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Mökkikeittiön suurin riski ei ole korona vaan
aivan tavalliset taudinaiheuttajat
Jos korona leviäisi ruoan välityksellä, meillä pitäisi olla paljon enemmän tautitapauksia, joissa
ihmisten välinen tartuntaketju ei ole tiedossa. Salmonella, kampylo- ja EHEC-bakteerit sen sijaan
voivat tarttua myös elintarvikkeista, muistuttaa vuoden eläinlääkäriksi valittu erikoiseläinlääkäri
Ruska Rimhanen-Finne THL:stä.
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Vapaalla Ruska Rimhanen-Finne viihtyy perheen lapinkoirien kanssa. Hakusessa on myös uusi suomenhevonen kaveriksi kouluratsastukseen.

Vuoden eläinlääkäri -tiedotteessa sinua tituleerataan hauskasti myös
tautisalapoliisiksi. Millainen yllätys COVID-19-pandemia oli
tautisalapoliisille?

”Pandemiaa on osattu odottaa, kun maailma on kansainvälistynyt kovasti.
Taudit liikkuvat ihmisten, eläinten ja elintarvikkeiden välityksellä. Myös
virusperäistä pandemiaa osattiin odottaa, koska virukset muuttuvat helposti.

Kaikille tuttu norovirus leviää myös pandemian lailla maasta toiseen.
Muutaman vuoden välein selvitämme uusien norovirustyyppien aiheuttamia
epidemioita, viime vuosina esimerkiksi hääjuhlissa ja laivalla. Joskus virukset
ehtivät muuttua niin, ettei niitä tunnisteta käytössä olevilla
laboratoriomenetelmillä.”

Mitä uutta nyt kiertävä koronavirus on jo nyt opettanut zoonooseista?

”Nyt käsitys on, että viruksen alkuperä on eläimissä. Siinä ei sinällään ole
mitään uutta, sillä on paljon erilaisia zoonooseja eli tauteja, jotka voivat tarttua
eläimistä ihmisiin ja päinvastoin.

COVID-19 on kuitenkin ihmisten tauti, joka tarttuu ihmisten välillä
ensisijaisesti pisaratartuntana. Eläimiä ei tällä hetkellä pidetä taudin
levittäjänä, vaikka yksittäisiä tartuntoja onkin havaittu sairastaviin ihmisiin
yhteydessä olleilla kissa- ja näätäeläimillä. Maailman eläintautijärjestön (OIE)
tiedossa on myös COVID-19-tartuntoja minkkitarhoilla Hollannissa.

Minkeillä on todettu hengitystie- ja ruuansulatuskanavan oireita. Tartunnan ne
ovat todennäköisesti saaneet eläinten hoitajilta. Hollannin kansanterveyslaitos
pitää tartuntariskiä minkkitarhoilta väestöön hyvin pienenä mutta maassa
selvitetään, voivatko tartunnat aiheuttaa tarhoilla epidemioita. Tartuntataudit
leviävät helposti, kun suuri määrä eläimiä on pärske-etäisyydellä tai
kosketuksissa toisiinsa.

Maaliskuussa asetetut rajoitukset hillitsivät koronan leviämistä Suomessa
tehokkaasti. Samalla olemme huomanneet, että kunnista on tullut paljon
vähemmän epidemiaepäilyjä muista taudeista. Näyttää siis siltä, että kun käsiä
pestään ahkerasti ja ruokaa valmistetaan pienille joukoille, muitakin
epidemioita esiintyy vähemmän.”

Onko COVID-19 paljastanut zoonooseihin liittyviä puutteita Suomen
lainsäädännössä?

”En ole havainnut puutteita omassa toimintakentässäni. COVID-19 saatiin
hyvin nopeasti julistettua yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi ja mukaan
tartuntatautiasetukseen, mikä selkeytti torjuntatoimia.”

Miltä tautisalapoliisin korvissa kuulostavat presidentti Donald
Trumpin väitteet siitä, että virus olisi karannut kiinalaisesta
laboratoriosta?

”Tiedossani ei ole mitään sellaista, mikä tukisi väittämää. Tällä hetkellä
ajatellaan, että virus on peräisin eläimistä mutta vielä ei tiedetä varmasti,
mistä eläimestä.

Kiinalaiset elintarviketorit, joilla on paljon erilaisia eläimiä ja ihmisiä tiiviisti
yhdessä ja joilla kohtaavat myös sellaiset eläimet, jotka eivät luonnossa
kohtaisi, ovat ongelmallisia. Taudinaiheuttajat vaihtavat niillä helposti isäntää
ja syntyy uusia taudinaiheuttajia, joille ihmisillä ei ole vastustuskykyä.”

Mitkä muut maat ovat riskikohteita uusien, vaarallisten zoonoosien
kannalta?

