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Sikanäytteillä tilakohtaista resistenssitietoa
Sikatiloilla tilakohtainen taudinaiheuttajabakteerien resistenssiseuranta on tärkeää. Erityisesti suolistotulehdusta 
aiheuttavilla bakteereilla voi esiintyä resistenssiä, joka tulee huomioida lääkityspäätöksiä tehtäessä. 
Resistenssiseuranta edellyttää näytteiden lähettämistä laboratoriotutkimuksiin.

Sikatiloilla joudutaan käyttämään mikro-
bilääkkeitä tilanteissa, joissa bakteeritar-
tunnat aiheuttavat eläinten sairastumisia. 
Jos tietyn ikäryhmän eläimiä joudutaan 
toistuvasti hoitamaan samojen oireiden 
takia antibiooteilla, säännöllinen tilakoh-
tainen patogeenien resistenssiseuranta on 
tällaisessa ikäryhmässä erityisen tärkeää. 

Vastavieroitettujen ja välikasvatusikäis-
ten sikojen suolistotulehdukset kuuluvat 
sairauksiin, joiden hoitoon käytetään anti-
biootteja. Erityisesti enterotoksisilla Esche-
richia coli -bakteereilla ja merkittävillä 
brakyspirabakteereilla tiedetään esiintyvän 
resistenssiä tavallisimmin käytössä oleville 
antibiooteille. Jos tilalle luovutetaan mik-
robilääkkeitä vieroitettujen porsaiden tai 
nuorten lihasikojen toistuvien suolistotu-
lehdusten hoitamista varten, eläinlääkärillä 
tulee olla tietoa tilakohtaisesta resistenssi-
tilanteesta. Näytetuloksiin perustuvien re-
sistenssiprofiilien perusteella tilojen välillä 
on eroja resistenssin esiintymisessä. Osalla 
sikatiloista lääkevalinnat ovat helppoja, ja 
osalla tiloista hyvinkin haasteellisia, jos 
merkittävillä taudinaiheuttajilla esiintyy 
resistenssiä tavallisimmin käytössä ole-
ville antibiooteille. Suolistotulehdusten 
aiheuttajia voidaan tutkia ulostenäytteistä 
tai patologiseen tutkimukseen lähetetyistä 
kuolleista sioista tai suolistopakettinäyt-
teistä. Ruokavirastossa enterotoksisten E. 
coli -bakteerien ja brakyspirabakteerien 
diagnostiikkaan kuuluu viljelytutkimus, 
joka mahdollistaa mikrobilääkeherkkyys-
tutkimukset todetuista bakteerikannoista. 

Enterotoksisten E. coli -bakteerien 
aiheuttamia vieroitusripuleita todetaan 
porsailla tyypillisesti ensimmäisten kah-
den viikon aikana vieroituksen jälkeen. 
Vastaavia ripuleita voidaan todeta nuo-
rilla lihasioilla siirron tai rehunvaihdon 

jälkeen. Ripuliin sairastuneet porsaat tai 
siat erittävät bakteeria runsaasti ulostee-
seen, mistä johtuen bakteeri voidaan todeta 
akuutisti sairastuneiden sikojen uloste- ja 
suolinäytteissä. Ruokaviraston tutkimuk-
sissa todetut E. coli -kannat raportoidaan 
tutkimusvastauksissa merkittävinä löy-
döksinä, jos E. coli -kannoilla on tyypi-
tystutkimuksissa todettu fimbria (vieroi-
tetuilla sioilla tavallisimmin F4 tai F18) 
ja samojen bakteerien on todettu tuotta-
van jotain enterotoksiineista LT1, ST1 tai 
ST2. Tavallisia vieroitusripulitapausten 
yhteydessä todettavia E. coli -virotyyppe-
jä ovat esimerkiksi E. coli F4, LT1, ST2 ja 
E. coli F18, ST1, ST2. Joissakin tilanteissa 

samassa näytelähetyksessä todetaan vain 
yhtä virotyyppiä, mutta esimerkiksi tilan 
eri osastoissa porsaiden enterotoksiset E. 
coli -kannat voivat olla erilaisia. 

Mikrobilääkesuosituksissa enterotok-
sisen E. coli -bakteerin aiheuttaman vieroi-
tusripulin ensisijaislääkkeinä on mainittu 
trimetopriimi-sulfonamidit ja aminope-
nisilliinit. Jos todetuilla E. coli -kannoil-
la todetaan resistenssiä vain yhdelle tai 
kahdelle mikrobilääkkeelle, lääkevalinta 
on vielä helppo tehdä. Resistenssiä voi 
esiintyä myös useammalle antibiootille. 
Hoitoon käytettävissä olevien mikrobi-
lääkkeiden vaihtoehdot ovat vähentyneet, 
joten resistenssitutkimus antaa tietoa siitä, 

Enterotoksisen E. coli -bakteerin aiheuttamia muutoksia porsaan ohutsuolessa.
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onko lääkitykseen käyttökelpoisia vaih-
toehtoja olemassa. Enterotoksisten E. coli 
-bakteerien aiheuttaman vieroitusripulin 
ennaltaehkäisyyn voidaan vaikuttaa myös 
tilakohtaisilla toimenpiteillä. Jos käyttökel-
poista lääkitysvaihtoehtoa ei löydy, niin 
esimerkiksi vieroitettujen porsaiden ruo-
kintajärjestelyihin, rehuun, porsaiden yh-
distelyihin ja olosuhdetekijöihin joudutaan 
viimeistään tässä vaiheessa kiinnittämään 
erityistä huomiota. ETT ry:n sivuilta löy-
tyy avuksi muutama vuosi sitten päivitetty 
Porsaiden vieroitusopas.

