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Diagnostiikan kuulumisia 

Tarttuvaan kurkunpään ja henkitorven tulehdukseen (ILT) sairastuneen kanan 
henkitorven poikkileikkaus, jossa nähdään iso eritetulppa. 

Lintuinfluenssan varalta on tutkittu marraskuusta 2016 alkaen paljon näytteitä luonnonvaraisista 
linnuista ja myös harrastekanoista. Tutkituista harrastekanoista on löytynyt muita sairauksia. 
Nautojen hengitystienäytteissä on todettu runsaasti RS-virusta tammi-helmikuun aikana. 
Sikaruusubakteerin aiheuttamia tulehduksia todettiin lihasikojen ja teuraskaritsojen näytteissä.

Eviraan on tullut tutkittavaksi lintuin-
fluenssan varalta marraskuusta 2016 
maaliskuuhun 2017 mennessä yli 70 näy-
telähetystä. Korkeapatogeeninen H5N8-
lintuinfluenssavirus todettiin tukka-
sotkissa, merikotkissa ja huuhkajassa. 
Luonnonvaraisten lintujen lisäksi korkea-
patogeeninen H5N8-lintuinfluenssavirus 
todettiin Maarianhaminan lintutarhasta 
näytteeksi lähetetyissä kanoissa, riikin-
kukoissa ja kyyhkysessä.

Tutkittavaksi on tullut eniten meri-
kotkia, 26 lähetystä. Huuhkajia on tullut 
kolme lähetystä ja muita petolintuja, ka-
na- ja hiirihaukkoja sekä hiiripöllö, kym-
menkunta lähetystä. Joutsenia on tullut 
seitsemän lähetystä. Lisäksi tutkittavaksi 
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sittäisillä kanoilla on todettu kuolinsyyksi 
Marekin tauti tai muu kasvaintauti. Hen-
gitystieoireista kärsivillä linnuilla todettiin 
kahdessa harrastekanalassa ILT (infectious 
laryngotracheitis, tarttuva kurkunpään ja 
henkitorven tulehdus).

INFECTIOUS LARYNGOTRACHEITIS (ILT)

ILT:n aiheuttaja on herpesvirus, joka sai-
rastuttaa pääasiassa vain kanoja. Se voi 
tarttua myös fasaaniin ja riikinkukkoon. 
Taudin itämisaika on yleensä 6–12 vuoro-
kautta, mutta se voi olla myös huomatta-
vasti pidempi. Kaiken ikäiset kanat voivat 
sairastua, mutta täysikasvuisilla kanoilla 
oireet ovat voimakkaammat kuin poikasil-
la. Parvessa ja yksittäisissä linnuissa tauti 
voi olla äkillinen, lievä tai oireeton. Sairaat 
linnut hengittävät nokka auki, hengitys 
rahisee, linnut yskivät jopa verensekais-
ta limaa ja niillä on usein sierainvuotoa 
ja silmän sidekalvontulehdusta. Lisäksi 
munivilla kanoilla on muninnanlaskua 
(korkeintaan 40 %).

Oireita pahentavat samanaikaiset muut 
hengitystietartunnat. Osa linnuista voi 
kuolla tukehtumalla, kun kuolioinen erite-
tulppa tukkii henkitorven. Oireiden kesto 
vaihtelee niiden vakavuuden mukaan 1–4 
viikkoon. Yleensä linnut toipuvat parissa 
viikossa. Osa sairastuneista linnuista jää 
viruksen kantajiksi.

Akuutissa tautipurkauksessa diagnoosi 
voidaan tehdä usein oireilevista lopetetuis-
ta linnuista patologisanatomisesti ja his-
tologisesti. Verinäytteistä voidaan tutkia 
vasta-aineita, joita tartunnan läpikäyneille 
linnuille muodostuu.

