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1 JOHDANTO 

Hännänpurenta on merkittävä ongelma sianlihan tuotannossa (katsauksessa Schrøder-

Petersen & Simonsen 2001). Se aiheuttaa tappiota tuotannossa kasvun hidastumisen ja 

lihantarkastushylkäysten myötä lähinnä kasvatuksen lihasikavaiheessa (Harley ym. 

2012, katsauksessa Sonoda ym. 2013). Lisäkuluja aiheuttaa myös lääkityskulut, koska 

hännänpurennan uhrit vaativat antibioottihoidon.  Hännänpurenta on yleisimpiä 

antibioottihoitoa vaativia sairauksia suomalaisessa sianlihan tuotannossa (Heinonen 

ym. 2001).  Hännänpurenta lisää tuottajan työmäärää sairaiden eläinten hoidon myötä 

ja siten taloudellista tappiota menetetyn työajan muodossa (Harley ym. 2012). 

Tutkielman aiheena on sikojen hännänpurennan yhteys suolistoinfektioihin. Tutkielma 

on kirjallisuuskatsaus. Tutkielman tarkoituksena on kartoittaa ja pohtia sikojen 

hännänpurennan altistavia tekijöitä ja hännänpurennan yhteyttä suolistoinfektioihin. 

Lisäksi tutkielmassa käsitellään hännänpurennan vaikutuksia sian fysiologiaan, 

hyvinvointiin ja terveydentilaan. Tilatason terveysongelmien tiedetään olevan riski 

hännänpurennan esiintymiseen (Moinard ym. 2003). Suolistoinfektioiden osuutta on 

tutkittu vasta vähän, mutta on viitteitä siihen, että ne saattavat altistaa 

hännänpurennalle. 

 

2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

2.1 Yleistä tietoa hännänpurennasta 

Hännänpurennalla tarkoitetaan sitä, että sika pureskelee toisen sian häntää aiheuttaen 

kipua, haavaumia, verenvuotoa ja tulehdusreaktion (katsauksessa Schrøder-Petersen & 

Simonsen 2001). Hännänpurennan johdosta häntä voidaan kokonaisuudessaan purra 

irti. Lievimmässä muodossa hännän ihoon muodostuu pieniä haavaumia hännän 

kevyen pureskelun tai imemisen seurauksena (Schrøder-Petersen ym. 2003). Tämä on 

yleensä ympäristön tutkimista, joka kohdistuu karsinatoveriin, eikä varsinaista 

häiriökäyttäytymistä. Seuraava muodossa havaitaan selviä vuotavia haavaumia. Lisäksi 

käyttäytyminen on enemmänkin puremista kuin kevyttä manipulaatiota. Nämä 

muodot saattavat esiintyä pitkällä aikavälillä sikalassa, jossa on esimerkiksi 
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olosuhdeongelmia kuten virikkeiden puutetta. Äkillisissä hännänpurennan 

purkauksissa esiintyy voimakasta puremiskäyttäytymistä ja häntä saatetaan purra 

pitkältä matkalta irti (katsauksessa Taylor ym. 2010). Lisäksi on ns. pakkomielteinen 

hännänpurenta (van de Weerd ym. 2005). Siinä toistuvasti käydään puremaan toisen 

sian häntää. Saattaa olla, että veri houkuttaa tällaista purijaa.  Muita hännänpurentaan 

verrattavia muotoja sikojen häiriökäyttäytymisessä ovat karsinatovereiden korvien tai 

kylkien pureminen (Hunter ym. 2001). On selvää, että hännänpurennan eri muotoihin 

liittyy erilaiset altistavat tekijät. Lisäksi hännänpurentaa pidetään jossain määrin 

opittuna häiriökäyttäytymisenä, jossa siat ottavat toisistaan mallia ja alkavat purra 

muiden häntiä (katsauksessa Schrøder-Petersen & Simonsen 2001). 

On yleisesti tiedetty, että hännänpurenta on yksittäisistä syistä tärkeimpiä sikojen 

hyvinvointia alentavia tekijöitä. Tämän vuoksi hännänpurennan esiintymistä sikalassa 

voidaan käyttää eräänlaisena hyvinvoinnin mittarina. Hännänpurenta puhkeaa usein 

yllättäen ja saattaa levitä nopeasti karsinassa (katsauksessa Taylor ym. 2010).  

Tutkimuksessa on todettu, että sairaat siat joutuvat herkemmin hännänpurennan 

uhriksi (Moinard ym. 2003). Jotkut sairaudet lisäävät hännänpurennan riskiä tilatasolla. 

Ainakin se on todettu, että hoitamattomat hengitysteiden sairaudet saattavat altistaa 

hännänpurennan puhkeamiselle. Suolistosairauksien ja hännänpurennan mahdollisista 

yhteyksistä on vähemmän tietoa, kuitenkin niillä saattaa olla yhteyttä.  

Hännät voidaan purennan ehkäisemiseksi typistää porsailta, mutta Suomessa tämä on 

kokonaan kiellettyä (Eläinsuojeluasetus 396/1996, 14 §, alakohta 6a). Koko EU:n 

alueella rutiininomainen häntien typistys on kiellettyä (Euroopan unionin neuvoston 

direktiivi 2008/120/EY sikojen suojelun vähimmäisvaatimuksista, liite 1, luku 1, kohta 

8, alakohta 2). Typistämistä tehdään silti edelleen säännönmukaisesti (Harley ym. 

2012, henkilökohtainen tiedonanto: Camilla Munsterhjelm). Hännän typistäminen 

paljastaa ihon alla olevat kudokset samalla tavalla kuin hännänpurenta ja altistaa sitä 

kautta infektioille (katsauksessa Schrøder-Petersen & Simonsen 2001). Lisäksi hännän 

typistämisen seurauksena sioilla esiintyy todennäköisesti haamukipua. Häntien 

typistäminen on tehokkain yksittäinen keino estää hännänpurentaa (Hunter ym. 2001). 

On kuitenkin todistettu, että häntien typistämisen seurauksena siat purevat 
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helpommin karsinatovereiden korvia, koska häntien typistäminen ei poista taustalla 

olevaa hännänpurennalle altistavaa tekijää. 

