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Ihosairaudet 
 
 
Ihotaudit aiheuttavat taloudellisia tappioita ja ongelmia eläinten hyvinvoinnissa. Kutina vä-
hentää eläimen syöntiä ja alentaa tuotantoa. Ihotaudeista aiheutuu sekundaarisia vaurioita 
ihoon ja muuallekin. Teurastamolla tapahtuu edellisistä syistä johtuvia hylkäyksiä. Osa naudan 
ihotaudeista on zoonooseja, joilla on kansanterveydellistä merkitystä. Vuotavauriot ovat 
merkittävä tappioiden aiheuttaja. Vuotien vuotuinen arvo Suomessa on noin 18 milj. € (Vir-
heetön vuota –työryhmän julkaisu 2000), johon tulee noin 3,3 milj € vuosittaiset tappiot vuo-
tavaurioista - virheettömän vuodan kilohinta on sama kuin lypsylehmän lihan kilohinta. Ylei-
simmät vaurioiden aiheuttajat ovat vammat (piikkilanka, sarvet, oksat, naulat, eläinten siirtely 
sekä eläinten välinen valtataistelu), lantapanssarit, ulkoloiset, ihottumat ja hyönteiset.  
 
Karvapeitteen ja ihon tutkiminen 
 
Normaali karvapeite on kiiltävä ja terve eläin pitää sen puhtaana, jos olosuhteet vain sen salli-
vat. Karvan pituus vaihtelee vuodenaikojen ja olosuhteiden mukaan. Kiilloton, kuiva ja hil-
seilevä iho viittaa usein johonkin krooniseen sairauteen. Karvanlähtöä tavataan useimmiten 
paikallisena. Joissakin tapauksissa alla oleva iho on oireeton (alopesia), joissakin taas kar-
vanlähtö on yhteydessä ihosairauteen. Karvan värin muuttumista, tavallisesti vaalenemista, on 
todettu kuparin ja koboltin kroonisissa puutoksissa sekä molybdeenimyrkytyksissä. Kutka 
liittyy hyvin moniin erilaisiin sairauksiin. Kyseessä voi olla yleissairaus, esim. aivoketoosi. 
Tavallisin syy kutkaan on parasiitti-infestaatio, etenkin täit ja väiveet. Toisen suuren ryhmän 
muodostavat erilaiset ihosairaudet, esimerkiksi dermatiitit ja ekseemat, joiden aiheuttajat 
vaihtelevat bakteereista viruksiin, puutossairauksiin ja ulkoisiin ärsytyksiin.  

Karvanäyte otetaan nyhtämällä. Näytteestä voidaan tutkia parasiittejä ja niiden munia, 
bakteereita, sieniä sekä myös hivenaineiden puutostiloja. Sienitutkimusta varten pitää olla 
karvoja juurineen sekä hilsettä. Raapenäyte otetaan raaputtamalla ihoa öljyisellä veitsellä 
dermikseen saakka, kapia ja varsinkin demodekoosia epäiltäessä vielä syvempään. 
Mikroskopointia helpottaa näytteen liuottaminen 10 % KOH-liuoksella. Varsinkin 
ihomuutosten reuna-alueilta on syytä saada näyte. Bakteriologinen ja histologinen näyte 
otetaan ilman öljyä, bakteriologinen steriiliin putkeen ja histologinen biopsiana formaliiniin. 
 
Ihon infektiot 
 
Pälvisilsa eli dermatofytoosi (ringworm) 
 
Etiologia ja esiintyminen 
 
Naudan pälvisilsa on ihon sieni-infektio, jonka aiheuttaa Trichophyton verrucosum (T. menta-
grophytes). Se on yleinen kaikissa maissa. Yleisimmin tautia tavataan nuorilla (2-7 kk) ja se 
puhkeaa syys-talvikaudella. Intensiivisessä tuotannossa pälvisilsa leviää helposti. Pälvisilsa on 
zoonoosi, joka tarttuu myös hevosiin ja lampaisiin sekä koiriin ja kissoihin. Suomessa on ollut 
pälvisilsan torjuntakampanjoja ja tavoitteena on päästä infektiosta kokonaan eroon. 
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Kuva 38. Pälvisilsa.
ieni-itiöt säilyvät hyvin ympäristössä, ja itiöiden on todettu säilyvän rakenteissa 
ktiokykyisinä vuosikausia. Oireettomat kantajat tai fomiitit levittävät pälvisilsaa. 
baatioaika on 1-4 viikkoa. Sieni tarttuu aktiivisessa kasvuvaiheessa olevaan karvaan, 
rastuttaa sen entsyymeillä ja kasvaa keratinisaation alkukohtaan (karvatupessa syvällä) 
ka. Seuraa alopesia, mutta tartuntakohdassa on yleensä vain lievä tulehdusreaktio. 

