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1. Johdanto
Linnuilla esiintyy kampylobakteerilajeja, jotka voivat aiheuttaa ihmiselle tautia lievästä

vakavaoireiseen suolistoinfektioon. Kampylobakteerilajeista erityisesti Campylobacter jejuni ja

C. coli ovat ihmiselle patogeenisia. Suomalaisten epidemiologisten tutkimusten mukaan uimavesi

on ihmiselle merkittävä kampylobakteerin tartuntalähde. Myös muualla on saatu epidemiologisissa

tutkimuksissa samansuuntaisia tuloksia. Kesäaikaan rannoilla elävät luonnonvaraiset linnut ovat

tärkeitä uimavesien kampylobakteerikontaminaation lähteitä.

Yleensä ihmisten kampylobakteeri-infektiot ovat itsestään rajoittuvia eikä antibioottihoitoa tarvita.

Ainoastaan vakavissa tapauksissa potilasta hoidetaan mikrobilääkkeillä. Kampylobakteerien

fluorokinoloni- ja makrolidiresistenssi on lisääntynyt merkittävästi 1990-luvulta lähtien monessa

osassa maapalloa. Mikrobilääkeherkkyyden väheneminen on merkittävä kansanterveydellinen uhka.

Vesien ulostesaastutusta voidaan tutkia joko määrittämällä suoraan haluttu suolistopatogeeni

vesinäytteestä tai osoittamalla ulostesaastutus indikaattoribakteerien avulla. Näitä indikaattoreita

ovat esimerkiksi Escherichia coli, suolistoperäiset enterokokit ja Clostridium perfringens.

Indikaattoribakteerin määrien suhteista voidaan saada tietoa mahdollisesta ulostesaastutuksen

lähteestä (ihminen, linnut).
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2. Kirjallisuuskatsaus
2.1. Kampylobakteerit
Kampylobakteerit (Campylobacter spp.) kuuluvat kuuluvat Campylobacteriaceae heimoon. Samaan

heimoon kuuluvat myös suvut Arcobacter ja Sulfurospirillum. Kampylobakteereita tunnetaan 16

lajia, jotka joko aiheuttavat erilaisia tauteja eri eläinlajeissa tai kolonisoivat suolistossa

suolistomikrobistona (Taulukko 1).

Kampylobakteerit ovat käyriä, S-muotoisia tai spiraaleja gram-negatiivisia sauvoja. Kooltaan ne

ovat 0,2–0,9 m paksuja ja 0,5–5 m pitkiä. Suurin osa kampylobakteerilajeista on

mikroaerofiilisia, mutta jotkut lajit voivat kasvaa aerobisesti tai anaerobisesti. Vanhoissa viljelmissä

tai oltuaan liian pitkään ilman kanssa tekemisissä kampylobakteerit voivat muuttua muodoltaan

kokkoideiksi. Kokkoidimuotoinen bakteeri ei yleensä ole enää elävä.  Kampylobakteerit ovat

yleensä liikkuvia. Niillä on yksi flagella joko toisessa tai molemmissa päissä. Osalla kampylo-

bakteereista ei ole lainkaan flagellaa (Murray et al., 2003).

Useat kampylobakteerilajit ovat zoonoottisia. Tärkeimpiä tällaisia lajeja ovat C. jejuni ja C. coli.

Eläimiä pidetään niiden reservuaarina. Kampylobakteereita esiintyy muun muassa villilinnuissa,

siipikarjassa, naudoissa, lampaissa, sioissa ja lemmikkieläimissä (Brittingham et al., 1988; Broman

et al., 2002; Waldenstrom et al., 2002; Murray et al., 2003; Lillehaug et al., 2005; Humphrey et al.,

2007; Waldenstrom et al., 2007). Laajan isäntäkirjon vuoksi kampylobakteereita esiintyy yleisesti

luonnonvesissä.
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Taulukko 1. Tärkeimpiä kampylobakteerilajeja, niiden esiintyminen eri isännissä sekä niiden

aiheuttamia sairauksia (Humphrey et al., 2007).

Laji Tunnettu lähde/lähteet Tartuntaan littyvät taudit
Ihmisillä Eläimillä

Campylobacter coli Siat, siipikarja, naudat
lampaat, linnut

Suolistotulehdus,
verenmyrkytys

Suolistotulehdus

C. fetus ssp. fetus Naudat, lampaat Verenmyrkytys,
suolistotulehdus, abortti,

aivokalvontulehdus

Nautojen ja lampaiden
abortit

C. fetus ssp. venerealis Naudat Verenmyrkytys Nautojen tarttuva
hedelmättömyys

C. helveticus Kissat, koirat Ei tiedossa Kissojen ja koirien
suolistotulehdus

C. hyointestinalis ssp.
hyointestinalis

Siat, naudat, hamsterit,
hirvieläimet

Suolistotulehdus Sikojen ja nautojen
suolistotulehdus

C. jejuni ssp. jejuni Siipikarja, siat, naudat,
lampaat, koirat, kissat, vesi,

linnut, minkit, kanit,
hyönteiset

Suolistotulehdus,
mahatulehdus,

aivokalvontulehdus, abortti,
peräsuolentulehdus,

Guillan-Barré syndrooma

Suolistotulehdus, lintujen
maksatulehdus

C. lari Linnut (myös siipikarja),
vesi, koirat, kissat, apinat,

hevoset, hylkeet

Suolistotulehdus Lintujen suolistotulehdus

2.1.1. Kampylobakteerit ihmisten sairauksien aiheuttajina
Kampylobakteerit ovat maailmanlaajuisesti yleisimpiä ihmisten bakteeriperäisen ripulin aiheuttajia.

Yleisimmät ihmisille tautia aiheuttavat kampylobakteerilajit ovat C. jejuni ja C. coli. Myös muita

lajeja (C. upsaliensis, C. concisus, C. curvus, C. rectus, C. sputorum biovar sputorum ja C.

hyointestinalis) on eristetty oireilevien ja oireettomien ihmisten ulosteista (Lastovica and Le Roux,

2001). Taudin inkubaatioaika on 1–10 päivää. Yleisimmin oireet ilmenevät neljän päivän sisällä

tartunnasta (Humphrey et al., 2007). Oireina on ripulia, joka vaihtelee lievästä vakavaoireiseen ja

voi olla vetistä tai veristä. Kuumetta, pääkipua, heikotusta ja syömättömyyttä voi myös esiintyä.

Oireet eivät yleensä kestä yli kymmentä päivää (Moore et al., 2005; Humphrey et al., 2007).

Yleensä kampylobakteeri-infektioita ei hoideta mikrobilääkkeillä, sillä infektio on lievä, lyhyt ja

itsestäänrajoittuva (Engberg et al., 2001). Tauti uusiutuu 5–10 % hoitamattomista potilaista (Murray

et al., 2003). Vakavissa tapauksissa tarvitaan mikrobilääkehoitoa. Tällaisia tapauksia ovat

pitkäkestoinen, septikemian aiheuttanut tai muualle elimistöön levinnyt infektio(Engberg et al.,

2001). Hoitoon käytetään makrolideja (erytromysiini, tylosiini), tetrasykliinejä (oksitetrasykliini,

tetrasykliini) tai fluorokinoloneja (enrofloksasiini, siprofloksasiini) (Hirsh and Zee, 1999).
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Infektionjälkeisiä sairauksia esiintyy eri tutkimusten mukaan alle 1–7 %:lla sairastuneista, ja ne

voivat olla hyvinkin vakavia (Moore et al., 2005; Humphrey et al., 2007).  Infektion jälkeen

ihmisillä voi esiintyä reaktiivista artriittia, nokkosihottumaa ja eryteema nodosumia (ihon

läikittäistä punoitusta). Yleisin Guillan-Barré (GBS) ja Miller Fisher sydroomia edeltävä tekijä on

C. jejuni -infektio (Humphrey et al., 2007).

GBS on akuutti demyelisoiva ääreishermoston sairaus, joka johtaa halvaantumiseen. Taudista on

kolme erilaista kliinistä muotoa, joista lievin on Miller Fisherin syndrooma. Miller Fisherin

syndroomassa oireina ovat ataksia ja silmälihashalvaus. Patogeneesimekanismina on C. jejunin

antigeenisten lipopolysakkaridien ja ääreishermojen membraanin GM1 gangliosidien

samankaltaisuus. GBS on erittäin vakava ja sen aiheuttama kuolleisuus on 2–3 %. 20 % tapauksista

jälkitautina on pahoja neurologisia oireita (Moore et al., 2005).