2.2 Hännänpurennan etiologia 

Hännänpurentaa ei ilmeisesti aiheuta aggressiivisuus (katsauksessa Schrøder-Petersen 

& Simonsen 2001). Aggressiiviseen käyttäytymiseen liittyvät ihovauriot esiintyvät 

ympäri ruhoa eivätkä varsinaisesti kohdistu häntään.  Hännänpurenta liittyy enemmän 

olosuhdeongelmiin, jolloin häntiä pureva yksilö on tyytymätön elinympäristöönsä ja 

elämäänsä. Hännänpurennan taustalla on todennäköisesti lähes aina stressi. Ongelmia 

aiheuttavat esimerkiksi liian suuri eläintiheys, virikkeiden puute, huono ilmavaihto tai 

veto, veden puute, melu, sikalan huono terveystilanne ja ruokintaongelmat, joka pitää 

sisällään ruuan laadusta johtuvat seikat ja ruokintajärjestelyt (Taylor ym. 2012). Suuri 

ryhmäkoko taas sinänsä ei altista hännänpurennalle. Ongelmia ei esiinny, mikäli tilaa ja 

ruokintapaikkoja on riittävästi (Schmolke ym. 2003). Hännänpurennan voi laukaista 

myös eläinryhmien sekoittaminen (Erhard ym. 1997). Hännänpurenta aiheuttaa usein 

lisääntynyttä levottomuutta karsinassa, joka johtaa edelleen lisääntyvään 

puremiskäyttäytymiseen. Myös verinen hännänpää ja se, että uhri yleensä heiluttaa 

kipeytynyttä häntää normaalia enemmän, houkuttaa muita sikoja puremaan 

(katsauksessa Shrøder-Petersen & Simonsen 2001). Porsaiden alhaisen vieroitusiän on 

mahdollisesti todettu olevan myös riskitekijä. Nuorilla porsailla on edelleen voimakas 

imemisentarve. Porsaat tyydyttävät imemisentarvetta karsinatovereihin. Imemisen 

seurauksena iho saattaa vaurioitua ja se houkuttaa puremaan. 

Viime vuosina on alettu tutkia yksilötason alttiutta hännänpurennalle. Sitä, miksi tietty 

sika alkaa purra häntiä, vaikka toinen vastaavissa olosuhteissa ei. Tutkimuksissa on 

otettu huomioon sisäisiä tekijöitä kuten genetiikka. Wilsonin ym. (2012) tutkimuksessa 

havaittiin hännänpurijoiden ja uhrien geeniekspressiota ja havaitsivat tiettyjä 

kromosomeja, jotka saattavat olla yhteydessä joko purijaksi tai uhriksi joutumiselle. 

Myös toinen tutkimus tukee tätä tulosta. Siinä havaittiin, että purijoihin tai uhreihin 

kuulumattomilla sioilla geeniekspressio poikkeaa sekä purijoista että uhreista 

(Brunberg ym. 2013a). Kuitenkin geeniekspressioon vaikuttavat vahvasti 

ympäristötekijät, tärkeimpänä stressi (Brunberg ym. 2013b). Sekä purijoilla että 
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uhreilla on autonomisen hermoston suhteen eri fenotyyppi, jos vertaa niitä 

kontrollisikoihin, jotka eivät kuulu kumpaakaan kategoriaan (Zupan ym. 2012). 

Yksilöillä on eroja siinä, miten siat reagoivat stressaaviin tilanteisiin ja ympäristön 

muutoksiin. Epäsuoria geneettisiä vaikutuksia tutkimalla on saatu hännänpurennankin 

suhteen löydöksiä (Camerlink ym. 2015). Tutkimuksessa havaittiin, että 

hännänpurentaa ja muuta epätoivottua sosiaalista käyttäytymistä on vähemmän, kun 

on valittu sikoja, joiden kasvu on nopeaa. Tällaisten sikojen valitseminen 

jalostussuunnitelmaan ja olosuhteiden, etenkin virikkeiden, kuntoon laittaminen 

vaikuttaisivat olevan tärkeimpiä ennaltaehkäiseviä tekijöitä. Useissa tutkimuksissa on 

todettu, että karjut ja leikot purevat enemmän häntiä kuin naaraat, mikäli verrataan 

ryhmiä, jotka ovat lajiteltu sukupuolen mukaan (Harley ym. 2012, Kristas ym. 2007, 

Wallgren & Lindahl 1996). Useasti on tutkittu myös rodun vaikutusta hännänpurennan 

alttiudelle (Breuer ym. 2003, Westin 2003). Tulokset ovat kuitenkin ristiriitaisia, eikä 

niiden perusteella löydy rotuun liittyvää hännänpurenta-alttiutta. 

Välittäjäaineiden epänormaali toiminta tai määrä saattaa myös altistaa 

hännänpurennalle. Etenkin serotoniinin yhteyttä hännänpurentaan on viime aikoina 

tutkittu. Serotoniini on aivojen välittäjäaine, joka osallistuu mielialan, syömisen 

(ruokahalun) ja unen säätelyyn (Salyer ym. 2014). Sillä on rauhoittava vaikutus (Peeters 

2005).  Sekä hännänpurijoilla että uhreilla on havaittu elimistössä normaalia 

matalampi serotoniinipitoisuus (Winanda ym. 2014, Ursinus ym. 2014). Taustalla on 

todennäköisesti eri syyt alhaisille veren serotoniinipitoisuuksille. Uhreilla se 

todennäköisesti johtuu masennuksesta (Ursinus ym, 2014).  Kyseisessä tutkimuksessa 

todettiin, että serotoniinipitoisuus vaihtelee sian elinaikana eikä ole esimerkiksi 

purijoilla jatkuvasti alhainen. Alentunut serotoniinipitoisuus ajoittuu kuitenkin usein 

hännänpurennan yhteyteen. 

2.3. Hännänpurennan hoito 

Hännänpurenta hoidetaan 3-5 päivän mittaisella antibioottikuurilla (yleensä G-

penisilliini) sekä kipulääkityksellä (Eviran mikrobilääkesuositus). Tärkeimpiä asioita on 

kuitenkin uhrin eristäminen muista omaan sairaskarsinaan (D’Eath R. B. ym. 2014) . 

