
KOIRAN KANSSA PORTUGALISSA  

Koiran kanssa matkustaessa on otettava huomioon kunkin maan tuontimääräykset. Suomalaisten pitää 

varautua myös moniin meille tuntemattomiin tauteihin ja loisiin, jotka eivät koirien hyvinvointia Suomessa 

uhkaa. Suurin osa näistä taudeista on zoonooseja eli sairastuttavat ihmisenkin. 

 

VIENTI/TUONTIMÄÄRÄYKSET (https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/eu-maat-norja-ja-

sveitsi/elaimet/koirat-kissat-ja-fretit/koiran--kissan--ja-fretinpennut-eu-maat/) 

Koira on voitava tunnistaa, minkä vuoksi sen pitää olla mikrosirutettu. Eläinlääkäri kirjoittaa mikrosirun 

numeron koiran passiin. Vain eläinlääkäri saa tehdä lemmikkieläinpassiin merkintöjä. Tämä 

tunnistusasiakirja on oltava aina koiran mukana sen matkustaessa. 

Raivotautirokotus on pakollinen sekä Portugaliin että Suomeen matkustettaessa. Ensimmäinen 

rabiesrokotus annetaan pennun ollessa neljän kuukauden ikäinen; seuraava tehosterokotus annetaan vuoden 

päästä ja sen jälkeen kolmen vuoden välein. Eläinlääkäri merkitsee rokotuksen viimeisen voimassaolopäivän 

lemmikkieläinpassiin. Jos koiralla ei ole voimassa olevaa rabiesrokotusta, se on annettava vähintään 21 vrk 

ennen matkaa. 

Suomeen tultaessa on pakollinen lääkitys ekinokokkoosia vastaan. Lääkitys on asianmukainen annos 

pratsikvantelia tai epsiprantelia sisältävää, koiralle hyväksyttyä lääkettä ekinokokkoosia aiheuttavia 

heisimatoja vastaan. Se annetaan 1−5 vrk (24−120 tuntia) ennen maahantuloa eläinlääkärin valvonnassa, 

joka merkitsee lääkityksen passiin. Jos lemmikki matkustaa paljon, esim. näyttelyissä, voidaan käyttää 28 

vuorokauden sääntöä eli lääkitystä neljän viikon välein, josta eläinlääkäri tekee siitä merkinnän passiin. 

 

AUTOLLA TAI LENTÄEN 

Ruotsin kautta matkustaessa on huomioitava Ruotsin määräys koiran ilmoittamisesta tulliviranomaisille. 

Lomake täytetään netissä (lhttps://privattjanster-djuranmalan.tullverket.se/anmalan/sv/djurverket). Tällä 

menettelyllä pyritään estämään koirien laitonta maahan tuontia eikä sillä ole terveystodistusten kanssa 

mitään tekemistä. 

Lentäen matkustettaessa alle 8-kiloisen koiran saa ottaa kantokassissa/kuljetuslaatikossa matkustamoon, 

jossa koira sijoitetaan jalkatilaan. Yli 8 kg painava koira menee ruumassa matkatavarana omassa 

kuljetuslaatikossaan. Jos koira kuljetuslaatikkoineen painaa yli 50 kg, se kuljetetaan rahtitavarana. Kaikissa 

tapauksissa varaus on tehtävä etukäteen. On syytä ottaa hyvissä ajoin yhteys ko. lentoyhtiöön, sillä eri 

yhtiöillä voi olla erilaisia sääntöjä, esim. kuljetuslaatikoiden kokojen osalta. Tällä hetkellä Finnair ei ota 

koiria ollenkaan rahtikuljetuksiin; matkustamossa saa yleensä olla kerrallaan korkeintaan kaksi lemmikkiä, 

samoin ruumassa. 

 

PORTUGALIN TAUTI- JA LOISRISKIT 

Portugalissa on sellaisia loisia, vektoreiden (kuljettaja) välityksellä leviäviä tauteja ja muitakin koirien 

sairauksia, joita ei Suomessa ole. Monet näistä ovat hyvinkin vaikeita sairauksia, joiden ehkäisy on otettava 

vakavasti. Alla taudit on jaettu loistauteihin ja bakteerien aiheuttamiin tauteihin. 

