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LYHENTEIDEN JA TERMIEN SELITYKSET  

bakteriosidinen bakteereita tuhoava 

bakteriostaattinen bakteerien kasvua estävä 

ESBL Extended Spectrum BetaLactamase eli 
laajakirjoista beetalaktamaasia tuottavat 
bakteerit, jotka ovat usein resistenttejä 
beetalaktaameille, mutta ovat herkkiä 
beetalaktamaasi-inhibiittoreille 

farmakokinetiikka lääkeaineiden imeytymistä, jakautumista, 
metaboliaa ja erittymistä käsittelevä 
farmakologian osa-alue 

hyperosmoottinen liuos, jonka osmoottinen paine on 
suurempi kuin veriplasman 

hyötyosuus se osuus lääkeaineesta, joka imeytyy ja 
pääsee verenkiertoon 

ia intra-articularly, nivelensisäisesti 

idiosynkrasia luontainen yliherkkyys, allergian tapainen 
yliherkkyys 

ileus suolen motiliteetin alentuminen, joka ei 
johdu mekaanisista syistä 

im intramuscularly, lihaksensisäisesti 

in vitro elimistön ulkopuolella 

in vivo elävässä elimistössä 

io intraosseally, luunsisäisesti 

iu intrauterinely, kohdunsisäisesti 

iv intravenously, laskimonsisäisesti 

MIC minimum inhibitory concentration, pienin 
bakteerin kasvua estävä 
lääkeainepitoisuus    

MRSA metisilliiniresistentti Staphylococcus 
aureus, joka on resistentti kaikille 
beetalaktaamiantibiooteille 

po per os, suun kautta 

pr per rectum, peräsuoleen 

TMS trimetopriimi-sulfonamidi yhdistelmä 
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1 JOHDANTO 

Mikrobilääkkeiden kokonaiskulutus eläimillä Suomessa on moniin muihin Euroopan 

maihin verrattuna vähäistä, esim. Ranskassa ja Hollannissa käyttö oli vuonna 2009 

Suomeen verrattuna eläinmäärään suhteutettuna noin viisinkertainen. Suomessa 

käytetyin mikrobilääke on kapeakirjoinen penisilliini, kun useissa muissa Euroopan 

maissa (esim. Ranska, Englanti ja Hollanti) käytetään yleisimmin laajakirjoisempia 

tetrasykliinejä. Lisäksi kaikki eläinten mikrobilääkkeet Suomessa ovat reseptilääkkeitä. 

(EMA 2011.) Valitettavasti erityisesti hevoselle käytettävistä mikrobilääkkeistä ja niiden 

käyttömääristä ei ole tilastotietoa.  

Hevosille on Suomessa hyvin rajoitetusti myyntiluvallisia mikrobilääkkeitä: 

systeemihoitoon vain trimetopriimi-sulfonamidi ja G-penisilliini (Evira 2012a, PFV 

2012). Yhdysvallat on ehkä toinen ääripää, jossa mikrobilääkkeitä käytetään paljon 

myös ennaltaehkäisevästi rehuihin sekoitettuna ja jossa vasta nyt mikrobilääkkeiden 

käyttö pyritään saamaan eläinlääkärien valvontaan (FDA 2012). 

Mikrobilääkeresistenssi on viime vuosina kehittynyt nopeasti. Se on uhka eläinten ja 

ihmisten terveydelle sekä aiheuttaa lisäkustannuksia. Vuodesta 2002 lähtien Suomessa 

on ollut käynnissä mikrobilääkeresistenssin seurantaohjelma, FINRES-Vet, jossa 

seurataan mikrobilääkeresistenssin lisäksi mikrobilääkkeiden kulutusta eläimillä ja 

rehujen lisäaineiden käyttöä. Ohjelman toteutuksesta vastaavat Evira ja Lääkealan 

turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. (Evira 2012b.) Maa- ja metsätalousministeriö 

perusti vuonna 2007 mikrobilääketyöryhmän, jonka päätehtävänä on 

mikrobilääkeresistenssin kasvun rajoittaminen (Evira 2009).   

Tämän tutkielman tavoitteena on tarkastella Suomessa hevoselle käytettävien 

mikrobilääkkeiden ominaisuuksia sekä selvittää hevosilla esiintyvien yleisten 

bakteerien herkkyyttä tärkeimmille hevosilla käytettäville mikrobilääkkeille. Sen on 

tarkoitus olla käsikirjamainen, lainsäädännön huomioon ottava työ, joka toivottavasti 

osaltaan auttaa löytämään oikeat ja toimivat mikrobilääkkeet hevosille sekä lisää 

niiden asianmukaista ja resistenssiä hillitsevää käyttöä.   
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Kirjallisuuskatsauksessa käsittelen lainsäädäntöä, hevosen mikrobilääkityksen 

yleispiirteitä sekä hevosen lääkityksen kannalta oleellisten mikrobilääkeryhmien 

vaikutusmekanismeja, kirjoa, farmakokinetiikkaa (lukuarvot ovat hevosille tehdyistä 

tutkimuksista, ellei toisin mainita), käyttöaiheita, haitta- ja yhteisvaikutuksia, 

annostusta sekä varoaikoja. Lisäksi tarkastelen mikrobilääkkeiden käyttöä pääntaudin 

Rhodococcus equi-infektion ja tammojen kohtutulehduksen hoidossa sekä luon 

katsauksen ulkomaisiin hevosten herkkyysmääritystutkimuksiin. Omassa 

tutkimuksessani tarkastelen Helsingin Yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan 

kliinisen mikrobiologian laboratorion keräämän aineiston perusteella hevosella 

yleisesti esiintyvien ja tärkeiden patogeenisten bakteerien herkkyyttä keskeisille 

mikrobilääkkeille sekä tarkastelen joiltakin osin eläinlääkärien ennen näytteenottoa 

tekemien mikrobilääkevalintojen osuvuutta.  

 

2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

2.1 Lainsäädäntöä 

Suomalaisessa lainsäädännössä hevonen on lääkinnän osalta erityistapaus. Hevonen 

kuuluu tuotantoeläimiin (Laki eläinten lääkitsemisestä 617/97 4§ alakohta 7), vaikka se 

onkin pääasiassa harraste- ja urheilukäytössä. Tästä syystä laeissa on tiettyjä 

myönnytyksiä hevosen lääkityksen suhteen. Hevoselle saa tietyin ehdoin käyttää muille 

tuotantoeläimille kiellettyjä lääkeaineita (MMMa 6/EEO/2008 liite1 luku 4 alakohta 3). 

Esimerkiksi mikrobilääkkeistä kloramfenikoli ja metronidatsoli ovat tuotantoeläimiltä 

kiellettyjä, mutta hevosella niitä voi käyttää kun hevospassiin tai tunnistusasiakirjaan 

tehdään merkintä elinikäisestä teurastuskiellosta (MMMa 847/2008 9§).   

Jos hevoselle ei ole kyseiseeen käyttötarkoitukseen myyntiluvallista 

mikrobilääkevalmistetta, saa kaskadiperiaatteen mukaisesti  käyttää eläinlääkärin 

omalla vastuulla muille tuotantoeläimille hyväksyttyjä lääkkeitä. Jos tällaista lääkettä ei 

ole saatavissa voidaan käyttää erityisluvallisia (Fimean myöntämä erityislupa) 

eläinlääkkeitä, ihmisille hyväksyttyjä lääkkeitä tai muille kuin tuotantoeläimille  

hyväksyttyjä eläinlääkkeitä. Käytettäessä muille tuotantoeläimille hyväksyttyjä 

lääkeaineita on teurastusvaroaika vähintään 28 vuorokautta. (MMMa 6/EEO/2008 liite 

1 luvut 1, 2 ja 4.) Jos käytetään ihmisille  tai muille kuin tuotantoeläimille hyväksyttyjä 
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lääkkeitä, on hevonen määrättävä teurastuskieltoon, ellei kyseinen lääke kuulu Eviran 

tuotantoeläimille hyväksyttyjen lääkevalmisteiden luetteloon (Evira 2012a) tai 

hevoseläinten hoidossa keskeisten lääkeaineiden luetteloon (ETY 1950/2006 L367/41). 

Käytettäessä tässä lääkeaineiden luettelossa mainittuja lääkeaineita on 

teurastusvaroaika kuusi kuukautta (MMMa 6/EEO/2008 liite 1 luvut 2 ja 4). 

Mikrobilääkkeistä tällainen on mm. amikasiini varsojen sepsiksen hoidossa. 

Seuraavien mikrobilääkkeiden käyttö on (tietyin poikkeuksin) kielletty kaikilta 

eläinlajeilta: avoparsiini, vankomysiini, teikopaniini, virginiamysiini, kolmannen- ja 

neljännen polven kefalosporiinit, rifampiini, fifabutiini, moksifloksasiini, ofloksasiini, 

levofloksasiini, gatifloksasiini, tigesykliini, mupirosiini, telitromysiini, daptomysiini, 

linetsolidi, kinupristiini-dalfopristiini, karbapeneemit ja monobaktaamit. Näitä 

lääkeaineita voidaan kuitenkin käyttää, jos niille on myönnetty myyntilupa tai muu 

kulutukseen luovuttamislupa (tietylle eläinlajille ja tiettyyn käyttötarkoitukseen). 

Muitakin poikkeuksia on, esim. rifampiinia saa käyttää yhdistelmämikrobilääkityksessä 

Rhodococcus equi -infektion hoidossa.  (MMMa 847/2008 11§). Tämän lakipykälän 

tarkoituksena on varmistaa, ettei eläinten lääkitsemiseen käytetä sellaisia lääkeaineita, 

jotka voivat aiheuttaa haittaa ihmisen terveydelle tai sairauksien hoidolle, eläimille tai 

ympäristölle. 

Maa- ja metsätalousministeriö perusti vuonna 2007 mikrobilääketyöryhmän, jonka 

päätehtävänä on mikrobilääkeresistenssin kasvun rajoittaminen. Ryhmä, joka koostuu 

eläinlääketieteen asiantuntijoista, on laatinut lainsäädännön puitteissa 

mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja 

tartuntatauteihin. Näissä käyttösuosituksissa luetellaan ensisijaisesti ja toissijaisesti 

käytettävät mikrobilääkeaineet. Ensisijaisena lääkityksenä suositellaan lääkeaineita, 

jotka soveltuvat näiden asiantuntijoiden mukaan parhaiten kyseisen taudin hoitoon 

Suomen olosuhteissa. (Evira 2009.) 

 

2.2 Yleistä hevosen mikrobilääkityksestä 

Taulukkoon 1 olen koonnut eri lähteistä asiantuntijoiden näkemyksiä 

mikrobilääkityksen suunnittelusta. Taulukon tarkoituksena on osoittaa, kuinka 

monesta näkökulmasta asiaa on harkittava ennen lääkityspäätöstä. Näiden seikkojen 
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lisäksi eläinlääkäri voi neuvoa asiakastaan hoitamaan (esim. parantamaan olosuhteita 

ja huolehtimaan rokotuksista) hevostaan siten, että riski infektiolle olisi 

mahdollisimman pieni (BVA 2009). 

Taulukko 1. Mikrobilääkitystä suunniteltaessa huomioon otettavat asiat (Dowling 

2004, Giguère 2006, Weese ym. 2008, Evira 2009, Dowling & Davis 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tarvitaanko ylipäätään mikrobilääkitystä ts. onko kyse bakteeri-infektiosta?  

Turhista mikrobilääkehoidoista ei ole terapeuttista hyötyä ja ne lisäävät 

resistenssin kehittymistä. 

 Mikä on todennäköisin infektion aiheuttaja?   

Diagnoosin ja aikaisempien kokemusten perusteella on usein arvioitavissa, mikä tai 

mitkä taudinaiheuttajat ovat todennäköisimmät. Hoito joudutaan usein 

aloittamaan tämän tiedon pohjalta. Kuitenkin taudinaiheuttaja tulisi varmistaa 

bakteeriviljelyllä. 

 Mikä on taudinaiheuttajan mikrobilääkeherkkyys (in vitro) tai millainen vaste 

mikrobilääkkeellä on saatu aiemmin vastaavissa tapauksissa?   

Herkkyysmääritys on erittäin suositeltavaa, jotta voidaan varmistaa tehokas hoito. 

Jos viljelyn ja herkkyysmäärityksen suorittaminen ei ole mahdollista, hoidon tulisi 

perustua todennäköisimpään aiheuttajaan. Mikrobilääke, joka ei ole kovin tehokas 

in vitro, voi olla kuitenkin tehokas in vivo, jos se jakautuu hyvin kohdekudokseen ja 

vaikuttaa siellä kauan. 

 Millainen on infektion luonne, sijainti ja mikrobilääkkeen pääsy infektiopaikalle?  

Tässä on otettava huomioon mikrobilääkkeen vaikuttavan aineen 

farmakokineettiset ominaisuudet, kuten hyötyosuus, jakautumistilavuus, 

ionisoitumisaste ja sitoutuminen proteiineihin. 

 Onko mikrobilääke tehokas kyseisessä infektiopaikassa?  

Vaikka lääkeaine pääsisikin infektiopaikalle, paikalliset tekijät, kuten esim. paiseen 

hapan, hyperosmoottinen ja hapeton ympäristö, voivat tehdä sen tehottomaksi. 

 Millä valmistemuodolla ja käytöllä saavutetaan tehokas mikrobilääkeainepitoisuus 

riittävän pitkäksi aikaa?  

On arvioitava, mikä antotapa, annostelutiheys, annos ja hoitojakson pituus on 

kussakin tilanteessa sopivin.  On myös otettava huomioon millä tavalla omistaja 

saa tarvittaessa annosteltua lääkkeen turvallisesti hevoselle.  
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Hevosen paksusuolen normaalimikrobisto on erityisen herkkä mikrobilääkkeiden 

haitallisille vaikutuksille. Yleisin haittavaikutus hevosilla onkin mikrobilääkkeiden 

aiheuttama paksusuolen tulehdus ja siitä seuraava ripuli, jotka voivat olla henkeä 

uhkaavia (Weese ym. 2008).  Erityisesti mikrobilääkkeet, jotka tehoavat anaerobisiin 

bakteereihin tai ovat laajakirjoisia tai jäävät enterohepaattiseen kiertoon, häiritsevät   

 Kapeakirjoinen vai laajakirjoinen mikrobilääkeaine? 

Ensisijaisesti tulisi valita mahdollisimman kapeakirjoinen mikrobilääkeaine 

resistenssin kehittymisen välttämiseksi.  Kuitenkin henkeä uhkaavissa 

infektioissa, kuten vakavassa keuhkotulehduksessa tai 

vatsakalvontulehduksessa, voidaan lääkitys aloittaa laajakirjoisella lääkeaineella 

viljely- ja herkkyysmääritystuloksia odottaessa.  

 Millaisia haittavaikutuksia, yhteisvaikutuksia tai ympäristövaikutuksia voi esiintyä?  

Hyvä periaate on, että hoidon odotettavissa olevien hyötyjen on ylitettävä 

haitat. 

 Onko hevoselle soveltuvaa ja luvallista valmistetta? 

 Ensisijaisesti tulisi pyrkiä käyttämään hevoselle myyntiluvallisia valmisteita. 

Muunlaisia valmisteita käytettäessä eläinlääkärin on oltava selvillä mahdollisista 

haitoista, rajoituksista ja varoajoista.  

 Mitkä ovat hoidon kustannukset? 

Varsinkin aikuisille hevosille käyttömäärät ovat usein suuria, jolloin myös 

hinnaltaan edullisten lääkkeiden käyttö voi tulla kalliiksi, varsinkin jos tarvitaan 

pitkäaikaista hoitoa. 

  Mitkä ovat teurastus- ja dopingvaroajat? 

 Kuluttajaturvallisuus (mikrobilääkejäämät lihassa) ja eläinsuojelulliset 

näkökohdat on otettava huomioon. 

 Tarvitaanko ennaltaehkäisevää mikrobilääkitystä? 

Ennaltaehkäisevää mikrobilääkitystä tulee käyttää harkiten, jotta rajoitettaisiin 

resistenssin lisääntymistä. 

Bakteriosidisia ja bakteriostaattisia tai kahta bakteriostaattista mikrobilääkeaineita ei 

tulisi yhdistää, poikkeuksena ovat sulfonamidit ja trimetopriimi (molemmat 

bakteriostaattisia), joiden yhteisvaikutus on bakteriosidinen.  
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normaalimikrobistoa ja edesauttavat mm. Clostridium spp. ja Salmonella spp. -

bakteerien lisääntymistä ja näin altistavat paksusuolentulehdukselle (Dowling 2004). 

Myös mikrobilääkkeiden yhteiskäyttö lisää tätä riskiä (Dowling & Davis 2010).  

 Varsat eivät ole niin herkkiä mikrobilääkkeiden aiheuttamalle ripulille, koska niiden 

suoliston normaalimikrobisto on vielä kehittymätön (Evira 2009). Monien 

mikrobilääkkeiden imeytyminen suolistosta on tehokkaampaa varsoilla kuin aikuisilla 

hevosilla (Corley & Hollis 2009). Varsoilla on suurempi ekstrasellulaarinestetilavuus 

kuin aikuisilla hevosilla, jolloin varsoille tulee antaa suurempia annoksia sellaisia 

lääkeaineita (esim. penisilliinit ja aminoglykosidit), joilla on pieni jakautumistilavuus 

(Dowling  2004). Lisäksi mikrobilääkkeiden toksisuus on erilainen varsoilla kuin 

aikuisilla hevosilla. Esimerkiksi enrofloksasiinia ei tulisi käyttää kasvaville varsoille 

ensisijaisena hoitovaihtoehtona, koska se voi aiheuttaa nivelrustoon vaurioita (Vivrette 

ym. 2001, Plumb 2011). Varsoilla kalliimpien mikrobilääkkeiden käyttö on 

taloudellisempaa kuin aikuisilla hevosilla, koska käyttömäärät ovat pienemmät (varsa 

on n. 1/10 aikuisen hevosen koosta) (Corley & Hollis 2009). 

 

2.3 Mikrobilääkeryhmät 

2.3.1 Beetalaktaamit 

Beetalaktaameihin luetaan penisilliinit, kefalosporiinit, monobaktaamit, 

karbapeneemit ja beetalaktamaasi-inhibiittorit (Prescott 2006a). Kolmannen ja 

neljännen polven kefalosporiinien, karbapeneemien ja monobaktaamien käyttöä on 

rajoitettu maa-ja metsätalousministeriön asetuksen mukaisesti kaikilla eläinlajeilla 

(MMMa 847/2008 11§). Beetalaktaamien tunnuspiirre on beetalaktaamirengas ja 

vaikutusmekanismiltaan ne ovat bakteriosidisiä. Ne kiinnittyvät bakteerien soluseinän 

penisilliiniä sitoviin proteiineihin (penicillin binding protein, PBP) ja tätä kautta estävät 

soluseinän peptidoglykaanien muodostumisen, mikä johtaa soluseinän hajoamiseen. 