Tällöin luonnollisesti pureminen loppuu, mutta uhrin kokema stressi vähenee myös. 
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Lisäksi sairas yksilö voi jäädä ruokintatilanteissa alakynteen tai se ei uskalla hakeutua 

syömään lainkaan, joten on tärkeää turvata sen ravinnonsaanti. Purija voidaan myös 

poistaa karsinasta, mikäli kyseessä on yksittäinen häntiä pureva sika ja kyseinen yksilö 

havaitaan (Hunter ym. 2001). Purijat voidaan sijoittaa pienempiin ryhmiin ja 

karsinoihin, joissa niiden tarkkaileminen on helpompaa. Siitä on ristiriitaista 

tutkimustietoa, auttaako virikkeiden lisääminen vähentämään jo puhjennutta 

hännänpurentaa. 

2.4. Ruokinnan vaikutus hännänpurentaan 

Etenkin kuidun määrällä on havaittu olevan vaikutusta hännänpurennan 

vähentämiseksi. Kuitu saa sian tuntemaan olonsa kylläiseksi. (Bolhuis ym. 2010) 

Kylläisyyden tunteen puuttuminen laukaisee tällöin hännänpurennan. Sioilla on 

luontainen tarve tonkia ja etsiä syötävää. Sioilla tulisikin olla jatkuvasti saatavilla 

virikemateriaalia. Olki on erittäin hyvä vaihtoehto. Oljella on positiivinen vaikutus 

mahalaukun ja suoliston normaalin toiminnan kannalta. Lisäksi sillä on todettu olevan 

suora yhteys vähentyneeseen hännänpurentaan, virikemateriaalin muodossa, 

kuitulisänä (Scollo ym. 2013, Hunter 2001). Olki tarjoaa myös mukavamman 

makuualustan ja vähentää hännänpurentaa todennäköisesti myös sitä kautta 

(henkilökohtainen tiedonanto: Camilla Munsterhjelm). Kylläisyyden tunnetta 

pidetäänkin oljen osalta tärkeämpänä ennaltaehkäisevänä vaikutuksena. Toinen tärkeä 

tekijä on tonkimistarpeen täyttäminen. Lannanpoistojärjestelmien tukkeutumisriskin 

vuoksi olkea pystytään usein käyttämään rajallisesti. Tällöin virikkeistä parhaiksi 

vaihtoehdoiksi nousee esimerkiksi puu tai köydet, mistä siat saavat irrotettua 

materiaalia (D’Eath  ym. 2014). Eräässä tutkimuksessa käytettiin virikemateriaalina ja 

tutkimuksen arvioinnissa juuttisäkkejä (Camerlink ym. 2015). Myös olki- tai heinähäkit 

ovat erinomainen vaihtoehto. Usein lisättyä olkea pidetään parempana vaihtoehtona 

kuin olkikuivitettua karsinaa, sillä siat käyttävät puhtaita olkia mieluummin 

tonkimiseen (Hunter ym. 2001). Mikäli ne ovat olleet pitkään karsinassa ne saattavat 

olla ulosteen ja virtsan likaamia eivätkä houkuttele sikoja. Kun siat eivät virikkeiden 

puuttuessa saa toteuttaa luontaisia tarpeitaan, voi tämä ilmentyä hännänpurentana. 

Tällöin tonkimisen ja pureskelun tarvetta kohdistetaan häntiin.   
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Ruokintajärjestelyistä hännänpurentaan vaikuttavat ruokintapaikkojen ja 

ruokintakertojen määrä. Mikäli ruokintajärjestelyissä tapahtuu muutoksia, voidaan 

havaita epänormaalia käyttäytymistä. Esimerkiksi ruokinta-ajan muuttuminen tai 

totutun ruoka-annoksen väliin jääminen saattaa laukaista hännänpurentaa 

(katsauksessa Taylor ym. 2010). Tämä vaikuttaa eniten niillä, joiden ruokinta on 

automatisoinnin vuoksi säännöllistä. Jos siat ovat tottuneet ruokinta-ajan vaihteluihin, 

ne eivät stressaannu siitä yhtä helposti (Moinard ym. 2003). Liian suuri eläintiheys 

kaukalon pituuteen suhteutettuna aiheuttaa usein hännänpurentaepidemian 

puhkeamisen (Hunter ym. 2001). Vapaaruokinta-automaatteja pidetään myös 

huonona vaihtoehtona, koska vain harva sika mahtuu kerralla syömään (Chambers ym. 

1995). 

Aminohappojen osalta sekä puute että ylimäärä saattavat aiheuttaa hännänpurentaa. 

Ainakaan suomalaisessa sianlihantuotannossa varsinaista proteiinien puutetta tuskin 

esiintyy, koska päiväkasvut ovat niin hyvällä tasolla (Munsterhjelm 2004). 

Aminohappojen suhteiden vaihtelulla sen sijaan saattaa olla merkitystä, toki 

nykyaikainen ruokinta on edistyksellistä ja tämän merkitys siksi vähäinen. 

Välttämättömän aminohapon, lysiinin osalta tasapaino on erityisen tärkeää. Siat 

osaavat luontaisesti etsiä lysiinipitoista ravintoa (katsauksessa Taylor ym. 2010). 

Ravinnon liian matalan lysiinipitoisuus aiheuttaa sen, että siat alkavat etsiä sitä 

karsinasta. Se lisää karsinatovereiden häntien manipulaatiota. Lisäksi lysiinillä on 

todettu olevan stressiä lievittävä vaikutus (Srinongkote ym. 2003). Lysiini on 

sianlihantuotannossa muutenkin tärkeä aminohappo, koska sillä on suuri rooli kasvun, 

rehuhyötysuhteen ja ruhon luokituksen suhteen (Morales ym. 2014). Eräällä toisella 

välttämättömällä aminohapolla, tryptofaanilla puolestaan on vaikutusta niin ikään 

rauhalliseen käyttäytymiseen sekä stressifysiologiaan lieventävästi (Salyer ym. 2014, 

Henry ym. 1992, Koopsman ym. 2006). Tryptofaani on aivojen välittäjäaineen, 

serotoniinin, esiaste. Serotoniini ei läpäise veri-aivoestettä, vaan läpäisevä aine on 

serotoniinin esiaste 5-hydroksitryptamiini. Samaa kuljetusmekanismia käyttävät myös 

neutraalit pitkäketjuiset aminohapot. Näiden runsas pitoisuus ravinnossa ja sitä kautta 

veressä voi vähentää tryptofaanin pääsyä aivoihin ja siten serotoniin pitoisuutta (Salyer 

ym. 2014). Lisäksi kasvavalla sialla tryptofaania tarvitaan suolen normaaliin 
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kehittymiseen (Koopsman ym. 2006). Tryptofaani on myös melatoniin esiaste. 

