
Ajankohtaista
        RUOKAVIRASTON TUTKIMUKSISTA
PALSTAN tuottaa Ruokavirasto asiantuntijoineen: www.ruokavirasto.fi.

Diagnostiikan kuulumisia

Kuolleena syntyneellä vasikalla todettiin jodinpuutteeseen viittaavia muutoksia kilpirauhasessa. 
Sikanäytteissä on esiintynyt tavanomaisia löydöksiä, ja Avoin tieto -sivustolta löytyy nyt 
tietoa Actinobacillus pleuropneumoniae -bakteerien ja sioille suolistotulehdusta aiheuttavien 
Escherichia coli -bakteerien resistenssistä. Broilereiden kolibasilloositapaukset lisääntyivät jälleen 
alkuvuonna ja IB-tartunnan esiintymistä seurataan tuotantosiipikarjalla.

Ruokavirastoon tuli tutkittavaksi kuol-
leena syntynyt vasikka, jolla patologisessa 
silmämääräisessä tutkimuksessa todettiin 
lievästi suurentunut kilpirauhanen. Vasikka 
oli lähetetty emolehmätilalta, jolla useita 
vasikoita oli kuollut poikimisen yhteydes-
sä tai nopeasti syntymän jälkeen. Tutki-
mushetkellä vasikka oli silmämääräisesti 
normaalisti kehittynyt, ja vasikan iho oli 
mekoniumin värjäämä. Vasikan hengi-
tysteissä todettiin runsaasti sikiönesteel-
tä näyttävää nestettä. Makroskooppisen 
tutkimuksen merkittävin löydös oli nor-
maalia suurempi kilpirauhanen, joka oli 
väriltään tumma ja erottui kokonsa takia 
normaalia paremmin kurkunpään alueen 
ympäröivistä kudoksista. Kirjallisuuden 
mukaan vasikoiden kilpirauhasen koko 
voi vaihdella. Tutkitussa tapauksessa kil-
pirauhanen painoi alle 30 grammaa, jota 
pidetään selkeänä rajana suurentuneelle 
vastasyntyneen vasikan kilpirauhaselle. 
Tutkitulla vasikalla kilpirauhasen painon 
suhde vasikan painoon (0,73 g/ kg) täyt-
ti kuitenkin suurentuneen kilpirauhasen 
kriteerin. Histologisessa tutkimuksessa 
vasikan kilpirauhasessa todettiin kuole-
manjälkeisistä muutoksista huolimatta 
selkeästi kilpirauhasen follikulaarisolu-
jen hyperplasiaan viittaavia muutoksia, ja 
kilpirauhaskudoksessa ei ollut todettavissa 
lainkaan normaalia kolloidia; todettujen 
löydösten perusteella kilpirauhaskudos 
poikkesi normaalista.

Jodin puutoksen tiedetään aiheuttavan 
kilpirauhasen hyperplasiaa, ja naudoilla 
yhtenä oireena pidetään myös vastasynty-
neiden vasikoiden heikkoa elinvoimaa. Jo-
din puutosta mahdollisena vasikoiden kil-

pirauhasmuutoksen aiheuttajana voidaan 
selvittää tarkistamalla tilan rehustuksesta 
eläinten ja tiineiden emien hivenaineiden 
riittävää saantia.  Harvinaisissa tapauksissa 
kilpirauhasen suurentumista voisivat ai-
heuttaa myös niin sanotut goitrogeeniset 
yhdisteet tai kasvit, jotka häiritsevät kilpi-
rauhashormonien tuotantoa, jodin liika-
saanti tai geneettiset entsyymipuutokset.

Histologisia kilpirauhasmuutoksia voi-
daan kirjallisuudenkin mukaan todeta 
vastasyntyneillä vasikoilla myös lievästi 
suurentuneissa kilpirauhasissa, kuten nyt 
tutkitussa tapauksessa. Lievissä tapauksissa 
kilpirauhasen suurentuminen ei vielä näy 
ulkoisesti. Jos vasikoita syntyy tavanomais-
ta enemmän kuolleena tai vasikoiden elin-
voima on heikko heti syntymän jälkeen, 
asiaan voivat vaikuttaa monet tekijät. Kil-

pirauhasmuutosten esiintymistä voidaan 
tutkia patologisen tutkimuksen yhteydessä 
samalla, kun laboratoriotutkimuksien avul-
la selvitetään mahdollisia infektiivisiä tai 
muita vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksen 
edustavuutta tilatasolla parantaa se, että 
tutkittavia eläimiä on enemmän kuin yksi.