Loistauteihin kuuluvat leishmanioosi, myyräekinokokki, babesioosi, sydänmatotauti, Angiostrongylus 

vasorum, Dipylidium caninum, Thelazia ja, hepatozoonoosi. Leishmania infantum on siimaeläin, Babesia 

spp. ja Hepatozoon canis ovat alkueläimiä. Sydänmato ja pieni sydänmato sekä Thelazia ovat sukkulamatoja. 

Myyräekinokokki ja Dipydilium caninum ovat heisimatoja. 



Leishmanioosia levittävät hietasääsket, jotka elävät ihmisasumusten lähellä ja imevät verta öisin. Etelä-

Euroopassa tautia aiheuttava Leishmania infantum on siimaeläin, joka infektoi pääasiassa koiria ja ihmisiä. 

Loisen elinkiertoon kuluu selkärankainen pääisäntä, kuten koira, ja hietasääskivektori, joka levittää loisen 

infektiivisiä muotoja pääisännästä toiseen verta imiessään. Leishmanioosilla on tyypillisesti pitkä (jopa 

vuosien) itämisaika. Taudin oireet koiralla vaihtelevat vähäisistä ja usein itsekseen paranevista ihon 

haavaumista henkeä uhkaaviin yleisinfektioihin. Tyypillisessä taudinkuvassa esiintyy imusolmukkeiden sekä 

maksan ja pernan suurentumista ja haavaumia muodostavia ihomuutoksia erityisesti pään alueella ja 

kuumeilua. Vakavimmissa tapauksissa tauti voi johtaa vaikea-asteiseen munuaisten vajaatoimintaan ja 

yleisvoinnin romahtamiseen sekä lopulta kuolemaan. Taudin diagnosointi on haastavaa etenkin 

alkuvaiheessa, ja vasta-ainetestin tulos voi olla negatiivinen, vaikka koira olisikin saanut tartunnan. Varma 

diagnoosi voidaan tehdä osoittamalla loinen kudoksesta. Hoidolla tähdätään sairauden kliinisten oireiden 

hallintaan, hoito on pitkäkestoista ja vaatii sitoutumista säännölliseen lääkitykseen sekä säännöllisiin 

kontrollikäynteihin eläinlääkärillä useiden vuosien ajan. Ulkoloishäätöjä pidetään rokotuksen lisäksi ainoana 

tehokkaana menetelmänä ehkäistä sairauden leviämistä. Rokotetta voidaan käyttää yli 6 kuukauden ikäisillä 

koirilla, jotka eivät ole saaneet tartuntaa. Perusrokotus koostuu 3 rokotteesta kolmen viikon välein, jonka 

jälkeen tehoste annetaan vuosittain. 

Babesioosia eli piroplasmoosia koirille aiheuttavat Babesia spp. -suvun alkueläimet: B. canis ja B. gibsoni. 

Ne ovat punasolujen sisäisiä parasiitteja, joiden vektorina toimivat puutiaiset. Euroopassa Babesia canis on 

pääasiallinen sairauden aiheuttaja, ja sitä esiintyy endeemisenä vektoripuutiaislajiensa Dermacentor 

reticulatus ja Rhipicephalus sanguineus elinalueella. Babesioosi tarttuu puutiaisen pureman välityksellä tai 

suoraan verikontaktin kautta. Puutiaisen ollessa kiinnittyneenä 2−3 vuorokautta punkin sylkirauhasista 

vapautuu itiöeläimiä, jotka kulkeutuvat selkärankaisen verenkiertoon.  Verenkierrossa alkueläin siirtyy 

punasoluun, jossa tapahtuu loisen suvuton lisääntyminen. Lisääntymisen seurauksena punasolu vaurioituu ja 

syntyneet tytärsolut infektoivat uusia punasoluja. Infektoitunut punasolu siirtyy vektoriin tämän imiessä 

