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Oireetonkin matkustaja kantaa
usein matkaripulin aiheuttajabakteeria

M

atkaripuli on subtropiikin ja
tropiikin matalan ja keskitulotason maihin matkailevien
tavallisin sairaus: 20–70%
turisteista sairastuu siihen. Patogeenit,
jotka matkailijoille aiheuttavat yleensä
itsestään paranevan ja harvoin sairaalahoitoa vaativan matkaripulin, voivat
kehitysmaiden lapsille aiheuttaa kehityksen ja kasvun viivästymää, ja ripulitautiin kuolee WHO:n mukaan 500 000
lasta joka vuosi. Turismiteollisuudelle
matkaripulin arvioidaan aiheuttavan
benignistä taudinkuvastaan huolimatta
puolen miljardin euron vuosittaiset
menetykset käyttämättöminä palveluina
ja terveydenhuoltokontakteina.
Matkaripulin etiologiaa on tutkittu
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paljon, mutta aikaisempien tutkimusten antamaa kuvaa ei voida pitää täysin
luotettavana, sillä perinteisesti tutkimuskäytössä olevin viljelyyn perustuvin
menetelmin jopa yli puolessa tapauksista taudin etiologia on jäänyt avoimeksi.
Erityisesti tunnistamatta ovat jääneet
monet ripulia-aiheuttavat Escherichia
coli -lajit, joiden tiedetään olevan yleisimpiä ripulipatogeeneja.

Uusi tutkimuspaneeli qPCR
osoittautui toimivaksi
Ryhmämme kehitti uuden, reaaliaikaisen kvantitatiivisen PCR-pohjaisen
tutkimuspaneelin (qPCR), jolla voidaan
tunnistaa ripulia aiheuttavista bakteereista ns. ripulikolit (engl. diarrhoeage-

nic Escherichia coli) eli enterotoksigeeninen (ETEC), enteroaggregatiivinen
(EAEC), enteropatogeeninen (EPEC),
enterohemorraginen (EHEC) ja enteroinvasiivinen (EIEC) E. coli sekä Campylobacter coli/jejuni, Salmonella-lajit,
Shigella-lajit, Yersinia-lajit ja Vibrio
cholerae.
Tässä väitöskirjatutkimuksissa oli
mukana 459 matkailuneuvontaa varten
lääkäriasemalle hakeutunutta matkailijaa ja 45 matkailijan ryhmä, joka oli matkustanut yhdessä Beniniin, Länsi-Afrikkaan. Matkailijoilta pyydettiin näytteet
ennen ja jälkeen matkan ja heiltä kerättiin tietoja matkanaikaisista oireista ja
terveyskäyttäytymisestä. Tarkoituksena
oli soveltaa uutta qPCR- menetelmää
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matkaripulin etiologian tutkimiseen,
selvittää patogeenilöydöksiä eri puolilla
maailmaa matkailleilla, vertailla matkaripulitutkimuksissa käytettyjen määritelmien vaikutusta tuloksiin ja suhteuttaa
matkailijoiden ulostepatogeenilöydöksiä
ripulioireisiin.
Ensimmäisessä osatyössä todettiin,
että uusi PCR-pohjainen menetelmä
soveltui hyvin matkalta palanneiden
tuoreulostenäytteiden analysointiin.
Viljelypohjaisella menetelmällä taudinaiheuttaja löytyi 17 %:lta matkailijoista,
kun taas PCR-menetelmällä vastaava
luku oli 76 %.
Toisessa osatyössä tutkittiin LänsiAfrikan Beniniin matkustaneen ryhmän
patogeenilöydöksiä. Keskeisimpänä löydöksenä oli, että jopa 79 %:lla ripuliin
sairastuneista matkailijoista löytyi useita patogeenejä ja että ETEC oli erityisen
yleinen Beninin matkailijoilla. ETECbakteerin yleisyys tässä tutkimuksessa
vaikutti osin siihen, että uutta, ETECiä
vastaan suunnattua rokotetta päätettiin
myöhemmin testata juuri Beninissä.

Myös oireettomilta löytyi
ripulipatogeenejä
Kolmannessa osatyössä verrattiin
matkaripuliin sairastuneiden ja oireettomina säilyneiden löydöksiä 382:lla
matkailijalla, jotka eivät olleet syöneet
antibioottikuureja matkan aikana. Kotimaahan paluun jälkeen otetuissa näytteissä näytteenottohetkellä ripuloivilta
löytyi jokin patogeeni 83 %:lla, saman
verran oli löydöksiä niillä, joiden oireet olivat jo väistyneet. Koko matkan
ajan oireettomina säilyneiltä yksi tai
useampi ripulipatogeeni löytyi kuitenkin 61 %:lta. Kampylobakteeri, ETEC,
EAEC ja EPEC olivat yleisempiä oireilevilla kuin oireettomina säilyneillä
matkailijoilla kun taas ETEC:iä löytyi
useammin näytteenottohetkellä oireiErikoislääkäri 1/2020 • 30. vsk