Kampylobakteeri-infektiot ovat ihmisillä yleensä sporadisia. Tärkeimpinä riskitekijöinä pidetään

raa'an siipikarjan lihan käsittelyä tai huonosti kypsennetyn siipikarjan lihan syömistä. Muita

riskitekijöitä ovat juomavesi, ulkomailla matkustaminen, sianlihan syönti, raakamaidon juominen,

lintujen likaaman maidon juominen ja kontaktit koirien ja kissojen kanssa (Altekruse et al., 1999).

Suomessa on raportoitu useita tapauksia, joissa juomavesi on ollut tartuntalähteenä (Hanninen et al.,

2003). Tärkeimmiksi riskitekijöiksi Suomessa case-control tutkimuksessa saatiin raa'an tai huonosti

kypsennetyn lihan käsittely, oman kaivoveden juominen ja uiminen luonnovesissä (Schonberg-

Norio et al., 2004). Kansanterveyslaitoksen raportista (2007) käy hyvin ilmi, kuinka kotimaiset

kampylobakteeritartunnat ajoittuvat pääasiassa kesäkuukausille. Vuosina 2004–2006 tammikuusta

toukokuuhun kotimaisia tapauksia on alle 50/kuukausi. Heinäkuussa ja elokuussa tartuntojen määrä

on ollut suurimmillaan: heinäkuussa 2005 lähes 350 tapausta ja elokuussa hiukan alle 200 tapausta.

Tartunnalle altistavat kesäiset harrastukset kuten grillaaminen, uiminen ja luonnonvesien juominen

retkeillessä. Myös kesäisin lisääntyvät kärpäset ovat mahdollisia tartunnanlevittäjiä (Kuusi and

Siitonen, 2007).

2.1.2. Eläinten kampylobakteerit
McFayden ja Stockman havaitsivat jo vuonna 1913 yhteyden lampaiden aborttien ja

kampylobakteerien välillä. Vuonna 1918 Smith nimesi abortoiduista naudan sikiöistä eristetyn

organismin Vibrio fetukseksi (Moore et al., 2005). Myöhemmin nimi muutettiin Campylobacter

fetukseksi.
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Joissakin maissa kampylobakterioosi on yksi yleisimmistä uuhien abortin aiheuttajista. Abortteja

aiheuttavat C. fetus ssp. fetus ja C. jejuni. Uuhet saavat tartunnan suun kautta. Kampylobakteerien

lähteenä voivat olla lintujen tai nisäkkäiden ulosteet tai toisen uuhen abortoitunut sikiö. Tiineellä

uuhella elimistöön päätynyt kampylobakteeri pääsee verenkierron kautta kohtuun ja aiheuttaa

kuolioisen istukkatulehduksen. Seurauksena ovat myöhäiset abortit, ennenaikaisesti syntyneet

karitsat tai heikot karitsat. Herkässä laumassa jopa 20 % uuhista abortoi. Infektiosta selvinneille

uuhille syntyy immuniteetti, joka kestää vähintään 3 vuotta (Quinn et al., 2002).

Campylobacter fetus ssp. venerealis on yleisin nautojen genitaalien kampylobakterioosin aiheuttaja.

Oireettomat kantajasonnit levittävät kampylobakterioosia herkkiin lehmiin astutuksen yhteydessä.

C. fetus ssp. venerealis elää sonnin esinahan poimuissa aiheuttamatta sonnille oireita. Lehmän

sairastuminen ilmenee varhaisina alkiokuolemina, kiiman uusimisena epäsäännöllisin välein ja

toisinaan abortteina. Noin kolmasosa lehmistä jää kantajiksi. Tällöin C. fetus ssp. venerealis elää

lehmän emättimessä. Kiimakierron progestationaali vaiheessa, jolloin neutrofiilien määrä ja

aktiivisuus laskevat, infektio voi levitä kohtuun ja munanjohtimiin. Kohdun infektoitumisen jälkeen

hedelmättömyys kestää yleensä 3–5 kuukautta. Tämän jälkeen kehittyy luonnollinen immuniteetti

(Quinn et al., 2002).

Campylobacter jejuni ja C. coli on osana normaalimikrobistoa monien eläinlajien suolistossa.

Sikoja, nautoja ja lampaita tutkittaessa havaittiin, että eniten kampylobakteereita esiintyy sioilla

(66 %). Naudoista 24 %:sta ja lampaista 22 %:sta löydettiin kampylobakteereita. Sioilla esiintyy

pääasiassa C. colia. Naudoilta ja lampailta eristetyistä kampylobakteereista 75 % oli C. jejunia.

Ripuloivista sioista löytyi enemmän C. colia kuin terveistä. Tätä eroa ei havaittu muilla eläinlajeilla

(Manser and Dalziel, 1985).

2.1.3. Lintujen kampylobakteerit
Sekä villilinnuilla että kotieläiminä pidettävillä linnuilla esiintyy yleisesti kampylobakteereita

(Waldenstrom et al., 2002). Ohiossa tehdyssä tutkimuksessa 50 % vesilinnuista kantoi suolistossaan

C. jejunia. Eri lintulajien välillä ei havaittu merkittävää eroa (Fallacara et al., 2001). Lintujen

suolistossa olevia kampylobakteereita pidetään kommensaaleina, sillä niitä esiintyy paljon, eikä

niistä näytä olevan linnuille haittaa (Waldenstrom et al., 2002; Abulreesh et al., 2006). Lisäksi

kampylobakteerien optimikasvulämpötila on hyvin lähellä lintujen ruumiinlämpöä (Waldenstrom et

al., 2002).
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Lintujen elintavoilla on selvä vaikutus siihen kuinka paljon niillä esiintyy kampylobakteereita.

Rannoilla elävillä ja selkärangattomia syövillä linnuilla jopa 85 %:lla esiintyi kampylobakteereita.

Sen sijaan ilmasta selkärangattomia syövillä lajeilta ei löydetty lainkaan kampylobakteereita

(Waldenstrom et al., 2002). Vesistöissä ja niiden läheisyydessä elävät linnut saattavat olla

merkittäviä kampylobakteerien levittäjiä (Fallacara et al., 2001). Ulosteen saastuttama vesi saattaa

olla uhka ihmisten terveydelle. Toisaalta Norjassa tutkituilla merihanhista, heinäsorsista ja

kalliokyyhkyistä oli vain vastaavasti 7/100, 1/5 ja 0/100 kampylobakteeripositiivista. Tutkijat eivät

pitäneet löydöksiensä perusteella kyseisiä lintuja merkittävinä ihmisten infektioiden lähteenä

(Lillehaug et al., 2005).

Siipikarja on merkittävänä pidetty ihmisten kampylobakteeri-infektioiden lähde. Uudessa-

Seelannissa tehdyssä tutkimuksessa jopa 89,1 % kypsentämättömästä kananlihasta löytyi C. jejunia

tai C. colia (Wong et al., 2007).  Belgian dioksiinikriisi vuonna 1999 osoitti siipikarjan tärkeäksi

infektiolähteeksi, sillä siipikarjan lihan vetäminen pois markkinoilta aiheutti 40 % vähenemisen

ihmisten kampylobakteeritapauksissa. Tapausten määrä nousi entiseksi, kun siipikarja palautettiin

markkinoille (Moore et al., 2005).  Eri maista koottujen tietojen mukaan keskimäärin 58,7 %

kanaparvista oli positiivisia kampylobakteerien suhteen. Vähittäismyynnissä olevasta kananlihasta

keskimäärin 57,4 % pystyttiin eristämään kampylobakteeria. Sen lisäksi, että kampylobakteereita

pystytään eristämään lähes 60 % kananlihasta, lihassa esiintyy kampylobakteereita suuria määriä

(Humphrey et al., 2007). Kontaminoitunut siipikarjanliha kontaminoi helposti keittiössä muita

ruoka-aineksia, joita ei kypsennetä.

Siipikarjassa esiintyvässä kampylobakteerien määrässä havaitaan vuodenaikaisvaihtelua kuten

ihmistapauksissakin. Ajallisesti siipikarjassa esiintyvä huippu on hiukan myöhemmin kuin

ihmistapauksissa. Ihmisten ja siipikarjan infektiohuipun synkronisaatiota ei ole helppo osoittaa.

Tutkimusten mukaan ihmistapausten määrän nousu kesäaikaan ei todennäköisesti johdu

siipikarjatapausten nousun määrästä, vaan molemmat johtuvat jostain vielä tuntemattomasta

ympäristötekijästä (Humphrey et al., 2007).

