
Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkielma

Tekijä: Mervi Melolinna

Valmistumisvuosi: 2009

Helsingin Yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta

Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen laitos ja peruseläinlääketieteen laitos

SIAN MAHAHAAVAUMA



SISÄLLYSLUETTELO Sivu

Kirjallisuuskatsaus

1. Mahalaukun normaali anatomia ja fysiologia 1

2. Mahahaavauman syntyminen (patogeneesi) 3

3. Mahahaavaumaan johtavat tekijät

3.1 Ruokavalio 6

3.2 Mahahapot ja gastriini 8

3.3 Vesi 8

3.4 Stressitekijät 8

3.5 Fermentatiiviset bakteerit sian mahalaukussa 11

3.6 Sukupuoli 12

4. Mahahaavauman oireet ja seuraukset 12

5. Mahahaavauman hoito ja ennaltaehkäisy

          5.1 Rehu ja ympäristötekijät 14

          5.2 Natriumbikarbonaatti 14

          5.3 Lääkehoito 15

Kokeellinen osuus

1. Johdanto

1.1 Työn tarkoitus 19

2. Aineisto ja menetelmät

2.1 Tilalla ja teurastamolla 20

2.2 Histologiset määritykset 21

2.3 Lisämunuaisten morfometria 22

2.4 Tilastollinen käsittely 22

3. Tulokset

3.1 Mahalaukut 22

3.2 Lisämunuaiset 25

4. Pohdinta 25

5. Lähteet 31





Tiedekunta - Fakultet – Faculty

Eläinlääketieteellinen

Laitos  - Institution – Department

Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen laitos ja peruseläinlääketieteen laitos
Tekijä - Författare – Author
Mervi Melolinna
Työn nimi - Arbetets titel – Title
 Sian mahahaavauma
Oppiaine  - Läroämne – Subject
Tuotantoeläinten terveyden ja sairaanhoito sekä patologian oppiaine
Työn laji - Arbetets art – Level

Lisensiaatin tutkielma

Aika - Datum – Month and year

2009

Sivumäärä - Sidoantal – Number of pages

35
Tiivistelmä - Referat – Abstract

Tutkimuksen kokeellisessa osuudessa tutkittiin mahahaavaumamuutosten esiintymistä
häntäpurruilla ja tervehäntäisillä sioilla. Tarkoituksena oli selvittää esiintyykö häntäpurruilla
sioilla enemmän tai asteikoltaan vakavampia muutoksia mahalaukun ruokatorviosassa
tervehäntäisiin kontrollisikoihin verrattuna. Tämän lisäksi tutkittiin häntäpurtujen ja
tervehäntäisten sikojen lisämunuaisten kuori- ja ydinkerrosten pinta-alojen suhdelukujen
eroavaisuuksia. Tavoitteena oli selvittää onko häntäpurtujen sikojen kuori- ja ydinkerrosten
suhdeluku kohonnut stressin seurauksena.
Tutkimuksessa arvioitiin 13 sian histologiset mahalaukkunäytteet, näistä 4 oli häntäpurtua ja 9
tervehäntäistä sikaa. Lisämunuaisten kuori- ja ydinkerrosten suhdeluvut määritettiin
histologisista leikkeistä 20 sialta, näistä 10 oli häntäpurtua ja 10 tervehäntäistä sikaa.
Tuloksista kävi ilmi, että suurimmalla osalla sioista oli mahahaavaumaan viittaavia muutoksia
mahalaukun ruokatorviosassa. Muutoksia oli sekä häntäpurruilla että tervehäntäisillä sioilla.
Lisämunuaisten kuori- ja ydinkerrosten pinta-alojen suhdeluvuissa ei ollut tilastollisesti
merkitsevää eroa häntäpurtujen ja tervehäntäisten sikojen välillä.
Tuloksista voidaan päätellä, että tilalla vallitsevat olosuhdetekijät ovat todennäköisesti syynä
siihen, että mahalaukkumuutoksia esiintyi yleisesti. Tämän tutkimuksen perusteella ei pystytty
osoittamaan, että häntäpurruilla sioilla esiintyisi enemmän tai asteikoltaan vakavampia
mahahaavaumamuutoksia tai merkittävää eroavaisuutta lisämunuaisten kuori – ja ydinkerrosten
pinta-alojen suhdeluvuissa kontrollisikoihin verrattuna.

Tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa tarkasteltiin sian mahahaavauman syntymistä, syitä
sairastumiselle, seurauksia, oireita, hoitoa ja ennaltaehkäisyä.
Nykyisen tietämyksen perusteella sian mahahaavauma on monisyinen ongelma. Tärkeimmät
mahahaavaumalle altistavat tekijät ovat ruokinta- ja olosuhdeongelmat sekä erilaiset
stressitekijät. Mahahaavaumaan ei ole olemassa tehokasta hoitoa, jolloin tärkeimmäksi
hoitokeinoksi nousee sairauden ennaltaehkäiseminen.

Avainsanat – Nyckelord – Keywords
 sian mahahaavauma, sika ja stressi, hännänpurenta, lisämunuainen ja stressi, kortisoli ja stressi
Säilytyspaikka – Förvaringställe – Where deposited
 Viikin tiedekirjasto
Työn valvoja (professori tai dosentti) ja ohjaaja(t) – Instruktör och ledare – Director and Supervisor(s)

Valvoja Olli Peltoniemi sekä ohjaajat  Mari Heinonen ja Antti Sukura



1

KIRJALLISUUSKATSAUS

1 MAHALAUKUN NORMAALI ANATOMIA JA FYSIOLOGIA

Sian mahalaukku sijoittuu lähes kokonaan vatsaontelon rintakehän puoleiselle alueelle

siten, että mahanporttialuetta (pylorus) lukuun ottamatta mahalaukku sijaitsee keski-

tasosta vasemmalla.  Mahan iso kaarre (curvatura major) osoittaa ventraalisesti va-

semmalle ja pieni kaarre (curvatura minor) dorsaalisesti oikealle. Mahalaukun ollessa

normaalisti täyttynyt sen mahansuualue (kardia) sijoittuu rintanikamien 11- 13 välille.

Mahalaukun kraniaalisin osa on tällöin seitsemännen kylkiluuvälin kohdalla. Mahalauk-

ku ei kosketa vatsaontelon seinämää muualta kuin oikealta puolelta.9,32

Sian mahalaukku jaetaan anatomisesti rauhasosaan (pars glandularis) ja rauhasetto-

maan ruokatorviosaan (pars oesophagica).  Rauhasosa jaetaan edelleen korpukseen eli

mahan runko-osaan, kardiaan eli mahansuuhun, fundukseen eli mahan pohjukkaan ja

pylorukseen eli mahanporttiin.  Mahan pohjukan vieressä kaudoventraalisesti sijaitsee

diverticulum eli niin sanottu mahalaukun umpipussi. Tämä rakenne erottaa sian maha-

laukun muista yksimahaisten mahalaukuista.32

Histologisesti rauhasosa jaetaan kolmeen eri alueeseen rauhastyyppien perusteella.5

Mahansuualueella (kardia-alue) sijaitsevat limaista eritettä tuottavat mahansuurauha-

set.40 Mahansuualueeseen kuuluvat mahan pohjukka, umpipussi ja mahan rungon

proksimaaliosa, alue käsittää sialla lähes 1/3 koko mahalaukusta ollen poikkeuksellisen

suuri muihin eläinlajeihin verrattuna.  Mahansuualue on väriltään vaaleanpunainen tai

vaalean harmaa, koostumukseltaan pehmeä ja sileä ja on selkeästi rajattavissa maha-

laukun muista alueista.32 Mahanporttialueella (pylorus-alue) sijaitsevat mahanportti-

rauhaset tuottavat emäksistä viskoosin limaista eritettä.40,16 Mahanporttialue käsittää

lähes koko mahanportin, alueen pinta-ala on noin 1/3 koko mahalaukun seinämästä.
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Mahanportista 2- 5 cm distaalisesti sijaitsee sian pohjukaissuolen iso papilla, johon

