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 TERMEJÄ: 
 

EMA = European Medicines Agency = Euroopan lääkevirasto 

CVMP = Committee for Veterinary Medicinal Products = Euroopan eläinlääkekomitea 

MRL = Maximum residue limit = jäämien enimmäismäärä (JEM) 

MIC = Minimum inhibitory concentration = pienin estävä lääkeainepitoisuus 

MBC = Minimum bactericidal concentration = pienin bakteerit tappava pitoisuus 

 
 



 

3 
 

2 JOHDANTO 
 

   Mikrobilääkkeiden kulutus eläimille on kasvanut Suomessa 2000 -luvun kuluessa. 

Samanaikaisesti suomalainen kotieläintuotanto on tehostunut sekä keskittynyt. Myös 

seuraeläinten ja hevosten määrät ovat kasvaneet samalla ajanjaksolla. Suomalaisessa 

kulutustilastoissa lääkkeiden kulutusta voidaan seurata vain kilogrammana aktiivista 

ainetta. Pelkästään kokonaiskulutustilastoa seuraamalla ei voida ymmärtää kulutuksen 

lisääntymiseen vaikuttavia syitä. Tämän seurauksena on syntynyt tarve pyrkiä 

selvittämään kulutuksen muutokseen vaikuttavia tekijöitä. 

  Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on selvittää mikrobilääkkeiden käyttöä eläimillä 

yleisesti, siihen vaikuttavia syitä sekä perehtyä kulutuksen seurantaan. Pääpaino on 

kotimaisessa kulutuksessa, mutta myös kansainvälistä kulutusta sekä seurantaa on otettu 

vertailun vuoksi mukaan. Tutkielman pohjana on käytetty julkisia kulutustilastoja sekä 

kirjallisuudesta löytyvää tietoa eläinten sairastuvuudesta, lääkityksestä sekä niihin 

mahdollisesti liittyvistä syistä. 

   Aihe on hyvin laaja, joten osaa asioista voidaan käsitellä vain hyvin pintapuolisesti. 

Kokkidiostaatit, joita käytetään esimerkiksi siipikarjan kasvatuksessa, on jätetty 

kokonaan aihepiirin ulkopuolelle. Myös pienempiä eläinryhmiä kuten pieniä 

märehtijöitä ei käsitellä tilan puutteen ja niiden mikrobilääkkeiden kokonaiskulutuksen 

suhteen vähäisen merkityksen vuoksi. 
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3 KIRJALLISUUSKATSAUS 
 

3.1 Yleistä mikrobilääkkeistä 
 
  Termillä antibiootti tarkoitetaan elävien organismien tuottamia yhdisteitä, jotka estävät 

muiden organismien kasvua. Mikrobilääkkeet kattavat sekä antibiootit että synteettisesti 

ja semisynteettisesti tuotetut yhdisteet joilla on sama vaikutus (Morley ym 2005). 

   Mikrobilääkkeet jaetaan kapea- ja laajakirjoisiin vaikutuskirjonsa perusteella. 

Kapeakirjoiset mikrobilääkkeet vaikuttavat vain tiettyihin bakteereihin tai muihin 

mikrobeihin. Laajakirjoiset tehoavat useisiin bakteereihin tai muihin mikrobeihin. Muita 

mikrobeja ovat mykoplasmat, riketsiat, sienet, virukset ja klamydiat. 

  Mikrobilääkkeiden vaikutusmekanismeja ovat muun muassa bakteerin solukalvojen 

synteesin esto, proteiinisynteesin häirintä, DNA:n toiminnan häirintä, soluseinän 

vaurioittaminen tai foolihapposynteesin estäminen (Giguere  2006a). 

 Mikrobilääkkeet voivat olla joko bakteriosidisiä tai bakteriostaattisia niiden 

toimintatavan perusteella. Bakteriosidiset antibiootit tappavat kohdebakteereja, 

bakteriostaattiset pysäyttävät tai estävät niiden kasvun (Morley ym 2005). 

Mikrobilääkkeille voidaan määrittää MIC -arvo (minimum inhibitory concetration) sekä 

MBC –arvo (minimum bactericidal concentration). MIC –arvo on se lääkeaineen 

pitoisuus, joka estää bakteerin kasvun ja MBC -arvo on pitoisuus, jossa bakteeri kuolee. 

MBC – arvo on aina korkeampi kuin MIC - arvo. Näiden kahden arvon erotus määrittää 

mikrobilääkkeen bakteriostaattisuuden tai –sidisyyden. Bakteriosidisillä lääkkeillä 

erotus on pieni ja bakteriostaattisilla suurempi.  Kuitenkin tulee muistaa, että tietyissä 

tilanteissa jotkut antibioottit voivat toimia sekä bakteriosidinä että -staattina pitoisuuden 

mukaan (Giguere 2006a). 

   Luokittelussa käytetään edellisten lisäksi vielä mikrobilääkkeiden aika- tai 

konsentraatioriippuvuutta. Aikariippuvaisten mikrobilääkkeiden teho riippuu siitä 

ajasta, jolloin lääkkeen pitoisuus on yli kyseisen taudinaiheuttajan MIC-arvon. 

Pitoisuuden nosto MIC-arvon yli ei juuri paranna tehoa, joten kyseisten lääkkeiden 

annostelussa on tärkeämpää riittävän pitoisuuden ylläpitäminen mahdollisimman 

pitkään. Konsentraatioriippuvaiset mikrobilääkkeet parantavat tehoaan pitoisuuden 

noustessa yli MIC-arvon. Täten näitä lääkkeitä annostellaan korkeilla annoksilla 

pidemmällä annosteluvälillä (Giguere 2006a). 
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3.2 Mikrobilääkkeiden käyttö eläimillä 
  

   Ensimmäiset mikrobilääkkeet sulfonamidit ja penisilliini tulivat käyttöön ihmisten 

lääkinnässä 1930- ja 1940 -luvulla. Bakteeriperäisten sairauksien esiintyvyys ihmisillä 

ja niihin liittyvä kuolleisuus väheni selvästi antibioottihoitojen alettua. Eläimillä 

mikrobilääkkeitä alettiin käyttää yli 50 vuotta sitten kun klooritetrasykliinien 

käymisjätteen huomattiin parantavan eläinten terveyttä ja kasvua. Mikrobilääkkeet ovat 

tämän jälkeen olleet tärkeä osa tuotanto- ja seuraeläinten lääkintää. Arvioiden mukaan 

yli puolet maailmanlaajuisesti käytetyistä mikrobilääkkeistä menee nykyisin eläimille 

(Guardabassi & Kruse 2008). 

   Eläimillä käytetyt mikrobilääkkeet ovat pääosin samoja tai samankaltaisia kuin 

ihmisillä käytetyt. Mikrobilääkehoito voidaan antaa sairastuneelle eläimelle eli 

terapeuttisesti tai sairauksien ennaltaehkäisyyn eli profylaktisesti. Profylaksiaa 

käytetään esimerkiksi leikkausten yhteydessä tai joissain tilanteissa lypsylehmillä 

umpeenpanohoidon yhteydessä. Kansainvälisesti ennaltaehkäisevää hoitoa käytetään 

myös tietyssä eläintuotannon vaiheissa, joissa on suuri riski sairastua, kuten porsaiden 

vieroituksen yhteydessä (Schwarz ym. 2001). Laajamittaiset ennaltaehkäisevät hoidot 

eivät kuitenkaan ole suomalaisen mikrobilääkkeiden käyttöpolitiikan mukaisia (Evira 

2012a). Eräs eläintuotannossa käytetty profylaksian muoto on metafylaksia. 

Metafylaksiassa sairastuneiden eläinten kanssa samaan ryhmään kuuluvat kliinisesti 

terveet eläimet lääkitään sairastumisen ennaltaehkäisemiseksi (Schwarz ym. 2001).  

   Mikrobilääkkeitä käytetään eläintuotannossa myös kasvun edistämiseen. Tällöin 

eläinten rehuun lisätään jatkuvasti mikrobilääkkeitä terapeuttisia pitoisuuksia 

pienemmillä annoksilla. Kasvunedistäjien hyöty näyttää olevan paras huonoissa 

kasvatusolosuhteissa. Onkin esitetty, että hyvillä kasvatusolosuhteilla, rokotuksilla ja 

muilla taudin vastustusmenetelmillä voidaan saada kasvunedistäjiä vastaava hyöty 

(Guardabassi & Kruse 2008). Mikrobilääkkeiden käyttö kasvunedistämiseen loppui 

kokonaan Suomessa vuonna 1996 ja kiellettiin koko EU:n alueella vuodesta 2006 

lähtien. Skandinavian alueella mikrobilääkkeiden kokonaiskulutus on laskenut 

kasvunedistäjien kiellon jälkeen (Bengston 2006, Grave 2006). Suomessa ei havaittu 

myöskään merkittävää sairastuvuuden lisääntymistä sioilla (Laine 2004), eikä 

Tanskassa havaittu terapiaan käytettyjen lääkitysten pidempiaikaisempaa kulutuksen 

lisääntymistä kiellon jälkeen (Vigre 2008). 
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    Mikrobilääkehoito voidaan antaa joko yksilöllisesti tai ryhmähoitona. Yksilöhoitoja 

käytetään seuraelämillä, hevosilla, naudoilla sekä yksittäisillä muilla tuotantoeläimillä 

(Schwarz ym. 2001). Yksilöhoito voidaan antaa joko suun kautta, injektioina (suoneen, 

lihaksen sisäisesti tai nahanalaisesti) tai paikallishoitoina. Paikallishoitomuotoja 

voidaan antaa iholle, silmiin, korviin, utareeseen, kohtuun (Guardabassi & Kruse 2008) 

sekä nivelen sisäisesti (Radostits ym. 2007).  Mikrobilääkkeitä annostellaan myös 

vatsaontelon sisäisesti sekä henkitorven sisäisesti (Radostits ym. 2007). Näitä kahta 

antomuotoja ei juurikaan käytetä Suomessa.   

   Ryhmähoitoa käytetään eläintuotannossa joukkosairastumisien yhteydessä tai 

lääkittäessä suuria ryhmiä (Schwarz ym. 2001). Siipikarjaa ja kasvatettua kalaa 

lääkittäessä ryhmälääkitys on melkein aina ainoa vaihtoehto. Lisäksi sikojen sekä 

harvemmin nautojen lääkinnässä käytetään ryhmähoitoja. Ryhmähoidot annetaan joko 

rehuun sekoitettuna tai juomaveden mukana (Guardabassi & Kruse 2008). Suomessa 

rehutehtaat voivat valmistaa myös mikrobilääkkeitä sisältäviä lääkerehuja eläinlääkärin 

määräyksellä Suomessa (MMMa 7/EEO/2008). Jos lääkkeiden sekoittaminen tehdään 

tilalla, ryhmälääkitysten yhteydessä voi tulla ongelmia rehuun tai veteen sekoitettuna 

lääkkeiden epätasaisen jakautumisen, yhteensopivuuden tai liukenemisen kanssa. 

Lisäksi sairastuneiden eläinten alentuneen ruokahalun tai rehun maittavuuden takia voi 

lääkityksen teho laskea (Schwarz ym. 2001). 

    Eläimille käytettyjen antibioottien tulee olla turvallisia ympäristölle, niillä pitää olla 

todistettu teho käyttötarkoitukseensa sekä niiden pitää olla turvallisia hoidetuille 

eläimille. Eläimille käytetyt antibiootit eivät saa aiheuttaa ihmisille terveysriskejä. 

Terveysriski voi aiheutua suoraan lääkkeitä käsitteleville ihmisille tai epäsuorasti 

elintarvikkeiden jäämien takia. Tuotantoeläimiä lääkittäessä valmisteelle tulee olla 

määritettynä sallittu jäämien enimmäismäärä MRL (maximum residue limit) eri 

elintarvikkeille. Nykyään myös lääkkeen mahdolliseen resistenssin 

kehittämistaipumukseen on kiinnitetty huomiota (Tollefson ym. 2006). 

        Tiettyjen mikrobilääkeryhmien käyttö on kiellettyä tai rajoitettua eläimille. 

Lääkkeiden kielloissa on kansainvälistä vaihtelua. Esimerkiksi kloramfenikolin käyttö 

on kiellettyä tuotantoeläimille, koska sen jäämät elintarvikkeissa voivat aiheuttaa 

ihmisille aplastista anemiaa annoksesta riippumatta (Dowling 2006). Lisäksi tietyt 

mikrobilääkkeet ovat säästetty vain ihmisten lääkintään reservilääkkeinä. Lista 

Suomessa eläimille kielletyistä lääkkeistä löytyy lainsäädännöstä (MMMa 847/2008). 
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3.3 Mikrobilääkeryhmät   
 

  Alla on esitelty lyhyesti tärkeimmät mikrobilääkeryhmät. Mukaan on otettu 

yleisimmin käytetyt ryhmät. Lääkeryhmien sisältä on jätetty mainitsematta harvinaisia 

tai Suomessa käyttämättömiä lääkeaineita. Vaikutuskirjoon ja käyttöaiheisiin 

vaikuttavat muun muassa eläinlaji, antotapa sekä vallitseva resistenssitilanne. 

Esimerkiksi resistenssitilanne vaihtelee huomattavasti alueittain ja maittain, joten 

lääkkeiden yksityiskohtaiseen käsittelyyn ei ole tilanpuutteen vuoksi mahdollisuutta. 

3.3.1 Beetalaktaamit 
 
  Beetalaktaameihin kuuluvat penisilliinit, kefalosporiinit, karbapeneemit, 

monobaktaamit sekä penaamit. Penisilliinit jaetaan penisilliineihin, 

aminopenisilliineihin sekä kloksasiliineihin (Prescott 2006a). 

     Beetalaktaamien käyttöaiheet ovat grampositiivisten bakteerien aiheuttamat 

tulehdukset, lisäksi ryhmällä on tehoa myös joihinkin gramnegatiivisiin bakteereihin.  

Beetalaktaamit vaikuttavat sitoutumalla tiettyihin bakteerien proteiineihin (PBPs 

=penicilin-binding proteins), mikä estää bakteerien soluseinämän synteesiä. 

Beetalaktaamien vaikutus on bakteriosidinen (Prescott 2006a). 

   Suomessa beetalaktaameista käytetään penisilliinejä, aminopenisilliinejä, 

kloksasilliineja sekä kefalosporiineja eläinten lääkintään (Lääketietokeskus 2012). 

Kolmannen ja neljännen polven kefalosporiinit ovat kiellettyjä kansallisella 

lainsäädännöllä eläinten lääkintään Suomessa. Kuitenkin Euroopan Unionin yhteisen 

hyväksymismenettelyn kautta kolmannen polven kefalosporiineja on myös Suomen 

markkinoilla ja niiden käyttö on sallittu vain myyntiluvan ehtojen mukaisesti. 

Beetalaktaamivalmisteita on hyväksytty sekä pieneläinten, hevosten että 

tuotantoeläinten lääkintään (Lääketietokeskus 2012). 

3.3.2 Tetrasykliinit 
 

  Tetrasykliinit ovat laajakirjoisia mikrobilääkkeitä. Niiden vaikutuskirjoon kuuluvat iso 

joukko grampositiivisia sekä -negatiivisia bakteereja. Lisäksi niillä on vaikutusta myös 

mykoplasmoihin, ehrlichioihin, anaplasmoihin, klamydioihin sekä riketsioihin. Lisäksi 

niillä on tehoa joihinkin alkueläimiin. Tetrasykliinit estävät bakteerien 
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proteiinisynteesiä sitoutumalla bakteerien ribosomeihin. Vaikutus on bakteriostaattinen. 

Laajalle levinnyt resistenssi (varsinkin gramnegatiivisilla bakteereilla) rajoittaa hieman 

tetrasykliinien käyttöä, mutta kansainvälisesti se on yksi käytetyimmistä 

mikrobilääkeryhmistä eläimillä (Giguere 2006c). 

  Suomessa on käytössä klooritetrasykliini-, oksitetrasykliini- sekä 

doksisykliinivalmisteita. Kaikki valmisteet ovat tarkoitettu tuotantoeläinten lääkintään 

(Lääketietokeskus 2012). 

3.3.3 Sulfonamidit ja trimetopriimit 
    

  Sulfonamidit ovat vanhimpia tunnettuja mikrobilääkkeitä. Tehon parantamiseksi 

sulfonamideja annostellaan usein yhdistettynä trimetopriimeihin synergisen tehon 

vuoksi. Trimetopriimi-sulfonamidien vaikutus on laajakirjoinen sisältäen useita 

grampositiivisia ja -negatiivisia bakteereja, toksoplasmoja sekä kokkideita. Molempien 

vaikutusmekanismina on bakteerien foolihapposynteesin estäminen, mutta esto tapahtuu 

synteesin eri vaiheissa. Teho on molemmilla erikseen bakteriostaattinen, mutta yhdessä 

bakteriosidinen (Prescott 2006b). 

  Kaikki Suomen markkinoilla olevat valmisteet ovat trimetopriimi-

sulfonamidiyhdistelmiä. Kohde-eläinlajeina ovat sekä pieneläimet, hevoset että 

tuotantoeläimet (Lääketietokeskus 2012). 

3.3.4 Fluorokinolonit 
 

   Fluorokinolonit ovat laajakirjoisia mikrobilääkkeitä. Ne tehoavat hyvin 

gramnegatiivisia bakteereja ja kohtuullisesti grampositiivisia bakteereja vastaan. Kaikki 

eläimille hyväksytyt fluorokinolonit ovat tehottomia anaerobeja vastaan. 

Fluorokinolonit vaikuttavat bakteerien DNA:n rakentumiseen (Walker & Dowling 

2006). 

  Suomen markkinoilla on enrofloksasiineja, danofloksasiineja, marbofloksasiineja sekä 

orbifloksasiineja vuonna 2011. Valmisteita on sekä pien- että suureläinkäyttöön 

(Lääketietokeskus 2012). 
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3.3.5 Makrolidit 
 

   Makrolidit ovat laajakirjoisia mikrobilääkkeitä. Vaikutuskirjoon kuluu sekä 

grampositiivisia että gramnegatiivisia bakteereja. Niillä on tehoa myös joihinkin 

mykoplasmoihin sekä klamydiohin. Makrolidien vaikutusmekanismi kohdistuu 

bakteerien ribosomeihin (Giguere 2006b).  

