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Munintakanojen rokotukset 
kasvatusaikana 
Tauti Antotapa ja rokotusikä  Hyöty  

Marekin tauti Pistoksena hautomossa alle vrk:n 
iässä 
 

Ehkäisee kuolleisuutta Marekin tautiin 
tuotantokanalassa 
 

AE  Juomavedessä  
10-16 vk:n iässä 
 

Ehkäisee AE:n aiheuttamaa muninnanlaskua 
tuotantokanalassa 
 

IB Pistoksena siirron yhteydessä n. 16 
vk:n iässä 
 

Vähentää IB:n aiheuttamaa muninnanlaskua 
tuotantokanalassa 
 

Gumborotauti Juomavedessä 5 vk:n iässä 
Tarvittaessa kaksi rokotusta 3 vk:n 
ja 5 vk:n iässä. 
 

Ehkäisee kuolleisuutta Gumborotautiin 
 kasvattamossa 
 

Sikaruusu Pistoksena siirron yhteydessä n. 16 
vk:n iässä 
 
 

Ehkäisee kuolleisuutta sikaruusuun 
tuotantokanalassa 
 

Kokkidioosi Juomavedessä n. viikon iässä Ehkäisee kokkidioosin puhkeamista 
kasvattamossa ja tuotantokanalassa 
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Rokotteiden luovutus  
 
 

• Eläinrokotteiden luovuttamisen ehtona eläinten 
omistajalle tai haltijalle käytettäväksi on, 

•  että eläinlääkäri käy siipikarjatilalla vähintään 
kaksi kertaa vuodessa.  

• Eläinlääkäri laatii kirjallisen rokotussuunnitelman.  
 

• Eläimen omistajan velvollisuudet: lääkkeiden 
säilytykseen soveltuvat tilat, tiedot ja kyvyt 
rokottamiseen ja rokotteiden käsittelyyn, pitää 
kirjaa saamistaan ja käyttämistään lääkkeistä ja 
eläinlääkäri tarkastaa tämän kirjanpidon 
käydessään eläinten pitopaikassa  
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Gumborotaudin aiheuttaa birnavirus, 
josta useita eri virustyyppejä, joiden 
taudinaiheuttamiskyky vaihtelee.  
 

•Ainoastaan 
kananpojat 
sairastuvat  
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Suomessa taudinpurkauksia 2014  
 
Tänä vuonna oireellinen Gumborotauti 
on aiheuttanut kuudella 
munantuotantoketjun tilalla kuolleisuutta 
kananpojille. 
•Edellisen kerran oireellista 
Gumborotautia todettiin keväällä 1993, 
jolloin se aiheutti suurta kuolleisuutta 
sekä broiler- että munantuotantoketjun 
kananpojille. 
 

17.11.2014 
Munintakanojen terveyspäivä 



Gumborotaudin leviäminen 
 
• Gumborotauti leviää vain horisontaalisesti eli 
suoran tai välillisen viruskontaktin kautta.  

• Sairastuneitten lintujen lanta on merkittävin taudin 
levittäjä.  

• Gumborotaudista tulee helposti tilakohtainen 
ongelma koska virus säilyy tartuntakykyisenä 
lintujen ympäristössä kuukausia. Vain harvat 
desinfiointiaineet tehoavat virukseen. Herkkä 
lähinnä vain formaliinille ja jodiyhdisteille.  

• Tartunnan saanut kananpoikanen erittää virusta 
ympäristöön jo noin kaksi päivää ennen oireiden 
ilmenemistä ja eritys jatkuu 10-14 vuorokautta. 
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Gumborotaudin synty ja kehitys 
• Virus voi tarttua ja aiheuttaa tautia niin kauan kuin 

kohde-elimenä toimiva immuunielin, kanan 
alaperärauhanen (Bursa fabricius) on toiminnassa. 
Fysiologisesti alaperärauhanen surkastuu 20-22 viikon 
ikään mennessä. Kuolleisuus ja oireet ovat sitä 
vähäisemmät mitä vanhempia linnut ovat tartunnan 
saadessaan. 

• Tartuntaa seuraa alaperärauhasen surkastumisesta 
aiheutuva vastustuskyvyn häviäminen. 

•  Tartunta voi olla oireellinen tai oireeton. 
Vastustuskyvyn häviämisen seurauksena  poikaset 
altistuvat muille taudeille, kuten kokkidioosille, Marekin 
taudille, tarttuvalle maksatulehdukselle (IBH) ja 
toissijaisille bakteeritartunnoille.  