infektoituneen selkärankaisen verta. Loisen suvullinen lisääntyminen tapahtuu puutiaisessa. Itämisaika 

sairaudelle on 7−21 vuorokautta. Kaikki koirat eivät saa oireita, mutta tavallisimmat kliiniset oireet ovat 

kuume, uneliaisuus, syömättömyys, heikkous, pernan ja imusolmukkeiden suurentuminen, vaaleat tai 

keltaiset limakalvot ja punainen/ruskea virtsa. Babesioosi on jaettu komplisoituun ja komplisoitumattomaan 

muotoon, mutta myös komplisoitumaton muoto voi pahimmassa tapauksessa olla hengenvaarallinen. 

Alkueläin havaitaan verisivelyvalmisteesta. Taudin kuvaan liittyy tyypillisesti anemia, kohonneet bilirubiini 

ja tulehdusarvot sekä maksa-arvot; virtsassa on bilirubiinia, hemoglobiinia ja proteiinia. Babesioosiin löytyy 

tehokkaita lääkkeitä; tukihoidot, kuten verensiirrot ja nesteytykset, suunnitellaan potilaskohtaisesti. 

Babesioosin sairastaneet eläimet jäävät taudin kantajiksi hoidosta huolimatta. Ennalta ehkäisyssä puutiaisten 

häätö ja torjunta on tärkeää. Paikallisvaleluliuokset vähentävät babesioositartuntoja merkittävästi. 

Puutiaisten häädön tehoa voidaan lisätä, jos omistaja tarkkailee ja poistaa säännöllisesti ilmenevät punkit 

manuaalisesti iholta. Euroopassa on kehitetty kaksi eri babesiarokotetta endeemisille alueille. Rokotteen 

tehosta on ristiriitaisia tuloksia. Rokotteella savutettava suoja on luokkaa 70−100 %, mutta nähdään myös 

koiria, joilla on lieviä sairauden oireita.  

Myös dilofilarioosi on zoonoosi. Dirofilaria immitis on sukkulamato, joka aiheuttaa sydänmatotaudin. D. 

repens-loisen elinkierto eroaa sydänmadosta siinä, että se kulkeutuu koiran ihonalaiskudosten ja 

lihaskalvojen väliin, jossa se kehittyy ja lisääntyy ja muodostaa iholla näkyviä kyhmyjä. Koira on 

sydänmadon (Dirofilaria immitis) luonnollinen isäntä, eli koirassa elävät sydänmadot kypsyvät aikuisiksi, 

parittelevat ja tuottavat jälkeläisiä. Hoitamattomana matoja voi koirassa olla useita satoja ja ne voivat olla 

jopa 30 cm pitkiä. Aikuiset naarasmadot elävät koiran sydämen oikeassa kammiossa ja tuottavat jälkeläisiä, 

mikrofilarioita, jotka siirtyvät verenkiertoon. Kun hyttynen imee verta infektoituneesta eläimestä, siihen 

siirtyy näitä mikrofilarioita, jotka kypsyvät infektiivisiksi toukiksi 10−14 päivän sisällä.  Kun infektoitunut 

hyttynen puree toista eläintä, toukat pääsevät uuteen isäntään pistohaavan kautta ja kehittyvät aikuisiksi 

puolen vuoden kuluttua. D. immitiksen elinkierto on 7−9 kuukautta. Taudin reservoaarina toimivat 



suojaamattomat lemmikit ja kulkukoirat. Yli 70 hyttyslajin on todettu pystyvän toimimaan sairauden 

vektorina.  

Useimmiten taudin alkuvaiheessa ei esiinny kliinisiä oireita, varsinkaan vähemmän aktiivisilla koirilla. 

