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ANATOMIA JA FYSIOLOGIA

• LYHYESTI
• TÄRKEIMMÄT EROT NISÄKKÄISIIN



Ruumiinontelo

Ei palleaa 

→ yhtenäinen ruumiinontelo



Ilmapussit

• Kanan keuhkot nisäkkäisiin 
verrattuna pienet ja 
liikkumattomat

• Keuhkoihin liittyy putkien 
välityksellä ilmapusseja, jotka 
eivät osallistu kaasujen 
vaihtoon vaan säilövät ilmaa 
ja toimivat palkeina jotka 
ajavat puhdasta ilmaa 
keuhkojen läpi.

• Ilmapussit kirkkaat → 
”normaalit jos niitä ei 
huomaa”. www.peteducation.com

http://www.peteducation.com/article.cfm?aid=2721


Sydän  
Vas. keuhko

munuainen

perna

Kuva: tarkastuseläinlääkärit, Eura



Ei hampaita

Makusilmuja suussa vain 
vähän 

→ ei kovin tarkka 

ruokansa suhteen.

choana



Kupu

• Ruokatorvi johdattaa rehun suusta ruokatorven laajentumaan 
eli kupuun

• Lintu voi varastoida kupuun suurenkin määrän ravintoa

• Kuvussa rehumassa kostuu ja pehmenee.



Rauhasmaha ja lihasmaha

Rauhasmaha

• Vastaa toiminnaltaan nisäkkäiden mahaa. 

• Rauhasmahassa rehumassan joukkoon erittyy 
suolahappoa ja ruuansulatusentsyymejä, jotka 
edelleen sulattavat ruokaa.

• Rehu viipyy rauhasmahassa lyhyen ajan, 
muutamasta minuutista tuntiin. 

Lihasmaha eli kivipiira

• Lihasmaha hienontaa rehumassaa mekaanisesti.

• Vain riittävän hieno aines pääsee lihasmahasta 
eteenpäin.

• Soran syöttö kanoille edistää 
hienonnusprosessia.

rauhasmaha
lihasmaha

Perna



Suolisto

Suhteellisen lyhyt nisäkkäiden 
suolistoon verrattuna. 

Ohutsuoli

• Pääosa ravinnosta sulaa ja imeytyy 
ohutsuolessa

• Ravintoaineet imeytyvät 
ohutsuolesta joko verisuoniin tai 
imusuonistoon

Umpisuolet

• Kanalla kaksi pitkää umpisuolta 
jotka jatkavat ravinnon jälkisulatusta

Paksusuoli

• Mikrobit hajottavat paksusuolessa 
sulamattomia ruuan osia

duodenum

haima

perna

sappirakko

umpisuolet



Kloaka

• Kloaakkiin eli yhteissuoleen 
laskevat paksusuoli, 
munanjohdin/siemenjohdin 
ja virtsanjohdin

• Kloaakin katossa sijaitsee 
alaperärauhanen (bursa
fabricius).

• Bursa Fabricius on 
imukudosta ja surkastuu 
kanan kasvaessa, n. 16-20 
viikon ikään mennessä.



bursa Fabricius

Kuva: Hanna Hamina



Perna

• ruumiinontelossa 
rauhasmahan lähellä oleva, 
pyöreä,  pehmeä, 
tummanvioletti elin.

• tuhoaa vanhoja punasoluja 
(punaisessa ytimessään)

• aikuisella kanalla tuottaa 
imusoluja (valkoisessa 
ytimessä)

Kuva: tarkastuseläinlääkärit, Eura



Perna



Virtsaelimet

• Munuaiset sijaitsevat 
selkärangan molemmin puolin 
selkärangassa kiinni

• Munuainen on pitkänmallinen 
ja siinä on erotettavissa kolme 
lohkoa

• Munuaisista virtsa kulkee 
virtsatiehyitä pitkin kloaakkiin

• Kanalla virtsa on kiinteää ja 
muodostaa ulosteen valkoisen 
osan

• Kanalla ei ole virtsarakkoa eikä 
virtsaputkea 



Lisääntymiselimet - kana



Lisääntymiselimet - kukko



Yleistä

Suomessa suurin osa siipikarjan sairastapauksista 
liittyy kasvatusolosuhteisiin.

