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Eläintautitilanne

• Suomen eläintautitilanne on parempi kuin muualla Euroopassa, tästä 
täytyy pitää kiinni kaikin tavoin

• Jotkut taudit tarttuvat eläimistä ihmiseen ja ihmisestä eläimiin, nämä 
ovat zoonooseja

• Maailmalla on useita eläintauteja jotka maahan tullessaan voivat 
aiheuttaa suurta kuolleisuutta ja tuotannon menetyksiä esim. sikarutto



Eläintautien vaikutuksia tuotantoon

• Kuolleisuuden nousu

• Vastustuskyvyn aleneminen

• Rehun hyväksikäytön heikkeneminen

• Tuotannon aleneminen

• Eläinten hyvinvoinnin heikentyminen

• Tuotantokustannusten nousu

• Kuluttajien asennemuutokset

• Ihmisten sairastumisriski

• Lääkinnän tarpeen lisääntyminen, resistenssiongelmat



Mahdollisia taudinaiheuttajia rehuraaka-aineissa

• Kala: Salmonella

• Nauta: EHEC, Salmonella, Kampylobakteeri, Yersinia

• Sika: MRSA, Salmonella, Kampylobakteeri, Yersinia

• Siipikarja: ESBL, MRSA, Salmonella, Kampylobakteeri

• Raa’at turkiseläinruhot: Kampylobakteeri, Salmonella, Arcanobacterium
phocae, Stafylokokit, Streptokokit, E. coli, Clostridit, Cryptosporidium
parvum



Siipikarja-sivutuotteen tuonnin tuomat riskit

• ESBL

• MRSA

• Salmonella

• Klostridit

• Kampylobakteeri

• Antibioottiresistenssi!!!

• Siipikarjan tarttuvat taudit???



ESBL

• Mikä on ESBL?
– ESBL on bakteerin hankkima ominaisuus. Bakteerit, joilla voi olla ESBL-ominaisuus, ovat esim. 

Escherischia coli ja Klebsiella pneumoniae. Näitä bakteereja löytyy ulosteesta ja ne ovat tavallisia 
infektioiden aiheuttajia. ESBL-ominaisuus tekee bakteerin vastustuskykyiseksi tavallisesti 
hoidossa käytetyille antibiooteille. Näitä bakteereja kutsutaan ESBL-bakteereiksi, sillä ne 
tuottavat antibiootteja pilkkovia entsyymejä (extended spectrum beta-lactamases, ESBL), 
jotka tekevät bakteereista antibiootti-resistenttejä.

• Mitä infektioita ESBL aiheuttaa?
– Yleisin infektio on virtsatieinfektio. Muita infektioita ovat erilaiset vatsanalueen infektiot, kuten 

sappirakon tai umpilisäkkeen tulehdus, keuhkoinfektiot ja jopa yleistulehdus.



MRSA

• Mikä on MRSA?
– Staphylococcus aureus -bakteeri on yleinen bakteeri, jota löytyy terveiden henkilöiden iholta ja 

nenän limakalvolta. Usein sitä kutsutaan pelkästään stafylokokiksi. Stafylokokki-infektioita 
hoidetaan yleensä penisilliinin sukuisilla antibiooteilla. Jotkut stafylokokit ovat kuitenkin 
kehittyneet vastustuskykyiseksi näille tavallisille stafylokokkiantibiooteille. Antibiooteille 
vastustuskykyisiä stafylokokkeja kutsutaan metisilliinille resistenteiksi Staphylococcus
aureuksiksi eli MRSA:ksi.

• Minkälaisia infektioita MRSA aiheuttaa?
– Suurin osa stafylokokkien aiheuttamista infektioista on lieviä ja ne paranevat ilman antibiootteja. 

Stafylokokki voi aiheuttaa myös vakavia infektioita (leikkaushaavainfektio, keuhkokuume).