ILT-virus leviää horisontaalisesti eli 
suoran tai välillisen viruskontaktin kautta. 
Yleensä tartunta tapahtuu sieraineritteiden 
välityksellä suoraan linnusta toiseen. ILT-

on tullut jokunen tapaturman seurauksena 
kuollut sorsa. Suurin osa luonnonvaraisis-
ta linnuista on ollut nuoria nälkiintyneitä 
yksilöitä tai ne ovat kuolleet ulkoisen väki-
vallan (tapaturma, lopetus) seurauksena. 

LINTUINFLUENSSAN VARALTA 
TUTKITTAVAKSI LÄHETETYISSÄ 
HARRASTEKANOISSA MUITA 
LÖYDÖKSIÄ

Yhdestä harrastekanalasta tuli lintuin-
fluenssaepäilynä useita itsestään kuolleita 
kanoja, jotka olivat kuolleet ruokasuola-
myrkytykseen. Lisäksi harrastekanaloista 
on tullut yksittäisiä itsestään kuolleita lin-
tuja ja hengitystieoireisia lintuja. Näillä yk-
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virus säilyy vain lyhyen ajan isäntäeläimen 
ulkopuolella ympäristössä, josta se voi vä-
lillisesti ihmisten ja välineiden välityksellä 
kulkeutua eteenpäin aiheuttaen tartuntaa. 
Virus voi pysyä piilevänä (latenttina) isän-
täeläimessä, kunnes stressin seurauksena 
viruseritys alkaa uudelleen. 

Virus tuhoutuu kuumennettaessa ja 
on herkkä yleisesti käytetyille desinfek-
tioaineille 

NAUDAT

NAUDOILLA RUNSAASTI  
RS-VIRUSTARTUNTOJA

Tammi-helmikuun aikana naudoilla to-
dettiin runsaasti hengitystietulehdusta 
aiheuttavia RS (respiratory syncytial) -vi-
rustartuntoja. Positiivisia tiloja todettiin 
syväsively-, sierainlima- ja keuhkonäyt-
teissä (mukaan lukien kokonaiset eläi-
met) selvästi enemmän verrattuna vuoden 
takaiseen määrään samana ajankohtana. 
Tammi–helmikuussa 2016 näytelähetyk-
siä nautojen hengitystietulehdusvirusten 
varalta tutkittiin 41 ja noin viidesosassa 
todettiin RSV. Tammi–helmikuussa 2017 
näytelähetyksiä tutkittiin 75 ja yli kol-
masosassa todettiin RSV. Maaliskuussa 
tapausten määrä näyttää alustavasti rau-
hoittuneen. RS- ja koronavirusta tode-
taan nykyisin hengitystienäytteissä ym-
päri vuoden. 

SIAT

SIKARUUSUBAKTEERIN AIHEUTTAMIA 
TULEHDUKSIA SIOILLA 

Samalta tilalta saatiin tutkittavaksi itses-
tään kuollut sika, joka oli jo lähellä teuras-
tusajankohtaa, sekä tilalla kuoleman jäl-
keen tutkitusta siasta otettuja elinnäytteitä. 
Lihasikoja oli kuollut normaalia useampia 
erityisesti kasvatuksen loppuvaiheessa. 
Joillakin sioilla ei ollut havaittu ennen 
kuolemaa erityisiä oireita, ja joillakin oli 
havaittu ihossa paikoitellen tummempia 
kohtia esimerkiksi korvissa. 

Itsestään kuolleella sialla todettiin 
silmämääräisessä tutkimuksessa sydän-
peräiseen verenkiertohäiriöön viittaavia 
muutoksia, ja tarkemmassa tutkimuksessa 
sialla todettiin fibrinoottinen sydänpussin-
tulehdus ja voimakas krooninen tulehdus 
sydämen vasemmalla puolella sekä aortta- 
että eteiskammioläpissä. Aortta oli lähes 
tukkeutunut sydänläppätulehdusmuutok-
sen seurauksena. Lisäksi sialla todettiin 
niveltulehdusmuutoksia molemmissa pol-
vinivelissä ja toisessa kyynärnivelessä, ja 
näissä nivelissä todettiin voimakas proli-
feratiivinen nivelkalvontulehdus. Tutkitta-
vaksi lähetetyissä elinnäytteissä todettiin 
sydämessä krooninen sydänläppätulehdus 
vasemman puolen eteiskammioläpissä.

