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Ennaltaehkäisevät 
lääkitykset: 
- Sikojen rokotus- ja 
madotuskäytännöt

Vaatimukset 
ulkoileville sioille



Suolinkainen ja 
matotartuntojen 
hallinta

 Suolinkainen sikojen tavallisin 
sisäloinen

 Zoonoosi! eli voi tarttua myös ihmiseen

 Pitkä (jopa 50 cm), vaalea ja ohut (n. 6 
mm) mato 

 Munia ei voi erottaa paljain silmin

 Myös piiskamato (Trichuris suis), 
sikadysenterian kaltainen verinen 
ripuli, joitain tapauksia vuosittain



Suolinkainen ja 
madotus

Päivä 0: sika syö suolinkaisen 
munan, jonka sisällä on 
tartuntakykyinen toukka

Toukka 
vapautuu sian 
suolistossa 

• Suolinkaisnaaras 
alkaa tuottaa uusia 
munia 6-7 (3-4) 
viikon kuluessa

• Jopa 200 000 – 1 
milj. muna/vrk, 
jotka siirtyvät sian 
ulosteessa 
karsinaympäristöön

Päivät 3-10: Toukkavaiheen aikana suolinkainen kiertää 
maksan ja keuhkojen kautta takaisin suolistoon



Suolinkaistartunta 
sialla

 Hengitystieoireet voimakkaissa tartunnoissa: yskä, vaikeutunut 
hengitys

 Heikentynyt kasvu

 Suuret suolinkaismäärät voivat aiheuttaa myös suolen 
tukkeutumisen, suolen puhkeamisen ja äkkikuoleman.

 heikentää eläimen vastustuskykyä ja eläin voi olla alttiimpi muille 
sairauksille kuten sikainfluenssalle

 Luonnollinen vastustuskyky 4-6 viikkoa tartunnan jälkeen, mutta voi 
edelleen erittää suolinkaisen munia ulosteessaan

 Maksamuutokset, valkoiset pisteet, ovat arpikudosta, joka paranee 1-
4 viikon kuluessa

 teurastuksessa näkyvät arvet ovat syntyneet kasvatuksen 
loppuvaiheessa



Suolinkaisen 
munat ovat 
kestäviä

 Erittäin kestäviä desinfektioaineille

 Voivat säilyä tartuntakykyisinä 5-10 
vuotta

 Suora auringonvalo, kuumuus ja 
kuivuus vähentävät niiden 
selviytymistä

 Lietteessä tuhoutumiseen tarvitaan 
+25° C ainakin 300 päivää

 +5° C säilyvät vielä pidempään



Loistartunnan 
ehkäisy ja hoito 
perustuu hyvään 
hygieniaan ja 
matolääkkeen 
oikea-aikaiseen 
annosteluun

Loishäätö sioille aina ennen siirtoa 
puhtaisiin, desinfioituihin karsinoihin

 Matolääkkeet (fenbendatsoli: Axilur, Nemavet, 
Panacur, Zerofen; flubendatsoli: Flubenol) tuhoavat 
munia tuottavat aikuiset suolinkaiset -> sika ei 
saastuta puhdasta ympäristöä, eikä saa merkittävää 
tartuntaa puhtaasta karsinasta

 Emakoille n. 1 vko ennen 
porsituskarsinaan siirtoa, 
porsaillle 7 viikon iässä 
(ennen välitystä), karjulle 4 x/v

 Lihasikoja ei rutiinisti kannata 
lääkitä ellei erityistä syytä kuten 
esim. kestokuivike tai 
matoinfektio

 Eläinlääkäri ohjeistaa tilan 
matolääkitykset lääkitys-
suunnitelmassa



Myös 
matolääkkeiden 
käyttö kirjattava 
lääkekirjanpitoon 
ja Sikavaan

Ikäryhmä Lääkittyjen lkm
Karju 1508

Pikkuporsaat 8969
Nuori siitossika 15279
Ensikko, emakko 133763

Lihasiat 180112
Vieroitetut porsaat 767335



Hyvä hygienia

 Lanta poistetaan karsinoista päivittäin

 Eläintilat pestään, kuivataan ja desinfioidaan 
erien/eläinten välillä

 Tarkista voiko desinfiointiainetta käyttää luomutiloilla 
ja tehoaako se suolinkaisen muniin!

 Kuuma vesi ja höyry tehostavat pesutulosta, samoin 
kalkitus

 Emakoiden pesu ennen porsituskarsinaan vientiä

 Kärpästorjunta

 Kuivikepohjilla kosteiden ja likaisten paikkojen 
puhdistaminen useammin

 Suolinkaisen munat voivat talvehtia Suomessakin

 Älä levitä ympäristöön lannan levityksen yhteydessä, 
ei sikojen lantaa vihannes- tai juuresviljelmille



Luomutuotannossa 
sallittuja puhdistus-

ja  
desinfiointiaineita



Imevien porsaiden 
kokkidioosi

 Tavallisin aiheuttaja yksisoluinen loinen 
(Isospora suis)

 Oireet 7-11 päivän ikäisillä porsailla 
kellertävä, pastamainen ripuli, jossa 
tyypillinen haju (hapantunut maito?). 
Porsaat kuivuvat, menettävät painoa ja 
kasvattavat karvaa. Kuolleisuus pientä. 