• Oireet ovat pysyvän vastustuskyvyn ja rokotevasteen 
alenemisen seurauksia. 
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Oireet 
• Kliininen Gumboro tauti: Taudin itämisaika on 2-3 

vuorokautta. Kuolleisuus nousee nopeasti jopa 50 
prosenttiin, ja huippu kestää 3-5 vuorokautta. Yleensä 
kuolleisuus on 0-20 prosenttia. Poikaset kyhjöttävät 
pörröisinä paikallaan ja voivat nokkia peräpäätään. 
Pehku kastuu, koska poikasilla on usein valkoinen ja 
vetinen ripuli. Kuolleiden poikasten bursat ovat 
ödemaattiset, serosakalvojen pinnoilla ja lihaksissa 
todetaan verenvuotoja ja  rauhasmahassa usein 
haavaumia. 

• Subkliininen Gumboro tauti: Kuolleisuuden 
aiheuttaa vain toissijaiset taudinaiheuttajat. Gumboro 
virus tuhoaa bursan ja aiheuttaa vastustuskyvyn 
heikentymisen. Linnuilla todetaan pieni surkastunut 
bursa. 

•   
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Oireelliseen Gumborotautiin kuolleen poikasen 
avauskuva 
 

Bursa on turvonnut, vatsakalvon 
pinnoilla ja lihaksissa  verenvuotoja rauhasmahassa  haavaumia 
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Diagnoosi 
 
• Kliininen Gumborotauti voidaan diagnosoida oireiden 

ja avauskuvan sekä histologisten muutosten 
perusteella. Subkliinisessä (oireettomassa) 
gumborotaudissa poikasilla todetaan histologisesti 
imukudoksen surkastumista. 

• Verinäytteistä voidaan tutkia vasta-aineita noin 2-3 
viikon kuluttua tartunnasta jolla vahvistaa subkliininen 
epäily. 

• Virus voidaan osoittaa bursasta RT-PCR-tekniikalla ja 
tyypittää tutkimalla viruksen perimän 
taudinaiheuttamiskykyyn vaikuttava alue. 

• Tieto viruksen tyypistä on tärkeää, jotta voidaan valita 
oikea rokotekanta ja seurata taudin leviämistä 
populaatiossa. 
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Ennaltaehkäisy 
 
• Tällä hetkellä emot (broileri- ja munantuotantoketju) 

rokotetaan kahdesti: 3-8 viikon iässä elävällä, 
juomavedessä annettavalla rokotteella ja 16-20 viikon 
iässä tapetulla, injisoitavalla rokotteella. Tarkoituksena 
on suojata emolintuja kasvatuskaudella ja antaa 
kuoriutuville poikasille mahdollisimman korkea ja 
tasainen suoja.  

• Munantuotantopolven poikaset rokotetaan 
kasvattamossa emolta saatujen vasta-aineiden 
loppuessa. Yksi rokotus viiden viikon iässä riittää, jos 
alueella ei ole ollut koskaan Gumborotautia. Jos tautia 
on ollut, tarvitaan kaksi rokotusta, ensimmäinen 
kolmen ja toinen viiden viikon iässä. Näin 
varmistetaan, että kaikki poikaset saavat rokotesuojan 
riippumatta siitä, milloin niiden emolta saadut vasta-
aineet häviävät.  
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Kokkidioosi 
• Kokkidioosi on suolistosairaus. Sen aiheuttaa yksisoluinen 

Eimeria-loinen, joita on seitsemän eri lajia. 
•  Niin kauan kuin loisten määrä linnun ympäristössä pysyy 

kohtuullisena, ei tauti pääse puhkeamaan ja linnut tulevat 
niille vähitellen vastustuskykyisiksi.  

• Vastustuskyky yhteen lajiin ei suojaa muita lajeja vastaan.  
Eläintiheyden ollessa suuri on kokkidioosin puhkeaminen  
todennäköistä ilman ennaltaehkäisyä. 

• Loisen kiertokulku ympäristössä kestää 2 vrk, jos pehkun 
kosteus on yli 70% ja lämpötila yli + 22°C. Linnun  sisällä 
kiertokulku on 5-7 vrk. Näin ollen reilussa viikossa loiset 
ovat otollisissa olosuhteissa aiheuttaneet linnuille 
sairastumista. 