Melatoniini säätelee vuorokausirytmiä. Tryptofaanin liiallinen saanti vähentää 

ruokahalua ja kasvua.  

Palanderin (2013) tutkimuksessa on havaittu, että hännänpurennan uhreilla on veressä 

matalampi aminohappopitoisuus, jos verrataan kontrollisikoihin, jotka eivät ole 

purijoita tai uhreja. Yksi syy saattaa olla se, että emotionaalisten sikojen elimistössä on 

havaittu nopeampaa proteiinien ja aminohappojen hajoamista (Sève ym. 1991). Minkä 

tahansa infektion aiheuttama immuunipuolustuksen aktivoituminen saa aikaan 

suurentuneen aminohappojen tarpeen (Goodband ym. 2014). Tämä saattaa johtua 

myös siitä, että uhrien suolistossa on heikentynyt ravintoaineiden imeytyminen tai 

siitä, että sairas sika syö vähemmän, jolloin aminohappojen saanti vähenee. 

Suolan vaikutuksesta hännänpurennan ehkäisyssä on tehty myös tutkimuksia. Suolan 

puutteen vuoksi verinen häntä voi houkuttaa sikaa puremaan, vaikka puute ei 

itsessään aiheuta hännänpurentaa (Fraser 1987b). Kyseisessä tutkimuksessa suolan 

puutteesta kärsivät siat purivat veristä hännän mallia useammin kuin kontrollisiat. 

Suolan puute voi siis pahentaa muusta syystä puhjennutta epidemiaa. Lisäksi stressi 

voi lisätä natriumin erittymistä (Tsourgiannis ym. 2002). Tämä voi selittää sen, että 

suolan lisääminen ruokaan voi rajoittaa puhjennutta hännänpurentaa. 

Ravinnon magnesiumlisällä on todettu olevan rauhoittava ja epätoivottua käytöstä 

vähentävä vaikutus. Sikojen veren kortisolipitoisuus on pienempi ja hännänpurentaa 

esiintyy vähemmän (O’Discoll ym. 2013). Matalampi kortisolipitoisuus viitta stressin 

lievittymiseen. Magnesium toimii kalsiumin vastavaikuttajana hermo-lihasliitoksessa ja 

hidastaa signaalin kulkua (Peeters  ym. 2005). Magnesiumista on kuitenkin 

kirjallisuudessa ristiriitaista tietoa, eikä sen vaikutus siksi ole todennäköisesti kovin 

suuri. 

Muidenkin hivenaineiden ja mineraalien puutos saattaa laukaista 

hännänpurentaepidemian (katsauksessa Schøren-Petersen & Simonsen 2001). Pieni 

määrä verta houkuttaa sikaa puremaan häntää esim. raudan puutoksesta kärsivällä 

sialla. Hännänpurennan uhri menettää rautaa verenvuodon seurauksena. Tämä saattaa 

aiheuttaa ketjureaktiomaisesti hännänpurennan pahenemista.  
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Raudanpuutos voi sialla johtua kolmesta tekijästä (Radostits ym. 2007): Rautaa ei 

saada ravinnosta riittävästi tai porsaat eivät ole saaneet rutiiniomaista rautainjektiota 

alle viikon iässä. Toiseksi se, että se ei imeydy normaalisti, vaikka ravinnossa olisi 

riittävät pitoisuudet. Myös kupari vähäinen määrä ravinnossa saattaa aiheuttaa sen, 

että rauta ei imeydy ohutsuolesta normaalisti (Lee ym. 1968). Kuparia tarvitaan myös 

maksassa, jossa raudan jatkokäsittely tapahtuu. Kolmas vaihtoehto on se, että 

punasoluja menetetään, esimerkiksi aiemmin mainitun verenvuodon seurauksena. 

Myös muiden sairauksien seurauksena syntynyt anemia saattaa aiheuttaa 

hännänpurentaa. Voidaan ajatella, että suolistoinfektiot voivat vaikuttaa tähän 

epäsuorasti. Suolistoinfektion aiheuttama imeytymishäiriö on mineraalien ja 

hivenaineidenkin suhteen mahdollinen. 

2.5. Hännänpurennan aiheuttamat muutokset sian elimistössä  

Hännänpurenta voi pahimmillaan johtaa yksilön kuolemaan, joka johtuu voimakkaasta 

verenvuodosta (katsauksessa Schrøder-Petersen & Simonsen 2001). Tämä on kuitenkin 

harvinaista. Hännänpurennan seurauksena tyypillisiä muutoksia sian elimistössä ovat 

märkäpaiseet ympäri ruhoa sekä niveltulehdusten kasvanut riski (Kritas ym 2007). 

Hyvin yleistä on, että vakavan hännänpurennan seurauksena keuhkoihin muodostuu 

tulehdusmuutoksia, lähinnä paiseinen keuhkotulehdus (Harley ym. 2012, van den Berg 

ym. 1981). Patologisissa tutkimuksissa on osoitettu, että purrun ja ulospäin 

parantuneen hännän terveen ihon alla saattaa olla hyvin voimakas tulehdusreaktio 

(Munsterhjelm ym. 2013). 

Hännänpurenta johtaa paikalliseen kudostuhoon, tulehdusreaktioon ja bakteeri-

infektioon. Infektoivat bakteerit ovat peräisin sian suuontelosta ja elinympäristöstä. 