SIAT

Sikojen keuhkotulehduksista on alkuvuo-
den aikana eristetty taudinaiheuttajina 
Actinobacillus pleuropneumoniae -baktee-
reita. Tyypityksen perusteella näytteissä on 
todettu sekä serotyypin 2 että serotyypin 8 
bakteereita. Sikainfluenssaa on alkuvuoden 
aikana todettu yhden tilan näytteissä, ja 
todettu A-influenssavirus oli sikojen omaa 
H1N1-tyyppiä.

Vieroitettujen porsaiden suolistotuleh-
duksen aiheuttajia voidaan selvittää ulos-
tenäytteistä tai kokonaisista ripulioireiden 
seurauksena kuolleista porsaista. Näytteet 
tutkitaan enterotoksisen Escherichia coli -,  
Brachyspira pilosicoli - ja Lawsonia intra-
cellularis -tartuntojen varalta. Vastavieroi-
tettujen porsaiden näytteistä on todettu 
vieroitusripulin aiheuttajina enterotoksisia 
E. coli -bakteereja, ja tutkimuksiin liittyy 
resistenssimääritys. Erityisesti jos suurem-
milla tiloilla esiintyy vieroitetuilla porsailla 
tyypillisiä vieroitusripulin oireita ja vasta-
vieroitettuja porsaita on useassa huoneti-
lassa, saattaa tilalla esiintyä samanaikaisesti 
useampia suolistotulehdusta aiheuttavia 
E. coli -kantoja. Lawsonia intracellularis 
-diagnostiikassa on siirrytty ulostenäyt-
teiden osalta uuteen menetelmään, jossa 
L. intracellularis -bakteerien määrä ilmoi-

Kuolleena syntyneen vasikan suuren-
tunut kilpirauhanen.
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Kissan akuutin 
ja kroonisen 
kivun hoito

• Hyvin siedetty. Tutkimuksissa*, joissa annos oli enintään 20 mg/
kg/päivä 6 viikon ajan (normaaliannos 1-2,4 mg/kg) ei havaittu 
merkkejä toksisuudesta. Ei vaikutusta verenvuotoaikaan1.

• Selkeä parannus kissan temperamentissa, käyttäytymisessä, 
mielialassa ja päivittäisessä aktiivisuudessa**,1.

• Kudosselektiivinen robenakoksibi säilyy kauemmin ja 
korkeampina pitoisuuksina tulehdusalueella kuin veressä1.

 * Tutkimukset tehtiin nuorilla, terveillä eläimillä
      ** Tutkimukset tehtiin kissoilla, joilla oli kroonisia tuki- ja liikuntaelinten sairauksia

