
 MYCOPLASMA BOVIS, EHEC JA MUUT 

NAUTATAUDIT LIHANAUTA- JA EMOLEHMÄTILOILLA 
 

NAUTAPARLAMENTTI 25.07.2014 

OLLI RUOHO 
 

ASIANTUNTIJAELÄINLÄÄKÄRI 

ELÄINTAUTIEN TORJUNTAYHDISTYS ETT RY 
 

-  Bakteerit 

– Salmonella  

– EHEC 

– Tarttuvat utaretulehdukset: Str. Agalactiae, Staph. Aureus.. 

– Tartunnalliset sorkkasairaudet 

– Hengitystietulehduksia aiheuttavat bakteerit 

– Paratuberkuloosi 

– Pernarutto 

– Q- kuume 

-  Virukset 

– Virusripulit ja hengitystietulehdukset 

– BVD (saneerattu) 

-  Sieni-infektiot   

– Pälvisilsa  

-  Sisä- ja ulkoloiset 
- Kryptosporidit, Neospora, Kokkidit, Ostertagia ym. 

- Täit, Väiveet, Häntäkapi ym. 

         NAUTOJEN TAUTEJA / TARTUNTOJA  

Uusia uhkia...? 
Mycoplasma bovis; todettu, 23 tilaa 

Bluetongue 

Schmallenberg-virus; todettu, useita tiloja 

MYCOPLASMA BOVIS- TARTUNTA 

          Aiheuttaja: 

     - Mycoplasma bovis, soluseinätön pieni mycoplasmoihin kuuluva 

   bakteeri 

 - Mycoplasma on herkkä kuumennukselle ja desinfiointiaineille 

     - Mycoplasma bovis säilyy elimistön ulkopuolella kosteassa ja viileässä  

  ympäristössä jopa useita kuukausia 

     - Ei ole herkkä mikrobilääkkeille, jotka vaikuttavat soluseinään 

    Esiintyvyys: 

     - Nautojen tauti, aiheuttaa Euroopassa 25 – 30 % vasikoiden 

   keuhkotulehduksista 

     - Suomessa ensimmäinen tapaus marraskuussa 2012, vasikka- 

   kasvattamo ja lypsykarjatila Pohjois-Savossa, nyt todettu 

   yhteensä 23 tilalta ”Nauta-Suomessa”.  

     - Ruotsissa todettu muutamalla nautatilalla v. 2012 -2013. Yleinen  

   lähes kaikkialla muualla, Norja ja Uusi-Seelanti tiettävästi vapaita 

 

 

 

MYCOPLASMA BOVIS- TARTUNTA 

          Leviäminen 

    - Leviää eläimestä toiseen suoran kontaktin kautta kosketus- tai  

   pisaratartuntana 

     - Voi levitä maidon kautta vasikoihin (utaretulehdusmuoto) 

     - Sperman kautta leviäminen mahdollista, jos sonnilla on akuutti 

   infektio (myös pakastesiemen ilman antibioottilisää)   

     - Leviää tilalta toiselle pääasiassa oireettomien ostoeläinten 

   välityksellä, mutta myös tartunnankantajaeläimiin kosketuksissa 

   olleiden työvälineiden, ihmisten, kuljetusajoneuvojen tms. mukana. 

      Itämisaika 

      - Tavallisimmin 2 – 6 vrk   

  

 

 

 

  MYCOPLASMA BOVIS -TARTUNTA 
 

     

Aiheuttaa 

     - Taloudelliset tappiot suuria (vasikoiden kasvu, maidonmenetys) 

     - Ei tartu ihmiseen, ei aiheuta muutoksia lihaan ja maitoon 

     - Heikentää vastustuskykyä, hidastaa kasvua; ”rääpälöityminen” 

    Oireet 

    - Tartunta voi olla lähes oireeton, bakteeri pesiytyy keuhkoihin ja  

   voi levitä veriteitse muualle elimistöön 

     - Hengitystietulehdus; vasikoilla ja nuorilla naudoilla 20 – 50 %  

   sairastuvuus akuutissa tartunnassa; kuume, ruokahaluttomuus,  

   kirkas tai märkäinen sierainvuoto, yskä, hengenahdistus  

     - Moniniveltulehdus vasikoilla ja lehmillä 

     - Korvatulehdus vasikoilla; korvat roikkuu, pää vinossa 

     - Voimakasoireinen utaretulehdus kaikissa tuotantovaiheissa,  

   maito vetistä tai verisen märkäistä, utare turvonnut, ei palaudu,  

       voi levitä verenkierron kautta myös muihin neljänneksiin.  

