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Tiivistelmä�� Referat – Abstract 
 
Escherichia coli O157 on merkittävä elintarvikevälitteinen patogeeni, joka voi aiheuttaa 
etenkin alle 5 vuotiaille lapsille hemorraagista koliittia sekä hemolyyttis-ureemisen 
syndrooman (HUS). Tartunnan voi saada riittämättömästi kypsennetystä (naudan) lihasta, 
pastöroimattomasta maidosta, vihannesten, kasvisten tai veden välityksellä, mutta myös 
suorassa kontaktissa nautaan.   
 
Enterohemorraaginen E. coli (EHEC) tarkoittaa patogeenisinä pidettyjä E. coli-kantoja, 
jotka on yhdistetty ihmistapauksiin. Tyypillinen EHEC-kanta tuottaa shigatoksiinia, pystyy 
aiheuttamaan ns. A/E-vaurion ja sillä on 60 MDa plasmidi sytoplasmassaan. EHEC-termi 
käsittää O157-serotyypin lisäksi muitakin tyyppejä, mutta O157 on ollut niistä yleisin. 
 
Suomessa on aiemmin tutkittu nautojen E. coli O157-prevalenssia teurastamonäytteistä 
vuonna 1997, jolloin 1,3 % ulostenäytteistä oli positiivisia, sekä vuosina 2003–2005, jolloin 
positiivisia näytteitä oli vuosittain alle 1 %. Nyt haluttiin selvittää prevalenssi tilatasolla ja 
samalla selvittää tilakohtaisia riskitekijöitä, jotka vaikuttavat bakteerin eritykseen 
ulosteissa. Kesällä 2004 kerättiin uloste- ja pintapuhtausnäytteitä 14 lihakarjatilalta ja 
samalla tilanomistajilta kysyttiin tilan tuotostietoja, navetan olosuhteita, eläintietoja, 
lannan käsittelyä, eläinten ruokintaa, juomavettä ja tilan terveystietoja koskevia tietoja. 
Lisäksi kiinnitettiin huomiota tilan lähiympäristöön, koneiden yhteiskäyttöön naapureiden 
kanssa sekä tilalla työskenteleviin ja vieraileviin ihmisiin. Näytteet tutkittiin 
bakteriologisesti Helsingin Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksessa (EELA, nyk. 
Evira).  
 
Kolmelta tilalta eristettiin E. coli O157-bakteeri, jolloin prevalenssi oli 21,4 %. Koska 
tutkimukseen osallistui vain neljätoista lihakarjatilaa, oli tilastollisesti merkitsevien 
johtopäätösten tekeminen mahdotonta. E. coli O157-positiiviset tilat olivat tämän 
tutkimuksen mukaan kuitenkin hieman suurempia kuin tilat, joilta ei eristetty bakteeria. 
Ruokinnan, lannankäsittelyn ja muiden tilanhoitorutiinien merkitystä eritykseen oli vaikea 
arvioida, joten lisätutkimuksia aiheesta tarvitaan.        
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