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Tiivistelmä: 

Siilien (Erinaceus europaeus) suolisto- ja keuhkoloisten esiintyvyyttä on tutkittu paljon 
ulkomailla, mutta suomalaisia tutkimuksia aiheesta on vähän. Siilien yleisimmät loislöydökset 
ovat sukkulamatoja: Crenosoma striatum, Capillaria aerophila ja muut Capillaria spp. 
Imumatoja, Brachylaemus erinacei, löydetään sukkulamatoja harvemmin. Heisimatoja ja 
väkäkärsämatoja löydetään joskus. Näistä loisista C. aerophila on mahdollinen zoonoosi. 

 

Kirjallisuuskatsauksessa kerrotaan olennaisia asioista siilistä, kuten fysiologiasta ja 
kuolleisuutta aiheuttavista tekijöistä, ja perehdytään tarkemmin kirjallisuudessa käsiteltyihin 
keuhko- ja suolistoloisiin. Alkueläimiä ei tässä tutkielmassa käsitellä. Mahdollisista 
hoitokeinoista kerrotaan yleisimpien loisten kohdalla. Kirjallisuuskatsauksen lisäksi tutkielma 
sisältää alkuperäistutkimuksen, joka on tehty keväällä 2019. Tutkimuksen aineistona oli 48 
luonnonvaraista siiliä, jotka oli tuotu hoitoon Korkeasaaren villieläinsairaalaan, ja jotka olivat 
kuolleet tai ne oli jouduttu lopettamaan. Syitä hoitoon tuomiselle olivat mm. 
heikkokuntoisuus ja erilaiset vammat. Kaikki siilit olivat Uudeltamaalta peräisin. 

 

 

 



 

Siilit toimitettiin Eläinlääketieteelliseen tiedekuntaan tutkittavaksi loisten varalta, kaikilta 
siileiltä tutkittiin uloste, suoliston sisältö ja keuhkot. Löydetyt loiset tunnistettiin 
morfologisesti ja matomäärät laskettiin. Ulostenäytteet tutkittiin suoramikroskopoimalla 
madonmunien ja toukkien varalta, suoliston veteen liuotettu sisältö ja keuhkomadot tutkittiin 
stereomikroskoopilla loisten löytämiseksi. Imumadot värjättiin lajin tunnistusta varten. 
Capillaria-munien määrä (epg-arvo, eggs per gram) ulosteessa laskettiin modifioidulla 
McMaster-menetelmällä, jos siililtä oli saatu tarpeeksi ulostetta sen tekemiseen. 

 

Capillaria-munia löydettiin ulosteesta 77 %:lla (37/48) siileistä. Munamäärät vaihtelivat 25–
4050 epg/siili. Capillaria-matoja esiintyi suolistossa 75 %:lla (36/48) ja keuhkoissa (Capillaria 
aerophila) 17 %:lla (8/48) siileistä. Crenosoma striatumeja esiintyi keuhkoissa 81 %:lla (39/48) 
siileistä ja sukkulamadon toukkia löytyi ulosteesta 63 %:lla (30/48). Imumatoja oli 15 %:lla 
(7/48) siileistä. Kahdella siilillä oli kärpäsen toukkia suolistossa. Seitsemältä (15 %) siililtä ei 
löydetty yhtään loista suolistosta tai keuhkoista ja ulosteessa ei ollut loisten munia tai toukkia.  

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli lisätä tietoa luonnonvaraisten siilien sisäloistilanteesta 
Suomessa. Tutkimuksen loislöydökset olivat samanlaisia kuin aiemmissakin tutkimuksissa, 
Capillaria-lajit ja Crenosoma striatumit olivat yleisin ja runsaslukuisin löydös. Tuloksia ei voi 
kuitenkaan suoraan verrata kaikkiin luonnossa eläviin siileihin, sillä tutkitut siilit olivat sairaita 
tai loukkaantuneita, mikä on voinut altistaa suuremmalle loistaakalle. Vaikka tutkielmaan on 
koottu yhteen erilaisia hoitokeinoja loistartunnoille, niin luonnonvaraista siiliä ei tulisi hoitaa 
tartunnan vuoksi, ellei se uhkaa siilin parantumista tai henkeä. Loiset kuuluvat luontoon ja 
osaksi luonnonvaraisten eläinten elämää. 
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         1 JOHDANTO 
 

Erinaceus europaeus eli eurooppalainen siili on Suomen luonnossa esiintyvä siililaji. Se 

ei ole kotoperäinen laji, vaan on ihmisen avustuksella päässyt leviämään Suomeen 

(Kristiansson 1981). Artikkeleita, jotka käsittelevät E. europaeuksella esiintyviä 

suolisto- ja keuhkoloisia ja niihin liittyviä sairaustiloja, löytyy useita (Naem ym. 2015, 

Gaglio ym. 2010, Beck 2007, Majeed ym. 1989, Barutzki ym. 1987), mutta tutkimukset 

on kuitenkin tehty ulkomailla. Suomalaisten siilien sisäloisista löytyi vain yksi 

tutkimusartikkeli. Rautio ym. (2016) ovat tutkineet suomalaisten siilien kuolleisuutta 

ja niiltä löydettyjä sisäloisia, ja tutkimuksen siileiltä löydettiin samoja suolisto- ja 

keuhkoloisia kuin ulkomaisissa artikkeleissa on kuvattu. Poikkeuksena moneen 

muuhun tutkimukseen Rautio ym. (2016) tutkivat siilit myös Trichinella-lajien varalta, 

niitä kuitenkaan löytämättä. 

 

Siilejä tuodaan hoitoon Korkeasaaren villieläinsairaalaan vuosittain 140–150 yksilöä. 

Aikuisten siilien hoitoon tuomisen syynä on usein loukkaantuminen, poikasten 

kohdalla taas orvoksi jääminen. Eläinsuojelulain (247/1996) 13§:ssä sanotaan, että jos 

hoitoon otettu eläin ei pysty hoidon loputtua sopeutumaan takaisin luontoon, niin se 

täytyy lopettaa, ellei sille pystytä järjestämään hoitoa. Villieläinsairaalan pääperiaate 

luonnonvaraisille siileille on, että niiden täytyy pystyä palaamaan lopulta luontoon, 

mikä otetaan huomioon hoitopäätöstä tehtäessä. Mikäli hoitoon tuodulla siilillä 

todetaan sisäloistartunta ja jos siili oireilee sen vuoksi, se joudutaan loislääkitsemään. 

Rutiininomaisia loislääkityksiä ei tehdä. 

 

Tutkielman kirjallisuuskatsauksessa käsitellään yleisiä asioita koskien eurooppalaista 

siiliä, kuten levinneisyyttä, fysiologiaa ja kuolleisuutta. Lisäksi tutustutaan tarkemmin 

siileiltä yleisimmin löydettyihin sisäloisiin ja osan kohdalla mainitaan, miten 

loistartunta voidaan tarvittaessa hoitaa. Alkueläimiä ei tässä tutkielmassa käsitellä. 

Tutkielmaan sisältyy keväällä 2019 tehty alkuperäistutkimus, jonka tarkoituksena oli 

kasvattaa tietoa Etelä-Suomessa elävien luonnonvaraisten siilien sisäloistilanteesta. 

Korkeasaaren villieläinsairaalassa kuolleet tai lopetetut 48 siiliä tutkittiin keuhko- ja 
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suolistoloisten varalta, loislöydökset tunnistettiin morfologisesti ja matomäärät 

laskettiin. Capillaria-matojen osalta myös ulosteen munamäärä (epg-arvo, eggs per 

gram) laskettiin. Lopuksi vertailtiin, kuinka hyvin ulosteen loislöydökset kertoivat 

suolisto- ja keuhkoloisten lukumäärästä. Lisäksi tutkittiin tarkemmin sairaita siilejä ja 

niiltä löytyneitä loisia. Olettamuksena on, että tutkimuksen tulokset eivät tule 

merkittävästi eroamaan aiemmin tehdyistä tutkimuksista, erityisesti Raution ym. 

(2016), loislajien ja tartunta määrien osalta. Poikkeuksena tähän on mahdolliset 

imumatolöydökset, sillä niissä on havaittu suuriakin eroja esiintyvyydessä siileillä eri 

tutkimuksissa.  
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         2 KIRJALLISUUSKATSAUS 
 

           2.1 Siilien levinneisyys  
 

Eurooppalainen siili (Erinaceus europaeus) on kotoperäinen laji Euroopassa (IUCN 

2016, kuva 1). Lisäksi sitä esiintyy Azoreilla ja useissa Välimeren saarissa (IUCN 2016). 

Suuressa osassa Eurooppaa esiintyy myös toinen siililaji, Erinaceus roumanicus (IUCN 

2021a, kuva 2). Se on levittäytynyt enimmäkseen niille alueille, joissa ei tavata E. 

europaeusta (IUCN 2021a). Espanjasta löytyy E. europaeuksen lisäksi myös Atelerix 

algirus eli Välimeren siili (IUCN 2021b).  

   

 

Suomessa siili on vieraslaji ja se on päässyt leviämään tänne ihmisten avustuksella 

(Kristiansson 1981). Sanomalehti Hämäläisessä oli vuonna 1879 maininta siilistä, joka 

oli löydetty Hämeenlinnan rautatieasemalta. Tekstissä mainitaan, että tätä ennen 

siilejä oli tavattu vain Uudellamaalla.  Kristiansson (1981) totesi artikkelissaan, että 

siilejä on tuotu Suomeen useaan eri otteeseen. Osaka ym. (2022) mainitsivat 

artikkelissaan, että tehtyjen kyselyiden perusteella uskotaan, että Venäjältä ja Virosta 

tuotiin 1900-luvun alussa siilejä Turkuun, Jyväskylään, Hattulaan, Helsinkiin ja 

Ahvenanmaalle. Syynä oli todennäköisesti se, että ne pienentäisivät rotta- ja 

käärmekantaa. Osaka ym. (2022) tutkimuksen mukaan Viron siilikanta on läheistä 

Kuva 1. Erinaceus europaeuksen 
levinneisyysalue. Karttapohja 
Google Maps, lähde IUCN 2016. 