   Suomen markkinoilla on tylosiini- sekä tulatromysiinivalmisteita. Valmisteet on 

pääasiassa hyväksytty tuotantoeläinten lääkintään, yhden valmisteen kohde-eläinlajina 

on myös koira ja kissa (Lääketietokeskus 2012). 

3.4 Mikrobilääkehoidon valinta 
 
   Mikrobilääkehoidon tarkoitus on auttaa eläimen elimistön omia 

puolustusmekanismeja tuhoamaan taudinaiheuttajat. Tulee muistaa, ettei pelkkä 

lääkehoito tuhoa tai poista taudinaiheuttajaa elimistöstä (Morley ym. 2005). 

   Walker & Giguere (2006) on esittänyt mikrobilääkkeen valinnassa huomioitavia 

tekijöitä.  Huomioon tulee ottaa taudin aiheuttava mikro-organismi, lääkkeen 

farmakodynamiikka ja – kinetiikka, hoitoon liittyvät riskit, kustannukset sekä yleiset 

hoitoperiaatteet.  

   Taudin aiheuttava mikro-organismi voi olla hoitohetkellä jo valmiiksi tiedossa tai 

todennäköisintä aiheuttajaa voidaan epäillä. Kyseisen bakteerin herkkyys 

mikrobilääkkeille on mahdollisesti tunnettu tai tarvittaessa se voidaan määrittää 

laboratoriomäärityksin. Bakteerin solunulkoisuudella tai -sisäisyydellä on merkitystä 

lääkeaineen valinnan kannalta. Kliininen kokemus tai tieto kyseisen infektion hoidosta 

tulee ottaa huomioon (Walker & Giguere 2006). 

    Farmakodynaamisesti tärkeitä seikkoja ovat MIC- ja MBC -arvot, antibiootin aika- 

tai konsentraatioriippuvuus ja bakteriostaattisuus tai -sidisyys. Farmakokineettisesti 

tulee huomioida annostelutavat, imeytyminen, jakautuminen ja elimistöstä poistuminen 

sekä mahdolliset esteet mikrobilääkkeen tulehduspaikalle pääsyyn. Hoidon valintaan 

liittyviä asioita ovat esimerkiksi annokset ja niihin mahdollisesti liittyvät 

poikkeustapaukset (esimerkiksi eläimen ikä tai mahdolliset elimistön vajaatoiminnat), 

hoitojakson kesto, onko kyseessä akuutti vai krooninen tulehdus, tulehduksen sijainti, 

sekä mahdolliset lääkeyhdistelmät (Walker & Giguere 2006). 
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    Mikrobilääkehoitoon liittyviä riskejä ovat suoraan hoidettavaan eläinlajiin ja 

eläinyksilöön liittyvät toksiset riskit, allergiset reaktiot, ristireaktiot muiden lääkkeiden 

kanssa, vaikutukset elimistön normaalibakteeristoon, mahdollinen antibioottiresistenssin 

kehittyminen, injektiopaikan vauriot, mahdolliset kudosjäämät, vaikutukset eläimen 

puolustusmekanismeihin sekä vaikutukset sikiöön tai jälkeläisiin (Walker & Giguere 

2006). 

    Hoidosta aiheutuu kustannuksia muun muassa eläinlääkäri- ja lääkekustannuksista, 

tuotannonmenetyksinä sairaudesta ja lääkevaroajoista johtuen sekä ylimääräisenä työnä. 

Eläimen taloudellisella arvolla on vaikutusta mikrobilääkehoidon valintaan (Walker & 

Giguere 2006). 

      Käytännössä kaikkien yllämainittujen asioiden huomioon ottaminen on monesti 

vaikeaa tai jopa mahdotonta käytännön eläinlääkinnässä. Periaatteena voidaan pitää, että 

henkeä uhkaavissa sairauksissa käytetään todennäköisemmin tehoavaa valmistetta tai 

valmisteita, kunnes laboratoriomenetelmillä saadaan varmistus taudinaiheuttajasta ja 

sen herkkyydestä. Näiden perusteella voidaan lääkehoito muuttaa paremmin 

kohdistetuksi. Vähemmän vakavissa tilanteissa voidaan hoito aloittaa kapeakirjoisella 

valmisteella joko laboratoriotulosten valmistumisen jälkeen tai oletusdiagnoosin 

perusteella. Laboratoriotutkimukset voidaan tarvittaessa suorittaa, jos valittu lääkitys ei 

tehoa.  

   Lukuisien eläinlajien, sairauksien ja paikallisten herkkyysvaihtelujen takia on 

ilmennyt tarve tehdä hoitosuosituksia erilaisiin tautitapauksiin. Suomessa maa- ja 

metsätalousministeriön pysyvä mikrobilääketyöryhmä on tehnyt eläinlaji- ja 

käyttöaihekohtaiset suositukset mikrobilääkkeiden käytöstä (Evira  2012a). 

3.5 Mikrobilääkeresistenssi ja sen seuranta 
 

  Bakteerit voivat olla resistenttejä mikrobilääkkeille joko luonnostaan tai hankitusti.   

Luonnolliseen resistenssiin kuuluvat bakteerien rakenteelliset tai fysiologiset 

mekanismit. Esimerkiksi bakteerista voi puuttua antibiootin toiminnalle tärkeä solun osa 

(esim. penisilliinin kiinnittymiskohta), bakteerin kasvunopeus voi olla liian hidas 

vaikutuksen saamiseksi (esimerkiksi beetalaktaamiantibioottien kohdalla), anaerobiset 

bakteerit ovat resistenttejä hapettomien olojen vuoksi (esimerkiksi aminoglykosidit 

penetroituvat huonosti bakteereihin hapettomissa oloissa) (Morley ym 2005) tai 
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bakteerin perusrakenteen vuoksi (esimerkiksi gram-negatiivisten bakteerien 

soluseinämä estää makrolidien soluun pääsyn) (Boerlin & White 2006). 

  Hankitut resistenssimekanismit ovat seurausta joko bakteerin omasta geneettisestä 

mutaatiosta tai toiselta bakteerilta saadusta geneettisestä materiaalista. Resistenssi voi 

aiheutua muun muassa lääkkeen inaktivaatiosta tai muokkaamisesta, kilpailevien 

aineenvaihduntatuotteiden tuottamisesta, antibiootin vaikutuskohdan muokkaamisesta, 

solun seinämän läpäisevyyden heikkenemisestä, aktiivisesta lääkkeen poistosta solusta 

sekä lääkkeen toimivaksi muodoksi metaboloitumisen estämisestä (Morley ym 2005).  

  Hankittu resistenssi voi kohdistua yhtä vaikuttavaa ainetta tai aineryhmää kohtaan tai 

se voi aiheuttaa resistenssiä useissa mikrobilääkeryhmissä. Esimerkiksi 

fluorokinolonien kohdalla yleensä yhtä lääkettä kohtaan aiheutuvaa resistenssiä seuraa 

myös muita ryhmän lääkeaineita koskevaa resistenssiä (Boerlin & White 2006). 

   Mikrobilääkkeiden itsessään ei uskota aiheuttavan mutaatiota kovinkaan paljon. 

Mutaatiot ovat normaali tapahtuma solujen jakaantumisen yhteydessä (Morley ym 

2005) ja ensimmäiset resistenssigeenit ovat syntyneet miljoonia vuosia ennen 

mikrobilääkkeiden kehittämistä (Guardabassi & Kruse 2008). Mikrobilääkitykset 

kuitenkin valikoivat resistenttejä kantoja ja aiheuttavat näille kasvuedun herkimpien 

kantojen kuollessa (Morley ym 2005). 

   Tutkimuksissa on todettu yhteys mikrobilääkkeiden käytön ja lisääntyneen 

mikrobilääkeresistenssin välillä.  Fluorokinolonien käyttöönoton jälkeen on havaittu 

lisääntynyttä fluorokinoloniresistenssiä kampylobakteereilla ja salmonelloilla ihmistä ja 

eläimistä eristetyissä bakteereissa useissa Euroopan maissa (Endtz ym 1991). 

Lääkitysten supistaminen vähentää resistenssin esiintymistä, kuten on havaittu 

kasvunedistäjien kieltämisen jälkeen (Danmap 2005, Hasman ym 2005). 

      Mikrobilääkeresistenssin esiintymistä seurataan sekä ihmisten ja eläinten 

lääkinnässä. Suomessa FINRES-Vet ohjelma seuraa resistenssin esiintymistä 

zoonoottisilla taudinaiheuttajilla, indikaattoribakteereilla sekä tietyillä 

eläinpatogeeneillä. Suomessa resistenssitilanne on suotuisa verrattuna moneen muuhun 

maahan (FINRES-vet 2007- 2009). 

3.6 Eläinten mikrobilääkitysten vaikutus ihmisten terveyteen 
 

   Riskit ihmisten terveydelle ovat seurausta eläinten lääkitysten aiheuttamasta 

lisääntyneestä mikrobilääkeresistenssistä sekä elintarvikkeisiin mahdollisesti jääneistä 
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mikrobilääkejäämistä. Resistenttejä ihmisille tautia aiheuttavia bakteereja voi levitä 

joko elintarvikkeiden, suoran eläinkontaktin tai ympäristön välityksellä. Eläinbakteerit 

voivat siirtää myös resistenssigeenejä suoraan ihmisille tautia aiheuttaville bakteereille 

(Jensen ym. 2008). 

   Ihmisten resistenteistä salmonella- ja kampylobakteeritartunnoista valtaosa on 

peräisin eläimistä ja ne tarttuvat elintarvikkeiden välityksellä. Nämä bakteerit ovat 

tärkeitä resistenssin välittäjiä eläinten ja ihmisten välillä. Useissa tutkimuksissa on 

todettu yhteys eläinten mikrobilääkkeiden käytön sekä lisääntyneen 

mikrobilääkeresistenssin välillä ihmisillä ruoanvälityksellä leviävien bakteerien osalta 

(Angulo 2004). 

   Suoran eläinkontaktin kautta riskiryhmässä ovat muun muassa eläinten omistajat, 

maanviljelijät sekä eläinlääkärit. Leviäminen voi tapahtua sekä tuotanto- että 

seuraeläinten kautta (Jensen ym. 2008). 

  Ympäristöperäinen leviäminen voi tapahtua useita reittejä pitkin. Lannanlevittämisen 

seurauksena voi resistenssi levitä maaperäbakteereihin tai ympäröiviin vesistöihin. 

Resistentit bakteerit voivat levitä myös ilman (esimerkiksi sikalailma) tai pölyn 

välityksellä (Jensen ym. 2008). 

  Lisääntyneellä resistenssillä on useita vaikutuksia ihmisten terveyteen. Resistentit 

kannat aiheuttavat lisääntynyttä sairastuvuutta, hoidon tehon laskua sekä lisäävät 

vakavien infektioiden määrää (Jensen ym. 2008).  Hoidon tehokkuus heikkenee, koska 

käytettävissä olevia antibiootteja on vähemmän. Lisäksi kliinisesti tärkeiden lääkkeiden 

kohdalla voi vakavien infektioiden empiirinen oireenmukainen hoito epäonnistua ennen 

herkkyysmääritysten valmistumista (Mølbak 2005). Vakavien infektioiden seurauksena 

sairastavuuden kesto, verenmyrkytysten määrät, sairaalassaoloaika sekä kuolleisuus 

lisääntyvät (Jensen ym. 2008). 

  Resistentit kannat voivat aiheuttaa helpommin infektiota ihmisten keskuudessa, jotka 

saavat muusta syystä antibiootteja (valintaetu). Lisäksi resistentit bakteerit elävät 

helpommin sairaalaympäristöissä ja muissa paikoissa, missä käytetään paljon 

antibiootteja. On myös todisteita siitä, että resistentit kannat voivat olla helpommin 

tautia aiheuttavia kuin saman bakteerin ei resistentit kannat (Mølbak 2005). 

   Lisääntyneen mikrobilääkeresistenssin takia maailman terveysjärjestö WHO on 

luokitellut mikrobilääkeryhmät niiden tärkeyden mukaan ihmisten terveydenhoidossa 

(WHO 2005, 2007). Luokittelun pyrkimyksenä olisi säilyttää vakaviin ihmisten 

tauteihin käytettävien lääkkeiden teho ja pitää kyseiset lääkkeet reservilääkkeinä. Tämä 
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on tärkeää varsinkin niiden lääkeaineiden kohdalla, jotka ovat ainoa mahdollinen tai 

yksi harvoista tehoavista hoidoista tiettyyn sairauteen.  

   Huolimatta selvistä todisteista eläinten lääkitysten vaikutuksesta lisääntyneeseen 

mikrobilääkeresistenssiin eläimillä sekä ihmisillä, tulee kuitenkin muistaa, ettei 

pelkästään eläinlääketiede sekä eläinten lääkitseminen ole ongelman syynä. Kuinka 

suuri osuus ihmisillä ilmenevästä mikrobilääkeresistenssistä on seurausta eläinten 

lääkitsemisestä, on vielä selvittämättä. Myös WHO:n määrittelemissä ihmisten 

terveydelle tärkeissä mikrobilääkkeissä on kiistanalaisuutta (Collignon ym. 2008).  

3.7 Mikrobilääkkeiden käyttöön elämillä liittyvä lainsäädäntö Suomessa 
 

  Lääkevalmisteiden tulee käydä läpi hyväksymismenettely, jotta niille voidaan myöntää 

myyntilupa. EU:n alueella hyväksymismenettelyistä säädetään Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksessa (EY) N:o 726/2004 ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä 

koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston 

perustamisesta sekä direktiiveissä 2001/82/EC ja 2004/28/EC. Keskitetyn 

hyväksymisarvioinnin tekee koko EU:n alueelle Euroopan lääkeviraston (EMA) 

eläinlääkekomitea (CVMP) ja hyväksymispäätöksen Euroopan komissio. Muita 

myyntilupamenettelyjä ovat kansallinen, tunnustamis- sekä hajautettu menettely. 

Kansallisessa menettelyssä arvioinnin tekee jäsenvaltion viranomainen. 

Tunnustamismenettelyssä EU-valtion myöntämä myyntilupa hyväksytään toisessa 

jäsenvaltiossa suoraan ensimmäisen jäsenvaltion tekemän arvioinnin perusteella. 

Hajautetussa menettelyssä lupaa haetaan useamman valtion alueelle yhtä aikaa. Yksi 

valtio johtaa lupamenettelyä muiden osallistuessa prosessiin. 

  Kaikki eläimille hyväksytyt mikrobilääkkeet ovat reseptivalmisteita Suomessa. Vain 

eläinlääkäri voi määrätä mikrobilääkevalmisteita eläimille (Laki eläinlääkärin 

ammatinharjoittamisesta 29/2000, MMMa 6/EEO/2008). Eläinlääkärillä on myös oikeus 

luovuttaa lääkkeitä eläinten hoitoon silloin, kun hän on itse tutkinut eläimen tai muuten 

luotettavalla tavalla todennut lääkityksen tarpeellisuuden. Eläinlääkäri voi myös 

määrätä antibiootteja sekoitettavaksi rehutehtaalla rehun sekaan sairaiden eläinten 

hoitoa varten (MMMa 7/EEO/2008). Lääkemyynnistä ei saa tulla eläinlääkärille 

taloudellista voittoa (Lääkelaki 395/87). 
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  Tuotantoeläimiä lääkittäessä tulee eläinlääkärin määrätä varoajat teurastukselle, 

maidon, munien ja hunajan kulutukseen luovutukselle (MMMa 6/EEO/2008). Varoajat 

ovat lääkevalmistekohtaisia.  

  Mikrobilääkkeitä ei saa luovuttaa eläinten omistajille myöhemmin ilmenevien tautien 

ennaltaehkäisyn tai hoidon varalle. Vuodesta 2002 lähtien maa- ja 

metsätalousministeriön asetus on kuitenkin mahdollistanut injektioantibioottien 

luovutuksen tulevien tautitapausten varalle turkistarhoille sekä sikaloihin. Sikaloissa 

varalle luovutettuja mikrobilääkkeitä saadaan käyttää vain yksittäisten lihasikojen ja 

porsaiden niveltulehdusten ja hännänpurennan hoitoon. Lääkkeitä saa luovuttaa 

korkeintaan kahden kuukauden tarvetta vastaava määrä. Lääkeluovutusta varten sikalan 

tulee tehdä kirjallinen terveydenhuoltosopimus hoitavan eläinlääkärin kanssa, pitää 

lääkekirjanpitoa sekä hoitavan eläinlääkärin tulee vierailla tilalla vähintään kahden 

kuukauden välein. Kertatäyttöisissä lihasikaloissa tulee vierailla kerran kasvatuserää 

kohden. Terveydenhuoltokäynneistä sekä luovutetuista lääkkeistä on tehtävä ilmoitus 

aluehallintovirastoon. Turkistarhoilla on eläinlääkärin käytävä vähintään kaksi kertaa 

vuodessa lääkeluovutusta varten (MMMa 6/EEO/2008). 

   Valittaessa lääkevalmistetta eläimille noudatetaan niin kutsuttua kaskadiperiaatetta. 

Eläimille tulee määrätä ensisijaisesti vain kyseiselle eläinlajille ja tiettyyn sairauteen 

hyväksyttyä lääkevalmistetta. Jos sellaista ei ole voidaan käyttää toiseen indikaatioon tai 

toiselle eläinlajille hyväksyttyä valmistetta. Eläimille tarkoitetun valmisteen puuttuessa 

voidaan käyttää ihmisille hyväksyttyä lääkevalmistetta. Eläin- ja ihmisvalmisteen 

puuttuessa voidaan käyttää eläinlääkärin ohjeiden mukaan apteekissa valmistettua ex 

tempore- lääkettä.  Tuotantoeläimille saa kuitenkin käyttää vain tuotantoeläimille 

Suomessa hyväksyttyjä lääkeaineita. Kaskadia käytettäessä tuotantoelämille niille 

määrätään kaskadilainsäädännön mukaiset varoajat (MMMa 6/EEO/2008). 

Tuotantoeläimille kiellettyjä lääkkeitä saa käyttää hevosille, mikäli hevosen 

tunnistusasiakirjaan merkitään elinikäinen teurastuskielto. 