et ja diagnostiikka 

iot eivät yleensä naudoilla kutise. Ne ovat harmaanvalkeita, pyöreitä ja vähän koholla, 
illisesti halkaisijaltaan 3-5 cm, mutta pahasti sairailla on isompiakin alueita. Tyypilliset 
et vasikoilla ovat periorbitaalisesti, korvat ja selkä ja aikuisilla rintakehä ja raajat. Pälvisilsa 
leensä itsestään paraneva tauti, joka kestää 1-4 kk, mutta joskus pitempäänkin. Hoito 
euttaa paranemista. Sairastumisen seurauksena syntyy yleensä pysyvä immuniteetti. 
noosiin päästään teoriassa lähettämällä karva- tai raapenäyte kirjekuoressa laboratorioon 
3 tutkitaan vain Ruotsissa). Sienen osasia, hyyfejä, voi nähdä mikroskoopilla (esikäsittely 
 KOH) karvasta tai biopsiasta. Sieninäyte viljellään erikoisagareille. Käytännössä diag-

si tehdään kliinisten oireiden perusteella.  
ifferentiaalidiagnooseina ovat mykoottinen dermatiitti, perinnöllinen parakeratoosi ja 

i, sekä eräät harvinaiset sairaudet kuten eosinofiilinen follikuliitti.
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Hoito ja ehkäisy 
  
Kansallisena tavoitteena on saada Suomi vapaaksi pälvisilsasta vuoteen 2010 mennessä. ETT 
osallistuu pälvisilsan saneerauskuluihin nautatiloilla ja antaa ohjeita pälvisilsan torjunnasta. 

Ainoa Suomessa saatavilla oleva sienilääke on imidatsolijohdannainen enilkonatsoli (Imave-
rol®-konsentraatti pesuliuosta varten), jolla kliinisesti sairastuneet eläimet pestään. Pesu suo-
sitellaan tehtäväksi sienellä tai painepesurilla vähintään 3 kertaa 2-4 viikon välein. Enilkonat-
soli soveltuu myös ympäristön käsittelyyn. Se on ärsyttämätön, tappaa itiöt ja sienet ja mini-
moi reinfektiot. Desinfektioainepesujakin on suositeltu (Virkon-S 1 %), mutta ne eivät ole niin 
tehokkaita. Ympäristö sekä eläinten hoidossa käytettävät työvälineet käsitellään sieniin ja 
itiöihin tehoavalla desinfektioaineella (Virkon). 

Saatavilla on rokote Bovilis Ringvac®, joka sisältää elävää, heikennettyä T. verrucosum -
kantaa. Rokote toimii hyvin, jos eläin rokotetaan kahdesti 10-14 päivän välein. Eläimelle 
kehittyy immuniteetti 3-4 viikon kuluttua toisesta rokotuskerrasta. Sivuvaikutuksia on harvoin. 
Anekdotaalinen tieto pesuaine “Teepolin” tehosta on väärä, aine ei tepsi sieniin ja väkevää 
liuosta on varottava. Karjasta, jossa on tartunta, ei pidä välittää eläimiä myyntiin. Sairastetun 
pälvisilsan jälkeenkin karja saattaa olla tartunnan levittäjä. Tartunnan lähdettä on vaikea 
selvittää välitysvasikoista, koska tartuttajalla ei ole aina näkyviä oireita. 
 
Pälvisilsan saneeraus lypsykarjasta 
 
Kaikki saman yksikön eläimet rokotetaan kahdesti 10-14 päivän välein. Sen jälkeen kaikki va-
sikat rokotetaan mahdollisimman pian syntymän jälkeen ja uudelleen 10-14 päivän kuluttua. 
Rokotusohjelmaa jatketaan 3-5 vuoden ajan, vaikka karjassa ei todettaisikaan oireita. Eläimet, 
joilla on pälvisilsaan viittaavia kliinisiä oireita, rokotetaan samanaikaisesti muiden eläinten 
kanssa, sillä rokotuksen on todettu vähentävän ympäristöön eritettyä itiömäärää. Nämä eläi-
met tulisi eristää muusta karjasta ja varata niiden hoitoon omat työvälineet. 

Tuotantoyksikkö, jossa on pälvisilsaan sairastuneita eläimiä, tyhjennetään eläimistä, 
pestään ja desinfioidaan. Kaikki irtonainen lika ja roska poistetaan sitä ennen, sillä itiöiden on 
todettu säilyvän jopa vuosia mm. kuivikkeissa ja navettarakenteiden pölyssä. ETT:n 
suosituksena on, että pälvisilsatartunnan saanut tila myy eläimiä pitoon tai osallistuu 
näyttelyihin vasta sitten, kun 1. rokotuskerrasta on kulunut vähintään puoli vuotta. Tämä sillä 
edellytyksellä, että viimeisten oireiden katoamisesta on kulunut vähintään 1 kk ja muut 
saneeraustoimenpiteet on tehty. Saneerausta hoitava eläinlääkäri laatii kirjallisen 
saneeraussuunnitelman, johon on merkitty eläinten rokotus- sekä muiden toimenpiteiden 
päivämäärät. Lihanautakasvattamossa sovelletaan samoja periaatteita taudin saneeraamiseksi. 
Kaikki tilalle tulevat vasikat rokotetaan kahdesti. Eläimet siirretään vanhempien eläinten 
puolelle vasta 3-4 viikon kuluttua 2. rokotuksesta. Rokotusohjelmaa jatketaan vähintään 
yhden kasvatuskierron ajan. 
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Kuva 39. 
Papillomatoosi. Syylä 
utarelohkojen välissä 
useita kertoja 
poikineella 
lypsylehmällä. Huomaa 
myös nappulamaiset 
syylät vedinten 
pinnassa. 
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Kuva 40. Papillomatoosi. 
Syyliä vetimissä 2-
vuotiaalla ensimmäistä 
kertaa poikineella 
lypsylehmällä. Syyliä ei 
saatu poistetuksi, eikä 
rokottaminenkaan 
tehonnut. Lehmä oli 
poistettava, koska lypsy 
oli mahdotonta. 