Kuva 2. Erinaceus roumanicuksen 
levinneisyysalue. Karttapohja Google Maps, 
lähde IUCN 2021a. 
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sukua Helsingin alueen siilikannan kanssa. Suomessa elinalueen pohjoisrajana oli 

Tornio – Oulu – Kuhmo-linja vuonna 1975 (Kristiansson 1981). IUCN:n vuonna 2008 

tehdyssä kartassa näkyy, että siilit ovat sen jälkeen levittäytyneet vielä 

pohjoisemmaksi (IUCN 2016, kuva 1).  

 

Siilien maantieteelliseen leviämiseen vaikuttaa muutama tekijä. Eurooppalainen siili 

(Erinaceus europaeus) tarvitsee vuodessa vähintään 155 vuorokauden mittaisen 

ajanjakson, jolloin sen täytyy pystyä lisääntymään, kasvattamaan poikaset ja 

valmistautumaan talven varalle (Kristiansson 1981). Muutkin tekijät vaikuttavat siilien 

leviämiseen, kuten alueen sääolot ja vuodenaikaisvaihteluiden säännöllisyys 

(Kristiansson 1981).   

 

           2.2 Fysiologia ja anatomia 
 

Siilien paino vaihtelee vuodenajan mukaan ja naaraat ovat tyypillisesti kevyempiä kuin 

urokset (Bexton 2016). Aikuinen siili painaa keskimäärin 800–1200 grammaa (Bexton 

2016). Bexton (2016) mainitsee kirjassa, että luonnossa siilit elävät kuudesta 

kahdeksaan vuoteen, keskimäärin kuitenkin vain kaksi vuotta.  

 

Lisääntymiskausi alkaa horroksesta heräämisen jälkeen huhti–toukokuussa ja kauden 

aikana naaras synnyttää yhden tai kaksi poikuetta (Bexton 2016). Kantoaika naarailla 

on noin 35 päivää ja poikasia syntyy kolmesta viiteen yksilöä (Bexton 2016). 

Syntyessään siilin poikanen on karvaton ja painaa 8–25 grammaa (Bexton 2016). Silmät 

alkavat aukeamaan ja hampaat puhkeamaan kahden viikon kuluttua syntymästä 

(Bexton 2016). Sukukypsyys saavutetaan 8–10 kuukauden iässä (Bexton 2016). 

 

Siilit ovat yöeläimiä, jolloin ne etsivät itselleen ruokaa käyttäen hyödyksi hyvää kuulo- 

ja hajuaistiaan (Bexton 2016). Näköaistista ei ole niille paljon hyötyä, sillä se on melko 

huono (Bexton 2016). Jos siilin näkee luonnossa liikkeellä päiväsaikaan, niin se on usein 

merkki huonosta terveydentilasta tai, että ravintoa ei ole tarpeeksi saatavilla (Bexton 
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2016).  Poikkeuksena tähän on poikasia hoitavat naaraat, sillä ne voivat päivälläkin 

käydä etsimässä ruokaa (Bexton 2016). 

 

Siilit usein puolustavat itseään menemällä kerälle ja suoristamalla piikkinsä, jos 

tuntevat olonsa uhatuksi (Pfäffle 2010). Piikeistä on hyötyä muussakin kuin 

uhkatilanteessa, sillä esimerkiksi siilin pudotessa piikit vaimentavat jonkin verran siitä 

aiheutuvaa iskua (Bexton 2016). Piikit ovat erikoistuneita karvoja (Bexton 2016) ja niitä 

on siilin selkäpuolella 3500–7000 kappaletta (Pfäffle 2010), ja loppu ruumiista on 

normaalin karvan peittämänä (Bexton 2016). Aivan kuten karvatkin, myös piikit 

irtoavat lopulta ja uudet kasvavat tilalle (Bexton 2016). Päästäkseen käpertymään 

kerälle siili käyttää mm. selkäpuolella olevia orbicularis- ja panniculus carnosus -

lihaksia (Pfäffle 2010, Bexton 2016).  

 

2.3 Käyttäytyminen ja elinympäristö 
 

Siilit eivät elä laumoissa ja ne pyrkivät enimmäkseen välttämään kohtaamisia saman 

lajin edustajan kanssa (Bexton 2016). Kuitenkin lisääntymisaikana urokset ja naaraat 

hakeutuvat toistensa seuraan (Bexton 2016). Lisäksi jos jollain alueella on erityisen 

paljon ravintoa saatavilla, niin useita siilejä voi hakeutua samaan paikkaan (Bexton 

2016). 

 

Joutomaat, puisto-, ruohikko- ja pensaikkoalueet, sekä metsien reunat ovat siilien 

suosimia elinalueita (Bexton 2016). Niitä esiintyy harvoin suurissa havupuumetsissä tai 

käytössä olevilla peltoalueilla (Bexton 2016). Jokaisella siilillä on oma elinalueensa ja 

niissä esiintyy usein päällekkäisyyksiä (Bexton 2016). Alueen koko vaihtelee 10–30 

hehtaarin välillä, riippuen alueen ruokavarannoista ja elinympäristöstä (Bexton 2016). 

Naarailla on tyypillisesti pienempi elinalue kuin koirailla (Bexton 2016).  

 

Siili rakentaa elinalueelleen useamman kuin yhden pesän, jossa se voi levätä 

päiväsaikaan (Pfäffle 2010). Pesän rakentamiseen siili käyttää erityisesti pudonneita 

lehtiä, mutta myös muunlaista kasvillisuutta ja sijoittaa sen esimerkiksi pensaikon 
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suojaan (Bexton 2016). Pesät ovat halkaisijaltaan 30–60 cm ja seinät voivat olla 

paksuudeltaan jopa 20 cm (Pfäffle 2010). Talvipesä rakennetaan erityisen huolella, 

jotta se suojaisi mahdollisimman hyvin talviolosuhteilta, kun taas kesäpesä ei 

välttämättä ole yhtä huolella tehty (Pfäffle 2010). 

 

           2.4 Ruokavalio 
 

Kun siilit etsivät ruokaa itselleen, ne voivat liikkua jopa kolmen kilometrin matkan 

yhden yön aikana (Bexton 2016). Ruokavalioon kuuluu mm. toukat, kastemadot, 

kovakuoriaiset ja etanat (Bexton 2016, Yalden 1976). Joskus myös raadot ja pienet 

selkärankaiset kelpaavat ravinnoksi, vaikka siilit ovatkin pääasiassa hyönteissyöjiä 

(Bexton 2016).   

 

Suomalaisessa tutkimuksessa yli 90 %:lla tutkituista siileistä löytyi mahalaukusta 

ihmiselle tarkoitettua ruokaa, kuten maitoa, kalaa ja lihaa (Rautio ym. 2016). Kyseinen 

tutkimus suoritettiin kaupunki ympäristössä, jossa ihmisillä on tapana ruokkia siilejä. 

On myös mahdollista, että siilit syövät paljon ihmisravintoa, koska ne eivät saa muuten 

tarpeeksi energiaa lyhyen kasvukauden aikana. 

 

Rautio ym. (2016) tutkimuksessa löydettiin ihmisravinnon lisäksi myös paljon 

hyönteisiä ja niveljalkaisia siilien mahalaukuista. Osalla myös selkärankaiset ovat 

kuuluneet ruokavalioon, tutkituista siileistä 21 %:lla löydettiin linnunsulkia 

mahalaukusta.  

 

           2.5 Talvihorros 
 

Talvella siilit eivät ole jalkeilla vaan ne talvehtivat horrostamalla (Tirri ym. 2006). 

Talvihorroksen aikana siilin ruumiinlämpö laskee melkein samalle tasolle kuin 

ympäristön lämpötila ja erilaiset lämmönsäätelymekanismit estävät sitä jäätymästä 

sinä aikana (Tirri ym. 2006). Hengitystiheys ja sydämen syke laskevat molemmat 
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roimasti horroksessa (Pfäffle 2010). Tällöin siili hengittää 13 kertaa minuutissa ja sydän 

lyö viisi kertaa minuutissa (Pfäffle 2010). 

 

Siilit voivat tarvittaessa herätä talvihorroksesta vaihtaakseen pesää tai etsiäkseen 

ruokaa (Bexton 2016). Jos pesä alkaa ennen aikaisesti hajota tai se on muuten huonosti 

rakennettu, siili voi lähteä liikkeelle (Jensen 2004). Toinen syy on, että se tuntee olonsa 

häirityksi (Jensen 2004). Tanskassa on tutkittu, että siilit alkavat horrostaa loka-

marraskuun tienoilla ja heräävät huhti–toukokuussa (Jensen 2004). Pfäffle (2010) 

toteaa väitöskirjassaan, että aikuiset urokset alkavat horrostamaan aikaisemmin ja 

heräävät siitä myös aikaisemmin kuin muut. Hän myös toteaa, että naaraiden 

myöhemmin alkavan horroksen syyksi epäillään, etteivät nuoret ja synnyttäneet 

naaraat ehdi kerätä tarpeeksi suurta rasvavarastoa yhtä nopeasti kuin urokset. 

Naaraiden täytyy kasvattaa poikaset, ennen kuin voivat alkaa valmistautua talven 

varalle. 

 

Eri maissa tehtyjen tutkimusten tulosten välillä on eroa siinä, kuinka paljon siilin tulisi 

painaa syksyllä, jotta se selviää talven yli (Kristiansson 1990). Ruotsissa tulokseksi on 

saatu keskimäärin 700 g ja tämä koskisi ainakin ensimmäistä talveaan viettäviä 

yksilöitä (Kristiansson 1990). Pfäfflen (2010) väitöskirjassa mainitaan, että horroksen 

aikana paino voi laskea jopa 35 %. 