   Tiettyjen mikrobilääkeryhmien käyttäminen on kiellettyä lääkinnässä. Eläimille 

kielletyt mikrobilääkeryhmät on eritelty maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 

847/2008 liitteineen. 

  Eläinten lääkitsemistä koskeva lainsäädäntö on parhaillaan uudistettavana ja uudessa 

lainsäädännössä tullaan tarkentamaan myös mikrobilääkkeiden käyttöön liittyviä 

säännöksiä.   



 

15 
 

  Eläinsuojelulainsäädännössä on määritelty, että sairastunutta eläintä on hoidettava ja 

hoidon on oltava asianmukaista. Eläinlääkärin ja eläimen omistajan on huomioitava 

tämä lainsäädännön velvoite mikrobilääkehoitoa harkittaessa. 

3.8 Mikrobilääkkeiden käytön seuranta 
 

  Mikrobilääkkeiden kulutuksen seuranta on tärkeää, jotta voidaan varmistua lääkkeiden 

harkitusta käytöstä, lääkkeiden käyttöön liittyvien suositusten ja lainsäädännön 

toimivuudesta sekä kulutuksen yhteydestä mikrobilääkeresistenssiin ja siihen liittyvien 

riskien määrittämiseen (Jensen 2004, Chauvin 2001). Lisäksi kulutustiedot ovat tärkeitä 

määritettäessä erilaisia kontrollointitoimia ja arvioitaessa niiden tehokkuutta (Prescott 

2008). Maailman terveysjärjestö WHO ja maailman eläintautijärjestö OIE ovatkin 

suositelleet, että kaikki maat tekisivät seurantajärjestelmät mikrobilääkkeiden 

kulutukselle eläimille (WHO 2001, 2003, OIE 2012). 

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea seuraa mikrobilääkkeiden kulutusta 

eläimille Suomessa. Lääkkeiden kulutustilastot perustuvat Fimean lääketukkuliikkeiltä 

keräämiin myyntitilastoihin. Tilastoihin kuuluvat sekä myynti- että erityisluvalliset 

valmisteet. Eläimille käytetyt ihmisille rekisteröidyt valmisteet eivät näy tilastoissa. 

Mikrobilääkkeiden kulutusta seurataan mikrobilääkeryhmittäin kilogrammoina 

vaikuttavaa ainetta (Fimea 2011a). 

   Euroopan alueella kulutustilastoja on koottu yhteen vuosilta 2005 - 2009 yhdeksän 

Euroopan maan kohdalta (EMA 2011). Lisäksi Norjasta (NORM-vet 2010), Ruotsista 

(SVARM 2010), Tanskasta (DANMAP 2010), Belgiasta (Belvet-SAC 2010), 

Alankomaista (MARAN 2010), Irlannista (IMB 2011), Iso-Britanniasta (VMD 2010), 

Sveitsistä (ARCH-VET 2009), Espanjasta (AEMPS 2011) ja Ranskasta (ANSES 2011) 

löytyy omia kulutustilastoja. Euroopan ulkopuolelta tilastotietoa löytyy ainakin 

Yhdysvalloista (FDA 2009), Australiasta (APVMA 2005) ja Japanista (JVARM 2009).  

  Tilastointitavoissa maittain on suurta vaihtelua. Lisäksi eläinlajit, tuotantotavat, 

eläinpopulaatiot, lääkkeiden saatavuus sekä hinnoittelu ja hoitojen annostelut sekä 

pituudet vaihtelevat maittain, joten suora vertailu maiden välisessä kulutuksessa on 

hankalaa (Grave ym 2010). 

  Yleisesti mikrobilääkkeiden kulutuksen seurantaan raporteissa käytetään kilogrammaa 

vaikuttavaa ainetta. Muita kirjallisuudessa kuvattuja menetelmiä on esimerkiksi seurata 

lääkkeiden myyntiä rahallisesti, pakkausyksikköinä sekä suhteutettuna hoitopopulaation 
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painoon. Laskennallisia menetelmiä erilaisilla kertoimilla on myös kuvattu (Chauvin 

ym 2001). Seurantaa voidaan tehdä jatkuvana, otantana tai erilaisina 

kyselytutkimuksina. 

  Mikrobilääkekulutusta vertailtaessa puhtaasti kokonaiskilomäärinä tehdään samalla 

oletus, että eri antibioottiryhmät ovat yhtä tehokkaita sekä käytetyt annokset samoja. 

Oletukseen sisältyy ongelma, jos jokin antibioottiryhmä korvaantuu tehokkaammalla 

ryhmällä voi kokonaiskulutus laskea vaikka lääkitysten määrät pysyvät samana tai jopa 

lisääntyvät (Chauvin ym 2001). Saksalaisessa kulutustutkimuksessa sioille käytetyistä 

lääkityksistä tetrasykliinit vastasivat 54,3 % kilomääräisestä kulutuksesta, mutta vain 

25,7 % käytetyistä annoksista (Merle ym 2012). Kaikkiin edellä mainittuihin 

menetelmiin sisältyy eläinlääketieteessä ongelmia johtuen esimerkiksi useista 

eläinlajeista, tuotantomuodoista, painon vaihteluista ja erilaisista antotavoista (Silley 

ym. 2012). 

  Ihmisillä lääkkeiden kulutuksessa käytetään ”defined daily dose” (DDD-arvo) arvoa 

(Chauvin ym 2001, Jensen ym. 2004). Tanskassa on otettu käyttöön animal daily dose 

(ADD-arvo). Arvo kuvaa annettuja keskimääräisiä päiväannoksia tietyllä eläinlajilla ja 

ikäryhmällä. Tarkempi kuvaus arvosta löytyy kirjallisuudesta (Jensen ym. 2004, 

DANMAP 2009). Menetelmällä pystytään paremmin huomioimaan eläinlajikohtaiset 

erot sekä erot lääkeryhmien välillä. ADD -arvojen laskemiseksi tarvitaan 

yksityiskohtaisia kulutustietoja, joita on saatavissa vain harvoista maista, kuten 

esimerkiksi Tanskalta (DANMAP 2010). 

  Tanskassa on kehitetty kattava seurantajärjestelmä eläimille käytettävien lääkkeiden 

kulutuksen seuraamiseen. Tiedot lääkityksistä kerätään sähköisen VetStat -järjestelmän 

kautta. Kaikista eläimille määrätyistä lääkkeistä saadaan tieto myyntipäivästä, saajasta 

(joko tila tai eläinlääkäripraktiikka), määräävästä eläinlääkäristä, eläinlajista, 

ikäryhmästä sekä sairausryhmästä. Järjestelmän avulla voidaan lääkityksiä seurata tila- 

ja eläinlääkärikohtaisesti. Tiedoista kootaan vuosittain Danmap -raportti, jossa 

lääkkeiden kulutustiedot sekä bakteerien resistenssitilanne on kuvattu yhdessä (Danmap 

2010). 

  Eurooppalaisessa kulutuslukuprojektissa on käytetty population correction unit – arvoa 

(PCU-arvo, populaationkorjausyksikkö) lääkekulutusten suhteuttamiseen 

tuotantoeläinpopulaatioon. Arvossa otetaan huomioon eri maissa kasvatettujen 

tuotantoeläinten painot todennäköisempään lääkitsemisaikaan sekä teurastettujen 

eläinten painot. Myös eläinkauppa toisiin jäsenmaihin on pyritty huomioimaan 
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laskelmissa. Arvo kuvaa käytettyä lääkeainetta suhteessa eläinmassaan (mg/PCU). Arvo 

on tekninen, eikä kuvaa varsinaista terapeuttista lääkeannosta. PCU -korjatun 

kulutuksen avulla voidaan paremmin arvioida mikrobilääkkeiden kulutuksen kehitystä 

maakohtaisesti eri vuosien välillä. Eri valtioiden väliseen kulutuksen vertailuun luku ei 

suoraan sovellu (EMA 2011).  

3.9 Mikrobilääkkeiden käyttö kansainvälisesti 
    

   Arvioiden mukaan maailmassa noin puolet mikrobilääkkeistä käytetään eläimille. 

(Guardabassi & Kruse 2008), Ranskassa tehdyssä tutkimuksessa tuo luku on noin 60 %. 

(Moulin ym. 2008). Suomessa ihmisten mikrobilääkekulutusta seurataan DDD -arvoilla, 

joten vuosittaista vertailu ihmisten ja eläinten välillä ei voi tehdä (FIMEA 2011b). 

Euroopan lääkevirasto EMA:n selvityksen perusteella vuonna 2007 Suomessa käytettiin 

ihmisille mikrobilääkkeitä 39 tonnia tehoavaa ainetta (EMA 2009). Samana vuonna 

elämille käytetty kulutus oli noin 15 tonnia (Fimea 2011a). Täten Suomen 

mikrobilääkekulutuksesta eläimille menee noin 28 %.  Tilastoja koko maailman 

laajuisesta kulutuksesta eläimille ei ole saatavilla. 

   Yhdysvalloissa käytettiin vuonna 2009 noin 13 000 tonnia tehoavaa ainetta 

mikrobilääkkeitä tuotantoeläimille. Suurin ryhmä oli tetrasykliinit (noin 35 % 

kulutuksesta). Beetalaktaamit muodostavat vain vajaat 5 % kokonaiskulutuksesta (FDA 

2009). Laskennallisen arvion mukaan Yhdysvalloissa sioille käytetään vuositasolla 

rehussa kolmena suurimpana ryhmänä yli 530 tonnia klooritetrasykliiniä, noin 165 

tonnia tylosiinia sekä noin 155 tonnia oksitetrasykliiniä (Apley ym. 2012). 

  Erään arvion mukaan 90 % Yhdysvalloissa eläimille käytetyistä mikrobilääkkeistä 

käytetään ilman eläinlääkärin konsultaatiota (Andreasen 2005). Aminoglykosideja, 

beetalaktaameja, makrolideja, sulfonamideja sekä tetrasykliinejä on vapaasti saatavilla 

eläintuottajille ilman reseptiä Yhdysvalloissa (Green ym. 2010). Mikrobilääkkeitä 

käytetään myös kasvunedistämiseen USA:ssa.  Fluorokinoloneita saadaan käyttää 

tuotantoelämillä vain nautojen hengitystietulehdusten hoitoon. Kaikki indikaatioiden 

ulkopuolinen käyttö on kiellettyä fluorokinoloneiden osalta Yhdysvalloissa 

tuotantoeläimillä (Walker & Dowling 2006).  

  Eurooppalaisessa kulutustutkimuksessa yhdeksän Euroopan maan alueella käytettiin 

vuonna 2009 eläimille mikrobilääkkeitä yhteensä noin 2 300 tonnia aktiivista ainetta. 

Ranskassa määrästä käytettiin reilut 1000 tonnia, mikä vastaa voin 45 % näiden maiden 
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kulutuksesta. Seuraavaksi suurimmat kuluttajat olivat Alankomaat 514 tonnin 

kulutuksella sekä Iso-Britannia 403 tonnin kulutuksella. Pohjoismaissa mikrobilääkkeitä 

käytettiin Tanskassa 130 tonnia, Suomessa 17 tonnia, Ruotsissa 15 tonnia sekä Norjassa 

6 tonnia. Käytetyin antibioottiryhmä oli tetrasykliinit Ranskassa, Tšekeissä, 

Alankomaissa sekä Iso-Britanniassa kattaen 44 – 55 % maiden kokonaiskulutuksesta. 

Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa käytetyin ryhmä oli penisilliinit sisältäen 50 – 57 % 

kokonaiskulutuksesta. Tanskassa ja Sveitsissä tetrasykliineillä ja penisilliineillä oli yhtä 

suuri osuus kulutuksesta (EMA 2011). 

  Grave ym. teki vuonna 2010 vertailututkimuksen mikrobilääkkeiden kulutuksesta 10 

Eurooppalaisen maan välillä vuoden 2007 osalta suhteutettuna tärkeimpien 

tuotantoeläinten biomassaan. Kulutus vaihteli 18 mg:sta/kg 188 mg:aan/kg. Suurinta 

kulutus oli Alankomaissa ja pienintä Norjassa. Tutkimuksessa havaittuja eroja ei 

pystytty selittämään maiden välisillä eroilla eri tuotantoeläinlajien määrien kohdalta. 

Kuvassa 1 on esitetty kulutukset suhteutettuna biomassaan tutkimuksesta (Grave ym. 

2010). 

 

 
   Kuva 1 Mikrobilääkkeiden kulutus suhteutettuna tärkeimpien tuotantoeläinten 

biomassaan (mg/kg) 10 Euroopan valtion välillä. Lähde Grave ym. 2010. 

     

   Eläinten lääkitsemistä koskeva lainsäädäntö vaihtelee maiden välillä. Kaikki EU:n 

alueella eläimille määrätyt antibioottilääkitykset vaativat eläinlääkärin reseptin.  

Jäsenmailla voi kuitenkin olla yksityiskohtaisempaa lainsäädäntöä lääkityksiin liittyen.  
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   Tanskassa terveydenhuoltosopimus on pakollinen kaikille isoimmille sikaloille ja 

nautakarjoille. Eläinlääkäri saa luovuttaa terveydenhuoltotiloille maksimissaan 35 vrk 

ajaksi lääkkeitä diagnosoitujen ja tavallisesti esiintyvien sairauksien hoitoja varten 

eläinlääkärin arvion mukaan sioille, vasikoille ja siipikarjalle. Eläinlääkärin on 

raportoitava kaikki lääkitykset Vetstat -tietokantaan. Ennaltaehkäisevät lääkitykset ovat 

lailla kiellettyjä, vain terapeuttiset tai metafylaktiset lääkitykset ovat sallittuja (Danmap 

2010). 

   Injisoitavia fluorokinoloneita saavat käyttää vain eläinlääkärit ja ennen lääkitystä tulee 

tehdä herkkyysmääritys käyttötarpeen todistamiseksi. Lisäksi fluorokinolonien käytöstä 

on tehtävä ilmoitus viranomaisille. Utaretulehdushoidolle on määrätty lainsäädännössä 

ohjeistuksia sisältäen suosituksen vain kapekirjoisten penisilliinien käytöstä. 

Esimerkiksi vuonna 2010 sioille ei käytetty lainkaan fluorokinoloneita Tanskassa ja 

naudoille käytettiin vain 1 kilogramma aktiivista ainetta (Danmap 2010). 

  Vuonna 2010 säädettiin Tanskassa ”keltaisesta kortista”, joka annetaan sikatiloille, 

joissa antibioottien kulutus ylittää asetetut hälytysrajat. Keltaisesta kortista seuraa 

erilaisia valvontajaksoja, jonka aikana pyritään lääkityksiä vähentämään. Viranomaiset 

voivat tehdä tarkastuksia tilalle sekä rajoittaa oraalisten antibioottien käyttöä. 

Ohjelmaan sisältyy tarvittaessa myös ulkopuolisen eläinlääkärin tekemiä käyntejä tilalla 

ja toimenpiteiden tekemistä lääkitysten vähentämiseksi. Kaikki kulut 

tarkastuskäynneistä sekä eläinlääkärikuluista maksaa tuottaja. Ohjelmaa jatketaan niin 

pitkään, että lääkitykset saadaan rajojen alle (Danmap 2010).   

3.10 Mikrobilääkkeiden kulutustilastot vuosina 2001 - 2010 eläimille Suomessa  
 

   Kaikki alla olevat tiedot suomalaisesta mikrobilääkekulutuksesta on Lääkealan 

turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean keräämistä tilastoista (Fimea 2011a). 

   Suomessa käytettiin noin 16 800 kilogrammaa tehoavaa ainetta mikrobilääkkeitä 

eläimille vuonna 2010. Eniten käytettiin beetalaktaamiantibiootteja (sisältää 

kefalosporiinit) joiden osuus oli noin 58 % kokonaiskulutuksesta. Seuraavaksi isoimmat 

ryhmät olivat sulfonamidit ja trimetopriimit noin 19 % kulutuksesta sekä tetrasykliinit 

10% kulutuksesta. Fluorokinoloneiden kulutus oli 0,5 % kokonaiskulutuksesta.  

    Kokonaiskulutus on lisääntynyt noin 21 % vuodesta 2001 vastaten vajaata 3000 

kilogrammaa tehoavaa ainetta. Korkeinta kulutus oli vuonna 2008, jonka jälkeen se on 

laskenut noin 3 %. Valtaosa kulutuksen muuttumisesta selittyy penisilliini G:n 
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kulutuksen kasvulla, jonka kokonaiskulutus on lisääntynyt 33 % (reilut 2000 

kilogrammaa tehoavaa ainetta) vuodesta 2001. Myös aminopenisilliineissä on 

havaittavissa kasvua. Toinen selvästi kasvanut ryhmä on sulfonamidien ja 

trimetopriimien kulutus, joka on kasvanut 31 % (noin 740 kilogrammaa) samalla 

ajanjaksolla. Vuonna 2008 tetrasykliinien kulutuksessa oli selvä piikki. Kulutus 

lisääntyi noin 84 % (noin 1400 kilogrammaa) yhden vuoden aikana. Tetrasykliinien 

kulutus on kuitenkin puoliintunut parissa vuodessa vuoden 2007 tasolle takaisin.  

Kokonaiskulutus mikrobilääkeryhmittäin on esitetty Taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. Eläimille käytettyjen mikrobilääkkeiden kokonaiskulutus. Lähde Fimea 

 
 

 

 

 

 

 

Lääketukuista myydyt, eläimille tarkoitetut mikrobilääkkeet 2001-2010 (kg vaikuttavaa ainetta)

Kokonaiskulutus

2001 2002 2003 2005 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 EU2
Tetrasykliinit, doksisykliini2 1937 1980 1757 1263 1445 1320 1705 3140 2284 1728
Amfenikoli3 59 59
Beetalaktaamit 9121 9733 7648

Penisilliini G 6235 6054 6076 6754 6803 6905 7512 7740 7753 8301 6217
Aminopenisilliinit 532 637 698 798 958 846 1057 1178 1256 1317
Kloksasilliini 149 146 145 140 132 109 96 97 113 114

Kefalosporiinit 1153 1055 1133 1048 1000 1004 1030 1027 987 911
1. polven kefalosporiinit 985 906
3. polven kefalosporiinit 2 5

Sulfonamidit ja trimetopriimi yhteensä 2490 2342 2187 2368 2438 2946 2655 2933 3165 3274
Sulfonamidit 2637 2728
Trimetopriimi 527 546

Makrolidit ja linkosamidit 492 427 538 526 393 619 752 847 594 774
Makrolidit 429 572
Linkosamidit 165 202

Aminoglykosidit 632 385 291 280 238 225 180 170 179 166
Kinolonit 97 96

Fluorokinolonit 101 114 81 79 90 81 88 90 97 96
Muut kinolonit 0 0

Polymyksiinit3 0 0
Pleuromutiliinit3 80 48
Muut4 103 94 186 107 112 74 80 120
1EU harmonisoitu kulutus niiden lääkeryhmien osalta, joihin muutos vaikuttaa.