Sydänmatojen määrä suhteessa koiran kokoon vaikuttaa oireiden kehittymiseen. Koira voi olla oireeton 

pitkäänkin; ensimmäisinä oireina on lievä jatkuva yskä ja hengenahdistus. Kliiniset oireet kehittyvät hitaasti 

alkuvaiheessa. Pidemmälle edenneessä sairaudessa ilmenee muita oireita: yleinen heikkous, sydämen 

sivuäänet, rytmihäiriöt ja vajaatoiminta sekä siitä johtuva nesteen kertyminen ja turvotukset, pyörtyminen 

rasituksessa tai sen jälkeen, huono ruokahalu ja laihtuminen sekä kuivuminen. Tartunta voi aiheuttaa myös 

äkillisen kuoleman. Alueilla, joilla esiintyy loista kantavia hyttysiä, tarvitaan koiralle yleensä säännöllinen 

sydänmatotautia ennaltaehkäisevä lääkitys. Markkinoilla on useita eri suun kautta annettavia valmisteita. 

Estolääkitys estää mikrofilarioiden kehittymisen aikuisiksi, mutta ei suojele infektiolta. Ennen 

estolääkityksen aloittamista koira tulee testata sydänmatotaudin varalta ja jatkossakin joka vuosi. Alle 7 

kuukauden ikäiset pennut voidaan estolääkitä ilman testiä, mutta ne tulisi testata puolen vuoden kuluttua, 

jotta varmistutaan siitä, että niillä ei ole sydänmatoa. On olemassa pikaveritesti, joka voidaan tehdä 

eläinlääkärin vastaanotolla. Lääkitys pitää uusia joka kolmas kuukausi.  

Angiostrongulus vasorum (pieni sydänmato, ranskalainen sydänmato) on sukkulamato, joka elää 

parasiittina koiraeläinten keuhkovaltimoissa ja oikeassa sydänkammiossa. Pienen sydänmadon 

elämänkierrossa loisen väli-isäntänä toimivat etanat ja kotilot sekä luonnollisena pääisäntänä koiraeläimet, 

erityisesti ketut. Koiraeläimet saavat tartunnan syödessään väli-isännän, joka sisältää infektiivisen toukan. 

Koirassa toukka vaeltaa keuhkovaltimoihin. Keuhkovaltimoissa madot aikuistuvat ja alkavat tuottaa munia. 

Ensimmäisen asteen toukat nousevat yskösten mukana nieluun ja sieltä nieltynä ruuansulatuskanavaan, josta 

toukat erittyvät ulosteen mukana ympäristöön.  

Tartunta on koiralla usein oireeton, mutta joillakin yksilöillä tartunta voi johtaa äkkikuolemaan. Oireet 

ilmestyvät useimmiten vasta taudin kroonisessa vaiheessa. Yleisimmät oireet ovat yskä ja vaikeutunut, nopea 

hengitys. Madonmunat pienissä verisuonissa aiheuttavat vinkuvia ja rohisevia hengitysääniä, ja toukkien 

tunkeutuminen keuhkorakkuloihin aiheuttaa verenvuotoja sekä tulehdus- ja ärsytystiloja. Tämän seurauksena 

keuhkoihin muodostuu sidekudoksen liikakasvua ja keuhkolaajentumaa. Oireisiin kuuluvat myös 

verenvuodot, rasituksen sietokyvyn aleneminen, kakistelu, syömättömyys ja laihtuminen. Diagnoosi 

varmistuu ulostenäytetutkimuksessa tai keuhkoputkien huuhtelunesteessä todetuista ensimmäisen asteen 

toukista. Hoitona loishäätö ja tukihoitoa tapauskohtaisesti. Hoidetuilla koirilla paranemisennuste on hyvä; 

paranemisnopeus riippuu kliinisten oireiden vakavuudesta. 

Echinococcus multilocularis eli myyräekinokokki on heisimatoihin kuuluva loismato. Loiseen liittyy 

merkittävä zoonoosiriski, sillä sen toukkamuodot aiheuttavat ihmisillä 10−15 vuoden kuluttua tartunnasta 

oireilevaa ekinokokkoosia, joka voi johtaa pahimmillaan maksan tuhoutumiseen ja kuolemaan. Koirilla 

tartunta on vaaraton, mutta välillisesti se on yksi merkittävimmistä ja tappavimmista zoonoseista 

endeemisillä alueilla ja aiheuttaa väestölle merkittävän terveysriskin. E.multiloculariksen pääisäntiä ovat 