• Ei-optimaaliset olosuhteet →  vastustuskyky 
heikkenee →  sairaus puhkeaa

- E.coli

- Kuolioinen suolistotulehdus

Vain muutamia tarttuvia tauteja: 

• Gumboron tauti (IBD)

• Tarttuva keuhkoputkentulehdus (IB)



Bakteeritauteja

• Escherichia coli

• Kuolioinen suolistotulehdus (NE) →  Clostridium
perfringens t. A

• Sikaruusu →  Erysipelothrix rhusiopathiae

• Nivel- ja jännetupentulehdus →  Staphylococcus
aureus



E.coli

• Kolibasilloosi yhteisnimitys kaikille kolin aiheuttamille sairauksille.

• Yleisin siipikarjan sairaus Suomessa.

• Yleensä esiintyy jonkin altistavan tekijän (esim. virusinfektio, stressi, 
huono ilmanlaatu) yhteydessä. Virulentit kannat voivat kuitenkin 
aiheuttaa tautia ilmankin (APEC = avian pathogenic E.coli). 

• Voi sairastuttaa kaikki lajit ja ikäryhmät, yleisin nuorilla. 

• Erilaisia syndroomia iästä riippuen:

Esim. 

- ruskuaispussin tulehdus 

- selluliitti

- ilmapussintulehdus

- yleistulehdus

- munasarjan- ja vatsakalvontulehdus



E.coli: Napa- ja ruskuaispussin 
tulehdus 
• Tartunta untuvikkoon yleensä 

munan/munankuoren kautta →  
sulkeutumattomasta navasta sisälle 
→  yleistulehdus. 

• Altistavat tekijät: liian aikainen 
kuoriutuminen, huono hygienia, 
lattiamunat, olosuhteet.

• Oireet ensimmäisen elinviikon 
aikana (1-3 pv): pieniä, kyyhöttäviä, 
voi olla ripulia, turvonnut 
vatsaontelo.

• Korkea kuolleisuus.

• Obduktio:  haiseva, suuri, tumma 
ruskuaispussi, peritoniitti. 

• Hoito: karsinta 

• Yleensä ensimmäisen viikon 
ongelma, jonka jälkeen kuolleisuus 
normalisoituu. 





Yleistulehdus untuvikolla 



E.coli: ihotulehdus

IHOTULEHDUKSET

• ”rynnästulehdus”, ”rupireisi”, 
”pershaava”

• Liittyvät usein 
kasvatusolosuhteisiin (huono 
pehku)

• Lihantarkastuslöydöksiä



E.coli: Selluliitti

• Nahanalainen 
sidekudostulehdus

• Ihonaarmuista nahan alle 
päässeiden bakteerien 
aiheuttama tulehdusreaktio. 

• Tyypillisesti nivusalueella.

• Näkyy paikallisena nahan 
kellertävänä paksuuntumana.

• Nahan alla eriasteista 
tulehdusta, plakkia, verestystä 
ja nestettä. 

• Viimeisen kasvatusviikon 
ongelma

• Lihantarkastuslöydös



E.coli: Ilmapussintulehdus

• Suomessa ongelma lähinnä 
kalkkunoilla.

• Usein lihantarkastuslöydös.

• Altistavia tekijöitä: huono 
ilmanlaatu (pöly, 
ammoniakki, E.coli) 
hengitystievirukset (esim. 
IB, ND).

• Tartunta yleensä E.colia
runsaasti sisältävän 
pölyisen ilman kautta. 

• Ilmapussit sameat, ”sylkeä” 
ilmapusseissa, pahoissa 
tapauksissa 
tulehduseritteen täyttämät. Cornell University



Ilmapussintulehdus



E.coli: Munasarjan- ja vatsakalvontulehdus

• Salpingoperitoniitti
• Munivat kanat ja 

broileriemot
• Tartunta yleensä 

nouseva. 
• Ruumiinonteloon kertyy 

juustomaista 
tulehduseritettä. Paha 
haju. 

