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Tiivistelmä�� Referat – Abstract 
 
Paratuberkuloosi eli Johnen tauti on hitaasti kehittyvä nautojen suolistotulehdus, jonka 
aiheuttajabakteeri on Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis.  Tauti on levinnyt lähes 
maailmanlaajuisesti; Suomessa paratuberkuloosia on todettu lihakarjoissa, mutta ei 
lypsykarjoissa. Tartunta saadaan yleensä feko-oraalisesti vasikkana. Taudin itämisaika on pitkä, 
jopa vuosia.  
 
Feko-oraalisen tartunnan jälkeen bakteeri pääsee suolen luumenista M-solujen kautta Peyerin 
levyjen makrofaageihin. Tartunnan varhaisessa ja subkliinisessä vaiheessa 
immuunipuolustuksessa vallitsevina ovat Th1 T-solut ja niiden välittämä soluvälitteinen 
immuniteetti. Taudin edetessä kliiniseen vaiheeseen soluvälitteinen immuniteetti heikentyy ja 
vasta-ainevälitteinen immuniteetti vahvistuu. Nyt vallitsevina ovat Th2 T-solut sekä vasta-
aineita tuottavat B-lymfosyytit. Taudin loppuvaiheessa soluvälitteisen immuniteetin puute ja 
vasta-ainevälitteisen immuniteetin heikentyminen saa aikaan infektion nopean leviämisen 
isännän koko elimistöön. 
 
Paratuberkuloosin klassisia oireita naudoilla ovat laihtuminen, krooninen ripuli ja tuotoksen 
aleneminen. Ruumiinavauslöydöksinä havaitaan poimuttunut ja paksuuntunut ileumin seinämä 
sekä turvonneet ja suurentuneet suoliliepeen imusolmukkeet. 
 
Paratuberkuloosin diagnostiikassa on käytössä useita menetelmiä riippuen taudin vaiheesta. 
Aiheuttajabakteeri voidaan todeta suoralla osoituksella tai viljelyllä uloste- tai kudosnäytteistä.  
Bakteerin aiheuttama soluvälitteinen immuunivaste voidaan osoittaa ihotestillä ja gamma-
interferonitestillä ja vasta-ainevälitteinen immuunivaste voidaan osoittaa agargeeli-
immunodiffuusiotestillä, komplementin sitoutumistestillä, ELISA:lla ja immunoblottauksella.  
 
Tämän työn tavoitteena oli tutkia immunoblottausmenetelmää käyttämällä nautojen vasta-
ainereaktioita muita mykobakteereja, erityisesti M. avium –kompleksin bakteereja, kohtaan. 
Naudoilla oli todettu paratuberkuloosi-ELISA –testissä positiivinen reaktio. Positiivisia 
reaktioita saatiin vähän. Saadut tulokset osoittavat, että menetelmällä voidaan tutkia vasta-
ainevasteen ristireagointia mykobakteeriantigeenien kanssa.  
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Tiivistelmä�� Referat – Abstract 
 
Paratuberculosis or Johne´s disease is chronic, progressive enteritis of ruminanats caused by 
Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis. The disease in found almost woldwide. In Finland 
paratuberculosis has been diagnosed in beef cattle but not in dairy cattle. Cattle usually become 
infected with paratuberculosis as calves via fecal-oral route.  Incubation period is long, even 
years.  
 
Following ingestion the bacteria are transported from the intestinal lumen into the Peyer´s 
patches via M cells. During the early subclinical stages of infection Th1 T-cells and the cell-
mediated immune response predominates. As the disease progresses from subclinical to clinical 
stages, the cell-mediated immune response wanes and humoral response predominates. During 
the final stages of disease the lack of cell-mediated immunity and weakening of humoral 
immunity allows rapid dissemination of the infection throughout the host.  
 
The clinical signs of paratuberculosis in cattle are weight loss, chronic diarrhoea and decreased 
milk production. At necropsy classical findings are folded and thickened ileum and oedematous 
and swollen mesenteric lymph nodes.  
 
Selection of diagnostic test used depends on the stage of disease. The organism can be identified 
from feces and tissue samples using direct detection or bacterial cultivation. Assays measuring 
the cellular immune responses are skin test and gammainterferon test. Tests measuring humoral 
immune responses are agar gel immunodiffusion test, complement fixation test, ELISA and 
immunoblottings.  
 
The aim of the study was to detect antibodies against other mycobacteria, especially M. avium 
complex members, from dairy cattle sera using Western blotting. Animals have had positive 
reactions in paratuberculosis-ELISA. Only some positive results were found. The techniques 
studied can be used to detect the cross reactions of the antibody response with mycobacterial 
antigenes.  
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