Antibiootin käyttö Hollannissa

• Hollannin siipikarjateollisuus käyttää enemmän antibioottia kuin missään 
muussa Euroopan maassa. 

 multiresistenttien bakteerien esiintyvyys on suurempi kuin muualla

• Noin 94 % kaikista siipikarjatiloista ja –eristä ovat ESBL-positiivisia.

• Myös MRSA bakteeria on löydetty siipikarjasta.

• Näiden tuotteiden syöminen/käyttö rehussa levittää bakteerin 
esiintyvyyttä Suomessa:

 vaikeasti hoidettavia ihmisinfektioita ja eläininfektioita

 leviää eläimestä ihmisiin



Kampylobakteerit

• Vaikka Suomessa esiintyykin jo kampylobakteeritartuntoja turkistiloilla, 
raaka-ainetuonnin mukana vaarana on että Suomeen saadaan
– Uusia kampylobakteerikantoja

– Multiresistenttejä bakteerikantoja

• Turkisalalla työskentelevien ihmisten keskuudessa on jo todettu useita 
kampylobakteeritartuntoja. 
– Vaarana on jälkitaudit

– Resistentit kannat voivat olla ihmisillekin hengenvaarallisia.



Siipikarjan tautitilanne Suomessa 
(Nauholtz, ETT, 28.9.2017)

• Salmonellat satunnaisia
– Suomessa siipikarjapuolella on nollatoleranssi

– Eurooppalaiset tuottajat hämmästelevät Suomen hyvää tautitilannetta

• Kampyloa alle 5 % parvista

• Antibioottia ei käytetä juurikaan

• Lemmikkikanat ja pienkanalat ovat riski koska tautisuojaus on huonompi 
kuin ammattimaisesti hoidetuissa kanaloissa, ja luonnon linnut voivat 
levittää niihin tarttuvia tauteja.

• Kalkkunatilalla todettu S. poona (turkisalueella turkissalmonella…???)



Salmonella

• Suomessa nollatoleranssi siipikarjapuolella salmonellalle. Tämä koskee 
sekä kananmunan että lihan tuotantoa. Mikäli tilalla löydetään 
salmonellaa, tilan eläimet lopetetaan ja tila saneerataan. 

• Euroopassa on tavanomaisempaa että parvissa löytyy salmonellaa kuin 
etä ne olisivat puhtaat. 

• Myös hyvin patogeenisia tyyppejä löytyy yleisesti: S. enteritidis, S. 
typhimurium jne.



Turkistilalle päätyvät taudit

• Turkistila ei ole dead end, vaan vahvasti osana kiertotaloutta
 Turkisrehussa on taudinaiheuttajia  Turkiseläimet sairastuvat  Lannat kulkeutuvat pellolle 

Pellolla kasvatetaan rehua muille tuotantoeläimille  Rehukasveissa on taudinaiheuttajia 
Rehussa on taudinaiheuttajia  Tuotantoeläimet sairastuvat  Riskinä että elintarvikkeissa on 
taudinaiheuttajia  Ihmiset sairastuvat

 Turkiseläimet sairastuvat  Tuottaja ja hänen perheensä sairastuvat  Tauti leviää ihmisestä 
toiseen  epidemia

 Turkiseläimet sairastuvat  turkiseläimiä lääkitään  multiresistentti bakteerikanta  eläimiä 
kuolee  taloudellinen tappio

 Multiresistentti bakteerikanta  tuottaja sairastuu  hoito ei tehoa  ihminen menehtyy



Homemyrkyt turkiseläinkasvatuksessa

• Useamman vuoden ajan sääolosuhteet ovat olleet huonoja viljan 
laadun kannalta. 

• Elintarvikeviljalle ja myös rehuviljalle on olemassa raja-arvot 
homemyrkyille (hometoksiinit). 

• Hometoksiineja on hyvin vaikea tutkia sairaasta eläimestä, viljasta ja 
rehusta tutkiminen on helpompaa. Viljoja ja rehuja tutkii esim. Seilab.