levilta kuin niiltä, joiden oireet olivat telty ns. klassisen määritelmän mukaan
ohi. Yksikään tutkituista patogeeneistä eli kolme tai useampi vesilöysää ulosei vaikuttanut olevan yleisempi vaike- tetta vuorokaudessa. WHO sen sijaan
ampaan oirekuvaan sairastuneilla kuin määrittelee ripulin minä tahansa norlieväoireisilla. Tutkimuksen keskeisin maalia suurempana lukumääränä vesilöydös oli, että suurelta osalta oireet- löysiä ulosteita. Näiden määritelmien
tomista matkailijoista löytyy ripulipato- keskeinen ero on lieväoireisissa (1-2
geenejä ja tulevaisuudessa ripulin etio- ulostetta/vrk), jotka WHO:n määritellogiaa selvittävissä tutkimuksissa tulisi mällä lasketaan ripuliin sairastuneiksi ja
olla mukana oireeton kontrolliryhmä; klassisella määritelmällä oireettomiksi.
monessa aikaisemmassa tutkimuksessa
Tutkimuksemme osoitti, että käytetty
on raportoitu vain oireisten löydöksiä. määritelmä ei vaikuta juurikaan ripuliin
Neljännessä osatyössä kuvattiin sairastuneiden löydöksiin. Sen sijaan
eri ripulipatogeenien esiintyvyyttä eri kontrolliryhmien määrittelyllä on suuri
maantieteellisillä alueilta kotimaahan merkitys: kontrolliryhmiin on aiemmissa
palanneilla matkailijoilla (Etelä-Aasia, tutkimuksissa voinut kuulua paitsi koko
Kaakkois-Aasia, Itä
matkan oireettomina säiAfrikka, Länsi-Afrikka
lyneitä, myös lieväoireisia
Antibioottien käyttö ei pois- sekä niitä, joiden ripuli on
ja Latinalainen Amerikka). Aikaisemmissa tanut kaikkia ripulipatogeenejä
tutkimushetkellä jo ohi.
tutkimuksissa ETEC:iä ulosteista.
Tutkimuksemme osoitti,
on pidetty yleisimpänä
että jos kontrolliryhmään
patogeeninä muualla
otetaan mukaan lieväoipaitsi Kaakkois-Aasiassa, missä kam- reisia ja aikaisemmin matkan aikana
pylobakteeri on yleisin löydös. Tässä oireilleita, ripulipatogeeneistä EAEC ja
tutkimuksessa EAEC ja EPEC olivat kampylobakteeri eivät olisi tilastollisessa
tavallisempia kaikilla alueilla, ja vaikka vertailussa olleet merkitsevästi yleisemkampylobakteeria löytyi eniten Kaak- piä oireisilla henkilöillä verrattuna kontkois- (12 %) ja Etelä-Aasiasta (17 %) pa- rolliryhmään. Kontrolliryhmiin tuleekin
lanneilla, ripulikoleista EAEC, EPEC ja valita vain koko matkan ajan oireettomiETEC olivat yleisempiä näilläkin alueil- na pysyneitä.
la. Ero aiempiin tutkimuksiin selittynee
Kuudennessa osatyössä verrattiin
qPCR-menetelmän laajalla kattavuudella matkan aikana antibiootteja käyttäneija herkkyydellä. Matkaripulin etiologiaa den (n=74) ja ei-käyttäneiden (n=382)
eri alueilla täytyy arvioida uudelleen hyö- löydöksiä. Vaikka antibiootteja käytdyntäen uusia molekyylipohjaisia tutki- täneillä oli löydöksiä vähemmän (50
musmenetelmiä.
%) kuin niillä, jotka eivät syöneet antibiootteja (83 %), antibioottien käyttö
Kontrolliryhmien määrittelyllä
ei poistanut kaikkia ripulipatogeenejä
tärkeä merkitys
ulosteista. Tämä on todettu aikaisemViidennessä osatyössä arvioitiin eri- missakin tutkimuksissa, mutta silti osa
laisten ripulin ja oireettomuuden mää- kansainvälisistä matkalääketieteen asiritelmien vaikutusta bakteerilöydöksiin antuntijoista perustelee antibioottien
382:lla antibiootteja syömättömällä käyttöä matkaripulin hoidossa juuri sillä,
matkailijalla. Matkaripulia käsittelevis- että ne pystyisivät ehkäisemään matkasä tutkimuksissa ripuli on usein määri- ripuliin liitettyjä jälkitauteja kuten ärty27
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Väitöstutkimus toi uutta tietoa
Tämän väitöskirjan osatöissä sovellettiin uutta, kattavaa qPCR-menetelmää
matkailijoiden ulostenäytteiden tutkimisessa. Tulokset ovat muuttaneet käsitystämme ripulipatogeeneista ja niiden suhteellisista osuuksista oireisilla
ja oireettomilla matkailijoilla. Tulokset osoittavat, että patogeenejä löytyy
myös oireettomilta ja antibioottihoitoa
saaneilta; lisäksi yli puolelta ripuliin sairastuneista löytyy useita patogeenejä.
Uusissa tutkimuksissa oireettomiksi
kontrolleiksi tulee valita vain koko matkan oireettomina pysyneitä. Jatkossa
kunkin patogeenin merkitys matkaripulin aiheuttajana tulisi tutkia uudelleen
nyt kun voidaan huomioida laajemmin
myös muiden, samanaikaisesti löytyvien patogeenien vaikutus.
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