2.1.4. Näytteiden kerääminen ja kuljetus kampylobakteerien toteamiseksi
Kampylobakteereita tutkitaan yleensä ulostenäytteistä. Myös verestä on eristetty

kampylobakteereita. Ulostenäytteitä kerätessä tulee käyttää kuljetuselatusainetta, mikäli näytettä ei

tutkita kahden tunnin sisällä näytteenotosta tai jos kyseessä on vanupuikolla peräsuolesta otettu

näyte. Kampylobakteereille soveltuu monentyyppiset kuljetuselatusaineet. Esimerkiksi alkaalinen

peptonivesi, jossa on tioglykolaattia ja kystiiniä, modifioitu Stuart ja Cary - Blair elatusaine ovat
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toimivia kuljetuksessa. Sopivin kuljetuselatusaine vaikuttaa olevat Cary - Blair, jossa on hiiltä

suojaamassa kampylobakteereita sekä agar agarin määrää on vähennetty (1,6 g/l). Tätä elatusainetta

käytettäessä näyte tulee säilyttää +4 °C, mikäli sitä ei tutkita heti (Murray et al., 2003).

Martin Skirrow´n vuonna 1977 kehittämä selektiivinen kasvualusta toi mahdollisuuden eristää

kampylobakteereita ihmisten ulosteista. Vaikka menetelmä toimi hyvin ihmispotilailla, eläinten

ulosteita ja ympäristönäytteitä tutkittaessa siinä oli puutteita. Näytteiden muut bakteerit kasvoivat

Skirrow´n alustalla liian hyvin. Tästä syystä Bolton ja Robertson kehittivät Preston elatusaineen,

joka on selektiivisempi kuin Skirrow´n elatusaine. Bolton kehitti myös alustan, jossa aktiivihiili

korvaa veren ja jossa antibioottikoostumus poikkeaa edellisistä alustoista (Moore et al., 2005).

Kampylobakteerien viljelyyn käytetään yleisesti selektiivistä hiilipohjaista modified cefoperazon-

charcoal-deoxycholate-agar -levyä (mCCDA), Skirrowin agaria tai Preston-agaria (Endtz et al.,

1991; Abulreesh et al., 2006).  Kasvualustoissa käytetyt antibiootit estävät homeiden, hiivojen ja

gram-positiivisten bakteerien kasvua. Skirrow'n agarissa ja mCCDA:ssa amfoterisiini B toimii

homeiden ja hiivojen kasvun estäjänä. Laajakirjoisen kefoperatsonin lisääminen mCCDA:han estää

ulosteen muiden bakteerien kasvua. Selektiivisillä agareilla näytteistä voidaan todeta ainakin

Campylobacter jejuni, C. coli ja C. lari. Harvinaisemmat lajit saattavat jäädä toteamatta, sillä ne

ovat herkkiä kefoperatsonille (Moore et al., 2005).

Jos oletetaan, että näytteessä on vain vähän kampylobakteereita, tulee näyte rikastaa ennen viljelyä.

Rikastus tapahtuu yleisesti Bolton-liemessä, johon on lisätty hevosen verta ja antibiootteja.

Rikastaminen voidaan tehdä myös Preston-liemessä (Abulreesh et al., 2006).  Rikastelientä, johon

näyte on suspensoitu, inkuboidaan 48 h mikroaerofiilisesti. Paras inkubointilämpötila selektiiviselle

agarille viljellylle kampylobakteerille on +42 °C.  Rikastelientä viljellään mCCDA-levylle.

Perinteinen viljelymenetelmä on edullinen ja käytännössä helposti toteutettava. Se toimii hyvin

yleisimpien lajien C. jejunin ja C. colin kohdalla, mutta harvinaisemmat lajit saattavat jäädä

havaitsematta. Tunnistus tapahtuu vain sukutasolle ja tulosten saaminen vie aikaa 48 tuntia

(Kulkarni et al., 2002). Suurin osa kampylobakteereista vaatii kasvaakseen mikroaerofiiliset

olosuhteet. Optimaalisimmat olosuhteet ovat 5 % O2, 10 % CO2 ja 85 % N2. Viljelmistä saadaan

eristettyä bakteeria tarkempiin tutkimuksiin, mm. lajinmääritystä ja antibioottiresistenssi tutkimusta

varten.

Kampylobakteerit tunnistetaan tyypillisten pesäkkeiden ja gram-värjäyksen perusteella. Lajitason

tunnistus tehdään yleisesti vain hippuraatin hydrolyysin ja katalaasin ja oksidaasin tuoton avulla.
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Tällä tavoin todetaan onko kyseessä C. jejuni vai jokin muu kampylobakteerilaji.

Molekyylibiologiset tekniikat, kuten PCR, ovat mahdollistaneet nopean tavan selvittää

kampylobakteerien esiintymistä ja helpottaneet lajidiagnostiikkaa. PCR:n etuna on, että sillä

voidaan havaita ja tunnistaa myös harvinaisemmat kampylobakteerilajit, jotka perinteisellä

viljelymenetelmällä saattavat jäädä havaitsematta. Kampylobakteerit voidaan tunnistaa PCR:llä

lajitasolle saakka. Lisäksi tulos saadaan nopeasti samana päivänä. Haittapuolena PCR:ssä on, että

siitä ei saada eristettyä bakteeria jatkotutkimuksia varten (Kulkarni et al., 2002).

2.2. Ulostesaastutuksen indikaattoribakteerit
Ulostesaastutuksen indikaattoribakteereiden avulla pyritään selvittämään onko veteen päässyt

ulosteita ja niissä mahdollisesti olevia patogeeneja. Ulostesaastutusta voivat aiheuttaa esimerkiksi

sadevesien aiheuttamat huuhtoumat, jätevesipäästöt tai lintujen ja muiden eläinten ulosteet..

Indikaattoribakteerien avulla pyritään ennustamaan esiintyykö vedessä ihmiselle patogeenisia

bakteereita. Ideaalisen indikaattoribakteerin ominaisuuksiin kuuluvat: 1) indikaattoribakteeria ei ole

saastumattomassa vedessä, mutta suolistopatogeenien saastuttamasta vedestä sitä on löydettävissä,

2) indikaattoribakteeri ei lisäänny ympäristössä, 3) indikaattoribakteeria on vedessä suurempi määrä

kuin patogeenista bakteeria, 4) indikaattoribakteeri reagoi ympäristön stressitekijöihin samoin kuin

patogeeni, jonka olemassaolon ennustamiseen sitä käytetään ja 5) indikaattoribakteerille on

olemassa eristys, tunnistus ja arviointimenetelmät (Hörman, 2005).

Totaalisia ja fekaalisia koliformisia bakteereita on pitkään käytetty ulostesaastutuksen

indikaattoreina. Ne eivät ole kuitenkaan erityisen hyviä indikaattoreita, sillä niiden ekologia,

esiintyminen ja stressinsietokyky eroavat liikaa patogeenisista bakteereista (Scott et al., 2002).

Koliformisten bakteerien käyttöarvoa ulostesaastutuksen indikaattoribakteerina heikentää se, että ne

voivat olla peräisin muualtakin kuin tasalämpöisten eläinten suolistosta, esimerkiksi

puuteollisuudesta tai vedenjakeluverkoston biofilmistä (Toranzos and McFeters, 1997). Tämän

vuoksi on etsitty bakteereita, jotka kuvaisivat paremmin ulostesaastutusta ja patogeenien

esiintymistä. Tällaisia bakteereita ovat esimerkiksi Escherichia coli, suolistoperäiset enterokokit ja

Clostridium perfringens.

2.2.1. Escherichia coli
Escherichia colia esiintyy suuria määriä ihmisten ja eläinten ulosteissa. Sitä löydetään harvoin

ilman ulostekontaminaatiota, joten se kuvaa hyvin ulostesaastutusta (Scott et al., 2002).
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E. colin esiintyminen näyttää ennustavan merkittävästi suolistopatogeenien esiintymistä. Sen sijaan

E. colin määrän ja suolistopatogeenien esiintymisen väliltä ei löytynyt yhteyttä (Hörman, 2005).

Trooppisissa ja subtrooppisissa olosuhteissa E. coli pystyy lisääntymään maaperässä(Scott et al.,

2002). Tällaisissa olosuhteissa E. colin käyttämien indikaattoribakteerina ei anna luotettavaa tietoa

ulostesaastutuksesta.