2 2001-2004 sisä ltää tiedot kohdunsisä isistä valmisteista ja 2006-2008 paikallisesti annettavista valmisteista.

32001-2008 kohdassa 'Muut', 2009 amphenikoli kulutus korjattu

4Ennen vuotta 2009 mm. amfenikoli, polymyksiinit, pleuromutiliinit

Yhteensä 13824 13234 13092 13362 13609 14129 15155 17342 16566 16790 14706
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Suun kautta annosteltava valmisteet on eritelty Taulukossa 2. Valmisteet kattoivat 

kokonaiskulutuksesta vuonna 2010 noin 41 %. Valmisteiden kulutus on lisääntynyt 

vuosikymmenen aikana noin 21 %, vastaten vajaata 1200 kilogrammaa tehoavaa 

ainetta. Ryhmäkohtaisesti selvin kasvu on tapahtunut tuolla ajanjaksolla 

sulfonamideissa ja trimetopriimeissä vastaten noin 56 % ja noin 1050 kilogrammaa. 

Vuoden 2008 tetrasykliiniryhmän sisäinen kasvu on tapahtunut oraalisesti annettavissa 

valmisteiden kohdalla vastaten noin 1380 kilogramman kasvua yhden vuoden aikana. 

Kulutus on kuitenkin laskenut nopeasti kahdessa vuodessa ja vuoden 2010 kulutus on 

itse asiassa jopa alhaisempaa verrattuna vuoteen 2001. 

 

Taulukko 2. Suun kautta annosteltavien mikrobilääkkeiden kulutus. Lähde Fimea 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lääketukuista myydyt, eläimille tarkoitetut mikrobilääkkeet 2001-2010 (kg vaikuttavaa ainetta)

Suun kautta annetavat valmisteet
2001 2002 2003 2005 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 EU1

Tetrasykliinit, doksisykliini 1672 1799 1380 967 1135 928 1188 2565 1815 1202
Amfenikoli2 4 0 16 14 0 0 0 66 59 59
Beetalaktaamit (penisilliinit) 811 856

Penisilliini G 0 0
Aminopenisilliinit 424 507 536 620 690 650 654 737 811 856

Kefalosporiinit 942 872
1. polven kefalosporiinit (kefaleksiini) 939 887 998 938 915 940 966 976 942 872

3. polven kefalosporiinit 0 0
Sulfonamidit ja trimetopriimi yhteensä 1892 1868 1762 1926 1975 2489 2235 2518 2794 2945

Sulfonamidit 2329 2454
Trimetopriimi 466 491

Makrolidit ja linkosamidit 428 358 497 481 316 538 659 786 541 721
Makrolidit 414 559

Linkosamidit 126 161
Aminoglykosidit 150 142 125 123 111 110 103 95 101 95
Kinolonit 16 19

Fluorokinolonit 11 26 12 12 13 14 14 15 16 19
Muut kinolonit(oksoliinihappo) 20 18 0 0 0 0 0 0 0 0

Pleuromutiliinit 95 89 84 90 110 68 20 17 80 48
Muut 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1)EU harmonisoitu kulutus niiden lääkeryhmien osalta, joihin muutos vaikuttaa.

2)2009  kulutus korjattu

Yhteensä 5636 5693 5410 5172 5264 5737 5838 7774 7158 6816
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Injektiovalmisteet muodostivat noin 57 % kokonaiskulutuksesta vuonna 2010. Ryhmän 

kulutus on kasvanut reilulla 2500 kilogrammalla, mikä vastaa 36 % nousua vuodesta 

2001 vuoteen 2010. Eniten on kasvanut G-penisilliinin kulutus 2100 kilogrammalla 

(35%). Isoa suhteellista kasvua on tetrasykliineissä (noin 270 %) sekä 

aminopenisilliineissä (noin 580 %), mutta kilomääräisesti muutos ei ole kuitenkaan ole 

niin suurta (331  ja 364 kilogrammaa). Sulfonamidien ja trimetopriimien kulutus on 

ollut laskevaa injektiovalmisteissa. Injektiovalmisteiden kulutus on eritelty Taulukossa 

3. 

 

Taulukko 3.  Injektioina annettavien mikrobilääkkeiden kulutus. Lähde Fimea    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lääketukuista myydyt, eläimille tarkoitetut mikrobilääkkeet 2001-2010 (kg vaikuttavaa ainetta)

Injektiona annettavat valmisteet
2001 2002 2003 2005 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 EU1

Tetrasykliinit, doksisykliini2 196 143 265 291 312 288 418 442 470 527
Amfenikoli3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Beetalaktaamit

Penisilliini G 5981 5799 5840 6529 6597 6739 7339 7552 7551 8084 6078
Aminopenisilliinit 76 115 133 145 236 170 358 410 413 440

Kefalosporiinit2 1 4 4 4 5
1. polven kefalosporiinit 1
3. polven kefalosporiinit 2 5

Sulfonamidit ja trimetopriimi yhteensä 599 474 425 442 463 457 420 415 370 329
Sulfonamidit 308 274
Trimetopriimi 62 55

Makrolidit ja linkosamidit 63 70 49 44 76 81 92 60 53 52
Makrolidit 15 13
Linkosamidit 38 40

Aminoglykosidit 0 1 1 1 11 12 10 12 18 19
Kinolonit 81 78

Fluorokinolonit 70 70 69 66 77 67 74 75 81 78
Muut kinolonit 0 0

Muut4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1EU harmonisoitu kulutus niiden lääkeryhmien osalta , joihin muutos vaikuttaa.

2 Ennen vuotta 2006 kefalosporiinien kulutus ryhmässä "Muut"

Yhteensä 6986 6673 6783 7518 7771 7815 8714 8970 8960 9534 7528
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Utareensisäisesti annosteltavien valmisteiden kulutus on eritelty taulukossa 4.  Muiden 

paikallisvalmisteiden kulutusta ei ole vuoden 2008 jälkeen eritelty Euroopan yhtenäisen 

kulutusprojektin mukaisesti. Utareen sisäisesti annosteltavien valmisteiden kulutus on 

ollut laskevaa 2000-luvun ajan. Lypsykauden valmisteiden kokonaiskulutus on laskenut 

65 % sekä umpeenpanovalmisteiden 43 %. Laskua on tapahtunut kaikissa ryhmissä, 

mutta suhteellisesti eniten on laskenut aminoglykosidien kulutus. Lehmälukuun 

verrattuna lypsykauden valmisteiden kulutus on laskenut 29 %.  

 

Taulukko 4. Utareensisäisesti käytettävien mikrobilääkkeiden kulutus. Lähde Fimea 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lääketukuista myydyt, eläimille tarkoitetut mikrobilääkkeet 2001-2010 (kg vaikuttavaa ainetta)

Laktaatiokauden tuubit
2001 2002 2003 2005 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 EU1

G-penisilliini 225 223 202 182 167 132 143 149 157 171 104
Muut beetalaktaamit 270 232 208 190 162 123 123 106 124 111

Aminopenisilliinit 25 25 24 26 26 19 31 26 23 18
Kefaleksiini 169 134 110 89 68 52 51 40 34 29
Kloksasilliini 76 73 74 75 67 52 41 40 67 65

Aminoglykosidit 414 193 125 115 81 72 51 40 34 29
Makrolidit/ linkosamidit 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1EU harmonisoitu kulutus niiden lääkeryhmien osalta, joihin muutos vaikuttaa.

Yhteensä 909 636 536 488 411 329 318 296 316 312 245

Umpeenpanotuubit
2001 2002 2003 2005 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 EU1

G-penisilliini 29 32 34 43 40 33 30 38 44 46 35
Muut beetalaktaamit 125 112 100 92 89 76 79 70 62 59

Aminopenisilliinit 7 5 5 6 7 7 14 6 9 4
Kefaleksiini 45 34 24 20 16 12 10 7 7 6
Kloksasilliini 73 73 71 65 65 58 55 57 46 49

Aminoglykosidit 67 49 40 41 34 29 27 22 25 24
Muut 3 4 3 4 0 0 0 0 0 0
1EU harmonisoitu kulutus niiden lääkeryhmien osalta, joihin muutos vaikuttaa.

Yhteensä 224 197 177 179 163 138 135 130 132 129 118

Paikallisvalmisteet
Kulutus on ollut alle 200kg/vuosi. Ei yksityiskohtaista taulukkoa.
2001-2008 tiedot sisältyvät "Kokonaiskulutus"-taulukkoon vaikuttava aineen mukaan lajiteltuna.
2009 lähtien paikallisvalmisteiden kulutusta ei lasketa, sillä ne eivät kuulu ESVAC-kulutuslukuprojektissa kerättäviin tietoihin. 
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3.11 Mikrobilääkkeiden kokonaiskulutus ja sen kasvuun liittyvät mahdolliset syyt  
 

  Suomessa ei ole eläinlajikohtaista tilastoa mikrobilääkkeiden käytöstä. Valtaosa 

mikrobilääkevalmisteista on hyväksytty usealle eläinlajille sekä useisiin erilaisiin 

käyttöaiheisiin. Lisäksi lääkkeitä joudutaan joskus käyttämään hyväksytyn valmisteen 

puuttuessa kaskadisäädösten mukaisesti myös eläinlajeille, jotka eivät kuulu 

lääkevalmisteen kohde-eläinlajeihin.  Myöskään ihmisille hyväksyttyjen, mutta 

eläimille käytettyjen tai määrättyjen mikrobilääkkeiden kulutusta ei tilastoida.  

  Valtaosasta eläinlajeista muun muassa hevosista, sioista, turkiseläimistä, kaloista sekä 

pienelämistä ei ole tilastointia erilaisten sairauksien esiintyvyyksistä ja niihin 

mahdollisesti liittyvistä lääkityksistä. Ainoastaan naudoilla sairaustietoja on kerätty 

viime aikoihin asti karjantarkkailuun kuuluvilta tiloilta eläinlääkärien merkitsemien 

hoitokoodien perusteella. Sikatarkkailuun liittyvää hoitokoodien keräys ei ole enää 

nykyään riittävän kattavaa, eivätkä sikojen terveydenhuolto-ohjelma Sikavaan kertyvät 

lääkitys- ja sairaustiedot ole yleisesti saatavilla tai riittävän kattavia.   

  Suomalainen kotieläintuotanto on keskittynyt viime vuosien kuluessa. Tilojen määrät 

vähenevät, mutta keskikoko sekä tilakohtaiset eläinmäärät kasvavat tasaisesti. Myös eri 

tuotantosuunnissa on havaittu alueellista keskittymistä. Esimerkiksi vuonna 2011 yli 50 

% tuotetusta maidosta tuotettiin Pohjois-Savossa ja Pohjanmaalla sekä valtaosa 

sianlihasta Lounais-Suomessa tai Pohjanmaalla (Matilda 2012). Elintarvikemarkkinat 

ovat myös kansainvälistyneet mikä lisää kilpailua ja vaatii kotieläintuottajilta 

tehokkaampaa tuotantoa. Seuraeläinten määrät ovat kasvaneet sekä mahdollisesti 

ihmisten halu lääkitä lemmikkejä ja hevosia on lisääntynyt.  

  Mikrobilääkekulutuksen seurannan tarkkuus ei valitettavasti anna riittävästi tietoja 

kulutuksen kasvuun liittyvistä syistä. Voidaan olettaa taustalla olevan useita 

yhtäaikaisia tekijöitä, kuten eläinlajikohtaisten kulutusten arvioinnin yhteydessä on 

yksityiskohtaisemmin esitetty. Kokonaiskulutuksen noususta valtaosan kattavat 

injektioina annettavat beetalaktaamivalmisteet. Tähän mahdollisesti liittyviä syitä ovat 

nautojen tarttuvien sorkkasairauksien lisääntyminen, mahdollinen injektoiden 

lisääntynyt käyttö utaretulehdushoidoissa verrattuna utareensisäisiin valmisteisiin, 

sikojen kokonaismäärän nousu sekä lääkeluovutuslain mahdollistama lääkkeiden 

luovutuksen helpottuminen sikaloihin. Muiden ryhmien kohdalla kasvaneeseen 

kulutukseen syynä voi olla lihavasikoiden hengitystietulehdusten lääkitseminen 
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injektoitavilla tetrasykliineillä sekä hevosten määrän kasvun vaikutus lisääntyneeseen 

suun kautta annettavien trimetopriimi-sulfonamidien kulutukseen.  

   Yksikkökoon ja tuotannon kasvun vaikutukset lääkitysten ja sairastuvuuden määriin 

eivät välttämättä ole täysin suoraviivaisia (Aaresturp ym. 2010). Kuitenkin on viitteitä 

siitä, että tilakoon kasvaminen ja tuotannon tehostuminen vaikuttavat sairastuvuutta ja 

lääkityksiä lisäävästi. Esimerkiksi suomalaisessa tutkimuksessa porsaiden riski sairastua 

vieroituksen jälkeiseen ripuliin oli suurempaa emakkoluvun kasvaessa (Laine ym. 

2008). Kyselytutkimuksessa Isossa-Britanniassa isommat sikalat olivat herkempiä 

käyttämään lääkityksiä rehussa (Stevens ym. 2007). Kanadalaisessa tutkimuksessa 

lypsykarjatiloilla havaittiin yhteys lisääntyneen tuotoksen sekä kasvaneen 

antibioottikulutuksen välillä. Lisäksi karjakoon suureneminen lisäsi kolmannen polven 

kefalosporiinin keftiofuurin kulutusta (Saini ym. 2012). Ruotsissa lypsylehmien 

kuolleisuus oli suurempaa isoissa karjoissa, mutta suhteessa pienempää suurempi 

tuottoisemmissa karjoissa (Alvåsen ym. 2012). Tuotannon nousun ja karjakoon kasvun 

on havaittu lisäävän yleisesti sairastuvuutta lypsykarjatiloilla suomalaisessa 

terveystarkkailussa (Faba 2010).        

3.12 Mikrobilääkkeiden käyttö eläinlajeittain 
 

   Alla käsitellään mikrobilääkkeiden käyttöä eläinlajikohtaisesti. Mukaan on otettu vain 

yleisimmät ja tärkeimmät lääkityssyyt ja lääkeaineryhmät. Sairauksia käsitellään 

sairausryhminä, yksittäisiä tauteja käsitellään vain, mikäli sillä epäillään olevan 

merkitystä kokonaiskulutuksen kasvuun tai sillä on merkitystä yksittäisen 

lääkeaineryhmän kulutukseen. Tekstissä mukana olevilla eläinlajeilla voidaan käyttää 

myös muita harvinaisempia lääkeaineryhmiä ja niitä ei välttämättä tekstissä mainita.   

3.12.1 Sika 
    

Sikatuotanto on keskittynyt ja tehostunut maailman laajuisesti. Tämä on seurausta 

lisääntyneestä sianlihan kulutuksesta sekä työvoiman vähenemisestä maaseudulla. 

Esimerkiksi vuonna 2005 53 % USA:n sioista olivat yli 5000 sian sikaloissa. Vuonna 

2008 20 % Iso-Britannian sioista tuotettiin kolmen ison tuottajan toimesta sekä 

Yhdysvalloissa 20 isointa yhtiötä omisti kolmasosan emakoista (Burch ym. 2008). 

Suomessa rakennemuutos on ollut suhteellisen nopeaa. Tilamäärät ovat laskeneet 
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vuoden 1995 reilusta 6000:sta noin 2000:een vuonna 2010. Teurasmäärät ovat 

kasvaneet 2000 -luvulla noin 10 % vuoden 2000 noin 2 051 600 siasta 2 269 100 sikaan 

vuonna 2011. Samalla ajanjaksolla lihasian keskimääräinen teuraspaino on noussut 82 

kg:sta 87 kg:aan. Vuonna 2007 Suomessa 50 % lihasioista kasvatettiin yli 500 lihasian 

sikaloissa, mitkä kattoivat 10 % Suomen sikaloista (Matilda 2012). 

    Kansainvälisesti sioille käytetään yleensä tuotantoeläinlajeista eniten antibiootteja 

(Graves 2010). Suomen sisäisiä lääkitys- tai sairastilastoja ei ole saatavilla sikojen 

osalta. Tulevaisuudessa terveydenhuolto-ohjelma Sikavan kautta pyritään saamaan 

maakohtaisia tilastoja. Tällä hetkellä ohjelman kautta on saatavilla vain joidenkin 

yksittäisten tilojen tietoja. Suomen sikatautitilanne on kuitenkin hyvä verrattuna 

moneen muuhun maahan. Muualla maailmassa suhteellisen yleiset taudit kuten 

aivastustauti, porsasyskä, sikadysenteria ja salmonella on saatu saneerattua lähes 

kokonaan pois Suomesta. PRRS:ää (porcine reproductive and respiratory syndrome), 

mikä lisää sairastuvuutta (Burch ym. 2008) ei ole diagnosoitu Suomessa.  

   PMWS -oireyhtymä (postweaning multisystemic wasting syndrome) on maailmalla 

laajalle levinnyt merkittävä sikojen tauti. Ensimmäinen tautitapaus havaittiin Suomessa 

loppuvuodesta 2007 ja vuonna 2008 tautia todettiin myös kahdella porsastuotantotilalla. 

PMWS -oireyhtymää aiheuttava sirkovirus aiheuttaa myös muita oireyhtymään liittyviä 

tauteja (PCVD, Porcine circovirus diseases) sekä altistaa sikoja muille tulehdustaudeille 

(Oppriessnig & Halpur 2012).  Sirkovirusta on todettu sikaloissa maailmanlaajuisesti 

(Rose ym. 2012). 