sappitiehyt laskee. Isosta papillasta 12- 20 cm päässä sijaitsee pohjukaissuolen pieni

papilla, johon laskee sian haimatiehyt. Mahanporttialueen väri vaihtelee haalean vaa-

leanpunaisesta kellertävään eikä ole rakenteeltaan yhtä poimuuntunut kuin varsinai-

nen rauhasosa.32 Kolmas rauhasosaan kuuluva alue on mahan pohjukka-alue (fundus-

alue) eli niin sanottu varsinainen rauhasalue, jossa sijaitsevat mahan pohjukan rauha-

set. Mahan pohjukan rauhasissa on limaa erittäviä sivusoluja, suolahappoa erittäviä

katesoluja, pepsinogeeniä erittäviä pääsoluja sekä gastriini -hormonia tuottavia ente-

roendokriinisia soluja.40 Alue käsittää mahan rungon distaaliosan ja sijaitsee mahan-

suualueen ja mahanporttialueen välissä. Alue on pinta-alaltaan 1/3 koko mahalaukun

seinämän alueesta, väriltään rusehtavan punainen ja tällä alueella on runsaasti poimu-

ja ja mahakuopakkeita.32

Rauhasosan eri alueiden erilaiset värisävyt ovat sialla paremmin erotettavissa kuin

muilla eläinlajeilla, mutta alueiden rajat eivät ole kovin tarkat.  Suurin osa sian maha-

laukusta on limaa tuottavaa rauhasosaa.9 Maharauhaset erittävät päivittäin lähes 2

litraa nestettä. Veden ja elektrolyyttien lisäksi rauhaset erittävät proteolyyttisen eli

valkuaisaineita pilkkovan pepsiini -entsyymin esiastetta pepsinogeenia sekä suolahap-

poa, joka saa aikaan mahanesteen happamuuden edesauttaen ainesosien pilkkoutu-

mista sekä muuttaa pepsinogeenia pepsiiniksi. Lisäksi rauhaset erittävät sisäistä teki-

jää, joka on välttämätön B12- vitamiinin imeytymiselle, limaista eritettä, joka suojaa

mahalaukun limakalvoa sekä hormoneja, joista tärkeimpänä gastriinia. Gastriini saa

aikaan pepsinogeenin, sisäisen tekijän ja suolahapon erittymisen mahalaukun limakal-

volta.40

Mahalaukun rauhaseton osa on teurassialla noin 5cm pitkä ja 10 cm leveä kaistale, joka

sijaitsee ruokatorviaukon suulla mahansuualueella ulottuen osittain umpipussiin.32,16

Mahalaukun rauhaseton osa on ruokatorvesta jatkuvan keratinisoituneen eli sarveis-

tuneen kerrostuneen levyepiteelin peittämä ja se voidaan jakaa kerroksiin stratum

corneum, stratum transitionale, stratum spinosum ja stratum germinativum .32,10 Rau-

haseton osa on selkeästi rauhasosasta erottuva silmin nähden vaalea alue, jossa rau-

hasosasta poiketen ei ole limaa tuottavia soluja. Tämän vuoksi se antaa limakalvolle

hyvin rajallisen suojan ruuansulatusnesteiden matalaa pH:ta vastaan. 32 Limaa tuotta-
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vien solujen puuttumisen vuoksi epiteelin sarveistuminen on ruokatorviosalle välttä-

mätöntä. Epiteelissä on 10- 20 solukerrosta ja se uusiutuu jatkuvasti stratum ger-

minativum -kerroksesta alkaen edeten kohti pintakerroksia. Uusiutuminen on hyvin

samankaltaista kuin ihon epiteelillä.16

Mahalaukun seinämä koostuu tunica mucosasta eli limakalvosta, tela submucosasta eli

limakalvon alaisesta löyhästä hyvin verisuonitetusta ja hermotetusta sidekudoksesta,

tunica musculariksesta eli lihaskerroksesta ja tunica serosasta eli herakalvosta. Tunica

mucosa voidaan lisäksi jakaa epiteeliin, lamina propriaan eli limakalvon sidekudosker-