Usein etenkin häntänikamissa on osteomyeliitti eli luumätä hännänpurennan 

seurauksena (van der Berg J. 1982). Hännänpurenta saa aikaan yleisen 

immuunipuolustuksen aktivaation uhreilla. Hännänpurenta nostaa akuutin faasin 

proteiinien määrää elimistössä (Heinonen ym. 2009). Heinosen tutkimuksen mukaan, 

mitä vakavampi hännänpurenta on, sitä suurempi on akuutin faasin proteiinien 

pitoisuus. Tutkimuksen mukaan systeeminen infektio ja märkäpaiseiden 

muodostuminen nostavat akuutin faasin proteiinien määrää entisestään. Paiseet 
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muodostuvat lievimmässä muodossa tavallisesti paikallisiin imusolmukkeisiin ja 

selkärankaan bakteereiden siirryttyä sinne imuteiden ja laskimoiden kautta (Heinonen 

ym. 2010). Vakavassa hännänpurennassa paiseita muodostuu bakteereiden levittyä 

verenkierron välityksellä, jolloin sialla on ollut bakteremia. Selkäydinkanavan 

osuudesta tulehduksen leviämiseen ollaan ristiriitaista mieltä. Sian selkäydinkanava 

päättyy lannerankaan, jonne hännänpurenta ei yllä (katsauksessa Schrøder-Petersen & 

Simonsen 2001). 

Tutkimuksen mukaan hännänpurennan uhriksi joutuvalla sialla painon kehitys hidastuu 

selvästi (Sinisalo ym. 2012). Sama kehitys jatkuu teurasikään saakka, vaikka pureminen 

loppuu ja sika hoidetaan asianmukaisesti antibiootein (Wallgren & Lindahl 1996). 

Hidastuminen saattaa johtua ravintoaineiden imeytymisen heikkenemisestä tai siitä, 

että uhri välttelee ruokintapaikkaa pelätessään purruksi joutumista. Myöhemmin 

Suomessa tehdyssä tutkimuksessa teurassikojen painon seurannassa on havaittu myös 

hännänpurijoilla keskimääräistä alhaisempi paino kuin terveillä sioilla (Valros ym 2013). 

Sekä uhrilla että purijalla on siis suurempi riski jäädä kasvussa jälkeen muihin sikoihin 

verrattuna. Jo aiemmin tehdyissä tutkimuksissa on havaittu, että purija on usein 

lähtökohtaisesti muita pienempi. Taustalla saattaa olla se, että pienempi sika jää 

ruokinnan aikaan alakynteen ja ei pysty puolustautumaan suurempia karsinatovereita 

vastaan muulla tavalla kuin hännänpurennalla (katsauksessa Schrøder-Petersen & 

Simonsen 2001). Pienemmät siat eivät pärjää tappeluissa suurempia vastaan. Tuore 

Camerlinkin (2015) tutkimus osoittaa, että sellaiset sioilla, jotka geeniperimän puolesta 

kasvavat nopeammin, eli joiden päiväkasvu on suurempi, esiintyy vähemmän 

hännänpurentaa. Yksittäisessä sikalassa kuitenkin jalostustavoitteet on valittu tiettyyn 

suuntaan, eikä sikalan sisällä pitäisi kovin suuria vaihteluita olla kasvun suhteen, jos 

asiaa katsotaan jalostuksellisesta näkökulmasta.  

Viime vuosina on tutkittu hännänpurennan ja veren kortisolipitoisuuden yhteyttä. 

Kortisolipitoisuutta on mitattu syljestä ja verestä (Ursinus ym. 2014, Valros ym. 2013) . 

Hännässä olevat haavaumat ja siitä johtuva tulehdusreaktio aiheuttavat kipua, joka 

yleensä pitkittyy (Valros ym. 2013). Krooninen kipu aiheuttaa stressiä ja sitä kautta 

nostaa veren kortisolipitoisuutta. On osoitettu, että hännänpurennan uhreilla on 
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korkeampi kortisolipitoisuus ja muutoksia kortisolinerityksen vuorokausirytmissä. 

Myös hännänpurijoilla on osassa tutkimuksista mitattu poikkeavia kortisoliarvoja.  

2.6. Suolistoinfektiot 

Mikrobien aiheuttamien, tarttuvien, suolistoinfektioiden lisäksi sioilla saattaa olla 

yleisen tulehdusreaktion aiheuttama inflammaatio suolessa. Lisäksi voi olla ärtyneen 

suolen oireyhtymä tai IBD eli inflammatory bowel disease (Smith F. ym 2010). Myös 

sisäloiset voivat aiheuttaa suolistossa tulehdusreaktion. Lievät, tartunnalliset tai ei-

tartunnalliset suolistotulehdukset eivät välttämättä aiheuta oireita, mutta niillä on 

negatiivinen vaikutus kasvuun. Nämä suolistoinfektiosta kärsivät siat voivat olla niitä 

pienikokoisia sikoja, jotka alkavat purra muiden sikojen häntiä. Lisäksi kuten aiemmin 

mainittiin, aktivoitunut immuunijärjestelmä saattaa aiheuttaa sian elimistössä 

katabolista tilaa. Sillä on vaikutusta etenkin, jos sian syöntikyky on heikentynyt. 

Suolistoinfektiot laskevat sikojen hyvinvointia ja tyytymättömyyden kautta voivat olla 

yhteydessä hännänpurentaan. Fysiologinen stressi voi heikentää suoliston 

immuunipuolustusta (Smith ym. 2010). Seuraavissa kappaleissa käsitellään 

suomalaisissa sikaloissa esiintyviä suolistoinfektioita, jotka esiintyvät vieroitetuilla 

porsailla ja lihasioilla, ja joilla saattaa olla yhteyttä hännänpurentaan. 

Suomessa suoritetussa tutkimuksessa on todettu hännänpurennan uhreilla selvästi 

yleinen tulehdusreaktio, osalla uhreista selvästi histologisia muutoksia ohutsuolen 

limakalvossa. (Munsterhjem ym 2013). Uhreilla on jejunumin suolinukan korkeus 

matalampi kuin terveillä kontrollisioilla (Palander ym. 2013). Kyseinen tutkimus 

osoittaa, että myös suolen kryptat ovat syventyneet hännänpurennan uhreilla. 