 

           2.6 Kuolleisuus 
 

Ruotsalaisen tutkimuksen mukaan aikuisista siileistä kuolee vuosittain keskimäärin 47 

% ja nuorista 34 % (Kristiansson 1990). Nämä lukemat kuitenkin vaihtelivat suuresti eri 

vuosina. Kyseisessä tutkimuksessa nuorilla tarkoitetaan yksilöitä, jotka eivät ole vielä 

viettäneet ensimmäistä talveaan.  

 

Siilejä kuolee enemmän talven aikana kuin minkään muun yksittäisen syyn takia 

(Bexton 2016). Ruotsissa tehdyn tutkimuksen mukaan aikuisten yksilöiden kuolleisuus 

talvella on keskimäärin 33 % (Kristiansson 1990). Nuorien kohdalla tulosten keskiarvo 
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oli sama, mutta vuosittainen vaihtelu suurempaa, 6–94 %:n välillä. Esser (1984) viittaa 

artikkelissaan aiempaan tehtyyn tutkimukseen, jonka mukaan nuorten talvikuolleisuus 

Englannissa vaihtelee 65–80 %:n välillä. Hoeckin (1987) artikkelissa sanotaan, että 

syynä korkeaan kuolleisuuteen uskotaan olevan ilmastotekijät ja syksyllä hankittu liian 

pieni rasvavarasto. Näiden lisäksi Morris (1973) mainitsee artikkelissaan huonot 

talvipesät. 

 

Siilejä kuolee paljon myös niiden jäädessä auton alle, varsinkin tiheään asutuilla alueilla 

(Orlowski ja Nowak 2004). Määrä on korkeimmillaan loppukesästä ja yksi syy siihen on, 

että naarat ovat hyvin aktiivisia siihen vuoden aikaan (Rautio ym. 2016). Lisäksi alle 

vuoden ikäiset yksilöt sekä lisääntymisaikana aikuiset urokset jäävät herkemmin auton 

alle (Haigh 2011, Haigh ym. 2014). 

 

Asutusalueilla elävät siilit ovat riskissä jäädä ruohonleikkurin alle tai siimaleikkurien 

vahingoittamaksi niiden rakentamien pesien sijainnin vuoksi ja, koska ne sulautuvat 

hyvin ympäristöön (Bexton 2016). Jos naaras kokee olonsa häirityksi pian synnytyksen 

jälkeen, niin jälkeläiset tulevat usein tapetuksi ja syödyksi naaraan toimesta (Bexton 

2016).  

 

Vaativa talvi ja ihmisten toimet eivät ole ainoita tekijöitä, jotka harventavat siilien 

lukumäärää (Pfäffle 2010). Siileillä on myös muutamia luontaisia vihollisia, kuten 

mäyrä, kettu ja pöllö (Pfäffle 2010). Syynä petojen vähäiseen määrään saattaa olla 

piikit, joita siili käyttää itsensä puolustamiseen (Pfäffle 2010). 

 

Lämpimällä ajanjaksolla kasvaa riski sille, että siili saa myiaasin (Bexton 2016). 

Myiaasilla tarkoitetaan sitä, kun kärpäsen toukat kiinnittyvät eläimeen ja käyttävät sitä 

ravinnonlähteenä (Deplazes ym. 2016). Toukat voivat tunkeutua ihon tai limakalvon 

läpi ja tuhota kudosta ympäriltään, tai kärpäset voivat laskea munansa ihovaurioihin 

tai toisen eläimen ruumiinaukkoihin, kuten peräaukkoon ja silmiin, jossa toukat 

kuoriuduttuaan aiheuttavat vauriota (Deplazes ym. 2016). Siiliin kiinnittyneet toukat 
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voivat tuottaa myrkkyjä ja aiheuttaa kudosvaurioita, minkä vuoksi kyseessä on kivulias 

ja usein vakava tauti (Bexton 2016). 

 

           2.7 Siilien suolisto- ja keuhkoloiset 
 

Englannissa ja Alankomaissa sijaitsevien villieläinten pelastuskeskusten arkistojen 

perusteella 64 %:lla tutkituista siileistä oli sisäloisia (Pfäffle 2010). Myös Bextonin 

(2016) mukaan useimmilta siileiltä löytyy runsaasti sisäloisia, varsinkin keuhkoista, ja 

ne voivat pahimmassa tapauksessa johtaa eläimen kuolemaan. Siileiltä löydetään 

usein sukkulamatoja, kuten Capillaria-lajeja ja Crenosoma striatumeja (Beck 2007, 

Gaglio ym. 2010, Rautio ym. 2016). Imumatojen esiintyvyys näyttää vaihtelevan 

maakohtaisesti. Gaglio ym. (2010) löysivät Englannissa tehdyssä tutkimuksessa 55 

%:lta siileistä imumatoja, kun taas Beckin (2007) mukaan imumatoja löydetään vain 

ajoittain. Pfäffle (2010) toteaa, että Saksassa imumatojen esiintyvyys vaihtelee 1–80 % 

alueesta riippuen. Lisäksi ajoittain löydetään väkäkärsämatoja ja heisimatoja (Beck 

2007, Gaglio ym. 2010). 

 

           2.7.1 Capillaria-lajit 
 

 

Capillaria-lajit kuuluvat sukkulamatojen (Nematoda) pääjaksoon. Nisäkäs voi saada 

tartunnan kahdella tavalla, joko syömällä loisen munan tai väli-isännän, jossa on loisen 

toukka-aste (Deplazes ym. 2016). Väli-isäntänä toimii kastemato (Deplazes ym. 2016), 

joka onkin osana siilin ruokavaliota (Yalden 1976). Capillaria-tartunta voidaan 

diagnosoida tutkimalla siilin ulostenäyte flotaatiomenetelmällä (Saari ja Nikander 

2012). Capillaria-munia erittyy ulosteeseen 3–4 viikon kuluttua tartunnasta (Beck 

2007).  

 

Yleisimmät löydetyt Capillaria-lajit ovat C. aerophila keuhkoista sekä C. erinacei ja C. 

ovoreticulata ruoansulatuskanavasta (Beck 2007, Gaglio ym. 2010, Pfäffle 2010). 

Capillaria erinacei ja C. ovoreticulata -lajeja on morfologisesti vaikea erottaa toisistaan, 

joten niistä käytetään myös yhteisnimitystä Capillaria spp. (Pfäffle 2010). Capillaria-
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munat ovat ovaalin mallisia ja päissä on tulpat (Deplazes ym. 2016). Capillaria 

aerophila -muna on sivuiltaan kupera ja pituus on 60–75 µm (Beck 2007). Barutzki ym. 

(1987) mukaan C. erinacein muna on sivuiltaan kupera ja pituus on 56–60 µm. 

Capillaria ovoreticulatan munalla on yhdensuuntaiset sivut ja on pituudeltaan 60–63 

µm (Barutzki ym. 1987). Capillaria-munien mitat vaihtelevat jonkin verran lähteestä 

riippuen. 

 

Capillaria aerophila -tartunnan mahdollisiin oireisiin kuuluu hengityksen vinkuminen, 

kuiva yskä (Beck 2007) ja keuhkoputkentulehdus (Majeed ym. 1989). Vakava tartunta 

voi johtaa siilin kuolemaan (Beck 2007). Ruoansulatuskanavassa esiintyvät Capillaria-

loiset voivat voimakkaassa tartunnassa aiheuttaa vakavan ripulin ja anemian (Beck 

2007). Pfäffle (2010) mainitsee väitöskirjassaan lisäksi kroonisen suolitulehduksen. 

Pahimmillaan tartunnasta voi seurata kuolema (Beck 2007). Vakavat oireet ovat 

yleisempiä nuorten siilien keskuudessa (Beck 2007). Jos loistartunta on lievä, oireet 

ovat vähäisiä tai niitä ei ole ollenkaan havaittavissa (Beck 2007). 

 

Mikäli siiliä joudutaan hoitamaan, hoito on sama kaikkiin Capillaria-tartuntoihin (Beck 

2007). Voidaan antaa jauhemaista mebendatsolia suun kautta viiden päivän ajan; alle 

500 g painaville siileille kerta-annos on 50 mg ja suuremmille yksilöille 100 mg (Beck 

2007). Vaihtoehtoisesti annetaan ivermektiiniä 0,3 mg/kg injektiona nahan alle (Beck 

2007). Barutzki ym. (1987) ovat osoittaneet, että ivermektiini on tehokas hoito 

Capillaria-lajeja vastaan. Hoito uusitaan tarvittaessa 3–4 viikon kuluttua (Beck 2007). 

On kuitenkin huomattu, että siilit saavat herkästi tartunnan uudelleen (Beck 2007). 

 

Korkeasaaren villieläinsairaalassa ei tehdä siileille loishäätöä ainoastaan positiivisen 

ulostenäytteen perusteella (henkilökohtainen tiedonanto, Sainmaa). Jos 

ulostenäytteessä havaitaan Capillaria-munia ja lisäksi siili selkeästi oireilee 

loistartunnan vuoksi, niin vain siinä tapauksessa ryhdytään lääkitsemään 

ivermektiinillä (henkilökohtainen tiedonanto, Sainmaa). Esimerkiksi, jos nuoren siilin 

paino ei nouse tai sillä epäillään loisten aiheuttamaa ripulia, niin silloin on järkevää 
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lääkinnällisesti alentaa yksilön loistaakkaa, jotta se voidaan palauttaa takaisin 

luontoon (henkilökohtainen tiedonanto, Sainmaa). 

 

Capillaria aerophila on mahdollisesti zoonoottinen loinen (Lalosević ym. 2008). 