   Viimeaikaisia tutkimuksia sairastumistiheyksistä Suomesta ei ole saatavissa. Vuonna 

2004 julkaistussa teurastamotutkimuksessa hännänpurentalöydöksiä ilmeni noin 35 % 

sioista ja vakavia löydöksiä todettiin 1,3 % sioista (Valros ym. 2004).  Vuoden 2007 

tapaus-verokkitutkimuksessa 49 tilaa jaettiin niveltulehdusesiintymien perusteella 

kahteen ryhmään. Teurastamolöydösten perusteella 24 tilalla niveltulehduksen 

esiintymisen mediaani oli 5,2 % (vaihteluväli 3,7 – 12,4%) sekä 25 kontrollitilalla 

mediaani oli 2,2 % (vaihteluväli 0,3 – 2,8%) (Heinonen ym. 2007). 

   Tärkeimpiä sikojen lääkitysten kohteita Suomessa ovat hännänpurenta sekä 

niveltulehdukset. Sikoja lääkitään myös esimerkiksi erilaisten suolistotulehdusten, 

hengitystietulehdusten sekä harvemmin yleistyneiden bakteeritulehdusten vuoksi 

(esimerkiksi sikaruusu) (Burch 2008). 

   Sikojen lääkityksiin käytetään Suomessa yleensä G -penisilliiniä, tetrasykliinejä, 

sulfonamideja ja aminopensilliinejä. Lisäksi sioille käytetään makrolideja, 
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linkosamideja sekä pleuromutiliineja. (Lääketietokeskus 2012, Evira 2012a). 

Thomsonin ym. vuonna 2008 julkaistussa eläinlääkäreille suunnatussa 

kyselytutkimuksessa sioille käytetyistä antibiooteista noin kolmannes oli 

beetalaktaameja ja tetrasykliinejä, seuravaaksi suurimpana ryhmänä oli 

trimetopriimisulfonamidit sekä fluorokinolonit (yli 10 % kulutuksesta). Tutkimus sisälsi 

yhteensä vain noin 8 kilogrammaa tehoavaa ainetta sioille käytettyjä mikrobilääkkeitä, 

joten tuloksia voidaan käyttää vain suuntaa-antavina. 

   Valtaosa sioille Suomessa myyntiluvallisista valmisteista on hyväksytty myös muille 

eläinlajeille. Puhtaasti sialle hyväksyttyjä valmisteita ovat suun kautta annettavat 

pleuromutiliinit. Makrolidiryhmän kahdesta suun kautta annosteltavista valmisteista 

toinen on hyväksytty pelkästään sioille ja toinen yhteisvalmiste on hyväksytty sioille ja 

siipikarjalle vuonna 2010. Voidaan olettaa, että suun kautta annosteltavista 

makrolideistä valtaosa menee sioille, johtuen siipikarjan vähäisestä lääkitsemisestä 

Suomessa (ETT 2012). Injektiona annettavat linkosamidit on hyväksytty sioille sekä 

kissoille ja koirille.  Suun kautta annettavat valmisteita on sekä sioille että pieneläimille 

(Lääketietokeskus 2012). Linkosamideja käytetään mykoplasmojen aiheuttamaan 

niveltulehdukseen sioilla (Evira 2012a). Varsinkin injektiona annettavien linkosamidien 

kohdalla voidaan tehdä oletus suuren osan kulutuksesta menevän sioille, johtuen niiden 

suhteessa vähäisestä käytöstä pienelämillä.  

   Tanskassa on havaittu yhteys PMWS -diagnoosien ja lisääntyneen antibioottien 

käytön välillä (Jensen 2010, Vigre 2010). Kulutus nousee jo ennen diagnoosia ja pysyy 

ylhäällä jonkin aikaa diagnoosien jälkeen. Kulutuksen nousu on ollut Tanskassa 

vieroitetuilla jopa 124 % diagnoosin jälkeen. Tutkimuksissa on kuitenkin saatu viitteitä, 

että lääkitystasot laskevat normaalitasolle noin ½ -1 vuoden kuluessa diagnoosista 

(Jensen 2010). Tanskassa arvioidaan PMWS:n nostavan kansallisesti 

mikrobilääkekulutusta noin 4 -5 % vieroitetuilla sioilla (Vigre 2010).  

  Oraalisesti annosteltavien tetrasykliinien kulutus nousi huomattavasti vuonna 2008 

Suomessa. Kulutus laski nopeasti aiemmalle tasolle 1 – 2 vuoden kuluessa. Oraalisesti 

annosteltavat tetrasykliinivalmisteet on Suomessa tarkoitettu tuotantoeläinten 

ryhmälääkintään (Lääketietokeskus 2012). Tetrasykliinejä käytetään sioilla muun 

muassa erilaisten hengitystietulehdusten hoitoon (Evira 2012a). Sikojen influenssa 

levisi voimakkaasti Suomessa vuonna 2008. Voidaan epäillä, että sikainfluenssalla ja 

mahdollisesti sirkoviruksiin liittyvillä taudeilla (mukaan lukien pieneltä osaltaan 

viruksen aiheuttaman taudin äärimuoto PMWS) on ollut yhteyttä tetrasykliinien 
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kulutuksen nousuun. Myös injektiona annettavien tetrasykliinien kulutuksen 

voimakkaampi nousu vuodesta 2007, voi osaltaan liittyä samaan asiaan, koska vaikeasti 

sairaat eläimet tulee aina lääkitä injektiolla niiden syömättömyyden vuoksi (Burch ym 

2008).  On esitetty epäilyjä, että sirkovirus altistaa sikoja hengitystietulehduksille ja 

virusta vastaan aloitettu rokottaminen olisi vähentänyt hengitystietulehdusten 

esiintymistä Suomessa.  Rokotusten aloittaminen voisi osaltaan selittää tetrasykliinien 

kulutuksen vähenemisen. Asian varmistuminen tarvitsisi kuitenkin lisätutkimuksia. 

  Vuodesta 2002 asti on ollut mahdollista luovuttaa injektiona annettavia antibiootteja 

terveydenhuoltoon kuuluville sikatiloille varalle tulevia tautitapauksia varten 

hännänpurennan sekä niveltulehduksen hoitoon. Hännänpurennan ja niveltulehdusten 

ensisijaishoitona käytetään G-penisilliinivalmisteita (Evira 2012a). Injektioina 

annettavien G-penisilliinivalmisteiden kulutuksen nousu 2000-luvulla voi osaltaan 

liittyä lainsäädännön muutokseen sekä sikojen kokonaismäärän kasvuun. Tilastoista ei 

kuitenkaan nähdä käytetäänkö G-penisilliinivalmisteet sioille, naudoille vai hevosille. 

  Injektiona annettavien aminopenisilliinien kulutus on noussut runsaasti 2000-luvulla. 

Valmisteet on hyväksytty usealle eläinlajille. Aminopenisilliinejä käytetään esimerkiksi 

pikkuporsaiden koliripulin hoitoon (Evira 2012a). Injektiona annettavan sulfonamidien 

ja trimetopriimien kulutus on laskenut samassa ajanjaksossa, joten on mahdollista, että 

sulfan käyttöä on korvattu aminopenisilliineillä tai niiden käyttö on lisääntynyt 

esimerkiksi emakoiden sairauksien ja porsaiden koliripulin hoidossa. 

3.12.2 Nauta 
 

   Nautojen määrä on ollut laskevaa Suomessa 2000 -luvulla. Suomessa oli vuonna 2000 

noin 364 000 lypsylehmää 23 910 tilalla. Lypsylehmien määrä on laskenut noin 22 % 

reiluun 285 000 lehmään vuonna 2011. Samalla ajanjaksolla tilamäärä laski 54 % noin 

11 227 tilaan. Vuonna 2012 lypsykarjan keskikoko oli noin 28 lypsylehmää.  Noin 80 

prosentilla tiloista oli alle 40 lypsylehmää, joissa olevien lehmien määrä vastasi noin 55 

% kaikista lypsylehmistä. Yli 100 lypsylehmän tiloja oli reilut 200. Maitoa tuotettiin 

noin 2,37 miljardia litraa vuonna 2000. Maitomäärä on laskenut 8 % noin 2,19 

miljardiin litraan vuonna 2011. Maitomäärän laskemisesta huolimatta lehmäkohtainen 

keskituotos on noussut 6786 litrasta 7859 litraan samalla ajanjaksolla. Emolehmien 

määrä on kasvanut vajaasta 28 000 lehmästä noin 57 000 lehmään. 
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Emolehmäntuottajatiloja vuonna 2011 oli 2237. Nautoja teurastettiin vuonna 2000 noin 

360 000 ja noin 268 000 vuonna 2011 (Matilda 2012). 

   Vuoden 2008 suomalaisille eläinlääkäreille suunnatussa kyselytutkimuksessa 

naudoille käytettiin noin 59 % tutkimuksen mikrobilääkekulutuksesta.  Naudoille 

määrätyistä antibioottihoidoista 52 % käytettiin akuuttiin utaretulehdukseen, 21 % 

umpeenpanohoitoihin, 6 % piilevään utaretulehdukseen sekä 4 % suolistotulehduksiin. 

Loput 17 % hoidoista suuntautui 15 eri syyhyn (esimerkiksi paiseet, niveltulehdukset, 

sekä jälkeisten jääminen). Akuuteissa utaretulehdushoidoista 36 % oli parenteraalisia, 

34 % utareensisäisiä ja 30 % molempien yhdistelmähoitoja (Thomson ym. 2008). 

Vuoden 2010 sairastilastoista utaresairauksien vuoksi hoidettiin yli 18 % 

terveystarkkailuun kuuluvista lypsylehmistä (Faba 2010). 

   Thomsonin kyselytutkimuksen aikana naudoille käytettiin 30 kilogrammaa tehoavaa 

ainetta mikrobilääkkeittä, joista yli 85 % oli beetalaktaameja. Muita naudoille käytettyjä 

antibiootteja olivat tetrasykliinit, trimetopriimi-sulfonamidit, aminoglykosidit sekä 

fluorokinolonit. Injektiona hoidetuista utaretulehduksista 83 % käytettiin penisilliinejä, 

fluorokinoloneita käytettiin 11 % tapauksista. Utareensisäisistä hoidoista 36 % olivat 

joko ampisilliiniä tai kloksasilliiniä sisältäviä valmisteita, 26 % sisälsi kefaleksiiniä ja 

streptomysiiniä (Thomson ym. 2008). 

  Puhtaasti naudoille käytettyjä mikrobilääkevalmisteita suomalaisesta 

kokonaiskulutuksesta ovat utareensisäisesti käytetyt valmisteet (441 kilogrammaa 

tehoavaa ainetta vuonna 2010). Muuten valmisteet ovat hyväksytty useille eläinlajeille, 

lukuun ottamatta yhtä penisilliinivalmistetta, joka on hyväksytty vain naudan 

utaretulehduksen hoitoon (Lääketietokeskus 2012). 

  Tarttuvat sorkkasairaudet ovat yleistyneet suomalaisissa nautakarjoissa 2000- luvun 

kuluessa. Kansainvälisesti tulehdukselliset sorkkasairaudet ovat tärkeitä lääkitysten 

syitä naudoilla (Constable ym. 2008). Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa tartunnalliset 

sorkkasairaudet käsittivät 16 % lypsylehmäkarjassa annetuista lääkityksistä (Sawant 

ym. 2005). Tarkkaa koko Suomen kattavaa tieteellistä tutkimustietoa tarttuvien 

sorkkasairauksien määristä ja niihin liittyvistä lääkityksistä ei ole saatavilla. Esimerkiksi 

helposti leviävän sorkkavälin ajotulehduksen vuoksi voidaan joutua taudin purkauksen 

yhteydessä lääkitsemään valtaosa karjasta. Ensisijaisena hoitona ajotulehdukseen 

suositellaan penisilliinejä, toissijaisena tetrasykliinejä ja makrolidejä (Evira 2012a).  

Osa injektiona annettavien penisilliinien ja mahdollisesti tetrasykliinien kulutuksen 
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kasvusta on mahdollisesti seurausta tarttuvien sorkkasairauksien lisääntymisestä 

Suomessa. 

  Utareensisäisesti annosteltavien valmisteiden kulutus on ollut laskevaa 2000-luvun 

kuluessa. Tämä liittyy lypsylehmien määrän laskuun, mutta samalla myös valmisteiden 

käyttö lehmämäärää kohden on laskenut. On mahdollista, että utaretulehdusten 

hoidoissa on utareensisäisiä hoitoja korvattu injektiona annettavilla valmisteilla. Tämä 

voi osaltaan näkyä injektiona annettavien penisilliinien kulutuksessa. 

   Suomeen on hyväksytty viime vuosina kolmannen polven kefalosporiineja nautojen ja 

sikojen lääkintään. Naudoille käyttöaiheena ovat hengitystietulehdukset tai sorkkavälin 

ajotulehduksen hoito (Lääketietokeskus 2012). Lääkkeillä ei ole maidon varoaikaa, 

joten taloudellisista syistä niiden käyttämiseen on paineita varsinkin laajan karjaa 

koskevan tautiepidemian aikana. Maailman terveysjärjestö WHO:n suositusten mukaan 

kolmannen polven kefalosporiineja suositellaan käytettäväksi ihmisten 

terveydenhuoltoon reservilääkkeenä (WHO 2005, 2007), joten niiden käyttäminen 

elämille ei ole suositusten mukaista varsinkaan pelkästään taloudellisista syistä. 

Suomessa kolmannen polven kefalosporiineja käytettiin vuonna 2010 5 kilogrammaa 

tehoavaa ainetta. Kasvua kulutuksessa vuodesta 2009 on 3 kilogrammaa, mikä liittynee 

tuotantoeläinvalmisteen markkinoille tuloon. Voidaan olettaa, että noususta valtaosa on 

käytetty nimenomaan tarttuvien sorkkasairauksien hoitoon. 

   Suomessa ei ole olemassa koottua sairaus- tai lääkitystilastoa lypsylehmiksi tai 

lihanaudoiksi kasvatettavien vasikoiden lääkityksistä Yleisiä syitä vasikoiden 

lääkityksiin ovat hengitystietulehdukset sekä erilaiset suolistotulehdukset (Ortman & 

Svensson 2004, Sawant ym. 2005). Vuoden 2008 suomalaisessa kyselytutkimuksessa 4 

% nautojen lääkityksistä koski suolistotulehduksia. (Thomson ym. 2008). Aikuisten 

nautojen suolistotulehduksiin ei käytännössä käytetä mikrobilääkkeitä, joten tämä osuus 

voidaan olettaa käytetyn vasikoille. Niveltulehdukset sekä napatulehdukset ovat myös 

lääkitysten ja sairastumisen syitä vasikoilla (Constable ym. 2008, Svensson ym. 2003). 

Hengitystietulehdusten hoidossa ensisijaishoitona käytetään tetrasykliinejä sekä 

penisilliinejä. Toissijaisena hoitona hengitystietulehduksiin käytetään makrolideja sekä 

fluorokinoloneita (Evira 2012a). Vasikat lääkitään käytännössä aina yksilöhoitoina.  

  Suomessa on yhä enemmän siirrytty keskitettyyn lihavasikkakasvatukseen (niin 

sanottu kolmivaihekasvatus). Yksikkökoon kasvaessa sekä tuotannon keskittyessä 

voidaan olettaa esimerkiksi hengitystietulehdusten lisääntyneen. Myös lypsykarjojen 

keskikoot ovat kasvaneet ja tätä myötä lypsyvasikoiksi kasvatettujen eläinten määrät 
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tiloilla. Injektiona annettavien tetrasykliinien kulutuksen nousu voi liittyä lisääntyneisiin 

vasikoiden lääkityksiin esimerkiksi hengitystietulehdusten osalta. 

3.12.3 Hevonen 
 

  Hevosten mikrobilääkityksistä ja sairastuvuudesta Suomessa ei ole tilastoja tai 

tutkimuksia. Hevosten määrä on kuitenkin kasvanut 2000- luvun kuluessa Suomessa. 

Määrä on kasvanut reilulla 17 000 hevosella vuodesta 2000 (vajaat 58 000 hevosta) 

vuoteen 2011 (yli 75 000 hevosta) (Hippos 2011). 

  Hevosille käytetään antibiooteista eniten trimetopriimi-sulfonamideja sekä G-

penisilliiniä (Eviran suositukset).  Muita käytettyjä mikrobilääkkeitä ovat esimerkiksi 

fluorokinolonit, aminoglykosidit (gentamysiini, erityislupavalmisteena) ja 

nitromidatsolit (metronidatzoli, ei eläinvalmistetta). Lisäksi erityisluvallisena 

valmisteena on saatavilla kolmannen polven kefalosporiinivalmiste varsojen 

Rhodococcus equi- hengitystietulehduksen hoitoon (Fimea 2012). 

  Tärkeimpiä lääkityskohteita ovat erilaiset ihotulehdukset (esimerkiksi haavat), 

hengitystietulehdukset, sukuelintulehdukset sekä liikuntaelimiin liittyvät tulehdukset 

(esimerkiksi niveltulehdukset) (Weese ym 2008).  

  Suomessa ei ole puhtaasti hevoselle hyväksyttyjä antibiootteja markkinoilla lukuun 

ottamatta yhtä suun kautta annosteltavaa sulfa-trimetopriimivalmistetta 

(Lääketietokeskus 2012). Voidaan kuitenkin epäillä suun kautta annosteltavien 

sulfonamidien ja trimetopriimien kulutuksen nousun liittyvän hevosten määrän 

nousuun. Suun kautta annosteltavia valmisteita suositaan mahdollisesti hevosten 

lääkitsemisessä niiden käyttömukavuuden takia. 

   Injektioina annosteltavia aminoglykosideja ei ole myyntiluvallisena valmisteena 

Suomessa. Erityisluvallinen valmiste on hyväksytty hevosten ja pieneläinten lääkintään 

(Fimea 2012). Kulutuksen suhteesta hevosten ja pieneläinten välillä ei ole 

tutkimustietoa, mutta voidaan epäillä suuren osan injektiona annettavista 

aminoglykosideistä menevän hevosille. 

