetty DNA oli säilytetty -20 °C lämpötilassa jatkotutkimuksia varten. 

 

Kampylobakteeri-positiivisiksi oletetuista puhdasviljelmistä eristetty DNA oli analysoitu 

alustavaa tunnistusta varten reaaliaikaisella polymeraasiketjureaktiolla, käyttäen 

kampylobakteereille spesifisiä alukkeita (metabion international AG, Bayern, Saksa) 16S-

CampyF1 ja 16S-CampyR1 (de Boer ym. 2015). Lisäksi oli käytetty C. jejuni-lajille tarkoitettuja 

alukkeita JH0039 ja JH0040 (Chaban ym. 2009). Analyysi oli suoritettu Bio-Rad CFX96 Touch 

Real-Time PCR Detection System-laitteella (Bio-Rad Laboratories, Hercules, Yhdysvallat), 

käyttäen SsoAdvanced Universal SYBR Green Supermix-mastermixiä (Bio-Rad Laboratories, 

Hercules, Yhdysvallat). Näytteitä, joista kyettiin osoittamaan kampylobakteerien DNA:ta, 

pidettiin kampylobakteeri-positiivisina. 

 

3.3 Sekvensointi 

 

Kaikki rottanäytteistä eristetyt kampylobakteeri-isolaatit oli kokogenomisekvensoitu. 

Kampylobakteeri-positiivisista puhdasviljelmistä eristetty DNA oli lähetetty sekvensoitavaksi 

ulkopuolisille toimijoille. Osa näytteistä oli lähetetty sekvensoitavaksi FIMM:lle (Helsinki, 

Suomi) ja osa Novogene:lle (Cambridge, Iso-Britannia). DNA oli sekvensoitu Illuminalla 
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(Illumina Inc., San Diego, Yhdysvallat), käyttäen NovaSeq PE150-laitetta (Novogene) tai 

NovaSeq SP NSP-300-laitetta (FIMM). Sekvensointi oli tehty molempiin suuntiin (paired-end) 

ja lukupituus (read length) oli 150 emäsparia. Genomit oli koottu de novo-koontimenetelmällä, 

Innuca:n pipeline:lla (Machado ym. 2022). 

 

3.4 Genomisekvenssidatan analysointi 

 

Tässä lisensiaatintutkielmassa analysoitiin saatua kokogenomisekvenssidataa käyttäen 

vapaasti saatavilla olevia bioinformatiikan työkaluja. Lajintunnistusta varten sekvenssidata 

analysoitiin Microbial Genomes Atlas Online (MiGa Online)-sivuston (Rodriguez ym. 2018) 

TypeMat-työkalulla. MLST-tyypitys tehtiin PubMLST Campylobacter jejuni/coli-sivuston (Jolley 

ym. 2018) Typing-työkalulla. Mikrobilääkeresistenssiä analysoitiin käyttämällä ResFinder 4.1-

analyysityökalua (Bortolaia ym. 2020, Zankari ym. 2017, Camacho ym. 2009) ja 

Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)-tietokannan (Alcock ym. 2020) 

Resistance Gene Identifier (RGI)-analyysityökalua. Kaikki analyysit tehtiin kootuilla 

kokogenomisekvensseillä, jotka olivat FASTA-muodossa. FASTA-muotoinen tiedosto ei sisällä 

sekvenssin emäsjärjestyksen laatua kuvaavia arvoja (Phred quality score).  

 

3.4.1 Lajintunnistus 

 

Bakteerilajeja voidaan tunnistaa niiden genomisekvenssien perusteella vertaamalla 

tutkittavaa sekvenssiä referenssigenomeihin, joiden laji tiedetään. Tunnistusta voidaan tehdä 

esimerkiksi vertaamalla sekvenssien osia suoraan toisiinsa tai vertaamalla niiden koodaamia 

aminohappoja.  

 

Microbial Genomes Atlas Online-sivuston (http://microbial-genomes.org/) (Rodriguez ym. 

2018) TypeMat-analyysityökalu käyttää referenssitietokantanaan NCBI RefSeq-tietokantaa, 

jossa on 1927 genomia 1865 esitumalliselta lajilta. Tietokannassa on genomeja bakteereilta ja 

http://microbial-genomes.org/
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arkeoneilta. TypeMat-analyysityökalun lajintunnistus pohjautuu ANI- ja AAI-arvoihin. 

Tyypillisesti samaan lajiin kuuluvien genomien välinen ANI-arvo on yli 95 %. TypeMat-työkalun 

tarkkuus on 90 % tai korkeampi, kun p-arvo on 0,01–0,05 välillä (Rodriguez ym. 2018).  

 

MiGa:n (Rodriguez ym. 2018) TypeMat-analyyseissä käytettiin seuraavia asetuksia: aineiston 

tyypiksi (type of dataset) valittiin genomi (genome: the genome from an isolate). Syötettävän 

tiedoston muodoksi (type of input) valittiin koottu FASTA-muoto (assembly in FastA-format).  

 

3.4.2 Multilokus-sekvenssityypitys 

 

PubMLST:n (https://pubmlst.org/) (Jolley ym. 2018) tietokannat on rakennettu BIGSdb-

pohjalle (Bacterial Isolate Genome Sequence Database). Käyttäjät voivat lisätä tietokantoihin 

omaa dataansa ja täten rikastuttaa tietokantojen sisältöä. PubMLST Campylobacter jejuni/coli 

koostuu tällä hetkellä yli 100 000 isolaatista ja 50 000 genomista (PubMLST Campylobacter 

jejuni/coli 2022).  