 
 
Papillomatoosi eli syylätauti 
 
Esiintyminen ja etiologia 
 
Syylätauti on ihon infektiotauti, jota esiintyy lähinnä nuorilla eläimillä. Se on yleensä itsestään 
rajoittuva. Tauti on maailmanlaajuinen ja laajalti levinnyt. Taudin aiheuttavat DNA-pa-
povaviruksiin kuuluvat papillomavirukset (Bovine Papilloma virus, BPV), joita on ainakin 6 
erilaista. Virus on isäntäspesifinen, eikä leviä eläinlajien välillä. Joillakin viruksilla on syylissä 
tyypillinen ulkonäkö ja tietyt predilektiopaikat. Tyyppi I on sananjalan lehtimäinen eli sormi-
mainen syylä, jonka esiintymispaikkoina ovat penis ja vetimet; tyyppi II on fibropapillooma, 
joita on naamassa, päässä, niskassa, silmäluomissa tai jaloissa; tyyppi III on atyyppinen, valkea, 
pehmeä syylä utareessa ja vetimessä; tyyppi IV pesii ruuansulatuskanavassa ja virtsarakossa ja 
infektio voi olla alkuna levyepiteelisolukarsinomalle; tyyppiä V edustavat vetimien pienet, 
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riisinjyvämäiset syylät, jotka eivät häviä. Virus tarttuu suoran kontaktin tai fomiittien 
välityksellä ja inkubaatioaika on 2-6 kk. 
 
Oireet ja diagnostiikka
 
Syyliä tavataan nuorilla eläimillä. Syylät voivat kadota itsestään 1-12 kuukaudessa. Syylien 
koko, muoto ja ulkonäkö vaihtelee viruksen mukaan. Syylätauti on helppo diagnosoida. His-
tologisesti nähdään epiteelin proliferaatiota ja sidekudosta. 
 
Hoito ja ehkäisy 
 
Autogeenirokotetta voidaan valmistaa EELA:ssa ja rokotetta varten tarvitaan vähintään 10 g 
puhdasta papilloomakudosta. Rokote (20 ml s.c.) annetaan 3 kertaa 2-3 viikon välein. Rokot-
teen teho vaihtelee. Isot tai häiritsevässä kohdassa olevat syylät voidaan poistaa kirurgisesti, 
yleensä käyttäen ns. Burdizzon pihtejä. 
 
Märkäinen ihotulehdus 
 
Esiintyminen ja etiologia 
 
Märkäinen ihotulehdus on naudoilla suhteellisen yleinen ja yleensä rajoittunut pienille alueille. 
Se on olosuhdetauti. Huono lähiympäristö, kuten parsirakenne ja kytkyet, traumatisoivat 
eläimiä, ja vauriokohtiin syntyy bakteeritulehdus. Huonot pihattoratkaisut voivat myös aihe-
uttaa kolhiintumisia ja ihovaurioita. Vammat ovat yleensä raajoissa: kintereissä, polvissa ja 
vuohisen lateraaliosissa. Ihon on märkivistä haavoista voi levitä elimistöön bakteeritulehdus (A. 
pyogenes ja anaerobit), joka yleisesti iskee sydämeen ja niveliin. 
 
Hoito ja ehkäisy 
 
Hoitona on ensisijaisesti olosuhteiden korjaus. Akuutissa tilanteessa voidaan antaa proka-
iinipenisilliinikuuri, jota jatketaan 3-5 päivää. Koko karjan akuutissa ongelmassa hätäratkai-
suna voidaan käyttää EELA:n valmistamaa pyogenesrokotetta (autogeenirokote), joka ainakin 
teoriassa voi ehkäistä infektion leviämistä elimistöön, ennenkuin olosuhteet saadaan 
korjattua. 
 
Taiveihottuma (Flexural seborrhea, saks. Unterschenkeldermatitis) 
 
Kyseessä on märkivä ja niljainen dermatiitti utareen ja reiden välissä. Tällaista ihottumaa ta-
vataan hiehoilla ja sisäruokintakaudella, ja altistavana tekijänä on utareödeemi. Taiveihottuma 
paranee hyvin hitaasti. Hoitona on päivittäinen pesu ja desinfiointi (laimennettu jodipohjainen 
tai muu haavanpuhdistusaine) sekä kuivaus ja tuuletus. Vaikeassa taiveihottumatapauksessa 
joudutaan joskus turvautumaan kirurgiseen hoitoon. 
 



NAUTOJEN SAIRAUDET 2005  Ihosairaudet 7 (22) 
Satu Pyörälä, Tiina Tiihonen 

 

 

Kuva 41. Taiveihottuma hiehon 
utareen ja reiden välissä. 
Ihottuman syynä on voimakas 
utarepöhö. 

 
 
Nekrotisoiva dermatiitti 
 
Tautia tavataan yleensä hiehoilla utarepöhön yhteydessä. Utareen ja vedinten iholla on kuoli-
oituneita alueita. Differentiaalidiagnoosina on vedinkuoliotauti. Dermatiitti voi vaihdella nil-
jaisesta kuivaan. Vanhemmalla lehmällä predilektiopaikka on utareen etulohkojen välissä, 
keskellä mahan alla. Hoito on oireenmukaista. 
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Kuva 42. Nekroottinen dermatiitti 
hieholla. Utareen ihossa on 
nekroottisia alueita, joiden syynä on 
voimakas utarepöhö. 
Differentiaalidiagnooseja ovat 
vedinkuoliotauti ja nekrotisoivat 
mastiitit. 