(Prescott 2006a.) Beetalaktaamien kirjo ja teho riippuvat niiden 

sitoutumistaipumuksesta erilaisiin penisilliiniä sitoviin proteiineihin (Dowling & Davis 

2010). Beetalaktaamit ovat aikariippuvaisia, toisin sanoen aika, jossa kohdekudoksen 

lääkeainepitoisuus ylittää bakteerin MIC-arvon, kertoo lääkeaineen tehon. Kun 
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pitoisuus ylittää MIC-arvon, lääkeaineen pitoisuuden nostaminen kohdekudoksessa ei 

enää kasvata tehoa. (Dowling 2004.) 

 

Bakteereilla on useita resistenssimekanismeja beetalaktaameita vastaan kuten 

ulkokalvon läpäisemättömyys, sitoutumisproteiinien rakenteen muuttaminen ja 

beetalaktamaasien tuotto (Dowling & Davis 2010). MRSA-ja ESBL-bakteerit ovat 

hankkineet resistenssiä suurelle joukolle beetalaktaameja (Maddox ym. 2011).  

Penisilliinejä ja kefalosporiineja voidaan yhdistää beetalaktamaasi-inhibiittoriin, kuten 

klavulaanihappoon, jolloin yhdistelmä tehoaa myös moniin beetalaktamaasia 

tuottaviin bakteereihin (esim. Escherichia coli ja Klebsiella spp.). Beetalaktaamit ovat 

yleensä melko turvallisia käyttää, yliannokset eivät yleensä ole haitallisia. (Prescott 

2006a.) 

 

2.3.1.1 Penisilliinit 

Hevosten hoidon kannalta tärkein penisilliini on G-penisilliini (eli bentsyylipenisilliini). 

Aminopenisilliinejä (amoksisilliini ja ampisilliini) ei juurikaan käytetä hevosille, koska 

esimerkiksi Yhdysvalloissa on havaittu gramnegatiivisten bakteerien hankittua 

resistenssistä aminopenisilliineille (Dowling & Davis 2010). Samaa on havaittavissa 

ainakin Enterobacteriaceae -heimon kohdalla Weesen (2008) Ruotsista keräämässä 

aineistossa ja myös Suomessa Eviran (2009 - 2010) hevosista keräämien tietojen 

perusteella. Lisäksi aminopenisilliinien etu G-penisilliiniin verrattuna on vähäinen 

(Dowling & Davis 2010). Antipseudomonaspenisilliineistä tikarsilliiniä käytetään esim. 

USA:ssa (Plumb 2011), mutta Suomessa siitä ei ole saatavilla eläimille  eikä ihmisille 

rekisteröityä valmistetta (Evira 2012a, Fimea 2012, Fimea 2013). Suomessa on 

hevosille myyntiluvallisia injektiona annettavia G-penisilliiniprokaiini -valmisteita 

(Ethacilin Vet, Penovet Vet ja Procapen Vet) ja G-penisilliininatrium valmiste (Geepenil 

Vet) (Evira 2012a). 

 

Kirjo 

G-penisilliini tehoaa moniin aerobisiin ja anaerobisiin grampositiivisiin bakteereihin 

(esim. beetahemolyyttiset streptokokit ja Enterococcus spp.) (Ensink ym. 1993, Clark 

ym. 2008). Aminopenisilliinit ovat G-penisilliiniä laajakirjoisempia ja tehoavat myös 
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joihinkin gramnegatiivisiin bakteereihin (mm. Pasteurella spp. ja Actinobacillus spp) 

(Giguére 2006, Clark ym. 2008). Toisaalta aminopenisilliinien teho on heikko tai ei 

tehoa ollenkaan moniin gramnegatiivisiin bakteereihin kuten esimerkiksi Enterobacter 

ja Pseudomonas -lajeihin (Clark ym. 2008, Weese ym. 2008).  

 

Farmakokinetiikka 

Penisilliinit ovat heikkoja happoja ja valmisteissa ne ovat suolamuodossa. Happojen 

hydrolyysi ruuansulatuskanavassa rajoittaa useimpien penisilliinien antoa suun kautta 

minkä lisäksi penisilliinit voivat aiheuttaa häiriöitä ruuansulatuskanavan toiminnalle 

(Prescott 2006a.) G-penisilliini annetaan vesiliukoisessa natrium- tai 

kaliumsuolamuodossa laskimonsisäisesti (Olsen ym. 2007). Lihaksensisäisesti 

annettaessa G-penisilliini yhdistetään prokaiiniin, koska prokaiini hidastaa penisilliinin 

imeytymistä ja näin myös penisilliinin pitoisuus plasmassa pysyy vakaampana (Love 

ym. 1983). Lisäksi prokaiini toimii paikallispuudutteena lievittäen injektiosta 

aiheutuvaa ärsytystä ja kipua (Uboh ym. 2000).  

 

Penisilliinien jakautumistilavuus on pieni (0,3 - 0,5 l/kg) ja näin ollen ne jakautuvat 

lähinnä ekstrasellulaarinesteeseen (Firth ym. 1990, Errecalde ym. 2001). Penisilliinit 

eivät normaalisti pääse keskushermostoon, koska ne ovat ionisoituneita ja heikosti 

rasvaliukoisia, mutta aivokalvojen tulehduksessa läpäisevyys kasvaa (Prescott 2006a). 

Penisilliinit pääsevät istukan läpi, mutta niillä ei ole käytännössä havaittu haitallisia 

vaikutuksia sikiölle, tosin vahvaa tutkimustietoa asiasta ei ole (Plumb 2011). 

Käytettäessä G-penisilliini-prokaiinia lihaksensisäisesti annoksella 22 000 IU/kg 

saavutetaan huippupitoisuus (Cmax 1,8 µg/ml) plasmassa 3,5 tunnissa (Uboh ym. 2000). 

Penisilliinit eliminoituvat pääosin glomerulusfiltraation ja aktiivisen tubuluserityksen 

kautta (Prescott 2006a). Eliminaatiopuoliintumisaika G-penisilliinillä on 1,0 - 1,5 tuntia 

(Love ym. 1983). Poikkeuksena on G-penisilliiniprokaiini, jonka 

eliminaatiopuoliintumisaika on 13 - 25 tuntia, johtuen hitaasta imeytymisestä lihaksen 

injektiopaikasta (Love ym. 1983, Uboh ym. 200).    

 

Käyttöaiheet ja annostus 

G-penisilliiniä käytetään hevosilla hyvin monentyyppisten bakteeri-infektioiden 

hoidossa, esim. streptokokkien, stafylokokkien ja grampositiivisten anaerobisten 
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bakteerien aiheuttamissa infektioissa (Dowling & Davis 2010). Sitä käytetään 

toissijaisena hoitona monissa tapauksissa silloin, kun paikallishoito ei riitä (esim. 

ihotulehdukset, haavat, paiseet ja ylähengitystietulehdukset). G-penisilliiniä käytetään 

myös yhdistelmämikrobilääkityksissä esim. gentamisiinin kanssa mm. vatsakalvon 

tulehduksen ja keuhkotulehduksen (pneumonia ja pleuropneumonia) hoidossa. G-

penisilliiniä voidaan tarvittaessa käyttää leikkausten yhteydessä ennaltaehkäisevässä 

hoidossa. (Evira 2009.) Taulukossa 2 on eri lähteistä koottuja G-penisilliinin 

annostustietoja.  

 

Taulukko 2. G-penisilliinin annos, antoväli ja antotapa hevosille eri lähteiden mukaan. 

Annos (IU/kg) Antoväli (h) Antotapa Huom! Lähde 
G- penisilliini-prokaiini       Ei suositella pikkuvarsoille   

aikuiset 25 000 12 im   Dowling 2004, Giguére 2006 
aikuiset 12 000-20 000 24 im hoitojakso 3-5 vrk PFV 2012P 

aikuiset 20 000 12 im   
Weese ym. 2008, Thomson 
2010H 

G- penisilliini-Na/K 

aikuiset 20 000 6 iv   
Dowling 2004, Weese ym. 2008, 
Thomson 2010H 

aikuiset 25 000 6 iv   Giguére 2006 
aikuiset 9500-19 000 12 iv hoitojakso väh. 4 vrk PFV 2012P 

varsat 22 000-44 000 6-8 iv   Corley & Hollis 2009Y 

paikallisesti 5 - 10 milj. IU 24 iu 
kohtutulehduksen 
paikallishoito Weese ym. 2008 

paikallisesti 5 milj. IU 24 iu 
kohtutulehduksen 
paikallishoito LeBlanc 2009Y 

preoperatiivisesti 30 000 iv 

leikkauksesta riippuen 
yksin tai yhdistettynä 
gentamisiiniin Thomson 2010H 

H= Helsingin yliopistollisen hevossairaalan protokolla, Y= Yhteenvetoartikkeli, P= Pharmaca Fennica Veterinaria, 
muut lähteet ovat oppikirjoista. 

 
 

Haitta- ja yhteisvaikutukset 

Penisilliinit voivat aiheuttaa hevosille allergisen shokin (tyypin 1 yliherkkyysreaktio), 

immuunivälitteistä hemolyyttistä anemiaa tai trombosytopeniaa eli verihiutaleiden 

niukkuutta (tyypin 2 yliherkkyysreaktioita) (Dowling 2004). G-penisilliiniprokaiinia ei 

saa antaa laskimonsisäisesti, koska prokaiini voi aiheuttaa vakavia hermostollisia 

oireita (Olsén ym. 2007). Hermostollisten vaikutusten riskiä lisäävät samaan paikkaan 

toistuvasti suoritetut injektiot, huono prokaiinin hydrolysointikyky (hevosilla 

yksilöllinen kyky pilkkoa prokaiinia) (Olsen ym. 2007) ja vääränlainen säilytys 

(prokaiinin liukoisuus kasvaa lämpimässä) (Dowling & Davis 2010). Varsoilla pieni 
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lihasmassa rajoittaa prokaiinipenisilliinin käyttöä (Corley & Hollis 2009). Penisilliinien, 

kuten monien muidenkin mikrobilääkkeiden on havaittu altistavan Clostridium 

difficilen aiheuttamalle akuutille paksusuolentulehdukselle ja ripulille (Påverud ym. 

1997). Ripulin syntyyn voi liittyä myös se, että G-penisilliinikaliumilla on havaittu 

olevan umpi-ja paksusuolen liikettä lisäävä ominaisuus, joka todennäköisesti on 

penisilliinin eikä niinkään kaliumin ominaisuus (Roussel ym. 2003). G-penisilliinillä ja 

aminoglykosideilla on synergistinen vaikutus moniin grampositiivisiin bakteereihin 

(Prescott 2006a). 

 

Varoajat 

 Käytettäessä G-penisilliinin natriumsuolaa teurastusvaroaika on 10 vuorokautta, 

mutta prokaiinipenisilliinin kohdalla se on 14 vuorokautta (Evira 2012a). 

Aminopenisilliineistä ei ole myyntiluvallisia valmisteita hevoselle Suomessa, joten jos 

hevoselle käytetään jollekin muulle tuotantoeläinlajille hyväksyttyjä valmistetta, 

teurastusvaroaika on vähintään 28 vuorokautta (MMMa 6/EEO/2008 liite 1 luku 3 

alakohta 2). Tikarsilliini on EU komission hevoseläinten hoidossa keskeisten 

lääkeaineiden listalla, joten sen varoaika on kuusi kuukautta (EY 1950/2006 L367/41). 

Dopingvaroaika on kaikilla penisilliineillä sisäisesti annettuna neljä vuorokautta paitsi 

G-penisilliiniprokaiinilla, jonka varoaika on 14 vuorokautta (Suomen Hippos 2012). 

 

2.3.1.2 Kefalosporiinit 

Kefalosporiinit jaetaan ensimmäisen (mm. kefaleksiini), toisen (mm. kefoksitiini), 

kolmannen (mm. keftiofuuri) ja neljännen (mm. kefkinomi) polven kefalosporiineihin.   

Kolmannen ja neljännen polven kefalosporiinien käyttö eläimille on kielletty eräin 

poikkeuksin (MMMa 847/2008 11§). Hevosilla kefalosporiinien käyttöä rajoittaa niiden 

kalleus ja myös kokemus niiden käytöstä, keftiofuuria lukuun ottamatta, on vähäistä 

(Dowling & Davis 2010). Suomessa on vain yksi keftiofuurivalmiste, sekin 

erityisluluvallinen, (Excenel 4g Vet) ja sitä voidaan kayttää vain varsoille (Fimea 2012). 

Naudalle ja sialle tosin on myyntiluvallisia keftiofuurivalmisteita (Evira 2012a), mutta 

niihin ei voi soveltaa kaskadisääntöä, koska niiden käyttö on sallittu vain kyseisille 

eläinlajeille myyntiluvassa mainittuun indikaatioon (MMMa 847/2008 11§). 

Useimmissa Euroopan maissa (mm. Ranska, Irlanti, Itävalta ja Saksa) on markkinoilla 
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neljännen polven kefalosporiinivalmiste (Cobactan) hevosille, jossa vaikuttava aine on 

kefkinomi (EMA 2012). Suomessa tällaista valmistetta ei ole (EMA 2012, Evira 2012a, 

Fimea 2012). 

 

Kirjo 

Ensimmäisen polven kefalosporiinit tehoavat moniin grampositiivisiin bakteereihin 

(mm. Streptococcus spp. ja Staphylococcus spp.), mukaan luettuna beetalaktamaasia 

tuottavat stafylokokit. Myös eräät gramnegatiiviset bakteerit (mm. Actinobacillus 

equuli ja Pasteurella spp.) ovat usein herkkiä. (Dowling 2004, Clark ym. 2008.)  

Toisen polven kefalosporiinit tehoavat ensimmäisen polven kefalosporiineita 

heikommin grampositiivisiin bakteereihin, mutta paremmin gramnegatiivisiin 

bakteereihin kuten esim. Escherichia coli ja Klebsiella spp.-bakteereihin (Dowling 

2004). 

 

 Kolmannen polven kefalosporiinit tehoavat vielä heikommin grampositiivisiin 

bakteereihin, mutta ovat tehokkaampia gramnegatiivisiin bakteereihin ja neljännen 

polven kefalosporiinit tehoavat hyvin sekä grampositiivisiin että gramnegatiivisiin 

bakteereihin (Prescott 2006a). Esimerkiksi kolmannen polven keftiofuuri tehoaa 

yleensä hyvin Actinobacillus spp. (Clark ym. 2008), Pasteurella spp. (Giguére 2006, 

Clark ym. 2008) ja Klebsiella spp. (Giguére 2006) bakteereihin, mutta esim. 

Pseudomonas spp. ja Enterococcus spp. lajit ovat luontaisesti resistenttejä (Eucast 

2013). 

 

Farmakokinetiikka 

Kefalosporiinit useimmiten imeytyvät nopeasti lihaksensisäisesti annettuna, mutta 

myös iv ja sc antoreiteillä saavutetaan terapeuttinen pitoisuus plasmassa (Dowling 

2004). Hall ym. (2010) tutkimuksessa vertailtiin iv ja sc antoreittejä varsoilla 5 mg/kg 

annoksella. Kummallakin antotavalla saavutettiin plasmassa lääkeaineen pitoisuus, 

joka ylitti yleisimpien septisillä varsoilla esiintyvien bakteerien MIC-arvot. Keftiofuurin 

jakautumistilavuus varsoilla on 0,4 - 0,8 l/kg (Hall ym. 2010, Meyer ym. 2008). Keftiofur 

jakautuu hyvin mm. keuhkopussin nesteeseen (Jaglan ym. 1994) ja nivelnesteeseen, 

mutta huonosti aivo-selkäydinnesteeseen (Hall ym. 2010). Keftiofuuri metaboloituu 

elimistössä hyvin nopeasti mikrobiologisesti aktiiviseksi desfuroylkeftiofuuriksi. 
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Metaboliitti sitoutuu erittäin voimakkaasti plasma- ja kudosproteiineihin. Proteiineihin 

sitoutuminen toimii ikään kuin metaboliitin varastona, joka hidastaa eliminaatiota ja 

pidentää aineen vaikutusaikaa. (Dowling 2004, Meyer ym. 2008.)  

 

 Kefalosporiinit eliminoituvat pääasiassa muuttumattomana glomerulusfiltraation ja 

tubulusten aktiivisen erityksen kautta. Jotkin kefalosporiinit (mm.keftiofuuri) 

metaboloidaan maksassa ja näillä metaboliiteilla voi olla suurikin antimikrobinen 

vaikutus. (Dowling & Davis 2010.) Kefalosporiinien eliminaatiopuoliintumisaika on 

yleensä alle tunnin (Dowling 2004), mutta keftiofuurin kohdalla puoliintumisaika on 

pidempi (5 - 8 h riippuen mm. siitä, mitataanko lääkeaineen kokonaispitoisuutta vai 

vapaan lääkeaineen pitoisuutta) johtuen voimakkaasta proteiineihin sitoutumisesta 

(Meyer ym. 2008, Hall ym. 2010). 

 

Käyttöaiheet ja annostus 

Oleellisin kefalosporiini hevosten lääkinnässä on keftiofuuri. Sitä saa Suomessa käyttää 

vain pikkuvarsojen neonataali- infektioiden hoitoon (Fimea 2012), kuten napa- , nivel- 

ja hengitystieinfektiot sekä sepsis (aiheuttajina mm. Escherichia coli, Streptococcus 

equi subsp. zooepidemicus ja Actinobacillus spp.). Tällöinkin se on vasta toissijaisena 

hoitovaihtoehtona G-penisilliini-gentamisiinin ja trimetopriimi-sulfonamidin jälkeen. 

(Evira 2009.) Koska kyseessä on kolmannen polven kefalosporiini, jonka käyttöä 

halutaan rajoittaa (MMMa 847/2008 11§) käytön tulisi aina perustua 

herkkyysmääritykseen (Evira 2009). Taulukossa 3 on annostussuosituksia varsojen 

neonataali-infektioiden hoitoon. 

 

Taulukko 3. Keftiofuurin annos, antoväli ja antotapa hevosille eri lähteiden mukaan. 

