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ILT (Infectious Laryngotracheitis)  
eli kanan kurkunpään ja henkitorven tulehdus 
 

Aiheuttaja 
- Kanan Herpes-virus 1 
- Virus on kestävä: säilyy esim. hengitystie-eritteissä ja kananraadoissa +13-

23°C lämpötilassa 10-100 vrk, jäätyneenä jopa vuosia. Ei säily pitkään 
isäntäeläimen ulkopuolella. 

- Tiedot viruksen lämmönkestävyydestä vaihtelevat: tuhoutuu erään 
tutkimuksen mukaan +55 °C 15 minuutissa, toinen tutkimus taas toteaa 1% 
infektiivisyydestä säilyvän yhden tunnin kuumennuksessa +56 °C. 

- Virus on herkkä yleisesti käytetyille desinfiointiaineille. 

Isäntäeläin 
- Yleisimmin kana. Fasaani, riikinkukko ja peltopyy voivat myös saada 

tartunnan. 
Esiintyvyys 

- Ilmenee ajoittain siipikarjayksiköissä Euroopassa ja muualla maailmassa, ja 
tartuntaa kontrolloidaan laajalti rokotuksin. Yleinen harrastesiipikarjassa. 

- Suomessa ei esiinny tuotantosiipikarjassa, mutta on kohtuullisen yleinen 
kotitarvekanaloissa 

o 2012-2013 tutkituista harrastesiipikarjatiloista 12 %:lla löytyi ILT-vasta-
aineita, (Leena Pohjola, väitöskirja 2017). 

- Tuotantosiipikarjalla taudin esiintyvyyden seuranta 
o ETT:n ohjeistamat tuontikaranteenitutkimukset 
o Siipikarjan terveydenseuranta 

Leviäminen 
- Aikaisemmin usein laaja leviäminen voimakkain oirein, nykyään usein 

paikallisesti lievemmin oirein. 
- Tilalta toiselle useimmiten lintujen siirron kautta. Huom. Virus voi olla 

piilevänä taudin läpikäyneillä, jo oireettomilla linnuilla, kunnes ne stressin 
seurauksena alkavat erittää virusta uudestaan. 

- Ei leviä vertikaalisesti emolta munan kautta poikaseen. Uutta lintuainesta 
voidaan tuottaa hautomalla terveiden kanojen puhtaita, ehjiä ja desinfioituja 
siitosmunia; kuitenkin edellyttäen, että hautojalaitteisto ja kaikki välineet 
(kuljetuslaatikot yms.) on myös puhdistettu ja desinfioitu. Akuutisti sairaiden 
kanojen munia ei tule hautoa. 

- Parvessa leviää suoran kosketuksen tai ilman välityksellä. Voi levitä myös 
saastuneiden työvälineiden tai esim. kuivikkeiden kautta. 

Itämisaika 
- n. 4-12 vrk. 

 

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/177417/BACKYARD.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.ett.fi/siipikarja/tuonti/
https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/elaintautitutkimukset/naytteenotto-ohjeet/siipikarja/siipikarjan-terveydenseurantapaketti/
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Oireet 

- Vaihtelevat lievästä voimakkaaseen oirekuvaan (täysikasvuisilla linnuilla 
yleensä voimakkammat oireet) 

o huonovointisuus, muninnan lasku (< 40 %), vetistävät silmät, 
sidekalvontulehdus 

o hengitystieoireet: vaikeutunut hengitys nokka auki, yskä, rahiseva tai 
vinkuva hengitys, ysköksissä verensekaista limaa, tukehtuminen 
mahdollinen. 

o kuolleisuus keskimäärin 10-20 % (voi vaihdella). 
- Oireiden kesto vaihtelee niiden vakavuuden mukaan 1-4 vk (keskimäärin 10-

14 vrk). Sekundääriset tartunnat vaikeuttavat oirekuvaa. 
- Toipuneet linnut voivat pysyä viruksen kantajina ja levittää tartuntaa jopa 

koko elämänsä. 

Diagnoosi 
- Akuutisti sairastuneita lintuja tutkittavaksi Ruokavirastoon (patologia): 

tyypillinen patologisanatominen ja histologinen kuva  
- Verinäytteistä vasta-aineiden osoitus ELISA-testillä.  
- Viruksen osoitus (viruseristys tai PCR) mahdollinen ulkomaisissa 

laboratorioissa. 

Hoito 
- Ei hoitoa. 

Ennaltaehkäisy 
- Kanalan muistilista tarttuvien tautien varalta 
- Siipikarjan maahantuonnissa ETT:n ohjeet :  

o tuontiuntuvikkojen/-munien emoparvien terveysseurantatulokset ja 
rokotustodistus 

o ei tuontiuntuvikkojen ILT-rokotusta 
o tuontikaranteeni, jonka aikana ILT-tutkimus. 

- Yleiset tautisuojautumisohjeet koskien eläin- ja henkilöliikennettä, 
suojautumista villilinnuilta, jyrsijöiltä jne. 

- Tautisulku 
- Kertatäyttö/-tyhjennys (all in – all out) 
- Emojen terveydenseuranta ja poikasten hankinta vain tuotantoketjusta, joka 

on aktiivisesti mukana siipikarjan terveydenseurannassa (Ruokavirasto; 
ent. siipikarjan terveystarkkailu). 

- Ei kontaktia harraste- ja tuotantosiipikarjan välillä 
- Harrastekanaloihin uusien lintujen hankinta: mieluiten siitosmunina. 

Untuvikkoja/lintuja ei kannata hankkia useilta eri tiloilta, vaan yhdeltä 
luotettavalta toimittajalta, jonka linnut on tutkittu ILT:n varalta. 
Täyskasvuisten lintujen siirto omalle tilalle vain muutaman viikon 
ostokaranteenin kautta. 

- Rokotus: yleisesti käytössä maailmalla, Suomessa kanoja ei rokoteta ILT:n 
varalta 

https://www.ett.fi/wp-content/uploads/2020/07/Kanalan-muistilista-tarttuvien-tautien-varalta.pdf
https://www.ett.fi/siipikarja/tuonti/
https://www.ett.fi/siipikarja/tilatason-tautisuojaus/
https://www.ett.fi/wp-content/uploads/2020/04/K%C3%A4yt%C3%A4-tautisulkua-oikein_2.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/elaintautitutkimukset/naytteenotto-ohjeet/siipikarja/siipikarjan-terveydenseurantapaketti/
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Vastustus  

- Ei ole Suomessa lakisääteisesti vastustettava elintauti 
- Kunnaneläinlääkärin on kuukausittain ilmoitettava aluehallintovirastolle 

havaitusta tartunnasta. 

Taloudellinen merkitys 
- Voi aiheuttaa huomattaviakin taloudellisia tappioita alentuneen muninnan 

ja vähentyneen poikastuotannon sekä lisääntyneen kuolleisuuden kautta.  
 

 