Bakteriologisessa tutkimuksessa se-
kä itsestään kuolleen sian näytteissä että 

elinnäytteissä todettiin tulehdusmuutosten 
aiheuttajana Erysipelothrix rhusiopathiae.

Sikaruusubakteeri E. rhusiopathiae 
voi aiheuttaa akuutin yleisinfektion lisäksi 
sioilla myös niveltulehduksia ja sydänläp-
pätulehduksia. Bakteeri leviää sairastunei-
den tai oireettomasti tartuntaa kantavien 
eläinten eritteiden, bakteerin saastuttaman 
maaperän tai rehun välityksellä. Bakteeria 
voi esiintyä myös terveiden sikojen elimis-
tössä. Vastustuskykyä heikentävät altistavat 
tekijät voivat johtaa sikojen sairastumiseen, 
minkä vuoksi sikojen ympäristöolosuhteil-
la ja hoidolla on merkitystä taudin ennal-
taehkäisyssä. Akuutisti sairastuneita sikoja 
voidaan hoitaa mikrobilääkkeillä.

SIKARUUSUBAKTEERIN 
AIHEUTTAMAA NIVELTULEHDUSTA 
LAMPAILLA

Teuraskaritsoiden erässä havaittiin ante 
mortem -tarkastuksessa useita huonosti 
liikkuvia lampaita, joilla todettiin teuras-
tuksen yhteydessä kroonista niveltuleh-
dusta ja yhdellä munuaisissa infarkteja. 
Yksi karitsa oli kuollut kuljetuksessa ja se 
lähetetiin tutkittavaksi. Karitsalla todettiin 
subakuutti-krooninen moniniveltulehdus. 
Nivelistä eristettiin sikaruusun aiheuttaja 
Erysipelothrix rhusiopathiae. Sisäelimissä 
ei todettu tulehdusmuutoksia.

Sikaruusubakteeri on tavallinen ym-
päristössä ja se pääsee elimistöön iho-
vaurioiden kautta. Bakteeri leviää veren-
kierron välityksellä elimistöön aiheuttaen 
karitsoilla tavallisimmin kuumeisen mo-
niniveltulehduksen, joka myöhemmin 
kroonistuu. Joskus voi esiintyä myös sy-
dänläppätulehdusta ja siihen liittyviä mu-
nuaisinfarkteja, mutta akuutti septikemia 
on lampailla melko harvinainen. Maissa, 
joissa käytetään kylvetyksiä loishäädöissä 
tai sorkkatulehdusten hoidossa, esiintyy 
paikallisia ihotulehduksia useimmiten 
vuohisalueilla, kun sikaruusubakteerilla 
saastunutta kylvetysliuosta joutuu sorkka-
alueen ihovaurioihin. 

Kirjoittajat: Tutkija Annette Brockmann, 
erikoistutkijat Teija Kokkonen, Taina Lai-
ne, Laila Rossow, Niina Tammiranta ja 
Ulla Rikula.
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RS- ja koronaviruksen varalta tutkittujen näytelähetysten (syväsively-, sierainlima- 
tai patologinen näyte) lukumäärät ja positiivisten näytelähetysten määrä kuukau-
sittain 2016 ja 2017 tammi–helmikuussa. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

T	
(2016)

H M H T K H E S L M J T	
(2017)

H

RS- ja	koronaviruspositiivisten	 lähetysten	määrä	
kuukausittain

tutkittuja	lähetyksiä	kpl* RS-virus	todettiin	kpl koronavirus	todettiin	kpl

236  |  Suomen Eläinlääkärilehti  |  2017, 123, 4


