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YHTEENVETO 

Kaniinien verenvuototauti, rabbit haemorrhagic disease (RHD), on kalikiviruksiin kuuluvien 

lagovirusten aiheuttama vakava tartuntatauti kaniineilla. Se johtaa hyvin usein kuolemaan 

maksanekroosin ja disseminoituneen intravaskulaarisen koagulaation takia. RHD-virusta on tavattu 

maailmalla vuodesta 1984 lähtien. Uusi virustyppi RHDV2 tunnistettiin Ranskassa 2010. Se levisi 

nopeasti ympäri Eurooppaa, mutta sporadisesti myös muille mantereille. RHDV2 syrjäytti pian 

klassisen RHD-viruksen lähes kokonaan. Suomeen RHD saapui RHDV2-viruksen muodossa 

keväällä 2016 ja aiheutti Helsingin villikaniinipopulaation rajun vähenemisen, mutta myös 

lemmikkikaniinien kuolemia. Taudin inkubaatioaika on noin 1-3 vuorokautta ja sairastuneet kaniinit 

kuolevat keskimäärin 12–36 tunnin kuluttua oireiden alkamisesta. Tyypillisin potilas on kuumeinen, 

apaattinen kaniini, joka kuolee 12 tunnin sisällä oireiden alkamisesta. Äkillinen kuolema ilman 

näkyviä oireita on tavallista. Joskus on havaittavissa neurologisia oireita kuten opistotonusta, 

ataksiaa tai halvaantumista, tai dyspneaa ja verenvuotoa sieraimista. Harvoissa tapauksissa tartunta 



 
voi johtaa kuolemaan 1–2 viikon aikana kehittyvän maksakirroosin takia. Virus on hyvin kestävä; 

se säilyy tartuntakykyisenä yli 3 kuukautta kuivana huoneenlämmössä ja 225 vuorokautta 

kudossuspensiossa +4 C:ssa. Hoitoa ei ole, joten ehkäisevä rokottaminen on tärkeää etenkin 

villikaniinien levinneisyysalueilla. RHD-infektio on pidettävä mielessä hoidettaessa ja käsiteltäessä 

äkillisesti sairastuneita kaniineja, joilla ainoa oire on ollut kuumeilu, apaattisuus tai äkillinen 

nenäverenvuoto.     

 

SUMMARY 

Rabbit haemorrhagic disease (RHD) is serious, fatal systemic disease in wild and domestic rabbits. 

The causative agent is a lagovirus belonging to the family Caliciviridae. RHD is frequently lethal 

due to liver necrosis and disseminated intravascular coagulation. RHD was first reported in China in 

1984. A new virus type RHDV2 was found in France in 2010. It spread quickly in Europe and other 

continents. The first RHD epidemic was observed in Finland in April 2016, when a dense urban 

feral rabbit population declined rapidly due to RHDV2. Infections in pet rabbits have occurred since 

then. Incubation period is 1–3 days and death will occur within 12 to 36 hours after onset of clinical 

signs. Sudden death without any preceding signs is common. Typical signs include fever and 

apathy, less often neurological signs (opistotonus, ataxia, paralysis) or dyspnoea and epistaxis. 

Death within 1 to 2 weeks due to liver cirrhosis is possible but rare. The virus is very resistant 

against common disinfectants. It remains infective in dry conditions for over 3 months in room 

temperature and in tissue samples for over 225 days in +4 C. Vaccination against RHD is 

recommended to all domestic rabbits, as there is no treatment.  

 

YDINKOHDAT 

* Kaniinien verenvuototauti on kalikiviruksen aiheuttama lähes aina kuolemaan maksanekroosin ja 

disseminoituneen intravaskulaarisen koagulaation kautta johtava tartuntatauti. 

* RHD:ta on todettu Suomessa vuodesta 2016 alkaen, ensimmäisenä Helsingin villikaniineissa.  

* Virus on erittäin herkästi tarttuva, säilyy pitkään ympäristössä ja kestää hyvin desinfiointiaineita. 