2.2.2. Suolistoperäiset enterokokit
Suolistoperäiset enterokokit ovat erityisen hyviä indikaattoribakteereja merivesien ulostesaastutusta

arvioitaessa. Enterokokkeja on ainakin viisi eri lajia: Enterococcus faecalis, E. faecium, E. durans,

E. gallinarum ja E. avium (Scott et al., 2002). E. faecalista pidetää erityisesti ihmisten aiheuttaman

ulostesaastutuksen indikaattorina, mutta sitä löytyy myös koirilta ja kanoilta. Samassa

tutkimuksessa kanadanhanhilta, naudoilta, hirvieläimiltä ja sioilta ei löytynyt E. faecalista (Wheeler

et al., 2002). Suolistoperäisiin enterokokkeihin lasketaan myös Streptococcus bovis ja S. equinus,

vaikka ne edustavat Streptococcus-sukua. Nämä Streptococcus-suvun bakteerit esiintyvät ulosteissa

ja kasvavat tyypillisinä pesäkkeinä enterokokkien kasvattamiseen tarkoitetuilla alustoilla (Devriese

et al., 1992).

2.2.3. Clostridium perfringens
Clostridium perfringensiä esiintyy kaikkien lämminveristen eläinten ulosteissa. Klostridit

muodostavat itiöitä, jotka ovat erittäin säilyviä. Tästä syystä klostrideja voidaan käyttää osoittamaan

ulostesaastutusta, josta on kulunut jo jonkin aikaa sekä ennustamaan mahdollista virussaastutusta

(Toranzos and McFeters, 1997; Scott et al., 2002).

2.3. Uimaveden hygieeninen laatu
Uimaveden laadusta säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (2006/7/EY)

uimaveden laadun hallinnasta. Direktiivin mukaan uimavesi luokitellaan neljään laatuluokkaan:

huono, riittävä, hyvä ja erinomainen. Luokittelun perusteena on veden mikrobiologinen laatu, jota

arvioidaan suolistoperäisten enterokokkien ja Escherichia colin avulla, sekä laadun varmistamiseksi

tehdyt tarvittavat toimenpiteet. Rannikkovesissä uimaveden laatu luokitellaan erinomaiseksi, jos

siinä on suolistoperäisiä enterokokkeja alle 100 pesäkettä muodostavaa yksikköä (pmy)/100ml vettä

ja E. colia alle 250 pmy/100 ml. Laadultaan huonossa vedessä on suolistoperäisiä enterokokkeja yli

185 pmy/100ml ja E. colia yli 500 pmy/100ml (Euroopan parlamentti ja neuvosto).
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Uimaveden laatu arvioidaan kuluvan ja kolmen edellisen uimakauden näytteiden perusteella.

Näytteitä tulee olla vähintään 16 näytettä (4 näytettä /uimakausi). Poikkeustapauksissa näytteiden

määrä voi olla pienempi tai suurempi.

2.4. Mikrobilääkeresistenssi
Bakteereilla on sekä luonnollista että hankittua mikrobilääkeresistenssiä. Mikrobilääkkeiden käytön

määrällä ja resistenssin lisääntymisellä on selvä yhteys (Aarestrup and Wegener, 1999).

Luonnollista resistenssiä esiintyy, kun bakteerilta puuttuu mekanismi, johon mikrobilääkkeen teho

perustuu tai bakteerin soluseinämän rakenne estää lääkkeen pääsyn solun sisään. Luonnollista

resistenssiä esiintyy esimerkiksi vankomysiiniä vastaan Enterobacteriaceae-heimon bakteereilla.

Hankittu resistenssi syntyy mutaatioiden ja siirtyvän geneettisen materiaalin välityksellä.

Bakteerien kyky hankkia antibioottiresistenssiä vaihtelee paljon. Gram-negatiivisilla bakteereilla on

kyky kehittää herkästi resistenssiä. Erityisesti Enterobacteriaceae-heimon bakteereilla (Bordetella,

Haemophilus, Pasteurella ja Pseudomonas) hankittua resistenssiä esiintyy kasvavassa määrin

(Prescott et al., 2000).

Hankitun resistenssin muotoja ovat joko mutaatiot mikrobilääkkeen vaikutuksen

kohdegeenissä/-geeneissä tai siirtyvä mikrobilääkeresistenssi (plasmidit ja integronit). Siirtyvän

mikrobilääkeresistenssin mekanismeja ovat transduktio, transformaatio, konjugaatio, transposonit ja

integronit.

Mikrobilääkkeiden käyttö ei lisää resistenssiä aiheuttavien mutaatioiden syntyä, vaan poistaa

bakteeripopulaatiosta ne bakteerit, jotka eivät kestä kyseistä mikrobilääkettä. Resistentit bakteerit

jäävät jatkamaan lisääntymistä ja syntyy resistentti populaatio. Resistentin populaation kehittymistä

edistää bakteerien lyhyt generaatioaika. Yhtä mikrobilääkettä vastaan resistenssin saatuaan bakteeri

on herkempi saamaan resistenssin myös muita mikrobilääkkeitä vastaan (Prescott et al., 2000).

Resistenssiä tutkitaan määrittämällä pienin konsentraatio, joka estää bakteerien kasvun (Minimal

Inhibitory Concentration, MIC). Erilaisten laimennossarjojen avulla tutkitaan, mikä

mikrobilääkekonsentraatio riittää estämään bakteerin kasvun. Bakteerit luokitellaan herkkiin

(susceptible, S), resitentteihin (resistent, R) ja välimuotoihin (Intermediate, I). Herkän ja resistentin

rajana pidetään sellaista konsentraatiota, joka voidaan turvallisesti saavutta eläimen tai ihmisen

elimistössä. Eri mikrobilääkkeillä tämä raja-arvo voi olla hyvin erilainen.

Molekylaarisilla tekniikoilla pystytään havaitsemaan geeneissä tapahtuneita mutaatioita, jotka

aiheuttavat mikrobilääkeresistenssiä. Tällaisia ovat esimerkiksi C. colilla ja C. jejunilla gyrA-

geenissä esiintyvät mutaatiot, jotka tekevät ne resistenteiksi siprofloksasiinille.
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Molekyylibiologisten tekniikoiden etuna on, että niillä voidaan tutkia suuria määriä näytteitä

yhdellä kertaa. Haittana on, että molekylaarisilla tekniikoilla ei havaita uusia eikä harvinaisia

resistenssimekanismeja (Moore et al., 2005).  Yleensä molekylaarisia tekniikoita käytetään

varmistamaan MIC-määrityksissä saatuja tuloksia.

Eviran vuonna 2007 julkaiseman raportin mukaan suomalaisista tuotantoeläimistä eristetyillä

kampylobakteereilla esiintyy vain vähän mikrobilääkeresistenssiä. Resistenssiä esiintyi eniten

sioista eristetyissä C. coli -kannoissa. Näillä esiintyi enrofloksasiini-, erytromysiini-,

nalidiksiinihappo-  ja oksitetrasykliiniresistenssiä. Nautojen ja broilerien C. jejuni -kannoilla

esiintyi ampisilliini- (broileri ja nauta), enrofloksasiini- (nauta), nalidiksiinihappo- (broileri ja

nauta) ja oksitetrasykliiniresistenssiä (nauta). Kansainvälisesti vertailtaessa kampylobakteereilla

esiintyi Suomessa erittäin vähän mikrobilääkeresistenssiä (Myllyniemi et al., 2007). Kasvava

makrolidi-  (esim. erytromysiini) ja fluorokinoloniresistenssi (esim. siprofloksasiini) on ollut

merkittävä ongelma Euroopassa 1990-luvulta lähtien (Moore et al., 2005).

Tuotantoeläimiä pidetään merkittävänä reservuaarina resistenteille kampylobakteerikannoille.

Resistentit bakteerit voivat siirtyä ihmisiin elintarvikeketjun tai veden välityksellä ja aiheuttaa näin

kansanterveydellisiä ongelmia. Resistenssin seuraamista pidetään tärkeänä kolmesta syystä:

1) suolistoinfektioissa täytyy pystyä valitsemaan mikrobilääke, joka tehoaa patogeeniseen

bakteerikantaan, 2) moniresistentit kannat halutaan havaita ajoissa, 3) resistenssin siirtyminen

kampylobakteerilajien välillä ja muiden suolistomikrobien välillä kertoo siirtyvästä resistenssistä,

joka on uhka mikrobilääkkeiden teholle (Moore et al., 2005).

