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Siipikarjalle tuhoisa influenssavirus A/H5N1 
näyttää saaneen aikaan pysyvän endeemi-
sen infektion Kaakkois-Aasian siipikarjassa 

ja luonnonvaraisissa vesilinnuissa (OIE 2005a). 
Sen aiheuttama pandemian uhka on koettu niin 
vakavaksi, että monissa maissa, Suomi mukaan 
luettuna, on varautumissuunnitelmien laadin-
nan lisäksi ryhdytty sanoista tekoihin: hankittu 
lääkkeitä ja varauduttu rokotehankintoihin. 

Tuleeko lintuinfluenssa Suomeenkin? Työto-
verini dosentti Reijo Pyhälä kyseli tällä samalla 
palstalla helmikuussa 2004, »Onnistuuko lin-
tuinfluenssan juuriminen?» Ei ole tähän mennes-
sä onnistunut. Päinvastoin H5N1-lintuinfluenssa 
levisi kesän ja syksyn 2005 aikana Keski-Aasian 
kautta Uralin tälle puolelle Venäjällä ja edelleen 
Kaakkois-Eurooppaan, ainakin loppumatkan il-
meisesti muuttolintujen mukana (OIE 2005a). 
Enpä hämmästyisi, vaikka virus jo kevätmuuton 
mukana kulkeutuisi myös Pohjois-Eurooppaan. 
Suomessa ei uskota syntyvän laajoja siipikarja-
epidemioita, koska täällä suuret lintutarhat ovat 
villilinnuilta suojattuja ja valvonta on entises-
tään valpastunut. Tavallisen ihmisen ei tarvitse 
lintuinfluenssan tuloa täällä pelätä, sillä sairas-
tuneesta siipikarjastakin H5N1-virus tarttuu ih-
miseen hyvin huonosti (Beigel ym. 2005).

H5N1-virus näyttää siis kykenevän saamaan 
aikaan »influenssapandemian» lintumaailmas-
sa. Mutta aiheuttaako se seuraavan ihmiskun-
nassa leviävän pandemian, siitä kukaan ei voi 
olla varma. Pandemiauhkan suhteen Suomel-
la ei ole etua geopoliittisesta asemasta, pikem-
minkin päinvastoin: meillä on monia suoria 
lentoyhteyksiä Kaakkois-Aasiaan, joka yhä on 

todennäköisin pandemian käynnistymisseutu. 
Suomessa on syytä olla erityisen valppaana heti, 
kun tartunnan siirtymisestä sulavasti ihmisestä 
toiseen alkaa olla merkkejä. Toistaiseksi niitä ei 
ole. Lääkevarastot ja rokotteen hankintasuunni-
telmat ovat väestön terveyden suojelun kannalta 
erittäin tärkeitä, mutta ei niillä pandemian tuloa 
voida estää. 

Voidaanko H5N1-pandemian käynnistymi-
nen yleensäkään estää ihmisten toimin? Kaikki 
ovat yksimielisiä siitä, että tärkeintä olisi saa-
da lintuinfluenssaepidemiat loppumaan Kaak-
kois-Aasiassa. Perusmenetelmää eli sairastuneen 
ja altistuneen siipikarjan teurastusta ja ruhojen 
laajaa hävittämistä (OIE 2005b) on käytetty 
laajalti mutta varmasti ei täysin kattavasti. Si-
käläiset hallitukset eivät katso pystyvänsä kor-
vaamaan joukkoteurastusten aiheuttamia mene-
tyksiä tarhaajille täysimääräisesti. Erityisen tu-
kala tilanne on köyhille maaseudun asukkaille; 
heille takapihan pieni kana- tai ankkaparvi voi 
olla perheen elinehto. Siipikarjan sairastumisen 
salailu on siten ymmärrettävää vaikka ei hyväk-
syttävää. Joka tapauksessa lähes 200 miljoonaa 
lintua on teurastettu Aasiassa parin viime vuo-
den aikana. Miljardeja on kuitenkin vielä jäljellä 
odottamassa H5N1-virusta. 

Siipikarjan lintuinfluenssarokotuksia on jär-
jestetty monissa Aasian maissa. Niiden ongelmia 
ovat rokotteiden saatavuus, vaihteleva laatu ja 
rokotuksista aiheutuvat kustannukset. Huono-
tehoisten rokotusten pelätty haittapuoli – huk-
kaan menneen rahan lisäksi – on se, että ne 
saattavat vauhdittaa viruksen muuntumista ja 
siten edelleen heikentää rokotteiden tehoa (Lee 
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ja Suarez 2005). Marraskuussa 2005 Kiina il-
moitti päättäneensä rokottaa peräti 14 miljardia 
siivekästä – tehokkaalla rokotteella ja tarhaajille 
ilmaiseksi.