 

MLST-analyysi tehtiin Campylobacter jejuni-kannoille käyttämällä PubMLST:n (Jolley ym. 

2018) Typing-työkalua, johon tutkittavat sekvenssit syötettiin FASTA-muodossa (Query a 

sequence, Single sequence). MLST-tyypitykseen käytettiin sivuston MLST-skeemaa, jonka 

etsimät taloudenhoitogeenit ja niiden geenituotteet ovat aspA (aspartaasi A), glnA 

(glutamiinisyntetaasi), gltA (sitraattisyntaasi), glyA (seriinihydroksimetyylitranferaasi), pgm 

(fosfoglukomutaasi), tkt (transketolaasi) ja uncA (ATP-syntaasin alfa-alayksikkö) (Dingle ym. 

2001). Sekvenssityypit ja klonaalikompleksit määritettiin PubMLST:n (Jolley ym. 2018) 

tietokannan mukaan. 

 

 

 

https://pubmlst.org/
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3.4.3 Mikrobilääkeresistenssin ennustaminen kokogenomisekvenssin 

perusteella 

 

Mikrobilääkeresistenssin etsimiseen käytettävä ResFinder-sivusto 

(https://cge.food.dtu.dk/services/ResFinder/) (Bortolaia ym. 2020, Zankari ym. 2017, 

Camacho ym. 2009) koostuu tietokannoista, joihin on kerätty yleisimpiä resistenssigeenejä ja 

resistenssiä aiheuttavia pistemutaatioita. Tietokannoissa on 2690 tunnettua 

mikrobilääkeresistenssigeeniä ja 266 tunnettua resistenssiä aiheuttavaa pistemutaatiota. 

Tietokannat on validoitu käyttämällä useiden eri bakteerilajien genomeja ja 

mikrobilääkeresistenssiprofiileja. Näihin lajeihin lukeutuu myös C. jejuni. ResFinder (Bortolaia 

ym. 2020, Zankari ym. 2017, Camacho ym. 2009) kykenee myös erään tietokantansa 

perusteella arvioimaan tutkittavan kannan fenotyyppiä mikrobilääkeresistenssin suhteen. 

ResFinder:lla (Bortolaia ym. 2020, Zankari ym. 2017, Camacho ym. 2009) voidaan kuitenkin 

arvioida mikrobilääkeresistenssiä vain tunnettujen mikrobilääkeresistenssigeenien ja 

resistenssiä aiheuttavien pistemutaatioiden suhteen. 

 

ResFinder-analyysit (Bortolaia ym. 2020, Zankari ym. 2017, Camacho ym. 2009) tehtiin 

suositelluilla asetuksilla. Analyyseissä haettiin kromosomaalisia pistemutaatioita ja hankittuja 

mikrobilääkeresistenssigeenejä. Molempien hakukohteiden suhteen käytettiin tunnistuksen 

kynnysarvoa (threshold for ID%) 90 % ja minimipituutta (minimum length) 60 %. 

Kromosomaalisten pistemutaatioiden suhteen valittiin, että työkalu näyttää myös 

tuntemattomat mutaatiot, joita ei löydy tietokannasta. Lajiksi (species) valittiin 

Campylobacter spp. ja sekvenssien tyypiksi (type of your reads) koottu genomi (assembled 

genome/contigs). 

 

Mikrobilääkeresistenssitietokantaan CARD (https://card.mcmaster.ca/) (Alcock ym. 2020) on 

kerätty mikrobilääkeresistenssiä aiheuttavia geenejä ja mutaatioita. Vuonna 2019 CARD:in 

(Alcock ym. 2020) ARO-ontologiassa oli yli 4000 termiä, jotka kattoivat lähes 3000 

resistenssimekanismia. Tietokanta kerätään pelkästään vertaisarvioiduista lähteistä, joten 

https://cge.food.dtu.dk/services/ResFinder/
https://card.mcmaster.ca/
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tietokanta ei välttämättä sisällä kaikista uusimpia tai huonosti tunnettuja 

mikrobilääkeresistenssigeenejä tai -mutaatioita. 

 

CARD:n (Alcock ym. 2020) analyysit tehtiin suositelluilla asetuksilla: sekvenssidatan tyypiksi 

(data type) valittiin DNA sekvenssi (DNA sequence), valintakriteereiksi valittiin vain täydelliset 

ja tarkat osumat (perfect and strict hits only) ja sekvenssin laaduksi (sequence quality) valittiin 

korkea laatu (high quality/coverage). Täydellisissä osumissa (perfect hit) tutkittavasta 

genomista löytynyt sekvenssi oli 100 % samanlainen kuin tietokannan referenssisekvenssi ja 

vastasi pituudeltaan täysin referenssisekvenssiä. Tarkoissa osumissa (strict hit) genomista 

löytyneessä sekvenssissä oli pieni määrä variaatiota referenssisekvenssiin verrattuna, mutta 

sekvenssit olivat yli 95 % samankaltaisia. 