Escherichia coli on yleensä herkkä mikrobilääkkeille. Ampisilliini-, streptomysiini- , sulfonamidi-

ja tetrasykliiniresistenssiä on havaittu.  (Aarestrup and Wegener, 1999).  Suomessa E. colin

resistenssitilanne on kansainvälisesti vertailtuna hyvä. FINRES-Vet-ohjelmassa tehdyn kartoituksen

mukaan sioista eristetyissä E. coli -kannoissa esiintyi eniten oksitetrasykliini- (~16 %),

streptomysiini- (~15 %), sulfametoksatsoli- (~11 %), trimetopriimi-(~8 %) ja ampisiiniresistenssiä

(~6 %). Myös myös kloramfenikoli-, enrofloksasiini-, nalidiksiinihappo- ja neomysiiniresistenssiä

esiintyi. Naudoista eristetyissä E. coli -kannoissa esiintyi resistenssiä vähemmän kuin sioista

eristetyissä kannoissa (Myllyniemi et al., 2007).
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3.Työn tarkoitus
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kuinka yleisesti lokkien (Laridae-heimo)  ja

valkoposkihanhien (Branta leucopsis) ulosteissa esiintyi kampylobakteereita kesällä 2007 ja mikä

on lintujen potentiaalinen merkitys uimavesien kampylobakteerikuormittajina.

Toisena tarkoituksena oli selvittää Helsingin uimavesien yleistä ulostesaastutusta rannoilla kesällä

2007. Tutkimuksessa oli mukana rantoja, joissa esiintyi yleisesti valkoposkihanhia ja rantoja, joilla

vesilinnut olivat harvinaisempia. Selvitys tehtiin indikaattoribakteerien (E. coli, suolistoperäiset

enterokokit ja C. perfringens) avulla. Tarkoituksena oli myös selvittää voiko C. perfringensiä

käyttää kuvaamaan lintujen aiheuttamaa ulostesaatutusta.

Tutkimuksen kolmas tarkoitus oli selvittää vesistä ja lokkien ja valkoposkihanhien ulosteista

eristetyjen kampylobakteerien ja E. colien mikrobilääkeresistenssiä.
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4. Aineisto ja menetelmät
4.1. Lintujen ulostenäytteiden kerääminen
Lintujen ulostenäytteitä kerättiin 125 kappaletta. Näytteet kerättiin 11.6.–11.7.2007 välisenä aikana.

Näytteistä 84 oli lokeista ja 41 valkoposkihanhista. Näytteet kerättiin tuoreina maasta

kuljetusputkeen (Probact, Technical Service Consultants Ltd., Schofield st, Heywood, Iso-

Britannia) ja kuljetettiin 2 h sisällä kylmiöön (+5 °C). Näytteitä kerättiin Helsingistä Kauppatorilta

(13 lokin ulostetta), Seurasaaresta (8 lokin ulostetta), Merimelojien majan läheisyydestä (10

valkoposkihanhen ulostetta), Vanhankaupunginkosken läheisyydestä (15 valkoposkihanhen ja 2

lokin ulostetta), Arabianrannasta (10 valkoposkihanhen ulostetta), Hakaniemen torilta (3

valkoposkihanhen ulostetta) ja Kaivopuistosta (3 valkoposkihanhen ulostetta) sekä Espoosta

Ämmässuon kaatopaikalta (61 lokin ulostetta).

Lisäksi kerättiin 13 ulostenäytettä valkoposkihanhista (Helsingin Vanhankaupungin lahdelta,

Kaivopuistosta ja Hakaniemen rannasta) ja viisi näytettä lokeista (Espoon Ämmässuolta)

kvantitatiivista määritystä varten. Nämä ulosteet kerättiin suoraan maasta pieneen muovipussiin.

4.2. Vesinäytteiden kerääminen Helsingin uimarannoilta
Vesinäytteitä kerättiin viideltä Helsingin uimarannalta 10.6.–1.8.2007 välisenä aikana. Kaikki viisi

uimarantaa, Seurasaari, Hietaranta, Lauttasaari, Mustikkamaa ja Puotila, ovat merenrannalla.

Näytteet kerättiin kohdasta, jossa veden syvyys oli noin 50 cm. Näyte otettiin noin 30 cm

syvyydestä puhtaaseen muovipullon. Samalla mitattiin veden lämpötila näytteenottosyvyydeltä.

Näyte suojattiin suoralta auringonpaisteelta ja kuljetettiin heti kylmälaukkuun, jossa oli

kylmäkalleja. Näytteet kuljetettiin kylmiöön (+5 °C) odottamaan tutkimista. Kuljetus kesti alle 3 h.

4.3. Näytteiden tutkiminen
4.3.1. Kvalitatiivinen kampylobakteeri ja E. coli -tutkimus lintujen ulostenäytteistä
Ulostenäytteet suspensoitiin ensin näytteenottotikusta 0,5 ml:aan Brusella-lientä (Becton, Dickinson

and Company, Sparks, MD, USA). Kampylobakteerien tutkimista varten näyte viljeltiin

näytteenottotikulla mCCDA-levylle (Oxoid Ltd, Basingstoke, Hampshire, Iso-Britannia). Viljelyä

jatkettiin kertakäyttösilmukalla hajoitusviljelyperiaatteella. Levyjä inkuboitiin 48 h inkubaattori-

kaapissa (CO2 10 %, O2 5 %) +37 °C lämpötilassa. Inkuboinnin jälkeen levyt luettiin ja tyypilliset

pesäkkeet merkittiin alustaviksi positiivisiksi. Näistä tehtiin puhdasviljely mCCDA-levylle (Oxoid).

Puhdasviljelmät inkuboitiin samoin kuin alkuperäiset viljelmät. Tyypilliset pesäkkeet varmistettiin

gram-värjäyksellä.
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Positiivisiksi varmistuneet viljelmät viljeltiin vielä kahdelle rinnakkaiselle Brusella-veri-agarille

(Oxoid). Viljelmiä inkuboitiin 48 h +37 °C mikroaerofiilisesti. Toiselta levyltä kasvusto pakastettiin

-70 °C:een kurri-glyserolissa (85 % steriiliä maitoa ja 15 % glyserolia) myöhempiä tutkimuksia

varten. Toisen levyn kasvusto käytettiin hippuraattitestiin, jolla erotettiin C. jejuni muista

kampylobakteerilajeista.

E. colien tutkimista varten Brusellaliemi -suspensiota siirrettiin1 l kertakäyttösilmukalla mFC-

agarille (Difco, Lawrence, Kansas, USA) ja viljeltiin hajoitusviljelyperiaatteella. Levyjä inkuboitiin

24 h aerobisesti +44,5 °C.  Siniset pesäkkeet luettiin mahdollisiksi E. coleiksi. Jokaisesta

positiivisesta viljelmästä valittiin kolme sinistä pesäkettä, jotka viljeltiin puhtaiksi mFC-agarille.

Puhdasviljelmät inkuboitiin kuten edellä.

E. coli varmistettiin puhdasviljelmistä Colilert® 18 -testillä (IDEXX laboratories, Inc., Maine,

USA). Testi suoritettiin liuottamalla yksi annos reagenssia 100 ml:aan peptonivettä (0,1 % peptonia,

0,85 % NaCl). Liuosta pipetoitiin koeputkiin 2 ml/putki. Puhdasviljelmistä siirrettiin 1 l

kertakäyttösilmukalla hiukan bakteerimassaa koeputkiin. Putkia inkuboitiin yön yli +37 °C:ssa.

Tulokset luettiin UV-lampun alla. Fluoresoivat putket merkittiin positiivisiksi. Positiiviset

puhdasviljelmät pakastettiin helmiputkissa -70 °C.

4.3.2. Kvantitatiivinen tutkimus lintujen ulostenäytteistä
Tuoreesta linnun ulostenäytteestä punnittiin 1 g ulostetta koeputkeen. Putkeen lisättiin 9 ml

peptonisuolaliuosta (0,1 % peptonia, 0,85 % NaCl). Mikäli ulosteen määrä oli pienempi kuin 1 g,

laskettiin peptonisuolaliuksen määrä siten, että laimennossuhteeksi tuli 1:10. Uloste sekoitettiin

hyvin käyttämällä Vortex sekoitinta. Koeputkesta pipetoitiin 1 ml ulostesuspensiota heti

sekoittamisen jälkeen toiseen koeputkeen, johon lisättiin myös 9 ml peptonisuolaliuosta.

Ulostesuspension pipetoimiseen käytettiin katkaistuja pipetinkärkiä.