* Tautia on syytä epäillä äkillisesti sairastuneilla kaniineilla, joiden ainoa oire on apaattisuus, 

kuumeilu tai nenäverenvuodot, sekä yllättäen ilman näkyviä oireita kuolleilla kaniineilla. 

* Hoitoa ei ole, joten säännöllinen rokottaminen on ainoa tehokas taudin ehkäisykeino. 

1.  

KIRJALLISUUSKATSAUS 

 



 
Kaniinien verenvuototauti eli RHD (rabbit haemorrhagic disease) on helposti tarttuva viruksen 

aiheuttama kaniinien maksasairaus. Tautia esiintyy niin villeissä kuin domestikoiduissa kaniineissa 

eri puolilla maailmaa. RHD voi aiheuttaa hyvin suurta kuolleisuutta etenkin levitessään uusiin 

populaatioihin. Kaniinien kasvattajille epidemiasta voi koitua suuria taloudellisia tappioita, ja 

villikaniinipopulaatiot voivat romahtaa.  

 

Taudinaiheuttaja 

RHD-virus on yksijuosteinen positiivinen RNA-virus. Se kuuluu kalikivirusten (Caliciviridae) 

heimon Lagovirus-sukuun yhdessä jänisten EBHS (European brown hare syndrome) -viruksen 

(EBHSV) kanssa.1 

Ensimmäinen RHD-viruksen aiheuttama epidemia todettiin 1984 Kiinassa angorakanitarhalla.2 Alle 

vuodessa epidemia johti 140 miljoonan kaniinin kuolemaan.2 Euroopan ensimmäiset tautitapaukset 

raportoitiin Italiassa 2 vuotta myöhemmin.3 Parissa vuodessa tauti levisi nopeasti eri puolille 

Eurooppaa aiheuttaen mittavia taloudellisia vahinkoja tuotantokaniinitiloilla ja huomattavan 

villikaniinipopulaation vähentymisen.4-6 Virus levisi myös Venäjälle, Afrikan pohjoisosiin ja 

Amerikan mantereille, missä se aiheutti epidemioita.7-9 Australiaan RHD-virus levitettiin pienelle 

saarelle kokeilutarkoituksessa villikaniinien hävittämistä varten, mutta se levisi sieltä pääsaarelle 

hävittäen jopa yli 90 % villikaniinikannasta.10-12 Virus levitettiin myöhemmin tahallisesti myös 

Uuteen Seelantiin.13 Osa villikaniineista selviää epidemiasta. Viruksesta tuli endeeminen maapallon 

kaikilla alueilla, joilla esiintyy luonnonvaraisia villikaniineja.6 Epidemioiden estämiseksi aloitettiin 

useissa maissa tuotanto- ja lemmikkikaniinien säännöllinen rokottaminen RHD-virusta vastaan.6 

Alueilla, joilla ei ole eurooppalaisia villikaniinipopulaatioita, kuten Pohjois-Amerikassa, viruksen 

aiheuttamia epidemioita esiintyy vain sporadisesti tarhatuilla kaniineilla.6 Suomeen klassinen RHD-

virus ei toistaiseksi ole levinnyt.  

Lokakuussa 2010 RHD-tautitapausten määrä nousi yllättäen Ranskassa tarhatuilla kaniineilla 

RHDV-rokotuksista huolimatta. Kaniinien kuolleisuus oli 20–30 %.14 Samoihin aikoihin myös Iso-

Britanniassa kaniinien kuolleisuus RHD-tautiin lisääntyi.15 Tarkemmissa tutkimuksissa syyksi 

paljastui uusi RHD-virus, RHDV2. Virus levisi seuraavan 2 vuoden aikana aiheuttaen epidemioita 

Espanjassa, Portugalissa ja Italiassa.16-19 Ruotsiin virus levisi vuonna 2013, Azoreille vuonna 2014, 

ja Kanarian saarille, Madeiralle ja Suomeen huhtikuussa 2016.20-24 Se levisi myös muille 

mantereille; Yhdysvaltoihin ja Australiaan 2015, Kanadaan 2016 ja Afrikkaan 2017.25-27 