 

 

Kuva 43. Vedinkuoliotauti. 
Kuolioivan stafylokokkimastiitin 
ja nekroottisen dermatiitin 
differentiaalidiagnoosi. 
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Stafylokokkien aiheuttama follikuliitti 
  
Tauti on naudoilla harvinainen ja sitä on kutsuttu myös perianaaliksi furunkuloosiksi. Tautiin 
liittyy purulentteja, kutiavia ja kivuliaita leesioita hännässä, perineumissa, kivespussissa ja 
naamassa. Hoitona on ihon pesu desinfioivilla aineilla. 
 
Botryomykoosi 
  
Botryomykoosi-sanaa käytetään kuvaamaan granuloma-tyyppisiä muutoksia eri eläinlajeilla. 
Etiologia vaihtelee eläinlajista toiseen ja naudan botryomykoosi liitetään Pseudomonas 
aeruginosaan. Tauti on harvinainen, mutta lihakarjakasvattamoissa voi esiintyä epidemioita. 
Leesioita on iholla mutta myös sisäelimissä kuten keuhkoissa. Ennuste on huono ja 
sairastuneet eläimet on lopetettava tai mahdollisesti teurastettava erikoisjärjestelyin. Diagnoosi 
varmistetaan raadonavauksessa, jossa voidaan havaita tyypilliset löydökset ja eristää 
aiheuttajabakteeri. Tautipurkauksen sattuessa eläinyksikkö on tyhjennettävä ja desinfioitava. 
 

 
 

Kuva 44. Botryomykoosi nuorella lihasonnilla.  
 
 
Ulkoloiset 
 
Täit, pediculosis (blood sucking lice) 
 
Naudalla esiintyy kolmea eri täilajia: Solenopotes capillatus (pieni naudan täi), Linognathus 
vituli (pitkäpäinen naudan täi) ja Hematopinus eurysternus (lyhytpäinen naudan täi). Täi on 
verenimijä ja sen suuosat ja suippo pää ovat keskiruumista kapeammat. Linognathus vituli on 
väriltään siniruskea ja pituudeltaan noin 2-3 mm. Solenopotes capillatus on pituudeltaan 1,5 
mm ja ja Hematopinus eurysternus saavuttaa jopa 5 mm pituuden. Täiden elinkierto on seu-
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raava: noin kuukauden kestävän elämänsä aikana naaras munii 200-300 munaa. Munista 
kuoriutuu aikuista muistuttava nymfimuoto. Kolmen nahanluonnin jälkeen loinen on 
aikuinen. Koko elinkierto munasta aikuiseksi kestää 2-3 viikkoa. Täit ovat Suomessa melko 
harvinaisia, mutta nuorilla eläimillä niitä tavataan. 
 
Oireet ja diagnostiikka
 
Useimmiten täitä löydetään kaulan, pään, helluvaisen ja selän alueelta sekä raajojen välistä. 
Täitartunnat ovat usein oireettomia, mutta osaan tartunnoista liittyy kova kutina ja sen seura-
uksena levottomuus, kasvun hidastuminen, huono karva, sekundaarivauriot iholla, tuotoksen 
lasku ja voimakkaasta tartunnasta jopa anemia. Varmaan diagnoosiin päästään mikroskoopin 
avulla. 
 
Hoito ja ehkäisy 
 
Hoitona on loisten häätö ulkoloislääkkeillä. Saatavilla on pour on –valmisteita  (deltametriini, 
eprinomektiini) tai injektiovalmisteita. Avermektiini-ryhmä on tehokkain. Varoajat on otettava 
huomioon, eikä kaikkia valmisteita saa käyttää lypsylehmille. 
 
Väiveet (biting lice) 
 
Naudan väive, Bovicola (Damalinia) bovis, on 1,5 mm:n pituinen, litteä hyönteinen. Väiveen 
pää on keskiruumista leveämpi ja suuosat ovat erikoistuneet jauhamiseen. Se käyttää ravin-
nokseen karvoja, ihon pinnasta irtoavaa hilsettä ja vaurioituneesta ihosta tihkuvia kudosnes-
teitä. Väiveen koko elinkierto tapahtuu naudan karvapeitteessä ja kestää noin kuukauden. 
Väiveet ovat hyvin yleisiä Suomessa. 
 
Oireet ja diagnostiikka
 
Väiveet suosivat erityisesti pään (korvan juuret, sarven juuret) ja kaulan alueen sekä hännän 
tyven alueen karvoitusta. Taskulamppu on hyvänä apuna etsittäessä väiveitä naudan iholta. 
Varsinaisia oireita ovat kutina ja huono karva, mutta tartunta voi olla myös oireeton. Kutinasta 
johtuva hankaaminen aiheuttaa ihovaurioita ja altistaa sekundaarisille bakteeritulehduksille. 
Varmaan diagnoosiin päästään mikroskoopin avulla. 
 
Hoito 
 
Hoitona on loisten häätö ulkoloislääkkeillä. Käytettävissä on pour-on ja injektiovalmisteita. 
Eprinomektiini sopii myös lypsylehmille. Injektoitavat iver- ja avermektiinit eivät kunnolla tehoa 
väiveisiin.  
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Kuva 45. Häntäkapi (Chorioptes-syyhy). 
 