 

3.5 Tilastolliset analyysit 

 

Fisherin tarkalla testillä pyrittiin selvittämään, vaikuttaako pyyntialue, pyyntiajankohta tai 

näytetyyppi kampylobakteerin esiintyvyyteen pyydetyillä rotilla. Lisäksi pyrittiin selvittämään, 

vaikuttaako pyyntiajankohta tai pyyntialue rotilla C. jejuni-kantojen sekvenssityyppeihin. 

Pyyntialueita tutkittiin postinumeroalueen tarkkuudella. Pyyntiajankohta tutkittiin kuukauden 

ja vuoden tarkkuudella. Näytetyyppejä olivat kuolleelta rotalta otettu näyte ja elävältä rotalta 

otettu näyte. Tilastollisesti merkitseviksi määriteltiin ne muuttujat, joiden p-arvo oli yhtä suuri 

kuin tai alle 0,05. Tilastolliset analyysit tehtiin SPSS Statistics 28-ohjelmistolla (IBM corporation, 

Armonk, Yhdysvallat).  

 

 

 

 

 



 

26 
 

4 TULOKSET 

 

Kaiken kaikkiaan 201 tutkitusta rottanäytteestä 22 (10,9 %) oli kampylobakteeri-positiivisia. 

Nämä 22 näytteistä eristettyä kampylobakteeri-isolaattia kokogenomisekvensoitiin. 

Kampylobakteeri-positiivisten rottien pyyntitiedot on listattu taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. Kampylobakteeria kantavien rottien pyyntitiedot ja bakteerikantojen MLST-

sekvenssityypit. 

Kanta Pyyntipäivä Dissektiopäivä Pyyntialueen 

postinumero 

MLST- sekvenssityyppi1 

1 30.1.2019 13.6.2019 00560 ST-3904 

2 17.4.2019 18.6.2019 00770 - 

3 27.11.2019 27.11.2019 00790 - 

4 3.12.2019 4.12.2019 00790 ST-3904 

5 27.1.2020 27.1.2020 00790 ST-3904 

6 27.1.2020 27.1.2020 00790 ST-3904 

7 16.6.2020 17.6.2020 00350 ST-45 

8 12.7.2020 11.9.2020 00930 ST-45 

9 22.10.2020 19.11.2020 00520 ST-3904 

10 5.2.2021 25.1.2022 Jätteenpolttolaitos ST-3904 

11 23.3.2021 16.12.2021 00360 ST-11 

12 14.5.2021 18.1.2022 00360 ST-11 

13 19.5.2021 18.1.2022 00360 ST-45 

14 13.7.2021 17.12.2021 00360 ST-45 

15 23.7.2021 19.1.2022 00360 ST-45 

16 2.8.2021 17.12.2021 00360 ST-9477 

17 28.8.2021 17.12.2021 00360 ST-9477 

18 6.8.2019 pyydetty elävänä 00170 ST-11770 

19 25.8.2020 pyydetty elävänä 00170 ST-45 

20 25.8.2020 pyydetty elävänä 00170 ST-45 
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21 26.8.2020 pyydetty elävänä 00170 - 

22 28.4.2021 pyydetty elävänä 00280 - 

1- = MLST-sekvenssityyppiä ei kyetty määrittämään, koska isolaatin lajia ei kyetty määrittämään 

 

4.1 Kampylobakteerin esiintymiseen vaikuttavat tekijät 

 

Rottia kerättiin kaiken kaikkiaan 30 postinumeroalueelta, joista kymmenestä löytyi 

kampylobakteeri-positiivisia yksilöitä (kuva 1). Pyyntialueiden välillä oli tilastollisesti 

merkitsevä ero siinä, kuinka suuressa osassa rottia havaittiin kampylobakteereita (Fisherin 

tarkka testi, p=0,001). Eniten kampylobakteeri-positiivisia rottia pyydettiin 

postinumeroalueelta 00360 (Pajamäki), josta pyydettiin 7 kampylobakteeri-positiivista rottaa 

eli yli 30% kaikista kampylobakteeri-positiivisista rotista (kuva 2).  
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Kuva 1. Rottien pyyntialueet kartalla. Näytekoot vaihtelevat alueittain. Sinisellä värillä 

kuvatuilta alueilta ei löytynyt lainkaan kampylobakteeri-positiivisia rottia. Oranssilla värillä 

kuvatuilta alueilta löytyi yksi tai useampi kampylobakteeri-positiivinen rotta. C. jejuni-

kantojen sekvenssityypit on merkitty niille alueille, mistä kyseisiä sekvenssityyppejä kantaneet 

rotat pyydettiin. Vantaan jätteenpolttolaitokselta kerätyt rotat eivät todennäköisesti vastaa 

jätteenpolttolaitosta ympäröivän alueen rottapopulaatiota, jonka vuoksi aluetta ei ole 

merkattu karttaan. Karttapohja on muokattu aineistosta Paavo-postinumeroalueet 2022, ja 

on ladattu Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkunasta (https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/) 

21.08.2022 lisenssillä CC BY 4.0. 

 

Kuva 2. Kampylobakteeri-negatiivisten (sininen) ja kampylobakteeri-positiivisten (oranssi) 

rottien pyyntimäärät postinumeroalueittain. Vantaan jätteenpolttolaitos on merkitty kuvaan 

postinumeroalueeksi 01200. 