 

 

MYCOPLASMA BOVIS- TARTUNTA 

         Oireet jatkuu 

      - Sonneilla kives- ja rakkularauhasen tulehdus 

            - Mycoplasmoja on osoitettu sekä tuoreesta että pakastespermasta 

          => voi infektoida siemennetyn naudan ja johtaa luomiseen sikiön 

          saadessa tartunnan  

         Diagnoosi 

     - kliiniset oireet, leviämistapa, raadonavauskuva 

     - Epäilytapauksissa aina laboratoriotutkimus: 

       - Lääkitsemätön oireileva vasikka Eviraan tutkittavaksi 

       - Syväsively- tai keuhkohuuhtelunäytteet 1 vk – 6 kk ikäisistä 

     vasikoista 

       - Sierainlimanäytteet, PCR –tutkimus 

       - Vasta-ainetutkimus verinäytteistä  

    (karjakohtainen, ei yksilökohtainen diagnoosi) 

       - Utaretulehdusnäytteet; löytyy vain PCR -tutkimuksella 

     



MYCOPLASMA BOVIS OIREET 

Vasikat/nuoret eläimet:  

• Hengitystietulehdus 

• Keskikorvatulehdus, silmätulehdus 

• Moniniveltulehdus 

• Rääpälöityminen 
 

Lehmät 

• Utaretulehdus 

• Moniniveltulehdus 

   Hedelmällisyyshäiriöt 

 LEVINNEISYYDEN SELVITTÄMINEN;  

 HANKALA TAUTI 

 Tartunta voi olla piilevänä 

 Oireilee monimuotoisesti 

 Antibiootit eivät tehoa 

 Tehokasta saneerausprotokollaa  

    ei ole  

Oireet  

Piilevä tartunta 

MYKOPLASMA BOVIS TILANNE 22.07.2014  

 23 tilaa joilla taudinaiheuttaja 
todettu: 

 

 5 lypsykarjaa 
 

 2 emolehmätilaa 
 

 10 vasikkakasvattamoa 
 

 6 lihanautakasvattamoa 
 

 6 epäilyttävää perustuen vasta-
ainetutkimuksiin ja oireisiin 
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OHJEITA TILOILLE, JOILLA TODETAAN  

MYCOPLASMA  BOVIS: 

  Mycoplasma bovis utaretulehduslehmät karsitaan. Utaretulehdukset 

tutkitaan PCR:llä. Tilannetta seurataan säännöllisin 

tankkimaitonäyttein ja sierainlimanäyttein.  
 

 Vasikat, jotka ovat jääneet kasvussa jälkeen tai niillä on lisäksi 

keskikorvan tulehdusta tai niveltulehdusta karsitaan.  

=> Raadonavaukseen ! 
 

 Toimitaan tilakohtaisesti hoitavan eläinlääkärin ohjeen mukaan, 

vasikkakasvattamoissa suunnitelmallinen lääkitys ja hoitovasteen 

seuranta 
 

 Eläinten ryhmittely iän mukaan, tartunnalle alttiiden vasikoiden  

erottaminen vanhemmista eläimistä (?) 
 

 Yhteys ETT:lle, tilakohtaiset vastustustoimenpiteet   

                  

 

                 M. BOVIS- SEURANTA / VASTUSTUSOHJELMA 
                       (www.ett.fi / ohjeet ja lomakkeet / eläinkauppa) 

Ell.käynti +  

1. näytteet 

Ell. käynti +  

2. näytteet 

0 7 kk 1 kk 

Liittyminen ohjelmaan: 

-Tilat jotka käyvät pitoeläinkauppaa ja osallistuvat näyttelyihin 

-kirjallinen sitoutuminen lomakkeella  Nasevaan 

-Näytteet tulokset Nasevaan 

”A-luokka” = Tutkitusti  

  vähäriskinen tila 

-voi siirtää eläimiä saman tason  

  tilalta 

-voi osallistua A-tason näyttelyyn 

2 kk 

”Liittymistaso” (yhdet negat. tutkim.) 