Zoonooseilla tarkoitetaan taudinaiheuttajia, jotka voivat suoraan tai välillisesti tarttua 

eläimestä ihmiseen tai toisinpäin. Capillaria aerophilaa esiintyy luonnossa siilien lisäksi 

ainakin susilla, mäyrillä ja punaketuilla (Lalosević ym. 2008). Capillaria aerophila voi 

tarttua myös koiraan ja kotikissaan (Traversa ym. 2010). Lalosevićin ym. (2008) 

mukaan artikkelin julkaisemisen aikoihin oli diagnosoitu ainoastaan yksitoista 

tapausta, jossa ihminen oli saanut C. aerophila -tartunnan. Tartuntatapauksia oli 

Ukrainassa, Venäjällä, Ranskassa, Iranissa ja Marokossa.  

 

Capillaria aerophilan inkubaatioaika ihmisellä on tuntematon, koska varmistettuja 

sairastapauksia on niin vähän (Lalosević ym. 2008). Ihmisen oirekuvaan kuuluu mm. 

yskä, kuume, keuhkoputkentulehdus ja hengenahdistus (Lalosević ym. 2008). Samoin 

kuin eläimillä, niin ihmisilläkin tartunta voidaan diagnosoida ulostenäytteestä 

löytyvistä loismunista (Lalosević ym. 2008).  

 

Lalosevićin ym. (2008) artikkelissa käsiteltiin tarkemmin yhtä C. aerophila -

potilastapausta. Potilaalle oli ensin tehty väärä diagnoosi, koska keuhkoputkeen 

kuolleet loiset olivat muodostaneet ympärilleen paiseen, joka oli röntgenkuvassa 

näyttänyt kasvainmaiselta muutokselta. Ei tiedetä tarkalleen, miten potilas oli 

tartunnan saanut, mutta hänen epäiltiin nielleen vahingossa loisen munia, esimerkiksi 

huonosti pestyjen kasvisten kautta. Olisi siis teoriassa mahdollista, että siilejä 

käsittelevät ihmiset voivat saada C. aerophila -tartunnan siilin ulosteen välityksellä, jos 

he eivät huolehdi kunnollisesta käsihygieniasta. On mahdollista, että C. aerophila 

tartunnat ihmisillä tulevat lisääntymään sen mukaan, kun kettujen ja irtokoirien 

määrät kaupunkialueilla lisääntyvät (Lalosević ym. 2008). 
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             2.7.2 Crenosoma striatum 
 

Sukkulamatoihin kuuluu myös Crenosoma-lajit (Deplazes ym. 2016). Pääisäntä saa 

tartunnan syömällä väli-isännän, eli kotilon tai etanan, josta löytyy kolmannen asteen 

Crenosoma-toukkia (Deplazes ym. 2016). Aikuiset madot asuvat isännän 

keuhkoputkissa ja ilmatiehyissä (Deplazes ym. 2016). Tartunta diagnosoidaan 

tutkimalla, löytyykö ulosteesta naarasmatojen synnyttämiä ensimmäisen asteen 

toukkia, jotka ovat havaittavissa kolmen viikon kuluttua tartunnasta (Deplazes ym. 

2016). Siileiltä löydetty Crenosoma-laji on nimeltään C. striatum (Beck 2007, Gaglio ym. 

2010), ja se on siilin merkittävin keuhkoloinen (Beck 2007).  

 

Crenosoma striatum aiheuttaa vakavampia hengitystieoireita kuin Capillaria aerophila 

(Pfäffle 2010), mutta molempia löytyy usein samaan aikaan keuhkoista (Beck 2007). 

Crenosoma-oireisiin kuuluu yskä, hengenahdistus ja korisevat hengitysäänet (Beck 

2007). Vakavassa tartunnassa siili menettää painoaan ja voi vaipua horrosmaiseen 

tilaan, josta sitä on vaikea herättää (Beck 2007). Lisäksi nenästä voi vuotaa märkäistä 

eritettä (Beck 2007). Vakava Crenosoma-tartunta voi johtaa kuolemaan (Beck 2007). 

 

Jos Crenosoma-tartuntaa joudutaan hoitamaan, kirjallisuudessa on käytetty 25 mg/kg 

levamisolia injektiona nahan alle ja toinen samanlainen annos annetaan 48 tunnin 

kuluttua ensimmäisestä (Beck 2007). Annosmäärä on 12,5 mg/kg, jos siili painaa alle 

300 g (Beck 2007). Vaihtoehtoisesti, Barutzki ym. (1987) osoittivat tutkimuksellaan, 

että myös ivermektiini (0,3 mg/kg injektiona nahan alle) on tehokas C. striatumia 

vastaan. 

 

Jos on syytä epäillä, että siilillä on C. striatum -tartunta ulostenäytteen perusteella ja 

lisäksi se oireilee esim. yskimällä, niin siinä tapauksessa Korkeasaaren 

villieläinsairaalassa aloitetaan siilin lääkinnällinen hoito (henkilökohtainen tiedonanto, 

Sainmaa). Kuitenkin jos siilin hengitys on selkeästi vaikeaa, niin hoitoon ei ryhdytä, sillä 

kokemus on osoittanut, että ennuste on näissä tapauksissa erittäin huono myös 

tukilääkityksenä käytettävän kortisonin ja antibiootin kanssa (henkilökohtainen 

tiedonanto, Sainmaa). Usein tartuntamäärät ovat suuria ja madot ovat ehtineet 
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aiheuttaa merkittävää tuhoa elimistössä, jolloin siilin lopetus on eettisempi vaihtoehto 

(henkilökohtainen tiedonanto, Sainmaa). Villieläinsairaala käyttää lääkinnässä 

fenbendatsolia tai imidaklopridia ja moksidektiinia (henkilökohtainen tiedonanto, 

Sainmaa). 

 

             2.7.3 Imumadot 
 

Pfäffle (2010) sanoo väitöskirjassaan, että Brachylaemus erinacei on imumadoista 

(Trematoda) tärkein tartunnan aiheuttaja siileillä. Sille on useita synonyymejä, kuten 

Harmostomum erinacei, H. helicis ja Brachylaemus helicis. Euparyphium melis on myös 

mahdollinen imumatolöydös (Dawes 1956), mutta useissa siilien sisäloisia 

käsittelevissä artikkeleissa mainittiin imumadosta ainoastaan B. erinacei (Barutzki ym. 

1987, Keymer ym. 1991, Beck 2007, Gaglio ym. 2010).  

 

Siilin imumadot elävät pääasiassa suoliston loppuosassa, mutta jos niitä on erittäin 

paljon, niitä voi löytyä myös sappitiehyistä (Pfäffle 2010). Kun siili syö imumadon 

tartuntakykyisiä cercariae-muotoja sisältävän kotilon, niin nämä cercariaet kiinnittyvät 

siilin suoliston sisäpintaan, jossa ne kehittyvät aikuisiksi. Lisäksi Pfäfflen (2010) mukaan 

aikuiset imumadot alkavat erittää munia ulosteeseen suunnilleen 17 päivän kuluttua 

tartunta hetkestä. Munat voidaan havaita ulostenäytteestä esimerkiksi sedimentaatio 

menetelmällä (Beck 2007).  

 

Imumatotartunnan saaneet yksilöt usein laihtuvat, vaikka syövätkin hyvin, ja ne myös 

käyttäytyvät levottomasti (Beck 2007). Tartunta aiheuttaa sappitiehyiden tulehduksen 

sekä verisen suolitulehduksen, jolloin verinen ripuli on myös mahdollista (Beck 2007). 

Imumadot voivat tappaa siilin hyvinkin nopeasti, jos niitä on paljon suolistossa (Beck 

2007). Ennuste on huono, mikäli potilaalle on ehtinyt kehittyä anemia (Beck 2007).  

 

Kirjallisuuden mukaan imumatotartunta voidaan hoitaa siileillä suun kautta 

annettavalla pratsikvantelilla; alle 500 g painavalle siilille 25 mg ja painavammalle 50 

mg kerta-annoksena (Beck 2007). 
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             2.7.4 Heisimadot 
 

Heisimadot, siilillä yleensä Hymenolepis erinaceus, ovat mahdollisia, mutta harvinaisia 

löydöksiä, toteaa Pfäffle (2010). Aikuinen H. erinaceus on pituudeltaan 34–84 

millimetriä (Pfäffle 2010). Siili on H. erinaceuksen pääisäntä (Beck 2007). Se ei saa 

tartuntaa, jos se syö heisimadon munan, vaan sen pitää syödä madon väli-isäntä (Beck 

2007). Väli-isännän, esimerkiksi kirppujen ja ulostetta syövien hyönteisten 

ruoansulatuskanavaan joutuneet heisimatomunat kuoriutuvat ja toukka kehittyy niissä 

seuraavaan asteeseensa eli kysticercoidiksi (Beck 2007). Jos siilin syömässä väli-

isännässä on kysticercoideja, niistä kehittyy aikuisia siilin ohutsuolessa (Beck 2007). 

Diagnoosi voidaan tehdä mikroskopoimalla ulostetta ja katsoa löytyykö sieltä vaaleita 

1 x 3 millimetrin kokoisia heisimadon jaokkeita (Beck 2007). Ulostenäytteitä olisi hyvä 

tutkia muutaman päivän ajan, sillä jaokkeita ei irtoa jatkuvasti ulosteeseen (Beck 

2007). Jaokkeiden sisältä löytyy heisimadon munat (Pfäffle 2010). 

 

Heisimatotartunta ei välttämättä aiheuta minkäänlaisia oireita (Beck 2007). 

Mahdollisiin oireisiin kuuluu kuitenkin painon menetys, vaikka ruokahalu pysyy 

ennallaan, ja ripuli (Beck 2007).  