 
Syyhypunkit 
 
Häntäkapi 
 
Esiintyminen ja etiologia 
 
Häntäkapin aiheuttaja Chorioptes bovis on 0,3-0,5 mm:n pituinen punkki, joka elää ihon pin-
nalla. Se puree ravintonsa, joka on kudosjätettä ja kudosnestettä. Naaras munii 4-6 viikkoa 
kestävän elämänsä aikana noin 90 munaa. Elinkiertoon kuuluu muna-, toukka- ja nymfivaihe, 
josta tulee nahanluonnin jälkeen kypsä aikuinen. Koko elinkierto kestää 10 päivää. Choriop-
tes-punkki voi elää jopa 8 viikkoa isännän ulkopuolella, mutta yleensä paljon vähemmän. 
 
Chorioptes aiheuttaa raajojen ja hännänjuuren kutkan. Häntäkapia tavataan vuohisista, hän-
näntyvestä, nivusista, maitopeilistä ja utareesta sekä päästä. Raajojen alatakaosat ovat erityi-
sesti punkin mieleen. Ihossa havaitaan hyperkeratoosia, hilseilyä ja kutinaa. Häntäkapia 
esiintyy Suomessakin; Tanskassa on todettu sitä esiintyvän jopa 50 %:ssa karjoista. 
 
Hoito ja ehkäisy 
 
Häntäkapin hoitoon voi käyttää eprinomektiiniä sisältävää pour-on –valmistetta, joka on 
Suomessa rekisteröity tähän indikaatioon. Norjassa on raportoitu vastaavan flumetriinia si-
sältävän pour-on -linimentin tehoavan. Lievissä tapauksissa kertahoito tehosi, mutta muuta-
milla eläimillä oli kuitenkin vielä kahdenkin hoitokerran jälkeen punkkeja, joten suositeltavaa 
on tehdä käsittely kahteen kertaan 10-14 päivän välein, ainakin voimakkaissa infestaatioissa. 
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Karvatuppipunkit – demodekoosi (sikaripunkit) 
 
Esiintyminen 
 
Karvatuppipunkkeja pidetään periaatteessa naudan ihon normaaliasukkeina. Ne ovat isäntäs-
pesifisiä ja elävät karvatupissa ja talirauhasissa. Naudoilla on tavattu kolme demodex-lajia. 
Joskus parasiitti rupeaa lisääntymään, mikä on patologista. Parasiittien lisääntyminen voi olla 
yhteydessä eläimen puolustusmekanismin heikentymiseen jostain syystä.  
 
Oireet ja diagnostiikka  
 
Demodekoosin oireina ovat follikuliitti ja furunkuloosi ja ihossa tuntuu nystyröitä. Kutinaa ei 
yleensä esiinny. Predilektiopaikkoina ovat naama, olkapäät, niska ja lautaset. Diagnoosi pe-
rustuu loisen löytymiseen ja tunnistamiseen raapenäytteestä.  
 
Hoito 
 
Differentiaalidiagnooseja ovat dermatofytoosi ja dermatofilarioosi, jota Suomessa ei ole ta-
vattu. Naudan demodekoosiin tehoavaa hoitoa ei toistaiseksi ole saatavilla. 
 
Kapi 
 
Kapin aiheuttaa Sarcoptes scabiei, joka on 0,2-0,5 mm:n pituinen punkki. Se kaivaa käytäviä 
ihon stratum spinosumiin. Syntyy papulaarinen dermatiitti, kun punkit kaivautuvat pinnalli-
seen epidermikseen ja aiheuttavat jatkuvat yliherkkyysreaktion. Kutina on kova. Hilseilyä ja 
traumoja tulee ihoon jatkuvan raapimisen takia, ja iho paksunee poimuille taudin edetessä. 
Tauti alkaa yleensä päästä ja muita predilektiopaikkoja ovat kaula, hännäntyvi ja jalat. Kapi on 
vakava tauti. Ihmisille nautakapitartunnasta voi tulla iholle papuloita. Diagnoosi tehdään raa-
penäytteen, oireiden ja joskus biopsian perusteella. Differentiaalidiagnooseina ovat muiden 
punkkien, kuten choriopteksen, aiheuttamat oireet. Hoitona on iver- tai avermektiinit. Nauta-
kapia ei ole Suomessa tällä hetkellä, mutta esimerkiksi Tanskassa sitä esiintyy. 
 
Ei-infektiiviset ihotaudit 
 
Urtikaria eli nokkosrokko 
 
Esiintyminen ja etiologia 
 
Utrikaria voi ilmetä ihon turvotuksina ja papuloina. Nokkosrokossa kapillaarien läpäisevyys 
lisääntyy ja tulee turvotusta (angioneuroottinen ödeema eli verisuonihäiriöpöhö, joka aiheut-
taa turvotuksen dermiksen alle subkutikseen). Utrikarian syynä ovat immunologiset reaktiot tai 
ei-immunologinen histamiinin vapautuminen tai ärsytys paikallisesti. Ei-immunologisia tekijöitä 
voivat olla auringonvalo, kuumuus, rasitus, lääkkeet ja kemikaalit, geneettisiäkin tekijöitä on 
ehkä olemassa. Utrikaria on äkillinen reaktio. Naudoilla sitä aiheuttavat hyönteisten pistokset, 
antibiootti-, rokote- ja muut injektiot, rehut ja kasvit. Englannissa utrikariaa on tavattu 
äkillisesti laitumelle laskun yhteydessä. Turpa, silmät, vulva, ja vetimet turpoavat, mutta tila 
menee nopeasti ohi. 
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Hoito 
 
Hoitona annetaan adrenaliinia s.c. tai i.m. (annos 0,01 mg/kg käyttäen 0,1 mg/ml liuosta). 
Hätätilassa voi myös antaa kortikosteroideja. 
 