kettu ja naali, mutta myös koira voi toimia pääisäntänä. Pääisännälle tartunta on harmiton. Tartunta on 

koiraeläimissä lyhytaikainen. Loisten aikuistuminen kestää pääisännän suolessa noin 26−28 vuorokautta, 

mikä jälkeen madonmunia erittyy noin kolmen kuukauden ajan ympäristöön ulosteen mukana. Väli-isäntinä 

toimivat myyrät ja muut pienet jyrsijät, joiden maksaan loinen yleensä muodostaa pieniä rakkuloita. Loinen 

lisääntyy maksassa suvuttomasti ja rakkulan ympäristöön muodostuu uusia loisrakkuloita, jotka sisältävät 

heisimadon toukkia. Koirien madottamista suositellaan kuukauden välein pratsikvantelia tai epsiprantelia 

sisältävällä valmisteella.  

Dipylidium caninum eli koiran heisimato vaatii tarttuakseen väli-isännän, jona toimii kissakirppu. Myös 

koiran väiveet voivat toimia väli-isäntänä. Heisimato erittää madonmunapaketteja ympäristöön, joita kirpun 

toukkamuodot syövät mielellään. Kirpussa toukan lopullinen kehittyminen infektiiviseksi edellyttää 

isäntäeläimen läheisyyttä ja ruumiinlämpöä; tämä tapahtuu 2−3 päivässä. Koira saa tartunnan nieltyään 

matorakkulan sisältävän kirpun tai väiveen nuollessaan tai kirputtaessaan omaa turkkiaan. Heisimato 



aikuistuu koiran ohutsuolen loppuosassa 2−3 viikossa. Madon loppupäästä irtoaa jaokkeita, jotka kulkeutuvat 

ulos suolistosta ulosteen mukana. Koirilla tartunta on yleensä oireeton, peräaukon kutinaa voi ilmentyä. 

Diagnoosi perustuu ulosteessa, peräaukon ympärillä tai karvapeitteessä havaittuihin heisimadon jaokkeisiin. 

Hoitona on pratsikvanteli-lääkitys ja ennalta ehkäisynä kirppujen häätö. Ihmistartunnat ovat yleisimpiä 

nuorilla lapsilla. 

Hepatozoonoosin aiheuttaja Hepatozoon canis on yksi laaja-alaisimmin esiintyvistä vektorivälitteisistä 

taudeista ja on yhtenäinen tämän vektorin, ruskean koirapunkin, esiintyvyysalueen kanssa. Muista 

vektorivälitteisistä taudeista poiketen sairaus ei tartu syljen välityksellä puutiaisen imiessä verta, vaan 

tartunta vaatii puutiaisen nielemisen. Koiran syödessä infektoituneen punkin H. caniksen itiöeläimiä 

vapautuu koiran suolistoon, jossa ne tunkeutuvat suolen seinämään ja leviävät veren ja imunesteiden kautta 

luuytimeen, pernaan, imusolmukkeisiin, maksaan, munuaisiin ja keuhkoihin. Itiöeläimet lisääntyvät 

kudossoluissa suvuttoman lisääntymisen kautta. Kun on kulunut noin 28 vrk infektoituneen punkin 

syömisestä, koiran verenkierrossa on gametosyyttejä, jotka päätyvät punkin elimistöön sen imettyä verta. 

Näin puutiainen saa infektoituneen koiran verestä infektoituneita verisoluja elimistöönsä ja kierto jatkuu. 

Kliiniset oireet ovat hyvin lieviä; taudin eteneminen ja oireet vaihtelevat kuitenkin koiran vastustuskyvyn 

mukaan. Hepatozoonoosiin löytyy tehokkaita lääkkeitä, ja lievätkin infektiot kannattaa hoitaa. Alhaisessa 

parasitemiassa toipumisennuste on hyvä, kun taas korkeassa parasitemiassa ennuste on varauksellinen. 

Zoonoosiriskiä pidetään erittäin pienenä. 

