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Hengitystietulehdukset ovat tärkeä sairausryhmä lihasioilla maailmalla, mutta niiden merkityksestä 

Suomessa ei tiedetä. Tässä esityksessä kerrotaan Helsingin yliopiston tutkimusprojektista akuutin 

yskän esiintyvyydestä ja taudinaiheuttajista maassamme. Tämän lisäksi työ jatkuu hankkeessa 

kroonisten tulehdusten eli keuhkokalvontulehdusten riskitekijöiden selvittämisessä tilatasolla.  

 

Suomesta on saneerattu pois monia sikojen hengitystieinfektioita. Tällä hetkellä porsasyskä on lähes 

voitettu. Samaan aikaan tilalle on noussut sikainfluenssa ja mahdollisesti sirkovirus ja samalla 

aktinobasilloosin eli paiseisen keuhko- ja keuhkokalvontulehduksen merkitys on ehkä noussut. 

Sikojen hengitystiesairauksia on mukana monia taudinaiheuttajia ja lisäksi yhteisinfektiot ovat 

mahdollisia. Projektin tavoitteena on selvittää, mitkä taudinaiheuttajat Suomessa saavat aikaan 

akuuttia yskää lihasikalassa.  

 

Toistaiseksi on päästy ottamaan näytteet 19 lihasikalassa, joissa siat ovat yskineet ja niillä on ollut 

kuumetta ja/tai syömättömyyttä. Oireet ovat olleet melko lieviä, kun tilalle on päästy 1-2 vrk:n 

kuluttua tiedosta taudinpurkauksen olemassaolosta. Tilalla on lopetettu 3 sikaa ja niiden 

keuhkopaketit on lähetetty tutkittaviksi Eviraan. Yskävaiheessa on otettu 20 oireilevalta sialta 

sierainlimanäytteet ja verinäytteet. Kuukauden kuluttua on verinäytteet otettu uudelleen. Osa 

laboratoriotuloksista on vielä saamatta. 

 

Kun ryhmitellään tilat taudinaiheuttajien mukaan, huomataan, että aktinobasilloosi (APP) on tärkein 

taudinaiheuttaja: 14 tilalla oli mukana APP joko yksin tai sekainfektiona. Kolmella tilalla löytyi 

yllättäen keuhkoista suolinkaisia ja kolmella tilalla muita bakteereita. Aikaisemmin tehty tutkimus 

on osoittanut, että Suomessa on runsaasti eri APP serotyyppejä, joilla on eri taudinaiheutuskyky ja 

että lähes kaikilla tiloilla on vasta-aineita jotakin serotyyppiä vastaan. Ongelmaserotyypiksi nousee 

kakkonen.  

 

APP kantojen lääkeaineherkkyyden tutkiminen osoitti, että kannat ovat edelleen melko herkkiä 

useimmille lääkeaineille, mutta löysimme myös resistenttejä tai lähes resistenttejä kantoja 

tetrasykliiniä, sulfa-trimetopriimiä ja ampisilliinia vastaan. 

 

Sikainfluenssa ei löytynyt yhdenkään tilan sierainlimanäytteistä. Selitys lienee se, että tutkijat olivat 

myöhässä: usein oli jo odoteltu jokunen päivä ennen tutkijoille soittamista. Sikainfluenssavirus 

erittyy tyypillisesti vain aivan yskän alkuvaiheessa. Noin kolmanneksella tiloista paljastui 

influenssan vasta-aineita, joiden merkitystä on vaikea arvioida. Sirkovirusta löytyi vain muutaman 

sian keuhkopaketista. Tarkoituksena on tutkia vielä sirkovirusten varalta verinäytteet.  

 

Yhteenvetona mainittakoon, että APP on tärkeä äkillisen yskän aiheuttaja, ja ilmeisesti sen 

serotyyppi 2 on Suomessa ongelmallisin. Bakteeri on herkkä suurelle osalle lääkeaineita, mutta 

vastustuskykyisiä kantoja osalle lääkkeistä löytyy. Sirkovirusta ja sikainfluenssaa löytyy 

yksittäistapauksia, samoin sekainfektioita ja suolinkaista! 

  

Ohjeena yskäsikalaan annettakoon, että hoidetaan nopeasti tautitapaus tarvittaessa lääkitsemällä ja 

laittamalla olosuhteet kuntoon. Useimmiten lääkitys joudutaan aloittamaan ennen 

laboratoriotulosten saapumista, mutta siitä huolimatta on erittäin tärkeää, että yskätiloilla otetaan 

näytteet ja päästään oikeaan diagnoosiin.  