Valoyliherkkyys eli fotosensibiliteetti 
 
Etiologia ja esiintyminen 
 
Fotosensibiliteetti syntyy, kun veressä oleva fotodynaaminen aine joutuu verenkierron mukana 
ihoon, missä se aktivoituu UV-valon vaikutuksesta. Ihossa tapahtuu reaktio, jossa muodostuu 
vapaita radikaaleja ja solut vaurioituvat. Lysosomaalisia entsyymejä vapautuu ja vaurio etenee. 
Sen jälkeen iho altistuu auringonvalolle ja kehittyy haavaumia ja nekrooseja ja lopulta ihon 
kuoriutuminen. Eläimen vaaleat ja lateraaliset, suojattomat alueet ovat herkkiä. Jos 
melaniinipigmentaatiota on paljon, se suojaa UV-säteilyltä. Myös tiuha karvapeite suojaa har-
vaa enemmän. Fotosensibiliteettitapauksia on Suomessa sporadisesti ja eniten loppukesällä. 
 

 
 
 Kuva 46. Fotosensibiliteetti. Huomaa, että iho on koholla vaaleiden alueiden 

reunoilta.  
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Kuva 47. Fotosensibiliteetti. Pitkälle ehtinyt tapaus, jossa iho on kuoriutunut 
pois vaurioalueilta. 

 
 
 

Primaarin fotosensibiliteetin aiheuttaa syöty, injektoitu tai ihon läpi imeytynyt 
fotodynaaminen aine. Näitä aineita on kasveissa, kuten esimerkiksi tattarissa, joissakin 
ristikukkaisissa ja apilassa. Lääkeaineitakin on mainittu, mm. tetrasykliinit ja jotkut 
sulfonamidit. Fotosensibiliteetti on sekundaarinen, kun se on maksavauriosta peräisin. Maksan 
toimintahäiriöstä seuraa klorofyllin metabolian häiriö ja metaboliitin, fylloerytriinin, 
pääseminen verenkiertoon, kun normaali erittyminen estyy sappitukoksen ja maksavaurion 
takia. Hemoglobiinimetabolian häiriöissä syntyvä porfyriini herkistää myös auringonvalolle.   

Erittäin harvinainen muoto fotosensibiliteettiä on se, että paikallisesti ihoalueet ovat 
kontaktissa tiettyihin kasveihin (kasvimehu, saponiinit) ja saavat reaktion (turpa, raajat). 
 
Oireet ja diagnoosi 
 
Valoyliherkkyyden oireita ovat eryteema, ödeema, alopesia, nekroosi, ulseraatio, kutina ja 
kipu. Yleisimmin nähdään muutoksia niillä ihon alueilla, jotka altistuvat auringolle eniten: 
naama ja pää, niska, selkä ja lateraaliset osat utaretta ja vetimiä. Joskus eläimellä on yleisoi-
reita kuten kuumetta, takykardiaa, koliikkia ja keskushermosto-oireita. Verinäytteessä 
nähdään eosinofilia. Diagnoosi tehdään yleensä kliinisten oireiden perusteella. Maksatestien 
perusteella voitaisiin mahdollisesti selvittää, onko tauti primaari vai sekundaari, mutta 
käytännössä näin ei tapahdu. Primaarissa taudissa eläin on siirrettävä sisälle viileään ja varjoon. 
Ennuste on hyvä, vaikka ihossa olisi nekroosejakin. Jos kyseessä on maksavaurio, ennuste on 
huono. Ihon vaurioita hoidetaan oireen mukaisesti ja kärpäset torjutaan iholta. 
Tulehduskipulääkkeitä voi myös käyttää hoidossa.
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Ruokinnalliset ihotaudit 
  
Hivenaineista ihon kannalta tärkein on ehkä sinkki. Sinkinpuute on Suomessa harvinaista, 
mutta sinkkiä on käytetty kokeellisesti häntäkutkan hoitoon. Kalsium ehkäisee sinkin imey-
tymistä. Kuparin puutekin voi aiheuttaa karvapeitteen muutoksia. Näistä on tarkemmin vita-
miinien ja hivenaineiden yhteydessä.  
 
Kesähaava 
 
Kesähaava tavataan lypsylehmillä laidunkauden aikana. Se on vaikeasti paraneva haava 
yleensä vetimissä; haava paranee sisäruokintakaudella, mutta ilmestyy yleensä seuraavana 
kesänä samaan paikkaan. Haava on usein kostea ja erittävä, mutta voi olla myös kuiva ja ru-
pinen ja kutista kovasti. Etiologia on tuntematon, mutta allergisoivien tekijöiden ja aurin-
gonvalon yhteisvaikutusta epäillään. Hoito on oireenmukaista ja kaikkea on kokeiltu 
tulehdusta lievittävistä salvoista mäntysuopaan. Haava on suojattava valolta ja kärpäsiltä. 
Vastaava tauti hevosilla on parasiittiperäinen, mutta tästä ei naudoilla ole näyttöä. 
 
 

 

Kuva 48. Kesähaava lehmän 
vetimessä. 
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Kuva 49. Kesähaava hiehon kaulalla. 
Etiologia on tuntematon. 