 

Kuukausitasolla rottia oli pyydetty kaikkina vuoden kuukausina (kuva 3). Eri vuosina (p=0,251) 

ja eri kuukausina (p=0,052) pyydettyjen rottien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa 

kampylobakteeri-positiivisuudessa. Kuolleena ja elävänä pyydettyjen rottien välillä ei 

myöskään ollut tilastollisesti merkitsevää eroa kampylobakteeri-positiivisuudessa (p=0,187).  
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Kuva 3. Kampylobakteeri-negatiivisten (sininen) ja kampylobakteeri-positiivisten (oranssi) 

rottien pyyntimäärät pyyntikuukausittain.   

 

4.2 Genomisekvenssidatan analyysi 

 

4.2.1 Lajintunnistus 

 

Tutkituista 22 isolaatista 18 olivat suurella todennäköisyydellä Campylobacter jejuni-lajin 

edustajia (taulukko 2). Campylobacter jejuni-isolaattien ANI-arvot MiGa:n (Rodriguez ym. 

2018) tietokannan referenssigenomien (Campylobacter jejuni subsp. jejuni GCA 008802045, 

Campylobacter jejuni subsp. jejuni ATCC 33560) kanssa olivat kaikki yli 97 % (taulukko 3). 

Tunnistamattomista 4 isolaatista 2 kuului TypeMat-analyysin perusteella Campylobacter-

sukuun. Näiden kahden isolaatin ANI-arvot MiGa:n (Rodriguez ym. 2018) tietokannan 

referenssigenomin Campylobacter jejuni subsp. jejuni ATCC 33560 kanssa olivat noin 93,5 % 

(taulukko 3). Loput 2 isolaattia kuuluivat analyysien perusteella Campylobacterales-lahkoon ja 

olivat samankaltaisimpia Campylobacter mucosalis GCA 012978755-isolaatin kanssa.  
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Taulukko 2. Tutkittavien kampylobakteeri-isolaattien todennäköisyydet (p-arvo) kuulua 

Campylobacterales-lahkoon, Campylobacter-sukuun ja Campylobacter jejuni-lajiin. 

Isolaatti Campylobacterales-lahko, 

p-arvo 

Campylobacter-suku, 

p-arvo 

Campylobacter jejuni-laji 

p-arvo1 

1 0,000175 0,00268 0,0415 

2 0,00219 0,354 - 

3 0,000498 0,00632 0,142 

4 0,000175 0,00268 0,0415 

5 0,000175 0,00269 0,0393 

6 0,000175 0,00268 0,0415 

7 0,000176 0,00253 0,038 

8 0,000176 0,00253 0,038 

9 0,000175 0,00268 0,0415 

10 0,000175 0,00269 0,0393 

11 0,000176 0,00253 0,038 

12 0,000176 0,00253 0,038 

13 0,000177 0,00248 0,0366 

14 0,000177 0,00248 0,0366 

15 0,000177 0,00248 0,0366 

16 0,000175 0,00268 0,0415 

17 0,000175 0,00269 0,0393 

18 0,000175 0,00269 0,0393 

19 0,000177 0,00248 0,0366 

20 0,000177 0,00248 0,0366 

21 0,00216 0,358 - 

22 0,000495 0,00629 0,147 

1 -= Isolaatti on analyysin perusteella läheisempää sukua Campylobacter mucosalis-lajille kuin Campylobacter 

jejuni-lajille 
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Taulukko 3. Tutkittavien kampylobakteeri-isolaattien ja niitä lähimpien referenssigenomien 

väliset tarkat ANI- ja AAI-arvot. 

Isolaatti Referenssigenomi (ANI-arvo)1 Referenssigenomi (AAI-arvo) 

1  Campylobacter jejuni subsp. jejuni ATCC 

33560 GCA 000251165 (97,38 %) 

Campylobacter jejuni NZ 

LN831025 (95 %) 

2 - Campylobacter mucosalis GCA 

012978755 (67,11 %) 

3 Campylobacter jejuni subsp. jejuni ATCC 

33560 GCA 000254515 (93,52 %) 

Campylobacter jejuni NZ 

LN831025 (89,42 %) 

4 Campylobacter jejuni subsp. jejuni GCA 

008802045 (97,38 %) 

Campylobacter jejuni NZ 

LN831025 (95 %) 

5 Campylobacter jejuni subsp. jejuni ATCC 

33560 GCA 000251165 (97,46 %) 

Campylobacter jejuni NZ 

LN831025 (95 %) 

6 Campylobacter jejuni subsp. jejuni ATCC 

33560 GCA 000251165 (97,38 %) 

Campylobacter jejuni NZ 

LN831025 (95 %) 

7 Campylobacter jejuni subsp. jejuni GCA 

008802045 (97,57 %) 

Campylobacter jejuni NZ 

LN831025 (95 %) 

8 Campylobacter jejuni subsp. jejuni GCA 

008802045 (97,56 %) 

Campylobacter jejuni NZ 

LN831025 (95 %) 

9 Campylobacter jejuni subsp. jejuni GCA 

008802045 (97,39 %) 

Campylobacter jejuni NZ 

LN831025 (95 %) 

10 Campylobacter jejuni subsp. jejuni GCA 

008802045 (97,41 %) 

Campylobacter jejuni NZ 

LN831025 (95 %) 