Makutabletit – helppo annostella

Onsior 20 mg /ml injektioneste, liuos kissalle ja koiralle. Onsior 5 mg, 10 mg, 20 mg ja 40 mg tabletti koiralle, Onsior 6 mg tabletti kissalle. Vaikuttava aine: Robenakoksibi. Tutustu valmisteyhteenvetoihin ennen lääkkeen määräämistä. Käyttöaiheet: Tabletti koiralle: Koiran krooniseen osteoartriittiin liittyvän kivun ja tu-
lehduksen hoito. Koiran pehmytkudoskirurgiaan liittyvän kivun ja tulehduksen hoito. Tabletti kissalle: Kissan tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin liittyvän akuutin tai kroonisen kivun ja tulehduksen hoito. Kissan ortopediseen kirurgiaan liittyvän keskivaikean kivun ja tulehduksen lievittäminen. Injektioneste: Koiran tai kissan 
ortopediseen kirurgiaan tai pehmytkudoskirurgiaan liittyvän kivun ja tulehduksen hoito. Vasta-aiheet: Ei saa käyttää eläimelle, jolla on mahasuolikanavan haavaumia, maksasairaus (koira) tai samanaikaisesti kortikosteroidien tai muiden tulehduskipulääkkeiden (NSAID) kanssa. Ei saa käyttää tapauksissa, joissa esiintyy 
yliherkkyyttä vaikuttavalle aineelle tai apuaineille eikä tiineyden tai imetyksen aikana. Käyttöön liittyvät erityiset varotoimet: Tabletti koiralle: Turvallisuutta alle 2,5 kg:n painoisille tai alle 3 kuukauden ikäisille koirille ei ole tutkittu. Pitkäaikaishoidon aikana on seurattava maksaentsyymiarvoja, aluksi esim. 2, 4 ja 8 viikon 
kuluttua hoidon aloittamisesta. Tämän jälkeen suositellaan maksaentsyymiarvojen säännöllistä seurantaa esim. 3−6 kuukauden välein. Hoito on lopetettava, jos maksaentsyymien aktiivisuus suurenee huomattavasti tai koiralle ilmaantuu kliinisiä oireita, kuten ruokahaluttomuutta, apatiaa tai oksentelua ja maksaentsyy-
miarvot ovat samaan aikaan koholla. Tabletti kissalle: Turvallisuutta alle 2,5 kg:n painoisille tai alle 4 kuukauden ikäisille kissoille ei ole tutkittu. Injektioneste: Turvallisuutta alle 4 kuukauden ikäisille kissoille, alle 2 kuukauden ikäisille koirille tai alle 2,5 kg:n painoisille kissoille ja koirille ei ole tutkittu. Tabletti kissalle, tabletti 
koiralle, injektioneste: Lääkkeen käyttöön saattaa liittyä lisäriskejä, jos eläimellä on sydämen, munuaisten tai maksan vajaatoimintaa tai jos eläimellä on elimistön kuivumistila, eläin on hypovoleeminen tai sen verenpaine on alhainen. Jos lääkkeen käyttöä ei voi välttää, eläimen tilaa on seurattava tarkoin.Eläinlääkärin pitää 
seurata vastetta pitkäaikaishoitoon säännöllisin väliajoin. Lisäksi eläinlääkärin on seurattava eläimen tilaa tarkoin, jos eläimellä on riski saada mahasuolikanavan haavaumia tai jos eläin ei ole aiemmin sietänyt hoitoa muilla tulehduskipulääkkeillä. Haittavaikutukset: Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu hyvin yleisinä 
tai yleisinä (> 1/10 ja >1/100). Koirilla ja kissoilla ruuansulatuselimistöön kohdistuvat haittavaikutukset (kuten oksentelu, lievä ripuli, pehmeät ulosteet, ruokahalun heikkeneminen), mutta ne olivat useimmissa tapauksissa lieviä ja ohimeneviä. Koirilla maksaentsyymien aktiivisuuden lisääntyminen pitkäkestoisessa hoidos-
sa. Injektioneste: Vähäinen kipu injektiokohdassa. Katso muut haittavaikutukset valmisteyhteenvetotekstistä. Varoaika: ei oleellinen. Käyttö tiineyden ja laktaation aikana: Ei saa käyttää tiineyden eikä laktaation aikana, koska robenakoksibin turvallisuutta tiineyden ja laktaation aikana tai siitokseen käytettävillä kissoil-
la ja koirilla ei ole tutkittu. Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset: Onsior-injektionestettä tai tabletteja ei saa antaa yhdessä muiden tulehduskipulääkkeiden tai glukokortikoidien kanssa. Samanaikaista hoitoa munuaisvirtaukseen vaikuttavilla lääkkeillä, esim. diureeteilla 
ja angiotensiinikonvertaasin estäjillä (ACE:n estäjillä), on seurattava kliinisesti. Mahdollisesti munuaistoksisten aineiden samanaikaista antamista on vältettävä, koska tällöin munuaistoksisuuden riski saattaa suurentua. Muiden proteiineihin voimakkaasti sitoutuvien vaikuttavien aineiden samanaikainen käyttö voi aiheut-
taa kilpailua sitoutumskohdasta robenakoksibin kanssa ja johtaa siten toksisiin vaikutuksiin. Injektioneste: Anesteetit voivat vaikuttaa munuaisperfuusioon, joten parenteraalisen nestehoidon antamista leikkauksen aikana on harkittava, jotta tulehduskipulääkkeiden perioperatiiviseen käyttöön liittyvää mahdollista 
munuaiskomplikaatioiden vaaraa voitaisiin vähentää. Annostus ja antotapa: Tabletit: Suositeltu annos kissoille on 1 mg painokiloa kohden (mg/kg) kerran vuorokaudessa, annetaan joko ilman ruokaa tai pienen ruokamäärän kanssa. Suositeltu annos koirille on 1 mg/kg (osteoar-
triitti) tai 2 mg/kg (pehmytkudoskirurgia), ei saa antaa ruuan kanssa, annetaan ilman ruokaa tai vähintään 30 minuuttia ennen ruokkimista tai sen jälkeen. Antotapa: Annetaan suun kautta. Tabletteja ei saa puolittaa eikä murskata. Katso tarkat annostusohjeet valmisteyhteenvedos-
ta. Injektioneste: Annetaan kissalle tai koiralle nahan alle noin 30 minuuttia ennen leikkauksen aloittamista, esimerkiksi yleisanestesian induktion yhteydessä, annoksina 1 ml 10 painokiloa kohden (1 ml/10 kg, 2 mg/kg). Pakkaukset ja hinnat (tmh, alv0): tabletit koiralle 5 mg 7 
tabl. 7,27 €, 10 mg 7 tabl. 8,28 €, 10 mg 28 tabl. 15,71 €, 20 mg 7 tabl. 8,16 €, 20 mg 70 tabl. 50,72 €, 40 mg 7 tabl. 12,96 €, 40 mg 28 tabl. 44,64 €, 40 mg 70 tabl. 73,88 € ; tabletit kissalle 6 mg 6 tabl. 6,24 €, 6 mg 30 tabl. 23,87 €; injektioneste kissalle ja koiralle 20 mg/ml 20 ml 34,73 
€. Myyntiluvan haltija: Elanco GmbH Saksa. Markkinoija: Elanco Denmark Aps, Tanska. Tekninen tuki puh. +4545266060, sähköposti nordic@elanco.com Reseptivalmiste. 
Tutustu huolellisesti valmisteyhteenvetoon ennen lääkkeen määräämistä. Perustuu 01/2021 päivättyyn valmisteyhteenvetoon. PM
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Lähteet:
1. Onsior Summary of Product Characteristics. European Medicines Agency website. 
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tetaan yksikössä kpl/ g ulostetta. Tämä 
helpottaa tulosten merkityksen arviointia: 
ulosteessa voidaan todeta bakteereita vain 
pieni määrä, kohtalainen määrä tai paljon 
(yli 1 000 000 kpl/ g).