3.12.4 Pieneläimet 
 

   Yliopistollisella eläinsairaalassa tehdyssä selvityksessä koirille määrättiin 78 % 

mikrobilääkityksistä, kissoille 18 % sekä muille pieneläimille 4 %. Koirille määrätyistä 
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lääkkeistä käytettiin eniten beetalaktaamiantibiootteja (49 %). Seuraavaksi isoimmat 

ryhmät olivat trimetopriimi-sulfonamidit (13,6 %), makrolidi-linkosamidit (5,6 %) sekä 

fluorokinolonit (2,8 %). Beetalaktaamiantibiootteista käytettiin eniten kefaleksiinia 49 

% sekä amoksilliiniklavulaanihappoa 32 % (Rantala ym. 2004). Yliopiston apteekin 

kautta elämille määrätyistä mikrobilääkeresepteistä 65 % meni koirille ja 19 % kissoille. 

Tässäkin tutkimuksessa käytetyimmät antibiootit olivat beetalaktaameja (koirilla 66 % 

ja kissoilla 78 %). 16 % eläimille määrätyistä mikrobilääkeresepteistä olivat ihmisille 

tarkoitettuja valmisteita (Hölsö ym. 2005). 

   Lääkityksen kohteina olivat erilaiset ihotulehdukset, leikkauksen jälkeiset lääkitykset, 

virtsatietulehdukset, suolistotulehdukset sekä hengitystietulehdukset (Rantala ym. 

2004). 

  Tanskassa käytettiin noin 3000 kg aktiivista ainetta mikrobilääkkeitä pieneläimille 

vuonna 2010 (Danmap 2010). Vuonna 2005 Tanskassa oli noin 550 000 koiraa sekä 

650 000 tuhatta kissaa (Heuer ym. 2005). Suomessa on Suomen Kennelliiton arvion 

mukaan noin 600 000 koiraa joten kulutusmäärät ovat todennäköisesti Suomessa lähellä 

samaa tasoa. 

  Suomessa suun kautta annettavat kefalosporiinit sekä fluorokinolonit ovat hyväksytyt 

pelkästään pieneläimille. Nämä voidaan katsoa käytetyn täysin pieneläimille. 

Myyntiluvalliset suun kautta annettavat aminopenisillinivalmisteet ovat kaikki 

hyväksytty pienelämille (Lääketietokeskus 2012). Ainoastaan siipikarjalle ja viljellylle 

kalalle löytyy aminopenisilliinivalmisteita suun kautta annosteltavana 

erityislupavalmisteena (Fimea 2012). Pienelämille on hyväksytty myös kolmannen 

polven kefalosporiinivalmiste (Lääketietokeskus 2012). 

  Suun kautta annosteltavien fluorokinolonien kulutus on noussut 72 % vuodesta 2001 

vuoteen 2010 (8 kilogrammaa tehoavaa ainetta). Suuntaus on huolestuttava, koska 

fluorokinolonit ovat tarkoitettu reservilääkkeiksi sekä eläinten, että ihmisten lääkinnässä 

(WHO 2005, 2007). Suun kautta annosteltavien fluorokinolonien kokonaiskulutus oli 19 

kg vuonna 2010 Suomessa. Annoksella 5 mg/kg tämä vastaa 190 000 päiväannosta 20 

kiloiselle koiralle. 2000- luvulla tapahtunut 8 kilogramman nousu vastaa 80 000 

päiväannosta 20 kiloiselle koiralle. Esimerkiksi Tanskassa fluorokinolonien 

kokonaiskulutus oli 14 kilogrammaa seuraeläimille, joten Suomen kulutus on kuitenkin 

lähellä Pohjoismaista tasoa (Danmap 2010).  

   Seura- ja harraste-eläimet ovat usein jääneet yleisen mikrobilääkkeisiin liittyvän 

keskustelun ulkopuolelle. Seuraeläimillä esiintyvään mikrobilääkeresistenssiin on 
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kuitenkin kiinnitetty nykyään yhä enemmän huomiota (Weese 2008, Guardabassi ym. 

2008). Tutkimuksissa on havaittu useita viitteitä mikrobilääkeresistenssin leviämisestä 

lemmikkieläimen ja ihmisen välillä (Jensen ym. 2008, Heuer ym. 2005). Lemmikit 

elävät myös läheisessä yhteydessä ihmisten kanssa, joten mahdollisen resistenssin 

siirtyminen on todennäköistä. Lemmikeille käytetään herkästi laajakirjoisia lääkityksiä 

kuten fluorokinoloneita (Heuer ym. 2005, Guardabassi ym. 2008). Vuonna 2006 

havaittiin Ruotsissa viitteitä siitä, että kefalosporiineja ja fluorokinoloneita käytettiin 

koirille suhteessa enemmän kuin ihmisille (Guardabassi ym. 2008). Voidaan olettaa, 

että Suomen tilanne on suhteellisen lähellä Ruotsia, joten myös pieneläinten 

mikrobilääkityksiin tulisi kiinnittää huomiota. 

3.12.5 Siipikarja 
 

  Siipikarjan tuotanto on kasvanut Suomessa 2000 -luvulla. Teurasmäärät ovat 

kasvaneet noin 46 miljoonasta linnusta yli 57 miljoonaan lintuun vuodesta 2000 vuoteen 

2011. Tuotetun lihan määrä on kasvanut samalla ajanjaksolla 64 miljoonasta kilosta yli 

101 miljoonaan kiloon (Matilda 2012). 

  Suomen siipikarjan eläintautitilanne on kansainvälisesti katsottuna hyvä. Lääkitykset 

ovat suhteellisen vähäisiä. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran mukaan 17 % 

broileriemoparvista lääkittiin nivel- ja jännetuppitulehduksen takia vuonna 2011 sekä 

9,5 % tuotantokalkkunaparvista kuolioisen suolistotulehduksen takia (Evira 2012b). 

Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry:n keräämien tilastojen perusteella vuosina 2007 – 

2011 lihasiipikarjalle käytettiin pääasiassa amoksilliiniä, lisäksi käytettiin jonkin verran 

tylosiinia sekä penisilliiniä. Broileriparvista lääkittiin tuotantopolvista 0 – 0,34 % sekä 

vanhempais- ja isovanhempaispolvista 1,9 – 17 %. Kalkkunoista tuotantopolven 

parvista lääkittiin 3,79 – 9,48 % sekä vanhempais- ja isovanhempaispolvista 0 – 4,2 %. 

Kilogrammoina tehoavaa ainetta siipikarjalle noina vuosina kulutus on vaihdellut 54 

kilogrammasta 139 kilogrammaan (ETT 2012). Suomessa siipikarjalle on hyväksytty 

tetrasykliini- sekä makrolidi-ryhmän (tylosiini) antibiootteja (Lääketietokeskus 2012) 

sekä erityisluvallisena amoksilliini- ja penisilliinivalmisteita (Fimea 2012). 

Tuotantosiipikarjalle annetut lääkitykset ovat käytännössä aina ryhmälääkityksiä 

käytännön syistä (Löhren 2008).    
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  Munintakanoille ei ole olemassa hyväksyttyjä antibioottivalmisteita Suomessa, joten 

munintakanoja ei lääkitä ollenkaan antibiooteilla Suomessa, vaan ne lopetetaan 

sairastumisen sattuessa (Evira 2012a). 

  Tanskassa siipikarjalle käytettiin 879 kiloa aktiivista ainetta vuonna 2010 (Danmap 

2010). Belgiassa tehdyn tutkimuksen mukaan belgialaiset broileriparvet saivat 

antimikrobilääkityksiä 48 tuotantokierrossa 64:stä (75 %). Käytetyimmät antibiootit 

olivat amoksilliini, tylosiini ja trimetorpiimi-sulfonamidit. Belgialaisia broilereita 

lääkitään mikrobilääkkeillä keskimäärin kahdeksasosan broilerin elinajasta (Persoons 

ym. 2012). 

3.12.6 Turkiseläimet ja kalankasvatus 
 

  Turkiseläinten ja viljeltyjen kalojen osalta ei ole olemassa laajaa tilasto- tai 

tutkimustietoa lääkityksistä Suomessa. Viljellyille kaloille valtaosa lääkityksistä 

annetaan poikaskaloille ja arviolta vain 20 % lääkityksiä annetaan teurasvaiheen 

kaloille. Valtaosa kaloille annettavista lääkityksistä on massalääkityksiä. Yleensä vain 

arvokkaille emokaloille voidaan harkita yksilölääkityksiä. Mikrobilääkesuositusten 

mukaan viljellyille kaloille suositellaan tetrasykliini- (erityisluvallinen) sekä 

trimetopriimi-sulfonamidivalmisteita  (Evira  2012a). 

  Turkiseläimille Suomessa hyväksyttyjä valmisteita on suun kautta annosteltavia 

tetrasykliinejä sekä trimetopriimi-sulfonamideja (Lääketietokeskus 2012).   

Turkiselämille lääkitykset annetaan joko ryhmälääkityksinä tai tarvittaessa 

yksilöhoitona. Mikrobilääkesuositusten mukaan turkiseläimille suositellaan 

käytettäväksi penisilliinejä, trimetopriimi-sulfonamidivalmisteita sekä linkosamideja 

(Evira  2012a). 
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4. POHDINTA JA YHTEENVETO 
 
 

  Mikrobilääkekulutuksen seuraaminen kilogrammoina ei ole riittävän tarkka menetelmä 

arvioitaessa kulutusta ja siihen mahdollisesti liittyviä syitä (Chauvin 2001, Grave 2010, 

Silley ym. 2012). Monitorointia tulee kehittää siten, että eläinlajikohtaiset lääkitykset on 

mahdollista saada selville. Lisäksi lääkityssyyt tulisi olla tiedossa. Tanskalainen 

kulutusseuranta Danmap on erinomainen esimerkki, kuinka kulutustilastot voidaan 

järjestää. Tanskalaisessa järjestelmässä voidaan lääkityksiä seurata tila- ja 

eläinlääkäritasolle asti (Danmap 2010). 

  Mikrobilääkekulutuksen seurantaan liittyy paljon kansainterveydellisiä näkökohtia, 

johtuen yhä lisääntyvästä mikrobilääkeresistenssistä. Vain tarkalla monitoroinnilla 

pystytään ymmärtämään kulutukseen vaikuttavat tekijät ja tarvittaessa voidaan puuttua 

ilmenneisiin ongelmakohtiin. Lisäksi tietoja voidaan käyttää kansainväliseen vertailuun 

sekä tutkimukseen liittyen eläinten lääkitsemiseen ja sairastuvuuteen. Tarkka ja 

läpinäkyvä lääkitysten seuranta on myös kilpailuetu elintarvikemarkkinoilla, missä 

kuluttajat vaativat yhä enemmän tietoa käyttämistään elintarvikkeista ja ovat yhä 

vaativampia liittyen eläinten hyvinvointiin ja terveyteen. Järjestelmän tulisi kattaa 

tuotantoeläimet mukaan lukien viljellyt kalat, pieneläimet, hevoset sekä 

turkiseläintentuotanto. Hyvällä seurannalla vältytään myös oletuksiin perustuvalta 

syyttelyltä eri tuotannonalojen, sekä ihmis- ja eläinlääketieteen välillä. 

  Elintarviketuotannossa on astunut voimaan ketjuinformaatiolainsäädäntö, mikä vaatii 

ilmoittamaan teurastamolle kaikki tuotantoeläimen saamat varoajalliset lääkitykset.  

Valtakunnallisiin nautojen- ja sikojen terveydenhuolto-ohjelmiin Naseva ja Sikava 

kertyy valtavasti tietoa eläinten terveydentilasta ja lääkityksistä. Nämä 

lainsäädännöllisesti ja vapaaehtoisesti kerätyt tiedot olisivat hyvä pohja 

seurantajärjestelmälle. Terveydenhuolto-ohjelmat ovat kuitenkin vapaaehtoisia, joten 

kaikkia tiloja ei tällä järjestelmällä voida tavoittaa. Erilaisiin eläinlääkäriohjelmistoihin 

kertyvää tietoa tulisi pystyä tulevaisuudessa käyttämään lääkitysten seuraamiseen. 

Järjestelmän tulisi kattaa myös apteekkien kautta myydyt eläinlääkkeet sekä eläimille 

käytetyt ihmisvalmisteet. 

  Järjestelmän tulisi olla myös mahdollisimman automaattinen tiedonkeruun osalta. Jo 

olemassa olevia kirjausmenetelmiä (esimerkiksi eläinlääkäriohjelmistot) tulisi käyttää 

mahdollisimman paljon hyväksi. Samalla ohjelmaa voitaisiin esimerkiksi käyttää 
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ketjuinformaatiovelvoitteen täyttämiseen. Liian monimutkaisesta tai työllistävästä 

järjestelmästä voi seurata ongelmia mahdollisten epätarkkuuksien tai kirjaamatta 

jäävien tietojen vuoksi. 

  Kokonaiskulutuksen kasvusta huolimatta mikrobilääkkeiden käyttö eläimillä on 

hillittyä kansainvälisesti vertailtuna Suomessa (EMA 2011, Grave ym. 2010). 

Suomalaisesta kokonaiskulutuksesta valtaosa on beetalaktaamivalmisteita, mitkä ovat 

ensisijaisesti suositeltavia lääkityksiä eläinten hoitoon. Pohjoismaiseen 

mikrobilääkekulttuuriin kuuluu perinteisesti hillitty mikrobilääkkeiden käyttö sekä 

pyrkimys ratkaisemaan tautiongelmia muuten, kuin pelkästään lisäämällä lääkkeiden 

käyttöä. Tästä hyvänä suomalaisena esimerkkinä on Eläintautien torjuntayhdistys ETT 

ry, jonka taustalla toimivat erilaiset elintarvikealan toimijat, kuten meijerit, teurastamot 

ja munanpakkaamot. ETT antaa suosituksia tautien torjunnasta, niiden leviämisen 

estämisestä sekä eläinten kansainvälisestä viennistä ja tuonnista. 

Elintarviketuotantoketjulla on myös muita vapaaehtoisia valvontatoimia esimerkiksi 

salmonellan suhteen. 

   Eläintautitilanne on Suomessa kansainvälisesti katsoen hyvä. Monet maailmalla 

yleiset eläintaudit kuten sikojen porsasyskä, aivastustauti ja sikadysenteria ovat 

harvinaisia Suomessa. Sikojen PRRS:ää  ei ole tavattu Suomessa. Naudoilla maailmalla 

yleisiä tauteja kuten BVD (Bovine Viral Diarrhea), IBR (Infectious Bovine 

Rhinotraceitis) ei tavata Suomessa. Salmonella on tuotantoeläimillä hyvin harvinainen 

johtuen tiukoista valvonta- ja ehkäisytoimista. Salmonellaan sairastuneita eläimiä ei 

lääkitä Suomessa, vaan tautitapaukset hoidetaan saneeraamalla ja muilla 

kontrollitoimilla. Myös monet hevosilla ja pieneläimillä muualla yleiset tartuntataudit 

ovat harvinaisia Suomessa.  

  Hyvä eläintautitilanne on seurausta tiukasta eläintautipolitiikasta, erilaisista 

pakollisista ja vapaaehtoisista valvonta- ja torjuntatoimista sekä eläintuottajien, 

eläintautiviranomaisten ja elintarviketoimijoiden yhteistyöstä. Myös syrjäisellä 

sijainnilla, pitkillä välimatkoilla, eläinten suhteellisen vähällä liikkumisella sekä 

ilmastolla on ollut todennäköisesti vaikutusta asiaan. 

  Suomalainen kotieläintuotanto on keskittynyt alueellisesti. Tuotanto on tehostunut ja 

yksikkökoot ovat kasvaneet 2000- luvun kuluessa. Muutos jatkuu vuosien kuluessa 

pienten tilojen lopettaessa, suurien ikäluokkien eläköityessä ja työvoiman vähetessä 

maaseudulla. Tilojen kasvaessa esimerkiksi kotimaan sisäinen eläinkauppa on 

vilkastunut laajentavien tilojen hankkiessa lisää eläimiä. Eläinainesta hankitaan myös 
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ulkomailta elävinä eläiminä sekä sukusoluina paremman tuotantopanoksen tai 

haluttujen geneettisten ominaisuuksien vuoksi. Tuottajat matkustavat yhä enemmän 

ulkomailla hakemassa lisää tietoa ja oppeja eläinten kasvattamiseen ja pito-

olosuhteisiin. Myös harraste- ja lemmikkieläimet matkustavat yhä enemmän omistajien 

mukana ulkomailla, lisäksi pienelämiä ja hevosia tuodaan jatkuvasti Suomeen. 

Pieneläinten ja hevosten kohdalla on havaittu myös laittomia eläintautisäädöksiä 

rikkovia tuonteja.  

   Kaikki edellä mainitut asiat lisäävät riskiä eläintautien leviämiseen kotimaassa sekä 

mahdollisesti aiheuttavat uusien tautien tulemista Suomeen sekä eläinten että ihmisten 

mukana. Suomessa on yleistynyt 2000 -luvun kuluessa uusia tai aiemmin harvinaisia 

eläintauteja kuten esimerkiksi nautojen tartunnalliset sorkkasairaudet. Myös sikojen 

influenssavirus sekä PMWS ovat tulleet uusina tauteina Suomeen. Sikojen influenssaa 

sekä uusia PMWS -tiloja ei kuitenkaan ole todettu vuoden 2011 seurannassa, joten 

tilanne on näiden tautien osalta kuitenkin toistaiseksi suhteellisen hyvä. 

  Uusien tautien ilmaantumista tulee kuitenkin pitää hälyttävänä merkkinä mahdollisesta 

tautitilanteen muutoksesta. Suomen hyvä eläintautitilanne on varmasti seurausta 

aktiivisista toimista tauteja vastaan, mutta on myös mahdollista, että tautien 

vähäisyydestä osa ollut seurausta pienistä tuotantoyksiköistä sekä kansainvälisesti 

katsottuna ”tehottomasta” tuotannosta. Isommista ja yhä tiheämmin sijaitsevista 

tuotantoyksiköistä voi seurata myös erilaisten vastustustoimien kallistuminen 

eläintautitilanteen huonontuessa. Tästä voi seurata tilanne, että on taloudellisempaa elää 

tiettyjen eläintautien kanssa, kuin yrittää saneerata niitä pois.  