Laimennoksista tehtiin viljelyt Escherichia colin, kampylobakteerien, Clostridium perfringensin ja

suolistoperäisten enterokokkien määrän määrittämistä varten. Käytetyt agarit olivat vastaavasti

mFC (Difco), mCCDA (Oxoid), tryptose-sulfite-cycloserine-agar (TSC-agar) (Becton, Dickinson

and Company) ja Slanetz - Bartley (Scharlay Chemie S.A., Barcelona, Espanja). Maljat kuivattiin

ennen viljelyä hyvin laminaarivirtauskaapissa. Ulostesuspensiota pipetoitiin 100µl/levy, ja se

levitettiin lasisella kolmiosauvalla. Maljat inkuboitiin seuraavasti: E. coli 24h +44,5 °C,

kampylobakteerit 72 h +37 °C mikroaerofiilisesti, C. perfringens  48 h +37 °C anaerobisesti ja
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suolistoperäiset enterokokit 48 h +37 °C. Kampylobakteerit tarkistettiin ensimmäisen kerran jo 48 h

inkuboinnin jälkeen.

Maljoilta laskettiin pesäkkeiden lukumäärä laimennoksissa 10-2 ja 10-3. Niiden avulla laskettiin

bakteerien todennäköinen lukumäärä ulosteessa.

4.3.3. Vesinäytteet Helsingin uimarannoilta
Jokaisesta vesinäytteistä suodatettiin alipaineen avulla 100 ml 0,45 m selluloosa nitraatti kalvon

(Sartorius AG, Goettingen, Saksa) läpi. Suodatuksia tehtiin jokaisesta näytteestä 3 kappaletta.

Kalvot siirrettiin aseptisesti atuloilla elatusaineen päälle. Suolistoperäisten enterokokkien määrä

tutkittiin siirtämällä kalvo Slanetz -  Bartley -agarin (Scharlau Chemie S.A) päälle. Maljaa

inkuboitiin 48 h aerobisesti +37 °C:ssa. Clostridium perfringensin määrä tutkittiin siirtämällä kalvo

TSC-agarille (Becton , Dickinson and Company). Malja laitettiin anaerobikolviin ja sinne laitettiin

AnaeroGen-pussi (Oxoid). Maljoja inkuboitiin 48 h +37 °C:ssa. Kampylobakteereita rikastettiin

inkuboimalla suodatuskalvoa Bolton-liemessä (IDG, Topley House, Wash Lane, Bury, Lancashire,

UK).

E. colin MPN (most probable number) uimavedessä määritettiin Colilert®-18 -testillä (IDEXX)

valmistajan ohjeen mukaan. Kahdesta positiivisesta kuopakkeesta otettiin aseptisesti neulan ja

ruiskun avulla pisara nestettä, joka viljeltiin mFC-agarille (Difco), joka inkuboitiin kuten

ulostenäytteviljemätkin.  Puhdasviljelmät tehtiin yhdestä pesäkkeestä/viljelmä Chromocult-agarille

(Merck KgaA, Darmstadt, Saksa). Sinisenä kasvavat pesäkkeet luokiteltiin E. coleiksi ja pakastettiin

-70 °C helmiputkissa.

4.3.4. Mikrobilääkeherkkyyden tutkiminen
Mikrobilääkeresistenssi tutkittiin uloste- ja vesinäytteistä eristetyistä E. coli- ja kampylobakteeri-

kannoista. Menetelmänä käytettiin maljalaimennossarjaa. Käytetyt mikrobilääkkeet molemmille

bakteereille olivat siprofloksasiini (konsentraatiot 0,064; 0, 125; 0,250; 0,5; 1;2;4;8 µg/ml) ,

tetrasykliini ja ampisilliini (konsentraatiot 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 µg/ml ).  Lisäksi tutkittiin

kampylobakteerien erytromysiiniresistenssi (konsentraatiot 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 µg/ml). Agarina

käytettiin Mueller - Hintonia (Oxoid). Kampylobakteerien tutkimista varten tehtyyn agariin lisättiin

20 ml hevosen verta / 500 ml agaria.

Mikrobilääkeresistenssin tutkimista varten E. coli ja kampylobakteerikannat otettiin pakasteesta.
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E. coli viljeltiin mFC-levylle hajoitusviljely periaatteella. Levyä inkuboitiin 24 h +37 °C.

Viljelmästä otettiin yksi pesäke kertakäyttösilmukalla ja suspensoitiin koeputkeen, jossa oli 5 ml

Mueller - Hinton -lientä (Oxoid). Lientä inkuboitiin 24 h +37 °C. Liemen sameus (bakteerien

määrä) tarkistettiin ja suspensio laimennettiin.1:1000 laimennos tehtiin pipetoimalla Mueller -

Hinton -liemestä 0,1 ml 99 ml:aan peptonisuolaliuosta. Liuos sekoitettiin hyvin ja siitä pipetoitiin 2

ml 78 ml:aan peptonisuolaliuosta (99 ml:n peptonisuolaliuoksesta otettiin 21 ml pois). Liuos

sekoitettiin huolellisesti. Tästä 1:40 laimennokseta pipetoitiin laminaarivirtauskaapissa 200 µl

jokaista näytettä inokulaattorin kaivoihin. Kahdessa sarjassa tuli kuitenkin virhe, ja laimennokset

tehtiin pipetoimalla ensin 2 ml Mueller - Hinton -lientä 78 ml:aan peptonisuolavettä (laimennos

1:40) ja siitä edelleen 1 ml  99 ml:aan peptonisuolavettä (laimennos 1:100). Laimennoksesta tuli siis

pienempi kuin oli tarkoitus. Tämän ei kuitenkaan pitäisi vaikuttaa tuloksiin. Viljely tehtiin

kuivatetuille Mueller - Hinton antibioottimaljoille inokulaattorilla. Kontrollimaljana oli

naudanveriagar.  Maljoja inkuboitiin 24 h +37 °C.

Kampylobakteerit otettiin pakasteesta pipetoimalla 150 µl bakteerisuspensiota Brusella-verilevylle.

Neste viljeltiin levylle 10 µl kertakäyttösilmukalla hajoitusperiaatteella. Levyä inkuboitiin 24 h

+37 °C mikroaerofiilisesti. Viljelmästä tehtiin toinen viljely Brusella-verilevylle. Levy inkuboitiin

samoin kuin edellä. Puhdasviljelmästä otettiin hiukan bakteerimassaa, joka suspensoitiin 5 ml:aan

Mueller - Hinton -lientä. Liemiputkia inkuboitiin samoin kuin Brusella-verilevyjä. Kasvu

tarkistettiin silmämääräisesti, mikäli liemi oli liian sameaa (MacFarland 6), tehtiin laimennos

1:100. Viljely tehtiin kuten E. colilla. Tulokset luettiin 48 h +37 °C mikroaerofiilisen inkuboinnin

jälkeen.
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5. Tulokset
5.1. Kampylobakteerien ja E. colin esiintyminen lintujen ulostenäytteissä
Kaikkiaan 125 linnun ulostenäytteestä 23:sta löytyi kampylobakteereita (18 %) (Taulukko 2).

Viidestätoista (37 %) valkoposkihanhen ulosteesta eristettiin kampylobakteereita. Lokeista

kampylobakteereita eristettiin vain kahdeksasta (10 %) ulostenäytteestä. Eristetyistä

kampylobakteerikannoista 7 oli hippuraattipositiivisia (C. jejuni) ja 16 hippuraattinegatiivisia

(Campylobacter spp).

Lintujen ulostenäytteet kerättiin kahdeksasta eri paikasta. Kauppatorilta kerättiin 13 ulostenäytettä

lokeista. Niistä 3:sta eristettiin kampylobakteereita. Merimelojien majan läheisyydestä kerättiin

valkoposkihanhista 10 ulostenäytettä, joista 1 oli positiivinen. Seurasaaresta kerättiin lokeista 8

ulostenäytettä, joista 1 oli positiivinen. Ämmässuon 61 lokin ulostenäytteestä positiivisia oli 4.

Vanhankaupunginlahdelta kerätyistä 17 ulostenäytteestä (15 valkoposkihanhista ja 2 lokeista) 4 oli

positiivisia. Positiiviset näytteet olivat valkoposkihanhista. Arabianrannasta kerätyistä 10

valkoposkihanhen ulosteesta 8 oli positiivisia. Hakaniemestä ja Kaivopuistosta oli molemmista 3

ulostenäytettä valkoposkihanhista ja molemmista löytyi 1 positiivinen.

Valkoposkihanhien ulostenäytteistä kolme oli ripuliulostetta. Näistä kaikista löytyi

kampylobakteereita.