Leviämisen aikana RHDV2-viruksen patogeenisuuden todettiin lisääntyneen jopa yli 80 %:iin, 

mistä seurasi jälleen huomattavia tappioita tuotantokaniinitiloilla ja raju villikaniinikantojen 



 
pienentyminen. Virus on korvannut klassisen RHD-viruksen lähes kokonaan useissa maissa.28-30 

RHDV:ta vastaan kehitetty rokote antaa vain osittaisen suojan RHDV2-infektiota vastaan, joten 

uusien rokotteiden kehittäminen aloitettiin nopeasti. Alueilla, joilla kaniinit ovat vieraslaji, RHD-

virusten aiheuttama kannan lasku on ollut toivottavaa, mutta kotiseudullaan Iberian niemimaalla 

villikaniinit ovat tärkeä ravinto yli 30 petoeläinlajille. Ne muodostavat esimerkiksi erittäin 

uhanalaisen iberianilveksen eli pantteri-ilveksen (Lynx pardinus) ruokavaliosta yli 80 %. 

Kaniinikannan rajulla pienentymisellä on ollut siellä huomattavia ekologisia haittoja.31 

RHD-virukset ovat patogeenisia eurooppalaisille kaniineille (Oryctolagus cuniculus), jotka ovat 

kotoperäisiä Iberian niemimaalla. Villikaniinit ovat levinneet laajasti ympäri Eurooppaa ja niitä on 

levitetty aikoinaan muun muassa Australiaan ja Uuteen Seelantiin, joissa kaniinit ovat nykyään ei-

toivottu vieraslaji ja uhkaavat syrjäyttää kotoperäiset ruohonsyöjälajit. RHD-virus aiheuttaa 

sairautta vain kaniineille ja jäniksille (Leporidae-heimo). Virus ei aiheuta taudinoireita toisten 

mantereiden kotoperäisille villikaniineille, kuten pumpulihäntäkaniineille (Sylvilagus sp.), joilla on 

kuitenkin todettu RHDV-vasta-aineita.32 Jäniksillä (Lepus sp.) tartunnat ovat olleet harvinaisia ja 

yhteydessä kaniinien RHDV2-epidemioihin. Sisiliassa todettiin syksyllä 2011 RHDV2-

tautitapauksia kapin- eli afrikanrusakolla (Lepus capensis mediterraneus), Italiassa (2012), 

Ranskassa (2013), Espanjassa (2014) ja Suomessa (2019) rusakolla (Lepus europaeus) ja Ruotsissa 

syksyllä 2016 metsäjäniksillä (Lepus timidus).16,33-36 

RHD-virusten molekyyligeneettinen tutkimus on ollut aktiivista, ja vuosien varrella on nimetty 

erilaisia variantteja ja genotyyppejä. Ensin löydettiin uusi antigeenivariantti RHDVa,37 ja 

myöhemmin nimettiin kuusi varianttia (G1-G6), joista G6 vastaa antigeenivarianttia RHDVa.38 

Vuonna 2010 löydetty uusi viruskanta nimettiin ensin variantiksi RHDVb,17 ja myöhemmin uudeksi 

virukseksi RHDV2.38 Viruskantojen kirjava termistö on kaivannut yhtenäistämistä ja selventämistä, 

ja niinpä hiljattain RHD-virukset ja EBHSV ryhmitettiin fylogeneettisin perustein lajiin Lagovirus 

europaeus. Tämän lajin sisälle on määritetty kaksi niin sanottua genoryhmää, GI ja GII, joista ensin 

mainittu sisältää RHD-virukset ja ei-patogeenisina pidetyt kaniinien kalikivirukset (rabbit 

calicivirus, RCV) ja jälkimmäinen ryhmä EBHS-virukset.1 Genoryhmät voidaan jakaa edelleen 

genotyyppeihin, joita RHD-virusten ryhmässä on neljä (GI.1–GI.4).1 Näistä varsinaisia RHD-tautia 

aiheuttavia viruksia ovat genotyypit GI.1 (”klassinen” RHDV) ja GI.2 (RHDV2). Genotyyppi GI.1 

jaetaan edelleen neljään varianttiin (GI.1a–GI.1d). Klassisesta RHDV:sta aiemmissa tutkimuksissa 

tunnistetut kuusi virulenttia ja kaniineille patogeenista varianttia (G1-G6) voidaan sisällyttää 

uusimman taksonomian mukaisiin neljään varianttiin. 