11 Campylobacter jejuni subsp. jejuni ATCC 

33560 GCA 000251165 (97,57 %) 

Campylobacter jejuni NZ 

LN831025 (95 %) 

12 Campylobacter jejuni subsp. jejuni GCA 

008802045 (97,57 %) 

Campylobacter jejuni NZ 

LN831025 (95 %) 

13 Campylobacter jejuni subsp. jejuni GCA 

008802045 (97,66 %) 

Campylobacter jejuni NZ 

LN831025 (95 %) 

14 Campylobacter jejuni subsp. jejuni GCA 

008802045 (97,61 %) 

Campylobacter jejuni NZ 

LN831025 (95 %) 
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15 Campylobacter jejuni subsp. jejuni GCA 

008802045 (97,64 %) 

Campylobacter jejuni NZ 

LN831025 (95 %) 

16 Campylobacter jejuni subsp. jejuni ATCC 

33560 GCA 000254515 (97,4 %) 

Campylobacter jejuni NZ 

LN831025 (95 %) 

17 Campylobacter jejuni subsp. jejuni ATCC 

33560 GCA 000254515 (97,42 %) 

Campylobacter jejuni NZ 

LN831025 (95 %) 

18 Campylobacter jejuni subsp. jejuni ATCC 

33560 GCA 000254515 (97,43 %) 

Campylobacter jejuni NZ 

LN831025 (95 %) 

19 Campylobacter jejuni subsp. jejuni GCA 

008802045 (97,6 %) 

Campylobacter jejuni NZ 

LN831025 (95 %) 

20 Campylobacter jejuni subsp. jejuni GCA 

008802045 (97,66 %) 

Campylobacter jejuni NZ 

LN831025 (95 %) 

21 - Campylobacter mucosalis GCA 

012978755 (67,1 %) 

22 Campylobacter jejuni subsp. jejuni ATCC 

33560 GCA 000251165 (93,47 %) 

Campylobacter jejuni NZ 

LN831025 (89,42 %) 

1 -= Isolaatin ja referenssigenomien välistä ANI-arvoa ei kyetty määrittämään 

 

4.2.2 MLST-sekvenssityypit 

 

MLST-tyypitys tehtiin vain niille 18 kannalle, jotka oli tunnistettu Campylobacter jejuni-lajin 

edustajiksi. Kannoista 7 oli sekvenssityyppiä ST-45, 6 sekvenssityyppiä ST-3904, 2 

sekvenssityyppiä ST-11 ja 2 sekvenssityyppiä ST-9477 (taulukko 1). Yksi kanta edusti uutta 

sekvenssityyppiä (ST-11770). Sekvenssityypit ST-45, ST-3904 ja ST-11 kuuluvat kaikki 

klonaalikompleksiin ST-45 CC. Sekvenssityypit ST-9477 ja ST-11770 eivät kuulu mihinkään 

nimettyyn klonaalikompleksiin. Uusi sekvenssityyppi ST-11770 muistuttaa alleeliprofiililtaan 

hyvin paljon sekvenssityyppiä ST-9477; vain glyA-geenin alleeli eroaa niillä (taulukko 4). 
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Taulukko 4. Campylobacter jejuni MLST-sekvenssityyppien taloudenhoitogeenien alleelit.  

Taloudenhoitogeenin lokus 

Sekvenssityyppi aspA glnA gltA glyA pgm tkt uncA 

ST-45 4 7 10 4 1 7 1 

ST-3904 1 7 10 349 261 7 1 

ST-11 48 7 10 4 1 7 1 

ST-9477 10 186 2 773 260 401 6 

ST-11770 10 186 2 916 260 401 6 

 

Campylobacter jejuni-kantojen sekvenssityypeissä havaittiin tilastollisesti merkitsevä ero eri 

kuukausina pyydettyjen rottien välillä (p=0,025). C. jejuni ST-45 esiintyi pääasiassa 

kesäkuukausina (kesäkuu, heinäkuu, elokuu) pyydetyillä rotilla (taulukko 1). C. jejuni ST-3904 

puolestaan esiintyi pääasiassa talvikuukausina (joulukuu, tammikuu, helmikuu) pyydetyillä 

rotilla (taulukko 1). Eri alueilta pyydettyjen rottien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää 

eroa rotilta eristettyjen kampylobakteerin sekvenssityypeissä (p=0,088). Eri vuosina 

pyydettyjen rottien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa rotilta eristettyjen 

kampylobakteerien sekvenssityypeissä (p=0,095). 

 

4.2.3 Mikrobilääkeresistenssi 

 

ResFinder (Bortolaia ym. 2020, Zankari ym. 2017, Camacho ym. 2009) ennusti, että 22 

kannasta 16 oli fenotyypiltään mikrobilääkkeille herkkiä. Lopuilla 6 kannalla ResFinder 

(Bortolaia ym. 2020, Zankari ym. 2017, Camacho ym. 2009) löysi blaOXA-61-geenin, joka 

aiheuttaa resistenssiä ampisilliinille, amoksisilliinille ja näiden yhdistelmille klavulaanihapon 

kanssa. CARD:n (Alcock ym. 2020) analyyseissä kyseisillä 6 kannalla havaittiin blaOXA-193-

geeni. Lisäksi ResFinder-analyyseissä (Bortolaia ym. 2020, Zankari ym. 2017, Camacho ym. 