rokseen ja lamina muscularikseen eli limakalvon lihaskerrokseen.40,16 Sian mahalaukun

keskimääräinen vetoisuus on 3,8 litraa.32

2 MAHAHAAVAUMAN SYNTYMINEN (PATOGENEESI)

Sikojen mahahaavaumat esiintyvät lähes poikkeuksetta mahalaukun rauhasettomassa

ruokatorviosassa. Mahahaavaumat mahalaukun rauhasosassa ovat sialla huomattavan

harvinaisia eikä niillä ole osoitettu olevan yhteyttä rauhasettoman osan haavaumiin.22

Rauhasettomasta ruokatorviosasta puuttuvat rauhasosalle ominaiset limakalvoa suo-

jaavaa limaa tuottavat rauhaset sekä mahansisällön pH:ta neutraloivaa bikarbonaattia

(HCO3-) tuottavat solut. Tämän on arveltu olevan ainakin yksi syy siihen, että rau-

haseton osa vaurioituu rauhasosaa herkemmin happaman mahansisällön vaikutukses-

ta.2  Hapanta mahansisältöä pidetään yhtenä tärkeimmistä tekijöistä mahahaavauman

synnyssä.34

Hapan mahansisältö vaurioittaa solukalvojen Na-K-ATPaasi-systeemiä, jonka vuoksi

solun sisälle kertyy natriumioneja ja vettä. Tämä saa aikaan solujen akuutin turpoami-

sen ja epiteelin solukerrosten paksuuntumisen eli hyperproliferaation. Samanaikaisesti

voi esiintyä myös epiteelin sarveistumisen viivästymistä eli parakeratoosia sekä sar-
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veiskerroksen epäsäännöllistä paksuuntumista eli hyperkeratoosia. Näitä muutoksia

voidaan pitää mahahaavauman esiasteena.16,11,38,37

Paksuuntuminen on epiteelille tehokas suojautumismekanismi ja jos epiteelin sideku-

doskerroksesta erottava tyvikalvo pysyy vahingoittumattomana, alkaa vauriokohdan

parantuminen nopeasti uudelleen epitelisoitumisen kautta. Limakalvoon rajoittunut

vaurio paranee yleensä hyvin ilman arpimuodostusta.16,38 Epiteelin paksuuntumisen

pitkittyessä epiteelin normaali rakenne ja vastustus haitallisia aineita vastaan heikke-

nee.38 Tyvikalvon jatkuva altistuminen happamalle mahansisällölle johtaa tyvikalvon

vahingoittumiseen, josta seuraa lopulta myös tyvikalvon alla olevan lamina proprian eli

limakalvon sidekudoskerroksen vaurioituminen. Epiteeli on ohuinta lamina proprian

poimujen kärkien kohdalla ja tyypillisesti vaurioituminen alkaa täältä altistaen lamina

proprian happaman mahanesteen sekä mikrobien vaikutuksille. Lopulta limakalvon

eroosiosta eli syöpymästä kehittyy varsinainen ulkus eli haavauma.16,2,11

Ruokatorviosan histologiset muutokset riippuvat mahahaavauman vakavuusasteesta.

Jo lievimmissäkin muutoksissa on havaittavissa eriasteista parakeratoosia, epiteelin

paksuuntumista ja epidermiharjujen syventymistä lamina propriassa. Astetta vaka-

vammissa muutoksissa on nähtävissä rakkulamuodostusta sekä lieviä paikallisia tuleh-

dussolukertymiä eli mikroabskesseja epiteelissä ja lamina propriassa. Tulehdussoluker-

tymät edesauttavat normaalin rakenteen heikkenemistä ja syöpymän kehittymistä

sekä ovat toisaalta myös merkkinä sekundaarisesta eli toissijaisesta tulehdusreaktiosta.