• Kokkidit voivat aiheuttaa vetistä tai veristä ripulia sekä 
kuolleisuutta riippuen Eimeria-lajista, ovokystien määrästä 
sekä linnun omasta vastustuskyvystä. Ne voivat aiheuttaa 
myös oireetonta tartuntaa, mikä ilmenee vähentyneenä 
rehunkulutuksena, hidastuneena kasvuna. 
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Kanan kokkidioosi  
   
Kokkidilajit              Oireet  
Eimeria tenella  kuolleisuus ja veriset 
ulosteet (2-3 vk:n iässä)  
Eimeria necatrix  kuolleisuus ja veriset 
ulosteet (7-9 vk:n iässä)   
Eimeria acervulina                  huonontaa rehun 
imeytymistä (3-4 vk:n iässä)  
Eimeria maxima  huonontaa rehun 
imeytymistä (3-4 vk:n iässä)   
Eimeria brunetti  lieviä oireita  
Eimeria mitis  lieviä oireita   
Eimeria praecox              lieviä oireita   
   
   

17.11.2014 
Munintakanojen terveyspäivä 



.  

Umpisuolikokkidioosi 
(E.tenella)  

Kokkidioosi on suolistosairaus. Sen aiheuttaa 
yksisoluinen Eimeria-loinen, joita on 
seitsemän eri lajia. 
 

• Kokkidit voivat aiheuttaa 
vetistä tai veristä ripulia 
sekä kuolleisuutta riippuen 
Eimeria-lajista, ovokystien 
määrästä sekä linnun 
omasta vastustuskyvystä 
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PARACOX-8 VET 
•Rokote sisältää eläviä, heikennettyjä 
kokkideja, joiden elinkiertoa on lyhennetty 
siten, että ne eivät vahingoita suolistoa, 
mutta kykenevät aikaansaamaan 
immuunivasteen. 

•Rokotteen teho perustuu siihen, että 
rokotekokkidit lisääntyvät lintujen 
suolistossa ja linnut erittävät 
rokotekokkideja ympäristöönsä. 

•Rokotekokkidien kierto linnuista pehkuun ja 
taas lintuihin vahvistaa rokotesuojaa.  
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Sikaruusu 

Sikaruusu on Erysiopelothrix rhusiopathiae -
bakteerin aiheuttama tauti. Bakteeria esiintyy 

yleisesti, ja se 
säilyy maaperässä ja vedessä pitkään. 
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Sikaruusu siipikarjalla 
• Kalkkunat ovat erityisen herkkiä sikaruusulle,  
myös lattiakanaloissa sikaruusutartunta voi 
aiheuttaa kuolleisuutta, jos ympäristö on saastunut 
sikaruusubakteerilla. 

• Sikaruusu on tarhatuilla riista- ja vesilinnuilla 
(fasaani, pyy, sorsa) yleinen äkillinen kuolinsyy, 
kun taas vastaavilla vapaina luonnossa elävillä 
linnuilla se on harvinainen. 

• Ympäristö <>Stressi 
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Sikaruusu Suomessa (Evirassa diagnosoitu) 

• Tarhatuilla riistalinnuilla 0-3 tapausta vuodessa  
• Kalkkunalla  0-3 tapausta vuodessa 
• Munintakanoilla 0-2 tapausta vuodessa 
• 2009 (1) 
• 2010 (1) 
• 2011 (0) 
• 2012 (1) 
• 2013 (2) 
• 2014 (1) 
•   
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Sikaruusu sialla ja ihmisen iholla 

• Tarttuu ihmiseen vain ihohaavan välityksellä 
käsiteltäessä sikaruusuun kuolleita eläimiä. Ei 
tartu suun kautta eikä hengityselinten 
välityksellä 
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Altistavia tekijöitä/tartunta: 
 
• Taudin laukaisee stressi ja puutteellinen 
hygienia. 

• Linnut voivat saada tartunnan suun kautta 
sikaruusubakteerin saastuttaman rehun, veden tai 
pehkun välityksellä. 

•  Merkittävä infektioportti ovat myös ihovauriot 
(esim. kannibalismi, jalkapohjavauriot), joiden 
kautta bakteerit pääsevät elimistöön. 

• Jyrsijät ja kanapunkki voivat levittää tartuntaa. 
• Tartunnan päästyä parveen se leviää siellä 
nopeasti, 

• ja esim. keräämättä jääneiden raatojen 
nokkiminen altistaa tartunnalle. 
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Sikaruusu 
• Aiheuttaa: 
• Tartunta aiheuttaa linnuille yleensä akuutin infektion, jonka 

seurauksena hyväkuntoiset linnut kuolevat äkillisesti. Tautipurkauksien 
jälkeen ilmenee usein kroonista muotoa, jolle on tyypillistä mm. 
moniniveltulehdus ja endokardiitti (sydämen sisäkalvon tulehdus). 