• Ei selkeitä oireita:
muninnan lasku ja 
kohonnut kuolleisuus Cornell University





E.coli: yleistulehdus

• Jäävät kasvussa jälkeen. 

• Ruho punakka/sinertävä.

• Obduktiossa 
polyserosiitti
(perihepatiitti, 
perikardiitti, peritoniitti)
fibriiniä vatsaontelossa. 

• Monia eri diffejä. 



Kuolioinen suolistotulehdus 

• Aiheuttaja: Clostridium perfringens tyyppi A

• Suomessa kalkkunoiden ongelma, esiintyy myös broilereilla.

• Ei tartu eläimestä toiseen. 

• Taudinaiheutuskyky perustuu bakteerin tuottamiin toksiineihin (18)

• Esiintyy yleisesti kasvatusympäristössä.

• Löydetään sekä terveiden että sairaiden lintujen suolistosta.

• Pelkkä bakteerin esiintyminen suolessa ei aiheuta tautia →  kaikki 
altistavat tekijät eivät vielä tiedossa:

- subkliininen kokkidioosi

- muut suolistosairaudet

- vastustuskykyä heikentävät sairaudet (esim. IBD)

- heikko hygienia

- rehu (ylensyönti,  vehnä)



Kuolioinen suolistotulehdus

• Bakteerin lisääntyminen ja toksiinien 
tuotto aiheuttaa ohutsuolen 
limakalvon vahingoittumisen -> 
ravintoaineiden imeytyminen 
heikkenee

• Obduktio: ”froteepyyhesuoli”, suolet 
kaasuntäytteiset ja ohutseinäiset, 
joskus myös 
maksatulehdusmuutokset.

• Tyypillisesti sairastuvat voimakkaan 
kasvun vaiheessa olevat kalkkunat (4-8 
viikkoa)

• Oireet: ripuli, kyyhöttäminen, 
rehunkulutus ↓, kuolleisuus ↑

• Hoito: paastotus, tarvittaessa 
antibioottikuuri.

	
Kuva: tarkastuseläinlääkärit Eura



Sikaruusu

Taudinaiheuttaja:

• Erysipelothrix rhusiopathiae (gram-positiivinen sauva)

• Bakteeri yleinen maaperässä, vedessä ja kanalaympäristössä, kestävä. 

• 24 serotyyppiä, linnuilla 1,2,5 tärkeimmät. 

• Zoonoosi

• Yleensä > 10 viikkoisten lintujen sairaus → kalkkunat, lattiakanat, tarhattu riista-ja 
vesilinnut. 

Tartunta:

- iho- ja limakalvovaurioiden kautta 

- suun kautta saastuneen rehun, veden tai esim. kannibalismin kautta.

- keinosiemennys

- likaiset neulat

- jyrsijät ja kanapunkki levittävät

• Stressi ja huono hygienia altistavina tekijöinä. 



Sikaruusu

Oireet:

• Hyväkuntoisten lintujen äkkikuolemat, kuolleisuus jopa 50%.

• Apaattiset kyyhöttäjät, jotka liikkuvat epävakaasti.

• Joskus: hengitystieoireita, ripulia, turvotuksia.

• Muninnanlasku. 

• Kroonisessa muodossa ontuvia.

Diagnoosi:

• Avauksessa yleistulehdus → maksa, munuaiset ja perna 
turvonneet. Petekkiaalisia verenvuotoja lihaksissa, sydänpussin 
rasvassa, epikardiumissa ja limakalvoilla. Limainen 
suolistotulehdus. Ihomuutokset. Kroonisessa märkivä 
niveltulehdus, sydänläppätulehdus.

• Bakteerin viljely elinnäytteistä. 



Sikaruusu

Hoito:

• Akuuteissa tapauksissa penisilliini.

• Uusii helposti jos ei rokoteta samalla.

• Hygienia! 

Ennaltaehkäisy:

• Rokotukset nuorikkokasvattamoissa ( 8 
viikon iässä). Tehosterokotus. 

• Tautisuojaus

• Kanapunkkikontrolli. Jyrsijäkontrolli. 