 



 
Epidemiologia ja patogeneesi 

RHD-tartunta tapahtuu pääasiallisesti suun, hengitysteiden tai konjunktiivan kautta mutta myös 

parenteraalisesti vertaimevien hyönteisten välityksellä.6 Tartuntaan tarvitaan vain pieni määrä 

viruksia.39 RHD-virukset ovat erittäin herkkiä leviämään. Leviäminen voi tapahtua suoraan 

infektoituneen kaniinin eritteiden, lihan, ruhon tai pölyävän karvan kautta mutta myös 

kontaminoituneen ruuan, veden, kuivikkeiden, häkkien ja muiden hoitotarvikkeiden kautta.40 

Hyönteisten, kuten raatokärpästen ja hyttysten on todettu levittävän virusta mekaanisesti sekä 

eritteissään.39,41,42 Yhdessä kärpäsen uloste- ja oksennustahrassa virusta voi olla kahden–kolmen 

LD50 -annoksen verran ja virus voi säilyä tartuntakykyisenä 9 vuorokautta.39 RHD-viruksen RNA:ta 

on todettu piennisäkkäissä, mutta sen epidemiologinen merkitys on toistaiseksi epäselvä.43 

Virus säilyy ympäristössä pitkiä aikoja. Laboratorio-olosuhteissa sen on todettu säilyvän vähintään 

105 vuorokautta kuivattuna44 ja jopa 10–19 kuukautta kudossuspensiossa huoneenlämmössä (20 

ºC),41 225 vuorokautta44 tai jopa yli 50 kuukautta45 kudossuspensiossa +4 ºC:ssa ja 2 vuorokautta 

+60 ºC:ssa.45 Uudessa Seelannissa syksyn ja talven aikana (maalis–heinäkuu) tehdyssä 

kenttäkokeessa virus säilyi tartuntakykyisenä laidunolosuhteissa naudan maksasuspensiossa yli 3 

kuukautta.46 Pakastettuna -18 ºC:ssa virus säilyy jopa 51 kuukautta.45 RHD-virukseen tehoavia 

desinfiointiaineita ovat ainakin 4-prosenttinen Virkon S, 0,5-prosenttinen natriumhypokloriittiliuos 

(tai 10-prosenttinen kloriittiliuos), 1-prosenttinen natriumhydroksidiliuos ja 1–2-prosenttinen 

formaliini.45,47 Etanoli ja 2-prosenttinen jodiliuos eivät tehoa ja formaliini 0,2-prosenttisena 

liuoksena tehoaa vasta 24 tunnin inkuboinnin jälkeen + 37 ºC:ssa.45,48 

RHD-viruksen pääasiallinen kohde-elin on maksa.49,50 Jo muutaman tunnin sisällä infektiosta 

viraalisia antigeeneja on havaittavissa maksasoluissa, joiden sytoplasmassa viruksen replikaatio 

tapahtuu.49,50 Klassisen RHD-viruksen inkubaatioaika on noin 1–3 vuorokautta.6 Aikuiset kaniinit 

kuolevat keskimäärin 26–46 tunnin kuluttua infektiosta.49 Kuolleisuus on 90–100 %. Alle 3–4 

viikon ikäiset kaniininpoikaset ovat herkkiä klassiselle RHDV-tartunnalle, mutta sairastavat sen 

subkliinisesti.51,52 Vastustuskyky vähitellen häviää 9–10 viikon ikään mennessä, mutta 

maternaaliset vasta-aineet voivat hieman pidentää immuniteettia.6, Kaniininpoikaset, jotka saavat 