Akuutissa haavaumassa voidaan nähdä myös verenvuotoa.16,33

Mahahaavauman kehittyessä krooniseksi lisääntyvät muutoskohdan granulaatio- ja

sidekudos. Lisäksi haavauman reunoille voi muodostua lisäkasvullinen valli. Joissakin

tapauksissa mahahaavauma voi ulottua limakalvon serosakerrokseen asti jolloin seu-

rauksena on yleensä vatsakalvontulehdus.16  Pitkälle edennyt mahahaavauma paranee

arpikudosmuodostuksen kautta. Joskus arpikudos voi kutistuttaa ruokatorven ja maha-

laukun välistä aukkoa ja johtaa stenoosiin eli ahtaumaan. Ahtaumasta voi seurata sialle

syömisvaikeuksia, refluksia eli mahansisällön nousemista ruokatorveen ja joskus jopa

ruokatorven laajentuma.16
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Epiteelin normaalin sarveistumisen viivästymistä ja samanaikaista solukerrosten pak-

suuntumista pidetään merkittävänä tekijänä mahahaavauman patogeneesissä.38,33 Toi-

saalta epätasapainoa solujen nopean lisääntymisen ja apoptoosin eli niin sanotun oh-

jelmoidun solukuoleman välillä pidetään syynä siihen, että sarveistumisen viivästymi-

seen eli niin sanottuihin parakeratoottisiin muutoksiin johtavien solujen lukumäärä

lisääntyy.33 Solujen turpoaminen ja muut muutokset heikentävät ja vaurioittavat epi-

teelin uloimpia kerroksia aiheuttaen limakalvoon syöpymiä. Muutokset etenevät pik-

kuhiljaa limakalvon epiteelin ja lamina proprian läpi kohti lamina muscularista kunnes

ulottuvat lopulta stratum germinativumiin asti saaden aikaan pieniä haavaumia eli

mikroulseraatioita. Myöhemmässä vaiheessa limakalvon haavauma-alueelle kerääntyy

tulehdussoluja kuten neutrofiilejä, eosinofiilejä ja mononukleaarisoluja saaden aikaan

tulehdusmuutoksia. Lamina proprian alueella voidaan nähdä myös kuolioalueita, gra-

nulaatiokudosta sekä neovaskularisaatiota eli uudissuonittumista.10,7

Mahalaukun makroskooppiset eli silmin nähtävät ja histologiset eli mikroskoopilla näh-

tävät muutokset voidaan luokitella muutosten vakavuusasteen mukaan.  Makroskoop-

piset muutokset sikojen ruokatorvialueella voidaan jakaa neljään kategoriaan seuraa-

vasti; 0=normaali mahalaukku jossa sileä valkoinen tai sapen värjäämä kellertävä levy-

epiteeli, pehmeän ihon kaltainen, pinta matalasti kumpuileva, selvärajainen,

1=paksuuntunut yleensä sapen värjäämä epiteeli, karkeutta ja suomuisuutta osassa tai

koko alueella, lisäksi voi esiintyä syöpymää ja kypsää arpea, joka ei ahtauta ruokator-

ven aukkoa, 2= hyvin paksuuntunut keltainen epiteeli, eroosiota eli syöpymää erityi-

sesti rauhasosan ja rauhasettoman osan liitoskohdassa, limakalvon lihaskerrokseen tai

siitä syvemmälle ulottuvaa haavaumaa alle 50 % pinta-alasta, 3=haavaumaa 50 % tai yli

50 % pinta-alasta, lisäksi voi esiintyä vuotava haavauma ja/tai perforoitunut haavauma,

mahalaukun seinämä voi olla voimakkaasti paksuuntunut, tulehdusmuutoksia voi esiin-

tyä sekä mahdollisesti samanaikainen ruokatorven ahtauma.16,23 Mahahaavauman esi-

asteina pidetään luokkia 0 ja 1, ne eivät välttämättä vaikuta sian hyvinvointiin. Varsi-

naiseksi mahahaavaumaksi lasketaan yleensä luokat 2 ja 3.37

Histologinen muutosten luokittelu vaihtelee jonkin verran lähteestä riippuen, mutta

tyypillisesti muutokset jaotellaan 4-5 ryhmään muutosten vakavuuden perusteella.

