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Naudan pälvisilsa ‒ kirjallisuuskatsaus 
ja tutkimus pälvisilsan 

tartuntalähteistä Suomessa
Bovine ringworm ‒ Review and a survey of sources of ringworm infection in Finland 

Tieteellinen artikkeli
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> YHTEENVETO

Naudan pälvisilsa on tarttuva ihon pinnal-
linen tulehdus, jonka aiheuttaa tavallisesti 
Trichophyton verrucosum -sieni. Suomessa 
todetaan uusia tartuntoja 20–30 tilalla 
vuosittain. Ihomuutokset eivät kiusaa 
eläintä, mutta pilaavat vuotia. Tauti on 
zoonoosi. Infektio leviää sekä suorassa 
että epäsuorassa kontaktissa. Epäsuorat 
kontaktit ovat todennäköisesti merkittä-
vämpiä tartunnan tuojia tilalle. Itiöt säi-
lyvät tartuntakykyisinä kuukausia tai jopa 
vuosia kuivassa ja viileässä ympäristössä. 
Saneeraus perustuu useita vuosia jatkuvin 
rokotuksin luotavaan immuniteettiin ja 
tartuntapaineen vähentämiseen puhdis-
tustoimenpitein. Tartuntareittejä selvit-
tävään kuvailevaan tutkimukseemme 
osallistui 19 nautatilaa, joilla tartunta oli 
todettu vuoden 2016 heinäkuun jälkeen. 
Oireet ilmenivät nuorilla eläimillä pyörei-
nä, karvattomina ja kutiamattomina laik-
kuina pään ja kaulan alueella, mutta van-
hemmilla eläimillä ihomuutokset olivat 
tavallisemmin takaruumissa. Mahdollisia 
tartuntareittejä tiloille olivat ostoeläimet, 
vierailijat (esimerkiksi siementäjät, eläin-
lääkärit, lomittajat ja korjaajat), teuras- ja 
välitysautot sekä kontaktit naapurustossa sijaitse-
vien pälvisilsatilojen kanssa (esimerkiksi vierekkäiset 
laitumet ja karkailevat eläimet). Tartuntareittimahdol-
lisuuksien suuren määrän ja vaikean ennakoitavuu-
den takia tehokas vastustus perustuu tartuntatilojen 
ripeään saneeraukseen. Nykyisten saneerausohjeiden 
mukaan toimineissa karjoissa oireilu loppui nopeasti.

> SUMMARY

Bovine ringworm is a contagious and 
superficial cutaneous infection usually 
caused by the dermatophyte Tricho-
phyton verrucosum. New ringworm 
infections are found on 20‒30 Finnish 
farms annually. The skin lesions do not 
annoy the animal, but they damage 
the hide. The disease is zoonotic. The 
infection is spread by both direct and 
indirect contacts. Indirect contacts are 
probably the more significant route 
for the infecting a herd. The conidia 
remain infectious for months or even 
years in a dry and cool environment. 
Eradication relies on immunizing the 
cattle by a vaccination program las-
ting several years as well and cleaning 
measures to reduce the infectious 
pressure. In our descriptive study we 
surveyed 19 cattle herds where the 
infection was diagnosed since July 
2016. In young animals the signs are 
hairless non-pruritic circular patches 
on the head and neck. In older animals 
the skin lesions are more often in the 
rear part of the body. Potential routes 

for the infection include introduced animals, visitors 
such as A.I. technicians, veterinarians, farm relief wor-
kers, repairmen, contacts through animal transport as 
well as contacts with neighboring farms contaminated 
with ringworm (neighbouring pastures, runaway ani-
mals). Since there are numerous unforeseeable routes 
for the infection to reach a farm, the disease prevention 
relies on prompt eradication of the infection. If the farm 
followed the existing eradication program, the signs 
disappeared quickly.

YDINKOHDAT

•  Nautojen pälvisilsa on pinnal-
linen ihotulehdus, joka pilaa 
vuotia ja on zoonoosi.

•  Ihon kosteus, vammat ja 
muut sairaudet kuten loiset 
altistavat ihon lieville tartun-
noille.

•  Oireena ovat pyöreät, karvat-
tomat, hilseilevät ja kutiamat-
tomat ihomuutokset.

•  Muutoksia on tyypillises-
ti vasikoilla pään ja kaulan 
alueella, vanhemmilla eläimil-
lä myös vartalolla ja takaruu-
miissa.

•  Tartunta voi tulla ostoeläi-
mistä, navetan vierailijoista ja 
satunnaisista kontakteista.  

•  Saneeraus on tehokas tapa 
vähentää tautia ja saada karja 
oireettomaksi. 
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