RHDV-tartunnan alle 4 viikon iässä kehittävät elinikäisen vastustuskyvyn RHDV-infektiota 

vastaan.53 Kaniininpoikasten subkliinisen tartunnan on epäilty olevan osasyy sille, että osa 

kaniineista selviää RHDV-epidemiasta. Lisäksi ei-patogeenisten RCV-virusinfektioiden tuoman 

ristisuojan on epäilty auttavan epidemioista selviytymisessä.54 Myös geneettisellä valikoitumisella 

on vaikutusta. Aikuisilla kaniineilla HBGA H (tyyppi 2) -ligandien (Histo-Blood Group Antigens) 

vähäinen esiintyminen on yhteydessä vähentyneeseen riskiin sairastua RHD-virusinfektioon 

koeolosuhteissa.55 Tutkimuksessa on todettu nuorilla kaniineilla hengitysteiden ja suoliston 



 
limakalvon epiteelisolujen sekä maksasolujen ilmentävän vähemmän HBGA H tyyppi 2:ta 

verrattuna aikuisiin kaniineihin.55 Maksan inflammatorisessa reaktiossa heterofiilit ovat yleisimpiä 

valkosoluja aikuisilla kaniineilla.56 Nuorilla kaniineilla lymfosyytit, joiden puolustusmekanismi on 

tehokkaampi, ovat yleisempiä.56 Lisäksi virusreplikaatio tapahtuu nuorilla kaniineilla vain osassa 

maksasoluja. Näiden on epäilty vaikuttavan nuorten kaniinien parempaan vastustuskykyyn RHDV-

infektioita vastaan.56  

RHDV2 sen sijaan on patogeeninen myös kaniininpoikasille, jotka sairastuvat kuten aikuiset 

kaniinit. Keskimääräinen kuolinaika tartunnan jälkeen on noin 31–72 tuntia kaniininpoikasilla ja 

aikuisilla kaniineilla.57 RHDV2-epidemioissa kuolleisuus on vaihdellut huomattavasti (5–100 %) ja 

subkliinisten sekä kroonisten taudinkuvien osuus on ollut suurempi.28,57 Ensimmäisten, pientä 

kuolleisuutta aiheuttaneiden epidemioiden jälkeen, RHDV2 näyttää kuitenkin muuttuneen selvästi 

patogeenisemmaksi.29 

 

Oireet 

Yleisimmin epäily RHD-infektiosta herää äkillisten kaniinikuolemien yhteydessä. Taudinkuva voi 

olla perakuutti, akuutti, subakuutti ja krooninen tai subkliininen. Perakuutti tai akuutti taudinkuva 

on yleisin.58 Perakuutti taudinkuva, eli äkillinen kuolema ilman näkyviä oireita, on tavallisin, kun 

virus leviää aiemmin RHDV-vapaalle alueelle, jolla kaniinit ovat virukselle erittäin herkkiä.59 

Akuutissa taudinkuvassa kaniineilla voi olla äkillisesti alkanut letargia, syömättömyys ja kuume (> 

40 ºC), ja ne kuolevat noin 12 tunnin kuluttua oireiden alkamisesta.57 Kaniineilla voi olla myös 

näkyvää verenvuotoa esimerkiksi sieraimista, hengitysvaikeuksia, verentungosta konjunktiivoilla ja 

neurologisia oireita kuten opistotonus, ataksiaa ja halvausoireita. Subakuutti ja krooninen 

taudinkuva, jossa kaniinit kehittävät 1–2 viikon kuluessa tartunnasta kuolemaan johtavan 

maksakirroosin, on harvinainen. Oireina ovat silloin syömättömyys, letargia ja ikterus.50 

Subkliininen tartunta on yleisin klassisessa RHDV-infektioissa nuorilla alle 4 viikon ikäisillä 

kaniineilla, mutta hyvin harvinainen aikuisilla kaniineilla.50 Subkliinisessa taudinkuvassa kaniinit 

sairastavat tartunnan ilman kliinisiä oireita ja kehittävät jatkossa paljon RHD-infektiolta suojaavia 

vasta-aineita.6,28,50 

 

Diagnoosi 

Tarttuvaa verenvuototautia on syytä epäillä äkillisesti kuolleella kaniinilla sekä huonokuntoisella 

kuumeilevalla kaniinilla. Mahdolliset kontaktit RHD-virukseen joko suoraan muiden kaniinien tai 

ympäristön kautta vahvistavat RHD-epäilyä, mutta aina selkeää tartuntalähdettä ei ole tiedossa. 

