
 

 

Tietoa eläintaudeista 

 

Rabies 

Rabies (eläinten raivotauti, vesikauhu) on keskushermostosairaus, jonka aiheuttaja kuuluu 

rhabdovirusten lyssavirus -sukuun. Raivotauti kuuluu Suomen eläintautilainsäädännön 

mukaan lakisääteisesti vastustettaviin, vaarallisiin eläintauteihin. Virus voi tarttua kaikkiin 

nisäkkäisiin ja se leviää yleisemmin sairastuneen eläimen puremasta. Virus voi tarttua myös 

limakalvojen kautta. Pääasiallisesti tautia levittävät luonnonvaraiset petoeläimet kuten kettu, 

supikoira, susi ja mäyrä. Kotieläimistä koira ja kissa. Raivotautia esiintyy myös lepakoissa, 

mutta Eurooppalaista lepakkoraivotautia pidetään epidemiologisesti eri tautina kuin tavallista 

metsäraivotautia.  

 

Taudin itämisaika vaihtelee viikoista muutamiin kuukausiin. Sairastunut eläin voi levittää 

tautia eteenpäin kuitenkin jo ennen oireiden puhkeamista, koska eläin erittää virusta sylkeen 

jo muutamaa päivää ennen oireiden alkamista. Rabiesvirus ei elä ympäristössä. 

 

Virus vaurioittaa hermojärjestelmää ja taudinkuva jaetaan hiljaiseen ja raivoisaan muotoon. 

Virus etenee hermoratoja pitkin aivoihin asti aiheuttaen solutuhoa, jonka seurauksena se 

aiheuttaa outoa käyttäytymistä. Eläin voi olla ärtynyt, levoton ja hyökkäillä esineiden, 

ihmisten tai toisten eläinten kimppuun purren raivokkaasti. Hiljainen muoto on yleensä se 

tavallisempi ja siinä oireet ovat hankalammin havaittavissa. Tartunnan saanut muuttuu 

yleensä lähinnä syrjäänvetäytyväksi. Kumpikin taudin muoto aiheuttaa edetessään 

nielemisvaikeuksia ja lopulta halvaantumisen. Tauti johtaa eläimelle aina kuolemaan, 

yleensä jo muutamassa päivässä. Tartuntaa ei voida tutkia elävältä eläimeltä vaan se 

todetaan vasta eläimen kuoleman jälkeen aivojen kudostutkimusten perusteella. 

 

Rokote suojaa tehokkaasti raivotaudilta ja koirien maahantuonti edellyttääkin niiden olevan 

rokotettuja raivotautia vastaan. Virosta tuotavat koirat saavat rabies- ja viitosrokotteen 

(parvo, penikkatauti, tarttuva maksatulehdus, kennelyskä ja leptospiroosi). 

 

Ekinokokkoosi  

 

Echinococcus granulosus ja Echinococcus multilocularis ovat heisimatoihin kuuluvia 

lihansyöjän loisia ja ne aiheuttavat ekinokokkoosia. Heisimatojen elinkiertoon kuuluu madon 

aikuisvaihe pää-isännässä ja toukkavaiheet väli-isännässä. Aikuiset ekinokokki-madot elävät 

lihansyöjäeläinten, kuten ketun, suden tai koiran, ohutsuolessa. Mikroskooppisen pienet 

madon munat pääsevät leviämään pää-isännän ulosteen välityksellä ympäristöön ja sitä 

kautta väli-isäntään. Väli-isäntänä toimii esimerkiksi jokin pikkujyrsijä tai ihminen. Munat 

säilyvät pitkään, jopa 1-2 vuotta ja ne kestävät hyvin esimerkiksi pakkasta. Sade, tuuli sekä 

hyönteiset saattavat levittää munia laajallekin alueelle.  

 

Tartunta ei kuitenkaan aiheuta isäntäeläimelle oireita, mutta ihmiselle se voi olla 

hengenvaarallinen. Väli-isännässä loisen toukkavaiheet lisääntyvät suvuttomasti ja 

muodostavat sisäelimiin nesteen täyttämiä rakkulamaisia muodostumia, jotka tavallisimmin 

esiintyvät maksassa ja keuhkoissa. Taudin kehittyminen voi kestää vuosia.  

