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Kryptosporidit (Cryptosporidium spp.)

• Kokkideihin kuuluvia yksisoluisia alkueläimiä

• Suora elämänkierto

• Esiintyy lukuisilla nisäkäs-, lintu-, kala- ja matelijalajeilla

• Lajeja tunnetaan useita kymmeniä

• Tartunta ookystia sisältävistä eläinten tai ihmisten ulosteista

• Ookystat ovat paksun kuoren suojaamia kestomuotoja
• Erittäin kestäviä ulkoisia olosuhteita ja useimpia desinfektioaineita vastaan

• Voivat säilyä infektiivisinä pitkään isäntäeläimen elimistön ulkopuolella 

• Ookystat eivät kestä kuumuutta ja kuivuutta



Kryptosporidioosi Suomessa

Kryptosporidioositapaukset ihmisillä Nautatilat, joilla todettu C. parvum
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Kryptosporidioositapaukset ihmisillä



Kryptosporidit

• IHMISET:
• C. hominis ja C. parvum aiheuttavat suurimman osan infektioista

• Alhainen infektioannos

• Tartunnan voi saada ihmisen tai eläimen ulosteella saastuneen 

• juomaveden 

• uimaveden

• elintarvikkeen välityksellä

• Voi tarttua myös suoraan ihmisestä toiseen tai eläimestä ihmiseen

• Oireet yleensä viikon kuluttua tartunnasta: 

• ripuli, vatsakipu, lievä kuume, pahoinvointi, oksentelu, ruokahaluttomuus 

• Yleensä oireet kestävät 2–4 vuorokautta, mutta ne voivat jatkua jopa neljä viikkoa. 

• Tartunta voi olla myös oireeton. Vastustuskyvyltään heikentyneillä henkilöillä, kuten HIV- ja 
elinsiirtopotilailla tauti voi olla vakava, jopa henkeä uhkaava

• Suurimmat epidemiat juomaveden välityksellä. (USA  v. 1993 yli 400 000 ihmistä. Ruotsi v. 2010 yli 27 000 
ihmistä.)



Kryptosporidit
• NAUDAT:

• C. parvum (zoonoosi)
• Esiintyminen etenkin 5vrk – 1 kk ikäisillä vasikoilla

• Ookystien eritys 2-7 vrk infektiosta ja kestää 1-12 vrk, jopa 108 OPG

• Vetinen, runsas, pahanhajuinen ripuli pikkuvasikoilla 

• Tappioita lisääntyneestä hoidosta, heikentyneestä kasvusta, sekä alttius muille sairauksille kasvaa

• Sekainfektioissa taudinkuva usein vakavampi (mm. rota- ja koronavirukset)

• Voi olla myös oireeton

• Ookystat erittäin kestäviä, tartunta suun kautta, infektioannos pieni

• C. bovis ja C. ryanae
• Eivät aiheuta tautia, esiintyvät etenkin yli 2 kk ikäisillä vasikoilla, todettu myös nuoremmilla

• C. andersoni
• Vanhemmat naudat, > 2 v, juoksutusmahainfektio, oireina lähinnä maidontuotannon lasku



Vasikoiden, karitsojen ja kilien ulostenäytteiden 
tutkiminen Ruokavirastossa

• Kryptosporiditutkimus on aina osana Ruokaviraston ripulitutkimuspakettia 
(<5 viikon ikäiset naudat, lampaat ja vuohet)

• Kryptosporidien tunnistus konsentroidusta ulostenäytteestä modifioidulla 
Ziehl-Neelsen –värjäyksellä

• Lajimääritys tehdään positiivisista näytteistä 



Kryptosporidioosin ennaltaehkäisy ja hoito 
vasikoilla
• Yleensä paranee itsestään

• Nestetasapainon säilyttäminen

• Ei ole tehokasta lääkitystä

• Riittävä hyvänlaatuisen ternimaidon saanti tukee vasikoiden vastustuskykyä

• Hyvä hygienia tiloilla auttaa tilanteen saamisessa hallintaan
• Sairaiden eristäminen ja kuiva puhdas ympäristö

• Vasikkakarsinoiden huolellinen puhdistus näkyvästä liasta ja pesu kuumalla vedellä 