• All in – all out 

• Taukosaneeraus



Nivel- ja jännetupintulehdus

• Ongelmana emonuorikoilla n. 10-16 viikon iässä

• Aiheuttajana S. aureus

• Yleinen bakteeri ympäristössä ja iholla.

• Turvonneet, kuumottavat nivelet, erityisesti kinnernivel -> 
ontuvat, jalkavikaiset linnut.

• Yksipuoleinen/molemmat nivelet. 

Altistavia tekijöitä:

• Stressi (esim. siirrot, ruokinnan muutokset, ruokinnan rajoitus)

Hoito:

• Antibioottihoito tarvittaessa herkkyysmäärityksen jälkeen.

• Hoito aloitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

• Hoidon teho kyseenalainen.



Kuva: Laila Rossow, Evira



Virustaudit

• Gumborotauti (IBD)

• Infektiivinen bronkiitti (IB)

• Sinisiipitauti (CAV)

ehinger.nu

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http://ehinger.nu/undervisning/index.php/kurser/bioteknik/lektioner/mikrobiologi/798-vad-ar-ett-virus-ar-virus-levande-eller-inte-hur-ser-virus-ut.html&ei=lApBVJaEO6KGywPcqIHACQ&bvm=bv.77648437,d.bGQ&psig=AFQjCNEXsONiJvdzXee6-ycE_-S4b50J3w&ust=1413635057193928


Gumborotauti (IBD=infectious bursal disease) 

Akuuttina munintakananpoikasilla keväästä 2014

Aiheuttaja:

• Birnavirus (dsRNA-virus)

• Erittäin kestävä virus

• Kaksi serotyyppiä, joista vain serotyyppi 1 on patogeeninen

• Jaetaan patogeenisuuden mukaan: klassinen, variantti ja very-virulent

• Leviää erittäin herkästi horisontaalisesti sekä fomiittien kautta. Ei vertikaalista tartuntaa. 

Oireet:

• Vain kananpojat, joilla toimiva alaperärauhanen (bursa Fabricius) sairastuvat kliiniseen tautiin -> puhkeaa 
yleensä 3-6 viikon iässä. Bursa surkastuu fysiologisesti 16-20 viikon ikään mennessä. 

• Itämisaika lyhyt; 2-3 vrk. 

• Oireet muistuttavat kokkidioosia.

• Usein ensimmäisenä oireina nähdään oman peräpään nokkiminen. 

• Poikaset kyhjöttävät pörröisinä paikallaan. Poikasilla on usein valkoinen, vetinen ripuli. Apaattisia, täriseviä. 

• Tauti leviää nopeasti ja huippu kestää 3-5 vuorokautta. 

• Kuolleisuus vaihtelee lievästä voimakkaasti kohonneeseen ja voi olla jopa 50 %. 



Gumborotauti

Subkliininen tartunta:

• Suuri merkitys!

• Jos tartunta < 3 viikon iässä.

• Suppressoi humoraalista vastustuskykyä ja altistaa 

sekundaarisille tartunnoille (esim. IBH, kokkidioosi)

• Eivät vastaa rokotuksiin kunnolla.

Diagnoosi:

• Tauti todetaan tutkimalla kuolleita tai lopetettuja sairaita poikasia. 

- Akuutissa taudinvaiheessa (3-5 pv) bursa suurenee voimakkaasti, ödemaattinen, hypereeminen,

verenvuotoja nähtävissä limakalvoilla (2x kooltaan). Saattaa olla juustomaista eritettä sisällä. Tämän 

jälkeen bursa surkastuu nopeasti (pv. 8 pi 1/3 koosta). 

- Reisi- ja rintalihaksistossa nähtävissä usein verenvuotoa kuten myös lihasmahan limakalvolla.

- Linnut kuivuneita -> rintalihaksisto tummahkoa, munuaismuutoksia. 

- PCR -> elinnäytteenä bursa (tai perna). 

- Verinäytteistä voidaan tutkia vasta-aineita noin 2-3 viikon kuluttua tartunnasta.

Kuva: Laila Rossow, Evira



Bursas from Left to Right:

- Acute stage. Enlarged oedematous bursa

- 5 days post infection bursa returns to normal size.