E. coli eristettiin 60 % lintujen ulostenäytteistä. Lokeilla esiintyi E. colia jonkin verran enemmän

kuin valkoposkihanhilla (Taulukko 2).

Taulukko 2. Lokkien ja valkoposkihanhien ulosteista kesällä 2007 eristetyt Escherichia colit ja

kampylobakteerit.

Kampylobakteerit
Linnut Näytteitä kpl E. coli kpl (%) Campylobacter ssp.

kpl (%)
C. jejuni kpl (%)

Valkoposkihanhet 41 17 (42) 11 (27) 4 (10)

Lokit 84 58 (69) 5 (6) 3 (4)

Yhteensä 125 75 (60) 16 (13) 7 (6)
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5.2. Ulostesaastutuksen indikaattoribakteerien ja kampylobakteerien määrät

lintujen ulosteissa
Valkoposkihanhien ulosteissa oli pieniä määriä tutkittuja bakteeriryhmiä (Kaavio 1). Sen sijaan

Ämmässuon lokeista kerätyissä ulosteissa oli kyseisiä bakteereita niin paljon, etteivät käyttämäni

laimennossarjat riittäneet bakteerimäärän arvioimiseen (Kaavio 2).  Lokkien ulosteista ei pystytty

määrittämään kampylobakteerien määrää, sillä kasvatusalustat kasvoivat täynnä hometta, joka peitti

kaiken muun alleen.
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Kaavio 1. Kampylobakteerien ja ulostesaastutuksen indikaattoribakteerien määrät 13

valkoposkihanhen ulosteissa kesällä 2007.
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Kaavio 2. Ulostesaastutuksen indikaattoribakteerien määrät 5 lokin ulosteissa kesällä 2007.

5.3. Helsingin uimarantojen veden hygieeninen laatu
Vesinäytteistä tutkittujen kampylobakteerien ja ulostesaastutuksen indikaattoribakteerien määrät

olivat yleensä alhaisia (Taulukko 4). Lauttasaarta lukuunottamatta E. colin määrä kasvoi

uimarannoilta kerätyissä näytteissä kesän kuluessa. Kampylobakteereita pystyttiin eristämään vain

kahdesta vesinäytteestä. Toinen näytteistä oli Lauttasaaresta ja toinen Puotilasta.
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Taulukko 4. Helsingin uimavesissä kesällä 2007 esiintyneet ulostesaastutuksen indikaattoribakteerit ja kampylobakteerit.

Paikka Näytteenotto pvm T a E. coli MPN
(/100 ml)

Enterokokit MPN
(/100 ml)

C. perfringens
MPN (/100 ml) Kampylobakteerit

Seurasaari 10.6. 19 2 0 15 -
12.7. 21 177,3 19 69 -
1.8. 18,5 184,2 51 1 -

Hietaranta 10.6. 16 6,3 0 3 -
12.7. 20 53,7 5 31 -
1.8. 18 461,1 139 0 -

Lauttasaari 10.6. 20 18,3 5 4 +
12.7. 21 365,4 30 ~90 -
1.8. 18 90,9 43 5 -

Mustikkamaa 10.6. 17 7,4 0 26 -
12.7. 18,5 20,9 13 28 -
1.8. 16,5 290,9 45 17 -

Puotila 10.6. 21 17,1 0 56 +
12.7. 20 41,6 12 >40 -
1.8. 18 98,7 15 6 -

a veden lämpötila näytteenottohetkellä
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5.4. Kampylobakteerien mikrobilääkeherkkyys
Lintujen ulostenäytteissä ja uimarantojen vesinäytteistä eristetyt kampylobakteerikannat olivat

pääosin herkkiä kaikille tutkituille mikrobilääkkeille (Taulukko 5).

Taulukko 5. Kampylobakteerien herkkyys mikrobilääkkeille. MIC-arvot määritettiin

maljalaimennosmenetelmällä.

Ulostenäytteet Vesinäytteet

Sa Ib Rc S I R

Ampisilliinid 13 2 2 1 0 0

Erytromysiinie 17 0 0 1 0 0

Siprofloksasiinif 16 1 0 0 1 0

Tetrasykliinig 16 1 0 1 0 0

aHerkkä, Susceptible, b Välimuoto, Intermediate, c Resistentti, Resistent

d Raja-arvot 8,16, 32 µg/ml , e Raja-arvot 2, 4, 8 µg/ml , f Raja-arvot 1, 2, 4 µg/ml, g Raja-

arvot 4, 8, 16 µg/ml (Boonmar et al., 2007)

5.5. Escherichia colin mikrobilääkeherkkyys
Lintujen ulosteista eristetyt E. coli -kannat olivat pääosin herkkiä tutkituille mikrobilääkkeille

(Taulukko 6). Yksi vedestä eristetty E. coli -kanta oli resistenssi kaikille kolmelle tutkitulle

mikrobilääkkeelle.

Taulukko 6. Escherichia colin herkkyys mikrobilääkkeille. MIC-arvot määritettiin

maljalaimennosmenetelmällä.

Ulostenäytteet Vesinäytteet

Sa Ib Rc S I R

Ampisilliinid 69 2 5 9 0 1

Siprofloksasiinie 76 0 0 9 0 1

Tetrasykliinif 72 0 4 8 0 2

aHerkkä, Susceptible, b Välimuoto, Intermediate, c Resistentti, Resistant

d Raja-arvot 8, 16, 32 µg/ml, e Raja-arvot 1, 2, 4 µg/ml, f Raja-arvot 4, 8, 16  µg/ml
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6. Pohdinta
6.1. Kvalitatiivinen tutkimus lintujen ulostenäytteistä
Tutkimustulosteni mukaan kampylobakteereita esiintyy 36,6 % valkoposkihanhista ja 9,5 %

lokeista. Tulokset ovat samansuuntaisia kuin muiden tutkijoiden. Ruotsissa tehdyssä tutkimuksessa

kampylobakteereita todettiin 18,8 % kasveja syövistä linnuista, joihin valkoposkihanhet luetaan, ja

50 % opportunisteista, joihin lokit kuuluvat (Waldenstrom et al., 2002). Lokeista tutkimuksessani

löytyi edellä mainittua tutkimusta huomattavasti vähemmän kampylobakteereita. Syynä tähän voi

olla se, että keräämistäni lokkien ulosteista suurin osa oli yhdestä kohteesta, Ämmässuon

kaatopaikalta. Samoin tutkittujen näytteiden määrä oli suhteellisen pieni. Kampylobakteerien

esiintyminen voi vaihdella hyvinkin paljon eri populaatioissa. Toinen syy voi olla Ruotsissa

tehdyssä tutkimuksessa mukana olleiden opportunisteihin kuuluvien lintujen pieni määrä (8 kpl).

Irlantilaisen tutkimuksen mukaan 13,7 % lokeista esiintyy kampylobakteereita (Moore et al., 2002).

Tämä tulos on hyvin samankaltainen kuin omani.

E. colia pystyttiin toteamaan vain 60 % lokkien ulostenäytteistä. Valkoposkihanhien ulosteista

41,5 % eritettiin E. coli.  Kullas ym. (Kullas et al., 2002) tutkivat kanadanhanhia ja havaitsivat

E. colin esiintymisen vaihtelevan kylmien kuukausien 2 %:sta lämpimien kuukausien 94 %:iin.

Näiden tutkimustulosten perusteella E. coli ei ole paras mahdollinen indikaattoribakteeri

kuvaamaan lintujen aiheuttamaa ulostesaastutusta vesistöissä.

6.2. Kvantitatiivinen tutkimus lintujen ulostenäytteistä
Ämmässuon kaatopaikalta kerätyissä lokkien ulosteissa kasvoi enterokokkeja ja E. colia niin

runsaasti, etteivät käyttämäni laimennokset riittäneet tarkan bakteeritason määrittämiseen. Lokit

ovat kaikkiruokaisia ja suuren bakteerimäärän syynä on varmasti osittain ruokavalio.

Kvantitatiivisia määrityksiä varten kerätyt ulostenäytteet olivat Ämmässuon kaatopaikalta, jossa

lokkien ruokavalioon voi sisältyä lähes mitä tahansa. Brittingham ym. (1988) päätyivät

tutkimuksissaan siihen, että muiden selkärankaisten ulosteita syövien lintujen suolistoon voi jäädä

ravintona käytetyn ulosteen bakteereita (Brittingham et al., 1988). Valkoposkihanhet käyttävät

ravintonaan nurmea, joten niiden suoliston bakteeristo on täysin erilainen lokkeihin verrattuna.