  Annos (mg/kg) Antoväli (h) Antotapa Huom! Lähde 
Keftiofuuri 
(KeftiofuuriNa)       

varsojen neonataali-
infektioiden hoitoon   

varsat 4,4 12 iv   Weese ym. 2008 
varsat 5 12 iv/sc   Meyer ym. 2008T, Hall ym. 2010T 

T= Tutkimus, muut lähteet ovat oppikirjoista 

 

Haitta- ja yhteisvaikutukset 

Monet kefalosporiinien haittavaikutuksista ovat vastaavia kuin penisilliineillä (Dowling 

2004). Keftiofuuri voi aiheuttaa lihaksensisäisesti annettuna pistokohtaan ärsytystä 
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(Mahrt 1992). Keftiofuurin käyttöön hevosilla on anekdoottisissa raporteissa liitetty 

ripulia. Foremanin (1998) aikuisilla hevosilla tekemässä tutkimuksessa, jossa 

keftiofuuria käytettiin lihaksensisäisesti, ei havaittu merkittävää ripulin lisääntymistä 

annoksella 2,2 mg/kg, mutta tasolla 6,6 mg/kg ripulia alkoi esiintyä. Mahrtin (1992) 

tutkimuksessa ei aikuisilla hevosilla pitkäaikaisessa käytössä (30 vrk) havaittu ripulia 11 

mg/kg annoksella. Hall ym. (2010) ei havainnut mitään haittavaikutuksia varsoilla 

tekemässään tutkimuksessa, jossa keftiofuuria annettiin sekä laskimonsisäisesti  

(5 mg/kg) että nahanalaisesti (6,6 mg/kg). Kirjallisuudesta ei löydy keftiofuurin osalta 

merkittäviä lääkkeiden yhteisvaikutuksia varsinkaan hevosilla tehdyissä tutkimuksissa.  

 

Varoajat 

Keftiofuurin erityisluvassa määritelty teurastusvaroaika on 28 vuorokautta (Fimea 

2012). Keftiofuurilla kuten kaikilla kefalosporiineilla dopingvaroajat ovat neljä 

vuorokautta (Suomen Hippos 2012). 

 

2.3.2 Aminoglykosidit 

Aminoglykosideihin luetaan neomysiini, gentamisiini, streptomysiini, amikasiini, 

tobamysiini ja kanamysiini (Dowling 2004). Hevosten lääkityksen kannalta oleellisimpia 

näistä ovat gentamisiini ja amikasiini. Suomessa ei ole hevoselle myyntiluvallisia 

aminoglykosidivalmisteita (Evira 2012a, PFV 2012). Gentamisiinistä on erityisluvallisia 

injektiovalmisteita hevosille (kauppanimiä Genta 100 mg/ml, Gentacin 85 mg/ml ja 

Genta-kél 50 mg/ml) (Fimea 2012). Amikasiinista ei ole myynti- eikä erityisluvallisia 

valmisteita millekään eläinlajille (Evira 2012a, Fimea 2012, PFV 2012). Hevoselle saa 

käyttää neomysiiniä sisältäviä silmätippoja (Polysporin), jolle on myönnetty 

määräaikainen erityislupa (Evira 2012a).   

 

Vaikutusmekanismi 

Aminoglykosidien on ensin päästävä bakteerin sisään tehotakseen. Ne läpäisevät 

gramnegatiivisten bakteerien ulkokalvon hapesta riippuvaisella pumppumekanismilla. 

Bakteerin sisällä aminoglykosidit kiinnittyvät ribosomien 30S alayksikköön ja estävät 

näin proteiinisynteesiä, mikä johtaa bakteerin kuolemaan. Aminoglykosidit ovat siis 

bakteriosidisiä. Ne ovat konsentraatioriippuvaisia eli ovat sitä tehokkaampia mitä 
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korkeampi plasman lääkeainepitoisuus on suhteessa bakteerin MIC-arvoon. (Dowling 

2004 & 2006a.) Niillä on myös merkittävä antimikrobinen jälkivaikutus, ts. kun 

pitoisuus laskee alle MIC-arvon, aminoglykosidin herkistämät bakteerit ovat alttiimpia 

isännän omille puolustusjärjestelmille (Dowling & Davis 2010). Aminoglykosidit 

toimivat parhaiten pH:ssa 6 - 8 ja ovat usein toimimattomia happamissa, hapettomissa 

ja väkevissä ympäristöissä kuten paiseissa (Dowling 2004 & 2006a). 

 

Kirjo 

Aminoglykosidit tehoavat useimpiin aerobisiin gramnegatiivisiin (mm. 

Enterobacteriaceae -heimo ja Pseudomonas aeruginosa) ja joihinkin grampositiivisiin 

bakteereihin. Amikasiinilla on gentamisiiniä parempi teho Enterobacteriaceae -heimon 

bakteereihin. (Giguére 2006). Enterokokeilla on aminoglykosideille matala-asteinen 

luontainen resistenssi, mutta aminoglykosidi kombinoituna betalaktaamiin kuten 

penisilliiniin on tehokas yhdistelmä enterokokki-infektioihin (Eucast 2008). 

Aminoglykosidit eivät tehoa anaerobisiin bakteereihin johtuen siitä, että sisäänpääsy 

bakteeriin vaatii happea (Dowling 2006a).  

 

Farmakokinetiikka 

Aminoglykosidit imeytyvät hyvin lihaksensisäisesti annettuna, mutta huonosti suun 

kautta annettuna (Dowling 2004 & 2006a). Niiden jakautumistilavuus on pieni. 

Aikuisilla amikasiinin ja gentamisiinin jakautumistilavuus on 0,1 - 0,3 l/kg (Godber ym. 

1995, Pinto ym. 2011), varsoilla jakautumistilavuudet ovat iästä riippuen 1,5 - 2,5 

kertaisia verrattuna aikuisiin (McKenzie & Furr 2003). Gentamisiini jakautuu hyvin mm. 

vatsakalvon nesteeseen ja nivelnesteeseen (Brown ym. 1982). Taintor´n ym. (2006) 

tekemässä tutkimuksessa nivelensisäisesti annettu amikasiini säilytti riittävän korkean 

pitoisuuden useimmille tavallisille hevosten niveltulehdusta aiheuttaville bakteereille 

48 tuntia. 

Aminoglykosidien eliminaatio tapahtuu pääosin glomerulusfiltraation kautta. 

Amikasiinin ja gentamisiinin eliminaatiopuoliintumisaika on 1 - 3 tuntia 

(Schumacherym. 1991, Godber ym. 1995, Pinto ym. 2011), mutta vastasyntyneillä ja 

sairailla varsoilla eliminaatiopuoliintumisajat ovat usein pidempiä (McKenzie & Furr 

2003).  
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Käyttöaiheet ja annostus 

Gentamisiiniä käytetään useimmiten yhdistettynä G-penisilliiniin mm. 

vatsakalvontulehduksen, neonataali-infektioiden ja vakavien hengitystie-infektioiden 

hoidossa. Gentamisiiniä voidaan käyttää myös paikallisesti esim. nivel- ja 

luutulehdusten (aiheuttajina mm. stafylokokit, enterobakteerit ja Actinobacillus spp.) 

sekä kohtutulehdusten (aiheuttajana esim. Escherichia coli) hoidossa. G-penisilliini-

gentamisiini yhdistelmää käytetään myös ruuansulatuskanavan alueen leikkausten 

yhteydessä ennaltaehkäisemään leikkaushaavainfektioita. Sarveiskalvon tulehdusten 

hoidossa neomysiiniä voidaan käyttää toissijaisena hoitomuotona yhdistettynä 

polymyksiiniin ja gramisidiiniin (ensisijainen hoito on paikallishoito/fusidiinihappo). 

(Evira 2009.) Amikasiinia voidaan käyttää varsojen sepsiksen hoitoon (EY 1950/2006 

L367/41), tosin tätä ei mainita Eviran mikrobilääkesuosituksissa ja sen käyttö 

systeemihoidossa on kallista. Aikuisilla sitä käytetään paikallisesti nivel- ja 

luutulehdusten hoidossa (Evira 2009). 

Käytettäessä gentamisiiniä systeemisesti suositellaan plasman lääkepitoisuuden 

seurantaa. Jos tämä ei ole mahdollista, suositellaan suhteellisen korkeaa annosta 

kerran vuorokaudessa. (Godber ym. 1995, Dowling 2004.) Myös käytettäessä 

amikasiinia systeemisesti varsoille suositellaan korkeaa aloitusannosta ja sen jälkeen 

plasman lääkeainepitoisuuden seurantaa (Bucki ym. 2004). Eri lähteistä kootut 

amikasiinin ja gentamisiinin annostussuositukset on kerätty taulukoihin 4 ja 5. 

 

Taulukko 4. Amikasiinin annos, antoväli ja antotapa hevosille eri lähteiden mukaan. 

  Annos  Antoväli (h) 
Anto-
tapa Huom! Lähde 

Amikasiini           

varsat 25 mg/kg 24 iv 
annoksen muutos seurannan perus-
teella, varsojen sepsiksen hoito Bucki ym. 2004T 

varsat 20 - 25 mg/kg 24 iv varsojen sepsiksen hoito 
McKenzie & Furr 
2003Y, Dowling 2006a 

paikallisesti 250 - 500 mg 24 ia   Weese ym. 2008 
paikallisesti 500 mg 48 ia   Taintor ym. 2006T 
paikallisesti 500-1000 mg b) ia syvät nivelhaavat, vahvuus 250 mg/ml Thomson 2010H 

paikallisesti 1000-2000 mg a) iv 
paikallisperfuusio, sekoitetaan 50 ml 
fysiologiseen NaCl liuokseen Kelmer ym. 2012T 

paikallisesti 1000 mg a) iv 
paikallisperfuusio, sekoitetaan 56 ml 
Ringer-laktaatti liuokseen Scheuch ym. 2002T 

paikallisesti 1000 mg a) io 
paikallisperfuusio, sekoitetaan 26 ml 
Ringer-laktaatti liuokseen Scheuch ym. 2002T 

a)=ei tarkkaa tutkimustietoa,  b)= tapauskohtaista, seurannan mukaan  
H= Helsingin Yliopistollisen hevossairaalan protokolla, T= Tutkimus, Y= Yhteenveto, muut lähteet ovat 
oppikirjoja. 
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Taulukko 5. Gentamisiinin annos, antoväli ja antotapa hevosille eri lähteiden mukaan. 

Gentamisiini  Annos  
Antoväli 
(h) 

Anto-
tapa Huom! Lähde 

aikuiset 6,6 mg/kg 24 iv/im   
Godberg ym.1995T 
Giguére 2006 

aikuiset 4 - 6 mg/kg 24 iv/im/sc 5- 7 päivän ajan Dowling 2006a 

varsat 11 - 15 mg/kg 24 iv   
McKenzie & Furr 
2003Y 

varsat 
6,6 - 12 mg/kg 

1) 24 iv 
käytetään yhdessä G-penisilliinin kanssa 
(20000 IU/kg, 6h välein, iv) Thomson 2010H 

varsat 12 mg/kg 24 iv   Giguére 2006 
varsat 10 - 14 mg/kg 24 iv/im/sc 5 - 7 päivän ajan Dowling 2006a 

paikallisesti 150 mg 24 ia   Weese ym. 2008 
paikallisesti 150 - 500 mg b) ia  niveleen/jännetuppeen ulottuvat  haavat Thomson 2010H 

paikallisesti 1000 mg a) iv 
paikallisperfuusio, sekoitetaan 20 ml fysio- 
logiseen NaCl liuokseen 

Palmer & Hogan 
1999T 

 paikallisesti 2,2 mg/kg a) io 
paikallisperfuusio, sekoitetaan 0,1ml/kg 
fysiologiseen NaCl liuokseen Mattson ym. 2004T 

 paikallisesti 1000-2000 mg 24 iu endometriitin paikallishoito 
Weese ym.2008, 
LeBlanc2009Y 

paikallisesti 150 - 500 mg b) ia syvät nivelhaavat Thomson 2010H 
preoperatiivi-
sesti 6,6 mg/kg iv Thomson 2010H 

1)= gentamisiinin annos riippuu varsan iästä (alle 2 vko - 12 mg/kg, 2 - 4 vko – 10 mg/kg ja yli 4 vko – 6,6 
mg/kg) 
a)=ei tarkkaa tutkimustietoa, b=tapauskohtaista, seurannan mukaan  
 H= Helsingin Yliopistollisen hevossairaalan protokolla, T= Tutkimus, Y= Yhteenveto, muut lähteet ovat 
oppikirjoja. 

 

Haitta- ja yhteisvaikutukset 

Vaikka kaikki aminoglykosidit ovat munuaistoksisia, ryhmän sisällä on kuitenkin eroja. 

Neomysiini on munuaistoksisin ja gentamisiini on toksisempi kuin amikasiini. 

(McKenzie & Furr 2003). Gentamisiinin annoksilla 3,5 mg/kg kolmesti vuorokaudessa ja 

4,5 mg/kg kahdesti vuorokaudessa aiheutui vain lieviä munuaisvaurioita (van der Harst 

ym. 2005). Toisaalta Nostrandt ym. (1991) eivät havainneet munuaistoksisuutta 

annoksella 5 mg/kg kolmesti päivässä eivätkä myöskään Godberg ym. 1995 annoksella 

6,6 mg/kg kerran päivässä. Näiden tutkimusten perusteella gentamisiinin 

munuaistoksisuutta voitaneen pitää varsin harvinaisena. Munuaistoksisuuden riskiä 

lisäävät pitkittynyt aminoglykosidihoito (yli7 vrk), liian tiheä annostus, elimistön 

liiallinen happamoituminen ja elektrolyyttiepätasapainot, nestevajaus, munuaissairaus 

ja toisten munuaistoksisten lääkkeiden yhtäaikainen käyttö (Dowling 2004).  

Runsasproteiininen ja kalsiumpitoinen rehu (kuten sinimailanen) voivat suojata 

munuaistoksisuudelta (Schumacher ym. 1991).  Aminoglykosidit aiheuttavat ihmisille 

ototoksisuutta, mutta sitä ei ole hevosilla todettu merkittäväksi ongelmaksi (Nosrandt 

ym. 1991). 
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Monet lääkeaineet eivät sovellu sekoitettavaksi in vitro aminoglykosidien kanssa 

johtuen pH eroista. Aminoglykosidien teho paranee, kun siihen yhdistetään 

beetalaktaamiryhmän mikrobilääke (yleisimmin G-penisilliini). Tämä johtuu 

beetalaktaamien bakteerien soluseinää hajottavasta vaikutuksesta. (Dowling 2004.)  

Antagonismia voi esiintyä kloramfenikolin, tetrasykliinin ja erytromysiinin kanssa 

(Dowling 2006a). 

 

Varoajat 

Gentamisiinin teurastusvaroaika on kuusi kuukautta (Fimea 2012). Käytettäessä 

amikasiinia varsojen sepsiksen hoidossa teurastusvaroaika on myös vähintään kuusi 

kuukautta (EY 1950/2006 L367/41).). Neomysiiniä sisältävällä silmätipalla ei ole 

teurastusvaroaikaa (Evira 2012a). Dopingvaroaika systeemisesti käytetylle 

gentamisiinille ja amikasiinille on neljä vuorokautta, nivelen sisäisesti annettaessa 14 - 

28 vrk. Neomysiiniä sisältävälle silmätipalle dopingvaroaikaa ei ole. (Suomen Hippos 

2012). 

 

2.3.3 Kloramfenikoli ja florfenikoli 

Kloramfenikolista ja florfenikolista ei ole Suomessa myyntiluvallisia tai erityisluvallisia 

valmisteita hevosille (Evira 2012a, Fimea 2012, PFV 2012). Kloramfenikolin käyttö on 

lainsäädännön mukaan tuotantoeläimiltä kielletty, mutta hevosille sitä voi käyttää, jos 

samalla määrätään elinikäinen teurastuskielto (MMMa 847/2008 9§). Kloramfenikolia 

käytetään Suomessa hevosille lähinnä sarveiskalvontulehdusten hoidossa (Evira 2009). 

Tällöin käytetään pieneläimille myyntiluvallisia silmätippoja ja -voiteita. Florfenikolista 

on myyntiluvallisia injektiovalmisteita naudalle (Evira 2012a), mutta hevosilla 

florfenikolia ei yleensä käytetä. Tämä johtuu sen haitallisista vaikutuksista 

ruuansulatuskanavan mikrobistoon (Dowling & Davis 2010). 

 

Vaikutusmekanismi 

Kloramfenikoli ja florfenikoli sitoutuvat ribosomien 50S alayksiköihin ja näin estävät 

bakteerin proteiinisynteesiä. Molemmat ovat konsentraatioriippuvaisia ja yleensä 

bakteriostaattisia. (Dowling 2006b). 
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Kirjo 

Kloramfenikoli ja florfenikoli ovat laajakirjoisia mikrobilääkkeitä. Ne tehoavat moniin 

aerobisiin ja anaerobisiin grampositiivisiin ja -negatiivisiin bakteereihin sekä 

mykoplasmoihin. (Giguére 2006, Plumb 2011.) Pseudomonas aeruginosa on 

luontaisesti resistentti kloramfenikolille (Eucast 2008). Florfenikoli tehoaa myös 

kloramfenikolille hankittua resistenssiä omaaviin bakteereihin kuten tiettyihin 

Escherichia coli ja Salmonella -kantoihin (Dowling 2004). 

 

Farmakokinetiikka 

Kloramfenikolia ei suositella annettavaksi laskimonsisäisesti koska terapeuttista 

lääkeainepitoisuutta ei siten plasmassa yleensä saavuteta (Dowling 2004). 

Kloramfenikoli on rasvaliukoinen ja sen jakautumistilavuus on suuri (> 1 l/kg) (Dowling 

2006b). Paikallisesti annosteltuna silmään kloramfenikoli läpäisee sarveiskalvon ja 

saavuttaa terapeuttisen pitoisuuden silmän etukammiossa (Blogg 1991).  

 

Käyttöaiheet 

Kloramfenikolia käytetään hevosille Suomessa sarveiskalvon tulehdusten 

paikallishoitoon (Evira 2009). Se ei kuitenkaan ole ensisijainen vaihtoehto, johtuen 

käytöstä seuraavasta elinikäisestä teurastuskiellosta sekä huonosta tehosta 

Pseudomonas spp. bakteereihin, joita usein esiintyy hevosen sarveiskalvon 

tulehduksissa. (Dowling & Grahn 1998.)  

 

Haitta- ja yhteisvaikutukset 

Kloramfenikoli voi aiheuttaa idiosynkrastista aplastista anemiaa ihmisille (Dowling  

2006b). Tämän vuoksi sen käyttö on kielletty kaikilta elintarvikkeeksi meneviltä 

tuotantoeläimiltä (MMMa 847/2008 9§). 