May be haemorrhagic as in this specific bursa

- 8 days post infection bursa atrophied and up to 1/8 of normal size

http://www.gumboro.com/disease/symptoms.asp



Gumborotauti

Ennaltaehkäisy:

• Emoparven rokotukset tärkeät, jotta poikasille 
saadaan hyvät maternaaliset vasta-aineet.

• Tautisuojaus

• Hyvä hygienia



IB eli tarttuva 
keuhkoputkentulehdus

Aiheuttaja:

• Aiheuttajana koronavirus (ss-RNA).

• Mutatoituu ja rekombinoituu herkästi.

• Kymmeniä eri kantoja (D274, 4/91, QX, H120)

• Tarttuu ainoastaan kanaan. 

• Tartunta aerosolien sekä eritteiden kautta horisontaalisesti. Siirtyy tuulen mukana kanalasta toiseen. Ei vertikaalista 
tartuntaa. Voi levitä munien pinnalla. 

Oireet:

• Taudin itämisaika 18-48 h 

• Nuorilla kananpojilla esiintyvä hengitystietulehdus (yskä, niiskuttelu, silmä- ja sierainvuoto, apaattisuus, lisääntynyt 
lämmöntarve, syömättömyys). Kuolleisuus yleensä alhainen. 

• Munivilla linnuilla yleensä lievemmät hengitystieoireet, mutta selvä muninnanlasku (jopa > 50%), palautuminen 4-6 
viikossa, munan laatuongelmia. 

• Munien laatuongelmat: kuoren laatu heikkenee, vetinen valkuainen, veripilkut valkuaisessa tai keltuaisen pinnalla. 

• Voivat aiheuttaa munuaistulehdusta sekä ”false-layer syndroomaa” (QX)

• Jälkitautina usein sekundaarisia bakteeritulehduksia (E.coli). 

Cook, J.K.A. (1983). Isolation of a new serotype of 
infectious bronchitis-like virus from chickens in England. 
Veterinary Record, 112, 104-105



IB eli tarttuva 
keuhkoputkentulehdus

Diagnoosi:

• PM löydökset: trakeiitti, ilmapussintulehdus, 
munuaistulehdus, munanjohdinmuutokset. 

• Ei patognomisia muutoksia. 

• Viruseristys (trakea, keuhkot, munuaiset, munanjohdin)

• Pariseerumit

Ei hoitoa

Ennaltaehkäisy:

• Tautisuojaus

• Rokotukset (ei elävää rokotetta Suomessa)



www.smartpharma.org

www.infectious-bronchitis.com

www.infectious-bronchitis.com

www.infectious-bronchitis.com

http://www.smartpharma.org/index.php?mod=article&id=36


IB, munuaismuutokset

EID: Vol 18, 2012. Feng et al., 
Virulent Avian Infectious Bronchitis Virus, People’s Republic of China



IB, munanjohdinmuutokset

Oviduct with atrophic sections, ovary is 
normal and functional

http://www.infectious-bronchitis.com/ibv-
netherlands-d388.asp



Sinisiipitauti (CAV)

CIA=chicken infectious anemia, 

CAV=chicken anemia virus, 

blue wing disease

Aiheuttaja:

• Sirkovirus (ss-DNA)

• Erittäin kestävä virus

• Vain yksi viruskanta

Oireet:

• Kaiken ikäiset herkkiä tartunnalle, mutta oireet nähtävissä vain 2-4 viikon 
ikäisillä kananpojilla

• Tartunta vertikaalisesti sairastuneilta emoilta (emoilla ei yleensä oireita), 
tauti leviää myös horisontaalisesti (uloste). 

• Tiput aluksi normaaleita, oireet 2 viikosta eteenpäin. 

• Aplastinen anemia  →  apaattisuus, kalpeus, kasvun heikentyminen, 
vastustuskyvyn lasku, sekundaaritaudit

Aplastinen anemia = luuydinkato. Se on anemia, jolle 
on ominaista luuydinsolujen ja veren kaikkien 
solumuotojen puuttuminen tai huomattava niukkuus, 
sairaus, jossa luuydin ei tuota riittävästi uusia 
verisoluja.