Sian sairastuminen suolistoinfektioon saattaa muuttaa suoliston toimintaa pysyvästi 

(Radostits ym. 2007). Suolinukka saattaa tuhoutua eikä palaa enää normaaliin 

toimintaan. Tuhoutumista voi tapahtua eriasteisesti. Histologisissa tutkimuksissa 

havaitaan, että villusten muoto on normaalia leveämpi ja lyhyempi sellaisilla sioilla, 

joilla on tai on ollut suolistoinfektio. Usein muutoksia tapahtuu sekä villuksissa että 

kryptissa. Suolinukan tuhoutuminen aiheuttaa ravintoaineiden imeytymisen 

heikkenemistä. Ravintoaineiden imeytymisen heikkeneminen saattaa aiheuttaa sen, 

että sika alkaa purra karsinatovereiden häntiä. Toisaalta myös sairas sika on alttiimpi 
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joutumaan uhriksi, koska sen käyttäytyminen ja aktiivisuus ovat muuttuneet. 

Kolmanneksi uhrille saattaa puremisen seurauksen syntyä verenkierron välityksellä 

yleinen tulehdusreaktio. On epätodennäköistä, että hännänpurennan aiheuttaman 

haavauman kautta leviäisi tartunnallinen suolistoinfektio. Yleinen tulehdusreaktio 

saattaa sen sijaan laskea immuniteettia sen verran, että sika herkistyy 

suolistoinfektiolle. 

Smithin ym. (2010) tutkimuksessa todettiin, että alhaisen vieroitusiän aiheuttama 

stressi voi heikentää suoliston immuunipuolustusta. Fysiologinen stressi voi altistaa 

sekä tartunnallisille että ei-tartunnallisille suolistotulehduksille. Altistuminen johtuu 

lähinnä ohutsuolen läpäisevyyden noususta (Moeser ym. 2007).  Voi siis olla, että 

vierotetun porsaan muutoinkin kokema stressi, vaikkapa hännänpurennasta johtuva, 

vaikuttaa sen suoliston kehitykseen ja aiheuttaa herkkyyttä suolistoinfektioille. Akuutti 

stressi aiheuttaa kortisolipitoisuuden nousun ja mastsolujen aktivaation (Smith ym. 

2010). Mastsoluista vapautuvat välittäjäaineet aiheuttavat inflammaation ja niiden 

aktivaatio saattaa jäädä krooniseksi. Vierotuksessa koetun stressin aiheuttamat 

muutokset suolistossa voivat siis vaikuttaa sian koko eliniän. 

Hyvin yleinen vieroitettujen porsaiden suolistoinfektio on Lawsonia intracellulariksen 

aiheuttama proliferatiivinen enteropatia (Guedes ym. 2002). Almond ja Bilkei, 2006 

ovat todenneet, että rokottaminen L. intracellularista vastaan laskee hännänpurentaan 

tai muuhun kannibalismiin liittyvää kuolleisuutta. Tämä todennäköisesti johtuu siitä, 

että sikalan terveydentila kohenee, kun proliferatiivinen enteropatia saadaan 

rajoitettua. Tällöin sikojen yleinen hyvinvointi paranee ja tarve hännänpurennalle tai 

muulle häiriökäyttäytymiselle vähenee. L. intracellularis on obligatorinen, 

solunsisäinen bakteeri, joka aiheuttaa ileiittiä välikasvatusikäisissä sioissa (Yates ym. 

1979). 

Proliferatiiviselle enteropatialle on tyypillistä kaksi muotoa. Tauti voi olla akuutti ja 

aiheuttaa veristä ripulia, jossa kuolleisuus saattaa nousta korkeaksi, tätä muotoa 

kutsutaan yleisesti hemorragiseksi enteropatiaksi (Yates ym. 1979, Guedes ym. 2002). 

Toinen muoto krooninen ja aiheuttaa lähinnä kasvun hidastumista. Kroonisessa 

muodossa on matala kuolleisuus (Guedes ym. 2002). Taudille on tyypillistä se, että se 
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tarttuu helposti useaan sikaan ja tauti säilyy kroonisena sikalassa (Jacobson ym. 2010). 

Lähes poikkeuksetta jokainen vieroitettu porsaserä saa tartunnan. 

Proliferatiivinen enteropatia saattaa kroonistua myös yksilötasolla ja infektion 

parannuttuakin jättää pysyviä vaurioita ohutsuolen limakalvoon (Smith & McOrist 

1997). Bakteeri lisääntyy ohutsuolen epiteelisoluissa, enterosyyteissä (Guedes ym. 

2002). Se aiheuttaa limakalvon paksuuntumista ja vaikuttaa suolen villusten kokoon 

madaltamalla niitä (Yates ym. 1979). Tällöin ohutsuolen pinta-ala pienenee ja 

ravintoaineiden imeytyminen ohutsuolesta heikkenee. Siten se vaikuttaa sian kasvuun 

koko loppukasvatuksen ajan. Tällaisia sikoja nimitetäänkin lautasioiksi. Ne ovat 

karsinatovereita selvästi laihempia ja pienempiä. Niillä on ruhossa lihas- ja 

rasvakudoksen osuus pienempi. Syy, miksi proliferatiivinen enteropatia voisi altistaa 

hännänpurennalle, saattaa olla se, että ohutsuolen kiputila ja epämukavuuden tunne 

saavat sian lisäämään puremiskäyttäytymistä syljen erittymisen lisäämiseksi. Lisäksi 

syynä saattaa olla suolistoinfektiosta johtuvat aiemmin ravintoaineiden 

imeytymishäiriöt, jotka puutostilan vuoksi johtavat hännänpurentaan. Näitä käsiteltiin 

aiemmassa kappaleessa. 

Toinen vieroitettujen porsaiden tärkeä ripulin aiheuttaja on Escherichia coli. 