2009) löydettiin kaikissa kannoissa lukuisia tuntemattomia pistemutaatioita, joiden 

merkitystä resistenssin kehittymisessä ei voitu arvioida.  
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5 POHDINTA 

 

Tässä tutkimuksessa havaittiin, että suomalaisilla kaupunkirotilla esiintyy Campylobacter-

sukuun kuuluvia bakteereita, pääasiassa Campylobacter jejuni-lajia. Tutkimusaineiston 201 

näytteestä 22 (10,9 %) oli kampylobakteerille positiivisia. Kampylobakteereita on löydetty 

suomalaisilta rotilta aiemminkin. Eräässä kotimaisessa tutkimuksessa (Olkkola ym. 2021) 

Campylobacter jejuni-bakteerin esiintyvyys tutkituilla rotilla oli 20 %. Kyseisessä tutkimuksessa 

rottien otoskoko oli kuitenkin hyvin pieni (n=10), todennäköisesti rottien neofobisen luonteen 

takia. Kampylobakteerien esiintyvyyttä suomalaisilla kaupunkirotilla ei tämän tutkimuksen 

aineistosta kyetä määrittämään luotettavasti, vaikka rottien otoskoko on kohtalaisen suuri. 

On todennäköistä, että näytteiden vaihtelevan laadun vuoksi positiivisia tuloksia on jäänyt 

havaitsematta. Osa näytteistä on sisältänyt hyvin vähän eläimen ulostetta ja tämän vuoksi on 

mahdollista, että näistä näytteistä ei ole kyetty eristämään kampylobakteereita, vaikka 

näytteessä niitä olisi ollutkin. Käytetyt menetelmät voivat myös osaltaan vaikuttaa tuloksiin; 

rotista eristettyjä näytteitä inkuboitiin termotoleranteille kampylobakteereille sopivissa 

olosuhteissa, joten on mahdollista, että näytteistä ei havaittu alhaisemmissa lämpötiloissa 

kasvavia kampylobakteereita.  

 

Kaiken kaikkiaan rotilla esiintyi kampylobakteereita laajalla alueella pääkaupunkiseudulla. 

Pyyntialueella havaittiin olevan vaikutus kampylobakteeri-positiivisten eläinten esiintymiseen. 

Kampylobakteeria eristettiin erityisen paljon postinumeroalueelta 00360 (Pajamäki) 

pyydetyistä rotista. Muita alueita, joilla kampylobakteeria esiintyi useammassa kuin yhdessä 

tutkitussa eläimessä, ovat postinumeroalueet 00790 (Viikki) ja 00170 (Kruununhaka). 

Alueellisia eroja voisivat selittää muun muassa rottien populaatiokoko. Mitä enemmän rottia 

jollakin alueella elää, sitä enemmän patogeenejä rotat todennäköisesti kantavat. Rottien 

kampylobakteeritartuntojen alueellisiin eroihin voisivat vaikuttaa myös ympäristötekijät. 

Ihmisten kampylobakterioositapausten suhteen alueellisia riskitekijöitä ovat muun muassa 

alueen korkea märehtijä- ja siipikarjatiheys, korkea väestötiheys ja suuren 

siipikarjateurastamon läheisyys (Arsenault ym. 2012). Lisäksi talousveden laatuun vaikuttavat 

tekijät on liitetty ihmisten kampylobakterioositapausten esiintyvyyden nousuun (Nygård ym. 



 

35 
 

2004). Myös sääolosuhteiden on havaittu vaikuttavan kampylobakteerin esiintyvyyteen 

ihmisillä. Kuiva ja kuuma sää on yhdistetty ihmisten kampylobakteeritartuntojen 

vähenemiseen (Arsenault ym. 2012). Ihmisten kampylobakterioositapauksia lisäävät 

riskitekijät voisivat olla rottien kampylobakteeritartuntoja lisääviä tekijöitä. Mikäli oletetaan, 

että rotat kykenevät saamaan kampylobakteeritartunnan ihmisiltä esimerkiksi jäteveden 

välityksellä, niin on ymmärrettävää, että ihmisten kampylobakterioositapausten 

esiintyvyyden noustessa myös rottien tartunnat todennäköisesti lisääntyisivät. Miltei samaan 

johtopäätökseen päästään myös, jos ajatellaan, että ihmiset kykenevät saamaan 

kampylobakteeritartunnan rotilta; mikäli ihmiset voivat saada tartunnan rotilta, niin rottien 

kampylobakteeritartuntojen esiintyvyyden noustessa myös ihmisten 

kampylobakterioositapausten esiintyvyyden tulisi nousta. Suomessa tyypillisesti ihmisten 

kampylobakterioositapausten esiintyvyys on huipussaan loppukesästä, heinäkuussa ja 

elokuussa. Tässä tutkimuksessa kampylobakteeria havaittiin eniten elokuussa pyydetyillä 

rotilla, joista 6 oli kampylobakteeri-positiivisia. Heinäkuussa pyydetyistä rotista 3 oli 

kampylobakteeri-positiivisia. Nämä tulokset tukevat sitä ajatusta, että ihmisten ja rottien 

kampylobakteeritartuntojen välillä voisi olla jonkinlainen yhteys. Toisaalta elokuussa 

pyydetyistä kampylobakteeri-positiivisista rotista 4 oli pyydetty samalta alueelta 

(Kruununhaka), joten ne eivät edusta koko pääkaupunkiseudun rottapopulaatiota. 