 

Varoajat 

Kloramfenikolin käytöstä, myös paikallisesta, on seurauksena elinikäinen 

teurastuskielto (MMMa 847/2008 9§). Kloramfenikolia sisältävillä silmätipoilla ei ole 

dopingvaroaikaa (Suomen Hippos 2012). 
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2.3.4 Sulfonamidit ja diaminopyrimidiinit  

Hevosen lääkinnässä oleellisimmat sulfonamidit ovat sulfadiatsiini ja sulfadoksiini sekä 

diaminopyrimidiineistä trimetopriimi. Sulfonamideja ei enää käytetä yksinään 

mikrobilääkkeenä, koska niille on muodostunut laajasti resistenssiä. Myöskään 

diaminopyrimidiinejä ei tulisi käyttää yksinään samasta syystä. Yhdistettäessä 

sulfonamideja diaminopyrimidiineihin, kuten trimetopriimiin, resistenssiä esiintyy 

vähemmän ja teho paranee. (Prescott 2006b.) Sulfonamidi-trimetopriimi valmisteet 

ovat ainoita suun kautta annettavia mikrobilääkkeitä, joista on Suomessa hevoselle 

myyntiluvallisia valmisteita. Näiden valmisteiden kauppanimiä ovat Equibactin Vet ja 

Oriprim Vet (molemmissa vaikuttava aine sulfadiatsiini-trimetopriimi).  Injektiona 

annettavia myyntiluvallisia sulfonamidi-trimetopriimi valmisteita ovat Borgal Vet ja 

Duoprim Vet (molemmissa vaikuttava aine sulfadoksiini-trimetopriimi) sekä Oriprim 

Vet ja Tribrissen Vet (molemmissa vaikuttava aine sulfadiatsiini-trimetopriimi).(Evira 

2012a, PFV 2012.) 

 

Vaikutusmekanismi 

Sulfonamidit ja trimetopriimi estävät peräkkäisiä reaktioita bakteerin foolihapon 

synteesissä. Sulfonamidit estävät (kilpaileva esto) para-aminobentsoehapon (PABA) 

muuttumisen dihydrofoolihapoksi. Trimetopriimi puolestaan estää dihydrofoolihapon 

muuttumista tetrahydrofoolihapoksi. (Dowling & Davis 2010). Yksinään sulfonamidit 

ovat bakteriostaattisia, mutta yhdistettynä trimetopriimiin vaikutus on bakteriosidinen 

(Prescott 2006b). Sulfonamidit ja trimetopriimi eivät kuitenkaan estä isäntäsolujen 

omaa foolihapon saantia (Dowling & Davis 2010). Märkäeritteessä on runsaasti para-

aminobentsoehappoa, mikä heikentää trimetopriimi-sulfonamidien vaikutusta 

(Prescott 2006b). 

 

Kirjo 

Trimetopriimi-sulfonamidi yhdistelmä on laajakirjoinen. Yhdistelmälle herkkiä tai 

kohtuullisen herkkiä ovat mm. Streptococcus spp., Staphylococcus aureus ja 

Pasteurella spp. (Brown ym. 1983, Clark ym. 2008.) Tosin beetahemolyyttisistä 

streptokokeista Streptococcus equi subsp. zooepidemicus -bakteerilla on useissa 

tutkimuksissa havaittu resistenssiä (Giguére 2006, Clark ym. 2008, Weese ym. 2008, 

Erol ym. 2012). Ruotsalaisessa resistenssiseurannassa (SVARM 2010) on havaittu jo 
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useina vuosina E. colilla lisääntynyttä resistenssiä trimetopriimi-sulfonamideille. 

Pseudomonas aeruginosa on resistentti trimetopriimi-sulfonamidille (Eucast 2008 & 

2013). Trimetopriimi-sulfonamidia ei käytetä anaerobisten bakteerien aiheuttamien 

infektioiden hoitoon, koska se ei tehoa näihin bakteereihin in vivo (Prescott 2006b).  

 

Farmakokinetiikka 

Sulfonamidit ovat heikkoja happoja ja ne imeytyvät hyvin ruuansulatuskanavasta 

(Prescott 2006b). Sulfadiatsiinin hyötyosuus suun kautta annettuna on 58 - 66 % (van 

Duijkeren ym. 1994) ja sen jakautumistilavuus on 0,5 - 0,6 l/kg (Brown ym. 1983, van 

Duijkeren ym. 1994, Gustafsson ym. 1999). Sulfadoksiinin jakautumistilavuus on 0,4 

l/kg (Rasmussen ym. 1979). Niiden sitoutuminen plasmaproteiineihin vaihtelee 

hevosella suuresti riippuen mm. käytetystä sulfonamidista ja lääkeaineen 

pitoisuudesta plasmassa (Dowling & Davis 2010). Sulfonamidit metaboloidaan 

maksassa ja metaboliiteilla ei ole suurta antimikrobista vaikutusta.  Sulfonamidien ja 

niiden metaboliittien eliminaatio tapahtuu pääosin glomerulusfiltraation ja aktiivisen 

tubuluserityksen kautta, mutta niitä erittyy myös mm. ulosteisiin ja maitoon. Myös 

takaisinimeytymistä munuaisista tapahtuu ja sen määrä kasvaa virtsan pH:n laskiessa. 

(Dowling 2004.) Sulfadiatsiinin eliminaatiopuoliintumisaika on 4 - 7 tuntia (Sigel ym. 

1981, van Duijkeren ym. 1994, Gustafsson ym. 1999) ja sulfadoksiinin 10 - 14 tuntia 

(Rasmussen ym. 1979).  

Trimetopriimi on heikko emäs ja se imeytyy hyvin ruuansulatuskanavasta (Prescott 

2006b). Sen hyötyosuus suun kautta annettuna on 58 - 67 % (van Duijkeren ym. 1994). 

Trimetopriimin jakautumistilavuus on 1,5 - 2,0 l/kg (Rasmussen ym. 1979, Sigel ym. 

1981, van Duijkeren ym. 1994, Gustafsson ym. 1999) ja siten kudospitoisuus on usein 

korkeampi kuin plasmapitoisuus.  

 

Trimetopriimi metaboloidaan maksassa ja erittyminen tapahtuu munuaisten 

glomerulusfiltraation ja aktiivisen tubuluserityksen kautta sekä ulosteiden mukana.  

Trimetopriimin takaisinimeytyminen munuaisista on vastakkaista sulfonamideihin 

verrattuna – mitä emäksisempi virtsa, sitä enemmän takaisinimeytymistä tapahtuu. 

(Dowling 2004.) Trimetopriimin eliminaatiopuoliintumisaika on 2 - 3 tuntia (Rasmussen 

ym. 1979, Sigel ym. 1981, van Duijkeren ym. 1994, Gustafsson ym. 1999). 
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Yhdessä annosteltuna sulfonamidit ja trimetopriimi eivät kuitenkaan vaikuta toistensa 

farmakokinetiikkaan (Dowling 2004). Tiedot ruokinnan vaikutuksesta yhdistelmän 

imeytymiseen ovat hieman ristiriitaisia, mutta yleisempi käsitys on, että ruokinta 

hidastaa imeytymistä (Sigel ym. 1981). Van Duijkerenin (1994) tekemissä kokeissa suun 

kautta annetun trimetopriimin huippupitoisuus plasmassa nousi annoksella 5 mg/kg 

tasolle 1,7 µg/ml keskimäärin 1,2 tunnissa. Sulfadiatsiinin vastaavat luvut annoksella 

25 mg/kg olivat 12,1 µg/ml 2,6 tunnissa. Brownin ym. (1983) tekemässä tutkimuksessa 

nivelnesteen ja peritoneaalinesteen lääkeainepitoisuudet olivat samaa tasoa kuin 

seerumissa. 

 

Käyttöaiheet ja annostus 

Sulfonamidi-trimetopriimi yhdistelmää käytetään hoitona mm. vatsakalvon-

tulehdukseen, neonataali-infektioihin ja jälkeisten jäämisen yhteydessä syntyneeseen 

kohtutulehdukseen. Sitä voidaan myös käyttää esim. ihotulehdusten systeemihoitoon, 

jos paikallishoito ei ole riittävä. (Evira 2009.) Taulukossa 6 on suositusannoksia. 

 

Taulukko 6. Trimetopriimi- sulfonamidin annos, antoväli ja antotapa hevosille eri 

lähteiden mukaan. 

  Annos (mg/kg) Antoväli (h) Antotapa Huom! Lähde 
Trimetopriimi-
sulfonamidi           

aikuiset 24 - 30 12 iv/po   Weese ym. 2008 
aikuiset 30 12 iv/po   Giguére 2006 
aikuiset 30 12 po   Dowling 2004 

aikuiset 15 12 po 
5 vrk ajan + 2 vrk:n ajan oireiden 
loputtua PFV 2012P 

aikuiset 15 - 25 per vrk iv/im 
5 vrk:n ajan + 2 vrk:n ajan 
oireiden loputtua PFV 2012P 

varsat 30 12 po/iv   Corley & Hollis 2009Y 
P= Pharmaca Fennica Veterinaria, Y= Yhteenvetoartikkeli, muut lähteet ovat oppikirjoista. 

 
 

 

Haitta- ja yhteisvaikutukset 

Trimetopriimi-sulfonamidi yhdistelmää ei suositella annettavaksi lihaksensisäisesti, 

koska se aiheuttaa injektiokohdan ärsytystä (Dowling & Davis 2010). Laskimonsisäinen 

anto tulee suorittaa hitaasti hypotension ja shokin välttämiseksi (Dowling 2004). 

Trimetopriimi-sulfonamidien käyttöön ei yleisesti ole liitetty suurta ripulin riskiä. 
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Wilsonin ym. (1996) tekemässä laajassa kohorttitutkimuksessa havaittiin ripulia vain 

noin kolmella prosentilla trimetopriimi-sulfonamidilla lääkityistä hevosista. Annoksen 

ollessa yli 30 mg/kg kahdesti päivässä ripulin esiintyvyys lievästi lisääntyi.       

Käytettäessä trimetopriimi-sulfonamidi yhdistelmää yhdessä prokaiinipenisilliinin 

kanssa, prokaiini saattaa heikentää sulfonamidin tehoa (Prescott 2006b). 

Trimetopriimi-sulfonamidi yhdistelmää (iv) ei tulisi käyttää detomidiinilla rauhoitetuille 

tai nukutetuille hevosille, koska se voi aiheuttaa vakavia rytmihäiriöitä ja jopa johtaa 

kuolemaan (Taylor ym. 1988, Weese ym. 2008).  

 

Varoajat 

Suun kautta annettavissa sulfadiatsiini-trimetopriimivalmisteissa teurastusvaroaika on 

14 vuorokautta kun taas sulfadiatsiini-trimetopriimi injektiovalmisteiden 

teurastusvaroajat vaihtelevat 14 vuorokaudesta 28 vuorokauteen valmisteesta 

riippuen. Sulfadoksiini-trimetopriimi injektiovalmisteiden teurastusvaroaika on 14 

vuorokautta. (Evira 2012a.) Dopingvaroaika kaikille sulfonamidi-trimetopriimiä 

sisältäville valmisteille on neljä vuorokautta (Suomen Hippos 2012). 

2.3.5 Makrolidit 

Hevosen lääkityksen kannalta tärkeimpiä makrolidejä ovat erytromysiini, 

klaritromysiini ja atsitromysiini. Näistä ei kuitenkaan ole Suomessa myyntiluvallisia 

valmisteita eläimille, mutta varsoille on määräaikaisella erityisluvalla kahta 

erytromysiinivalmistetta (Abboticin ja Abboticin Novum) (Evira 2012a). Atsitromysiini 

on hevoseläinten lääkityksen kannalta keskeisten lääkeaineiden listalla (EY 1950/2006 

L367/41). 

 Vaikutusmekanismi 

Makrolidit sitoutuvat bakteerien ribosomien 50S alayksikköön ja siten estävät 

proteiinisynteesiä (Dowling 2004). Ne ovat aikariippuvaisia ja niillä on suhteellisen 

pitkä jälkivaikutus, ts. mikrobilääkkeen vaikutus jatkuu, vaikka pitoisuus kohteessa on 

pudonnut alle MIC-arvon, varsinkin Rhodococcus equi -bakteeriin (Giguére ym. 2012). 

Makrolidit ovat bakteriostaattisia, mutta korkeammilla pitoisuuksilla niillä voi olla 

myös bakteriosidista aktiivisuutta. Teho heikkenee happamissa olosuhteissa kuten 

paiseissa. (Dowling 2004.) 
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Kirjo  

Erytromysiinillä, klaritromysiinillä ja atsitromysiinillä on hyvä teho grampositiivisiin 

bakteereihin (mm. Rhodococcus equi, streptokokit ja stafylokokit) (Jacks ym. 2003, 

Giguére 2006). Makrolidien teho mykoplasmoihin on hyvä ja anaerobeihin 

bakteereihin kohtalainen (Giguére 2006). Ne eivät tehoa hevosten gramnegatiivisiin 

taudinaiheuttajiin (mm. E.coli, Pseudomonas spp., Klebsiella spp.), lukuun ottamatta 

Pasteurella -lajeja, joihin etenkin atsitromysiinin teho on hyvä (Jacks ym.2003). Edellä 

olevasta poiketen USA:ssa on joillakin Rhodococcus equi -kannoilla havaittu 

resistenssiä makrolideille (Giguére ym. 2010).  

Farmakokinetiikka 

Suun kautta annetun erytromysiinin hyötyosuus varsoilla on 15 - 36 % 

valmistemuodosta riippuen (Lakritz ym. 1999 & 2000a), klaritromysiinin n. 57 % 

(Womble ym. 2006) ja atsitromysiinin n. 39 % (Davis ym. 2002). Erytromysiini tulisi 

antaa suun kautta mikrokapseleissa tai estolaattimuodossa, johtuen sen nopeasta 

hajoamisesta ja muuttumisesta toisenlaisiksi, jopa isännälle haitallisiksi yhdisteiksi, 

ruuansulatuskanavassa (Lakritz ym. 1999). Ruokinta heikentää oleellisesti 

erytromysiinin imeytymistä (Lakritz ym. 2000b). 

Makrolidit ovat heikkoja emäksiä, rasvaliukoisia ja leviävät laajasti kudoksiin (Dowling 

2004). Jakautumistilavuudet ovat suuria, varsoilla erytromysiinille noin 3,5 l/kg (Lakritz 

ym. 1999), klaritromysiinille n. 10 l/kg (Womble ym. 2006)  ja atsitromysiinille n. 12 - 

19 l/kg (Jacks ym. 2001, Davis ym. 2002). Varsinkin klaritromysiinin ja atsitromysiinin 

pitoisuudet ovat erityisen korkeita keuhkoissa. Atsitromysiinin korkea pitoisuus säilyy 

huomattavasti klaritromysiiniä kauemmin. (Suarez-Mier ym. 2007.) Makrolidit 

konsentroituvat syöjäsolujen kuten makrofagien sisälle (Dowling 2004). 

Erytromysiini metaboloituu maksassa ja erittyy lähinnä sapen mukana suolistoon. Sen 

eliminaatiopuoliintumisaika on 0,5 - 2 tuntia. (Lakritz ym. 1999 & 2000a, Suarez-Mier 

ym. 2007.) Erytromysiinillä on voimakas enterohepaattinen kierto (Dowling 2004). 

Klaritromysiini metaboloituu maksassa ja sen eliminaatiopuoliintumisaika on 4 - 5 

tuntia (Womble ym. 2006, Suarez-Mier ym. 2007). Atsitromysiini ei metaboloidu 
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voimakkaasti maksassa ja sen eliminaatiopuoliintumisaika on 18 - 26 tuntia (Jacks ym. 

2001, Davis ym. 2002, Suarez-Mier ym. 2007). 

Käyttöaiheet ja annostus  

Erytromysiiniä, klaritromysiiniä tai atsitromysiiniä yhdistettynä rifampiiniin käytetään 

varsojen Rhodococcus equi-infektioiden hoitoon (Dowling 2004, Evira 2009). 

Taulukossa 7 on eri tukimuksista ja oppikirjoista koottuja annostustietoja. 

Taulukko 7. Erytromysiinin, klaritromysiinin ja atsitromysiinin annos, antoväli ja 

antotapa hevosille eri lähteiden mukaan.1) 

 

Haitta- ja yhteisvaikutukset 

Makrolidit, erityisesti erytromysiini, voivat aiheuttaa varsoille ripulia, hypertermiaa ja 

hengitysvaikeuksia (Stratton-Phelps ym. 2000, Giguére ym. 2004). Stratton-Phelps ym. 

(2000) arvioivat tutkimuksessaan, että erytromysiini aiheuttaa ripulia todennäköisesti 

siksi, että se lisää ruuansulatuskanavan liikettä ja häiritsee normaalimikrobistoa. 

Samassa tutkimuksessa 36 % erytromysiinillä hoidetuista varsoista kehitti ripulin, 

mutta Giguéren ym. (2004) tutkimuksessa ripulin insidenssi oli matalampi (17 %). 

Aikuiset ovat varsoja herkempiä saamaan jopa hengenvaarallisen ripulin, mikä rajoittaa 

makrolidien käyttöä aikuisilla hevosilla. Tästä syystä tulisi olla huolellinen varsoja 

  Annos (mg/kg) Antoväli (h) Antotapa Huom! Lähde 
Erytromysiini       Rhodococcus equi -infektion hoito   

varsat 25 6 po 
 erytromysiiniestolaatti tai -
fosfaatti Lakritz ym. 2000aT 

varsat 25 8 po mikrokapseloitu, paasto yön yli Lakritz ym. 2000bT 
varsat 20 - 30 6 po   Corley & Hollis 2009Y 
varsat 25 6 po   Weese ym. 2008 

        
Klaritromysiini         Rhodococcus equi -infektion hoito   

varsat 7,5 12 po   

Womble ym. 2006 T 
Weese ym. 2008, Corley 
& Hollis 2009Y 

Atsitromysiini       Rhodococcus equi -infektion hoito   

varsat 
 

10 
 

24 
 

po 
 

5 vrk:n jälkeen annostelutiheys 
48h 
  

Jacks ym. 2001T, Davis 
ym. 2002T Weese ym. 
2008, Corley & Hollis 
2009Y 

1) sallittu Suomessa vain varsojen Rhodococcus equi -infektion hoitoon, käytettävä aina yhdistettynä 
rifampiiniin 

T= Tutkimus, Y= Yhteenvetoartikkeli, muut lähteet ovat oppikirjoja.  
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lääkitessä, etteivät tammat altistu lääkeaineelle. (Giguére ym. 2011.) Erytromysiiniä ei 

tule antaa lihaksensisäiseti, koska se aiheuttaa voimakasta kipua (Dowling 2004). 