Viime vuodesta alkaen näytteitä on 
tutkittu muutosten perusteella patologis-
anatomisten tutkimusten yhteydessä myös 
Mycoplasma hyorhinis -infektioiden varal-
ta. Mycoplasma hyorhinis kuuluu porsaiden 
ylähengitysteiden bakteeriflooraan. Joissa-
kin tilanteissa bakteeri pääsee leviämään 
eläimen elimistössä ja voi aiheuttaa poly-
serosiittia (herakalvojen eli keuhkokalvon, 
sydänpussin ja vatsakalvon tulehdusta) ja 
niveltulehdusta. Tarkkaa syytä bakteerin 
leviämiselle hengitysteistä muualle eli-
mistöön ei tiedetä, mutta stressi tai muut 
samanaikaiset taudinaiheuttajat voivat olla 
ainakin osasyitä asiassa. Yleensä tyypillisiä 
tulehduksia todetaan alle 10 viikon ikäi-
sillä porsailla. Kuluneen vuoden aikana 
yksittäisiä M. hyorhinis -infektioita on to-
dettu sioilla liittyen keuhkokalvon- ja/tai 
sydänpussintulehduksiin. Näissä tapauk-
sissa keuhkonäytteiden tulehdusmuutok-
sissa löytyi myös muita bakteereita, kuten 
streptokokkeja ja stafylokokkeja. Yhdessä 
tapauksessa M. hyorhinis on eristetty myös 
porsaan nivelnäytteestä. 