 

Postinumeroalueella 00790 (Viikki) sijaitsee navetta ja täten alueella on nautoja, joilta rotat 

voisivat kampylobakteeritartunnan saada. Postinumeroalue 00170 (Kruununhaka) puolestaan 

on tiheään asuttua aluetta, jonka vuoksi alueella ihmisten todennäköisyys saada 

kampylobakteeritartunta voi olla kohonnut. Täten myös alueen rotilla voi olla suurempi 

todennäköisyys saada kampylobakteeritartunta. Alueella on myös sekaviemäröinti, jossa 

rottien on helpompi päästä kadulta kiinteistöjen jätevesiin ruokailemaan. Rotat ovat ainoa 

nisäkäslaji, joka Helsingissä asuu myös viemäreissä ja täten niillä on ainutlaatuinen 

mahdollisuus altistua ihmisten jätevedessä oleville taudinaiheuttajille. Postinumeroalueella 

00360 (Pajamäki) sijaitsee siirtolapuutarha, joka voisi olla rotille mieluinen elinympäristö ja 

täten alueen rottapopulaatio saattaa olla muita alueita suurempi. On mahdollista, että edellä 

mainitut tekijät selittävät rottien kampylobakteerien esiintyvyyden alueellisia eroja. Eri 
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alueiden esiintyvyyksien eroihin vaikuttavat todennäköisesti myös monet muut tekijät, joita 

tulisi arvioida tarkemmin tulevissa tutkimuksissa. 

 

Rotista eristetyistä kampylobakteereista kaikkia ei kyetty tunnistamaan luotettavasti edes 

sukutasolla, mutta isolaateista 18 oli suurella todennäköisyydellä lajia C. jejuni. Muita lajeja ei 

tässä tutkimuksessa kyetty tunnistamaan genomisekvenssien analyyseillä. Tunnistamattomat 

kampylobakteerit voivat olla uusia, aiemmin kuvaamattomia Campylobacterales-lahkon 

bakteereita. Toisaalta on mahdollista, että kyseisiä kampylobakteereita ei kyetty 

tunnistamaan genomitietokantojen rajallisuuden vuoksi. Rotilla on aiemmin havaittu myös 

muita kampylobakteerilajeja kuin C. jejuni-lajia (Meerburg ym. 2006) ja kaupunkiympäristössä 

elävät rotat todennäköisesti altistuvat esimerkiksi koirien ja kissojen kantamille 

kampylobakteereille. Muun muassa C. upsaliensis ja C. helveticus ovat lemmikkieläimillä 

esiintyviä kampylobakteerilajeja (katsauksessa Costa ja Iraola 2019), joita kaupunkirotat 

todennäköisesti kohtaavat urbaanissa ympäristössä. Onkin kiintoisaa, että lemmikkieläimiin 

assosioituneita lajeja ei havaittu tutkituilla rotilla, vaan nimenomaan ihmisille ja siipikarjalle 

tyypillistä lajia C. jejuni. Täten voitaisiin pohtia, onko mahdollista, että jotkin 

kampylobakteerilajit tarttuvat rottiin hyvin heikosti tai eivät tartu niihin jopa ollenkaan. 

Toisaalta on vaikea arvioida, kuinka paljon rotat altistuvat lemmikkieläinten jätöksille 

urbaanissa ympäristössä.  

 

Tässä tutkielmassa analysoidut kampylobakteeri-isolaatit edustivat useita MLST-

sekvenssityyppejä, joista osa on myös ihmisillä tavattuja sekvenssityyppejä. Erityisesti C. jejuni 

ST-45 kannat ovat kansanterveyden kannalta merkittäviä, sillä niitä esiintyy Suomessa sekä 

ihmisillä että monilla tuotantoeläimillä, kuten siipikarjalla ja naudoilla (de Haan 2012, Kovanen 

2017). Sitä, miksi rotilla esiintyy ihmisille tyypillisiä kampylobakteerin sekvenssityyppejä, ei 

voida vielä varmuudella sanoa. On mahdollista, että tutkitut rotat ovat saaneet 

kampylobakteeritartunnan jonkinlaisesta ihmisperäisestä lähteestä, kuten jätevedestä, ja 

kantavat tämän vuoksi ihmisillä esiintyvää kampylobakteerikantaa. Tätä väitettä tukee 

mahdollisesti myös se, että C. jejuni ST-45 esiintyi rotilla eniten kesäkuukausina, jolloin 

Suomessa ihmisten kampylobakteeritapaukset ovat tyypillisimmin korkeimmillaan. Toisaalta 
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rotat ovat voineet saada tartunnan joltakin tuotantoeläimeltä, sillä C. jejuni ST-45:tä esiintyy 

laajasti esimerkiksi siipikarjalla. C. jejuni ST-45:n lisäksi ihmisten terveyden kannalta 

merkittäviä sekvenssityyppejä voivat olla muut klonaalikompleksiin ST-45 CC kuuluvat kannat. 