• Kuolleisuus voi olla jopa 50 %. 
• Diagnoosi: 
• Diagnoosi tehdään patologisanatomisen ja bakteriologisen tutkimuksen 

perusteella. 
• Itämisaika: 2-5 päivää 
• 24 serotyyppiä 
• Serotyypit 1,2 ja 5 yleensä siipikarjassa 
• Taudinaiheuttamiskyky vaihtelee 
• 70°C  inaktivoi bakteerin 5-10 minuutissa 
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Sikaruusu 
• Ennaltaehkäisy: 
• Nuorikot voidaan rokottaa tautia vastaan,  jollei tautia saada 

poistettua olosuhteita ja hygieniaa parantamalla. 
• Markkinoilla on erityisluvallinen NOBILIS ERYSIPELAS-inaktivoitu 

rokote 
• Rokote annetaan pistok.sena  
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Siipikarjan pito intensiivistä 
 

Virustauti leviää nopeasti 
tilalla parvessa 

Jos tiloja lähekkäin 
virustauti leviää helposti 
myös viereisille tiloille  

Uusia virustauteja löydetään 
maailmalla jatkuvasti   
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Siipikarjan virustautien tartunta 
 

• Horisontaalinen eli suoran kontaktin 
välityksellä siirtyvä tartunta  
 
 
 
 

• Vertikaalinen eli munan kautta emolta 
poikasille siirtyvä tartunta 
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Kaiken ikäisiin lintuihin tarttuvat, 
horisontaalisesti leviävät virustaudit 

• •  Lintuinfluenssa (AI); 
•                 isäntäeläin kaikki linnut 
• •  Newcastlen tauti (ND);  
•                 isäntäeläin kaikki linnut 
• • Tarttuva keuhkoputkentulehdus eli IB (Infectious bronchitis) 
•                 isäntäeläin vain kana (2011) 
• • Tarttuva kurkunpään ja henkitorven tulehdus eli ILT(infectious 

laryngotracheitis) 
•                 isäntäeläin kana ja fasaani 
• •  ART ( Avian rinotrakeiitti) 
•                 kalkkunoilla, turkey rinotrakeiitti (TRT) /  
•                 broileremoilla swollen head syndrome (SHS)) 
•  •  PMV-3 (Paramyxovirus-3) 
•                 isäntäeläin siipikarjasta vain kalkkuna 
•                 usein oireena vain muninnanlasku  
•                      
•  •   Egg drop syndrome (EDS).,  
•                 isäntäeläin  kana (ankka, hanhi)  
•                 aiheuttaa pääasiassa muninnan laskua ja huonolaatuisia munia 

17.11.2014 
Munintakanojen terveyspäivä 



Vertikaalinen tartunta 
• Yleensä oireettoman tartunnan saanut emo erittää 
virusta munaan sairastumisaikana 

• Tauti kehittyy vain silloin kun poikaset ovat 
saaneet tartunnan emoiltaan munan kautta eli 
vertikaalisesti 
 

• AE eli tarttuva aivo-ja selkäydintulehdus 
• CAV eli sinisiipitauti 
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Kysymyksiä virustaudeista 

17.11.2014 
Munintakanojen terveyspäivä 


	Munintakanojen poikaskasvatuksen aikana �ennaltaehkäistäviä tauteja�
	Munintakanojen rokotukset kasvatusaikana
	�Rokotteiden luovutus �
	�����Gumborotaudin aiheuttaa birnavirus,�josta useita eri virustyyppejä, joiden taudinaiheuttamiskyky vaihtelee. �
	Suomessa taudinpurkauksia 2014 �
	Gumborotaudin leviäminen�
	Gumborotaudin synty ja kehitys
	Oireet
	Oireelliseen Gumborotautiin kuolleen poikasen avauskuva�
	Diagnoosi�
	Ennaltaehkäisy�
	Kokkidioosi
	Kanan kokkidioosi	
	. 
	PARACOX-8 VET
	Sikaruusu
	Sikaruusu siipikarjalla
	Sikaruusu Suomessa (Evirassa diagnosoitu)
	Sikaruusu sialla ja ihmisen iholla
	Altistavia tekijöitä/tartunta:�
	Sikaruusu
	Sikaruusu
	Siipikarjan pito intensiivistä�
	Siipikarjan virustautien tartunta�
	Kaiken ikäisiin lintuihin tarttuvat, horisontaalisesti leviävät virustaudit
	Vertikaalinen tartunta
	Kysymyksiä virustaudeista

