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Tiivistelmä  Referat – Abstract 
Lisensiaatin tutkielma koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja tutkimusosiosta. Kokeellinen osuus 
kuuluu osana ELL Leena Suojalan väitöskirjaprojektiin, jossa tuloksia käsitellään laajemmin. 
Tässä tutkielmassa keskitytään eläinten kliiniseen vasteeseen ja bakteriologiseen 
paranemiseen. 
 
Lypsylehmät saavat Escherichia coli –utaretulehduksen yleensä lähellä poikimista tai 
alkulypsykaudella. Tartunnan vakavuuteen vaikuttaa lehmän oma immuunivaste sekä 
bakteereiden määrä.  Kolimastiitin mikrobilääkehoidon tekee ongelmalliseksi se, että 
endotoksiinivaste eli elimistön omat sytokiinit ja muut välittäjäaineet aiheuttavat kliiniset oireet. 
Kolimastiitin hoitoon on yleensä käytetty laajakirjoisia antibiootteja, vaikka joissakin 
tutkimuksissa on havaittu, että mikrobilääkehoito ei välttämättä paranna hoitotulosta. 
Lisääntynyt antibioottiresistenssi ja yleinen pyrkimys vähentää antibioottien käyttöä ovatkin 
asettaneet kyseenalaiseksi kolimastiitin rutiininomaisen antibioottihoidon. 
 
Kokeen tarkoituksena oli selvittää mikrobilääke- (enrofloksasiini) ja tukihoidon tai pelkän 
tukihoidon hoitovastetta kliinisen E. coli –utaretulehduksen hoidossa.  Koe suoritettiin 
kenttäkokeena ja aineistoa lehmien hoitovasteesta kerättiin kolmen vuoden ajan. Kokeeseen 
osallistui yhteensä 183 lehmää. Eläinten bakteriologinen parantuminen arvioitiin kolmen viikon 
kuluttua hoidon aloituksesta otetusta maitonäytteestä. Tulosten mukaan ne eläimet, jotka 
saivat tukihoidon lisäksi myös antibioottia, paranivat hieman paremmin kuin pelkkää tukihoitoa 
saaneet eläimet. Antibioottihoidetuista lehmistä bakteriologisesti parantui 89,1 %, pelkkää 
tukihoitoa saaneista parantui 81,2 %. Kliinisen paranemisen tulos oli parempi pelkkää 
tukihoitoa saaneella ryhmällä, joista 57,3 % oli parantunut kliinisesti kolmen viikon kuluttua 
hoidon aloittamisesta. Antibiootti- ja tukihoitoa saaneesta ryhmästä kliinisesti parani 43,3 %. 
Tämän tutkimuksen perusteella näyttäisi siltä, että kolimastiitin hoitoon ei kannata käyttää 
antibioottihoitoa, vaan pelkkä tukihoito olisi riittävä. Antibioottihoito paransi hieman 
bakteriologisen paranemisen tulosta, mutta käytännön eläinlääkinnän kannalta paljon 
merkittävämpää on kliinisen paranemisen tulos, joka oli parempi pelkää tukihoitoa saaneella 
hoitoryhmällä. Molempien hoitoryhmien kliinisen paranemisen tulos oli kuitenkin varsin heikko, 
mikä kertoo kolimastiitin vakavuudesta; lehmä jää usein soluttamaan pitkäksikin aikaa ja 
maidontuotos voi laskea pysyvästi. 
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