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Trikiini on lihaa syövien nisäkkäiden kosmopoliitti loinen, joka voi tarttua ihmiseen. Trikiinillä on
taloudellista merkitystå, sillä esimerkiksi kaikki myytävä sianliha tarkastetaan vaarallisen loisen
varalta. Trikiinilajeista Trichinella spiral¡s, T. nativa sekä todennäköisesti T. britoviesiintyvät
Suomessa. Trikiini on poikkeuksellinen loisnematodi, koska sen pääisäntä toimii myös väli-isäntänä.
Eläin tai ihminen voi saada tartunnan syötyään infektoitunutta lihaa. Mahanesteen vaikutuksesta
lihaskudoksesta vapautuneet toukat parittelevat aikuistuttuaan. Poikaset vaeltavat kudoksiin, missä
ne kapseloituvat ja jäävät odottamaan uutta isäntää säilyttäen infektiivisyytensä jopa vuosikausia.
Rottaa (Raffus norveglcus) pidetään yhtenä tärkeimmistä trikiinin levittäjistä ja reservuaareista.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää trikiinin yleisyyttä rotissa, loisen vaikutusta
isäntäeläimeen sekä etsiä loisen esiintymistä ja leviämistä selittäviä alueellisia ja ympäristöstä
riippuvia tekijöitä. Tutkimusalueiksi oli valittu 12 samankaltaista kaatopaikkaa Perttelin, Kuusjoen,
Huittisten, Kokemäen, Oripään, Pöytyän, Nakkilan, Noormarkun, Alastaron, Punkalaitumen,
Mouhijärven ja Lavian kunnista. Pyynnit tehtiin 8.4.-16.9.1994. Rotat punnittiin, mitattiin, rasvamäärä
arvioitiin silmämääräisesti, testikset sekä munasarjat punnittiin ja selän arvet laskettiin sosiaalisen
aseman määrittämiseksi. Kaikkia an 571 rotan pallealihaksen munuaistapista ja ympäröivästä
kudoksesta otettiin 1 g:n näytepalat, jotka tutkittiin Stomacher-digestiolla. Menetelmässä trikiinin
toukat vapautetaan lihaskudoksesta pepsiinin ja suolahapon avulla. Toukat laskettiin petrimaljoilta ja
tulos ilmoitettiin toukkaa grammassa (lpg) näytettä.

Tutkimustulokseni tukivat käsitystä, että trikiini on ainakin paikallisesti yleinen loinen Suomessa.
Koko aineiston trikiiniprevalenssi oli 25o/o, mutta alueiden väliset erot olivat suuria vaihdellen 5-
49o/o:änja loispopulaatio oli voimakkaasti kasautunut. Keskimääräinen intensiteetti oli 106.7 toukkaa
grammasssa (lpg) näytettä vaihdellen 0.1:n ja ô925 lpg:n välillä. Naarailla oli koiraita useammin
trikiiniä ja infektiot olivat voimakkaampia, mutta iällä ei ollut selvää vaikutusta prevalenssiin eikä
intensiteettiin. Loisen esiintymisen ja isännän kunnon välillä ei ollut yhteyttä, mutta syksyn
aineistossa voimakkaammin infektoituneilla yksilöillä olivähemmän rasvaa kuin lievästi
infektoituneilla rotilla. Sosiaalisessa hierarkiassa alempiarvoisilla naarasrotilla esiintyitrikiiniä
enemmän kuin korkeassa asemassa elävillä. Rottapopulaation tiheydellä ei näyttänyt olevan yhteyttä
trikiinin esiintymiseen, sen sijaan jätemäärËi vaikutti positiivisesti loisen yleisyyteen syksyn
aineistossa. Loisella ei havaittu olevan selväå kuolleisuusvaikutusta.

Sukupuolien väliset erot trikiinin esiintymisessä voivat johtua hormanaalisista tekijöistä. Mahdollisesti
matuurit naaraat ovat hormonaalisista syistå herkempiä trikiinille. Jos sukupuolien välillä on eroja
kannibalistisessa käyttäytymisessä voisi se vaikuttaa naaraiden suurempaan loistaakkaan.
Todenäköinen syy ikävaikutuksen puuttumiseen lienee rotan lyhyessä elämänkaaressa. Trikiini eijaa
suolistovaiheen jälkeen isännån ravintoresursseja, mikä voi selittää sen ettei loisella näyttänyt olevan
vaikutusta isännän kuntoon. On myös mahdollista, että tietyt rottakannat ovat vastustuskykyísempiä
trikiínille kuin toiset.

Vaikka rottapopulaation tiheys ja trikiinien esiintymisellä ei näyttänyt olevan selvää yhteyttä, pidän
todennäköisenä että populaatiotiheys vaikuttaa loisen esiintymiseen. Rottapopulaatioiden tiheydet
kaatopaikoilla ovat suuria 'luonnonpopulaatioihin" verrattuna. Kannibalismia on pidetty tärkeimpänä
syynä trikiinin leviämiseen populaatiossa ja sitä esiintyy erityisesti tiheissä populaatioissa, missä
sosiaalinen stressi on voimakasta. Stressi voi myös heikentää vastustuskykyä ja altistaa
loisinfektiolle.
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