• Epäilynä on että homemyrkyt vaikuttavat turkiseläinten terveyteen 
enemmän kuin mitä tutkimusten perusteella tiedetään. Viljoja/rehuja 
tutkitaan vähän ja eläimistä nähdään vain homemyrkkyjen 
aiheuttamat elinvauriot.



Hometoksiinit

• Toksiinit ovat homesienten aineenvaihduntatuotteita, jotka ovat usein 
myrkyllisiä niin ihmisille kuin eläimille. Niiden muodostumisen laukaisevat 
erilaiset ympäristötekijät joko pellolla tai varastossa. 

• Punahomeiden (Fusarium -sienten) tuottamat merkittävimmät toksiinit 
ovat deoksinivalenoli (DON), T-2 ja HT-2 toksiinit ja zearalenoni (ZON). 
Okratoksiini on varastotyyppisten homeiden, kuten Aspergillus ja 
Penicillium -sienien tuottama toksiini 

• Eläimille toksiinit aiheuttavat pitkäaikaisessa altistuksessa tuotoksen 
laskua, vastustuskyvyn heikkenemistä ja hedelmällisyyshäiriöitä.



• Rehuviljoille on annettu suosituksia hometoksiinien enimmäismääristä. 
Deoksinivalenolin, zearalenonin, okratoksiini A:n, T-2- ja HT-2-toksiinin sekä 
fumonisiinien esiintymisestä eläinten rehuksi tarkoitetuissa tuotteissa on 
komission suositus 2006/576/EY.

• DON 8 mg/kg viljoille ja viljatuotteille ja 5 mg/kg täydennys- ja täysrehuille 
(sikojen osalta 0,9 mg/kg, vasikoiden, karitsoiden ja kilien osalta 2 mg/kg). 
Zearalenoni 2 mg/kg viljoille ja viljatuotteille; 0,1 mg/kg porsaiden ja nuorten 
emakoiden täydennys- ja täysrehuille, 0,25 mg/kg emakoiden ja lihasikojen 
osalta sekä 0,5 mg/kg vasikoiden, lypsykarjan, lampaiden ja vuohien osalta 
(2006/576/EY).

• T-2- ja TH-2-toksiineille säädetyt ohjeelliset tasot vuodelta 2013 koskevat myös 
rehuihin ja rehuseoksiin tarkoitettua viljaa (2013/165/EU). Raja näille on 
korkeintaan 10 µg/kg käsittelemätöntä viljaa.



Hometoksiinit viljassa

• Kaura on viljoista herkin punahomeille, joten siitä helpoiten myös löytyy 
homemyrkkyjä.

• Viljan ulkonäkö ei sellaisenaan paljasta mahdollista 
hometoksiinien määrää. Runsashomeinen kasvusto ei välttämättä 
sisällä toksiineja ja toisaalta puhtaan näköiset jyvät voivat olla 
myrkkypitoisia, kun kauniin kesän kuumat päivät ja kylmät yöt ovat 
ärsyttäneet vähäisen homekasvuston jyvässä runsaaseen toksiinien 
eritykseen. 

• Hometoksiinit ovat näkymättömiä, hajuttomia ja mauttomia. Ainoa keino 
varmistaa mahdollinen toksiinien määrä on analysoida ne laboratoriossa.



Torajyvä



Punahome



Hometoksiinien vaikutukset eläimiin
Toksiini Muodostava 

homesieni
Oireet Oireita aiheuttava 

määrä

Aflatoksiini Aspergillus spp Kasvun hidastuminen 
Maksavauriot
Syömättömyys

0,2-0,5 mg/kg

Okratoksiini A Aspergillus spp. Munuaisvauriot
Kasvaimet
Ripuli

0,25 mg/kg*

Zearalenoni Fusarium spp. Estrogeenivaikutukset (mm. 
vulvan turpoaminen emakoilla 
ja porsailla)
Heikot porsaat 
(esim.hajaraajaisuus)

2,0 mg/kg*

Deoksivalenoli 
(DON)