Valkoposkihanhien elinympäristö, joka käsittää rantoja ja luotoja, on keskimäärin puhtaampaa kuin

lokkien elinympäristö, joka on hyvin laaja.

Ulostenäytteistä tehdyissä kvantitatiivisissa tutkimuksissa näytti, ettei valkoposkihanhilla joko ollut

lainkaan C. perfringensiä tai sitä oli niin vähän, ettei sitä havaittu laimennossarjassa. On myös
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mahdollista, että käytetyissä TSC-agarit eivät toimineet toivotulla tavalla. Tässä tapauksessa tulos

oli väärä negatiivinen, sillä pesäkkeen tunnistamisen käytettyä  musta väriä ei syntynyt.

Kvantitatiivisissa määrityksissä ei löydetty kuin kahdesta ulosteesta kampylobakteereita.

Laimennosmenetelmän herkkyys oli >102 PMY/g, jolloin tätä pienemmät bakteerimäärät jäivät

havaitsematta. Näytteet olisi ollut hyvä viljellä suoraan, laimentamatta mCCDA:lle, jotta oltaisi

voitu todeta onko näytteessä kampylobakteereita vai ei.

6.3. Vesinäytteet Helsingin uimarannoilta
Uimaveden laatu oli kaikilla tutkituilla Helsingin uimarannoilla koko kesän hyvä. Lauttasaaren

uimarannalla oli kahdella ensimmäisellä näytteenottokerralla runsas määrä valkoposkihanhia ja

niiden ulostetta. Kolmannella näytteenottokerralla valkoposkihanhia ei näkynyt rannalla, ja ranta oli

muutenkin siistin oloinen. Tämä ei kuitenkaan näy suoraan saamissani tuloksissa, sillä myös muilla

rannoilla veden hygieeninen laatu oli keskimmäisellä (12.7.) näytteenottokerralla huonoin ja parani

taas viimeisellä näytteenottokerralla. Heinäkuussa veden lämpötila oli korkein kaikilla tutkituilla

uimarannoilla ja uimarannoilla oli ihmisiä enemmän kuin muilla näytteenottokerroilla. Kesäisin

korkea lämpötila ja auringon UV-säteily voivat tuhota suolistobakteereita vesistä.

Helsingin ympäristökeskuksen ottamien vesinäytteiden perusteella uimaveden laatu oli hyvä

tutkimillani uimarannoilla koko kesän (Ympäristökeskus Helsingin kaupunki. www.hel.fi/ymk/).

Lauttasaaressa 16.7. otetussa näytteessä uimaveden laatu todettiin huonoksi, mutta seuraavana

päivänä otetussa uusintanäytteessä laatu oli taas hyvä. Tähän saattaa syyn olla pistemäinen

saastutuksen lähde, kuten linnun uloste, joka on osunut lähelle näytteenottopaikkaa. Tällaisen

pistemäisen saastutuksen aiheuttama runsas bakteerimäärä ei yleensä näy kontrollinäytteessä, sillä

tuulet ja virrat sekoittavat veden nopeasti.

6.4. Kampylobakteerien mikrobilääkeherkkyys
Tutkitut kampylobakteerikannat olivat herkkiä ampisilliinille, erytromysiinille, siprofloksasiinille ja

tetrasykliinille. Bakteerien herkkyys mikrobilääkkeille johtuu todennäköisesti ainakin osittain

Suomen suhteellisen tiukasta mikrobilääkepolitiikasta. Toisaalta valkoposkihanhet ovat

muuttolintuja ja saattaisivat tuoda resistenttejä bakteerikantoja myös talvehtimispaikoiltaan

Pohjanmeren rannikoilta.
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Ruotsissa villilintujen ulosteista eristettyjen kampylobakteerikantojen mikrobilääkeherkkyys on

samankaltainen kuin Suomessa (Waldenstrom et al., 2002). Ihmisistä eristetyissä suomalaisissa

kampylobakteerikannoissa ei juurikaan esiinny erytromysiiniresistenssiä. Sen sijaan ulkomaisissa

kampylobakteerikannoissa herkkyys erytromysiinille ja muille tutkituille mikrobilääkkeille oli

vähentynyt (Schonberg-Norio et al., 2006). Suomessa ihmisten ulosteista eristettyjen

kampylobakteerien mikrobilääkeherkkyys on selvästi riippuvainen siitä onko sairastumisen

aiheuttanut kanta kotimainen vai ulkomailta saatu. Kotimaiset kannat ovat pääasiassa herkkiä sekä

fluorokinoloneille että erytromysiinille. Sen sijaan ulkomaisissa kannoissa resistenssiä esiintyy

enemmän (Rautelin et al., 2003).

Thaimaassa tehdyssä tutkimuksessa kampylobakteereilla esiintyi runsaasti ampisilliini-,

erytromysiini-, siprofloksasiini- ja tetrasykliiniresistenssiä. Ihmisistä eristetyt kannoissa oli

enemmän resistenttejä kantoja (29 %, 14 %, 96 %, 57 %) kuin siipikarjasta eristetyissä kannoissa

(22 %, 17 %, 77 %, 26 %). Tutkijoiden mielestä syitä yleisesti esiintyville resistenteille kannoille

ovat antimikrobisten aineiden rajoittamaton käyttö sekä ihmisten että eläinten lääkinnässä

(Boonmar et al., 2007).

Tutkijat ovat seuranneet kampylobakteerien mikrobilääkeherkkyyttä ympäri maailmaa. Moore ym.

(2006) (Moore et al., 2006) ovat keränneet tutkimustuloksia yhteen. Mikrobilääkeresistenssin

esiintyminen on huomattavaa useassa maassa. Esimerkiksi saksalaisessa tutkimuksessa ihmisistä

eristettyjen kampylobakteerikantojen tetrasykliinin MIC arvojen geometrinen keskiarvo nousi

kaksinkertaiseksi vuosien 1980–1982 arvosta (27,6 µg/ml) vuoteen 2001 (55,6 µg/ml) (Krausse and

Ullmann, 2003).

6.5. E. colin mikrobilääkeherkkyys
E. coli -kannat olivat herkkiä tutkituille mikrobilääkkeille. Georgiassa ja Pohjois-Karolinassa

kanadanhanhien ulosteista eristetyissä E. coli -kannoissa esiintyi vaihtelevasti

antibioottiresistenssiä. Ampisilliinille resistenttejä kantoja oli 5 % ja 20 % ja tetrasykliinille

resistenttejä kantoja 0 % ja 64 % keräyspaikasta riippuen (Cole et al., 2005).

Tetrasykliiniresistenttien kantojen esiintymisessä on havaittu myös vuodenaikaisvaihtelua

(Middleton and Ambrose, 2005). Syksyllä kerätyissä näytteistä 33 %:sta eristettiin resistenssi kanta.

Syksyllä resistenssiä esiintyi vain 8 % lintujen ulosteista eristetyissä E. coli -kannoissa. Keväällä

resistenssiä ei esiintynyt lainkaan.  Samassa tutkimuksessa ei havaittu vaihtelua ampisilliini- ja

siprofloksasiiniresistenssissä. Kaikki tutkitut kannat olivat ampisilliiniresitenttejä ja

siprofloksasiiniresistenssiä ei esiintynyt.
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7. Johtopäätökset
Linnuilla esiintyy kampylobakteereita ja niiden ulosteiden saastuttama vesi voi olla yksi ihmisten

kampylobakteeritartuntojen lähde.

E. colia esiintyi etenkin valkoposkihanhissa suhteellisen vähäisiä määriä ja vain 41,5 %:lla

tutkituista valkoposkihanhista. Tämä osoittaa sen, että E. coli ei ole erityisen hyvä kuvaamaan

lintujen aiheuttamaa ulostesaastutusta.

Tutkimuksieni mukaan C. perfringensiä esiintyi lintujen ulosteissa niin vähäisiä määriä, ettei sitä

voida käyttää kuvaamaan lintujen aiheuttamaa ulostesaastutusta.

Villilintujen ulostekantojen antibioottiresistenssin laajuuden ja kirjon avulla voidaan arvioida

alueen mikrobilääkeresistenssitilannetta. Tältä pohjalta Suomessa antibioottiresistenssitilanne

kampylobakteerien ja E. colin osalta on toistaiseksi hyvä, eikä resistenttejä bakteerikantoja esiinny

suuressa määrin.

Näytteiden määrä tutkimuksissani oli sen verran vähäinen, ettei niistä voi vetää kovin lujia

johtopäätöksiä. Tulokset olivat kuitenkin hyvin samansuuntaisia, kuin muissa tutkimuksissa.
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