 

Ekinokokkoosi on yleinen erityisesti Keski- ja Etelä-Euroopassa sekä Venäjällä. Myös 

Suomessa on tavattu Echinococcus granulosus -lajiryhmää, jonka väli-isäntinä toimivat porot 



 

 

sekä hirvet. E. multilocularis –lajin väli-isäntinä toimivat myyrät ja sitä kutsutaankin 

myyräekinokokiksi. E. multilocularis-loista ei ole toistaiseksi todettu Suomessa, mutta sitä 

tiedetään esiintyvän esim. Virossa, jossa se todettiin vuonna 2005. Ekinokokkitartuntojen 

esiintymistä luonnonvaraisilla eläimillä seurataan Suomessa vuosittain.  

 

Virosta tuotavat koirat saavat ekinokokkeihin tehoavan pratsikvantelia sisältävän 

heisimatolääkityksen 1-5 vuorokautta  ennen Suomeen tuloa. 

 

Dirofilaria repens 

 

Dirofilaria repens on hyttysten välityksellä leviävä mato. Dirofilaria repens -loista on todettu 

Etelä-Euroopassa, mutta se on hiljalleen levinnyt myös pohjoisemmaksi ja 

kotoperäisiätartuntoja on mahdollisesti tavattu jo Virossakin. Tämä loislaji voi 

todennäköisesti levitä myös Suomessa suotuisissa ja lämpimissä olosuhteissa. Loinen ei 

tartu koirasta suoraan ihmiseen, vaan välikätenä toimii hyttynen.  

 

Dirofilaria repens on koirien ja muiden lihansyöjien, kuten kissojen, susien, kettujen ja 

piisamien loinen. Loistoukkien kehittyminen aikuiseksi kestää 6-7 kuukautta. Aikuinen 

naaras on 25-30 cm pituinen ja se tuottaa verenkiertoon tuhansia toukkia päivässä. 

Loistoukat voivat levitä hyttysten välityksellä myös ihmiseen ja aiheuttaa loistoukkia 

sisältäviä tulehduspesäkkeitä muun muassa ihon alle, ihmisessä toukka ei kuitenkaan kehity 

aikuisiksi. 

 

Punkkivälitteiset sairaudet 

 

Punkit saattavat aiheuttaa lemmikeille paikallisia ihomuutoksia, mutta suurin kliininen 

merkitys liittyy niiden kykyyn toimia monien infektiotautien levittäjänä. Punkit sinällään eivät 

aiheuta tauteja, mutta eri elämänkiertonsa vaiheissa punkit imevät verta useista eläimistä, 

kuten hiiristä ja kauriista, jolloin punkit voivat saada elimistöönsä bakteereja tai viruksia. 

Seuraavilla imemiskerroilla punkit voivat siirtää näitä taudinaiheuttajia uusiin isäntiin, 

esimerkiksi koiraan tai ihmiseen. Punkkivälitteiset sairaudet eivät kuitenkaan tartu suoraan 

lemmikistä ihmiseen. 

 

Punkit ovat aktiivisia niin kauan, kun lämpötilat pysyvät noin viiden plusasteen yläpuolella ja 

kylmän vuodenajan punkki talvehtii. Punkin elinkierto kestää useamman vuoden. Punkit ovat 

arkoja liialle kuivuudelle ja viihtyvätkin mieluiten kosteissa metsissä ja heinikkoisilla 

pensaikkoalueilla, joissa aluskasvillisuus tarjoaa sopivan ilmankosteuden. 

 

Suomessa esiintyvistä punkkivälitteisistä sairauksista tärkeimmät ovat borrelioosi, 

anaplasmoosi ja puutiaisaivokuume eli TBE. Näitä samoja sairauksia esiintyy myös Virossa.  

 

Punkkien levitessä yhä laajemmalle alueelle myös punkkivälitteiset taudit yleistyvät. Onkin 

tärkeää muistaa suojata lemmikkinsä punkeilta niille tarkoitetuille valmistella ja tehdä 

punkkitarkastus päivittäin.  

 

Borrelioosi 

  



 

 

Borrelioosia tavataan koko Euroopassa, myös Suomessa ja se on tunnetuin punkkien 

välittämä infektio. Koiralla borrelioosia aiheuttaa Borrelia burgdofteri -bakteeri ja se voi 

tarttua esimerkiksi verta imevien punkkien välityksellä. Läheskään kaikki punkit eivät kanna 

tartuntaa ja alueellinen vaihtelu on suurta. Bakteerin siirtyminen punkista koiraan vaatii 24-

48 tunnin kiinnittymisen ja vain noin 5-10% tartunnan saaneista koirista sairastuu 

borrelioosiin. Borrelioosi ei tartu koirasta ihmiseen, vaan tartunnan voi saada ainoastaan 

vektorin välityksellä.  

