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Neospora caninum aiheuttaa
luomisia naudoilla

Neospora caninum on kokkideihin kuuluva alkueläin, jota pidetään
yhtenä tärkeimmistä naudan luomisen aiheuttajista ympäri maailman.
Suomessa todetaan uusia tapauksia naudoilla vuosittain. Neosporatartunta ei ole lakisääteisesti vastustettava tauti. Tehokasta lääkitystä
tai rokotetta ei ole saatavilla.

OIREET
Naudalla tartunta aiheuttaa n. nelinkertaisen luomisen
riskin verrattuna tavanomaiseen tiineyteen. Luomiset
tapahtuvat useimmiten 5 - 7 tiineyskuukauden vaiheilla. Useimmat tiineydet sujuvat normaalisti, mutta tartunta siirtyy silloinkin lähes aina emästä jälkeläiseen.
Tartuntaa tapahtuu uudelleen perättäisissä tiineyksissä, joskin luomisten määrä iän myötä vähenee. Joskus
tartunta ilmenee tilalla yhtäkkisenä luomisaaltona, jolloin suuri osa tiineistä eläimistä voi luoda muutaman
kuukauden sisällä. Myös piileviä tartuntoja voi olla, jolloin karjan luomisten määrä on normaalin rajoissa.

TARTUNTA
Neospora-loisella on elinkierto ja pääisäntinä voivat
toimia ainakin koira, susi ja kojootti. Koira saa tartunnan syömällä sikiötä, jälkeisiä tai sellaisen eläimen lihaa, joissa on piilevä tartunta. Pääisännän ulosteisiin
erittyy tartuntaa levittäviä ookystoja. Ookystien eritys
ulosteisiin on määrältään vaihtelevaa ja epäsäännöllistä. Tartunta jää piilemään koiran elimistöön sen loppuiäksi. Nauta saa tartunnan joko sikiöaikana emästä
istukan kautta tai koiraeläimen ulosteen saastuttamasta rehusta, laitumelta tai juomavedestä. Ihmiseen
neospora ei ilmeisesti tartu.

NÄYTTEENOTTO

Tartunnan laajuus tulee selvittää yksilökohtaisilla näytteillä. Lisäksi on syytä ohjeistaa tutkituttamaan mahdolliset luodut sikiöt jatkossakin laboratoriossa tilanteen seuraamiseksi.
Positiivisiksi tiedetyistä eläimistä ei jätetä hiehoja
jalostukseen itselle eikä eloon myytäväksi. Vaihtoehtoina ovat positiivisten eläinten siementäminen liharoduilla, karsinta tai siirtää niistä alkioita seronegatiivisiin eläimiin.
Rehut ja juomavesi tulee suojata eläinten ulosteilta,
sekä huolehtia tuhoeläin torjunnasta. Koiria ei tule
päästää navettaan eikä laitumille. Jälkeisiä ja sikiöitä
ei tule antaa lihansyöjien, kuten koirien tai luonnoneläinten syötäviksi ja pääsy raatojen säilytyspaikkaan
tulee estää. Koirille ei pidä antaa raakaa pakastamatonta naudan tai muidenkaan märehtijöiden lihaa (ml.
hirvieläimet). Neosporan lihaskystat kuolevat pakastettaessa.
Tartunta voi levitä eteenpäin positiivisten hiehojen tai
lehmien kaupan välityksellä ja eläinkaupassa on suositeltavaa toimia ETT:n ohjeiden mukaisesti.
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Näytteeksi lähetetään luotu sikiö jälkeisineen sekä verinäytteet luoneista emistä. Kun neospora todetaan,
selvitetään tartunnan laajuus yksilökohtaisilla näytteillä. Kartoitus on usein helpointa aloittaa maitonäytteiden testaamisella, jolloin omistaja voi ottaa näytteet.
ELISA-testin herkkyys ei yksittäisen eläimen kohdalla
ole 100 %, ja eläinten vasta-ainetaso voi vaihdella tai
olla ei-tiineillä eläimillä ja hiehoilla joskus mittaustason alapuolellakin. Sen takia negatiiviset eläimet ja rajatapaukset on syytä testata toiseen kertaan. Tiineys
aktivoi tartuntaa, joten tiineyden loppupuoli on hyvä
näytteenottoajankohta varmistukseen.

TOIMENPITEET KARJASSA, JOSSA
TARTUNTAA ON TODETTU
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