C. jejuni ST-3904 ja ST-11 kuuluvat klonaalikompleksiin ST-45 CC (PubMLST Campylobacter 

jejuni/coli 2022). Erityisesti C. jejuni ST-3904 esiintyi rotilla yleisesti ja laajalla alueella. Kaiken 

kaikkiaan rotilta eristetyistä 18 Campylobacter jejuni-kannasta 15 kuului klonaalikompleksiin 

ST-45 CC, mikä viittaisi siihen, että kyseiseen klonaalikompleksiin kuuluvat 

kampylobakteerikannat saattavat olla yleisiä suomalaisilla kaupunkirotilla. Toisaalta näin 

vahvaa yleistystä ei tällä otoskoolla ole mielekästä tehdä, vaan asiaa tulisi tutkia enemmän.  

 

Ihmisillä ja tuotantoeläimillä esiintyvien MLST-sekvenssityyppien lisäksi tutkituissa näytteissä 

esiintyi myös C. jejuni ST-9477 kuuluvia kampylobakteerikantoja. Kyseistä sekvenssityyppiä on 

aiemmin tavattu yleisesti suomalaisilla metsähiirillä (Apodemus flavicollis) (Olkkola ym. 2021). 

Tässä tutkimuksessa C. jejuni ST-9477 kannat esiintyivät samalta alueelta (Pajamäki) 

pyydetyillä rotilla, joten voidaan olettaa, että kyseiset rotat ovat mahdollisesti saaneet 

kampylobakteeritartunnan alueella elävistä metsähiiristä. Metsähiiriä esiintyy kuitenkin koko 

Helsingin alueella (Aivelo, suullinen tiedonanto). Täten voitaisiin ehdottaa, että Pajamäestä 

pyydetyillä rotilla on voinut olla ainutlaatuisia vuorovaikutuksia metsähiirten kanssa, jonka 

vuoksi rotat ovat niiltä voineet saada tartunnan. C. jejuni ST-9477 saattaa olla sopeutunut 

jyrsijä-isäntiin, sillä sitä ei ole tiedettävästi eristetty muista eläinlajeista. Tätä ajatusta tukisi se, 

että PubMLST Campylobacter jejuni/coli-sivuton tietokannassa on kolme tallennettua C. jejuni 

ST-9477-kantaa, jotka on kaikki eristetty rotista (PubMLST Campylobacter jejuni/coli 2022). 

Kaksi näistä kannoista on tosin tässä tutkimuksessa löydettyä kantaa. Lisäksi aiemmin 

mainitussa kotimaisessa tutkimuksessa (Olkkola ym. 2021) C. jejuni ST-9477 esiintyi vain 

metsähiirillä, ei lainkaan muilla pikkunisäkkäillä. Jyrsijöihin kohdistuvien jatkotutkimusten 

perusteella voitaisiin selvittää, kuinka laajasti C. jejuni ST-9477 esiintyy jyrsijöillä. C. jejuni ST-

9477-kantojen virulenssitekijöitä voitaisiin myös verrata ihmisistä eristettyjen kantojen 

virulenssitekijöihin ja arvioida, voisiko kyseinen sekvenssityyppi tartuttaa ihmisen. Tässä 

tutkimuksessa löydettiin myös yksi uusi Campylobacter jejuni-bakteerin MLST-sekvenssityyppi, 

ST-11770. C. jejuni ST-11770 on 7 lokukseen perustuvan MLST-tyypityksen perusteella 
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kohtalaisen läheistä sukua sekvenssityypille ST-9477, joten on mahdollista, että sekin edustaa 

jyrsijöihin sopeutunutta kampylobakteerikantaa.  

 

Tutkituissa kampylobakteeri-isolaateissa ei havaittu moniresistenttejä bakteerikantoja eikä 

resistenssigeenejä tai mutaatioita, joita ei aiemmin ole tavattu kampylobakteereilla. 

Esimerkiksi eräässä espanjalaisessa tutkimuksessa analysoitiin useiden julkisten tietokantojen 

C. jejuni- ja C. coli-kantojen genomeja ja näistä löydettiin blaOXA-61 ja blaOXA-193-geenejä 

(Cobo-Diaz ym. 2021). Eräässä toisessa tutkimuksessa havaittiin, että blaOXA-61-geenin 

lisääntynyt ekspressio lisäsi tutkittujen C. jejuni ja C. coli-kantojen resistenssiä 

beetalaktaameja kohtaan (Casagrande Proietti ym. 2020). Tässä tutkimuksessa analysoituja 

kampylobakteerikantoja tulisi tutkia tarkemmin fenotyyppisellä testauksella, mikäli 

haluttaisiin todistaa, että ne ovat resistenttejä amoksisilliinille, ampisilliinille tai näiden 

yhdistelmille klavulaanihapon kanssa. Voitaisiin kuitenkin olettaa, että suomalaisilla 

kaupunkirotilla ei yleisesti esiinny mikrobilääkeresistenssin kannalta erityisen merkittäviä 

kampylobakteerikantoja, sillä rotista eristetyissä kannoissa ei havaittu moniresistenssiä tai 

hankittua resistenssiä. Mikrobilääkeresistenssin ja resistenssigeenien sekä mutaatioiden 

esiintymistä tulisi seurata, mutta rotat eivät todennäköisesti ole suuri uhka 

kampylobakteerien mikrobilääkeresistenssin leviämisen kannalta. 
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