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5. Hoito-ohjeet eläinlääkärille 

Hengitystietulehdusoireinen (yskä, silmä- tai sierainvuoto) vasikka voidaan lääkitä, jos sillä on vähintään 

kaksi seuraavista oireista 

• yli 39,5 asteen kuume 

• nopeutunut hengitys levossa (hengitysfrekvenssi yli 40x/min) 

• yleisoireita kuten apeus tai ruokahaluttomuus 

• muuttuneet hengitysäänet 

 

Vasikat, joiden ruumiinlämpö on yli 40 °C, hengitys on selvästi voimistunutta tai vaikeutunutta, ja 

keuhkoäänet ovat epänormaalit, lääkitään välittömästi. 

 

Lääkitys on aloitettava sairauden alkuvaiheessa. Antibioottihoito annetaan aina pistoksina. Hoito voidaan 

aloittaa iv-annoksella. Kuurin pituus on 5-6 vrk ja sen tulisi jatkua n. 2 vrk oireiden loppumisen jälkeen.  

 

Antibioottihoitoon yhdistetään tulehduskipulääke viimeistään silloin, kun oireet ovat voimakkaat, tai niihin 

liittyvät selvät yleisoireet. Tulehduskipulääke vähentää keuhkojen kudosmuutoksia. 

Tulehduskipulääkityksestä on hyötyä lievissäkin tapauksissa. Pelkkää kipulääkettä on käytetty lieväoireisissa 

tapauksissa, sekä jos epäillään taudinaiheuttajan olevan virus. Toimintatavan hyödystä ei ole tieteellistä 

näyttöä, ja sekundaaristen bakteeritulehdusten riski on suuri. Toimintatapa edellyttää sairaan vasikan 

huolellista seurantaa. Jos oireet eivät kahdessa päivässä lievity pelkällä kipulääkkeellä, on aloitettava myös 

antibioottikuuri. Tulehduskipulääkkeet voidaan antaa pistoksena tai suun kautta.  

 

Jos tilalle luovutetaan lääkkeitä tulevien tautitapauksien varalle, tilalla on oltava terveydenhuoltosopimus ja 

 –suunnitelma sisältäen pitopaikan lääkityssuunnitelman. Mikäli saman pitopaikan eläimiä hoidetaan 

toistuvasti hengitystietulehdusten vuoksi, tai käytetään ryhmälääkityksiä, tulee pitopaikassa ottaa näytteet 

vähintään kerran vuodessa akuutisti sairaista eläimistä laboratoriotutkimuksiin. Lääkityksen tulee perustua 

taudinaiheuttajan eristykseen ja resistenssimääritykseen.  Uusien lääkeaineiden käytöstä tulee pidättäytyä 

niin kauan kun entiset vielä tehoavat. Ihmisten lääkityksessä kriittisen tärkeiden antibioottien (fluorokinolonit 

ja 3. polven kefalosporiinit) käyttöä hengitystieinfektioiden hoidossa tulee välttää eikä niitä saa 

lainsäädännön mukaan jättää tulevien tautitapausten varalle.  

 

Ensisijaisina antibiootteina hengitystietulehdusten hoidossa käytetään tetrasykliinejä tai penisilliiniä.  

 

Joitakin keskeisiä oksitetrasykliinin ja penisilliinin ominaisuuksia: 

 

Oksitetrasykliini 

• Aikariippuvainen, bakteriostaattinen, laajakirjoinen 

• Kirjo kattaa yleisimmät nautojen hengitystietulehduksien aiheuttajabakteerit 

• Hankittua resistenssiä esiintyy toistaiseksi vähän Suomessa eristetyissä bakteereissa (n. 

4 % vv. 2015-2016 P. multocida ja M. haemolytica)  

• Riittävän keuhkopitoisuuden saavuttamiseksi pitkävaikutteisia tetrasykliinejä annetaan 48 h 

välein 20 mg/kg im. kolme kertaa, tai lyhytvaikutteista 10 mg/kg im. 24 h välein 5 vrk. 

• Voimakas kudosärsytys pitkävaikutteisilla LA-valmisteilla. Päivittäin annettavien 

lyhytvaikutteisten oksitetrasykliinien etuna on vähäisempi kudosärsyttävyys.  
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Penisilliini 

• Aikariippuvainen, bakteriosidinen, kapeakirjoinen, leviää hyvin ekstrasellulaarinesteeseen. 

Elimissä korkeimmat pitoisuudet on todettu munuaisissa, maksassa ja keuhkoissa.  

• Ensisijaislääke aina kun se tehoaa. Penisilliinille herkkiä ovat gram-positiiviset bakteerit, 

mutta myös pasteurellat, mannheimiat ja histophilukset. Mykoplasmat ja ureaplama ovat 

luontaisesti resistenttejä soluseinättömyyden vuoksi. 