Silmämato, Thelazia callipaeda, on Etelä-Euroopassa endeemisenä esiintyvä sukkulamato, joka on 

hedelmähyttysen välittämä. Thelazia aiheuttaa monille eläinlajeille silmäoireita. Sitä on tavattu Portugalissa, 

mutta on harvinainen. 

Bakteerien aiheuttamia tauteja ovat leptospiroosi, riketsioosi, anaplasmoosi, erlichioosi ja bartonelloosi. 

Nämä kaikki ovat zoonooseja. Lauhkean ilmaston vuoksi Portugalissa on paljon enemmän kirppuja ja 

puutiaisia kuin Suomessa ja lisäksi hietasääskiä. Puutiaiset ovat tärkeitä vektoreita useiden sairauksien 

levittämisessä. Euroopassa ruskea koirapunkki Rhipicephalus sanguineus toimii usean Riketsia-sukuun 

kuuluvan bakteerin aiheuttaman taudin vektorina: riketsioosin, anaplasmoosin, bartonelloosin ja 

ehrlichioosin.  

Leptospiroosi on Leptospira-bakteerisuvun aiheuttama kuumetauti. Leptospiroja tavataan kaikkialla 

maailmassa yleisesti. Eniten tautitapauksia on subtrooppisen tai trooppisen ilmaston maissa, mutta tautia 

esiintyy myös Etelä-Euroopassa. Jyrsijät ovat luonnossa taudin reservoaari. Leptospiroosi on myös zoonoosi, 

joka aiheuttaa ihmisessä influenssaa muistuttavan kuumetaudin. Bakteeri on hyvin tarttuva ja tunkeutuu 

elimistöön usein limakalvojen kautta tavallisimmin suun kautta tai sisäänhengitysilman välityksellä. Suora 

tartunta välittyy kontaminoituneen virtsan, veren, istukan, puremahaavojen tai kontaminoituneiden kudosten 

syömisen välityksellä. Epäsuorassa tartuntatavassa eläin sairastuu esimerkiksi juomalla tai syömällä 

saastunutta vettä, maaperää tai ruokaa. Spirokeetta säilyy kuukausia elävänä maaperässä. Suotuisissa 

olosuhteissa, kuten seisovassa tai hitaasti liikkuvassa lämpimässä vedessä, bakteerit säilyvät vielä 

pidempään. Tautia esiintyy erityisesti loppukesällä ja syksyllä sekä pitkinä kylminä sateisina jaksoina. 

Näiden tekijöiden lisäksi maaperän pH:lla arvioidaan olevan merkitystä bakteerin esiintyvyyteen.  

Leptospira pystyy läpäisemään ehjänkin limakalvopinnan suussa, sieraimissa tai silmässä. Verisuoniin 

tunkeutunut bakteeri alkaa lisääntyä ja levitä eri kudoksiin, kuten munuaisiin, maksaan, keskushermostoon, 

silmiin ja sukuelimiin. Bakteeri pesiytyy munuaisiin ja aiheuttaa paikallisen tulehduksen, joka voi johtaa 

akuuttiin munuaisten vajaatoimintaan. 

Sairastunut koira voi pysyä taudin kantajana ja tartuttajana, vaikka tauti ei enää oireilisi. PCR- ja vasta-aine-

tutkimuksia käytetään diagnostiikassa. Hoitona on doksisykliini ja tukihoito. Leptospiroosirokotus antaa 

suojaa kliinistä tautia vastaan, mutta ei estä mahdollista bakteerin kantajuuden kehittymistä, vaan tartunnan 

saanut koira voi rokotuksesta huolimatta erittää Leptospira-bakteeria. Rokotusta ei suositella alle yhdeksän 

viikon ikäisille pennuille. Perusimmunisointiin tarvitaan kaksi rokotusta 2–4 viikon välein. Tehosterokotus 

annetaan vuosittain.  