              

             2.7.5 Väkäkärsämadot 
 

Plagiorhynchus cylindraceus on väkäkärsämato, jota esiintyy yleisesti varpuslintujen 

suolistossa (Skuballa ym. 2010). Varpuslinnut ovat sen pääisäntiä, mutta koska 

kuoriäyriäissiirat toimivat madon väli-isäntinä, matoja voi myös päätyä siileihin 

ravinnon mukana (Skuballa ym. 2010). Siileistä voidaan tässä tapauksessa käyttää 

nimitystä parateeninen isäntä, sillä P. cylindraceus ei pysty kehittymään eteenpäin tai 

lisääntymään siilin elimistössä (Skuballa ym. 2010). Plagiorhynchus cylindraceus 

asustaa suolistossa tai se voi myös tunkeutua suoliston ulkopuolelle, mikä on 

yleisempää (Skuballa ym. 2010). Päästyään ruumiin onteloihin toukka voi kapseloitua 

(Skuballa ym. 2010). Ulosteessa voidaan silmin havaita suolistosta tulleita 

väkäkärsämatoja (Skuballa ym. 2010). 
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Erityisesti nuoret siilit oireilevat P. cylindraceus tartunnan vuoksi ja kuolleisuudenkin 

uskotaan olevan korkea (Skuballa ym. 2010). Syyksi epäillään sitä, että nuoremmilla 

yksilöillä suoliston seinämä on ohuempi kuin aikuisilla, jolloin mato pääsee helpommin 

tunkeutumaan sen läpi (Skuballa ym. 2010). Tästä seuraa potilaalle bakteeritartunta ja 

vatsakalvontulehdus toteaa Skuballa ym. (2010) artikkelissaan. Oireisiin kuuluu heikko 

kuntoisuus, vatsan turvotus ja runsas ripuli (Skuballa ym. 2010). 

 

Nephridiorhynchus major on myös mahdollinen väkäkärsämato löydös ja se myös 

pystyy lisääntymään siilin elimistössä (Pfäffle 2010).  Nephridiorhynchus major voi 

kasvaa jopa 15 senttimetrin pituiseksi (Pfäffle 2010). Jos siili syö hyönteisiä, joissa on 

madon loppuun asti kehittyneitä toukka-asteita, niin se saa väkäkärsämatotartunnan 

(Pfäffle 2010). Puolassa Erinaceus roumanicuksella, Turkissa E. concoloriksella ja 

Italiassa E. europaeuksella kyseinen väkäkärsämato on melko yleinen löydös, mutta 

Pfäfflen (2010) omien havaintojen mukaan sitä ei esiinny siileillä (Erinaceus europaeus) 

Saksassa. 

 

             2.7.6 Trichinella spp. 

 
Trichinella-lajit ovat zoonoottisia sukkulamatoja. Raution ym. (2016) mukaan, koska 

siilit ajoittain syövät raatoja ja pieniä selkärankaisia, niin siili voi niiden kautta saada 

Trichinella-tartunnan. Jos raadon lihassa on madon toukkamuotoja kapseloituneena, 

niin lihan päätyessä siilin ruoansulatuskanavaan toukat vapautuvat ja kehittyvät siellä 

aikuisiksi (Ruokavirasto 2022). Lisääntymisen seurauksena syntyneet uudet toukat 

vaeltavat isäntäeläimen, tässä tapauksessa siilin lihaksiin (Ruokavirasto 2022). Ihminen 

voi saada Trichinella-tartunnan siililtä vain syömällä sen lihaa (Ruokavirasto 2022), 

minkä vuoksi voitaisiin olettaa, että on olemassa hyvin pieni riski saada tartunta siililtä. 

Ainakin täällä Suomessa ottaen huomioon meidän ruokatottumuksemme.  

 

Useilla eläinlajeilla kaikki Trichinella-lajit eivät aiheuta merkittäviä oireita, vain osa 

niistä (Ruokavirasto 2022). Eläin voi olla väsynyt ja sille voi nousta kuume, kun toukat 

lähtevät vaeltamaan lihaksiin ruoansulatuskanavasta (Ruokavirasto 2022). Ihmisen 



16 

 

 

 

oirekuvaan voi lisäksi kuulua yleistä kipuilua ja pahimmillaan voi aiheuttaa 

hengitysvaikeuksia ja sydänlihastulehduksen (Ruokavirasto 2022). Siilillä tartunta 

diagnosoidaan lihasnäytteistä (Rautio ym. 2016). Yhtenä osana Rautio ym. (2016) 

tutkimusta yli 200 kuolleelta suomalaiselta siililtä otettiin lihasnäyte palleasta, pään 

masseter-lihaksesta ja raajan lihaksesta, ja näytteet tutkittiin Trichinella-madon 

varalta. Yhdeltäkään siililtä ei löydetty kyseistä loista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

 

3 TUTKIMUSOSIO 
 

 

           3.1 Tutkimuksen tavoite 
 

Tutkimuksen tavoitteena oli saada yleiskuva loisten esiintyvyydestä siileillä ja miten 

löydökset korreloivat siilin oireiden kanssa. Olettamuksena oli, että loisten esiintyvyys 

on samansuuntainen kuin aiemmissa tutkimuksissa, erityisesti Raution ym. (2016) 

suomalaistutkimuksen kanssa. Lisäksi haluttiin selvittää, kuinka totuudenmukaisesti 

siilin yksittäisen ulostenäytteen löydökset kertovat loistaakasta. Mahdollisia 

alkueläintartuntoja ei tässä tutkimuksessa käsitelty. 

 

           3.2 Aineisto ja menetelmät 
 

Tutkimuksessa tutkittiin 48 itsestään kuollutta tai lopetettua ja pakastettua siiliä, jotka 

oli toimitettu Korkeasaaren villieläinsairaalalta Eläinlääketieteelliseen tiedekuntaan 

tutkittavaksi loisten varalta. Yhtäkään siiliä ei lopetettu tätä tutkimusta varten. Siilit oli 

tuotu villieläinsairaalalle hoidettaviksi erinäisten syiden vuoksi vuosina 2017 ja 2018. 

Suurin osa siileistä oli löydetty pääkaupunkiseudulta (42 kpl), mutta osa oli 

Nurmijärveltä (2 kpl), Ojakkalasta (2 kpl) tai Järvenpäästä (2 kpl).  Villieläinsairaala oli 

antanut jokaiselle oman koodin ja niiden saapumispäivä sekä diagnoosi oli kirjattu ylös.  

 

Siilien iästä ei ollut tarkkaa tietoa, mutta tutkimuksessa kyettiin jaottelemaan siilit 

aikuisiksi tai nuoriksi. Nuoriksi yksilöiksi luokiteltiin ne, jotka eivät olleet vielä 

kertaakaan talvehtineet. Ikä pääteltiin painon ja kuukauden perusteella, jolloin siili oli 

tuotu villieläinsairaalaan.  Aikuisia oli 24 kappaletta (50 %), joista 54 % (13/24) oli 

naaraita ja 46 % (11/24) uroksia. Nuoria oli 21 kappaletta (44 %), joista naaraita 33 % 

(7/21) ja uroksia 67 % (14/21). Mukana oli kaksi poikasta, jotka olivat vielä karvattomia. 

Kolmen siilin kohdalla ei voitu varmuudella sanoa kumpaan ikäkategoriaan ne 

mahdollisesti kuuluivat. Niistä kaksi oli naaraita ja yksi uros. 
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Tutkimusta varten sulatettiin muutama siili kerrallaan, jonka jälkeen ne punnittiin ja 

sukupuoli katsottiin. Siili avattiin selällään, vatsalihakset leikattiin ja rintakehä avattiin, 

jotta saatiin keuhkot näkyviin.  

 

Kaikki uloste otettiin peräsuolesta talteen. Sitten suolisto poistettiin, laitettiin astiaan, 

jossa oli vettä pohjalla ja suolisto avattiin koko pituudelta saksilla. Suoliston sisältö 

pyrittiin suurimmalta osin saamaan veteen, jonka jälkeen suolet heitettiin pois ja vesi 

otettiin talteen purkkiin. Tämän jälkeen irrotettiin keuhkot leikkaamalla henkitorvi 

poikki noin senttimetrin päästä keuhkoista. Keuhkopaketti laitettiin petrimaljalle ja 

henkitorveen ruiskutettiin vettä sen verran, että keuhkot täyttyivät. Kun ruisku 

poistettiin ja keuhkoja paineltiin, niin mahdolliset keuhkomadot tulivat ulos 

henkitorven kautta. Huuhtelu toistettiin muutaman kerran, kunnes matoja ei enää 

tullut ulos. Sitten keuhkot avattiin saksilla leikkaamalla keuhkoputkia myöten, jotta 

saatiin pinseteillä nypittyä loputkin madot pois. Keuhkomadot laskettiin ja siirrettiin 

säilytysastiaan.  

 

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan parasiittilaboratoriossa uloste, suoliston sisältö ja 

keuhkomadot tutkittiin tarkemmin. Ulostesively tehtiin sekoittamalla 

mikroskooppilasille pisara ulostetta ja vettä, ja seos peitettiin peitinlasilla. Sivelynäyte 

tutkittiin läpi valomikroskoopilla satakertaisella suurennoksella. Kiinnostavia löydöksiä 

tarkasteltiin lähemmin suuremmalla suurennoksella. Löydökset kirjattiin ylös.  

 

Jos siililtä oli saatu tarpeeksi ulostetta, laskettiin Capillaria-munien määrä grammassa 

ulostetta (epg-arvo, eggs per gram) modifoidulla McMaster -menetelmällä (Saari ja 

Nikander 2012). Menetelmässä ohjeistetaan sekoittamaan neljä grammaa ulostetta 26 

millilitraan flotaationestettä, mutta siileiltä kerätty ulostemäärä oli usein tätä 

pienempi. Kuitenkin modifoitua McMasteria tehtäessä, flotaationesteen ja 

ulostemäärän suhde oli sama kuin ohjeissa.  Käytetty ulostemäärä vaihteli 0,5–4 

gramman välillä. McMasteria ei voitu tehdä, jos ulostetta oli alle 0,5 grammaa. 