Verinäytteissä todetaan verihiutaleiden, leukosyyttien kokonaismäärän, lymfosyyttien sekä 



 
heterofiilien määrän väheneminen noin 12–18 tunnin kuluttua inokulaatiosta.60 Triglyseridi-, ja 

kolesteroliarvojen merkittävä nousu voidaan havaita noin 30 tunnin ja aspartaattiaminotransferaasin 

(ASAT), alaniiniaminotransferaasin (ALAT) sekä gammaglutamyylitransferaasin (γ-GT) nousu 

noin 24 tunnin kuluttua inokulaatiosta.61 

Vaihtoehtodiagnooseja perakuutille ja akuutille RHD-infektiolle ovat jänisrutto, lämpöhalvaus, 

myrkytykset, mukaan lukien verenmyrkytys, maksalohkon torsio, sydämen vajaatoiminta sekä 

akuutti virtsatietukos.47,62 

Koska oireet ovat yleensä hyvin nopeasti eteneviä ja johtavat kuolemaan, saadaan diagnoosi 

varmistettua usein vasta kuoleman jälkeen. Virustunnistus tehdään kudosnäytteestä. Maksa on tähän 

paras elin suurimman virustiitterin ansiosta. RHD-virus ei kasva viljelyssä. Viruksen 

tunnistamiseen soveltuvat useat immunologiset menetelmät, kuten entsyymivälitteinen 

immunosorbenttimääritys (ELISA) ja Western blot -analyysi sekä polymeraasiketjureaktio (PCR) ja 

elektronimikroskopointi.63,64 RHD-vasta-aineita voidaan tutkia verinäytteistä hemagglutinaatio-

inhibiitiotesteillä tai suoralla ja epäsuoralla ELISA:lla.64 

Patologiset muutokset ovat samankaltaisia eri RHD-virusten aiheuttamissa infektioissa. 

Voimakkaimmat muutokset todetaan viruksen kohde-elimessä, maksassa. Makroskooppisesti maksa 

on muuttunut väriltään kellertäväksi tai harmahtavaksi ja rakenteeltaan hauraaksi. Maksan pinnassa 

voi erottua verkkomainen kuviointi.65,66 Tyypillisiä löydöksiä keuhkoissa ovat akuutit verenvuodot 

ja ödeemi. Rintaontelossa on usein verensekaista transudaattia. Henkitorvessa on vaahtoa, ja 

henkitorven limakalvossa voimakas verentungos. Pernan laajeneminen verentungoksen takia on 

yleistä, joskaan ei aina voimakasta. Verenvuotoja voidaan todeta lähes kaikissa sisäelimissä. 

Ikterusta, joka erottuu erityisesti korvalehdissä ja subkutiksessa, voi ilmetä pitkään sairastavilla.65 

Verenvuotoihin liittyvät löydökset eivät kuitenkaan ole läheskään aina huomattavia taudin nimestä 

huolimatta. Akuuteimmissa tapauksissa maksan muuttunut väri ja rakenne sekä edellä mainitut 

keuhkomuutokset voivat olla päälöydöksiä.67 Histologisesti kaikissa tapauksissa todetaan 

nekroottinen periportaalinen hepatiitti. Muutokset alkavat periportaalialueelta, ja lopulta lähes koko 

maksa voi kuolioitua (massiivinen nekroosi).66 Maksan tulehdusreaktio on pääasiassa heterofiilinen, 

mutta RHDV-infektioissa nuorilla, alle 8-viikkoisilla kaniineilla vallitsevia leukosyyttejä ovat 

lymfosyytit.56 Keuhkoissa todetaan verenvuotoja ja mikrotrombeja alveolien verisuonissa. Pernassa 

voidaan todeta kongestion lisäksi lymfopeniaa. 