Riketsia conoriin aiheuttamaa tautia kutsutaan koiralla riketsioosiksi ja ihmisellä pilkkukuumeeksi. Riketsia 

conorii on gram-negatiivinen solunsisäinen hitaasti jakautuva bakteeri, jonka diagnosoiminen on 

haasteellista. Endeemisillä alueilla seropositiivisuus on tavallista mutta kliinisesti oireilevia on vähän, ja 

myös Riketsioita kantavia puutiaisia on tutkimuksissa todettu olevan vähän. Taudin reservoaareiksi epäillään 

koiran lisäksi myös villijyrsijöitä. Koira saa infektion ruskealta koirapunkilta tämän imiessä koirasta verta. 

Bakteeri leviää koiran elimistössä verenkierron mukana ja aiheuttaa verisuonitulehdusta, joka pahentuessaan 

voi aiheuttaa paikallisesti verenkiertohäiriömuutoksia, verenpurkautumia, kudosturvotusta ja veritulppia. 

Tästä voi seurata sisäelinvaurioita erityisesti keskushermostossa, ihossa, sydämessä ja munuaisissa. 

Tutkimuksissa on todettu koiran voivan välittää tartuntaa tilanteissa, joissa se on kliinisesti terve eikä 

taudinaiheuttajaa saada esiin PCR-tutkimuksella. Puhdasrotuisten koirien on todettu olevan alttiimpia 

infektiolle kuin sekarotuisten, erityisesti yorkshireterrierit ja saksanpaimenkoirat ovat herkkiä. Tautia 

hoidetaan antibiooteilla. Koiranomistajilla on todettu kohonnut riski saada tartunta. Puutiaisen poistaminen 

koirasta tulisi suorittaa hygieenisesti, sillä ihmisen epäillään saaneen infektion limakalvon kautta 

poistettuaan ja murskattuaan puutiaisen paljain käsin 

Anaplasmoosi on myös puutiaisvälitteinen sairaus; koiralla Ixodes ricinus -punkki välittää Anaplasma 

phagocytophilum -bakteeria ja Rhipicephalus sanguineus -punkki A. platys -bakteeria. Anaplasma 

phagocytophilium aiheuttaa koirilla granulosytotrooppista anaplasmoosia, Anaplasma platys taas infektoi 

verihiutaleita.  

Euroopassa taudin reservoaarina toimivat ruohoa syövät kotieläimet, jyrsijät, metsäkauris ja saksanhirvi sekä 

jossain määrin linnut. Jotta puutiainen välittäisi sairautta, on sen oltava kiinnittyneenä vähintään 24−48 

tunnin ajan nisäkkäässä. Inkubaatioaika puutiaispuremasta kliinisten oireiden alkamiseen vaihtelee 1−2 

viikkoon. Suurimmalla osalla kliinisesti sairastuvilla koirilla on epäspesifisiä oireita: kuume, apatia, 

uneliaisuus, syömättömyys, lihaskivut, jotka ilmenevät haluttomuutena liikkua, jäykkyytenä ja ontumisena 

sekä nivelien tulehdus ja siihen liittyvä ontuminen. Diagnoosi varmistuu nopeimmin värjätystä 

verisivelynäytteestä ja varmimmin PCR-tuloksella. Tautia hoidetaan doksisykliinillä. 

Monosytäärisen ehrlichioosin aiheuttaa Ehrlichia canis, joka leviää ruskean koirapunkin välityksellä. 

Bakteeri leviää verenkierron välityksellä ja aiheuttaa verisuonitulehdusta erityisesti keuhkoissa, munuaisissa 

ja aivokalvoissa. Epidemiologisesti erittäin haitallisena piirteenä pidetään vektoripuutiaisen kykyä elää ja 

lisääntyä sisätiloissa myös alueilla, joissa sairautta ei esiinny endeemisenä.  Puutiainen saa tartunnan 

aterioidessaan infektoituneessa koiraeläimessä ja on infektiivinen altistuville koirille vähintään 155 päivää 

tartunnasta. Akuutit oireet alkavat yleensä 8−20 päivää punkin puremasta.  Sairaustapauksia esiintyy 

yleisimmin lämpimien kuukausien aikana, kevät – syyskuukausina punkin ollessa aktiivisempi. Yleisimmät 

oireet ovat akuutti tai krooninen kuume, uneliaisuus, apatia, syömättömyys, lihaskivut, pernan ja 