Sinisiipitauti (CAV)

Diagnoosi:

• PM löydökset:

- thymusatrofia

- kellertävä (rasvoittunut) luuydin

- verenvuodot rauhasmahassa, 

subkutiksessa ja lihaksistossa

- sekundaari-infektiot (dermatiitti)

• serologia, PCR (maksa, perna)

Ei hoitoa

Ennaltaehkäisy:

• Emoparven rokotukset nuorikkokaudella

chicken-anemia.com



Muista myös: ND ja AI –
lakisääteisesti vastustettavia!
• Ei voi erottaa toisistaan ilman näytteenottoa! Akuutissa taudinvaiheessa 

ei voi erottaa myös monesta muusta taudista!

-> NÄYTTEENOTTO!

Oireita: 

• Kuolleisuus voi olla ensimmäinen oire

• Hengitystieoireet: sierain- ja silmävuoto, suu auki hengittäminen

• Äkillinen apaattisuus, joka leviää hyvin nopeasti

• pään turpoaminen

• ripuli

• Apaattisuus

• Hermostolliset oireet

• pahimmillaan kuolleisuus 100 %

• Täysin oireettomasta hengettömäksi 12 tunnissa



nipoultry.com

birdhealth.com.au

thepoultrysite.com
daff.gov.au

Cornell University



LOISTAUDIT

• Kokkidioosi

• Kanan suolinkainen A.galli

organic-coloncleanse.com

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http://organic-coloncleanse.com/parasite-cleanse/&ei=-ApBVM2VGejnywPCzoKoDA&bvm=bv.77648437,d.bGQ&psig=AFQjCNEDAsA_Ar2ZnioZXsQA-Demb70CoA&ust=1413635167132333


Kokkidioosi

• Eimeria spp. 

• Eri kannat replikoituvat hieman eri paikoissa suolistoa. 

• Hyvin lajispesifisiä.

1. Imeytymishäiriöitä aiheuttavat (E. acervulina, E. 
maxima): suolen villusten atrofia ja limainen 
enteriitti → kasvun hidastuminen, alentunut 
rehuhyötysuhde.

2. Verenvuotoa aiheuttavat (E. tenella, E. necatrix, 
E.brunetti): suolen limakalvon solut hajoavat 
vapauttaessaan merozoiitteja → syntyy syviä 
eroosioita ja verenvuotoa → veriset ulosteet, 
kuolleisuus.

Kanat:
E. acervulina
E. necatrix
E. maxima
E. brunetti
E. tenella
E. mitis
E. praecox

Kalkkunat:
E. meleagrimitis
E. dispersa
E. gallapovonis
E. adenoides



Kokkidioosi

Oireet:

• Ripuli (verinen), kasvun hidastuminen.

• tuotantotappioita

• pahimmillaan johtaa kuolemaan

• Subkliininen tauti yleinen

Ennaltaehkäisy:

• Rokotukset 5-9 pv iässä (broilerien vanhempaispolvi, luomu, 
munintakana)

• Kokkidiostaatit (broilerien tuotantopolvi) – varoaika, resistenssi





Umpisuolikokkidioosi (E. tenella)

Kuva: Laila Rossow, Evira



Ascaridia galli

• Kanan ohutsuolessa elävä suolinkainen

• Kykenee tartuttamaan myös kalkkunan, hanhen, ankan, 
kyyhkysen ja villilintuja

• Vapaasti ulkoilevalla siipikarjalla esiintyvyys lähes 100%.

• Myös lattiakasvatuksessa olevan siipikarjan ongelma.

• Prepatenssiaika 5-8 viikkoa.

• Elinkierto tapahtuu kokonaisuudessaan suolessa,

- joskus myös maksasta tai munanjohtimen kautta munasta.

• Suolinkaisen munat kestäviä, kestopehkussa vuosia. 



Ascaridia galli

Oireet:

• Suurin osa tartunnoista oireettomia.

• Voi aiheuttaa painon laskua, ripulia, munantuotannon heikentymistä.