 

Borreliatartunta koiralla on yleensä oireeton ja mahdolliset oireet havaitaan yleensä vasta 

pitkän ajan, jopa kuukausien kuluttua tartunnasta. Mikäli tartuntaan liittyy oireita, niistä 

tavallisimpia ovat kuume, ruokahaluttomuus, uneliaisuus, raajasta toiseen siirtyvä 

ontuminen, nivelturvotukset ja imusolmukkeiden suurentuminen. Myös munuaisvaurioita, 

hermosto- tai sydänoireita on raportoitu.  

 

Borrelioosin hoitona on useamman viikon antibioottikuuri. Borrelioosin todentamiseksi ei ole 

olemassa täysin luotettavaa testiä. Vasta-ainetestissä kohonneet borreliavasta-aineet 

osoittavat, että koira on saanut tartunnan, mutta eivät varmista, että koiran kliininen sairaus 

johtuu borrelioosista ja punkkialueilla monilta oireettomilta koirilta löytyy vasta-aineita. 

Kliiniset oireet, kahdessa tietyin aikavälein otetussa verinäytteessä todettu nousu vasta-

aineissa sekä vaste annettuun hoitoon voivat auttaa määrittämään, onko koiran 

borreliatartunta aktiivisessa vaiheessa.  

  

Anaplasmoosi 

 

Anaplasmoosi on bakteeritulehdus, jota koiralle aiheuttavat Anaplasma phagocytophilum ja 

Anaplasma platys -bakteerit.  

 

Punkin on oltava kiinnittyneenä vähintään vuorokauden ajan, jotta koira saa tartunnan. 

Oireet ilmaantuvat yleensä noin 1-2 viikon kuluttua punkin puremasta.  

 

Anaplasmoosin oireita voivat olla kuume, väsymys, velttous, ruokahaluttomuus, vatsa- ja 

suolistovaivat, kipu ja ontuminen sekä verihiutalekato. Anaplasmoosia hoidetaan 

antibiooteilla. Anapanaplasmoosin oireet ovat epämääräisiä ja voivat littyä muihinkin 

sairauksiin, joten anaplasmoosin toteamiseen vaaditaan laboratoriotutkimuksia. 

Ttaudinaiheuttajat voidaan havaita värjätystä verilevitteestä tai osoittaa bakteerin läsnäolo 

molekyylibiologisin menetelmin. Verinäytteestä voidaan määrittää anaplasmavasta-aineet, 

mutta alueilla, jossa on punkkeja paljon, monilla oireettomillakin koirilla on vasta-aineita.   

 

Puutiaisaivokuume eli TBE 

 

Puutiaisaivokuumeen aiheuttaja on flavi -ryhmään kuuluva virus ja tautia esiintyy erityisesti 

ihmisillä. Puutiaisaivokuumetta tavataan harvoin koiralla. Koirilla TBE infektiossa on oireena 

kuumetta, väsymystä ja hermo-lihasoireita kuten tasapainohäiriöitä, hoippumista, 

lihaskramppeja ja vapinaa sekä raajahalvauksia, mutta koira voi olla myös täysin oireeton. 

Tartunnan saaminen voidaan määrittää vasta-ainetestillä. Puutiaisenkefaliitti on virussairaus, 

johon antibiootit eivät tehoa. Annettava hoito on oireeenmukaista, sairastuneen koiran oloa 

helpottavaa. Oireileva TBE koiralla on yleensä nopeasti etenevä ja usein taudinaiheuttaja 

voidaan varmistaa vasta ruumiinavauksessa.  



 

 

 

 

Lähteet 

 

https://www.evira.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-

elaintaudit/elaintaudit/lemmikkielaimet/koirat/koirien-maahantuontiin-liittyvat-riskit/dirofilaria-

repens/ 

 

https://www.evira.fi/elaimet/zoonoosikeskus/zoonoosit/loisten-aiheuttamat-

taudit/ekinokokkoosi/ 

 

https://www.evira.fi/elaimet/zoonoosikeskus/zoonoosit/virusten-aiheuttamat-taudit/rabies/ 

 

https://www.evira.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/usealle-elainlajille-

yhteiset-taudit/raivotauti-eli-rabies/ 

 

https://www.evira.fi/elaimet/zoonoosikeskus/zoonoosit/bakteerien-aiheuttamat-

taudit/borrelioosi/ 

 

http://elainystavasilaakari.fi/2017/03/ulkomailla-koiran-kanssa/ 

 

http://www.koiratpunkkejavastaan.fi/ 
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