”Köyhissä maissa on varmasti yleisemminkin toreja, joille tuodaan eläviä
eläimiä, kun ei voida varmistaa elintarvikkeiden kylmäketjuja. Tautien
leviämisen kannalta olisi tärkeää, että tällaisia toreja ei olisi. Kyse on myös
eläinsuojelullisesta asiasta.”

Erikoisosaamistasi on juuri elintarvikkeiden ja veden välityksellä
tarttuvien tautien ehkäisy. Voiko korona tarttua ruoan välityksellä, jos
esimerkiksi kokilla on tartunta?

”Koronavirus voi tarttua kosketuksen kautta pinnoilta, joille on äskettäin
joutunut sairastuneen aivastus- tai yskäisyeritteitä. Koronavirus ei lisäänny
elintarvikkeessa tai pinnoilla, vaan tarvitsee isännän. Koronavirukset eivät
myöskään säily pinnoilla pitkään tartuttavina, eikä elintarvikkeiden välityksellä
tapahtuvia tartuntoja ole havaittu.

Tämän vuoksi näkemys on, että ruoan suhteen noudatetaan normaalia
elintarvikehygieniaa. Sairaana ei muutenkaan pidä valmistaa ruokaa toisille.
Jos elintarvikkeet olisivat merkittävä koronaviruksen tartuntareitti, meillä olisi
paljon enemmän sellaisia tautitapauksia, joissa ihmisten välinen tartuntaketju
ei ole tiedossa.”

Yhdeksi syyksi Italian ja Espanjan suureen koronakuolleisuuteen on
epäilty antibioottien laajaa käyttöä sekä ihmisillä että eläimillä.
Italiassa antibiootteja annetaan tuotantoeläimille 14 ja Espanjassa 12
kertaa enemmän kuin Suomessa. Miten arvioit ajatusta?

”Minulla ei ole tarkempaa tietoa asiasta juuri koronatilanteeseen liittyen.
Yleisesti antibioottiresistenssi on tärkeä ihmisten ja eläinten terveyteen
vaikuttava asia. Pahimmillaan se voi johtaa kuolemiin, kun
bakteeritulehduksiin ei ole enää tarjolla tepsivää hoitoa.

Suomessahan tilanne on antibioottiresistenssin suhteen suurilta osin hyvä.
Meillä antibioottien käyttö edellyttää aina lääkärin tai eläinlääkärin reseptiä,
eikä niitä käytetä tuotantoeläimillä kasvun edistämiseen tai tautien
ennaltaehkäisemiseen. Resistenttejä bakteerikantoja voi tietysti saada myös
tuontielintarvikkeiden välityksellä tai ulkomaanmatkoilta.

Suomessa tuotantoeläimissä esiintyy vähän zoonooseja, koska asiaan on
kiinnitetty pitkään huomiota. Monissa muissa maissa yleistä salmonellaa
esiintyy Suomessa vähän, koska meillä on jo 1990-luvulta lähtien ollut selkeä
valvontaohjelma.”

Kaikista antibiooteista jopa 80 prosenttia syötetään eläimille, sillä
suursikalat ja broilerikasvattamot ovat melkoisia tautihautoimoita.
Onko eläinten tehokasvatus mahdollisista, jos eläinrehuihin ei
rutiininomaisesti lisätä antibioottia?

”Eläinten tehotuotannossa mietityttää aina myös eläinten hyvinvointi. Jos
tuotanto-olot ovat huonot, eläinten hyvinvointi heikkenee ja alttius taudeille
kasvaa. Suomessa pyritään huolehtimaan myös tuotantoeläinten
hyvinvoinnista.

Meillä on parhaillaan meneillään Ruokaviraston, Helsingin yliopiston,
Työterveyslaitoksen ja Eläinten terveys ry:n kanssa iso hanke, jossa tutkimme
vasikoilla ja ihmisillä esiintyvän kryptosporidioosin lisääntymistä ja
tartuntareittejä. Kryptosporidit ovat alkueläimiä, jotka voivat aiheuttaa
ihmiselle vakavaa vesiripulia.

Eläinten terveyttä tutkimalla hoidamme samalla ihmisten terveyttä. Hyvä
tauti- ja antibioottiresistenssitilanne sekä eläinten hyvinvoinnista
huolehtiminen ovat asioita, joiden vuoksi kannattaa suosia suomalaisia
elintarvikkeita.”

Antibioottiresistenssin vaaroista on puhuttu jo pitkään. Miten asian
ratkaisemisessa on edistytty?

”Suomessa on jo pari vuosikymmentä ollut käynnissä seurantaohjelma, jolla
tutkitaan ihmisissä, eläimissä, elintarvikkeissa ja rehuissa esiintyvien
bakteerien antibioottiresistenssiä. Näin saadaan tietoa resistenssin yleisyydestä
ja lääkekulutuksesta. Tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi antibioottien
käyttösuosituksien laatimisessa.