Astetta epätoivoisempi on yritys pysäyttää 
Hannibal porteilla eli estää ihmisestä toiseen su-
juvasti tarttuvan virusmuunnoksen syntyminen. 
Suojaamalla lintuinfluenssatartunnalle altistuvat 
ihmiset vuotuisilta H1N1- ja H3N2-influenssoil-
ta rokotuksin voidaan teoriassa vähentää H5N1-
viruksen mahdollisuuksia vaihtaa geenijaksoja 
näiden ihmisvirusten kanssa ja muuttua kertahei-
tolla ihmisestä toiseen siirtyväksi (Pyhälä 2004). 
Vastaavasti, hoitamalla lintuinfluenssaan sairas-
tuneet neuraminidaasin estäjillä ja suojaamalla 
samoilla lääkkeillä henkilöt, jotka altistuvat sai-
rastuneille linnuille tai ihmisille (Ferguson ym. 
2005) voidaan vähentää H5N1-viruksen mah-
dollisuuksia kehittyä vähitellen ihmisvirukseksi. 
Jokainen viruksen lisääntymiskierto ihmisessä 
voi olla askel kohti pandemiaa. Kaikki yritykset 
jarruttaa H5N1-viruksen lisääntymistä ihmisissä 
ovat tärkeitä, mutta tärkeintä ja yksinkertaisinta 
on tartuttavien lintujen välttäminen sekä suoja-
välineiden käyttö ja estolääkitys silloin, kun on 
pakko käsitellä sairaita lintuja. Tähän mennessä 
tartunnan välttäminen on epäonnistunut ainakin 
147 tunnetussa tapauksessa. Puolet näistä poti-
laista on kuollut (WHO 2005). 

Kaikkia edellä mainittuja pandemian syntymi-
sen estoon tarkoitettuja toimenpiteitä tulisi to-
teuttaa erityisesti maissa, joilla ei ole niihin varaa 
tai kattavaa perusterveydenhuollon järjestelmää. 
Kustannustehokkain tapa minimoida pandemi-
an uhka saattaisikin olla rikkaiden länsimaiden 
»korvamerkitty» ja mittava taloudellinen apu 
siipikarjaepidemioista kärsiville köyhille maille 
näiden toimien mahdollistamiseksi. Merkkejä 
tästä on jo nähtävissä, vaikka viime aikoihin asti 
on pääpaino onkin ollut sinänsä ymmärrettävästi 
oman nahan suojaamisessa. Suomeenkin on han-
kittu 1,3 miljoonaa hoitokuuria influenssalääket-
tä oseltamiviiria. Sen teho mahdollisessa H5N1-
pandemiassa on epävarma, ja sen käyttöön liit-
tyy monia käytännön ongelmia (Idänpään-Heik-
kilä ym. 2005). Hyvin koordinoidulla lääkkeen 
käytöllä voisi kuitenkin vähentää huomattavasti 
sairastuvuutta ja kuolevuutta (Gani 2005). 

Pandemian aiheuttajaa vastaan voidaan tehdä 
ns. täsmärokote vasta, kun pandemia on alkanut 
(Stöhr ja Esveld 2004). Siinä tilanteessa kysyntä 
ylittää tarjonnan moninkertaisesti ja kansakun-
nat – Suomi muiden mukana – kisaavatkin nyt 
keskenään siitä, kuka saa pienimmän numeron 
nopeimmin vetävässä rokotteidenjakelujonos-
sa. Pysyykö jono vuotuisesta jonotusmaksusta 
huolimatta järjestyksessä tosipaikan tullen, jää 
nähtäväksi. Täsmärokotteen tulevan tuotan-
to- ja testausprosessin nopeuttamiseksi WHO 
on kehottanut rokotevalmistajia tekemään koe-
eriä »mock-» eli »mallirokotteita» eri pandemia-
virusehdokkaista (Stöhr ja Esveld 2004). H5N1-
lintuinfluenssavirus on koettu niin todennäköi-
seksi pandemian aiheuttajaksi, että eräät maat, 
myös Suomi, ovat päättäneet hankkia siitä val-
mistettua mallirokotetta varastoon. Näin on 
tehty siitä huolimatta, että kukaan ei voi sa-
noa, milloin seuraava influenssapandemia tulee 
ja minkälainen virus sen aiheuttaa. Varmuuden 
vuoksi varustautumiselle on kuitenkin perusteet, 
sillä kun tiedämme vastaukset noihin kahteen 
kysymykseen, ovat tiskit jo tyhjinä. Varastoitu 
mallirokote voidaan ottaa käyttöön heti, kun 
pandemia käynnistyy. Suomessa tavoitteena on 
hankkia annos kumpaakin rokotetta koko väes-
tölle. Rokotuskampanjat sitten aikanaan tulevat 
olemaan melkoisia operaatioita.
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