Koliripulissa on usein taustalla olosuhdeongelmat, ruokinnan muutos vieroituksen 

jälkeen tai esimerkiksi huonot ternimaidon mukana saadut vasta-aineet eli passiivinen 

immuniteetti (Laine ym. 2008). Vasta-ainetason merkitys vieroitusikäisellä on kuitenkin 

pienempi kuin pikkuporsailla, sillä niiden pitoisuus laskee kuitenkin vieroitusiässä 

matalaksi ennen kuin sialle alkaa muodostua omia vasta-aineita elinympäristön 

patogeeneja vastaan. Sekä koliripuli että proliferatiivinen enteropatia ovat myös 

lihasioilla esiintyviä suolistotulehduksia (Rautiainen 1999). Lihasikalan ripuli on 

kuitenkin Suomessa huomattavasti harvinaisempaa kuin vieroitettujen porsaiden 

ripuli. 

Suolistoinfektioilla ja hännänpurennalla on yhteisiä altistavia tekijöitä, joten niiden 

yhtäaikainen puhkeaminen toisistaan riippumatta on mahdollista. Huono ilmanvaihto, 

liian korkea tai matala lämpötila tai suuret lämpötilavaihtelut altistavat etenkin 

proliferatiiviselle enteropatialle sekä E. colin aiheuttamalle vieroitusripulille (Laine ym. 
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2008). Muita olosuhteisiin liittyviä altistavia tekijöitä on ainakin liian suuri eläintiheys. 

Tälläkin tiedetään olevan yhteys sekä hännänpurentaan että suolistoinfektioihin. 

Kyseisillä tekijöillä on yhteys toki kaikkiin sikalan terveysongelmiin, kuten 

hengitystiesairauksiin. Usein olosuhteista johtuvat terveysongelmat esiintyvätkin 

samanaikaisesti. 

Tähän yhteyteen mainittakoon myös PMWS eli postweaning multisystemic wasting 

syndrome. Se on sirkoviruksen aiheuttama tautikompleksi. Siihen liittyy kasvun 

hidastumista ja voimakasta laihtumista ja usein myös suolistoinfektio, mutta myös 

muita oireita (Kim ym. 2004). Sirkovirusta vastaan on rokote, ja suuri osa suomalaisista 

porsaista rokotetaankin sitä vastaan (Atriatuottajat 2012).  

Myös mahahaavan yhteyttä hännänpurentaan on tutkittu. Mahalaukun 

ruokatorviosaan, jossa ei ole rauhasia, syntyy yleisimmin haavaumia (Cappai ym. 

2013). Mahahaavan syntymiseen vaikuttaa muun muassa ravinnon koostumus. 

(Robertson ym., 2002) Kuivalla, pelletöidyllä ruualla on suurempi riski mahahaavan 

syntymiseen kuin karkealla rehulla (Cappai ym. 2013). Liemiruokinnassa 

mahahaavariski on korkein, koska siinä on edellä mainittuihin vaihtoehtoihin 

verrattuna pienin kuitupitoisuus. Toinen tärkeä mahahaavan syntymiseen vaikuttava 

seikka on stressi (Bolhuis ym. 2006). Stressi lisää mahahappojen erittymistä ja altistaa 

siten mahahaavan syntymiselle. Mahahaavan aiheuttaman puremiskäyttäytymisen 

taustalla saattaa olla tarve lisätä syljen eritystä. Lisääntynyt syljen määrä mahalaukussa 

vähentää happamuutta ja sitä kautta vähentää mahahaavaoireilua. Tällöin siis 

mahahaavasta kärsivä sika saattaa olla purija. Yksi vaihtoehto voi olla se, että uhrin 

kokema stressi saa aikaan mahahaavan. Mahahaava saattaa olla niin syvä, että 

limakalvosta vuotaa verta ruuansulatuskanavaan (Preziosi ym., 2000). Seurauksena 

saattaa olla anemia, joka jo edempänä mainittiin hännänpurennan riskitekijöinä. 

Verenvuoto saattaa johtaa jopa sian äkkikuolemaan (Cappai ym. 2013). 

Parasiitit saattavat aiheuttaa suolistoinfektion. Tartunta on kuitenkin tällöin erittäin 

voimakas. Lievät sisäloistartunnat eivät vaurioita suolta eivätkä yleensä aiheuta oireita 

isäntäeläimelle (Saari 1999). Sisäloiset voivat vaurioittaa suolen limakalvoa, kun ne 

tarttuvat kiinni siihen. Se saattaa vähentää ravintoaineiden imeytymistä. Voimakas 
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sisäloistartunta voi vähentää ravintoaineiden imeytymistä myös sitä kautta, että 

sisäloiset käyttävät sian syömää ravintoa hyväkseen. Se vähentää selvästi kasvua ja on 

suhteessa loistartunnan voimakkuuteen. Lisäksi voimakas sisäloistartunta saattaa 

aiheuttaa anemiaa ja muita puutostiloja sian elimistöön. Yleisimpiä suomalaisissa 

sikaloissa esiintyviä sisäloisia ovat suolinkaiset ja piiskamadot. 

 

3 POHDINTA 

Suoraa yhteyttä hännänpurennan ja suolistoinfektioiden välillä on vaikea osoittaa. 

Tähän saakka tehdyt tutkimukset eivät riitä pitkälle vievien johtopäätösten 

tekemiseen. Sille, että hännänpurennan uhriksi joutuminen altistaisi suolistoinfektioille 

tai suolistoinfektio aiheuttaisi hännänpurentaa, ei pysty kirjallisuuden perusteella 

vetämään suoraa yhteyttä. Viitteinä mahdollisesta yhteydestä voi kuitenkin pitää sitä, 

että etenkin hännänpurennan uhreilla on löytynyt histopatologisia muutoksia 

ruuansulatuskanavan limakalvossa. Hännänpurentaa pidetään eräänlaisena 

hyvinvoinnin mittarina ja suolistoinfektiot siinä missä muutkin sikojen hyvinvointia 

alentavat tekijät altistavat helposti sille. Krooniset, hoitamattomat sairaudet voivat 

johtaa hännänpurentaan. Hännänpurenta on niin monen tekijän aiheuttama 

kokonaisuus, kun mietitään sen puhkeamista, että suoraviivaisten johtopäätösten 

vetäminen on haastavaa. On kuitenkin todennäköistä, että esimerkiksi proliferatiivinen 

enteropatia vaikuttaa sian yleisvointiin heikentävästi niin, että puremisen 

puhkeamisen todennäköisyys on suurempi. Hännänpurennan uhrilla 

immuunipuolustus joutuu koetukselle ja sitä kautta muidenkin infektioiden saaminen 

on todennäköisempää. Taustalla on monimutkainen ketju siinä miten sika valikoituu 

purijaksi tai purruksi.  