• Vakavissa tapauksissa ohutsuolen tukkeutuminen.

Hoito:

• Yleensä vain, jos kliinisiä oireita.

• Tulee antaa toistuvasti, jos ei voida siirtää puhtaisiin tiloihin hoidon yhteydessä.

• Flubendatsoli (Flubenol, Verminator)

Ennaltaehkäisy:

• Kertatäyttöisyys

• Erätaukopesu- ja desinfektio

• Lintujen loisvapaus

• Tautisulku



Kuva: Laila Rossow, Evira



Tuotannolliset sairaudet

• Non-starter syndrooma

• Sydänsairaudet

• Jalkaviat

• Vesipöhö

Kuva: Maaseuduntulevaisuus



Non-starter syndrooma

• Pieniä, paikallaan 
kyyhöttäviä untuvikkoja. 

• Kupu ja 
ruuansulatuskanava tyhjä, 
kuivuneita, sappirakko 
täysi.

• Management ongelma, 
untuvikkolaatu, 
untuvikkokuljetus. 

• Hoito: karsinta



Sudden death syndrome (SDS)

• Tyypillisesti 2-3 viikon ikäiset, terveiltä vaikuttavat broilerit kuolevat 
yhtäkkiä ilman näkyvää syytä. 

• Yleisempi kukkopuolisilla. Vain liharotuiset. 

• Ei kliinisiä oireita ennen kuolemaa.

• Juuri ennen kuolemaa saattavat äännellä, krampata ja räpytellä.

• Kuolevat yleensä selälleen. 

• Kuoleman aiheuttajana rytmihäiriö →  kammiovärinä

PM-löydökset: ”hyvässä lihassa”, ruuansulatuskanava täynnä, munuaiset 
joskus vaaleat ja keuhkot kongestoituneet ja ödemaattiset. Ei spesifejä 
löydöksiä. 

• Patogeneesia ei tunneta →  perintötekijät, ympäristötekijät, 
ravintotekijät.

Ennaltaehkäisy: 

• stressin välttäminen (esim. valo-ohjelma)

• Ruokinnan rajoitus 



SDS

Kuva: Petri Yli-Soini



Vesipöhö 
(ascites, pulmonary hypertension syndrome, PHS)

• Perussyynä hapen puute elimistössä.
• Taudille altistavat sekä perintötekijät että 

ympäristötekijät. Monet eri syyt voivat aiheuttaa saman 
lopputulokset. 

• Mikä tahansa tekijä, joka lisää hapentarvetta tai 
aiheuttaa sen puutetta elimistössä, voi altistaa 
sairaudelle. 

• Hapenpuutetta aiheuttavat esim. hengityselinsairaudet 
(IB), huono hengitysilma (pöly, ammoniakki), 
riittämätön ilmanvaihto, korkea ilmanala. 

• Lisääntynyttä hapentarvetta lisäävät esim. voimakas 
kasvu (liharotuiset), matala lämpötila, rehun korkea 
energiapitoisuus, rehun mykotoksiinit jne. 



A. Baghbanzadeha* 
& E. Decuypereb , 
Avian Pathology, 
Volume 37, Issue 2,
2008 
pages 117-126.



HAPEN PUUTE

VEREN VIRTAUS KEUHKOISSA LISÄÄNTYY

KEUHKOVERENPAINE NOUSEE

SYDÄMEN OIKEA KAMMIO PAKSUUNTUU 

OIKEA KAMMIO DILATOITUU

OIKEA ETEIS-KAMMIOLÄPPÄ FALSKAA

VERI PAKKAUTUU SUURIN 
LASKIMOIHIN

VERI PAKKAUTUU MAKSAAN JA 
TIHKUU RUUMIINONTELOON

VESIPÖHÖ



Vesipöhö

Oireet:

• Lintu jää kasvussa jälkeen.

• Vatsaontelo laajenee kun sinne kertyy 
oljenväristä nestettä, jossa voi olla 
fibriiniklönttejä. 

• Äkkikuolemia.

• Linnut kalpeita tai syanoottisia. 