Flotaationesteeseen (kylläinen magnesiumsulfaatti) sekoitettu näyte suodatettiin 

pienen siivilän läpi astiaan, josta sitä välittömästi pipetoitiin laskukammioon siten, että 
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kammion kumpikin puoli täyttyi. Jos laskukammioon tuli ilmakupla, niin kammio 

tyhjennettiin ja täytettiin uudelleen. Laskukammiot mikroskopoitiin läpi muutaman 

minuutin kuluttua niiden täyttämisestä satakertaisella suurennoksella. Kaikki 

laskukammion viivoituksen sisäpuolella olevat munat laskettiin ja myös ne munat, 

joista vähintään puolet oli viivojen sisäpuolella. Munien määrä grammassa ulostetta 

(epg, eggs per gram) saatiin kertomalla laskettujen munien määrä 

kahdellakymmenelläviidellä. Menetelmän alin laskennallinen detektioraja on 25 epg. 

 

Suoliston veteen liuotettu sisältö tutkittiin stereomikroskoopilla vaihtelevilla 

suurennoksilla (8–54 kertainen). Löydetyt madot pipetoitiin säilytysastiaan ja samalla 

ne laskettiin. Keuhkoista kerätyt madot katsottiin läpi stereomikroskoopilla siltä 

varalta, että siellä olisi paljain silmin vaikeasti havaittavia matoja.  Suolisto- ja 

keuhkomatojen säilytysastioista otettiin mahdollisimman paljon ylimääräistä nestettä 

pois, jonka jälkeen se täytettiin 70 %:lla etanolilla, jotta madot säilyisivät paremmin. 

 

Yksilöiltä, joilta löytyi imumatoja, värjättiin yksi tai useampi imumato lajin tunnistusta 

varten. Värjäyksen tarkoituksena oli saada imukuppien ja genitaalien muoto ja sijainti 

paremmin näkyviin. Värjättävät madot laitettiin veteen puoleksi tunniksi, jotta etanoli, 

jossa niitä oli säilytetty, saataisiin pois. Seuraavaksi ne laitettiin Mayersin 

hematoksyliini väriaineeseen 15 minuutiksi, jonka jälkeen ylimääräinen väri poistettiin 

hydrokloorisella alkoholilla. Matoja pidettiin hydrokloorisessa alkoholissa niin pitkään, 

että ne selkeästi vaalenivat, yleensä noin 10–20 sekuntia. Sitten madoista poistettiin 

vesi neljässä vaiheessa. Ensin matoja pidettiin 70 %:ssa etanolissa, sitten 96 %:ssa, 

absoluuttisessa etanolissa ja viimeisenä vielä uudelleen toisessa absoluuttisessa 

etanolissa. Jokainen vaihe kesti 15 minuuttia. Jotta imumadon rakenteet näkyisivät 

mahdollisimman hyvin, ne kirkastettiin eugenolissa 15 minuutin ajan. Lopuksi madot 

laitettiin objektilasilla olevaan Kanadan balsamiin ja peitettiin peitinlasilla. 

 

Matojen määrän ja munien määrän (epg-arvo) laskemisen lisäksi tutkittiin, jos siilillä 

nähtiin ulostenäytteessä Capillaria-munia, niin löytyikö siltä Capillaria-matoja 

ruoansulatuskanavasta ja/tai keuhkoista (Taulukko 1). Selvitettiin myös, että jos siililtä 
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löytyi Crenosoma striatumeja keuhkoista, niin oliko ulostenäytteessä sukkulamadon 

toukkia.  

 

           3.3 Tulokset 
 

 

Ulostesivelyjen yleisimpiä löydöksiä olivat Capillaria-munat (Kuva 3) ja sukkulamatojen 

toukat (Kuva 4). Sukkulamatojen toukkia löydettiin suoramikroskopoimalla 63 %:lta 

(30/48) siileistä. Capillaria-munia löydettiin ulosteesta suoramikroskopoimalla tai 

modifioitua McMaster-menetelmää käyttäen 77 %:lla (37/48) siileistä. Ulostesivelyissä 

oli osassa kahdenlaisia selvästi morfologialtaan erilaisia Capillaria-munia eli osalla 

siileistä esiintyi ainakin kahta eri Capillaria-lajia (Kuva 3). Capillaria-munien määrä 

(epg-arvo, eggs per gram) vaihteli 25–4050 epg/siili (keskiarvo 870 epg ja mediaani 360 

epg).  

 

Sekä Capillaria-munia, että sukkulamatojen toukkia esiintyi 52 %:lla (25/48) siileistä. 

Koko aineistosta 19 %:lta (9/48) ei löydetty ulostesivelystä tai McMaster-

laskukammiosta Capillaria-munia tai sukkulamatojen toukkia. Näistä yksilöistä yksi oli 

aikuinen, muut nuoria.  

 

Kuva 3. Siilin ulostenäytteestä löydettyjä Capillaria-
sukuun kuuluvia munia, jotka ovat morfologialtaan 
erilaisia. 
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Suolistosta löydettiin enimmäkseen hiuksenohuita Capillarioita (Kuva 5), joita oli 75 

%:lla (36/48) siileistä. Loisten lukumäärä vaihteli 2–570 kpl/siili (keskiarvo 90 kpl ja 

mediaani 26 kpl). Kahdeltatoista siililtä ei löydetty Capillaria-matoja ja näistä neljä oli 

aikuisia yksilöitä.  

 

Koko aineistosta seitsemällä (15 %) siilillä oli imumatotartunta (Kuva 6 ja 7). 

Imumatojen määrä vaihteli 1–790 kpl/siili (keskiarvo 179 kpl ja mediaani 4 kpl). 

Tartunnan saaneista aikuisia yksilöitä oli kolme, nuoria kolme ja yhtä siiliä ei pystytty 

jaottelemaan ikäkategoriaan. Kaikilta näiltä siileiltä löydettiin imumatojen lisäksi 

suolistosta myös Capillaria-matoja. Jokaiselta seitsemältä siililtä katsottiin yhtä tai 

useampaa imumatoa tarkemmin valomikroskoopilla, kaikki muistuttivat 

morfologialtaan Brachylaemus erinaceita.  

 

Kuva 4. Siilin ulostenäytteestä 
löydetty sukkulamadon toukka. 
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Yhdeltä nuorelta ja yhdeltä aikuiselta yksilöltä löydettiin hyönteisen toukkia 

suolistosta. Nuorella siilillä toukkia oli 40 kpl, eikä niiden lisäksi löytynyt muita loisia. 

Aikuisella yksilöllä toukkia oli 142 kpl ja niiden lisäksi suolistosta löytyi Capillaria-

matoja ja imumatoja. Löydetyt toukat tunnistettiin kärpäsen toukiksi (Kuva 8). 

 

 

  

 

 

 

 

Kuva 5. Siilin suolistosta löydetty Capillaria-suvun mato 
(yllä) ja naarasmadon sisällä erottuvat munat (alla). 
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Kuva 6. Kaksi siilin suolistosta löytynyttä 
imumatoa (ylempänä) ja imumadon muna 
(alempana). 
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Kuva 7. Siilin suolistosta löytynyt imumato 
värjättynä, etuosa (yllä) ja takaosa (alla). 

Kuva 8. Siilin suolistosta löytynyt kärpäsen toukka. 
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Crenosoma striatumeja (Kuva 9) löydettiin keuhkoista 81 %:lla siileistä (39/48). 

Kahdeksalta (17 %) siililtä löydettiin C. striatumin lisäksi keuhkoista Capillaria 

aerophiloja (Kuva 10). Näistä siileistä kuusi oli aikuisia ja kaksi nuoria. Yhdeksältä siililtä 

ei löytynyt mitään loisia keuhkoista, näistä kahdeksan oli nuoria yksilöitä. 

 

Monet C. striatumit olivat katkenneet. Tämän vuoksi niiden tarkkaa lukumäärää ei 

voitu määrittää. Crenosoma-madonosien määrä vaihteli 1–576 kpl/siili (keskiarvo 99 

kpl ja mediaani 44 kpl). Capillaria aerophilojen määrä vaihteli 1–13 kpl/siili (keskiarvo 

5 kpl ja mediaani 3 kpl). 

 

Aineiston siileistä seitsemältä (15 %) ei löydetty yhtään loista suolistosta tai keuhkoista 

ja ulosteessa ei ollut loisten munia tai toukkia. Kaikki olivat nuoria yksilöitä ja kaksi siiliä 

olivat vielä karvattomia.  

 

 

Kuva 9. Siilin keuhkoista löydetty Crenosoma striatum (vasemmalla) 
ja sen toukka (oikealla). 
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Kuva 10. Siilin keuhkoista löydetty Capillaria aerophila -naaras ja sen sisällä erottuvat munat 
(vasemmalla), ja lähikuva madosta (oikealla). 
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Taulukkoon 1 on kirjattu siilit, joilta löydettiin Capillaria-matoja ja/tai saatiin laskettua 

Capillaria-munien määrä (epg-arvo) ulosteessa. Crenosoma striatumiin liittyen 

verrattiin siilien ulostesivelyn löydöksiä keuhkolöydöksiin. Yhdellä siilillä, jolla nähtiin 

ulostesivelyssä sukkulamatojen toukkia, ei löydetty yhtäkään C. striatum -matoa 

keuhkoista. Yhdeksällä, joilla oli C. striatumeja, ei nähty ulostesivelyssä yhtäkään 

sukkulamadon toukkaa. 

 

Taulukko 1. Siileiltä löydettyjen Capillaria-suvun matojen kokonaismäärä, Capillaria-

munien laskennallinen määrä (epg-arvo) ja ulostenäytteen määrä yksilöittäin. 

Taulukossa on kaikki siilit, joilta löytyi Capillaria-matoja ja/tai munien epg-arvo 

pystyttiin laskemaan. 

