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Esityksen sisältö

• Broilereiden kolitulehdukset

• Krooniset suolistotulehdukset 



Broilereiden kolitulehdukset



Kolitulehdusten aiheuttajasta

• Kolibakteerit (Escherichia coli) kuuluvat lintujen suoliston 
normaalimikrobistoon

• Erityyppisiä bakteerikantoja, joista suurin osa ei selviä suoliston 
ulkopuolella

• Jotkin kannat pystyvät lisääntymään suoliston lisäksi tehokkaasti myös 
muualla elimistössä

→ APEC-bakteerit (avian pathogenic Escherichia coli)

Kuva: Ruokavirasto

Kolibasilloosi broileriuntuvikolla.



Kolitulehdusten aiheuttajasta

• Kolibakteerit (Escherichia coli) kuuluvat lintujen suoliston 
normaalimikrobistoon

• Erityyppisiä bakteerikantoja, joista suurin osa ei selviä suoliston 
ulkopuolella

• Jotkin kannat pystyvät lisääntymään suoliston lisäksi tehokkaasti myös 
muualla elimistössä

→ APEC-bakteerit (avian pathogenic Escherichia coli)

• APEC-bakteereilla on ominaisuuksia, joiden ansiosta ne pystyvät 
aiheuttamaan linnulle tulehduksia, vaikka linnun vastustuskyky ei olisi 
heikentynyt

• APEC-bakteerit voivat siirtyä emoilta poikasille ja aiheuttaa merkittävää 
kuolleisuutta ja tappioita

• Suolessa eläviä APEC-bakteereja päätyy ympäristöön ulosteiden 
mukana 

Kuva: Ruokavirasto

Kolibasilloosi broileriuntuvikolla.



Miten/mistä tartunta?
•Napa

• Kuoriutumisen jälkeen untuvikko on altis navan kautta 
tapahtuville bakteeritartunnoille, koska napa jää hetkeksi 
auki

• Jos ympäristössä on paljon bakteereita, ne pääsevät 
helposti navan kautta untuvikon elimistöön 

• Hautomohygienian ollessa puutteellinen bakteereita on 
runsaasti ympäristössä Untuvikon normaali ja tulehtunut napa.

Kuva: Ruokavirasto



Miten/mistä tartunta?
•Napa

• Kuoriutumisen jälkeen untuvikko on altis navan kautta 
tapahtuville bakteeritartunnoille, koska napa jää hetkeksi 
auki

• Jos ympäristössä on paljon bakteereita, ne pääsevät 
helposti navan kautta untuvikon elimistöön 

• Hautomohygienian ollessa puutteellinen bakteereita on 
runsaasti ympäristössä

• Liian korkea haudontalämpötila hidastaa navan 
sulkeutumista kuoriutumisen jälkeen

• Jos untuvikko saa kylmää kuljetuksen aikana tai kasvattamon liian kylmän lattian ja 
pehkun takia, lintu kyyhöttää paikallaan, jolloin sulkeutumaton napa on altis 
bakteeritartunnalle

• Ruskuaispussi on bakteereille hyvä kasvualusta, jossa ne lisääntyvät nopeasti ja 
aiheuttavat tulehduksen navan alueelle ja ruskuaispussiin

Untuvikon normaali ja tulehtunut napa.

Kuva: Ruokavirasto



Miten/mistä tartunta?
• Vuotaminen suolesta

• Jos suolen limakalvo ei ole ehjä, bakteereita voi päästä muualle elimistöön, 
verenkierron mukana

• Suoliston limakalvon kuntoon voivat vaikuttaa esimerkiksi suolistoloiset, 
stressi ja voimakas ruokinta

• Mahdollisesti broilereilla tavattavien luutulehdusten taustalla



Miten/mistä tartunta?
• Naarmut ja haavat

• Linnut voivat raapia toisiaan 
hätääntyessään ja kasaantuessaan

• Kilpailu juoma- tai ruokintapaikoista

• Rikkinäiset rakenteet

Ihonalaiskudoksen tulehdus broilerilla.
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Miten/mistä tartunta?
• Naarmut ja haavat

• Linnut voivat raapia toisiaan 
hätääntyessään ja kasaantuessaan

• Kilpailu juoma- tai ruokintapaikoista

• Rikkinäiset rakenteet

• Kostea, bakteereja sisältävä pehku likaa 
lintujen jalat → likaisten kynsien tekemät 
naarmut tulehtuvat helpommin ja voivat 
aiheuttaa ihonalaiskudoksen tulehduksen 
(selluliitti)

• Riski erityisesti viimeisellä kasvatusviikolla 
→ lintujen joukossa hyvä liikkua 
rauhallisesti, jotteivät linnut kasaannu ja 
raavi toisiaan

Ihonalaiskudoksen tulehdus broilerilla.

Kuva: Ruokavirasto



Miten/mistä tartunta?
• Hengitysteiden kautta

• Ympäristössä olevat APEC-bakteerit päätyvät pölyn mukana hengitysteiden 
limakalvoille

• Hengitysteiden limakalvojen pinnoilla olevat värekarvat kuljettavat hengitetyn 
pölyn nieluun, josta se niellään ruoansulatuskanavaan

• Lantakaasut ja tietyt hengitystietulehduksia aiheuttavat virukset ja bakteerit 
heikentävän värekarvojen toimintaa tai tuhoavat ne kokonaan, jolloin pöly ja 
sen sisältämät bakteerit jäävät hengitysteihin



Miten/mistä tartunta?
• Hengitysteiden kautta

• Ympäristössä olevat APEC-bakteerit päätyvät pölyn mukana hengitysteiden 
limakalvoille