  Elintarvikemarkkinoiden kansainvälistyminen on lisännyt kilpailua sekä asettaa 

paineita tuotannon tehostamiseen. Uusiin tuotantoyksiköihin haetaan mallia ulkomailta, 

myös erilaisia tuotantotapoja kopioidaan ulkomailta. Tämä on väistämätöntä tuotannon 

kehittämisen takia. Tulee kuitenkin muistaa, että monissa tehokkaamman tuotannon 

maissa mikrobilääkkeitä käytetään Suomea runsaammin (esimerkiksi Tanska ja 

Hollanti) (EMA 2011, Grave ym 2010), joten tulee olla tarkkana, ettei samalla tuoda 

mikrobilääkkeiden kulutusta lisääviä käytäntöjä. On kuitenkin huomioitava, että kaikki 

uudistukset eivät välttämättä ole negatiivisia vaan osa parantaa eläinten olosuhteita ja 

vähentää sairastuvuutta ja lääkityksiä. 

  Tuotannon muutos aiheuttaa paineita myös lääkelainsäädännön kehittymiselle. 

Suomalainen lääkelainsäädäntö on kansainvälisesti katsoen tiukka. Tiukka lainsäädäntö 

on hyvä mikrobilääkekulutuksen kontrolloimiseksi sekä lääkkeiden oikeaoppisen 
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käytön vuoksi. Yhdysvalloissa lypsykarjan omistajista vain 23 % haki aina eläinlääkärin 

neuvoa mikrobilääkityksiin ja vain 24 % omistajista antoivat aloitetut lääkitykset aina 

loppuun asti (Sawant 2005).   

  Liian tiukasta lääkelainsäädännöstä voi seurata eläinten alilääkitsemistä esimerkiksi 

kustannusten noustessa liian korkeaksi. Sairastuneiden eläinten lääkitsemättä jättäminen 

on eettisesti ja eläinsuojelullisesti kestämätön ratkaisu. Mikrobilääkityksiä ei voi 

kuitenkaan katsoa pelkästään kustannuskysymyksenä siihen liittyvien terveysriskien 

vuoksi. Tanskassa yhdeksi syyksi lisääntyneeseen mikrobilääkekulutukseen on esitetty 

mikrobilääkkeiden hintojen putoamista. Tämän seurauksena olisi halvempaa käyttää 

mikrobilääkityksiä, kuin muita sairauden ehkäisykeinoja, kuten rokotuksia tai muita 

sairauksien kontrollointikeinoja (Aarestrup ym. 2010).  

  Mahdolliset lääkeluovutukseen liittyvät helpotukset tulisi kuitenkin kytkeä tarkempaan 

mikrobilääkkeiden kulutuksen seurantaan, koska voidaan olettaa lääkitysmäärien 

mahdollisesti nousevan helpomman saatavuuden takia. Lisäksi tulee muistaa, että vasta 

viime vuosina on kansainvälisesti herätty yhä enemmän eläinten ja ihmisten 

laajamittaisten mikrobilääkitysten aiheuttamiin ongelmiin. Suomen hyvää ja tervettä 

mikrobilääkepolitiikkaa ei pidä huonontaa liikaa jälkijunassa, kun muut maat 

todennäköisesti olosuhteiden vuoksi siirtyvät yhä enemmän tiukempaan 

mikrobilääkepolitiikkaan, kuten esimerkiksi Tanskassa (Danmap 2010), Hollannissa, 

Saksassa ja Ranskassa on asteittain tehty.  

  Eläinlääkäreiden ei tule tulevaisuudessakaan saada voittoa lääkemyynnistä. Tanskassa 

havaittiin terapeuttisten mikrobilääkitysten vähenemistä liittyen eläinlääkärien voittojen 

saamisen rajoittamiseen lääkemyynnistä (Aarestrup ym. 2010). 

  Suomeen on tullut kolmannen polven kefalosporiinivalmisteita nautojen ja sikojen 

lääkintään. Lisäksi valmisteita on olemassa pienelämille sekä hevosille erityisluvalla 

(Fimea 2012). Valmisteiden kulutus on noussut 3 kilogrammaa yhden vuoden aikana 

vuodesta 2008 vuoteen 2009. Kuten nautojen eläinlajikohtaisessa pohdinnassa on 

todettu, voidaan olettaa suuren osan kulutuksen noususta johtuvan nautojen sorkkavälin 

ajotulehduksen hoidosta.   

   Kansainvälisesti kolmannen kefalosporiineja on käytetty eläimille jo pidempään. 

Viime aikoina on kuitenkin ilmennyt hälyttäviä merkkejä lisääntyneen kolmannen 

polven kefalosporiinien käytön sekä lisääntyneen mikrobilääkeresistenssin välillä 

(Collingnon & Aarestrup 2007). Belgiassa ja Kanadassa on havaittu yhteys siipikarjan 

keftiofuuriresistenssin ja keftiofuurin käytön välillä (Dutil ym 2010, Peersons ym. 
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2012). Tanskalaisessa tutkimuksessa on havaittu yhteys kolmannen polven 

kefalosporiinien käytön sekä Escherichia coli bakteerien resistenssin (ESC eli extended-

spectrum cephalosporinase) lisääntymisen yhteydestä sikojen teurastamonäytteissä 

(Agersø ym. 2012). Britanniassa, missä kolmannen polven kefalosporiinien käyttö on 

suhteellisen yleistä lypsylehmillä (Brunton ym 2012), tavallisella maitotilalla havaittiin 

peräsuolinäytteistä 39 % resistenttejä E.coli kantoja verrattuna alle 1 % luomutilalla, 

missä käytettiin vähän antibiootteja eikä ollenkaan kolmannen polven kefalosporiineja 

(Dolejska ym 2011).  Toisessa tutkimuksessa britannialaisilla lypsylehmätiloilla 97,8 % 

21 päivän ikäisistä vasikoista kantoivat ESBL-tuottavaa (Extedend-Spectrum -

lactaminase) E. coli kantaa (Watson ym. 2012). 

   Edellä mainittujen esimerkkien vuoksi on huolestuttavaa, että kolmannen polven 

kefalosporiinien käyttö on lisääntymään päin Suomessa, varsinkin jos lääkitysten 

perusteena ovat pelkästään lyhyet varo-ajat, taloudelliset syyt tai lääkkeen 

käyttömukavuus. 

   Tulevaisuudessa tulee yhä kiinnittää huomiota mikrobilääkkeiden järkevään käyttöön. 

Eläinlääkäreiden koulutusta ja eläinten omistajien valistusta tulee pitää yllä liittyen 

mikrobilääkkeiden käyttöön ja siihen mahdollisesti liittyvään resistenssiin. Tuotannon 

keskittymisen jatkuessa tuotantotiheillä alueilla jopa yksittäisten eläinlääkärien 

käytännöillä ja päätöksillä on mahdollisesti vaikutuksia kokonaismikrobilääkitysten 

suhteen Suomessa.     

  Mikrobilääkesuosituksia tulee kehittää edelleen. Saksassa on havaittu 

mikrobilääkekulutuksen laskua suositusten käyttöön oton jälkeen (Ungemach ym 2006). 

Mikrobilääkkeiden käyttöön liittyvää tutkimusta tulisi myös lisätä yleisesti. Esimerkiksi 

tekijöistä, jotka vaikuttavat eläinlääkäreiden mikrobilääkevalintaan ei juuri ole olemassa 

tutkimusta (Prescott 2008).   

  Eläinlääketieteen tulee kantaa vastuunsa mikrobilääkkeiden käytöstä. 

Mikrobilääkkeiden hallitsematon käyttö aiheuttaa lääkkeiden tehon menetyksen sekä 

ihmisten että eläinten taudinaiheuttajia vastaan, jolloin hoitovalikoima suppenee. On 

myös riskinä, että yhä suurempi osa mikrobilääkkeistä tullaan kieltämään tai niiden 

käyttöä rajoittamaan eläinten lääkitsemisessä. Tällä hetkellä esimerkiksi 

peruspenisilliinit ovat WHO:n ihmisen terveydelle tärkeiden lääkkeiden listalla (WHO 

2005, WHO 2007, Collingnon ym. 2008). Erilaisilla perusteilla melkein mikä tahansa 

mikrobilääke voidaan perustella ihmisten terveydelle tärkeäksi (Prescott 2008). Mikäli 
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mikrobilääkkeitä käytetään väärillä perusteilla eläinlääketieteessä, voimme menettää 

eläimille elintärkeitä valmisteita tulevaisuudessa kokonaan eläinkäytöstä.  

LÄHTEET 
 

Aarestrup FM, Jensen VF, Emborg H-D, Jacobsen E, Wegener HC. Changes in 

the  use  of  antimicrobials  and  the  effects  on  productivity  of  swine  farms  in  

Denmark. American Journal of Veterinary Research 2010, 71:726-33. 

 

Agersø Y, Aarestrup FM, Pedersen K, Seyfarth AM, Struve T, Hasman H. 

Prevalence of extended-spectrum cephalosporinase (ESC)-producing 

Escherichia coli in Danish slaughter pigs and retail meat identified by selective 

enrichment and association with cephalosporin usage. Journal of Antimicrobial 

Chemotherapy 2012, 67:582-8. 

 

Alvåsen K, Jansson Mörk M, Hallen Sandgren C, Thomsen PT, Emanuelson U. 

Herd-level risk factors associated with cow mortality in Swedish dairy herds. 

Journal of Dairy Science 2012, 95:4352-62. 

 

Andreasen CB, Spickler AR, Jones BE. Swedish antimicrobial regulations and 

their impact on food animal production. Journal of the American Veterinary 

Medical Association. 2005, 227:41-5. 

 

Angulo FJ, Nargund VN, Chiller TC. Evidence of an association between use of 

antimicrobial agents in food animals and antimicrobial resistance among 

bacteria isolated from humans and the human health consequence of such 

resistance. Journal of Veterinary Medicine Serie B 2004, 51:374-79. 

 

ANSES, Sales survey of Veterinary Medicinal Products containing 

Antimicrobials in France 2009. 2011  

http://www.anses.fr/Documents/ANMV-Ra-Antibiotiques2009EN.pdf  

(luettu 19.11.2012) 

 



 

41 
 

Apley  MD,  Bush  EJ,  Morrison  RB,  Singer  RS,  Snelson  H.  Use  Estimates  In-

Feed Antimicrobials in Swine Production in the United States. Foodborne 

Pathogens and Disease 2012, 9:272-9. 

 

Australian Pesticides & Veterinary Medicine Authority. Quantity of 

Antimicrobial Products Sold for Veterinary Use in Australia 1999/2000 – 

2001/2002. 2005 

http://www.apvma.gov.au/publications/reports/docs/antimicrobials_1999-

2002.pdf (luettu 19.11.2012) 

 

Belvet-SAC 2010. Belgian Veterinary Surveillance of Antimicrobial 

Consumption National Consumption report. 2011 

http://www.belvetsac.ugent.be/pages/home/BelvetSAC_report_2010%20finaal.p

df (luettu 19.11.2012) 

 

Bengttsson  B,  Wierup  M.  Antimicrobial  resistance  in  Scandinavia  after  ban  of  

antimicrobial growth promoters. Animal Biotechnology 2004, 17:147-56. 

 

Boerlin P, White DG. Antimicrobial Resistance and Its Epidemiology. Kirjassa: 

Giguere  S,  Prescott  JF,  Baggot  JD,  Walker  RD,  Dowling  PM  (toim.).  

Antimicrobial Therapy in Veterinary Medicine. 4. painos. Blackwell Publishing 

Ltd. 2006:27-43. 

 

Brunton LA, Duncan D, Coldham NG, Snow LC, Jones JR. A survey of 

antimicrobial usage on dairy farms and waste milk feeding practices in England 

and Wales. Veterinary Record 2012, 171. 

 

Burch DGS, Duran CO, Aarestrup FM. Guidelines for Antimicrobial use in 

Swine. Kirjassa: Guardabassi L, Jensen LB, Kruse H (toim.). Guide to 

Antimicrobial use in Animals. 1. painos. Blackwell Publishing Ltd. 2008:102-

25. 

 



 

42 
 

Chauvin C, Madec F, Guillemont D, Sanders P. The Crucial question of 

standardization when measuring drug consumption. Veterinary research 2001, 

32:533-43. 

 

Collignon P, Courvalin P, Aidara-Kane A. Clinical importance of antimicrobial 

drugs in human health. Kirjassa: Guardabassi L, Jensen LB, Kruse H (toim.). 

Guide to Antimicrobial use in Animals. 1. painos. Blackwell Publishing Ltd. 

2008:102-25:44-58. 

 

Collingon P, Aaresturp FM. Extended-Spectrum -lactamases, Food, and 

Cephalosporin Use in Food Animals. Clinical Infectious Diseases 2007, 

44:1391-2. 

 

Constable PD, Pyörälä S, Geoffrey WS. Guidelines for antimicrobial use in 

cattle. Kirjassa: Guardabassi L, Jensen LB, Kruse H (toim.). Guide to 

Antimicrobial use in Animals. 1. painos. Blackwell Publishing Ltd. 2008:141-

60. 

 

DANMAP 2005, Use of antimicrobial agents and occurrence of antimicrobial 

resistance in bacteria from food animals, food and humans in Denmark. 2006 

http://www.danmap.org/Downloads/~/media/Projekt%20sites/Danmap/DANM

AP%20reports/Danmap_2005.ashx (luettu 19.11.2012) 

 

DANMAP 2009. Use of antimicrobial agents and occurrence of antimicrobial 

resistance in bacteria from food animals, food and humans in Denmark. 2010 

http://www.danmap.org/Downloads/~/media/Projekt%20sites/Danmap/DANM

AP%20reports/Danmap_2009.ashx (luettu 19.11.2012) 

 

DANMAP 2010. Use of antimicrobial agents and occurrence of antimicrobial 

resistance in bacteria from food animals, food and humans in Denmark. 2011 

http://www.danmap.org/Downloads/~/media/Projekt%20sites/Danmap/DANM

AP%20reports/Danmap_2010.ashx (luettu 19.11.2012) 

 



 

43 
 

Dolejska M, Jurcickova Z, Literak I, Pokludova L, Bures J, Hera A, Kohoutova 

L, Smola J, Cizek A. IncN plasmids carrying blaCTX-M-1 in Escherichia coli 

isolates on a dairy farm. Veterinary Microbiology 2011, 149:513-6. 

 

Dowling PM. Chloramphenicol, Thiamphenicol, and Florfenicol. Kirjassa: 

Giguere  S,  Prescott  JF,  Baggot  JD,  Walker  RD,  Dowling  PM  (toim.).  

Antimicrobial Therapy in Veterinary Medicine. 4. painos. Blackwell Publishing 

Ltd. 2006:241-48. 

 

Dutil L, Irwin R, Finley R, King Ng L, Avery B, Boerlin P, Bourglaut A-M, 

Cole L, Daignault D, Desruisseau A, Demczuk W, Hoang L, Horsman GB, 

Ismail J, Jamieson F, Maki A, Pacagnella A, Pillai DR. Ceftiofur Resistance in 

Salmonella enterica Serovar Heidelberg from Chicken Meat and Humans, 

Canada. Emerging Infectious Diseases 2010, 16:48-54. 

 

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira (a). Eläinlajikohtaiset käyttösuositukset. 

Helsinki 2012. 

http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainten_terveys_ja_elaintaudit/laakitsemin

en/mikrobilaakehoidon_periaatteet/elainlajikohtaiset_kayttosuositukset/ 

(luettu 19.11.2012) 

 

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira (b). Siipikarjan sairaudet. Helsinki 2012. 

http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainten_terveys_ja_elaintaudit/elaintaudit/s

iipikarja/ (luettu 19.11.2012) 

 

Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry. Vertailu mikrobilääkkeiden käytöstä 

siipikarjan lihantuotantoketjussa 2007-2011. ETU-lihasiipikarja-

asiantuntijatyöryhmä 20.3.2012. 

http://www.ett.fi/sites/default/files/user_files/terveydenhuolto/Siipikarja/Vertail

u%202007-

11%20mikrobil%C3%A4%C3%A4kkeiden%20k%C3%A4ytt%C3%B6%20siip

ikarjanlilhantuotantoketjussa.pdf (luettu 3.1.2013) 

 



 

44 
 

Endtz HP, Ruijs GJ, van Klingeren B, Jansen WH, van der Reyden T, Mouton 

RP. Quinolone resistance in campylobacter isolated from man and poultry 

following the introduction of fluoroquinolones in veterinary medicine. Journal 

of Antimicrobial Chemotherapy 1991, 27:199-208. 

 

European Medicines Agency. Joint Opinion on antimicrobial resistance (AMR) 

Focused on Zoonotic infections. 2009 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2009/11/WC50

0015452.pdf (luettu 4.1.2013) 

 

European Medicines Agency. Trends in the sales of veterinary antimicrobial 

agents in nine European countries Reporting period: 2005-2009. 2011 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2011/09/WC5

00112309.pdf (luettu 19.11.2012) 

 

Fabajalostus. Terveystarkkailutulokset 2010.  

 http://www.fabajalostus.fi/terveystarkkailu/terveystarkkailutulokset_2010.htm 

(luettu 19.11.2012) 

 

Federal Veterinary Office & Swissmedic, Swiss Agency for Therapeutic 

Products. ARCH-vet 2010, Report on sales of antibiotics for veterinary use and 

antibiotic resistance monitoring in livestock in Switzerland 2010 Short Version. 

2010 

http://www.swissmedic.ch/marktueberwachung/00147/00644/index.html?lang=e

n (luettu 19.11.2012) 

 

FINRES-Vet 2007-2009, Finnish Veterinary antimicrobial Resistance 

Monitoring and Consumption of Antimicrobial Agents, Evira, Helsinki 2011. 

http://www.evira.fi/portal/fi/evira/julkaisut/?a=view&productId=238&lang=en 

(luettu 19.11.2012) 

 

Food and Drug Administration. Summary report on Antimicrobials Sold or 

Distributed for Use in Food-Producing Animals. 2009  



 

45 
 

http://www.fda.gov/downloads/ForIndustry/UserFees/AnimalDrugUserFeeActA

DUFA/UCM231851.pdf (luettu 19.11.2012) 

 

Giguere S (a). Antimicrobial Drug Action and Interaction: An Introduction. 

Kirjassa: Giguere S, Prescott JF, Baggot JD, Walker RD, Dowling PM (toim.). 