-voi siirtää eläimiä saman ja 

ylemmän tason tilalta 

8 kk  …..            13 kk….. 

Seuranta: 
-th-käynti  

  2 x / vuosi 

-tankkimaito 

  2 x / vuosi 

PCR 

-utaretul.tutk. 

  aina PCR 

6 kk 

= ei uusien eläinten 

siirtoa tilalle 1 kk 

aikana ennen 

tutkimuksia 

Seurantataso 

-voi siirtää eläimiä 

saman ja 

ylemmän tason 

tilalta 

Naseva 

http://www.ett.fi/


 EHEC  

 ENTEROHEMORRAGINEN  E.COLI 
 

 E. coli on eläinten / ihmisen suoliston normaali bakteeri. 
 

 EHEC on E. colin haitallinen muunnos, jonka ns. 
patogeeniset kannat tuottavat lisääntyessään myrkkyjä 
(verotoxin, shiga-like toxin) 

 

 Zoonoosina merkittävin serotyyppi O157; myös muut 
serotyypit voivat aiheuttaa tartuntoja ihmisille (O26, O91, 
O103, O111, O113, O121, O145, O174….) 

 EHEC  
 

 EHEC:iä esiintyy yleisimmin nautojen ja muiden 

märehtijöiden ruuansulatuskanavassa, erittyy 

ulosteisiin 
 

 Ihmisen sairastuttamiseen tarvitaan hyvin pieni 

määrä bakteereja (10-100 bakteerisolua), tartunta 

suun kautta 
 

 Ihmisellä yleisvaarallinen, vastustettava tartuntatauti  
 

 Ei aiheuta tautia eläimillä –ei ole 

virallisesti vastustettava eläintauti! 

      EHEC  
 Esiintymistä nautatiloilla 

seurattu vuodesta 2004; 
ulostenäytteitä 
satunnaisotantana 
teurastamolla 

  

 Todettu vuosittain 
keskimäärin 10-15 nautatilan 
eläimistä;  
v. 2013 kuitenkin 30 tilaa 

 

 Ihmisten 
sairastumistapausten 
selvittelyn yhteydessä 
vuosittain esille muutamia 
positiivisia tiloja;  
6 tilaa v. 2013 

     
 

NAUTATILOILLA VUONNA 2013 

TODETUT EHEC- TARTUNNAT 

TILANNE 01.01.-31.12.2013 
 

>Teurastamoiden oma- 

   valvonta: 

  - EHEC O 157:H7; 30 tilaa 
 

>Humaanikontaktit:   

  - EHEC O 157:H7; 6 tilaa  
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Lähde: Evira 

   EHEC LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ 

 EHEC ei ole eläintautilain mukainen vastustettava 
eläintauti 

 

 Eläintautilain nojalla voidaan määrätä EHEC- 
näytteenotosta: MMM asetus nautaeläinten EHEC- 
tutkimuksista teurastamossa ja pitopaikassa 
(24/EEO/2006); tilanäytteenotto teurastamo-kartoituksen 
tai humaanikontaktiepäilyn perusteella 
 

 Asetus 24/EEO/2006 annettu myös elintarvikelain 
nojalla: EHEC seuranta teurastamoiden ja 
pienteurastamoiden omavalvonnassa 

     

   EHEC LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ 

 Elintarvikelain nojalla annettu MMM:n 
alkutuotantoasetus; tuotantotilan on ilmoitettava 
kirjallisesti teurastamolle, pienteurastamolle tai muulle 
laitokselle tieto elintarviketurvallisuuteen vaikuttavista 
sairauksista tilalla: 