Tärkein keino resistenssin kurissa pitämiseen on antibioottien hallittu ja
mahdollisimman vähäinen käyttö sekä ihmisillä että eläimillä.”

Miksi muualla ei ole käytössä yhtä yleisesti Suomen kaltaisia
valvontaohjelmia? 

”EU-maissa resistenssiseurantaa on yhtenäistetty lakisääteisesti, jotta eri
maiden tuottamat tulokset olisivat mahdollisimman vertailukelpoisia ja koko
alueen resistenssitilanteen arvioiminen olisi mahdollista. Köyhissä maissa
ongelma voi olla niin laajalle levinnyt, että siihen on vaikea puuttua. Valvonta-
ja seurantaohjelmat vaativat myös rahallista panostusta.

Kampylobakteeri on Suomessa kuten maailmallakin yleisin zoonoosi. Sitä
esiintyy meilläkin niin paljon, että olemme käynnistämässä tarkempaa
tutkimusta tartuntalähteistä. Se vaatii kuitenkin rahoitusta, ja kun resurssit
ovat rajalliset, usein täytyy pohtia, mistä muusta voi nipistää, että päästään
eteenpäin.”

Osallistut yhtenä Suomen yhteysviranomaisena Maailman
terveysjärjestön WHO:n kansainväliseen 24/7-
terveysuhkapäivystykseen. Mitä työ pitää sisällään?

”Minulla on juuri päivystysviikko. Seuraan maailmalta tulevia viestejä
erilaisista tartuntataudeista. Yksittäiset maat voivat esimerkiksi viestiä
vakavista taudeista, joita on epäilty tai havaittu vaikkapa lentokoneilla tai
laivoilla maiden rajojen yli matkustaneilla.

Toimin tarvittaessa myös sairaaloissa päivystävien lääkäreiden apuna ja voin
esimerkiksi selvittää, millaisia torjuntatoimia tarvitaan jonkin Suomessa
harvinaisen taudin leviämisen ehkäisemiseksi. Viestin myös Suomen
koronatilanteesta muille EU-maille.”

Olet myös yksi THL:n yhteyshenkilöistä Euroopan tautikeskuksen
ECDE:n epidemioiden estotyössä. Millaista työ on? 

”Tuotamme tietoa Euroopan zoonoosiraportteihin ja -rekisterihin ja
osallistumme kansainvälisiin epidemiaselvityksiin, jos ne koskevat Suomea. Jos
huomaan, että meillä on tautiryväs, voimme vertailla taudinaiheuttajia ja
ryhtyä heti yhteistyöhön niiden maiden kanssa, joissa on samaa kantaa.

Eri maiden epidemiologit ovat tulleet työssä tutuiksi ja teemme hyvää
yhteistyötä. Viimeisin epidemia, jota selvitimme yhdessä, oli Suomessa
tunnistettu listerioosiepidemia. Kysyin kollegoilta havaintoja ja kävi ilmi, että
tautia oli eri puolilla Eurooppaa. Löysimme taudin lähteen Suomessa
pakastemaissista. Seurauksena oli laajat eurooppalaiset selvitykset, joissa
vihanneksia pakannut ulkomainen tehdas puhdistettiin ja tuotteiden
takaisinvedot koskettivat monia Euroopan maita.”

Mitkä muut zoonoosit koronan lisäksi uhkaavat suomalaisia?

”Kyllä ne ovat niitä tavallisia: salmonella, EHEC-bakteeri, kampylobakteeri ja
kryptosporidi sekä tietysti rabies. Se ei ole meillä tavallinen tauti, mutta se on
tappava tauti, emmekä halua sitä Suomeen. On riski, että tauti voi tulla
Suomeen rabiesalueilta tuotujen eläinten mukana ja siksi tuontia rabiesalueilta
pitäisi välttää. Ulkomailla ei myöskään pidä koskea vapaana liikkuviin
eläimiin.”

Koskeeko sama neuvo myös rescue-koiria, joita esimerkiksi järjestöt
tuovat Suomeen?

”Kulkukoiria ja -eläimiä on parasta auttaa kohdemaissa ja vaikka rahoittaa
eläinsuojelutoimintaa niissä. Silloin voidaan välttää vaarallisten zoonoosien
tulo Suomeen.”

Millaisia neuvoja antaisit lomailijoille, jotta zoonoosi ei pilaa
kesälomaa? 

”Yksi neuvo on aina sama, pestään kädet huolellisesti aina vessassa käynnin
jälkeen ja kun tullaan eläintiloista sekä ennen ruoan laittoa ja ruokailua. Ei
tehdä ruokaa sairaana isommille joukoille ja käytetään puhtaita
ruoanlaittovälineitä. Mökkiolosuhteissakin kypsennetään liha kunnolla,
pestään kasvikset, tarjotaan ruoka aina heti ja säilytetään se asianmukaisissa
lämpötiloissa.”
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