imusolmukkeiden suurentuminen ja verenvuodot. Sairaus voi muuttua krooniseksi, jolloin yksilöille tulee 

oireita vasta kuukausien tai jopa vuosien kuluttua. Epäspesifisiä oireita ovat voimattomuus, kuume ja 

lihaskivut. Klinikalla tehtävän ELISA-pikatestin avulla voidaan havaita kohonneita vasta-ainetasoja nopeasti, 

jolloin päästään aloittamaan doksisykliinihoito mahdollisimman pian. Koiran tartunnan aiheuttajan 

määrittäminen on tärkeää myös koiran kanssa tekemisissä olevien ihmisten kannalta, sillä tämäkin tauti on 

zoonoosi. 

Koirilla lähinnä sydämen läppien tulehdusta yleisesti aiheuttava vektorivälitteinen solunsisäinen bakteeri 

Bartonella spp.  on merkittävä patogeeni, jonka diagnosoiminen ja hoitaminen on erittäin vaikeaa. 

Bartonelloosi on lisäksi zoonoottinen, jolloin tauti voi johtaa vakavaan yleisinfektioon immuunipuolustusta 

heikentäviä sairauksia sairastavilla ihmisillä. Bartonella spp. kuuluu gram-negatiivisiin solun sisäisiin 

bakteereihin, joiden välittäjinä toimivat hyttyset, kirput, kissan raapaisut ja puutiaiset. Puutiaisten, erityisesti 

ruskean koirapunkin, katsotaan olevan merkittävin vektori. Tartunta voi levitä myös verensiirron kautta. 

Bakteeri kulkeutuu elimistössä punasolujen ja verisuonten seinämien sisään, joissa se jakautuu hitaasti. 

Koirat pysyvät usein infektion jälkeen pitkään oireettomina. Oireina ovat muun muassa kuume, suurentuneet 

imusolmukkeet, ontuminen, sierainvuoto, ihomuutokset, silmän suonikalvon tulehdus, sydämen rytmihäiriöt, 

yleinen heikkous, limakalvojen verenpurkaumat, suurentuneet imusolmukkeet ja perna. Taudin 



diagnosoiminen on vaikeaa; veriviljelyä pidetään tarkimpana menetelmänä. Myös PCR-tekniikalla voidaan 

eristää bakteerin DNA verestä tai kudosnäytteestä. Bartonelloosia voidaan hoitaa antibiootein. Hoidolla 

saadaan kuitenkin ainoastaan lievitettyä tai poistettua oireita; itse bakteeria ei saada elimistöstä pois, ja siten 

koira voi tartuttaa sairautta eteenpäin.  

Yllä kuvattujen tautien ennalta ehkäisyssä vektorien tuhoaminen on A ja O. Kirput, puutiaiset ja hietasääsket 

voidaan häätää yhdellä ja samalla loislääkityksellä. Markkinoilla on useita paikallisvaleluliuoksia (Vectra 

3D, Bayvantic, Exspot, Frontect); ensimmäinen annos olisi hyvä antaa jo Suomessa ennen matkalle lähtöä. 

VECTRA® 3D paikallisvaleluliuos näyttää olevan portugalilaisten eläinlääkärien suosima, ja sitä on 

saatavissa nykyään myös Suomesta Yliopiston apteekin verkkokaupasta. Kolmen vaikuttavan aineen, 

permetriinin, dinotefuraanin ja pyriproksifeenin yhdistelmän ansiosta valmiste karkottaa ja tappaa punkit, 

hyttyset, hietasääsket ja pistokärpäset nopeasti jo ennen kuin ne ehtivät purra. Lääke annostellaan koiran 

iholle, ja se vaikuttaa ihon pinnalla ja turkissa ilman, että sen sisältämien lääkeaineiden pitää imeytyä koiran 

elimistöön. Käsittely tulee uusia 3−4 viikon välein. Säännöllinen loislääkitys ja koiran turkin päivittäinen 

tarkistus punkkien varalta ovat jatkossa tärkeitä. 
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