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Suomen eläinlääkäriliiton lausunto alfakloraloosivalmisteiden vaikutuksista lemmikkieläimiin ja 

tarpeesta rajoittaa alfakloraloosivalmisteiden käyttöä 

Eläinlääkäriliitto kiittää mahdollisuudesta lausunnon antamiseen. 

Yleiset kommentit  

Eläinlääkäriliitto kannattaa voimakkaasti alfakloraloosivalmisteiden käytön rajoittamista vain 

erityistutkinnon suorittaneille ammattilaisille. Myös valmisteiden käytön kielto paikoissa, joissa kissat 

voivat liikkua, ja velvoite kerätä kuolleet hiiret käytön aikana ovat erittäin toivottavia uudistuksia. Nämä 

uudistukset vähentäisivät merkittävästi kissojen ja koirien alfakloraloosimyrkytyksiä ja myrkytysten 

aiheuttamaa kärsimystä. Myös eläinten omistajien kokema huoli myrkytyksen saaneesta lemmikistä ja 

hoidon kustannukset tulee ottaa huomioon käytön rajoittamista puoltavina seikkoina. Erityistutkinnon 

suorittaneet ammattilaiset osaavat tavallista kuluttajaa todennäköisemmin suunnitella myrkyn turvallisen 

käytön ja ottaa huomioon käyttöön liittyvät rajoitukset. 

 

1. Milloin eläinlääkärit ovat alkaneet todeta alfakloraloosin aiheuttamia myrkytystapauksia? 

Suomessa alfakloraloosia on käytetty nopeavaikutteisena jyrsijämyrkkynä vuodesta 2015 alkaen, mutta 

ensimmäinen raportointi varmistetusta alfakloraloosimyrkytyksestä kissalla on vuodelta 2019. 

Eläinlääkärit alkoivat todeta alfakloraloosimyrkytyksen aiheuttamaan oirekuvaan sopivia tapauksia 

vuodesta 2018 alkaen. On mahdollista, että yksittäisiä tapauksia on ollut jo aikaisemmin, mutta 

alfakloraloosimyrkytystä ei ole vielä osattu epäillä oireiden aiheuttajaksi. 

 

2. Millaisia vaikutuksia alfakloraloosi aiheuttaa kissoille ja koirille?  

Alfakloraloosin tarkkaa vaikutusmekanismia ei täysin tunneta, mutta on esitetty, että alfakloraloosi ja sen 

aktiivinen metaboliitti sitoutuu suoraan keskushermoston GABA-reseptoreihin ja se saa aikaan 

hypnoottisen anestesian, joka voi kestää jopa 8–10 tuntia. Alhaisina annoksina se aiheuttaa eksitaatiota 

ja lihastonuksen lisääntymistä. Suuremmilla annoksilla alfakloraloosi lamaa aivorungossa sijaitsevaa 

retikulaarista aktivaatiojärjestelmää, mikä johtaa tajunnantason alenemiseen. Kissat ovat muita 

nisäkkäitä herkempiä alfakloraloosille. Kissojen LD50 alfakloraloosille on 100 mg/kg, kun rotilla ja hiirillä 

se on 300–400 mg/kg ja koirilla 600–1000 mg/kg. Tämä johtuu todennäköisesti kissojen koirista 

poikkeavasta maksametaboliasta ja puutteellisesta glukuronidaatiokapasiteetista. Kissat myös altistuvat 

koiria helpommin myrkylle, koska ne syövät jyrsijöitä. Näistä syistä alfakloraloosi on erityisen vaarallinen 

myrkky kissoille.  
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3. Millaista kärsimystä alfakloraloosi aiheuttaa kissoille ja koirille?  

Alfakloraloosimyrkytyksen oireet vaihtelevat elimistöön päätyneestä annoksesta ja altistumisesta hoitoon 

pääsyyn kuluneesta ajasta riippuen. Oireina ovat usein kouristelu, lihasvärinä, lisääntynyt tunto- ja 

ääniherkkyys, kuolaaminen, ataksia, mioosi ja tajunnantason aleneminen. Toksinen annos aiheuttaa 

nopean ruumiinlämmön laskun ja kuolemaan johtavan hengityslaman. Katsausartikkelissa Segev ym. 

(2006) läpikäydyissä 13 kissan ja 33 koiran alfakloraloosimyrkytystapauksessa kooma ja alilämpöisyys 

olivat kissoilla selvästi yleisempiä hoidon alussa havaittuja oireita kuin koirilla. Ulkokissojen arvioidaan 

altistuvan alfakloraloosille sisäkissoja helpommin niiden päästessä syömään myrkytettyjä jyrsijöitä. Siten 

ulkoilevilla kissoilla oireet pääsevät todennäköisemmin kehittymään omistajan huomaamatta, ja näin 

ollen aika altistumisesta hoitoon pääsyyn voi olla koirapotilaita pidempi. Myrkytyksen hoito on haastavaa, 

koska alfakloraloosille ei ole vasta-ainetta, ja voimakasoireisten potilaiden hoito saattaa vaatia pitkiäkin 

tehohoitojaksoja. Alfakloraloosimyrkytykset vakavaoireisina aiheuttavat suurta kärsimystä potilaalle 

aiheutuvien voimakkaiden hermosto-oireiden vuoksi.  

 

4. Ovatko eläinlääkärit hoitaneet muiden kuin kissojen ja koirien myrkytystapauksia?  

Eläinlääkäriliiton tietoon ei ole tullut, että eläinlääkärit olisivat hoitaneet muiden kuin kissojen ja koirien 

myrkytystapauksia. Tämä ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta, että myrkytystapauksia olisi ollut. On 

mahdollista, ettei oireita ole osattu yhdistää alfakloraloosimyrkytykseen. 

 

5. Onko eläinlääkäreiden tietoon tullut luonnonvaraisten eläinten myrkytystapauksia?  

Eläinlääkäriliiton tietoon ei ole tullut luonnonvaraisten eläinten myrkytystapauksia. Tämä ei kuitenkaan 

sulje pois näiden mahdollisuutta. Luonnonvaraisen eläimen myrkytystapauksen ilmi tuleminen on 

huomattavasti epätodennäköisempää kuin ihmisen hoidossa olevan lemmikkieläimen.  

 

6. Vaikeuttaako alfakloraloosivalmisteiden poistuminen kuluttajien ja maanviljelijöiden tekemää 

hiirien torjuntaa? 

Eläinlääkäriliitto ei usko, että alfakloraloosivalmisteiden poistuminen kuluttajien ja maanviljelijöiden 

käytöstä merkittävästi vaikeuttaisi hiirien torjuntaa. Tarvittaessa saatavilla on muita tehokkaita valmisteita 

sekä mekaanisia loukkuja. Tuhoeläinten torjunta tulisi tehdä pääasiassa ammattilaisten toimesta, ja 

ensisijaisesti estämällä tuhoeläinten pääsy rakennuksiin.  
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