 Joskus infektioita myös viikon sisällä 
vieroituksesta



Loisen 
elämänkierto

Kokkidien varhaisasteet 
vapautuvat syödystä 
munasta sian mahalaukussa

Sian ulkopuolella kokkidien munat 
kypsyvät ja niiden sisältö monistuu -
nopeimmin optimilämpötilassa 20-35OC

Loisen esiasteet tunkeutuvat 
suoliston seinämän soluihin, 
joissa muodostuu jälleen 
ulosteen mukana poistuvia 
kokkidien munia.  



Diagnoosi ja hoito

 Diagnoosi: ookystien osoittaminen 
ulosteesta, (kerää erityisesti pastamaista 
ulostetta useista pahnueista)

 Hoito: toltrazuril 20 mg/kg 3. päivän 
ikäisille porsaille

 Annettava ennaltaehkäisevästi, huom. 
varoaika 77 vrk x 2

 Muut keinot kokkidioosiripulin ehkäisyyn: 
Porsituskarsinan hygienian parantaminen, 
leviämisen ehkäisy (esim. työntekijöiden 
jalkineissa), jyrsijöiden torjunta, höyrypesu 
tehoaa parhaiten



Sikojen 
rokotukset

 Parvovirusrokotus
 Ensikoille n. 6 kk iässä, jatkossa 1-2 x/v

 Sikaruusu 2x/v

Usein edellä mainittujen lisäksi:

 E. coli
 Emakoille ja ensikoille ennen porsimista

 PCV2 eli sirkovirus
 Rokotevalmistajan ohjeen mukaisesti

Lisäksi mahdollisia:

 Lawsonia, suun kautta ruiskulla, juomaveden tai rehun mukana

 Klostridit: C. perfringens tyyppi A (ja C)

 Influenssa

 APP 



Miten onnistut 
rokottamisessa?

 Rokota vain terveitä eläimiä 

 Käytä rokotetta oikean ikäisille eläimille

 Säilytä rokotteet oikein, tarkista jääkaapin 
lämpötila

 Tarkista rokotteen säilyvyysaika ja merkitse pullon 
avaamisajankohta, jos et käytä kerralla

 Puhdista automaattiruiskut säännöllisesti (Luken 
tietokortti)

 Kertakäyttöruisku on kertakäyttöinen, käytä vain 
yhdellä rokotuskerralla ja vain yhdelle rokotteelle

 Vaihda neula riittävän usein

 Älä ota pullosta rokotetta samalla neulalla, jolla 
pistät eläintä

 Anna rokote oikeaan pistoskohtaan

 Huolehdi sisäisestä ja ulkoisesta tautisuojauksesta 
tautipaineen alentamiseksi

https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/Rehutaulukot/Tietosiilo/Tietokortit/automaattiruisku.pdf


Oikea 
rokotuskohta 
(Luken tietokortti)

 Lihakseen: niskaan välittömästi 
korvien takana sijaitsevalle alueelle 
(kuvaan merkitty soikiolla). 
 ruisku ja neula ovat 90° kulmassa sian ihoa vasten. 

 Täysikasvuisilla: kämmenen leveyden verran 
niskasta alaspäin ja noin 5-7,5 cm korvan tyvestä 
kaudaalisesti. 

 Liian pinnallisesti tai liian taakse annettu ruiske voi 
jäädä rasvakudokseen, mistä se imeytyy hitaasti tai 
ei ollenkaan. 

 Jos ruiske annetaan liian alas, korvan tasosta 
ventraalisesti, se voi mennä sylkirauhaseen, mikä 
on sialle kivuliasta. 

 Takapään lihaksiin ei saa ruiskuttaa 
mitään lääkkeitä.

https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/Rehutaulukot/Tietosiilo/Tietokortit/injektiot.pdf


Sikojen ulkoilu

 Terveydenhuollossa huomioitava ulkoilun 
tautiriskit mm. 

 Sikaruusu, salmonella, sikadysenteria, 
trikiini, lawsonia, influenssa, afrikkalainen 
sikarutto

 Sikavan kansallisen tason ehtona ulkoilevien 
sikojen vuosittainen näytteenotto 
salmonellan ja sikadysenterian varalta

 Näytteet otetaan ulkoilukauden päättyessä

 Sikavan erityistasolla ei eläimiä saa 
ulkoiluttaa

 Ruokaviraston uudet videot:
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elainte
npito/elainten-terveys-ja-
elaintaudit/elaintaudit/siat/afrikkalainen-
sikarutto/asf-videot/

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/siat/afrikkalainen-sikarutto/asf-videot/


Kiitos mielenkiinnostanne!