    => ilmoitus teurastamolle ja meijerille 
 

 Elintarvikelaissa ei erityisiä toimenpiteitä todettaessa 
EHEC- bakteeria elintarvikkeissa; elintarvikkeet eivät 
kuitenkaan saa aiheuttaa vaaraa ihmisten terveydelle => 
”EHEC- pitoinen” elintarvike elintarvikkeeksi kelpaamaton 

     



EHEC- LÖYDÖKSISTÄ 

ILMOITTAMINEN 

 EVIRA ilmoittaa: 

   - näytteen lähettäjälle 

   - tilan läänin- ja kunnaneläinlääkärille 

   - teurastamon tarkastuseläinlääkärille 

   - teurastamon läänineläinlääkärille 

   - tarvittaessa THL:ään 
 

 Kunnaneläinlääkäri ilmoittaa: 

    - tilalle 

    - tilan suostumuksella ETT:n 

      asiantuntijaeläinlääkärille 

    - kunnan elintarvikelain mukaiselle viranomaiselle 

    - terveyskeskuksen tartuntatautilääkärille 
     

EHEC- LÖYDÖKSISTÄ 

ILMOITTAMINEN 

 Teurastamon tarkastuseläinlääkäri ilmoittaa: 

   - teurastamon omavalvonta 

   - teurastamon hankinta 

   - teurastamon terveydenhuoltoeläinlääkärille/ 

     laatupäällikölle 

 

 Tila ilmoittaa (kirjallisesti) 

    - teurastamolle tai pienteurastamolle  

    - meijerille 

      => kopio em. ilmoituksista kunnaneläinlääkärille  
     

       EHEC- RISKINHALLINTA: 

 Tilatason toimenpiteet: 

    - hyvä ruokinta- ja rehuhygienia 

    - hyvä lypsyhygienia 

    - teuraaksi lähtevien eläinten puhtaus 
 

 Tartuntariskin hallinta  

    eläinkuljetuksissa 
 

 Hyvä teurastushygienia 
 

 Jokaisella tuotantoketjun osalla  

 on oma vastuualueensa =>  

    yhteistyö ! 
 

 

EHEC- POSITIIVINEN TILA 

 Riskinhallintakäynti ja -suunnitelma: 
 

 Kunnaneläinlääkäri sekä         
terveydenhuoltoeläinlääkäri 

 

 Ulostenäytteitä karjan nuorimmista eläimistä 
 

 Pintapuhtausnäytteet tuotanto-  
ympäristön kriittisistä pisteistä 

 

 Rehunäytteet tilanteen mukaan (?)  
 

 Huomio rehujen ja juoma- 

    veden ulostesaastutuksen  

    estämiseen, eläinten  

    puhtauteen, lypsyhygieniaan  
  

  EHEC- POSITIIVINEN TILA 

Tartunnan leviämisen estäminen tilalta 
 

 Eläinten myynti  

    - ei eloeläinmyyntiä 

    - teuraaksi lähtevien eläinten teurastuskelpoisuus 

      => ei lantaisia eläimiä teuraaksi: riittävä kuivitus,  

          oikea ruokinta, hyvä ilmanvaihto 
 

 Henkilöliikenne 

    - ei lapsia eikä ”turhia” vierailuja tuotantotiloihin 

    - välttämättömille kävijöille 
   suojavaatteet tilalta  
- hyvä käsi- ym. hygienia 

 

 Hyvä lypsyhygienia,  
ei raakamaidon myyntiä tai käyttöä ! 

   

 Asianmukainen lannankäsittely 

   LIEVÄSTI LANTAINEN NAUTA 



VOIMAKKAASTI  

LANTAINEN  

NAUTA 

EHEC- POSITIIVINEN TILA 

Tartunnan rajoittaminen tilalla 
 

 Perusperiaate tartunta- 

    ketjun katkaisu ulosteesta 

    suuhun: ei ulosteperäistä 

    saastutusta rehuun,  

    ruokintapöydälle tai  

    juomaveteen 
 

 Lanta- ja rehureitin  

    risteämäkohtien tunnistus 

    (niitä on lähes aina) 
 

 Rehuvarastojen suojaus 

    (linnut, jyrsijät, tuotanto- 
eläimet..) 