Mahahaavauman histologiset muutokset voidaan luokitella seuraavin perustein; 0=ei
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muutoksia, 1=turvonneita, kevyesti värjääntyneitä soluja stratum corneumin alla,

2=kuollutta kudosta, arpikudosta stratum corneumissa, 3=syvää syöpymää joka ulottuu

stratum transitionaleen ja stratum spinosumiin asti, 4=stratum germinanativumiin

ulottuvia pieniä haavaumia, 5=laajoja haavaumia ja usein lisäksi tulehdusmuutoksia.

Näiden muutosten lisäksi voi esiintyä eriasteisia tulehdusmuutoksia ja ruokatorviaukon

ahtaumaa.10,11 Histologisia mahahaavaumamuutoksia voi esiintyä ruokatorvialueella

vaikka silmin nähtäviä muutoksia ei havaittaisi.16

3 MAHAHAAVAUMAAN JOHTAVAT TEKIJÄT

3.1 Ruokavalio

Rehun partikkelikokoa pidetään tärkeänä tekijänä mahahaavauman synnyssä. Useissa

tutkimuksissa on verrattu mahahaavauman esiintymistä hienojakoista vasarajauhettua

rehua tai tästä tehtyä pellettirehua saavilla sioilla ja karkearakenteista rehua saavilla

sioilla. Hienojakoisen- ja pellettirehun on todettu lisäävän huomattavasti riskiä maha-

haavauman synnylle ja aiheuttavan vakavampia muutoksia mahalaukun ruokator-

viosassa verrattuna karkearakenteiseen rehuun.10,18,27 Eräässä tutkimuksessa17 verrat-

tiin mahahaavauman esiintymistä liemirehulla ja kuivarehulla ruokittujen sikojen välil-

lä. Liemirehulla ruokituilla sioilla esiintyi huomattavasti enemmän mahalaukkumuutok-

sia kuin kuivarehulla ruokituilla sioilla. Yhtenä selittävänä tekijänä pidettiin liemirehun

alhaisempaa kuitupitoisuutta.17

Rehun partikkelikoon tärkeän merkityksen arvellaan johtuvan ainakin osaksi siitä, että

suuremman nestemäisyytensä ja juoksevuutensa vuoksi hienojakoisella rehulla ruokit-

taessa distaalinen ja proksimaalinen mahansisältö sekoittuvat helpommin keskenään

kuin karkealla rehulla ruokittaessa. Mahansisällön sekoittuminen johtaa siihen, että

mahalaukun distaaliosassa eritetyt mahahapot kuten suolahappo sekä pepsiini valuvat

lopulta myös suojaamattomaan rauhasettomaan proksimaaliosaan häiriten alueiden

normaalia pH – eroa altistaen rauhasettoman osan happojen ja pepsiinin epiteeliä vau-
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rioittaville vaikutuksille. Pepsiinin mahahaavaumalle altistavat vaikutukset ovat voi-

makkaimmillaan useita tunteja ruokinnan jälkeen, koska silloin ravinnon neutraloivat

vaikutukset alkavat olla alimmillaan. Pepsiinin ja mahahappojen todellinen vaikutus

sian mahahaavauman synnyssä on osin vielä epäselvä.36,29

Hienojakoisella rehulla ruokittaessa sikojen kasvunopeus on nopeampaa ja rehun hyö-

tykäyttö suurempaa kuin huonommin sulavalla karkealla rehulla ruokittaessa.18 Tämä

aiheuttaa helposti ristiriitatilanteen siihen minkälaisella rehulla sikoja ruokitaan ja toi-

saalta mitä rehuvalinnan mukana tulevia haittavaikutuksia pidetään ”pienempänä pa-

hana”. Erään tutkimuksen27 mukaan ruokkiminen 750 µm partikkelikokoisella rehulla

3- 7 vuorokautta vähentää jo tehokkaasti mahahaavauman vakavuusastetta ja paran-

taa sen lähes täysin 14- 28 vuorokauden kuluessa. Sitä vastoin rehun 550 µm partikke-

likoko ylläpitää tai lievästi jopa pahentaa muutoksia ruokatorviosan epiteelillä.27