Erytromysiinillä, klaritromysiinillä ja atsitromysiinillä on synergiaa rifampiinin kanssa R. 

equi -bakteeria vastaan (Giguére ym. 2012). Rifampiini pitkäaikaisesti käytettynä 

yhdessä klaritromysiinin kanssa alentaa plasman klaritromysiinipitoisuutta, koska 

rifampiini tehostaa klaritromysiiniä metaboloivan CYP3A4 maksaentsyymin toimintaa 

(Peters ym. 2011).  

Varoajat 

Varsoille määräaikaisella erityisluvalla myönnettyjen erytromysiinivalmisteiden 

teurastusvaroaika on 28 vuorokautta (Evira 2012a). Klaritromysiinillä lääkityille 

hevosille on määrättävä elinikäinen teurastuskielto (MMMa 6/EEO/2008 liite 1 luku 4). 

Käytettäessä atsitromysiiniä teurastusvaroaika on kuusi kuukautta (EY 1950/2006 

L367/41). Dopingvaroaika kaikille makrolideille on neljä vuorokautta (Suomen Hippos 

2012). 

 

2.3.6 Rifamysiinit (rifampiini) 

Rifampiini kuuluu rifamysiineihin ja on ryhmän tärkein lääkeaine (Dowling 2006 c). 

Rifampiinin käyttö on kielletty kaikilta eläimiltä, varsoilla sitä on kuitenkin luvallista 

käyttää Rhodococcus equi- infektion hoidossa yhdistettynä erytromysiiniin, 

klaritromysiiniin tai atsitromysiiniin (MMMa 847/2008 11§). Myyntiluvallisia tai 

erityisluvallisia valmisteita ei Suomessa eläimille ole (Evira 2012a, Fimea 2012), joten 

hevosille käytetään ihmisille rekisteröityjä valmisteita. Rifampiiniä ei saa käyttää 

yksinään, koska sille kehittyy nopeasti resistenssiä (Dowling 2004). 

Vaikutusmekanismi 

Rifampiini estää bakteerin RNA-synteesiä. Se on bakteriostaattinen tai bakteriosidinen 

riippuen bakteerin herkkyydestä ja lääkeaineen pitoisuudesta. (Dowling 2004.) 
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Kirjo 

Rifampiini on teholtaan samantyyppinen kuin makrolidit eli se tehoaa hyvin moniin 

grampositiivisiin bakteereihin (mm. beetahemolyyttiset streptokokit ja Rhodococcus 

equi) (Jacks ym. 2003, Giguére 2006) ja joihinkin gramnegatiivisiin bakteereihin (mm. 

Pasteurella spp.) (Jacks ym. 2003). Rifampiinille ovat luontaisesti resistenttejä mm. 

Escherichia coli, Klebsiella spp. ja Salmonella spp. -bakteerit (Eucast 2013). Myös eräillä 

Rhodococcus equi -kannoilla esiintyy resistenssiä USA:ssa (Giguére ym. 2010). 

Rifampiinilla on hyvä teho myös anaerobisiin bakteereihin sekä riketsioihin ja 

klamydioihin (Dowling 2006c). 

Farmakokinetiikka 

Rifampiinin hyötyosuus suun kautta annettuna on hevosilla 50 - 70 % (Wilson ym. 

1988, Kohn ym. 1993). Se on rasvaliukoinen ja jakautuu makrolidien tapaan laajalti 

kudoksiin, varsinkin keuhkoihin ja maksaan. Se pystyy tunkeutumaan myös 

neutrofiileihin ja makrofageihin sekä paiseisiin. (Dowling 2004.) Rifampiinin 

jakautumistilavuus on 0,7 - 1,5 l/kg (Wilson ym. 1988, Kohn ym. 1993). 

Rifampiini metaboloidaan maksassa ja metaboliitilla on antibakteerista vaikutusta. 

Eliminaatio tapahtuu ensisijaisesti sapen mukana ruuansulatuskanavaan. Rifampiinilla 

on voimakas enterohepaattinen kierto. (Dowling 2004.) Eliminaatiopuoliintumisaika on 

7 - 8 tuntia (Wilson ym. 1988, Kohn ym. 1993, Peters ym. 2011). 

Käyttöaiheet ja annostus 

Suomen mikrobilääkesuosituksissa rifampiinin (yhdistettynä erytromysiiniin, 

klaritromysiiniin tai atsitromysiiniin) käyttöaiheena on varsojen Rhodococcus equi                 

-infektion hoito (Evira 2009). Rifampiini-makrolidi yhdistelmä on tehokas varsinkin 

Rhodococcus equin aiheuttaman keuhkotulehduksen hoidossa, koska makrolidien 

pitoisuus keuhkoissa nousee korkeaksi ja toisaalta rifampiini tehoaa hyvin paiseissa, 

joissa makrolidien teho on heikko (Dowling 2004). Taulukossa 8 mainitut annokset on 

tarkoitettu mikrobilääkeyhdistelmiin. 
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Taulukko 8. Rifampiinin annos, antoväli ja antotapa hevosille eri lähteiden mukaan. 

  Annos (mg/kg) Antoväli (h) Antotapa Huom! Lähde 

Rifampiini       
 yhdistettynä makrolidiin, R.equi 
-infektion hoito   

varsat 7,5 12 po Corley & Hollis 2009Y 
varsat 5 12 po   Giguére 2006 

Y= Yhteenvetoartikkeli, muut lähteet ovat oppikirjoja. 

 

Haitta- ja yhteisvaikutukset 

Pelkän rifampiinin haittavaikutukset ovat harvinaisia, mutta koska sitä tyypillisesti 

käytetään yhdistettynä muihin antibiootteihin (kuten erytromysiiniin), 

haittavaikutukset määräytyvät sen mikrobilääkkeen mukaan, mihin se on yhdistetty. 

Rifampiini värjää eritteitä, mm. virtsan punaiseksi. (Plumb 2011.) 

Rifampiini indusoi tiettyjä maksan entsyymejä, jolloin niiden lääkeaineiden, joita nämä 

entsyymit metaboloivat, puoliintumisaika lyhenee ja plasmapitoisuus alenee (Plumb 

2011). Tällaisia lääkeaineita ovat mm. kloramfenikoli, trimetopriimi, sulfonamidit ja 

kortikosteroidit. Myös rifampiinin pitkäaikainen käyttö yhdessä klaritromysiinin kanssa 

voi alentaa klaritromysiinin pitoisuutta plasmassa (Peters ym. 2011).  

Varoajat 

Rifampiinin teurastusvaroaika on kuusi kuukautta (EY 1950/2006 L367/41). 

Dopingvaroaika on neljä vuorokautta (Suomen Hippos 2012). 

 

2.3.7 Nitroimidatsolit (metronidatsoli) 

Metronidatsoli kuuluu nitroimidatsoleihin. Metronidatsolin käyttö on kielletty 

tuotantoeläimille, mutta hevosta sillä voi lääkitä, jos hevosta ei käytetä 

elintarviketuotantoon (MMMa 847/2008 9§). Koska metronidatsolista ei ole 

myyntiluvallisia tai erityisluvallisia valmisteita eläimille (Evira 2012a, Fimea 2012), 

joudutaan käyttämään ihmisille rekisteröityjä valmisteita.  
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Vaikutusmekanismi 

Bakteerit hajottavat metronidatsolin vapaiksi radikaaleiksi, jotka vaurioittavat 

bakteerin DNA:ta ja muita solunsisäisiä makromolekyylejä (Dowling 2006 c). 

Kirjo  

Metronidatsoli on tehokas anaerobisiin bakteereihin kuten Clostridium spp., 

Fusobacterium spp. ja Brachyspira fragilis -bakteereihin, mutta se ei tehoa aerobisiin 

bakteereihin. Sillä on myös hyvä teho moniin alkueläimiin. (Dowling 2004.) 

Farmakokinetiikka 

Metronidatsolin hyötyosuus suun kautta annettuna on 74 - 100 % ja se imeytyy 

nopeasti. Se on rasvaliukoinen ja sen jakautumistilavuus on 0,7 - 0,9 l/kg. (Steinman 

ym. 2000, Britzi ym. 2010.) Peräsuoleen annettuna metronidatsolin hyötyosuus on 

matalampi, noin 30 % (Steinman ym. 2000). Britzin ym. (2010) suorittamassa 

tutkimuksessa ei havaittu ruokinnalla olevan vaikutusta metronidatsolin 

hyötyosuuteen. Metronidatsoli jakautuu laajasti elimistöön, myös keskushermostoon, 

paiseisiin ja maitoon (Dowling 2004).  

Metronidatsoli metaboloituu maksassa ja erittyy virtsaan sekä ulosteisiin (Dowling 

2006 c). Sen eliminaatiopuoliintumisaika on 3 - 4 tuntia (Steinman ym. 2000, Britzi ym. 

2010). 

Käyttöaiheet ja annostus 

Suomessa metronidatsolia käytetään tulehduksellisten suolistosairauksien ja 

mikrobilääkkeiden aiheuttaman ripulin hoidossa, jos tukihoito ei ole riittävä. 

Tarvittaessa sitä voidaan käyttää vatsakalvon tulehduksen tai keuhkotulehduksen 

hoidossa kolmantena komponenttina G-penisilliinin ja gentamisiinin lisäksi. (Evira 

2009.) Metronidatsolia annetaan lähinnä suun kautta. Jos suun kautta anto ei ole 

mahdollista esim. ileuksen vuoksi, voidaan lääke antaa laskimonsisäisesti. (Sweeney 

ym. 1991.) Vaihtoehtoisesti lääkkeen voi antaa peräsuolen kautta, mutta silloin 

annoksen pitää olla suurempi huonon hyötysuhteen vuoksi (Steinman ym. 2000). Eri 

lähteistä koottuja annostussuosituksia on taulukossa 9. 
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Taulukko 9. Metronidatsolin annos, antoväli ja antotapa hevosille eri lähteiden 

mukaan. 

 

 

 

 

 

Haitta- ja yhteisvaikutukset 

 Annoksilla 15 - 20 mg/kg metronidatsolilla ei ole juurikaan havaittu haittavaikutuksia 

(Sweeney ym. 1991, Steinman ym. 2000, Britzi ym. 2010), ei myöskään pitkäaikaisessa 

käytössä (jopa 200 vuorokautta) (Sweeney ym. 1991). Metronidatsoli on 

laboratoriokokeissa todettu karsinogeeniseksi ja tästä johtuen sen käyttö on kielletty 

tuotantoeläimille (Dowling 2004).  

Varoajat 

Metronidatsolin käytöstä on seurauksena elinikäinen teurastuskielto (MMMa 

847/2008 9§). Dopingvaroaika on neljä vuorokautta (Suomen Hippos 2012). 

 

2.3.8 Fluorokinolonit (enrofloksasiini) 

Hevosen lääkityksen kannalta oleellisin fluorokinoloni on enrofloksasiini. Hevoselle ei 

ole Suomessa myyntiluvallisia tai erityisluvallisia enrofloksasiinivalmisteita, mutta 

pieneläimille, sialle ja märehtijöille on useita (Evira 2012a, Fimea 2012, PFV 2012).  

Vaikutusmekanismi 

Fluorokinolonit estävät bakteerin DNA-gyraasi entsyymiä liittämästä yhteen 

kaksoiskierteen juosteita, jolloin DNA:n kahdentuminen estyy. Vaikutus on siis 

bakteriosidinen. Fluorokinolonit ovat konsentraatioriippuvaisia, mutta liian suuret tai 

pienet annokset heikentävät tehoa. (Dowling 2004.) 

  Annos (mg/kg) Antoväli (h) Antotapa Huom! Lähde 
Metronidatsoli           

aikuiset 25 12 po   Giguére 2006 
aikuiset 35 12 pr   Giguére 2006 
aikuiset 15 - 20 6 po   Dowling 2004 
aikuiset 15 8 po Koliitin hoitoon Weese ym. 2008 
aikuiset 20 - 25 6 po Muut anaerobi-infektiot Weese ym. 2008 

                                                 
varsat 15 8 po 

Clostridium spp. aiheuttama 
ripuli ilman sepsistä Thomson 2010H 

H= Helsingin yliopistollisen hevossairaalan protokolla, muut lähteet ovat oppikirjoja. 
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Kirjo 

Fluorokinolonit ovat laajakirjoisia tehoten useimpiin aerobisiin gramnegatiivisiin ja 

joihinkin grampositiivisiin bakteereihin, mutta useimmat niistä eivät tehoa anaerobisiin 

bakteereihin (Dowling & Davis 2010). Enrofloksasiini tehoaa yleensä hyvin mm. 

Actinobacillus spp., Pasteurella spp. ja Staphylococcus aureus -bakteereihin (Giguére 

2006, Clark ym. 2008).   

Farmakokinetiikka 

Enrofloksasiini imeytyy nopeasti ruuansulatuskanavan kautta ja sen hyötyosuus on 63 - 

78 % (Boeckh ym. 2001, Papich ym. 2002). Fluorokinolonit ovat amfoteerisia eli ne 

käyttäytyvät tilanteen mukaan joko heikon hapon tai emäksen tavoin. Ne ovat erittäin 

rasvaliukoisia ja jakautuvat laajalti kudoksiin, varsinkin munuaisiin, maksaan, virtsaan 

ja sappeen (Dowling 2004). Enrofloksasiini saavuttaa systeemisesti annettuna 

terapeuttisen pitoisuuden kohdun kudosnesteessä (Papich ym. 2002). Enrofloksasiinin 

jakautumistilavuus on 1,7 - 2,5 l/kg (Kaartinen ym. 1997, Haines ym. 2000, Papich ym. 

2002). 

Enrofloksasiini metaboloituu osittain siprofloksasiiniksi, joka parantaa enrofloksasiinin 

tehoa. Suurin osa kuitenkin erittyy muuttumattomana glomerulusfiltraation ja 

aktiivisen tubuluserityksen kautta. (Dowling 2004.) Enrofloksasiinin 

eliminaatiopuoliintumisaika on laskimonsisäisesti annettuna 4 - 7 tuntia (Haines ym. 

2000, Papich ym. 2002).  

Käyttöaiheet ja annostus 

Enrofloksasiinia voidaan käyttää vakavien alempien hengitysteiden infektioiden ja 

vatsakalvon tulehduksen hoidossa yhdessä G-penisilliinin kanssa toissijaisena hoitona 

(ensisijainen hoito on G-penisilliini + gentamisiini) (Evira 2009). Hoidon tulisi aina 

perustua bakteeriviljelyyn ja herkkyysmääritykseen (Weese ym. 2008). Annostustietoja 

eri lähteistä on taulukossa 10. 
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Taulukko 10. Enrofloksasiinin annos, antoväli ja antotapa hevoselle eri lähteiden 

mukaan. 

Annos (mg/kg) Antoväli (h) Antotapa Huom! Lähde 

Enrofloksasiini       
Ei suositella käytettäväksi 
 kasvaville eläimille   

aikuiset 5-10 24 iv/po Dowling 2004, Weese ym. 2008 
aikuiset 5 24  iv   Papich ym. 2002T 
aikuiset 7,5 24 iv/po Boeckh ym. 2001T 

T= Tutkimus, muut lähteet ovat oppikirjoja. 

 

Haitta- ja yhteisvaikutukset 

Enrofloksasiinia ei tulisi käyttää kasvaville varsoille, koska se voi aiheuttaa nivelrustoon 

vaurioita (Vivrette ym. 2001, Plumb 2011). Lihaksensisäistä annostelua ei suositella, 

koska se voi aiheuttaa pistokohtaan voimakasta kudosärsytystä (Kaartinen ym. 1997). 

Korkeilla laskimonsisäisillä enrofloksasiiniannoksilla (15 - 25 mg/kg) on havaittu 

ohimeneviä neurologisia vaikutuksia. Hitaalla laskimonsisäisellä injektiolla voidaan 

neurologiset vaikutukset välttää.  Annoksella 5 mg/kg iv kerran päivässä ei havaittu 

kolmen viikon hoitojakson aikana haittavaikutuksia. (Bertone ym. 2000.) 

Enrofloksasiinilla voi esiintyä synergiaa beetalaktaamien ja aminoglykosidien kanssa 

(Plumb 2011). 

Varoajat 

Käytettäessä hevosille muiden tuotantoeläinten valmisteita teurastusvaroaika on 28 

vuorokautta (MMMa 6/EEO/2008 liite 1 luku 3 alakohta 2). Dopingvaroaika on neljä 

vuorokautta (Suomen Hippos 2012). 

 

2.3.9 Tetrasykliinit 

Tetrasykliinit ovat eniten eläimille käytetty mikrobilääkeryhmä monissa maissa kuten 

Ranskassa, Hollannissa ja Iso-Britanniassa. Suomessa tetrasykliinien käyttö on hieman 

kasvanut vuodesta 2007, mutta on edelleen hyvin vähäistä. (EMA 2011.) Systeemisesti 

käytettävistä tetrasykliineistä hevosen lääkityksen kannalta oleellisin Suomessa on 

doksisykliini (Evira 2009). Hevoselle ei ole Suomessa myyntiluvallisia tai erityisluvallisia 

doksisykliinivalmisteita, mutta siipikarjalle tällainen on. Oksitetrasykliinistä on 
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naudalle, sialle ja lampaalle myyntiluvallinen injektiovalmiste. (Evira 2012a, Fimea 

2012.) Hevoselle on myyntiluvallinen voide ja sumute (Terramycin Vet) sekä ihovoide 

(Terra-Poly Vet) ja määräaikaisella erityisluvalla silmä/korvavoide ja -tippa (Terra 

Cortril-P), joissa on oksitetrasykliinin lisäksi vaikuttavana aineena polymyksiini B (Evira 

2012a).  

Vaikutusmekanismi 

Tetrasykliinit sitoutuvat bakteerin ribosomien 30S alayksikköön ja estävät näin 

proteiinisynteesiä. Vaikutus on pienemmillä pitoisuuksilla bakteriostaattinen, mutta 

suuremmilla pitoisuuksilla bakteriosidinen. Tetrasykliinit ovat aikariippuvaisia ja 

toimivat parhaiten happamassa pH:ssa, mikä on eduksi paiseiden hoidossa. (Dowling 

2004.) Arnoczky ym. (2006) havaitsivat tutkimuksessaan, että oksitetrasykliinillä on 

annoksesta riippuvainen kollageenin supistumista estävä vaikutus. 

Kirjo 

Tetrasykliinit ovat laajakirjoisia. Womblen ym. (2007) varsoilla tekemässä 

tutkimuksessa todettiin doksisykliinillä olevan hyvä teho mm. Pasteurella spp., 

Actinobacillus spp., Staphylococcus spp. ja Streptococcus spp. -bakteereihin. 