• Hengitysteiden limakalvojen pinnoilla olevat värekarvat kuljettavat hengitetyn 
pölyn nieluun, josta se niellään ruoansulatuskanavaan

• Lantakaasut ja tietyt hengitystietulehduksia aiheuttavat virukset ja bakteerit 
heikentävän värekarvojen toimintaa tai tuhoavat ne kokonaan, jolloin pöly ja 
sen sisältämät bakteerit jäävät hengitysteihin

• Bakteerit pääsevät lisääntymään hengitysteissä ja aiheuttavat 
keuhkoputkentulehduksen, joka voi levitä myös keuhkoihin

• Bakteerit pääsevät rikkoutuneen limakalvon kautta verenkiertoon ja leviävät 
muuallekin elimistöön

• Tervekään lintu ei pysty poistamaan suurta määrä pölyä hengitysteistään



Ajankohtainen tautitilanne

• Vuodesta 2013 lähtien pohjoismaiden broilerituotannossa APEC-kantoja, 
joilla korkea taudinaiheuttamiskyky

• Tautiryvästymiä useina vuosina

• Tilanne saatu hallintaan mm. kohdennetuilla rokotteilla isovanhempais- ja 
vanhempaispolvissa (käytössä 2019 vuodesta alkaen)

• Epidemiasta tutkimushanke jonka tuloksia esitellään loppuvuodesta, mm. 
Siipikarjalehden tämän vuoden viimeisessä numerossa

• APEC-kantojen esiintymistä seurataan jatkuvasti tautitapauksista



Kolitulehdusten esiintyminen broilereilla 
Ruokaviraston ruumiinavauksissa



Krooniset suolistotulehdukset



Taustaa

• Broilereilla havaittu heikentynyttä kasvua

• Ongelmia on ollut aiemminkin Suomessa, mutta erityisesti viime 

kevättalvella 

• Ilmiötä havaittu myös muissa maissa

• Liittyy kylmiin vuodenaikoihin? Kesällä ongelma ei ole jatkunut

• Taustalla krooniset suolistotulehdukset?



Havainnot

• Tuotantopolven broilereilla

• Usein iältään noin 2-4 viikkoa

• Suolensisältö huonosti sulanutta ja vetistä

• Jäävät kasvussa jälkeen

• Mikroskooppisesti todetaan jo pidempään jatkunut suolistotulehdus



Aiheuttajat? Monisyinen ongelma

• Rehu: korkeaenerginen rehu, rehun 

muutokset, laatuvirheet (esim. homeet)

• Stressi: olosuhteet, ympäristön 

tautipaine, jalostus (kasvunopeus)

• Suoliston vastustuskyky: altistavat 

tekijät (esim. suolistopatogeenit: 

kokkidit, suolistovirukset), 

suolistobakteerien tasapainon häiriöt



Suolistovirusten rooli kroonisissa 
suolistotulehduksissa

• Suolistoviruksia astrovirus, avian nephritisvirus, reovirus, rotavirus, fowl 
adenovirus…

• Suolistoviruksia esiintyy myös oireettomilla / normaalisti kasvavilla 
broilereilla

• Voivat aiheuttaa tulehdusta
• Infektio usein ensimmäisten kolmen elinviikon aikana

• Tietyt viruskannat vai altistavat tekijät?

• Merkitys yksittäisissä tapauksissa hyvin vaikea selvittää

• Vireillä pienimuotoinen selvitys



Tautien ehkäisy



Tautiehkäisyn periaatteita

• APEC-bakteereista ja suolistoviruksista ei pysty pääsemään kokonaan eroon 

• Mihin voidaan vaikuttaa:
• tartuntapaineeseen vähentämällä taudinaiheuttajien määrää ympäristössä

• olosuhteisiin

• Tuotantoketjussa esiintyvien taudinaiheuttajien selvittäminen
• tartuntaketjut?

• mahdolliset rokotteet?

• Toimenpiteet koko tuotantopyramidissä



Kolitulehdusten ehkäisy 1

• Haudontahygienia- ja olosuhteet sekä
siirtotapahtumat ovat oleellisia
naparuskuaispussin tulehduksen ehkäisyssä

• Pöly ja lantakaasut rasittavat hengitysteiden 
limakalvoa → ilmanlaatu

• APEC-bakteerit kertyvät pehkuun → pehkun vaihto
sekä huolellinen pesu ja desinfektio erien välillä

• Juomaveden laatu, vesiputkistojen puhdistus 



Kolitulehdusten ehkäisy 2

• Kasvattamon tuholaiset (jyrsijät, kanalakuoriaiset) voivat säilöä 
taudinaiheuttajia → tuholaistorjunta erittäin tärkeää

• Tyhjänäpitoaika vaikuttaa taudinaiheuttajien esiintymiseen

• Muut tarttuvat taudit altistavat kolitulehduksille → oleellista hyvä 
tautisuojaus ja lintujen sairastamisen tai kuolleisuuksien syiden 
selvittäminen

• Viime vuosina on ollut käytössä vanhempaispolvissa rokote, joka on 
kohdistettu Suomessa todettuihin APEC-kantoihin



Suolistovirusten aiheuttamien ongelmien 
ehkäisy

• Suolistovirusten merkitys kroonisissa suolistotulehduksissa ei ole selvä

• Näytteenotto on oleellista suolistovirusten roolin selvittämiseksi
• Näytteet tulee kerätä, kun huomataan linnuilla alentunut rehun kulutus

→ Ennen kuin kasvu on selvästi heikentynyt!

→ Yhteys terveydenhuoltoeläinlääkäriin

• Huolelliset erätaukopesut
• Viruskannat jäävät tilalle ja tartuntapaine

kasvaa erä erältä

• Tuholaistorjunta
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