 
Lantahautuma 
 
Lantapanssarin aiheuttamaa karvanlähtöä nähdään likaisissa oloissa pidetyillä vasikoilla ja 
lihanaudoilla. Tämä on sekä hygieeninen että eläinsuojelukysymys ja asiasta on aina 
huomautettava. Eläinten likaisuus huonontaa teurastushygieniaa ja lisää 
bakteerikontaminaation riskiä (esim. EHEC). Lantaisuus aiheuttaa myös vuotavaurioita. 
Eläinlääkärien on valvottava, että olosuhteita parannetaan ja eläimet pysyvät puhtaina. 
Teurastamolla lantaisista eläimistä maksetaan alhaisempi tilityshinta (lantasakko). 
Tarkastuseläinlääkärit ovat velvollisia raportoimaan lantahautumista läänineläinlääkärille, joka 
ottaa yhteyttä paikalliseen eläinlääkintäviranomaiseen.  
 
Vasikoiden iho-ongelmat 
 
Vasikoiden ruokintavirheet johtavat ripuliin ja ravinteiden imeytymisen heikkenemiseen, mistä 
voi seurata vitamiinien puutoksia. Ihon kannalta ovat tärkeitä A-vitamiini ja foolihappo. 
Foolihappoa tarvitaan DNA-synteesissä eli solujen kehityksessä monissa kudoksissa kuten 
karvatupessa. Iho-ongelmat liittyvät usein vasikoilla muihin sairauksiin kuten ripuliin ja 
kuihtumiseen, ja ovat usein sekundaarisia ihovaurioita. Turvan ympärillä karvattomuus voi 
johtua juomarehun rasvoista. Vasikoilla on myös olemassa joitakin perinnöllisiä, mutta harvi-
naisia ihosairauksia kuten erilaisia alopesioita tai ihon epidermiksen puutoksia. Karvapeitteen 
muutokset voivat liittyä perinnöllisiin defekteihin (kromosomihäiriöt).  
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Kuva 50. Pitkään ripulista kärsinyt pikkuvasikka. Vasikka on depressoitunut ja 
sillä on huono karvapeite. 

 
 
 

 

Kuva 51. Kroonisen ripulin aiheuttamia ihomuutoksia vasikalla: lantapanssari 
on hautonut karvapeitteen pois. Huomaa myös asento: vasikalla on 
niveltulehduksen aiheuttamaa kipua etujaloissa. 
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Muita harvinaisia ihosairauksia 
 
 

 

Kuva 52. Iholeukoosin 
aiheuttamia muutoksia 
lypsylehmän iholla. 

 
 
Iholeukoosi 
 
Katso leukoosi.  
 
Alopecia areata (pelade) 
 
Pälvikaljuisuus on epätavallinen, naudoilla esiintyvä dermatoosi (pelade). Se on myös hevosilla, 
koirilla ja kissoilla harvinaisena, mutta ihmisillä melko yleinen. Tauti on idiopaattinen. Eläimelle 
tulee oireettomia, yksittäisiä tai lukuisia, pyöreähköjä, rengasmaisia, karvattomia alueita. 
Alueilta ei löydy spesifisiä diagnostisia löydöksiä viljelyssä tai raapenäytteissä. Diagnoosi selviää 
biopsiasta: histologisessa tutkimuksessa havaitaan lymfosyyttikeräytymiä karvatupissa ja 
tulehdusta karvafollikkelin pohjassa (klustereita-mehiläispesän muotoisia). Iho on muuten 
täysin terve. Biopsia otetaan aina muuttuneen alueen reunasta, uudesta karvattomasta 
läikästä. Tautiin ei ole hoitoa. Kyseessä on lähinnä kosmeettinen ongelma, joka voi parantua 
spontaanisti. Uusi karva on valkeaa. Prognoosi on huono, jos muutoksia on laajoilla alueilla, 
mutta periaatteessa tila ei haittaa eläintä. 
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Kuva 53. Lypsylehmän tuntematon 
ihosairaus. Kyseessä voi olla 
eosinofiilinen follikuliitti. 

 
 
Steriili eosinofiilinen follikuliitti 
 
Steriili eosinofiilinen follikuliitti on hevosella ja naudalla esiintyvä harvinainen tauti. Sitä ta-
vataan vain täysikasvuisilla eläimillä. Eläimelle tulee rengasmaisia, karvattomia ja oireettomia 
alueita ja myös papuloita, erityisesti pään, niskan ja vartalon alueelle. Tauti muistuttaa päl-
visilsaa. Diagnoosi perustuu ihobiopsiaan, jossa nähdään eosinofiilinen follikuliitti ja 
furunkuloosi. Glukokortikoidit tehoavat, mutta naudalla tauti on krooninen ja uusiva. Tautia 
on tiettävästi tavattu Suomessa ainakin kerran.  
 
Parafilarioosi 
 
Parafilarioosi on eksoottinen, kärpäslevitteinen loistauti (Parafilaria bovicola). Mato lävistää 
nahan ja aiheuttaa ihon alle verenvuotoja. Nahan alla on paukamia, joista seuraa vuotavauri-
oita. Ruotsissa tautia on tavattu, mutta Suomen tilanteesta ei ole varmuutta. 
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Ihotuberkuloosi 
 
Ihotuberkuloosissa (atypical mycotuberculosis) nähdään kovettuneita paukamia pitkin ihon 
alla olevia imusuonia. Tautia ei ole tavattu Suomessa. Eläimet reagoivat positiivisesti tuber-
kuliinitestiin. Differentiaalidiagnoosina on ulseratiivinen lymfangiitti, jonka aiheuttaa Ac-
tinomyces pseudotuberculosis; tätäkään tautia ei liene tavattu Suomessa. 
 