Siili Ikä Capillaria-matojen 
määrä 

Capillaria-munien epg-
arvo 

Ulostenäytteen 
määrä (grammoina) 

638-17 n 17 25 0,5 

782-17 n 570 2625 0,5 

783-17 t 55 1625 1,3 

787-17 n 142 4050 3,6 

803-17 n 265 25 2,4 

816-17  n 25 0 0,5 

817-17 n 186 325 1 

859-17 n 558 3475 0,7 

56-18 a 87 375 0,5 

84-18 a 6 50 3 

95-18 a 5 0 3 

121-18 a 8 50 3 

152-18 a 279 4025 3,4 

171-18 a 22 375 1,2 

182-18 a 33 200 1 

184-18 a 2 125 1,8 
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193-18 a 82 125 3,5 

194-18 a 68 1900 0,5 

204-18 a 0 25 4 

214-18 a 52 1450 1 

235-18 a 0 175 3 

301-18 a 0 25 2,4 

335-18 a 19 400 2 

371-18 a 41 2450 0,5 

420-18  a 5 400 3,6 

453-18 a 14 350 2 

463-18 a 6 25 1 

522-18 a 6 950 3,6 

761-18 n 0 25 4 

762-18 a 13 50 6 

838-18 n 14 75 3,5 

843-18 n 389 1375 0,5 

899-18 a 15 475 3,2 

938-18 t 14 400 2 

955-18 t 30 1600 1 

tuntematon t 140 25 0,5 

a = aikuinen 
n = nuori 
t = tuntematon 
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Osa tutkimuksessa käytetyistä siileistä oli tuotu hoitoon villieläinsairaalalle, koska ne 

olivat sairaita. Taulukkoon 2 on koottu nämä siilit, niiden tulosyy ja loislöydökset. 

Siilejä, jotka oli tuotu hoitoon loukkaantumisen vuoksi tai, koska olivat jääneet orvoksi, 

ei otettu tähän mukaan. Jokaisella sairaalla siilillä oli jokin loistartunta.  

 

 

Taulukko 2. Sairaiden siilien tulosyy ja niiden loislöydökset (kappalemäärät) 

keuhkoissa ja suolistossa. 

 

Siili Tulosyy Ikä Keuhkot Suolisto 

     

787-17 kuivunut, ripuli n cr 155 ca 142 

803-17 sairas n cr 63 ca 265, im 1 

816-17  nääntynyt n cr 56 ca 25 

859-17 heikko n cr 340, ca 13 ca 545, im 54 

56-18 pahasti kuivunut a cr 124, ca 6 ca 81 

84-18 kuiva, apaattinen, nälkiintynyt a cr 101, ca 2 ca 4 

152-18 kuiva, laiha a cr 168, ca 2 ca 277, im 1 

193-18  heikko a cr 147 ca 82, im 401 

194-18 heikko a cr 26, ca 1 ca 67 

235-18 kuivunut a cr 159 - 

301-18 nälkiintynyt a cr 34 - 

463-18 heikko, haukkoo henkeä a cr 95 ca 6 

 

 

 

 
 

 

n = nuori 
a = aikuinen 
cr = Crenosoma striatum -madonosat 
ca = Capillaria-suvun mato 
im = imumato 
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           3.4 Pohdinta 
 

Siileistä 85 %:lta (41/48) löydettiin loisia, joista yleisimmät löydökset olivat Capillaria-

suvun madot suolistossa (75 %) ja Crenosoma striatum (81 %) keuhkoissa. Raution ym. 

(2016) suomalaisessa tutkimuksessa siilien sisäloisista tulokset olivat seuraavat: 

Capillarioita suolistossa 55 %:lla (21/38) ja C. striatumeja keuhkoissa 79 %:lla (30/38). 

Tässä tutkimuksessa siis löydettiin suuremmalta osalta siileistä Capillaria-matoja 

suolistosta (75 %, 36/48). Raution ym. (2016) aineistona oli 38 luonnonvaraista siiliä, 

jotka oli löydetty Joensuun alueelta kuolleena vuosina 2004–2005. Löydöksinä 

mainittiin sisäloisista ainoastaan Crenosoma striatum keuhkoista ja Capillaria spp. 

suolistosta. Imumatoja ei käsitelty ollenkaan artikkelissa ja Capillaria aerophilasta 

mainittiin vain, että se on mahdollinen keuhkolöydös. Jäi kiinnostamaan, että eikö 

imumatoja löydetty yhdeltäkään siililtä vai jätettiinkö imumadot käsittelemättä jostain 

muusta syystä. 

 

Gaglio ym. (2010) tekivät Englannissa tutkimuksen siilien sisäloisista. Aineistona oli 74 

siiliä, jotka olivat kuolleet kahdessa eri villieläinten kuntoutuskeskuksessa vuosina 

2006–2008. He löysivät Crenosoma striatumeja 71 %:lta, Capillaria aerophiloja 32 

%:lta, suolistosta Capillaria spp. 61 %:lta ja imumatoja (Brachylaemus erinacei) 55 %:lta 

siileistä. Gaglion ym. (2010) tutkimuksessa oli suuremmalla osalla Capillaria 

aerophiloja ja imumatoja, kuin tässä tutkimuksessa: C. aerophiloja 17 %:lla ja 

imumatoja 15 %:lla siileistä.  

 

Ne seitsemän siiliä, joilta ei löytynyt mitään merkkejä loistartunnasta, olivat kaikki 

nuoria yksilöitä. Painot vaihtelivat 52–102 g. Näistä siileistä kaksi oli vielä karvattomia, 

mutta selässä oli piikkejä ja näytti siltä, että silmät eivät olleet vielä ehtineet aueta. Ne 

olivat siis todennäköisesti alle kahden viikon ikäisiä (Bexton 2016), eivätkä olleet 

ehtineet saada loistartuntaa nuoren ikänsä vuoksi.  

 

Tutkimuksen tuloksista ei voi suoraan vetää päätelmiä Suomen siilikannan 

sisäloistilanteesta. Tutkitut siilit oli tuotu villieläinsairaalaan saamaan hoitoa, syynä oli 
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mm. heikkokuntoisuus, luun murtumat ja haavat. Jos siili on esimerkiksi ollut jo 

pidempään heikossa kunnossa, niin se on voinut altistaa normaalia suuremmille 

loistartunnoille kuin, jos se olisi ollut terveenä. Tulokset olisivat voineet olla erilaisia, 

jos olisi tutkittu terveiltä vaikuttavia siilejä. On myös hyvä pitää mielessä, että kaikki 

siilit olivat peräisin Uudeltamaalta.  

 

Tutkimuksessa löydettyjä loisia ei voitu varmuudella tunnistaa lajitasolle saakka, sillä 

siihen tarvittavia resursseja ei ollut käytettävissä. Tässä tutkimuksessa oletettiin, että 

jos loinen oli morfologialtaan samanlainen kuin aikaisemmissa tutkimuksissa siileiltä 

löydetyt loiset, niin kyseessä on todennäköisesti sama laji.  Loisten tunnistamisessa 

käytettiin apuna seuraavaa kirjallisuutta: Crenosoma striatum (Yamaguti 1961), 

Capillaria aerophila ja Capillariat suolistossa (Skrjabin ym. 1970), ja Brachylaemus 

erinacei (Dawes 1956). Suolistosta löydetyt Capillaria-madot olivat todennäköisesti C. 

erinaceita ja C. ovoreticulatoja, sillä niitä on löydetty muissakin tutkimuksissa (Beck 

2007, Gaglio ym. 2010, Pfäffle 2010), mutta niitä on hyvin vaikea erottaa pelkän 

morfologian perusteella toisistaan (Pfäffle 2010). 

 

Siilien ikä pääteltiin painon ja sen kuukauden perusteella, jolloin siili oli tuotu 

villieläinsairaalaan. Haigh ym. (2014) artikkelissa mainitaan, että tämä ei ole täysin 

luotettava menetelmä, mutta tähän tutkimukseen sen katsottiin olevan riittävä. 

Kolmea siiliä ei pystytty jaottelemaan ikäkategoriaan, sillä ne olivat saapuneet 

villieläinsairaalaan syyskuussa ja painoivat noin 600 g. Kyseessä voi olla nuori yksilö, 

joka syntyi alkukeväästä ja ehti kasvaa hyvin syyskuuhun mennessä. Siili on myös 

voinut olla pienikokoinen aikuinen.  

 

Capillaria-munien määrä (epg-arvo) ulosteessa laskettiin käyttämällä modifioitua 

McMaster -menetelmää. Tuloksia tarkastellessa tulisi pitää mielessä, että tässä 

menetelmässä ei käytetty samaa määrää ulostetta kaikkien siilien kohdalla. Siileiltä 

talteen saatu ulosteenmäärä vaihteli runsaasti, yhdestä pisarasta neljään grammaan. 

Ulostetta piti olla vähintään puoli grammaa, jotta saataisiin täytettyä molemmat 

laskukammiot näytteellä. Tämän vuoksi Capillaria-munien määrää ei laskettu 
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seitsemältä siililtä, sillä niiltä oli saatu vähemmän kuin puoli grammaa ulostetta. 

Kolmella siilillä munien määrän laskeminen epäonnistui, sillä laskukammiossa ollut 

neste oli täynnä tuntemattomia pieniä mustia kappaleita, jotka häiritsivät näkymää ja 

peittivät mahdolliset munat alleen. Kyseessä on mahdollisesti ollut jotain, mitä siilit 

olivat syöneet. Tulokset olisivat olleet luotettavampia ja vertailukelpoisempia 

keskenään, jos kaikkien siilien kohdalla olisi ollut neljä grammaa ulostetta 

käytettävissä. Modifioitua McMaster -menetelmää käyttämällä Capillaria-munien 

määrä olisi oikeaoppisesti pitänyt laskea käyttämällä neljää grammaa ulostetta. 