 

Hoito ja ehkäisy 

Verenvuotokuumeeseen ei ole hoitoa, joten rokottaminen RDH-virusta vastaan on ensiarvoisen 

tärkeää.6 Oireenmukaista hoitoa opioidikipulääkkein voidaan antaa taudin akuutissa vaiheessa, 



 
mutta koska kuolema on erittäin todennäköinen ja sairas kaniini on merkittävä tartuntariski muille 

kaniineille, on eutanasia suositeltavaa.  

Ei ole tietoa, kuinka kauan verenvuototaudin kroonisesti ja subkliinisesti sairastaneet kaniinit voivat 

olla infektiivisiä muille kaniineille. Tutkimuksissa on kuitenkin todettu viruksen RNA:ta ainakin 15 

viikkoa sairaudesta toipuneiden kaniinien ulosteissa ja kudosnäytteissä.68 

Kaniinien verenvuototautia vastaan on Suomessa erityisluvallinen inaktivoitu rokote Filavac VHD 

K C+V®, Filavie, joka sisältää viruskannat RHDV ja RHDV2. Rokote annetaan yli 10-viikkoisille 

kaniineille kerta-annoksena nahan alle ja uusitaan vuosittain. Immuniteetti alkaa 7 päivän kuluttua 

pistoksesta. Rokote on hyvin siedetty. Vuoden 2017 loppuun mennessä rokotetta oli käytetty 

maailmassa yli 4 miljoonaa annosta. 

Rokotetta suositellaan kaniineille, jotka elävät alueilla, joilla on villikaniineja, tapaavat muita 

kaniineja, ulkoilevat kesäisin tai saavat ulkoa tuotuja luonnonkasveja. Villikaniineja on Suomessa 

toistaiseksi Etelä- ja Lounais-Suomessa, lähinnä pääkaupunkiseudulla, Turussa sekä Tampereella. 

 

RHD SUOMESSA 

Keväällä 2016 todettiin ensimmäistä kertaa Suomessa RHD-viruksen aiheuttama epidemia 

villikaniineissa eli citykaneissa.68 Huhtikuussa Helsingistä alkanut epidemia levisi nopeasti tiheässä 

populaatiossa naapurikaupunkeihin Espooseen ja Vantaalle. Havaittujen kaniinikuolemien määrä 

saavutti huippunsa toukokuussa ja syyskuuhun mennessä epidemia oli ohi.24 Taudinkuva oli akuutti 

tai perakuutti. Ilmoitukset koskivat lähes aina kuolleita kaniineja. Oireilevia ei juuri havaittu. 

Raadonavauksessa kaniineissa todettiin tyypillisiä akuutteja RHD-löydöksiä: laajalti nekrotisoitunut 

maksa, turvonnut perna, verenvuodot keuhkoissa ja nestettä rintaontelossa. Kaniinien 

maksanäytteissä todettiin molekyylibiologisessa tutkimuksessa RHDV2, joka ei kuitenkaan ollut 

sama kanta kuin samoihin aikoihin Ruotsin puolella Tukholmassa kaniinien kuolleisuutta 

aiheuttanut RHDV2.20,24 Suomessa todettua RHD-virusta lähimpänä oli molekyyligeneettisessä 

vertailussa eräs espanjalainen viruskanta, mutta kyseessä ei kuitenkaan ollut täysin sama kanta.24 

Suomen RHD-viruksen tarkempaa alkuperää ei siis vielä tunneta. Villikaniinien epidemian aikaan 

vuonna 2016 varmistettiin Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa (nykyinen Ruokavirasto) vain 

yksi RHDV2-tapaus kesykaniinissa, joka oli peräisin Helsingistä. Marschangin ym.70 mukaan 

Laboklin Oy on diagnosoinut yhden tartunnan kesykaniinilla Suomessa 2016 ja 2017 välisenä 

aikana. Seuraava villikaniinien RHD-epidemia havaittiin pääkaupunkiseudulla keväällä ja kesällä 