Tauteja, joissa on ihomuutoksia 
 
Suu- ja sorkkatauti 
 
Esiintyminen ja etiologia 
 
Suu- ja sorkkataudin aiheuttaja on picorna-virus, joita on 7 eri serotyyppiä. Virus kestää hyvin 
ulkoisia olosuhteita, kuten matalia lämpötiloja, mutta ei yli 50º C lämpöä. Se säilyy pitkiä ai-
koja eläimen ulkopuolella ympäristössä. Virus on herkkä sekä hapoille että emäksille. Taudille 
herkät eläinlajit ovat sorkkaeläimet, kuten nauta, sika, lammas, vuohi, kameli jne. Myös 
ihmisten tartunnoista on raportoitu, joskin ne ovat hyvin harvinaisia ja käytännössä täysin 
merkityksettömiä (rakkulamuodostusta käsissä, tartunta suoraan sairastuneiden eläinten kos-
kettelun kautta). Taudin itämisaika on 2-8 vrk. Se aiheuttaa lähes 100 % sairastuvuuden, 
mutta yleensä vähäisen kuolleisuuden (2-5 %) karjassa. Poikkeuksen muodostavat vasikat, 
joiden kuolleisuus voi nousta jopa 50-70 %:iin. Taudista seuraa myös voimakasta tuotannon 
alenemista ja suuria taloudellisia tappioita. Eläinten huonokuntoisuus altistaa muille taudeille. 

Tautia esiintyy endeemisenä Afrikassa, Keski-idässä, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa (esim. 
Turkki 1998, Algeria ja Marokko 1999). Suuri epidemia oli vuonna 2001 Brittein saarilla, josta 
tauti levisi muualle Eurooppaan. Suomessa tavattiin tautia viimeksi vuonna 1959. 
 
Oireet ja diagnostiikka
 
Naudalla tauti aiheuttaa syömättömyyttä, korkeaa kuumetta, apatiaa, rakkulanmuodostusta 
suun limakalvoilla, sorkkaväleissä, ruununrajalla kyntysten ympärillä ja mahdollisesti utareissa. 
Puhjetessaan rakkulat muodostavat eroosioita. Naudoille tyypillistä on maiskuttelu ja leukojen 
jauhaminen. Tauti on akuutti. Lampaalla on usein lievemmät oireet kuin muilla eläinlajeilla ja 
siksi tauti on niillä vaikea tunnistaa.  

Differentiaalidiagnoosina on papulaarinen stomatiitti (stomatitis papularis infektiosa), jota 
esiintyy Suomessakin. Kyseessä on poxviruksen (paravaccinia) aiheuttama hyvänlaatuinen 
tauti, joka aiheuttaa rakkuloita, matalia paukamia ja pyöreitä eroosioita sieraimissa, ikenissä 
sekä kitalaessa; tautia esiintyy nuorilla naudoilla. Muita differentiaalidiagnooseja ovat kino-
kuume, sekä BVD:n kliininen muoto (mucosal disease) maissa, jossa BVD on yleinen. 
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Leviäminen ja vastustaminen 
 
Tartunnan saanut eläin levittää virusta kaikissa eritteissään. Viruseritys alkaa jo 1-5 vrk ennen 
rakkuloiden muodostumista. Tauti leviää eläinyksiköstä toiseen elävien eläinten suoran kon-
taktin kautta, mutta myös epäsuorasti esim. ihmisten, kulkuneuvojen, lihan, maidon tai rehun 
kautta. Samoin eläinperäinen ruokajäte voi sisältää virusta. Tartunta voi levitä tilalta toiselle 
myös tuulen mukana jopa kymmenien kilometrien etäisyydelle. Matkailu ja muu eläinliikenne 
muodostaa riskitekijän taudin leviämiselle maasta toiseen. 

Suu- ja sorkkatauti kuuluu OIE:n (Maailman eläintautijärjestön) luokituksessa ns. A-listan 
tauteihin (= vakavia, helposti leviäviä, tarttuvia eläintauteja, joilla on huomattava merkitys 
eläinten pitoon tai eläinten ja niistä saatavien tuotteiden kansainväliseen kauppaan) ja on vi-
rallisesti vastustettava. Rokottaminen on kielletty koko EU:n alueella 
 

 
 Kuva 54. Kinokuume. Huomaa tyypillinen syljeneritys ja keratiitti. 
 

Kinokuume, malignant chatarrhal fever 
 
Kinokuumeen aiheuttaja on herpes-virus. Taudille ei ole serologista diagnoosia, eikä myös-
kään hoitoa. Oireina on punoitusta, vertymiä, papuloita ja rupia erikoisesti vähäkarvaisilla 
ihoalueilla (turpa, perineum, utare, vetimet, sorkan raja). Tyypillistä on kuume ja voimakkaat 
yleisoireet sekä runsas syljen eritys ja keratiitti. On raportoitu myös sarvitupen irtoamista tau-
din yhteydessä. Tauti on fataali ja siihen sairastunut eläin on lopetettava. Kinokuume kuuluu 
suu- ja sorkkataudin tärkeimpiin diffeihin ja diagnoosin voi varmistaa EELA:ssa. 
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