 

Ulostenäytteet tutkittiin McMaster-menetelmän lisäksi yksinkertaisella menetelmällä 

eli suoramikroskopoimalla ulostesively, joka tehtiin sekoittamalla pisara vettä pieneen 

määrään ulostetta. Tämä ei ole herkkä menetelmä eikä negatiivisesta tuloksesta voida 

vetää suoraa johtopäätöstä yksilön loistartunnasta. Ulostesivelyt tehtiin loisten 

munien ja toukkien löytämiseksi. Sukkulamatojen toukkia olisi voinut löytyä 

ulostesivelystä paremmin, jos olisi käytetty sitä varten kehitettyä Baermannin 

menetelmää näytteen tutkimiseen. Kuudella siilillä ei nähty ulostesivelyssä Capillaria-

munia, mutta munien laskennalliseksi määräksi saatiin McMaster-menetelmää 

käyttämällä 25–125 epg. Tämä kertoo osaltaan ulostesivelynäytteen 

suoramikroskopian epäherkkyydestä. 

 

Ulosteessa nähtiin suoramikroskopoimalla ja modifioidulla McMaster-menetelmällä 

morfologialtaan erilaisia Capillaria-munia. Enimmäkseen nähtiin sivuiltaan kuperia 

munia, mutta vastaan tuli myös sivuiltaan yhdensuuntaisia munia. Kirjallisuuden 

perusteella voidaan päätellä, että kyseessä on todennäköisesti ollut Capillaria 

aerophilan, C. erinacein ja/tai C. ovoreticulatan munat. Käytetyt tutkimusmenetelmät 

muuttivat hieman munien morfologiaa: suoramikroskopiassa käytetty vesi turvotti 

munia ja McMaster-tutkimuksessa käytetty flotaatioliuos kutisti munia korkean 

ominaispainonsa vuoksi. Ulosteesta löydetyt sukkulamatojen toukat olivat 

todennäköisesti suurelta osin Crenosoma striatumin toukkia, mutta niitä ei lajitettu. 
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Suoliston veteen liotettu sisältö käytiin läpi stereomikroskoopilla ja löydetyt madot 

laskettiin käyttämällä kappalelaskuria. Pieniä laskuvirheitä on saattanut tapahtua, 

varsinkin silloin, jos matoja oli suolistossa enemmän kuin sata. Ei myöskään voida olla 

täysin varmoja, että kaikki lasketut Capillaria-madot olivat kokonaisia, mutta 

silmämääräisesti ne näyttivät olevan. Imumatoja löydettiin seitsemältä siililtä. Suurin 

imumatotartunta (790 kpl) oli nuorella siilillä. Seuraavaksi suurin tartunta oli aikuisella 

(401 kpl) ja kolmantena oli nuori yksilö, jolta löytyi 54 imumatoa. Imumatoja värjättiin 

tarkempaa morfologista tunnistamista varten, mutta myöhemmin huomattiin, että 

värjäystä ei olisi tarvinnutkaan tehdä. Kun ei-värjättyjä imumatoja tutkittiin 

mikroskoopilla, niissä näkyi hyvin imukuppien ja genitaalien muoto ja sijainti, ja niitä 

käytettiin hyödyksi matojen tunnistamisessa.  

 

Siilin keuhkot avattiin petrimaljalla ja tutkittiin perusteellisesti läpi, jonka vuoksi on 

todennäköistä, että kaikki madot saatiin kerättyä talteen keuhkoista. On kuitenkin 

mahdollista, että kaikkia Capillaria aerophiloja ei nähty, kun kerätyt madot katsottiin 

myöhemmin läpi stereomikroskoopilla. Capillaria aerophilat ovat hyvin ohuita 

verrattuna toiseen keuhkomatoon, Crenosoma striatumiin, minkä vuoksi niitä on 

voinut jäädä näkemättä, jos joukossa on ollut paljon isompia matoja. Syy, miksi niin 

monet keuhkoista kerätyt Crenosoma striatumit olivat katkenneet, jäi mysteeriksi. 

Siilien pakastuksen ja sulatuksen vuoksi matojen rakenne on voinut heikentyä, jonka 

vuoksi ne ovat voineet katketa jo ennen keräystä tai olivat herkempiä katkeamaan sen 

aikana. On myös mahdollista, että keuhkoja saksilla avatessa osa madoista on 

leikkautunut poikki. Huomioon on myös hyvä ottaa se, että kuolleet siilit oli laitettu 

pakkaseen vuosina 2017–2018 ja siilit sulatettiin ja avattiin vasta keväällä 2019.  

 

Kun vertailtiin Capillaria-matojen määrää ja Capillaria-munien määrää (epg-arvoa) 

toisiinsa (Taulukko 1), oli kiinnostavaa huomata, että ne eivät aina sopineet yhteen. 

Esimerkiksi yhdellä siilillä munien määrä oli 950 epg, mutta matoja löydettiin 

suolistosta ja/tai keuhkoista vain kuusi kappaletta. Toisella siilillä taas oli 265 matoa, 

mutta munien määrä oli vain 25 epg. Kyseessä oli nuori yksilö, joten kyseessä on voinut 

olla tuore tartunta, ja munia ei ehtinyt erittyä enempää ulosteeseen ennen siilin 

kuolemaa. Yhdeksältä siililtä ei löytynyt ulostesivelystä suoramikroskopoimalla yhtään 
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sukkulamadon toukkaa, vaikka keuhkoissa oli Crenosoma striatumeja. Yksittäinen 

ulostenäyte ei kaikkien siilien kohdalla antanut luotettavaa kuvaa loistaakasta. 

Ulostetutkimusten tiedetään olevan parhaillaankin vain suuntaa antavia 

indikaattoreita matomäärästä. 

 

Siilien tulosyy oli kirjattu ylös villieläinsairaalan työntekijöiden toimesta. Tutkituista 

sairaista siileistä kahdella oli selkeät oireet, ripuli ja hengen haukkominen, joiden 

aiheuttaja voi olla vakava loistartunta. Muilla sairailla oli yleisvointi heikentynyt tai ne 

olivat nälkiintyneitä, ja vaikka näissäkin tapauksissa loistartunta on voinut olla 

merkittävässä osassa, niin oirekuva ei ole yhtä selkeä kuin edellä mainituilla siileillä. 

Taulukosta 2 nähdään, että ripulista kärsineellä siilillä oli 142 Capillaria-matoa 

suolistossa. Kyseessä oli nuori yksilö, jotka ovat alttiimpia vakavammalle oireiluille 

(Beck 2007). Siililtä, joka oli haukkonut henkeään, löytyi 95 Crenosoma striatum – 

madonosaa keuhkoista. Verrattuna muiden sairaiden siilien keuhkojen loislöydöksiin, 

niin olisi odottanut tällä yksilöllä olevan vielä suurempi tartunta hengitystieoireiden 

vuoksi. On kuitenkin mahdollista, että siilillä on ollut samanaikainen bakteeri- tai 

virustartunta, joka on heikentänyt sen yleisvointia. Siili oli kesäkuussa kuollessaan 

painanut 700 g, joten se ei ollut pahoin nälkiintynyt. On myös hyvin yksilöstä riippuvaa, 

että miten suuresta tartuntamäärästä seuraa oireita.  

 

Kaikilla siileillä, jotka olivat villieläinsairaalaan tuotaessa sairaita, oli jonkin asteinen 

loistartunta. Myös loukkaantuneilta siileiltä löydettiin kaikilta (21 kpl) keuhko- ja/tai 

suolistoloisia. Yhdeltä siililtä löydettiin vain yksi keuhkomato ja toiselta kolme 

keuhkomatoa, mutta muilla oli enemmän löydöksiä. Nämä siilit eivät olleet oireilleet 

loistartunnan vuoksi tai sitten oireet olivat jääneet huomaamatta loukkaantumisen 

vuoksi. Loukkaantuneilla siileillä oli mm. haavoja ja murtuneita luita. 

 

Luonnonvaraisia siilejä hoitaessa täytyy tiedostaa, että niitä ei tule hoitaa samanlaisin 

käytännöin kuin lemmikkieläimiä. Jos luonnonvarainen siili on jouduttu ottamaan 

ihmisen hoitoon, niin tavoitteena on jossain vaiheessa palauttaa se takaisin luontoon. 

Luonnossa siili tulee suurella todennäköisyydellä saamaan loistartunnan uudelleen, 



35 

 

 

 

joten sitä ei ole järkevää lääkitä tartunnan vuoksi, jos tartunta ei aiheuta siilille oireita. 

Luonnossa loiset kuuluvat normaalina osana siilin elämään. 

 

Siileillä esiintyvistä sisäloisista harva on zoonoottinen tai on hyvin epätodennäköistä, 

että ne tarttuisivat ihmiseen. Siileillä voi kuitenkin olla esim. salmonelloosi tai 

sienitartunta, joka voi tarttua ihmiseen (Keymer ym. 1991). Tämän vuoksi, jos 

luonnonvaraisia siilejä joudutaan käsittelemään, olisi hyvä käyttää suojahanskoja ja 

huolehtia hyvästä käsihygieniasta. 

 

Tutkimuksen loislöydökset siilien suolistosta ja keuhkoista eivät yllättäneet, ne olivat 

kirjallisuuden perusteella odotettavissa. Sukkulamatojen, Crenosoma striatumin ja 

suoliston Capillarioiden, esiintyvyys tämän tutkimuksen siileillä oli samansuuntainen 

aiemman Joensuussa tehdyn tutkimuksen tulosten kanssa (Rautio ym. 2016). Yhtäkään 

harvinaista loista, kuten heisimatoa tai väkäkärsämatoa, ei tämän tutkimusaineiston 

siileiltä löytynyt. Olisi kiinnostavaa nähdä lisää tutkimuksia siitä, löytyykö muualta 

Suomesta enemmän imumatoja siileiltä kuin tämän tutkimuksen perusteella 

Uudeltamaalta löytyy. Imumatojen esiintyvyydessä siileillä voi Suomessakin olla suuria 

aluekohtaisia eroja, kuten Saksassa on raportoitu olevan (Pfäffle 2010). 
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