Enterobacteriaceae -heimon bakteereilla (esim. Eschericia coli ja Klebsiella spp.) 

esiintyy usein hankittua resistenssiä (Bryant ym. 2000, Jacks ym. 2003). Aikuisilla 

hevosilla doksisykliinillä ei päästä yhtä korkeisiin pitoisuuksiin seerumissa ja kudoksissa 

kuin varsoilla, joten vaikutus voi jäädä heikoksi (Bryant ym. 2000, Davis ym. 2006).  

Farmakokinetiikka 

Doksisykliini imeytyy aikuisella hevosella huonosti suun kautta annettaessa ja ruokinta 

saattaa lisäksi heikentää imeytymistä sekä alentaa lääkeaineen pitoisuutta plasmassa 

jopa 50 % (Davis ym. 2006). Womblen ym. (2007) mukaan varsoilla imeytyminen suun 

kautta annettaessa on kuitenkin huomattavasti parempaa. Doksisykliinin 

jakautumistilavuutta on hevosilla tutkittu hyvin vähän, koska se laskimonsisäisesti 

annettuna voi johtaa jopa kuolemaan (Bryant ym. 2000, Davis ym. 2006). 

Doksisykliinillä on suurempi rasvaliukoisuus muihin tetrasykliineihin verrattuna, joten 

se jakautuu laajasti elimistöön ja eliminoituu hitaasti. Doksisykliini jaukautuu hyvin 

mm. nivel- ja vatsakalvon nesteisiin (Bryant ym. 2000, Womble ym. 2007), keuhkoihin 
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(Womble ym. 2007) ja polymorfonukleaarisiin valkosoluihin (Davis ym. 2006). 

Doksisykliini jakautuu aikuisilla huonosti keskushermostoon, varsoilla selvästi 

paremmin (Womble ym. 2007). 

Doksisykliini eliminoituu pääosin muuttumattomana ulosteeseen (Dowling 2004). Sen 

eliminaatiopuoliintumisaika on 8 - 12 tuntia (Bryant ym. 2000, Womble ym. 2007). 

Davis ym. (2006) mukaan ruokinnalla on suuri merkitys puoliintumisaikaan (ruokituilla 

kuusi tuntia ja paastotetuilla 17 tuntia). 

Käyttöaiheet ja annostus 

Suomen mikrobilääkesuosituksissa doksisykliinin ainoa käyttöaihe on neonataali-

infektioiden hoito varsoilla ja siinäkin se on vasta toissijaisena vaihtoehtona G-

penisilliini-gentamisiinin ja trimetopriimi-sulfonamidin jälkeen (Evira 2009). Helsingin 

yliopistollisen hevossairaalan mikrobilääkitys protokollassa doksisykliini mainitaan 

varsojen luuinfektioiden hoidossa (Thomson 2010). Oksitetrasykliiniä voidaan käyttää 

Suomessa voiteena iho- ja haavainfektioiden paikallishoitoon (PFV 2012). Helsingin 

yliopistollisessa hevossairaalassa oksitetrasykliiniä käytetään myös varsojen 

jännekontraktioiden hoidossa (annos 2 - 4 g/varsa/pvä) (Ninja Karikoski, 

henkilökohtainen tiedoksianto 7.8.2012). Munuaisten toiminta tulee varmistaa ennen 

hoitoa, koska oksitetrasykliinin on raportoitu olevan munuaistoksinen (Vivrette ym. 

1993). Maailmalla sitä käytetään myös mm. anaplasmoosin ja Rickettsia spp. - 

infektioiden (mm. Potomac horse fever) systeemihoitoon (Dowling & Davis 2010). 

Doksisykliinin annostustietoja on taulukossa 11.  

 Taulukko 11. Doksisykliinin annos, antoväli ja antotapa hevosilla eri lähteiden mukaan. 

 

Haitta- ja yhteisvaikutukset 

Doksisykliiniä ei tulisi antaa laskimonsisäisesti, koska se voi aiheuttaa sydämen 

taajalyöntisyyttä, korkeaa verenpainetta tai shokin, joka johtaa kuolemaan (Riond ym. 

  Annos (mg/kg) Antoväli (h) Antotapa Huom! Lähde 
Doksisykliini       Neonataali-infektioiden hoito   

varsat 10 12 po 
Corley & Hollis 2009Y, 
 Womble ym. 2007T 

varsat 10 12 po Luuinfektiot Thomson 2010H 
H= Helsingin yliopistollisen hevossairaalan protokolla, T= Tutkimus, Y= Yhteenvetoartikkeli. 
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1992). Doksisykliiniä pidetään kohtuullisen turvallisena antaa suun kautta (annos 10 

mg/kg) (Bryant ym. 2000), mutta suuremmilla annoksilla (annos 20 mg/kg) 

paksusuolen tulehduksen riski ilmeisesti kasvaa (Davis ym. 2006). Oksitetrasykliinin on 

raportoitu olevan potentiaalisesti munuaistoksinen (Vivrette ym. 1993). Antasidien 

(kuten magnesium, alumiini, kalsium) yhtäaikainen käyttö tetrasykliinien kanssa suun 

kautta annettuna voi vähentää tetrasykliinien imeytymistä (Plumb 2011). 

Varoajat 

Käytettäessä doksisykliinin ja oksitetrasykliinin muille tuotantoeläimille tarkoitettuja 

valmisteita teurastusvaroaika on 28 vuorokautta (MMMa 6/EEO/2008 liite 1 luku 3 

alakohta 2) ja dopingvaroaika on neljä vuorokautta (Suomen Hippos 2012). 

Oksitetrasykliiniä sisältäville voiteille, tipoille ja sumutteille teurastus- ja 

dopingvaroaikaa ei ole (Evira 2012a, Suomen Hippos 2012). 

 

2.3.10 Muut mikrobilääkeryhmät 

Polymyksiini B on peptidiantibiootteihin kuuluva mikrobilääke, jota on yhtenä 

vaikuttavana aineena hevoselle määräaikaisella erityisluvalla olevassa silmätipassa 

(Polysporin), ihovoiteessa (Terra-Poly Vet) ja silmä-/korvavoiteessa ja -tipassa (Terra 

Cortril-P) (Evira 2012a). Lisäksi polymyksiini B:stä on erityisluvallinen injektiokuiva-

ainevalmiste hevosille (Polymyxin 50 000 IU), jonka käytöstä on seurauksena 

elinikäinen teurastuskielto (Fimea 2012). Erityislupa on myönnetty endotoksemian 

hoitoon akuuttien suolistotulehdusten yhteydessä (Katariina Kivilahti-Mäntylä, 

henkilökohtainen tiedoksianto 6.8.2012). Yhdysvalloissa tehdyissä tutkimuksissa 

(Parviainen ym. 2001, Morresey ym. 2006) on havaittu polymyksiini B:n olevan tehokas 

hevosten endotoksemian hoidossa. 

 Fusidiinihappo on Suomen mikrobilääkesuosituksissa ensisijainen vaihtoehto 

sarveiskalvon tulehduksen hoitoon, jos aiheuttaja on grampositiivinen bakteeri (Evira 

2009). Hevoselle on Suomessa määräaikaisella erityisluvalla fusidiinihappoa sisältäviä 

silmätippa (Fucithalmic) (Evira 2012a). 
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2.4 Mikrobilääkitysesimerkkejä eräissä hevosen bakteeri-infektioissa 

2.4.1 Streptococcus equi subspecies equi- infektio eli pääntauti 

S. equi subsp. equi voi aiheuttaa hevosille märkäistä nenäontelontulehdusta sekä pään 

ja kaulan alueen imusolmukkeiden tulehdusta (suppuratiivinen riniitti ja lymfadeniitti). 

Bakteeri voi myös levitä verenkierron välityksellä sisäelimiin ja aiheuttaa näihin 

paiseita. (McGavin & Zachary 2007.) Osa hevosista jää infektiosta toivuttuaan 

bakteerin kantajiksi bakteerin jäädessä pesimään ilmapusseihin (Sweeney ym. 2005). 

 Mikrobilääkkeiden käytöstä pääntaudin hoidossa on eriäviä mielipiteitä. ACVIMin 

(American College of Veterinary Internal Medicine) muodostaman asiantuntijaryhmän 

mukaan pääntaudin akuutissa vaiheessa (ensioireina kuume ja alakuloisuus) 

mikrobilääkityksestä voi olla hyötyä paranemisen tehostamisessa ja paikallisten 

paiseiden muodostumisen ehkäisyssä. Toisaalta näin hoidetut hevoset ovat alttiita 

uusille tartunnoille. Jos hevoselle on jo ehtinyt muodostua paiseita imusolmukkeisiin, 

mikrobilääkehoitoa ei suositella, koska tällöin se pitkittää paiseen kypsymistä ja 

puhkeamista. (Sweeney ym. 2005.) Gollandin ym. (1995) tutkimuksen mukaan 

mikrobilääkehoito on tehokasta siihen asti, kunnes paiseista tulee paksuseinäisiä. 

Suomen mikrobilääkesuosituksissa pääntautiin ensisijainen hoito on paiseiden 

hautominen ja tyhjentäminen. Mikrobilääkitystä käytetään vain vakavien yleisoireiden 

yhteydessä. (Evira 2009.)  

 

Kaikissa edellä mainituissa lähteissä mikrobilääkesuosituksena on G-penisilliini, koska 

S. equi subsp. equi on sille herkkä. Erolin ym. (2012) USA:n Kentuckyssä tekemässä 

tutkimuksessa havaittiin niin ikään, että S. equi subsp. equi -kannat ovat hyvin herkkiä 

penisilliinille, mutta trimetopriimi-sulfonamidille vain puolet kannoista oli herkkiä. 

Toisaalta Dowlingin (2004) huomio, että G-penisilliinin pääsy paiseisiin voi olla 

rajoitettua, tukee Gollandin ym. (1995) ja Sweeneyn ym. (2005) teorioita siitä, ettei 

mikrobilääkitystä tulisi antaa paiseiden muodostuttua. Hoitojakson pituus akuutissa 

vaiheessa tulisi Sweeneyn ym. (2005) mukaan olla 3 - 5 vuorokautta (heti ensioireiden 

ilmaannuttua). Gollandin ym. (1995) tutkimuksen mukaan hoitojakson pituus tulisi olla 

yli 10 vrk silloin kun jo esiintyy imusolmuketulehdusta ja epäkypsiä paiseita. 

Oireettomia bakteerin kantajia pidetään yleisimpinä taudin levittäjinä. Verheyen ym. 
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(2000) tutkimuksessa 14 viidestätoista oireettomasta kantajasta parani ilmapusseihin 

kohdistetun paikallishoidon ja mikrobilääkehoidon avulla.  

 

Mikrobilääkehoito voi siis olla hyödyksi tai haitaksi riippuen pääntaudin vaiheesta. 

Pitäviä todisteita siitä, missä vaiheessa olisi optimaalisinta toteuttaa 

mikrobilääkehoito, ei ole. Myöskään siitä, että mikrobilääkehoito altistaisi bakteerin 

metastaattiselle leviämiselle (”bastard strangles”) ei ole selkeää näyttöä. (Ramey 

2007.) 

 

2.4.2 Rhodococcus equi- infektio varsoilla 

Rhodococcus equi-bakteeri voi aiheuttaa varsoille kahdentyyppistä tautimuotoa: 

keuhkotulehdusta (vaiheesta riippuen paiseinen bronkopneumonia tai 

granulomatoottinen pneumonia) ja suolistotulehdusta (pyogranulomatoottinen 

ulseratiivinen enterotyflokoliitti). Suolistotulehdus esiintyy vain harvoin yksinään ilman 

keuhkotulehdusta, mutta keuhkotulehdusta esiintyy myös ilman suolistotulehdusta. 

Satunnaisesti infektio voi levitä imusolmukkeisiin, niveliin, luuhun ja sukupuolielimiin.  

(McGavin  & Zachary 2007.) Herkimpiä infektiolle ovat varsat, jotka ovat iältään 

kolmesta viikosta viiteen kuukauteen (Jacks ym. 2003). Bakteeri voi tarttua myös 

muihin eläimiin ja immuunipuutoksesta kärsiviin ihmisiin (McGavin & Zachary 2007).  

Monien eri mikrobilääkkeiden on havaittu tehoavan bakteeriin in vitro -tutkimuksissa, 

mutta monet näistä ovat kuitenkin tehottomia in vivo johtuen siitä, että Rhodococcus 

equi pystyy selviytymään ja lisääntymään makrofagien sisällä (Giguére ym. 2004, 

Suarez-Mier ym. 2007, Giguére ym. 2010). Mikrobilääkkeen on siis päästävä  

makrofagien sisälle tehotakseen. Makrolidit ja rifampiini ovat rasvaliukoisia ja 

kerääntyvät valkosoluihin, jolloin ne tehoavat bakteeriin. Rifampiinia tai makrolideja ei 

suositella käytettäväksi yksinään johtuen nopeasta resistenssin kehittymisestä. 

(Dowling 2004.) Suomen mikrobilääkesuositusten mukaan ensisijaisena hoitona 

käytetään erytromysiiniä tai klaritromysiiniä yhdistettynä rifampiiniin. Toissijaisena 

hoitona suositellaan käytettäväksi atsitromysiiniä rifampiinin kanssa. (Evira 2009.) 

Vaikka erytromysiini, klaritromysiini ja atsitromysiini kuuluvat samaan 

mikrobilääkeryhmään (makrolidit), niiden varoajat vaihtelevat (ks. kohta 2.3.5, 

varoajat).  
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Uudempien makrolidien, klaritromysiinin ja atsitromysiinin, etuja verrattuna 

erytromysiiniin ovat suurempi hyötyosuus suun kautta annettuna sekä suurempi 

jakautumistilavuus ja pidempi eliminaatiopuoliintumisaika (ks. kohta 2.3.5, 

farmakokinetiikka). Klaritromysiinillä ja atsitromysiinillä esiintyy myös vähemmän 

haittavaikutuksia kuin erytromysiinillä (Jacks ym. 2001, Womble ym. 2006). 

Atsitromysiinin ja varsinkin klaritromysiinin pitoisuudet keuhkoissa ovat paljon 

korkeammat kuin erytromysiinin (Suarez-Mier ym. 2007). Klaritromysiini-rifampiini 

yhdistelmä on tehokkaampi verrattuna atsitromysiini-rifampiini tai erytromysiini-

rifampiini yhdistelmiin varsinkin vakavissa keuhkotulehduksissa (Giguére ym. 2004). 

Toisaalta Peters ym. (2011) havaitsi tutkimuksessaan, että rifampiini pitkään 

käytettynä yhdessä suun kautta annetun klaritromysiinin kanssa alentaa plasman 

klaritromysiini-pitoisuutta jopa siinä määrin, että Rhodococcus equin MIC- arvoja ei 

saavuteta. Rhodococcus equi -bakteerista on löydetty makrolideille ja rifampiinille 

resistenttejä kantoja (kerätty yhdeksästä eri laboratoriosta eri puolilta Yhdysvaltoja), 

jotka aiheuttavat jopa seitsemän kertaisen kuolleisuuden verrattuna herkkiin 

kantoihin. Siten herkkyysmääritys on suositeltavaa epäiltäessä Rhodococcus equin 

aiheuttamaa infektiota varsoilla. (Giguére ym. 2010.)  

 

Lääkevalmisteet annetaan suun kautta ja hoitojakso on pitkä (3 - 12 viikkoa) riippuen 

taudin vakavuudesta ja hoitovasteesta (Giguére ym. 2011). Erytromysiiniä käytetään 

yleensä 20 - 30 mg/kg neljä kertaa vuorokaudessa, klaritromysiiniä 7,5 mg/kg kaksi  

kertaa vuorokaudessa tai atsitromysiiniä 10 mg/kg kerran vuorokaudessa. Näihin 

yhdistetään rifampiiniä 5 - 7,5 mg/kg kaksi kertaa vuorokaudessa. (taulukot 7 ja 8.) 

Myös annostelun kannalta helpoin vaihtoehto on klaritromysiini-rifampiini yhdistelmä, 

koska ne on helppo antaa yhtäaikaisesti. 

 

Uusi pitkävaikutteinen makrolidi, gamitromysiini, on potentiaalinen vaihtoehto 

Rhodococcus equi -infektion hoitoon, mutta tarvitaan vielä lisätutkimuksia sen 

tehokkuudesta ja turvallisuudesta (Giguére ym. 2011). Suomen lainsäädännön mukaan 

ainakaan vielä sitä ei saa käyttää yhdessä rifampiinin kanssa (MMMa 847/2008 11§). 
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2.4.3 Tammojen bakterielli kohtutulehdus 

Kohtutulehdus on yksi suurimpia syitä tammojen hedelmättömyyteen. Sen hoidon 

tavoitteena on poistaa patogeenit ja saada kohtu terveeksi ennen astutusta. 

Mikrobilääkkeiden käyttö on yksi osa hoitoa. (LeBlanc & Causey 2009.) Tulisiko 

kohtutulehdukseen sitten käyttää paikallista vai systeemistä hoitoa? Tämä on vaikea 

arvioida, koska kohdun eri osissa on erilaiset farmakokineettiset ominaisuudet ja 

kohdun tulehdusvaiheesta riippuen mikrobilääkkeen pääsy tulehdusalueelle voi 

vaihdella suuresti (Causey 2006). Monet kohdun infektiot ovat rajoittuneet kohdun 

onteloon ja endometriumin pinnallisiin kerroksiin (endometriitti) ja tällöin suositellaan 

paikallista mikrobilääkehoitoa, koska sillä saadaan riittävän korkeat terapeuttiset 

lääkeainepitoisuudet näille alueille (Perkins & Chopin 2010). Ennen paikallista 

mikrobilääkehoitoa tulisi suorittaa kohtuhuuhtelu, koska kohdussa olevat 

tulehduseritteet voivat laimentaa mikrobilääkkeen pitoisuuden alle terapeuttisen 

tason (LeBlanc & Causey 2009). Paikallinen kohdunsisäinen mikrobilöääkehoito on 

usein myös taloudellisesti edullisempaa, koska annokset ovat pienempiä ja antoväli 

pidempi kuin systeemihoidossa. Toisaalta synnytyskanavan bakteerikontaminaation 

riski kasvaa toistetuissa kohdunsisäisissä mikrobilääkehoidoissa.  Systeemihoito on 

kuitenkin tarpeen, jos kohdun syvemmät kerrokset ovat infektoituneet (metriitti), 

kuten esim. jälkeisten jäämisen yhteydessä tai jos esiintyy systeemisiä oireita. (Perkins 

& Chopin 2010.)  