Viljan jauhatustavalla on todettu olevan vaikutusta sikojen mahaterveyteen. Yleisesti

karkea jauhatus vähentää mahalaukkumuutoksia, mutta huonontaa samalla myös re-

huhyötysuhdetta. Suomessa 1990- luvulla kehitetyn ja patentoidun viljan vals- jauha-

tuksen on todettu vähentävän mahalaukkumuutoksia sioilla. Vals- jauhettu vilja on

karkearakenteista jyvän ollessa litteä ja pinta-alaltaan suuri, mutta samalla huokoista

jolloin rehun sulavuus on hyvä. Jyvän suuren pinta-alan ansiosta ruuansulatusentsyy-

mit pääsevät toimimaan tehokkaasti lisäten samalla rehun sulavuutta. Vasara- jauhe-

tun viljan ei ole todettu olevan mahaterveyden kannalta yhtä hyvä kuin vals- jauhetun

viljan. Vasara- jauhetun viljan jyvät ovat muodoltaan pieniä ja teräväsärmäisiä.46

 Paastoamisen on todettu lisäävän riskiä mahahaavaumaan syntyyn sialla. Tutkimuksen

mukaan ruokkiminen hienojakoisella rehulla ja tätä seuraava 24 tunnin syömättömyys

ylläpitää epiteelillä jo olemassa olevia muutoksia tai joissakin tapauksissa jopa pahen-

taa niitä. 27 Tästä voidaan päätellä, että ruokintatiheyden pitäisi olla mahdollisimman

säännöllistä koska keskeytykset ruokinnassa altistavat mahahaavaumamuutoksille tai

pahentavat jo olemassa olevia muutoksia.
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3.2 Mahahapot ja gastriini

Sian mahahaavaumaan altistavia tekijöitä ei kaikilta osin vielä tiedetä lukuisista tutki-

muksista huolimatta.  On kuitenkin voitu osoittaa useita yksittäisiä tekijöitä, jotka tut-

kimusten mukaan ovat lisänneet riskiä sairastua mahahaavaumaan.  Ihmisillä esiintyy

niin sanottua peptistä haavaumaa, jonka aiheuttajina pidetään erityisesti pepsiiniä ja

suolahappoa. Ihmisten peptiseen haavaumaan yhdistetään tyypillisesti seerumin ko-

honnut gastriinipitoisuus sekä mahahappojen lisääntynyt eritys ruuansulatuskanavas-

sa.

Seerumin kohonnutta gastriinipitoisuutta, kudosten gastriinipitoisuutta ja gastriinia

tuottavien G- solujen pitoisuutta mahalaukun limakalvolla on tutkittu myös mahahaa-

vaumaa sairastavilla sioilla. Selvää yhteyttä edellä mainittujen tekijöiden ja mahahaa-

vaumamuutosten välillä ei ole voitu sialla osoittaa. Tämän johdosta voidaan päätellä,

että mikäli happojen liikaeritys ylipäätään on merkittävä tekijä sian mahahaavauman

synnyssä vaikuttaa happojen erittymiseen gastriinin ohella muutkin tekijät, joita ei vie-

lä kaikilta osin tiedetä.44,26

3.3 Vesi

Juomaveden osuus mahahaavauman syntyyn sialla on vielä osin epäselvää vähäisen

tutkimuksen vuoksi. On kuitenkin tiedossa, että veden pH- arvo, puskurointikyky ja

bakteeripitoisuus saattaa poiketa huomattavasti toisistaan veden alkuperästä riippuen.