Sikojen enterotoksisiin E. coli -baktee-
reihin liittyvää ja näytetuloksiin perustuvaa 
resistenssi- ja moniresistenssitietoa löy-
tyy Ruokavirasto.fi-sivuston Avoin tieto 
-osiosta.

Brachyspira pilosicoli - ja Lawsonia int-
racellularis -bakteerien aiheuttamia suolis-
totulehduksia todetaan tyypillisesti siinä 
vaiheessa, kun vieroituksesta on kulunut 
jo vähintään muutamia viikkoja. Brachys-
pira pilosicoli - ja L. intracellularis -bak-
teerien aiheuttamia suolistotulehduksia 
todetaan erityisesti välikasvatusvaihees-
sa; L. intracellularis voi aiheuttaa suolis-
totulehdusta vielä lihasikavaiheessakin. 
Sikojen näytteissä todetaan nykyään har-
voin dysenteriaa aiheuttavaa Brachyspira 
hyodysenteriae -bakteeria. Brachyspira pi-
losicoli - ja B. hyodysenteriae -bakteerien 
diagnostiikkaan kuuluvat viljelytutkimuk-
set ja mikrobilääkeherkkyysmääritykset 
ovat osa resistenssiseurantaa. Brachyspira 
pilosicoli -bakteerikantojen mikrobilää-
keherkkyys määritetään, koska tällä bak-
teerilla voi esiintyä alentunutta herkkyyttä 
hoitosuosituksissa mainituille mikrobi-
lääkkeille kuten esimerkiksi tylosiinille ja 
linkomysiinille.

Löydösten merkityksen arviointiin ja 
lääkevalintaan vaikuttaa se, todetaanko 
sairastuneiden sikojen näytteissä vain yhtä 
bakteeria vai todetaanko samoissa näytteis-
sä useampia bakteereita samanaikaisesti. 
Jos näytteistä löytyy Lawsonia intracellu-
laris -bakteereja, todettujen bakteerien 
määrä (kpl/ g) ilmoitetaan ulostenäytteiden 
tutkimusvastauksissa, mikä helpottaa Law-
sonia-löydöksen merkityksen arviointia. 

Patologisen tutkimuksen yhteydessä voi-
daan suolimuutosten perusteella arvioida 
L. intracellularis -tartunnan merkitystä 
näytteissä. 

RESISTENSSIN EHKÄISY
Resistenssiongelmien ja sairastumisten 
ehkäisemiseksi tartuntaketjujen katkaisu 
on erityisen tärkeää, jos porsailla esiintyy 
vieroituksen jälkeen tai välikasvatusvai-
heessa bakteerien aiheuttamia suolistotu-
lehduksia. Jotta ulosteperäinen tartunta ei 
siirry seuraavan ryhmän porsaille, karsinat 
tulee pestä ja desinfioida huolellisesti niin, 
että uudet porsaat siirretään aina puhtai-
siin karsinoihin. 

Laboratoriotutkimustuloksiin perus-
tuvaa tietoa tilalla esiintyvistä merkittä-
vistä taudinaiheuttajista ja niiden yleisestä 
mikrobilääkeherkkyydestä tarvitaan, kun 
eläinlääkäri tekee päätöksiä tietyn ikäryh-
män sikojen sairauden oireiden perusteella 
tehtävistä antibioottihoidoista. Eri taudin-
aiheuttajiin liittyy myös erilaisia altistavia 

Näytteitä voi lähettää sikojen ulostenäytetutkimuksiin Ruokavirastosta tilattavilla 
näytteenottotarvikepaketeilla.

tekijöitä, joten tarkka tieto taudinaiheut-
tajista auttaa myös ikäryhmäkohtaisten 
ennaltaehkäisevien toimenpiteiden oh-
jeistamisessa tilatasolla.

 
Lisätietoa Ruokavirasto.fi-sivuilla: 

Ruokaviraston Laboratoriokäsikirja (löytyy 
eläintautitutkimusten hinnaston yhteydes-
tä), päivitetty esite Sioilla suolistotulehdus 
- mitä näytteitä tutkittavaksi ja Avoin tieto 
(Eläin»Antibioottiresistenssi»Taudinai-
heuttajabakteereiden resistenssiseuran-
ta»Sika/Enterotoksiset E. colit)
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