• Yleisesti annostuksessa tulee noudattaa valmistajan ohjeita, mutta prokaiinipenisilliinien 

ohjeannokset ovat joillakin valmisteilla liian matalia. Annoksen on oltava vähintään 20 000 

IU/kg sc. tai im. 5 vrk. Pienillä vasikoilla (alle 100 kg) annosta voidaan nostaa  

30 000 IU/kg/vrk sc. tai im. kerran päivässä annettuna 5 vrk:n ajan. Tätä suurempia 

annoksia ei tule käyttää. Jos annos on suurempi tai kuuri pidempi kuin 

valmisteyhteenvedossa, on eläinlääkärin määrättävä pidempi varoaika.  

• Kroonistuneissa tapauksissa keuhkoissa on usein Trueperella ja/tai Fusobacterium sp. joihin 

penisilliini näyttäisi tehoavan hyvin. 

• Hankittua resistenssiä on todettu toistaiseksi hengitystiepatogeeneissa vähän (n. 2 % vv. 

2015-2016 P. multocida ja M. haemolytica) 

 

Hoidon tehoa on seurattava. Oireiden tulee lieventyä kahdessa vuorokaudessa. Jos penisilliini tai 

tetrasykliini ei tehoa, otetaan käyttöön joko makrolidi tai florfenikoli.  

 

Joitakin keskeisiä makrolidien ja florfenikolin ominaisuuksia: 

 

Makrolidit (esim. tulatromysiini, gamitromysiini, tildipirosiini) 

• Aikariippuvaisia, pääasiassa bakteriostaattisia antibiootteja, jotka leviävät hyvin keuhkoihin 

• Yleisimmät hengitystiepatogeenit ovat makrolideille herkkiä (alle 1 % todettu resistenssiä) 

• Annostukset: tulatromysiini 2,5 mg/kg sc. kerran (max injektiovolyymi yhteen kohtaan 7,5 

ml), gamitromysiini 6 mg/ kg sc. kerran (max injektiovolyymi yhteen kohtaan 10 ml), 

tildipirosiini 4 mg/kg sc. kerran (max injektiovolyymi yhteen kohtaan 10 ml) 

• Yhden annoksen valmisteet ovat erittäin pitkävaikutteisia, mikä pitää muistaa jos lääkitystä 

joutuu muuttamaan. Ei voi vaihtaa toiseen makrolidiin, florfenikoliin eikä penisilliiniin. 

• Voimakas kudosärsytys 

 

Florfenikoli 

• Aikariippuvainen, bakteriostaattinen, Histophilus somni –bakteeriin vaikutus on 

bakteriosidinen. Florfenikoli leviää melko hyvin kudoksiin. 

• Yleisimmät hengitystiepatogeenit ovat florfenikolille herkkiä 

• Liian alhaisen annostuksen välttämiseksi eläinten paino on määritettävä tarkasti. 

• Annostus vain florfenikolia sisältävillä valmisteilla 20 mg/kg 48 h välein kaksi kertaa sc., 

florfenikoli-fluniksiiniyhdistelmävalmiste annostuksella 40 mg/kg florfenikoli + 2,2 mg/kg 

fluniksiini sc. kerran (max injektiovolyymi yhteen kohtaan 10 ml)  

• Voimakas kudosärsytys 

 

 

Metafylaksialla tarkoitetaan Euroopan Lääkeviraston määritelmän mukaan valmisteen antamista 

yhtäaikaisesti ryhmälle kliinisesti terveitä, mutta todennäköisesti infektoituneita, sairastuneiden eläinten 

kanssa kosketuksissa olevia eläimiä. Tavoitteena on estää taudin puhkeaminen ja edelleen leviäminen. 

Ennen metafylaksian käyttöä tauti on siis jo todettu osassa ryhmän eläimiä. Kaikkien samassa karsinassa 

olevien vasikoiden lääkitsemistä voi harkita, jos huomattava osa (vähintään yli viidennes) ryhmästä on 

sairastunut lyhyen ajan sisällä ja/tai tauti leviää nopeasti ryhmässä. Metafylaksian eduista ja kustannus-

hyötysuhteesta verrattuna sairaiden yksilöiden huolelliseen hoitamiseen ei ole olemassa Suomessa tutkittua 
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tietoa. Käytännön kokemukset ovat ristiriitaisia. Lääkityssuunnitelmassa tulee ottaa kantaa siihen, milloin 

metafylaksia otetaan käyttöön ko. pitopaikassa. Jos kasvattamossa lääkitään kaikki vasikat esimerkiksi 

nupoutuksen yhteydessä, on vasikoiden erottelukäytäntöjä ja olosuhteita parannettava jotta antibioottien 

systemaattisesta käytöstä päästään eroon. 

 