 

Valittaessa mikrobilääkettä tulisi ottaa huomioon kyseessä oleva bakteeri ja sen 

herkkyys eri mikrobilääkkeille sekä mikrobilääkkeen teho kohdussa.  Albihnin ym. 

(2003) Ruotsissa tekemässä tutkimuksessa yleisimmiksi kohdun patogeeneiksi 

osoittautuivat Escherichia coli (68 %) ja beetahemolyyttiset streptokokit (20 %). E.coli 

liittyi useammin toistuviin astutuksiin kuin kliiniseen kohtutulehdukseen, 

beetahemolyyttisten streptokokkien kohdalla tilanne oli päinvastainen. 

Suomen mikrobilääkesuositusten mukaan ensisijaisena hoitona endometriittiin ovat 

kohtuhuuhtelu ja G-penisilliini- tai gentamisiinilääkitys paikallisesti (ks. annostus 

taulukoista 2 ja 4) ja toissijaisena hoitona systeemisesti trimetopriimi-

sulfonamidilääkitys (Evira 2009). G-penisilliinillä on hyvä teho beetahemolyyttisiin 

streptokokkeihin, kun taas gentamisiini tehoaa aerobisiin gramnegatiivisiin 

bakteereihin kuten esim. E.coliin (Albihn ym. 2003, Perkins & Chopin 2010). Näin ollen 
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on suositeltavaa tehdä bakteeriviljely ja herkkyysmääritys tulehduksen aiheuttajan 

selvittämiseksi. Weesen ym. (2008) suosituksessa ensisijainen hoito tamman 

endometriitille on kohdunsisäinen penisilliini- aminoglykosidi yhdistelmä tai 

kohdunsisäinen tikarsilliini ja toissijaisena hoitona systeeminen keftiofuuri tai 

trimetopriimi-sulfonamidi. Sekä kohdunsisäisessä paikallishoidossa että 

systeemihoidossa hoitojakson pituus on yleensä 3-5 vuorokautta (LeBlanc & Causey 

2009, Thomson 2010). Varsomisen jälkeisen metriitin ensisijaisena hoitona Suomen 

mikrobilääketyöryhmä suosittelee systeemistä trimetopriimi-sulfonamidi lääkitystä 

(Evira 2009). 

 

2.5 Hevosista eristettyjen bakteerien herkkyys mikrobilääkkeille 

Tuotantoeläimistä eristettyjen bakteerien herkkyyttä/resistenssiä eri mikrobilääkkeille 

on tutkittu useissa Euroopan maissa, mutta nimenomaan hevosista eristettyjen 

bakteerien herkkyyttä melko vähän. Saksassa maataloustieteiden tutkimuslaitos 

(Bundesforchunganstalt für Lantwirtschaft, Institut für Tierzucht) on tehnyt vuosina 

2004 - 2006 hevosista eristetyistä streptokokeista (Schwartz ym. 2007) ja E. coli -

bakteereista (Grobbel ym. 2007) herkkyysmäärityksiä. Ensink ym. (1993) määrittivät 

tyypillisten hevosista eristettyjen bakteerien MIC-arvot Hollannissa. Ruotsissa SVA 

(Statens veterinärmedicinska anstalt) on seurannut eräiden hevosista eristettyjen 

bakteerien (E.coli, Streptococcus zooepidemicus, Stafylococcus aureus) resistenssin 

kehittymistä jo 1990-luvulta alkaen (SVARM 2010). Weese ym. (2008) on koonnut 

Ruotsin SVA:n aineistosta vuosilta 2001 ja 2005 herkkyystietoja, joista osa on 

taulukossa 12. Euroopan tilanteeseen tuonee kohta parannusta EU neuvoston 

suunnitelmat yhtenäisestä mikrobilääkepolitiikasta, joka pitää sisällään myös 

maakohtaiset velvollisuudet herkkyysmäärityksistä ja resistenssiseurannasta (EU 

neuvoston päätös 2012). Yhdysvalloissa ja Kanadassa on tehty hevosista eristetyistä 

bakteereista useita ja varsin laajoja herkkyystestauksia. Clark ym. (2008) tutkivat 

lähinnä Kanadan länsiosista vuosina 1998 - 2003 hevosista kerättyjä näytteitä. Weese 

ym. (2008) ovat koonneet herkkyystaulukon myös Ontarion yliopiston Kanadan 

itäosista keräämästä aineistosta. Giguére (2006) on käyttänyt osittain samaa aineistoa 

kuin Weese ym. (2008 Kanadan aineisto) ja osittain Floridan yliopistosta kerättyä 

aineistoa.  Suomessa ei ole tehty vastaavia selvityksiä hevosista eristettyjen bakteerien 
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herkkyydestä eri mikrobilääkkeille. Useimmissa herkkyysmääritystutkimuksissa on 

eritelty näytteet ottopaikan (hengitystie, kohtu jne.) mukaan. Saksan 

maataloustieteiden laitoksen tekemissä tutkimuksissa (Grobbel ym. 2007, Schwartz 

ym. 2007), joissa näytteitä otettiin eri eläinlajeista ja eri näytteenottopaikoista, ei 

bakteerien herkkyydessä havaittu eroja eläinlajien tai näytteenottopaikkojen välillä. 

Bakteerien herkkyysmääritykset tehdään yleensä kiekkodiffuusiomenetelmällä ja 

herkkyysmääritysten tulokset ilmoitetaan usein SIR -herkkyysluokkina (taulukko 12). S-

prosentti kertoo kuinka monta prosenttia testaustuloksista oli sellaisia, joissa bakteeri 

oli herkkä (Susceptible) kyseiselle mikrobilääkkeelle. 

 

Taulukkoon 13 olen koonnut Weesen ym. (2008) sekä itä-Kanadasta että Ruotsista, 

Clarkin ym. (2008) länsi-Kanadasta ja Giguéren (2006) Kanadasta ja Yhdysvalloista 

keräämiä herkkyysmääritystuloksia. Merkille pantavia ovat varsin suuret poikkeamat 

eri tutkimusten välillä. Tarkastelen näitä eroja ja Suomessa tehtyjen 

herkkyysmääritysten tuloksia lähemmin tämän tutkielman tutkimusosuudessa. 

 

 

 

 

 

Taulukko 12. Herkkyysluokat (Fire 2009) 
S (Susceptible) eli herkkä Bakteerin herkkyys ei poikkea normaalista ja infektio voidaan 

turvallisesti hoitaa normaalilla lääkeannostuksella. MIC-arvo on 
todennäköisesti matalampi kuin lääkkeellä saavutettavat 
kudospitoisuudet 

I (Intermediate) eli ”siltä 
väliltä, epävarma” 

Bakteerin sietokyky lääkkeelle saattaa olla normaalia korkeampi, joten 
normaalilla annostuksella ei mahdollisesti saavuteta estävää 
pitoisuutta, ellei lääke konsentroidu kohdealueelle. 

R (Resistant) eli resistentti Bakteerin sietokyky lääkkeelle on muuttunut normaalia oleellisesti 
korkeammaksi eikä estävää pitoisuutta todennäköisesti saavuteta 
normaalilla annostuksella. MIC-arvo ylittää todennäköisesti lääkkeellä 
saavutettavat kudospitoisuudet 
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3 AINEISTO JA MENETELMÄT 

Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää hevosista eristettyjen bakteerien 

esiintyvyyttä Suomessa ja niiden herkkyyttä keskeisille hevosilla käytettäville 

mikrobilääkkeille.  Toinen tavoite on tarkastella eläinlääkärien ennen näytteenottoa 

määräämien mikrobilääkkeiden valintaa ja valinnan osuvuutta G-penisilliini-

gentamisiini yhdistelmään kohdalla. 

Tutkimukseni aineisto oli kerätty pääosin Yliopistollisessa eläinsairaalassa ja Etelä-

Suomen hevosklinikoilla hoidettujen hevosten näytteistä. Näytteet oli analysoitu 

Helsingin Yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan kliinisen mikrobiologian 

laboratoriossa. Bakteerien tunnistus oli tehty perinteisin biokemiallisin menetelmin ja 

herkkyystestaus pääsääntöisesti kiekkodiffuusiomenetelmällä. Tiedot tätä tutkimusta 

varten kerättiin laboratorion Provet-tietojärjestelmästä Excel-taulukkoon (versio 2007) 

kaikista hevosten näytevastauksista ajalta 30.5.2011 - 31.5.2012. Poimittu aineisto 

sisälsi hevosten taustatiedot, näytteiden tutkimusryhmät (mm.hengitystie-, 

syvämärkä-, pintamärkä- ja veriviljely), näytetyyppien lisätiedot (mm. 

näytteenottokohta), tiedot hevosten saamasta mikrobilääkityksestä 

Taulukko 13. Eri lähteistä koottuja in vitro herkkyysmääritysten tuloksia (S %) 
hevosista eristetyistä bakteereista.1) 

 
Penisilliini Gentamisiini TMS Keftiofuuri Enrofloksasiini Amikasiini 
Cl Sv Cl Sv Cl Sv Cl Sv Cl Sv Cl Sv 
Gi We Gi We Gi We Gi We Gi We Gi We 

E.coli 
  80 - 62 81 94 100 91 96 100 - 
  75 71 47 42 80 84 88 91 93 90 

Klebsiella spp. 
  - - - - - - - - - - 
  66 37 57 21 80 73 90 90 96 80 

Enterobacter spp.   88 - 79 - 88 - 98 - 96 - 
  54 20 51 19 54 38 81 65 91 70 

Actinobacillus 
spp.2) 

68 87 73 42 95 95 95 - 100 98 33 - 
54 52 91 100 57 57 98 100 95 92 76 65 

Streptococcus 
zooepidemicus 

98 100   55 41 99 100     

97 97   51 45 99 100     
Streptococcus 

equi subsp equi 
100 100   79 98 100 100     
99 97   74 72 98 100     

Staphylococcus 
aureus 

55 56 100 94 100 92 97 100 97 92 100 - 
32 29 64 49 73 66 75 77 94 97 86 96 

Cl = Clark ym. (2008), Gi = Giguére (2006), Sv = Weese ym. (2008) Ruotsista SVA:lta keräämä aineisto, We = 
Weese ym. (2008) Kanadan aineisto 

1) taulukkoon on koottu vain ne herkkyysmääritystiedot, jotka ovat ko bakteerille/mikrobilääkkeelle 
relevantteja (esim. jos bakteeri on luontaisesti resistentti ko mikrobilääkkeelle, ei lukuarvoa mainita) 

2) Weesen ym. (2008) Kanadan aineiston herkkyysluvut ovat vain Actinobacillus equuli -bakteerista 
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näytteenottohetkellä, löydökset ja herkkyystestausten tulokset eri mikrobilääkkeillä. 

Aineiston analysointiin käytin Excel Pivot -taulukkoraportointia.  

Saamastani aineistosta olen tarkastellut näytteiden alkuperää jakamalla näytteet 

tutkimusryhmittäin. Löydetyistä bakteereista valitsin tarkasteluun näytteissä eniten 

esiintyvät tai tutkielmani kannalta keskeisimmät bakteerit. Samansukuiset bakteerit 

yhdistin ryhmiksi (poikkeuksena E. coli, jota halusin tarkastella omana ryhmänään) ja 

tarkastelin näiden ryhmien osuutta eri tutkimusryhmissä. Lisäksi otin Rhodococcus 

equin mukaan tarkasteluun, koska se oli kirjallisuuskatsauksen 

mikrobilääkitysesimerkissä mukana.  Bakteeriryhmien herkkyyttä eri mikrobilääkkeille 

tarkastelin bakteeriryhmittäin käyttäen SIR herkkyysluokitusta (taulukko 12). 

Testatuista mikrobilääkkeistä valitsin herkkyystarkasteluun bakteeriryhmittäin 

mikrobilääkkeet, jotka ovat oleellisia sekä bakteeriryhmän että hevosten 

mikrobilääkityksen kannalta. Liian pieni testaustulosten määrä rajasi joitakin 

mikrobilääkkeitä tarkastelun ulkopuolelle. Tarkastelin myös eläinlääkärien ennen 

bakteeri- ja herkkyysmääritystä hoitoon valitsemia mikrobilääkkeitä ja vertasin niiden 

osuvuutta herkkyysmääritysten tuloksiin G-penisilliini-gentamisiini yhdistelmän osalta. 

 

4 TULOKSET  

Näytteiden kokonaismäärä oli 497. Niistä valtaosa (78,9 %) oli Yliopistollisesta 

hevossairaalasta, muut pääasiassa Etelä-Suomen yksityisiltä hevosklinikoilta. Spesifistä 

bakteerikasvua esiintyi 176 (35,4 %) näytteessä. Näistä näytteistä bakteeri(t) oli 

pääsääntöisesti pystytty määrittämään suku- tai lajitasolle, mutta pienessä osassa 

näytteitä (18 kpl) oli bakteeri(t) vastattu gram-värjäystulosten perusteella. Näytteitä, 

joissa oli vastattu vain yksi löydös, oli 125 kpl (71,0 %), kahden löydöksen näytteitä oli 

38 kpl (21,6 %), kolme eri löydöstä sisältävää näytettä löytyi 10 kpl (5,7 %), kahdesta 

näytteestä oli vastattu neljä eri löydöstä ja yhdestä näytteestä jopa 5 eri löydöstä. 

Yhteensä saatiin siten 244 bakteerieristystä. Muissa näytteissä ei todettu 

bakteerikasvua tai kasvu oli määritetty epäspesifiseksi (esim. sekafloora, 

normaalifloora, bakteerikasvua) tai todettiin vain sienikasvua. Tarkasteluun valitsemani 

bakteerit ryhmittelin taulukon 14 mukaisesti. Samassa taulukossa ovat 

herkkyysmääritystarkasteluun valitsemani mikrobilääkkeet bakteeriryhmäkohtaisesti.  
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4.1 Bakteerilöydökset 

Näytteissä yleisimmin esiintyvä bakteeri oli Streptococcus equi subsp. zooepidemicus 

(18,9 %:ssa eristetyistä bakteereista) (taulukko 14). Toiseksi yleisin oli Eschericia coli 

(9,0 %). Taulukossa 15 olen tarkastellut bakteeriryhmien esiintymistä 

tutkimusryhmittäin. Syvämärkäviljelyitä oli suoritettu eniten. Niissä yleisimmät 

bakteeriryhmät olivat beetahemolyyttiset streptokokit ja Staphylococcus spp. 

Hengitystieviljelyitä oli tehty toiseksi eniten ja näissä yleisimmin esiintyviä 

bakteeriryhmiä olivat beetahemolyyttiset streptokokit ja Actinobacillus spp. 

Taulukko 14. Tutkimuksessa tarkastellut bakteeriryhmät ja niihin luetut bakteerit, 
näytteistä eristettyjen bakteerien määrä ja bakteeriryhmäkohtaiset herkkyystarkasteluun 
valitut mikrobilääkkeet 

bakteeriryhmä eristettyjen 
bakteerien 

määrä 

ryhmään luetut bakteerit (ja 
niiden esiintymismäärä) 

herkkyystarkasteluun valitut 
mikrobilääkkeet 

Streptococcus spp., 
beetahemo- 
hemolyyttiset  

59 Streptococcus equi subsp. 
zooepidemicus (46),  
Streptococcus dysgalactiae 
subsp. equisimilis (9), 
Streptococcus equi subsp. 
equi (4) 

G-penisilliini, trimetopriimi-
sulfonamidi 

Enterobacteriaceae 
(lukuunottamatta  
Eschericia coli) 

31 Enterobacter cloacae (17), 
Enterobacter sp. (3) 
Klebsiella sp. (4), Klebsiella 
pneumoniae (4), Klebsiella 
oxytoga (1) 
Citrobacter spp. (1) 
Serratia marcescens (1) 

keftiofuuri, gentamisiini, 
amikasiini, trimetopriimi-
sulfonamidi, enrofloksasiini,  

Staphylococcus 
spp.  

27 Staphylococcus aureus (16), 
Staphylococcus intermedius- 
ryhmä (2), Staphylococcus 
spp. koagul.negat. (8), 
Staphylococcus epidermidis 
(1) 

G-penisilliini, gentamisiini, 
trimetopriimi-sulfonamidi, 
enrofloksasiini 

Escherichia coli 23 Escherichia coli (22), 
Escherichia spp. (1) 

keftiofuuri, gentamisiini, 
trimetopriimi-sulfonamidi, 
enrofloksasiini 

Actinobacillus spp. 21 Actinobacillus equuli subsp. 
haemolyticus (15), 
Actinobacillus sp. (4), 
Actinobacillus equuli subsp. 
equuli (2),  

G-penisilliini, gentamisiini, 
trimetopriimi-sulfonamidi, 
enrofloksasiini,  

Clostridium spp. 13 Clostridium spp. (3), 
Clostridium difficile (1), 
Clostridium perfringens (8), 
Clostridium sordellii (1) 

G-penisilliini, metronidatsoli 

Rhodococcus equi 3 Rhodococcus equi (3) erytromysiini, rifampiini 
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4.2 Herkkyysmääritysten tulokset 

Herkkyysmääritystuloksia kokosin suurimpien bakteeriryhmien osalta taulukkoon 16.  

Mukaan otin valitsemistani mikrobilääkkeistä eniten testatut (vähintään 9 testitulosta). 

Taulukosta käy ilmi, miten tulokset jakautuivat luokkiin S, I ja R. 

Taulukko15.  Eri bakteerien tai bakteeriryhmien (kpl) esiintyminen näytteissä 
tutkimusryhmittäin   
Näytetyyppi/ 
Tutkimus- 
ryhmä 

näyte-
määrä 

  

näytteet, 
joissa spesi-
fistä baktee-

rikasvua  
 

Actino-
bacil-

lus 
spp. 

 

E. coli 
 

Entero-
bacte-
riaceae

2) 

 

Strepto-
coccus 
spp. -

hemolyyt-
tiset   

Staphylo-
coccus  

spp. 
 

Clostri- 
dium spp 

 

R. 
equi 

 
 

Syvämärkä- 
viljely 

127 57 5 
 

9 
 

13 
 

17 
 

14 
 

5 
 

1 
 

Hengitystie- 
viljely 

125 50 14 
 

2 
 

2 
 

27 
 

2 
 

- 2 
 

Ulosteviljely 53 5 - - - - - 5 
 

- 

Pintamärkä- 
viljely 

50 27 1 
 

6 
 

10 
 

10 
 

4 
 

- - 

Veriviljely 48 11 1 
 

3 
 

- 1 
 

- 1 
 

- 

Muut  
tutkimukset1)    

94 26 - 3 
 

4 
 

7 4 1 - 

Yhteensä 497 176 21 
 

23 
 

29 
 

62 
 

24 
 

12 
 

3 
 

1) Muihin tutkimuksiin luetaan seuraavat tutkimusryhmät: virtsaviljely, eritteen gram värjäys ja mikroskopointi, 
MRSA-, MRSP- ja ESBL- seulontaviljelyt, patologian mikrobiologiset näytteet, YES-potilaan leikkausinfektiolähetteet, 
sieniviljelyt, hygieniaviljely ja bakteerien tunnistus ja herkkyysmääritys valtakasvusta. 