Hännänpurennan tutkimiselle asettaa haastetta se, että eri sikaloissa tai eri karsinoissa 

hännänpurentaa ei välttämättä esiinny, vaikka olosuhteet olisivat samanlaiset. 

Koeasetelma voidaan koettaa luoda siten, että tutkittava altistava tekijä luodaan 

kokeellisesti sikalaan. Silti hännänpurenta ei välttämättä puhkea. Puhjenneesta 

hännänpurentaepidemiasta altistavia tekijöitä pystytään silti usein päättelemään. Sitä, 

mikä juuri siinä karsinassa laukaisi käyttäytymisen, ei pystytä juuri koskaan sanomaan 
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varmaksi. Todennäköisesti syynä on se, että eri siat kokevat asiat eri tavalla. Yksilöiden 

välillä on todennäköisesti eroa esimerkiksi kivun ja stressin kokemiseen. Ihan kuten 

ihmisilläkin on.  Koeasetelmalle, joissa tutkitaan hännänpurennan ja 

suolistoinfektioiden yhteyttä, luo haasteita juuri sen selvittäminen, onko niillä 

todellista yhteyttä vai ovatko ne puhjenneet samanaikaisesti yhteisten altistavien 

tekijöiden vuoksi. 

Aikaisemmin on keskitytty lähinnä ulkoisiin tekijöihin, jotka aiheuttavat 

hännänpurentaa. Nykyisin on alettu kiinnittää huomiota sisäisiin tekijöihin, jotka 

aiheuttavat yksilön alttiuden hännänpurennan aloittamiseksi. Monimutkaisimpia 

näistä ovat esimerkiksi rotupredisposio tai genetiikka. Yksinkertaisempiin kuuluu 

yksilön terveydentila ja siihen liittyvä alttius joutua hännänpurennan uhriksi tai alkaa 

purra häntiä. 

Useissa tutkimuksissa on todettu matalampi teuraspaino niillä sioilla, jotka purevat 

häntiä. Hitaan kasvun taustalla voi olla se, että kyseinen sika on jonkin sairauden takia 

jäänyt kasvussa jälkeen. Toisaalta syynä voi olla myös se, että sika on jäänyt 

ruokintatilanteissa alakynteen ja alkaa jossain vaiheessa puolustautua häntiä 

puremalla. Osa voi jäädä rääpäleiksi jo emakon alla. Ilman selvää syytä ne kasvavat 

huomattavasti hitaammin kuin muut. Nämä siat saattavat olla mahdollisia 

hännänpurijoita, mikäli ne jätetään kasvamaan lihasikavaiheeseen. Suolistoinfektioista 

kärsivät siat ovat yleensä jääneet jälkeen kasvussa karsinatovereihin verrattuna. 

Esimerkiksi proliferatiivisen enteropatia eli Lawsonia Intracellulariksen sairastanut sika 

jää usein niin sanotuksi lautasiaksi. Niiden kuntoluokka on alhaisempi kuin muilla ja 

niille ei kehity rasva- ja lihaskudosta samalla tavalla. Hengitystietulehdusten ja 

hännänpurennan välillä on osoitettu yhteys. Tästä voisi päätellä, että voi olla hyvinkin 

mahdollista, että suolistoinfektiot osaltaan voivat myös aiheuttaa hännänpurentaa. 

Lievä, krooninen suolistotulehdus voi vaivata sikaa sen verran, että se manipuloi 

karsinatoverin häntää normaalia enemmän. Epämukavuuden tunne lisää 

levottomuutta ja maha- suolikanavasta peräisin olevaa kipua yritetään lievittää 

pureskelemalla, jolloin syljen erittyminen lisääntyy. 
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Ruokintatekijät voivat olla sellaiset, mitkä toimivat suolistoinfektioiden ja 

hännänpurennan laukaisevina tekijöinä. Esimerkkinä vieroitusripuli. Se ei varsinaisesti 

ole mikrobin suolistoinfektio vaan johtuu vieroituksen jälkeisen ruokinnan 

muutoksesta. Usein siinä saattaa kuitenkin olla osatekijänä E. coli. Ohutsuolen 

suolinukka ei kuitenkaan sopeudu muutokseen ja limakalvoon saattaa tulla 

inflammaatiomuutoksia ripulin vuoksi. Limakalvon solujen proteiinisidokset voivat 

inflammaation tai infektion seurauksena irrota. Tämä vaikuttaa ravintoaineiden 

imeytymiseen ohutsuolesta. Lisäksi suolinukan kehittyminen saattaa olla normaalia 

heikompaa, jolloin imeytymispinta-ala jää normaalia pienemmäksi. Ruokinnan 

muuttuminen lisää rauhattomuutta ja epämukavuutta vierotettujen porsaiden kesken. 

Rauhattomuus, pahnueiden yhdistäminen sekä mahdolliset muutokset ohutsuolen 

limakalvossa ja sen aiheuttama epämukavuus aiheuttavat häntien tutkimisen ja 

puremisen lisääntymistä. Tärkeä merkitys on myös kasvavan porsaan oikealla 

ruokinnalla. Ruokinnan tulee tukea suolen normaalia kehitystä. 

Oikeastaan hännänpurennan ja suolistoinfektioiden yhteydessä voisi ajatella olevan 

kolme erilaista yhteyttä. Purijan olosuhteet ja hyvinvointi voivat olla heikentyneet 

suolistoinfektion takia sen verran, että se aloittaa todennäköisemmin hännänpurennan 

kuin terveet siat. Toiseksi suolistoinfektiota sairastava sika voi joutua helpommin 

uhriksi, koska se ei jaksa puolustautua normaalisti. Kolmanneksi uhreilla saattaa 

akuutin faasin proteiinit ja muu yleinen tulehdusreaktio aiheuttaa paikallista 

tulehdusreaktiota suolistoon. 
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