 

 Lanta ja rehukoneet erikseen 

 
 

EHEC- POSITIIVINEN TILA 

Tartunnan rajoittaminen tilalla 
 

 Juoma-astioiden, ruokintapöytien ym. puhdistus- ja 
desinfiointitarve määritellään  

    pintapuhtausnäytteiden 

    tutkimustulosten perusteella 
 

 Osastojako ja kertatäyttö,  

    pesu- ja desinfiointi  

kasvatuserien välillä  
 

 Laiduntaminen mahdollista,  

   ei lammikoita, ei pääsyä 

   rantavesiin 

EHEC- POSITIIVINEN TILA 

 Seurantakäynti 2-3 kk kuluttua ensimmäisestä 

       riskinhallintakäynnistä; kunnaneläinlääkäri 

       => uloste- ja pintapuhtausnäytteet kuten I käynti 
 

 Tila saa todistuksen  

        riskinhallintasuunnitelman  

        toteutuksesta jos: 

        - tartuntapaine alentunut 

        - toimenpiteet toteutettu 

        - teuraseläimet puhtaita 
 

 Liityttävä Nasevaan 

        - TH- käynti kerran vuodessa,  
 painopiste ulosteperäisten bakteeri-  

        tartuntojen torjunnassa  

EHEC- POSITIIVINEN TILA 

 Tilan saatua todistuksen EHEC- riskienhallinta- 

        suunnitelman noudattamisesta palautuu 

        teuraseläinliikenne normaaliksi ja eloeläimiä voidaan 

        myydä  
 

 Raakamaidon myynti / käyttökielto  
edelleen voimassa !! 

 

 Ongelmina tilat joilla vilkas eläinliikenne 
 ja suuri tartuntapaine, ruokinta- ja 
 juomalaitteita desinfioimalla 
 ongelma ei poistu lopullisesti; 

        edellyttäisi laajempaa 
 toimintatapojen muutosta 

  
OTSIKOITA KESÄLTÄ 2012   (Yle uutiset) 

Kuva: Markku Salo / Yle  



SALMONELLA 

-  Ulosteperäinen bakteeri, tarttuu suun kautta 
- Yli 2500 eri serotyyppiä 

- Viranomaisten toimesta vastustettava tauti, ns. ”nollatoleranssi” 

-  Meillä harvinainen nautatiloilla    

- Noin 10 - 15 tapausta vuodessa 

     - Tilakoon kasvaessa ja tuotannon ketjuun- 

   tuessa voi aiheuttaa isojakin ongelmia 

-  Muualla Euroopassa yleisempi 

- Esim. Tanska S. Dublin nautatiloilla 

  v. 2012 n. 9 %, vastustusohjelma  

- Ruotsi ja Norja kuten Suomi 

-  Saneeraus: 
- Perusperiaate tartuntaketjun katkaisu ulosteesta suuhun, rehujen 

  ja juomaveden puhtaus, kroonikoiden karsinta 

          - Saneerauskustannukset keskimäärin 50 000 – 100 000 € / tila 

 

SALMONELLAN VUOKSI RAJOITTAVIEN 

MÄÄRÄYSTEN ALAISINA OLLEET  TILAT  

                                      V. 2013 
                

AJALLA  

01.01.-31.12.2013 
 

Nautatilat:  

- S. Dublin  1 tila 

- S. Enteritidis         2 tilaa 

- S. Typhimurium U 277    2 tilaa 

- S. Typhimurium FT 1 2 tilaa 

- S. Typhimurium FT 41     1 tila 

- S. Typhimurium FT 135   2 tilaa  

   

Sikatilat:  

- S. Tennessee           2 tilaa 

- S. Mbandaka  1 tila 

 

Siipikarjatilat:   

- S. Typhimurium U 277  2 tilaa 

- S. Typhimurium FT 41  4 tilaa 

- S. Livingstone   1 tila   
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SALMONELLAN VUOKSI RAJOITTAVIEN 

MÄÄRÄYSTEN ALAISINA OLEVAT  TILAT  

                                      
                

 

 

TILANNE  

30.06.2014 
 

Nautatilat:  