Antimicrobial Therapy in Veterinary Medicine. 4. painos. Blackwell Publishing 

Ltd. 2006:3-9. 

 

Giguere S (b). Macrolides, Azalides, and Ketolides. Kirjassa: Giguere S, 

Prescott  JF,  Baggot  JD,  Walker  RD,  Dowling  PM  (toim.).  Antimicrobial  

Therapy in Veterinary Medicine. 4. painos. Blackwell Publishing Ltd. 2006:191-

205. 

 

Giguere S (c). Tetracyclines and Glycylcyclines. Kirjassa: Giguere S, Prescott 

JF,  Baggot  JD,  Walker  RD,  Dowling  PM  (toim.).  Antimicrobial  Therapy  in  

Veterinary Medicine. 4. painos. Blackwell Publishing Ltd. 2006:231-40. 

 

Grave K, Jensen VF, Odensvik K, Wierup M, Bangen M. Usage of veterinary 

therapeutic antimicrobials in Denmark, Norway and Sweden following 

termination of antimicrobial growth promoter use. Preventive Veterinary 

Medicine 2006, 75:123-32. 

 

Grave K, Torren-Edo J, Mackay D. Comparison of the sales of veterinary 

antibacterial agents between 10 European countries. Journal of Antimicrobial 

Chemotherapy 2010, 65:2037-40. 

 

Green AL, Carpenter LR, Edmisson DE, Lane CD, Welborn MG, Hopkins FM, 

Bemis DA, Dunn JR. Producer attitudes and practices related to antimicrobial 

use in beef cattle in Tennessee. Journal of the American Veterinary Medical 

Association. 2010, 237:1292-8. 

 

Guardabassi L, Houser GA, Frank LA, Papich MG. Guidelines for antimicrobial 

use in dogs and cats. Kirjassa: Guardabassi L, Jensen LB, Kruse H (toim.). 



 

46 
 

Guide to Antimicrobial use in Animals. 1. painos. Blackwell Publishing Ltd. 

2008:183-206. 

 

Guardabassi L, Kruse H. Principles of prudent and rational use of antimicrobials 

in  animals.  Kirjassa:  Guardabassi  L,  Jensen  LB,  Kruse  H  (toim.).  Guide  to  

Antimicrobial use in Animals. 1. painos. Blackwell Publishing Ltd. 2008:1-12. 

 

Hasman H, Aarestrup FM. Relationship between copper, glycopeptide, and 

macrolide resistance among Enterococcus faecium strains isolated from pigs in 

Denmark between 1997 and 2003. Antimicrobial agents and chemotherapy 

2005, 49:454-56. 

 

Heinonen M, Hakala S, Hämeenoja P, Murro A, Kokkonen T, Levonen K, 

Peltoniemi OAT. Case-control study of factors associated with arthritis detected 

at slaughter in pigs from 49 farms. Veterinary Record. 2007, 160:573-8. 

 

Heuer OE, Jensen VF, Hammerum AM. Antimicrobial Drug Consumption in 

Companion animals. Emerging Infectious Diseases. 2005, 11:344-5. 

 

            Hippos ry. Kasvava hevosala 2011. 

http://www.hippos.fi/files/3744/Kasvava_hevosala_2011.pdf (luettu 19.11.2012) 

 

Hölsö K, Rantala M, Lillas A, Eerikäinen S, Huovinen P, Kaartinen L. 

Prescribing Antimicrobial Agents for Dogs and Cats via University Pharmacies 

in Finland – Patterns and Quality of Information. Acta Veterinaria Scandinavica. 

2005, 46:87-93. 

 

Irish Medicines Board. Report on Consumption of Veterinary Antimicrobial 

Drugs in Ireland in 2009. 2011  

http://www.imb.ie/images/uploaded/documents/Report%20on%20Consumption

%20of%20Veterinary%20Antimicrobial%20Drugs%20in%20Ireland%20in%20

2009.pdf (luettu 19.11.2012) 

 



 

47 
 

Jensen LB, Angulo FJ, Mølbak K, Wegener HC. Human health risks associated 

with antimicrobial use in animals. Kirjassa: Guardabassi L, Jensen LB, Kruse H 

(toim.). Guide to Antimicrobial use in Animals. 1. painos. Blackwell Publishing 

Ltd. 2008:13-26. 

 

Jensen VF, Enøe C, Wachmann H, Nielsen OE. Antimicrobial use in Danish pig 

herds with and without postweaning multisystemic wasting syndrome. 

Preventive Veterinary Medicine. 2010, 95:239-47. 

 

Jensen VF, Jacobsen E, Bager F. Veterinary antimicrobial-usage statistics based 

on standardized measures of dosage. Preventive Veterinary Medicine 2004, 

64:201-15. 

 

JVARM 2009. A Report on the Japanese Veterinary Antimicrobial Resistance 

Monitoring System -2000 to 2007-. 2009 

http://www.maff.go.jp/nval/tyosa_kenkyu/taiseiki/pdf/jvarm2000_2007_final_2

01005.pdf (luettu 19.11.2012) 

 

Laki eläinlääkärin ammatin harjoittamisesta 29/2000 muutoksineen 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000029 (luettu 19.11.2012) 

 

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Erityislupavalmisteet 

elämillä. Helsinki 2012. 

http://www.fimea.fi/elainlaakkeet/erityisluvat/luettelot_valmisteista_elaimille/er

ityislupavalmisteet_elaimille (luettu 19.11.2012) 

 

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (a). Mikrobilääkkeiden 

käyttö eläimillä. Helsinki 2011. 

http://www.fimea.fi/elainlaakkeet/mikrobilaakkeiden_kulutus_elaimilla (luettu 

10.6.2012) 

 

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (b), Kansaneläkelaitos. 

Suomen lääketilastot. Finnish statistics on medicines. Helsinki 2011. 

http://www.fimea.fi/download/20681_Suomen_laaketilasto_2010_netti.PDF 



 

48 
 

(luettu 19.11.2012) 

 

Lääkelaki 395/87 muutoksineen  

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870395 (luettu 19.11.2012) 

 

Lääketietokeskus. Pharmaca Fennica Veterinaria 2012. Helsinki 2012. 

 

Laine T, Yliaho M, Myllys V, Pohjanvirta T, Fossi M, Anttila M. The effect of 

antimicrobial growth promoter withdrawal on the health of weaned pigs in 

Finland. Preventive Veterinary Medicine 2004, 66:163-74. 

 

Löhren U, Ricci A, Cummings TS. Guidelines for antimicrobial use in poultry. 

Kirjassa: Guardabassi L, Jensen LB, Kruse H (toim.). Guide to Antimicrobial 

use in Animals. 1. painos. Blackwell Publishing Ltd. 2008:124-42. 

 

MARAN 2010. Veterinary Antibiotic Usage in the Netherlands 2010. 2011 

http://www.lei.dlo.nl/wever.internet/MARAN/report%20Veterinary%20antibioti

c%20usage.pdf (luettu 19.11.2012) 

 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden lääkeaineiden kieltämisestä tai 

rajoittamisesta eläimille 847/2008 muutoksineen. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20080847 (luettu 19.11.2012) 

 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta 

eläinlääkinnässä 6/EEO/2008 muutoksineen. 

http://wwwb.mmm.fi/el/laki/b/6_EEO_2008_FI.pdf (luettu 19.11.2012) 

 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden ja lääkerehujen määräämisestä 

eläinlääkinnässä 7/EEO/2008 muutoksineen. 

http://wwwb.mmm.fi/el/laki/b/7_EEO_2008_FI.pdf (luettu 19.11.2012) 

 

Matilda maataloustilastot. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus 

Tike. Helsinki 2012. 

http://www.maataloustilastot.fi/kotielaintuotanto_fi (luettu 17.11.2012) 



 

49 
 

 

Merle R, Hajek P, Käsbohrer A, Hegger-Gravenhorst C, Mollenhauer Y, 

Robanus M, Ungemach F-R, Kreienbrock L. Monitoring of antibiotic 

consumption in livestock: A German feasibility study. Preventive Veterinary 

Medicine 2012, 104:34-43. 

 

Ministerio de sanidad, politia social e igualdad, Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios. Sales of veterinary antimicrobial agents 

in Spain in 2009. 2011 

http://www.aemps.gob.es/en/informa/notasInformativas/medicamentosVeterinar

ios/2011/docs/ventas-antimicrobianos_Espana-2009.pdf (luettu 19.11.2012) 

 

Mølbak K. Human health consequences of antimicrobial drug-resistant 

Salmonella and other foodborne pathogens. Clinical infectious diseases 2005, 

4:1613-20. 

 

Morley  PS,  Apley  MD,  Besser  TE,  Burney  DP,  Fedroka-Cray  PJ,  Papich  MG,  

Traub-Dargatz JL, Weese JS. Antimicrobial use in Veterinary Medicine, 

ACVIM consensus statement. Journal of veterinary internal medicine 2005, 

19:617-29. 

 

Moulin G, Cavalie P, Pellanne I, Chevance A, Laval A, Millemann Y, Colin P, 

Chauvin C, ´Antimicrobial Resistance’ ad hoc Group of the French Food Safety 

Agency. A comparison of antimicrobial usage in human and veterinary medicine 

in France from 1999 to 2005. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2008, 62: 

617–25. 

 

NORM-vet 2010. Usage of Antimicrobial Agents and Occurrence in 

Antimicrobial Resistance in Norway. 2011  

http://www.vetinst.no/nor/Forskning/Publikasjoner/Norm-Norm-Vet-

rapporten/Norm-Norm-Vet-rapporten-2010 (luettu 19.11.2012) 

 

OIE World Organisation for Animal Health. Terrestrial Animal Health Code 

2012. 2012 



 

50 
 

http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/ 

(luettu 5.1.2013) 

 

Opriessnig T, Halbur PG. Concurrent infections are important for expression of 

porcine circovirus associated diseases. Virus Research 2012, 164:20-32. 

 

Ortman K, Svensson C. Use antimicrobial drugs in Swedish dairy calves and 

replacement heifers. Veterinary Record 2004, 154:136-40. 

 

Persoons D, Dewulf J, Smet A, Herman L, Heyndrickx M, Martel A, Catry B, 

Butaye P, Haesebrouck F. Antimicrobial use in Belgian broiler production. 

Preventive Veterinary Medicine 2012, 105:320-5. 

 

Prescott JF. Antimicrobial use in food and companion animals. Animal health 

Research Reviews 2008, 9:127-33. 

 

Prescott JF (a). Beta-lactam Antibiotics: Penam Penicillins. Kirjassa: Giguere S, 

Prescott  JF,  Baggot  JD,  Walker  RD,  Dowling  PM  (toim.).  Antimicrobial  

Therapy in Veterinary Medicine. 4. painos. Blackwell Publishing Ltd. 2006:121-

37. 

 

Prescott JF (b). Sulfonamides, Diaminopyrimides, and Their Combinations. 

Kirjassa: Giguere S, Prescott JF, Baggot JD, Walker RD, Dowling PM (toim.). 

Antimicrobial Therapy in Veterinary Medicine. 4. painos. Blackwell Publishing 

Ltd. 2006:249-62. 

 

Radostits OM, Gay CC, Hinchcliff KW, Constable PD. Veterinary Medicine, A 

textbook of the diseases of cattle, horses, sheep, pigs and goats. 10. painos. 

Saunders Elsevier. 2007:173-87. 

 

Rantala  M,  Hölsö  K,  Lillas  A,  Huovinen  P,  Kaartinen  L.  Survey  of  condition-

based prescribing of antimicrobial drugs for dogs at a veterinary teaching 

hospital. Veterinary Record 2004, 155:259-62. 

 



 

51 
 

Rose N, Opriessnig T, Grasland B, Jestin A. Epidemiology and transmission of 

Porcine circovirus type 2 (PCV2). Virus Research 2012, 164:78-89. 

 

Saini V, McClure JT, Leger D, Dufor S, Sheldon AG, Scholl DT, Barkema HW. 

Antimicrobial use on Canadian dairy farms. Journal of Dairy Science 2012, 

95:1209-21. 

 

Sawant AA, Sordillo LM, Jayarao BM: A survey on antibiotic usage in dairy 

herds in Pennsylvania. Journal of Dairy Science 2005, 88:2991-9. 

 

Schwarz S, Kehrenberg C, Walsh TR. Use of antimicrobial in veterinary 

medicine and food animal production. International journal of Antimicrobial 

Agents 2001, 17:431-7. 

 

Silley P, Simjee S, Schwarz S. Surveillance and monitoring of antimicrobial 

consumption in humans and animals. Revue scientifique et technique 

(International Office of Epizootics) 2012, 31:105-20. 

 

Stevens  KB,  Gilbert  J,  Strachan  WD,  Robertson  J,  Johnston  AM,  Pfeiffer  DU.  

Characteristics of commercial pig farms in Great Britain and their use of 

antimicrobials. Veterinary Record 2007, 161:45-52. 

 

SVARM 2010. Swedish antimicrobial Resistance Monitoring. 2011 

http://www.sva.se/upload/Redesign2011/Pdf/Om_SVA/publikationer/1/Svarm2

010.pdf (luettu 19.11.2012) 

 

Svensson C, Lundborg K, Emanuelson U. Morbidity in Swedish dairy calves 

from birth to 90 days of age and individual calf-level risk factors for infectious 

diseases. Preventive Veterinary Medicine 2003, 58:179-97. 

 

Thomson K, Rantala M, Hautala M, Pyörälä S, Kaartinen L. Cross-sectional 

prospective survey to study indication-based usage of antimicrobials in animals: 

Results of use in cattle. BMC Veterinary Research 2008, 4:15. 

 



 

52 
 

Tollefson L, Morris D, Boland C, Kaartinen L. Regulation of Antibiotic Use in 

Animals. Kirjassa: Giguere S, Prescott JF, Baggot JD, Walker RD, Dowling PM 

(toim.). Antimicrobial Therapy in Veterinary Medicine. 4. painos. Blackwell 

Publishing Ltd. 2006, 417-35. 

 

Ungemach FR, M ller-Bahrdt D, Abraham G. Guidelines for prudent use of 

antimicrobials and their implications on antibiotic usage in veterinary medicine. 

International Journal of Medical Microbiology 2006, 296:33-8. 

 

Valros A, Ahlström S, Rintala H, Häkkinen T, Saloniemi H. The prevalence of 

tail damage in slaughter pigs in Finland and associations to carcass 

condemnations. Acta agriculturae Scandinavica. Section A, Animal Science. 

2004, 54:213-9. 

 

Veterinary Medicines Directorate. Sales of Antimicrobial Products Authorised 

for Use as Veterinary Medicines, Antiprotozoals, Antifungals and Coccidiostats 

in the UK in 2009. 2010 

http://www.vmd.defra.gov.uk/pdf/salesanti09.pdf (luettu 19.11.2012) 

 

Vigre H, Dohoo IR, Stryhn H, Jensen VF. Use of register data to assess the 

association between use of antimicrobials and outbreak of Postweaning 

Multisystemic Wasting Syndrome (PMWS) in Danish pig herds. Preventive 

Veterinary Medicine. 2010, 93:98-109. 

 

Vigre  H,  Larsen  PB,  Andreasen  M,  Christensen  J,  Jorsal  SE.  The  effect  of  

discontinued use of antimicrobial growth promoters on the risk of therapeutic 

antibiotic treatment in Danish farrow-to-finish pig farms. Epidemiology and 

Infection 2008, 136:92-107. 

 

Walker RD, Dowling PM. Fluoroquinolones. Kirjassa: Giguere S, Prescott JF, 

Baggot JD, Walker RD, Dowling PM (toim.). Antimicrobial Therapy in 

Veterinary Medicine. 4. painos. Blackwell Publishing Ltd. 2006:263-84. 

 



 

53 
 

Walker  RD,  Giguere  S.  Principles  of  Antimicrobial  Drug  Selection  and  Use.  

Kirjassa: Giguere S, Prescott JF, Baggot JD, Walker RD, Dowling PM (toim.). 

Antimicrobial Therapy in Veterinary Medicine. 4. painos. Blackwell Publishing 

Ltd. 2006:107-17. 

 

Watson  E,  Jeckel  S,  Snow  L,  Stubbs  R,  Teale  C,  Wearing  H,  Horton  R,  

Toszeghy M, Tearne O, Ellis-Iversen J, Coldham N. Epidemiology of extended 

spectrum beta-lactamase E.coli (CTX-M-15) on a commercial dairy farm. 

Veterinary Microbiology 2012, 154:339-46. 

 

Weese  JS,  Baptiste  KE,  Baverud  V,  Toutain  P-E.  Guidelines  for  Antimicobial  

use in horses. Kirjassa Guardabassi L, Jensen LB, Kruse H (toim.). Guide to 

Antimicrobial use in Animals. 1. painos. Blackwell Publishing Ltd. 2008:161-

82. 

 

Weese JS. Antimicrobial resistance in companion animals. Animal Health 

Research Reviews 2008, 9:169-76. 

 

World Health Organization. Critically important antibacterial agents for human 

medicine  for  risk  management  strategies  of  non-human  use:  report  of  a  WHO  

working group consultation. Canberra, Australia 15-18 February 2005. 

http://www.who.int/foodborne_disease/resources/FBD_CanberraAntibacterial_F

EB2005.pdf (luettu 19.11.2012) 

 

World Health Organization. Critically important antibacterial agents for human 

medicine: categorization for the development of risk management strategies to 

contain antimicrobial resistance due to non-human use. Report of the second 

WHO Expert Meeting. Copenhagen, 29-31 May 2007. 

http://www.who.int/foodborne_disease/resistance/antimicrobials_human.pdf 

(luettu 19.11.2012) 

 

World Health Organization. First Joint FAO/OIE/WHO Expert Workshop on 

Non-Human Antimicrobial Usage and Antimicrobial Resistance: Scientific 

Assessment. Geneva, Switzerland, 1 – 5 December  2003. 



 

54 
 

http://whqlibdoc.who.int/hq/2004/WHO_CDS_CPE_ZFK_2004.7.pdf 

(luettu 19.11.2012) 

 

World Health Organization. Global Strategy for containment of antimicrobial 

resistance. 2001 

http://www.who.int/csr/resources/publications/drugresist/en/EGlobal_Strat.pdf 

(luettu 19.11.2012). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 
 

 

 

 

 

 

 

 