2019. Lisäksi toukokuussa 2019 Helsingissä lopetettiin huonokuntoinen rusakonpoikanen, jolla 

todettiin RHDV2-infektio. Ruokavirastoon ilmoitettuja tai siellä todettuja infektioita 

kesykaniineissa on todettu yksittäisiä tapauksia vuonna 2017 Pohjois-Pohjanmaalla ja vuonna 2019 



 
Keski- ja Etelä-Pohjanmaalla, Varsinais-Suomessa sekä Satakunnassa.71  

Herkästi leviävän viruksen aiheuttama epidemia sai nopeasti aikaan tarpeen aloittaa 

lemmikkikaniinien säännölliset rokotukset RHD-virusta vastaan. Ensimmäiset rokotteet saatiin 

myyntiin jo heinäkuun 2016 lopussa.  

Koska RHD ei ole lakisääteisesti vastustettava tauti Suomessa, taudin toteaminen ei edellytä 

viranomaistoimenpiteitä. Tauti on kuitenkin sekä Suomen että Maailman eläintautijärjestön (OIE) 

ilmoitettavien tautien listalla, joten tartunnasta on ilmoitettava Ruokavirastoon. Epidemioista 

ilmoitetaan OIE:lle heti toteamisen jälkeen. Tuntemattomasta syystä kuolleita kaniineja, sekä kesyjä 

että villiintyneitä, on hyvä toimittaa taudinsyyn tutkimuksiin Ruokavirastoon, jotta RHD:n 

esiintymistä voitaisiin seurata ja raportoida. Tieto tautitapauksista helpottaa myös tautiriskin 

arviointia. 

RHD-viruksen on todettu säilyvän endeemisenä alueilla, joilla on villikaniineja. Siksi on 

todennäköistä, että tauti on jäänyt pysyvästi myös Suomeen. Virus säilyy pitkään viileissä 

olosuhteissa, erityisesti biologisessa materiaalissa kuten kaninraadoissa. Säilymisestä maaperässä ja 

leviämisestä ei ole tarkkaa tietoa Suomen ilmastossa, mutta koska hyönteiset ja linnut voivat 

levittää tautia, on riski sairastua olemassa myös villikaniinialueiden ulkopuolella. Osa lemmikkinä 

pidettävistä kaniineista käy näyttelyissä ja muissa tilaisuuksissa, joissa virus voi levitä myös 

muualla asuviin kaniineihin. Kaniineja myös tuodaan vapaasti ulkomailta Suomeen. Koska tauti on 

niin usein kuolemaan johtava, on rokottaminen ensiarvoisen tärkeää. 
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Kaniinien verenvuototautiin kuolleita villikaniineita. Kuvassa vasemmanpuoleisella 

ei ole päällepäin näkyviä muutoksia, mikä on tyypillistä perakuutille tautimuodolle. 

Oikeanpuoleisella kaniinilla ainoa näkyvä muutos oli verensekainen sierainvuoto. Kuva: Marja 

Isomursu 

Feral rabbits that died due to rabbit haemorrhagic disease. The rabbit on the 

left has no outward signs of disease, typical of peracute disease. The rabbit on the right has blood-

tinged fluid around nostrils. Photo: Marja Isomursu 

 

KUVA 2 FIGURE 

Tyypillisiä makroskooppisia muutoksia kaniinien verenvuototautiin kuolleen kaniinin 

ruumiinavauksessa. Veristä  transudaattia on kertynyt rintaonteloon, keuhkot ovat ödemaattiset. 

Maksa on väriltään huomattavan vaalea ja rakenne hauras, vahamainen. Kuva: Marja Isomursu. 

Typical macroscopical findings in the post-mortem examination of the rabbit, which had died due to 

rabbit haemorrhagic disease. Bloody transudate has accumulated in the thorax, the lungs are 

oedemic. The liver has a markedly light colour and friable, waxy structure. Photo: Marja Isomursu. 