- S. Enteritidis             2 tilaa 

- S. Typhimurium FT U302   1 tila 

  
   

Sikatilat:  

       - 
 

Siipikarjatilat:   

       -   
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SALMONELLASANEERAUS 

NAUTATILALLA 
PERUSPERIAATE: 
 

Tartuntaketjun katkaisu eläinten ulosteesta suuhun, rehujen ja 

juomaveden puhtaus => Eläimet vapautuvat tartunnasta 3-4 

kuukauden kuluessa, mikäli on aikaa odottaa 
 

Aluksi tilanteen kartoitus uloste- ja ympäristönäyttein, 

rehunäytteet (Eviran virallinen rehunäytteenotto). 
 

Kirjallinen saneeraussuunnitelma (lainsäädäntö ja 

salmonellavakuutus edellyttävät). 
 

Kroonikoita ei pidä jättää karjaan; saattavat jatkaa eritystä ja 

aiheuttaa uustartunnan. 
 

Isot tuotantoyksiköt ja ketjumainen tuotanto tuovat 

lisähaastetta: eri osapuolten hyvä yhteistyö tärkeää !! 
 

 

 

 

 

 

 

 

SALMONELLASANEERAUS NAUTATILALLA 
 

Kaikilla maitotiloilla ja useimmilla naudanlihan-tuotantotiloilla on 

salmonellavakuutus ryhmävakuutuksena meijerin tai 

teurastamon kautta 
 

Salmonellavakuutus korvaa saneerauskuluja ½ - 1 vuoden 

ajan; ylimääräinen työ, puhdistus- ja desinfiointiainekulut, 

salmonellatutkimukset, eläinlääkärikulut, eläinten poistot  
 

Rajoittavat määräykset peruutetaan, kun karjan kaikista 

eläimistä on kahdella peräkkäisellä näytteenottokerralla saatu 

puhtaat ulostenäytteet ja tuotantotiloista kertaalleen puhtaat 

ympäristönäytteet 
 

Rajoittavien määräysten peruuttamiseksi tarvittavat näytteet 

otetaan valtion kustannuksella 
 

 
 
 
 
 
 

 

SALMONELLASANEERAUS NAUTATILALLA 

    Saneerauksen perusperiaate ”salmonellan tartuntaketjun 

    katkaisu ulosteesta suuhun” => saneeraussuunnitelman  
mukaisesti toteutetaan: 

 

   Ruokintapöytien ja –laitteiden sekä juoma-astioiden päivittäinen 
puhdistus ja desinfiointi 

 

    Likaisen ja puhtaan puolen erillään pito, mahdolliset 
kulkureittien uudelleen järjestelyt, kulku desinfiointi-altaiden 
kautta 

 

 Käytävien ja kulkualueiden päivittäinen puhdistus ja desinfiointi  
 

 Jalkineiden desinfiointialtaiden kunnossa pito; 
 työvälineiden, työvaatteiden ja –jalkineden puhdistus ja  
 desinfiointi ym.ym. 

 

 

 

 

 



SALMONELLASANEERAUS NAUTATILALLA 
 

•  Vasikkakasvattamoissa infektioasteesta riippuen  

    vaihtoehtona myös koko kasvatuserän lopetus ja  

    toimittaminen destruktioon, tuotantotilojen puhdistus 

    ja desinfiointi; ei salmonellaa loppukasvattamoihin. 

 
 
 
 
 
 

 

     
 Uusia tauteja ei ole juurikaan tullut 

 Rokotuksia ei tarvita !!! 

 Maassa jo olevia tauteja on saneerattu  

 MUTTA: 

  Tuotantorakenteen ja -tapojen muutos 
on tuonut uusia haasteita tautiriskien 
hallintaan 

  Nykyisellä monimuotoisella 
tuotantorakenteella ja eläinkaupan 
käytännöillä taudit leviävät !!   

Tautiriskien hallinta 1000 naudan 
kasvattamossa on eri asia kuin 50 
naudan kasvattamossa !! 

 

 
 
 

 

TILANNE SUOMESSA TOISTAISEKSI HYVÄ 

KIITOS ! 
 

KYSYTTÄVÄÄ ? 