2) Enterobacteriaceae -heimon bakteerit lukuun ottamatta E.coli 
 

Taulukko 16. Herkkyysmääritysten tuloksia ja herkkien bakteerien osuus 

Bakteeriryhmä Mikrobilääke 

G-penisilliini Gentamisiini Keftiofuuri TMS Enrofloksasiini 

S I R S I R S I R S I R S I R 

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

Streptococcus spp., 
-hemolyyttiset 

58 

(100) 

        58 

(100) 

     

Stafylococcus spp. 

 

15 

(63) 

 9 1)  

 

     23 

(96) 

 1 9 

(100) 

  

Actinobacillus spp. 10 

(50) 

7 3 10 

(83) 

1 1    20 

(100) 

  9 

(100) 

  

Enterobacteriaceae 
(ilman E.colia) 

 

 

  6 

(19) 

 25 16 

(64) 

2 7 6 

(19) 

 25 11 

(35) 

8 12 

Eschericia coli    16 

(73) 

 6 9 

(100) 

  11 

(50) 

 11 19 

(86) 

2 1 

1) kaksi isolaattia oli resistenttejä myös oksasilliinille, jolloin ne katsotaan resistenteiksi myös muille beetalaktaameille 

TMS = trimetopriimi-sulfonamidi  
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Beetahemolyyttiset streptokokit osoittautuivat erittäin herkiksi sekä G-penisilliinille 

että trimetopriimi-sulfonamidille. Stafylokokit (taulukossa koagulaasipositiiviset ja -

negatiiviset yhtenä ryhmänä) olivat hyvin herkkiä enrofloksasiinille ja TMS:lle. 

Stafylokokeista löytyi yksi MRSA-kanta ja yksi metisilliiniresistentti Staphylococcus 

epidermidis. Actinobacillus spp. oli hyvin herkkä TMS:lle ja enrofloksasiinille, herkkä 

gentamisiinille mutta gram-negatiivisena bakteerina melko resistentti G-penisilliinille.  

Eschericia coli oli hyvin herkkä keftiofuurille, herkkä enrofloksasiinille ja kohtalaisen 

herkkä gentamisiinille. Eschericia coli -bakteerien joukosta löytyi yksi ESBL kanta. Muut 

Enterobactericaeae -heimon bakteerit olivat hyvin herkkiä vain amikasiinille (n = 16, S 

100 %); gentamisiinille, TMS:lle ja enrofloksasiinille herkkyys oli vain 19 - 35 %. 

Enterobacteriaceae -ryhmästä löytyi yhteensä kuusi ESBL -kantaa, joista viisi oli 

Enterobacter cloacae -kantoja ja yksi Klebsiella pneumoniae -kanta. 

Clostridium spp. bakteereista kaikki tutkitut (n = 9) olivat herkkiä G-penisilliinille ja 

metronidatsolille. Kaikki Rhodococcus equi -isolaatit (n = 3) olivat herkkiä 

erytromysiinille ja rifampiinille.  

 

4.3 Ennen herkkyysmääritystä valitut mikrobilääkkeet 

Koko tutkimusaineistossa oli 138 tapausta, joissa eläinlääkäri oli ilmoittanut ennen 

bakteeri- ja herkkyysmääritystä määräämänsä mikrobilääkkeen. Näistä spesifistä 

bakteerikasvu löytyi 52 näytteestä (37,7 %).  

Käytetyistä mikrobilääkkeistä yleisin valinta oli G-penisilliini + gentamisiini (32,6 % 

valinnoista) ja toiseksi yleisin trimetopriimi-sulfonamidi (18,8 %). Näytteitä, joiden 

kohdalla lääkkeeksi oli määrätty G-penisilliini-gentamisiini, oli yhteensä 45 kpl. Näistä 

22 näytteessä ei esiintynyt bakteerikasvua, kolmessa näytteessä kasvu oli epäspesifistä 

(sekaflooraa, aerobista kasvua) ja vain 15 näytteessä oli spesifistä kasvua. Lisäksi oli 

viisi näytettä MRSA-, salmonella- tai kampylobakteerimääritystä varten, joista oli 

määritetty negatiivinen tulos. Taulukkoon 17 olen kerännyt tiedot näytteistä, joissa 

esiintyi spesifistä bakteerikasvua. Samaan taulukkoon kokosin näistä näytteistä 

eristetyt bakteerit, näiden bakteerien herkkyysmääritystulokset ja lisäksi koko 

tutkimusaineistosta koottuja bakteeriryhmäkohtaisia herkkyysmääritystuloksia (osa 
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bakteeriryhmäkohtaisista tuloksista taulukossa 16). Lisäksi tein arvion 

mikrobilääkevalinnan osuvuudesta sekä bakteerikohtaisesti että näytekohtaisesti. 

Arvio perustuu pääasiassa kyseisestä näytteestä eristetyn bakteerin 

herkkyysmääritystulokseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko  17. Eläinlääkärien ennen herkkyysmääritystä määräämän G-penisilliinin ja 
gentamisiinin yhdistelmän (pen/gen) in vitro teho näytteistä eristettyihin 
 bakteereihin näytekohtaisesti ja arvio valinnan osuvuudesta  
Näyte, näytteen- 
ottopaikka 

Näytteestä eristetyt 
 bakteerit 1) 

herkkyys- 
määritys-  
tulos,  
pen/gen 

herkkyys 
bakt.ryhmit- 
täin, koko  
aineisto, S % 
pen/gen 

arvio valinnan osuvuu- 
desta3)  

 

ko baktee- 
rin koh- 
dalla 

ko näyt- 
teen 
 kohdalla 

Syvämärkä, haava Staphylococcus aureus S/S 63/712) + +  
Syvämärkä, leik- 
kaushaava 

Enterococcus faecalis  

Enterobacter cloacae4) 

Pseudomonas spp.4) 

-/R 
-/R 
-/R 

1002)/872)  
-/19 
-/672) 

+ 
? 
? 

 
? 
 

 
 

Pintamärkä, nivel Staphylococcus aureus S/- 63/712) + +  
Syvämärkä, haava 
 
 
 

Clostridium perfringens 
Klebsiella pneumoniae4)  

Str. equi subsp.zooepidemicus
Escherichia coli 4) 

S/- 
-/R 
S/- 
-/S 

100/- 
-/19 
100/- 
-/73 

+ 
? 
+ 
+ 

 
+? 

 
 

Pintamärkä, 
haava 

Escherichia coli 4) 

Klebsiella spp.4) 
-/R 
-/R 

-/73 
-/19 

? 
? 

?  

Syvämärkä, 
napapaise, varsa 

Str. equi subsp.zooepidemicus
Lactobacillus spp. 

S/- 
S/- 

100/- + 
+ 

+  

Leikkausinfektio-  
lähete, leikk. haava 

Escherichia coli 4) -/S -/73 + +  

Syvämärkä, 
napapaise, varsa 

Str. equi subsp. zooepidemicus
Escherichia coli 4) 

S/- 
-/S 

100/- 
-/73 

+ 
+ 

+  

Syvämärkä, 
napapaise, varsa 

Str. dysg. subsp. equisimilis S/- 100/- + +  

Syvämärkä, haava, 
varsa 

Pseudomonas aeruginosa 4) 

Enterobacter cloacae4) 
-/S 
-/R 

-/672) 

-/19 
+ 
? 

+?  
 

Syvämärkä, nivel Escherichia coli 4) -/R -/73 ? ?  
Syvämärkä, otsa- 
ontelo 

Str. equi. subsp.zooepidemicus S/- 100/- + +  

yht. 12 näytettä1) 

 
Yhteensä 21 eristettyä bak- 
teeria 

     

1) Lisäksi oli kolme tutkittua näytettä, joista oli bakteeri määritetty (Ralstonia pickettii, grampositii- 
vinen sauva ja gramnegatiivinensauva), mutta joista ei ollut herkkyysmäärityksiä 

2) herkkyystiedot poimittu tutkimusaineistosta bakteeriryhmätasolla, määritystuloksia vain  
3-7 kpl 

3) + = osuva valinta ts. ko bakteeri on herkkä; +? = epävarma valinta, koska kaikki näytteen bakteerit  
eivät ole herkkiä;  ? = ”väärä” valinta ts. ko bakteerit ovat resistennttejä 

4) luontaisesti resistentti penisilliinille 
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5 POHDINTA 

Aineistossani yleisimmin esiintyvä bakteeri oli Streptococcus equi subsp. zooepidemicus 

ja toiseksi yleisin oli Escherichia coli. Samat bakteerit olivat eniten esiintyviä myös 

Clarkin ym. (2008) laajassa kanadalaisessa tutkimuksessa. 

Herkkyysvertailut 

Beetahemolyyttisten streptokokkien kohdalla tulokseni olivat yhdenmukaisia taulukon 

13 vertailututkimusten kanssa lukuun ottamatta trimetopriimi-sulfonamidia (TMS), 

jonka teho tässä aineistossa oli vertailututkimuksia parempi. Omassa aineistossani 

sekä Streptococcus equi subsp. equi että subsp. zooepidemicus olivat hyvin herkkiä 

TMS:lle (S 100 %). Samantasoiseen tulokseen oli päädytty Saksassa tehdyssä 

tutkimuksessa (Schwarz ym. 2007). Streptococcus equi subsp. zooepidemicus -

bakteerin herkkyys TMS:lle oli taulukon 13 vertailututkimuksissa selkeästi alempi (S 41 

- 55 %). Clarkin ym. (2008) tutkimuksessa todettiin, että Kanadassa runsas ja 

pitkäaikainen TMS:n käyttö on todennäköisesti aiheuttanut resistenssiä. Erol ym. 

(2012) havaitsivat laajassa, USA:ssa tehdyssä, 10 vuotta kestäneessä 

beetahemolyyttisiä streptokokkeja käsittelevässä tutkimuksessaan, että Streptococcus 

equi subsp. equi ja subsp. zooepidemicus -bakteerien herkkyysprosentit TMS:lle olivat 

vain 50 ja 31.  

Enterobacteriaceae -ryhmä (ilman E.colia) oli testatuista mikrobilääkkeistä herkkä vain 

amikasiinille. Tämän ryhmän bakteereissa esiintyi omissa tutkimustuloksissani selvästi 

enemmän resistenssiä gentamisiinille, trimetopriimi-sulfonamidille ja enrofloksasiinille 

kuin Giguéren (2006) ja Clarkin ym. (2008) tuloksissa. Clarkin ym. (2008) tutkimuksessa 

kylläkin todetaan, että heidän tutkimansa kannat olivat herkempiä kuin aikaisemmissa 

muualla tehdyissä tutkimuksissa on raportoitu. Weesen ym. (2008) Kanadan 

aineistossa raportoimat enterobakteerien herkkyydet gentamisiinille ja trimetopriimi-

sulfonamidille olivat samaa luokkaa omien tutkimustulosteni kanssa. Omassa 

tutkimuksessani oli enterobakteerien ryhmässä useita eri lajeja ja  lajikohtaiset 

testausmäärät olivat melko pienet. Lisäksi tulokset on kerätty aikana jolloin ESBL 

bakteerikantoja ilmaantui mahdollisesti sattumalta tavanomaista enemmän. Nämä 

voivat vääristää tuloksia resistentimpään suuntaan. Asian lisäselvitys voisi olla tarpeen. 
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Escherichia coli -bakteerin herkkyysmääritystulokset olivat tutkimuksessani varsin 

hyvin yhdensuuntaisia taulukon 13 tulosten kanssa, poikkeuksena Weesen ym. (2008) 

Ruotsin aineiston tulos TMS:n kohdalla, jossa herkkyysprosentti oli selvästi korkeampi. 

Myös Saksassa tehdyssä tutkimuksessa (Grobbel ym. 2007) E. coli -bakteerit olivat 

melko herkkiä (S 84 %) TMS:lle. Sekä oman tutkimukseni että vertailututkimusten 

tuloksissa E. coli oli herkkä keftiofuurille ja enrofloksasiinille. Amikasiinilla tehtyjä 

testauksia ei omassa tutkimuksessani ollut mukana, mutta vertailututkimusten mukaan 

myös se on tehokas E.coliin. Omasta aineistostani löytyi vain yksi E.coli ESBL -kanta. 

Englantilaisessa tutkimuksessa (Maddox ym. 2011) havaittiin ulostenäytteistä, että 

jopa 6,3 % tutkimukseen osallistuneista hevosista oli ESBL:a tuottavan E. colin kantajia.  

Tarkasteltaessa stafylokokkeja yhtenä ryhmänä olivat saamani herkkyystulokset 

samansuuntaisia Clarkin ym. (2008) tulosten kanssa. Omassa tutkimuksessani 

stafylokokit olivat hyvin herkkiä TMS:lle ja enrofloksasiinille. Koagulaasipositiivisista 

stafylokokeista yksi Staphylococcus aureus -löydös oli MRSA-kanta. Vuosina 2009 – 

2010 Yliopistollisessa hevossairaalassa oli seitsemän MRSA-löydöstä (Katarina 

Thomson henkilökohtainen tiedonanto 27.11.2012). Englannissa hevosilla tehdyssä 

tutkimuksessa MRSA-bakteerin kantajia oli 0,6 % (Maddox ym. 2011). Rhodococcus 

equi -löydöksiä oli tutkimuksessani vain kolme. Niiden herkkyysmääritystulokset olivat 

samansuuntaisia Jacks´in ym. (2001) ja Weesen ym. (2008) (Kanadan aineisto) 

tutkimustulosten kanssa.  

Tutkimusaineistoni Actinobacillus spp. -bakteeriryhmän herkkyystulokset olivat 

pääosin samansuuntsuuntainen taulukossa 13 mainittujen tutkimusten kanssa. 

Merkittävin ero oli trimetopriimi-sulfonamidin kohdalla, jossa Giguéren (2006) ja 

Weesen ym. (2008) Kanadan aineiston herkkyysprosentit olivat huomattavasti muita 

heikommat. Omassa tutkimuksessani enrofloksasiini ja TMS olivat tehokkaita 

Actinobacillus spp. -bakteereihin.  

Eri tutkimusten välillä on havaittavissa yllättävän suuria eroja useiden bakteerien 

mikrobilääkeherkkyydessä. Erot johtunevat ainakin osittain erilaisista 

mikrobilääkepolitiikoista, maantieteellisistä eroista, erilaisista bakteeriryhmittelyistä ja 

menetelmäeroista. Tutkimuksissa hevosia on saatettu mikrobilääkitä ennen 

näytteenottoa, mikä voi myös vaikuttaa tuloksiin. Joissakin tutkimuksissa (esim. Clark 
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ym. 2008) oli poikkeuksellisesti tutkittu myös sellaisia bakteeri- ja 

mikrobilääkekombinaatioita, joissa bakteerin tiedetään olevan luontaisesti resistentti 

kyseiselle mikrobilääkkeelle.  

Eläinlääkärien ensivaiheen mikrobilääkevalinnat 

Ennen bakteeri- ja herkkyysmääritystä tehdyt mikrobilääkevalinnat olivat 

mielenkiintoisia, sillä  yli puolessa näytteistä, joissa G-penisilliini-gentamisiini oli 

määrätty lääkkeeksi, ei löytynyt kasvua tai viljelytulos oli negatiivinen. Tämän pohjalta 

voisi miettiä, määrätäänkö mikrobilääkitystä liian herkästi. Käytännössä asia ei ole 

kuitenkaan näin yksinkertainen. Vaikka hevosen sairaus johtuisikin patogeenisesta 

bakteerista, ei aina saada aiheuttajabakteeria määritettyä. Tämä voi johtua esim. 

epäonnistuneesta näytteenotosta tai vääristä kasvatusolosuhteista. 

Tapauksista, joissa oli määrätty G-penisilliini-gentamisiini yhdistelmä, 15 näytteestä 

löytyi spesifistä bakteerikasvua. Näistä herkkyysmääritys oli tehty 12 näytteestä. G-

penisilliini-gentamisiini yhdistelmä oli arvioni mukaan osuva valinta seitsemän 

näytteen kohdalla (kaikki näytteestä eristetyt bakteerit olivat herkkiä), kahden 

näytteen kohdalla valinta oli epävarma (vain osa eristetyistä bakteereista oli herkkiä) ja 

kolmen näytteen kohdalla kaikki näytteen bakteerit olivat resistenttejä. Verrattaessa 

G-penisilliini-gentamisiini yhdistelmän valintaa mikrobilääkesuosituksiin (Evira 2009), 

valinnat ovat pääosin linjassa suositusten kanssa kun sitä arvioidaan 

näytteenottopaikan perusteella. Arvioinnin kohteena ollut näytemäärä on kuitenkin 

niin pieni, että pidemmälle meneviä johtopäätöksiä tuloksista ei voi tehdä ilman 

laajempaa selvitystä.  

 

Tutkimusaineisto edusti lähinnä Etelä-Suomen hevosklinikoita, joten se ei välttämättä 

edusta koko maan tilannetta. Myös testattavien bakteerikantojen määrä joissakin 

ryhmissä oli melko pieni. Tämän vuoksi aineiston perusteella ei voida tehdä kovin 

pitkälle meneviä johtopäätöksiä, mutta tulokset ovat kuitenkin suuntaa antavia. 

Hevosista otetaan Suomessa varsin vähän näytteitä bakteeri- ja herkkyysmäärityksiä 

varten. Esimerkiksi vuosina 2009 ja 2010 Evira analysoi yhteensä 105 hevosista otettua 

näytettä (Eviran ainesto 2009 - 2010). Suunta on siis kuitenkin ylöspäin kun vertaa 
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aineistoni näytemäärään. Tässä pitäisi edelleenkin saada aikaan parannusta. Onkin 

tärkeää jatkaa hevosista otettujen näytteiden keräämistä ja analysointia Suomessa ja 

laajentaa se koko maan kattavaksi, koska ulkomaiset tutkimustulokset eivät kaikilta 

osin sovellu Suomen oloihin. Samalla saataisiin hyvää aineistoa resistenssin 

kehittymisen seurantaan ja mikrobilääkesuositusten päivittämiseen.                        
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