• Ookystat kestävät huonosti kuivuutta → Kunnollinen rakenteiden kuivuminen pesun 
jälkeen ja runsas karsinoiden kuivitus tärkeää

• Tartuntaketjun katkaiseminen
• Eri ikäisiä eläimiä ei yhdistetä samaan karsinaan

• Sairaiden eristäminen

• Erikoisdesinfiointiaineet



Kryptosporidioosi – nouseva zoonoosiuhka 
nautakarjoissa (KRYPTO) -hanke

• Rahoitus: Maatilatalouden Kehittämisrahasto (Makera)

• Hankkeen toteutus: 28.1.2019- 31.3.2022

• Hankkeen toteuttavat: 
• Ruokavirasto (Laboratorio ja tutkimus)

• Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (Infektiotautien torjunta ja rokotukset, Asiantuntijamikrobiologia)

• Työterveyslaitos (TTL) 

• Helsingin Yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta 

• Valio Oy 

• Eläinten terveys (ETT) 

• EU parasiitti RL (ISS; Rooma)



Kryptosporidioosi – nouseva zoonoosiuhka 
nautakarjoissa (KRYPTO) -hanke

• Työpaketti 1:  Kryptosporidien leviäminen ja hallinta nautatiloilla. 

• Selvitetään nautatilojen kryptosporidioositartuntojen esiintymistä, tartuntojen 
lisääntymiseen vaikuttavia tekijöitä sekä suojautumista tartuntojen leviämiseltä 
tiloilla

• Kyselytutkimus lypsykarjatiloille
• Tapaustiloja n. 80 lypsykarjaa (Ruokavirastossa laboratoriovarmistetut C. parvum lypsykarjatilat, yli 

50 lehmän tilat). 

• Verrokkitiloja n. 150 tilaa, yli 50 lehmän tilat
• C. parvum esiintyvyys tutkitaan vasikoiden ulostenäytteistä



Kryptosporidioosi – nouseva zoonoosiuhka 
nautakarjoissa (KRYPTO) -hanke

• Työpaketti 2. Parempi työturvallisuuden riskinhallinta. 
• Laaditaan ohjeistus kryptosporidioosin työterveysriskeistä ja niiltä 

suojautumisesta 

• Työturvallisuusohje: https://www.ttl.fi/wp-
content/uploads/2019/06/krypto.pdf

https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2019/06/krypto.pdf


Kryptosporidioosi – nouseva zoonoosiuhka 
nautakarjoissa (KRYPTO) -hanke
• Työpaketti 3. Ihmisten kryptosporidioosin tartuntalähteiden tunnistaminen. 

• Selvitetään ihmisten kryptosporidioositartuntojen lisääntymiseen vaikuttavia tekijöitä

• Potilashaastattelut (kesä-joulukuu 2019)

• Potilasnäytteiden kryptosporidilajin selvittäminen

• Työpaketti 4. C. parvum -tartuntojen molekyyliepidemiologia 
• Selvitetään nautatilojen ja ihmisten C. parvum –tartuntojen epidemiologiaa alatyypityksen ja 

kokogenomisekvensoinnin avulla 

• Työpaketti 5. Nautatilojen ulosteperäiset päästöt vesistöihin.
• selvitetään nautatilojen ulosteperäiset päästöt vesistöihin ja tilojen talousvesijärjestelmiin 

• 10 tilalla tilakäynnit, toteutetaan keväällä ja syksyllä 2021



Kryptosporidioosi – nouseva zoonoosiuhka 
nautakarjoissa (KRYPTO) -hanke

• https://www.ruokavirasto.fi/yhteisot/tieteellinen-
tutkimus/tutkimushankkeet/kaynnissa/ihmisten-elainten-ja-kasvien-
terveys-ja-hyvinvointi/elainten-vaikutus-ihmisten-
terveyteen/kryptosporidioosi--nouseva-zoonoosiuhka-nautakarjoissa-
krypto/

https://www.ruokavirasto.fi/yhteisot/tieteellinen-tutkimus/tutkimushankkeet/kaynnissa/ihmisten-elainten-ja-kasvien-terveys-ja-hyvinvointi/elainten-vaikutus-ihmisten-terveyteen/kryptosporidioosi--nouseva-zoonoosiuhka-nautakarjoissa-krypto/