Giberella zea Oksentelu
Syömättömyys
Alentunut vastustuskyky
Porsailla häntäkuoliota

8,0 mg/kg*

Tritoketeenit (T-
2, HT-2)

Fusarium triticum Alentunut vastustuskyky
Syömättömyys
Sikiökuolemat ->pienet 
pahnueet

0,1 mg/kg

Ergotoksiini 
(torajyvä)

Claviceps purpurea Väsymys
Syömättömyys
Kasvun hidastuminen

0,54 g/kg torajyviä 
viljakilossa *EU-komission suositus 

viljassa ja viljatuotteissa 
max mg/kg

Sikatuotannossa 
todetut ongelmat



Homemyrkyn (ZEN) vaikutukset minkkiin

• Minkillä zearalenone vaikutta hedelmällisyyteen. Kokeessa jossa minkeille 
tahallisesti syötettiin 20 ppm ZEN ja 10 ppm tamoxifen (sitoja). Sitojaa 
saaneet minkit ei saatu paritettua ja homemyrkkyä saaneet minkit 
paritettiin mutta vain 25 % penikoi.

– Effects of zearalenone and/or tamoxifen on swine and mink reproduction. H.-H. Yang, R. J. Aulerich, W. Helferich, B. Yamini, K. C. 
Chou, E. R. Miller, S. J. Bursian. J Appl Toxicol 1995. 15(3):223-232.



Homemyrkyn vaikutukset sialla

• Sioille useimmat Suomessa esiintyvät hometoksiinit aiheuttavat haittoja. 
Erityisesti porsaat ja emakot ovat herkkiä niiden vaikutuksille. Useat 
trikotekeeni-toksiinit ilmenevät vastasyntyneillä porsailla ihomuutoksina, mm. 
häntäkuolioina. Vanhemmilla sioilla ne aiheuttavat esim. heikentynyttä syöntiä, 
oksentelua, löysää ulostetta ja ihomuutoksia. 

• Emakoilla zearalenoni-toksiini aiheuttaa lisääntymishäiriöitä: pitkäkiimaisuutta ja 
tiinehtymättömyyttä. 

• Useiden hometoksiinien vaikutus ilmenee heikentyneenä kasvuna ja 
rehuhyötysuhteena. Lievät muutokset ovat usein vaikea havaita ja päätellä 
hometoksiinien aiheuttamiksi. 

• Hometoksiinien yleinen ja niihin vaikeasti yhdistettävä ongelma on 
vastustuskyvyn eli immuniteetin heikkeneminen. Se ilmenee altistumisena 
tarttuville taudeille ja heikkona rokotesuojan muodostumisena.
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Hometoksiinisitojat rehussa

• Erilaisia yhdisteitä on käytetty rehuissa homemyrkkyjen sitomiseen. 
Yleensä yhdisteet eivät sido kaikkia homemyrkky-tyyppejä.

• Osa sitojista on testattu minkillä, ja todettu että teho on ollut huono. 
Hometoksiinien aiheuttamat vauriot esiintyvät samassa määrin sekä 
sitoja-valmistetta saaneissa eläimissä kuin kontrolliryhmässä. 
– Efficacy of a commercial mycotoxin binder in alleviating effects of ochratoxin A, fumonisin B1, 

moniliformin and zearalenone in adult mink. Bursian SJ1, Mitchell RR, Yamini B, Fitzgerald SD, 
Murphy PA, Fernandez G, Rottinghaus GE, Moran L, Leefers K, Choi I. Vet Hum Toxicol. 2004 
Jun;46(3):122-9.

– Efficacy of hydrated sodium calcium aluminosilicate in reducing the toxicity of dietary 
zearalenone to mink. S. J. Bursian, R. J. Aulerich, J. K. Cameron, N. K. Ames, B. A. Steficek. J 
Appl Toxicol 1992, 12(2):85-90.

• Tutkitun tiedon määrä hometoksiinien vaikutuksista turkiseläimiin on 
rajallinen.



Kiitos!