• Lihantarkastushylkäykset↑

Ei hoitoa -> karsinta

Ennaltaehkäisy:

• Riittävän hapensaannin varmistus: 
jalostus, kasvun rajoittaminen, oikea 
hoito, hengityselinten terveys, hyvä 
ilmastointi, oikeat haudontaolosuhteet 
jne. 



Jalkaviat

• Dyskondroplasiat (TD)

• Osteoporoosi

• Hajajalka

• Rotated tibia

• Femoral head necrosis

• Kehityshäiriöt 

• Osteokondroosi



TD = tibial dyschondroplasia

• Sääriluun kasvuruston 
kasvuhäiriö.

• Lievissä tapauksissa ei 
kliinisiä oireita 
havaittavissa. 

• Vakavissa tapauksissa 
liikkumishaluttomuutta, 
ontumista, turvotusta. 

• Patogeneesi epäselvä -> 
nopealla kasvulla 
merkitys.





Kuva: Laila Rossow, Evira



Näytteenotto

www.the-chicken-chick.com

http://www.the-chicken-chick.com/2014/06/how-to-sex-chickens-male-or-female-hen.html


VERINÄYTE

• Verinäyte linnusta joko 
vakuumilla tai 
valuttamalla. 

• Isoilla linnuilla vihreä tai 
keltainen neula.

• Pienillä linnuilla (< 1kg) 
musta neula. 

• Neula kannattaa taittaa 
noin 45 asteen kulmaan.

• Punainen 
seerumiputki/lasiputki.

• Tarvittava määrä yleensä 
n. 2 ml kokoverta. 

Kuva: Evira 2006



VERINÄYTE



VERINÄYTE



Sivelynäyte– nielu/henkitorvi

• Pyyhkäisynäytteen ottoon sopii 
ensisijaisesti elatusaineellinen 
valmis pakkaus.

• ”Hätätilassa” myös 
tehdaspuhtaat topsypuikot
käyvät. 

• Elävältä linnulta on 
käytännöllisempää kerätä 
henkitorvesta/nielusta otettavat 
pyyhkäisynäytteet suun 
limakalvolta/kitalaesta.

• Otettaessa näytettä limakalvolta 
topsy työnnetään posken 
”kuoppaan” ja pyöräytetään 
tikkua

Kuvat ja teksti muokattu Eviran ohjeesta, 2006



Sivelynäyte kloakasta

• Ulostetta joskus vaikea 
saada 
pyyhkäisynäytteeseen. 

• Optimimäärä olisi n. 1 g 
ulostetta. 

dc406.4shared.com

http://dc406.4shared.com/doc/bHccpKi5/preview.html


Hyvä näyte (Evira)

• otettu niin aseptisesti kuin mahdollista 
• näytettä on riittävästi 
• verinäyte otettu mieluiten vakuumitekniikalla 
• otettu nopeasti oireiden ilmaannuttua 
• sivelynäytteet on otettu nukkatikuilla ja lähetetty mieluiten viruksille 
tarkoitetussa kuljetuselatusaineputkessa (kaupallisesti saatavana esim. 
UTM-RT tai Virocult); bakteriologisille näytteille tarkoitettuja 
elatusaineita ei saa käyttää! 
• jäähdytetty ja säilytetty +4 °C lämpötilassa (jääkaapissa) ennen 
lähetystä 
• näyteputket/purkit on merkitty selvästi ja mukana on lähete, jossa 
tarvittavat lisätiedot 



Näytteenotto 

VASTA-AINEET

• Vasta-aineet nousevat 
taudista riippuen 7-14 
vrk:ssa. 

• Min. 20 kpl/parvi. 

• Pariseeruminäyte:             
- 0-näyte heti                      
- I-näyte 2 viikon kuluttua

VIRUSERISTYS

• Näytteet heti oireiden 
alkaessa!

• Sivelynäytteet kloakasta ja/tai 
kitalaesta/nielusta. 

- Min. 20 kpl/parvi. 

- Mielellään parina päivänä. 

• Elinnäytteet.

• Sentinellilinnut. 

Varmista ohjeet ja käytettävät elatusaineet aina 
tutkivasta laboratoriosta ennen näytteenottoa!