Maaliskuusta alkaen Ruokavirasto.
fi-sivujen Avoin tieto -sivustolta on ollut 
saatavilla antibioottiresistenssitietoja si-
kojen A. pleuropneumoniae -bakteereista 

ja suolistotulehdusta aiheuttavista entero-
toksisista E. coli -kannoista. Sivuilla on 
tietoja sekä resistenssin esiintymisestä yk-
sittäisille antibiooteille että moniresistens-
sistä eli resistenssin esiintymisestä useille 
tutkituille antibiooteille samanaikaisesti. 
Erityisesti vieroitusripulia aiheuttavilla E. 
coli -kannoilla esiintyy moniresistenssiä; 
jos vieroitettuja porsaita joudutaan tois-
tuvasti lääkitsemään ripulioireiden takia, 
tilakohtaisen resistenssiseurannan merki-
tys korostuu, koska tilojen välillä on eroja 
resistenssin esiintymisessä. Vieroitusripu-
lin ennaltaehkäisy on erityisen tärkeää, 
jos tilalla todetaan useille antibiooteille 
resistenttejä enterotoksisia E. coli -kantoja.

SIIPIKARJA

Broilerielinkeinoa kiusanneet kolibasilloo-
siongelmat saatiin hallintaan koko tuotan-
topyramidia käsittävällä rokotusohjelmalla, 
jossa on mukana myös autogeenirokote. 
Vuodenvaihteen jälkeen kolibasilloosita-
paukset kuitenkin jälleen lisääntyivät broi-
lereissa uuden E. coli -bakteerityypin takia. 
Uusi kanta lisätään autogeenirokotteeseen. 

Tarttuvaa keuhkoputkentulehdusta 
(IB) on todettu yleisesti sekä liha- että 
munatuotannossa Lounais-Suomen siipi-
karjatiheällä alueella. Ruokavirasto perusti 
viime vuonna yhdessä siipikarjaelinkei-
nojen edustajien kanssa IB-työryhmän 
seuraamaan tilannetta kentällä. Touko-

kuussa järjestetyn keskustelutilaisuuden 
lopputulema oli, että tartunnan aiheut-
tamat ongelmat ovat elinkeinon arvion 
mukaan niin pienet, että IB-rokotusten 
aloittamista elävillä rokotteilla ei katsottu 
tarkoituksenmukaiseksi. Tuotantosiipikar-
jassa kiertää nyt kahta erilaista viruskantaa, 
D274 sekä 4/ 91-793B. Suomessa IB-infek-
tioita on esiintynyt epidemianomaisesti 
muutamien vuosien välein, nyt menos-
sa oleva epidemia alkoi vuonna 2018 ja 
on aiheuttanut lieviä hengitystieoireita 
ja muninnanlaskuja, mutta kohonnutta 
kuolleisuutta ei ole raportoitu. Tehokas ro-
kotusohjelma IB-tartuntoja vastaan vaatisi 
kasvatusaikana jopa neljä rokotuskertaa 
ja muninnan aikana 6–8 viikon välein. 
IB-taudin aiheuttaja on koronavirus, josta 
löytyy useita taudinaiheuttamiskyvyltään 
erilaisia kantoja. Tilanne vaati säännöllistä 
seurantaa, jotta havaittaisiin mikäli siipi-
karjapopulaatioon leviäsi patogeenisimpia 
viruskantoja. IB-virukset altistavat myös 
toissijaisille bakteeritartunnoille ja hei-
kentävät lintujen vastustuskykyä. Suomi 
on harvoja Euroopan maita, joissa IB:tä 
vastaan ei vielä ole käytössä eläviä IB-ro-
kotteita.

Kirjoittajat: erikoistutkija Taina Laine, 
tutkija Mia Biström, jaostopäällikkö Pia 
Vennerström

Kuvat: Ruokavirasto

Actinobacillus 
pleuropneumo-
niae -bakteerin 
aiheuttamia 
keuhkotulehdus-
muutoksia sialla.

Polyserosiitti kolibasilloosiin sairastu-
neen broilerin vastaontelossa.
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