Suositeltavaa on, että altaassa seisovaa vettä ei ainakaan lämpimällä ilmalla käytettäisi

sikojen juomaveden lähteenä koska veden bakteeripitoisuus ja leväkukinnot ovat sil-

loin tyypillisesti kohonneet. 37

3.4 Stressitekijät

Sikalan olosuhteet luovat sialle sen elinympäristön ja vaikuttavat suuresti sian hyvin-

vointiin. Sian elinympäristöstä erityisesti lattiarakenteita ja kuivikkeiden käyttöä ja näi-

den yhteyttä mahahaavaumamuutoksiin on tutkittu. Eräässä tutkimuksessa1 selvitet-
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tiin mahahaavaumamuutosten esiintymistä kuudellatoista sikatilalla Isossa Britannias-

sa. Jokaiselta tilalta tutkittiin 50 sian mahalaukut teurastuksen yhteydessä ja laskettiin

muutosten keskiarvo. Tämän tutkimuksen mukaan tärkein yksittäinen mahahaa-

vauman esiintymiseen liittyvä ympäristötekijä oli sikalan lattiarakenteet sekä niissä

mahdollisesti käytetty kuivike. Mahahaavaumaa esiintyi huomattavasti enemmän sika-

loissa, joissa oli ritilälattia verrattuna sikaloihin joissa oli kiinteä lattia. Toisaalta kiinte-

ällä lattialla mahahaavaumamuutoksia esiintyi huomattavasti enemmän kuin olkipat-

jalla varustetuilla lattioilla.1 Tämän lisäksi arveltiin sikalan yleisen tautipaineen heiken-

tävän sikojen syöntikykyä jolloin mahahaavaumamuutosten todennäköisyys kasvaa. 1

Mitä enemmän lattian pinta-alasta on ritilää, sitä virikkeettömämpi ratkaisu se on sialle

koska kuivikkeita ei voida käyttää. Tämä on todennäköisesti ainakin yksi tärkeä tekijä

siihen miksi ritilälattiallisissa sikaloissa esiintyy enemmän mahahaavaumamuutoksia.1

 Oljen käyttäminen kuivikkeena vähentää tutkimusten mukaan mahalaukkumuutosten

esiintymistä tai niiden keskimääräistä vakavuusastetta huomattavasti ja on sen vuoksi

erittäin tärkeä yksittäinen tekijä, joka parantaa sikojen mahaterveyttä. Oljen positiivi-

nen vaikutus perustuu todennäköisesti useaan eri tekijään. Olkea pidetään sioille hy-

vänä virikkeenä ja sen käyttö kuivikkeena tukee niiden lajinomaista käyttäytymistä

vaikuttaen positiivisesti yleiseen terveydentilaan. Oljen korkea kuitupitoisuus puoles-

taan vähentää ravinnon nestemäisyyttä estäen tätä kautta vaurioita rauhasettoman

ruokatorviosan epiteelillä.1,3 Näiden tekijöiden lisäksi oljen positiivisen vaikutuksen

mahaterveyteen arvellaan johtuvan oljen pureskelun aikaansaamasta lisääntyneestä

syljen erityksestä. Sylki on pH arvoltaan neutraalia tai lievästi emäksistä jolloin se toimii

mahahappoja neutraloivana tekijänä.5

Sioilla esiintyy erilaista herkkyyttä käsitellä, selviytyä ja reagoida ympäristön stressite-

kijöihin. Puhutaankin niin sanotuista korkean ja matalan stressitason sioista sen mu-

kaan, kuinka voimakkaasti siat reagoivat stressitekijöihin erilaisilla käyttäytymiseen ja

fysiologisiin ominaisuuksiin liittyvillä mittareilla mitattuna. Korkean stressitason siat

reagoivat stressitekijöihin vähemmän eli selviytyvät paremmin stressaavista tilanteista

kuin matalan stressitason siat.3
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Erään tutkimuksen3 mukaan matalan stressitason sioilla esiintyi enemmän mahahaa-

vaumamuutoksia kuin korkean stressitason sioilla. Matalan stressitason sioilla maha-

haavaumamuutoksia esiintyi ympäristötekijöistä riippumatta. Korkean stressitason

sioilla mahahaavaumamuutoksia esiintyi huomattavasti enemmän karsinoissa joissa ei

ollut käytetty olkea verrattuna oljella kuivitettuihin karsinoihin. Tämä viittaa korkean

stressitason sikojen parempaan kykyyn selviytyä stressitekijöistä. Näistä tuloksista voi-

daan päätellä, että herkästi stressaantuvat yksilöt ovat myös herkempiä sairastumaan

stressin aiheuttamaan mahahaavaumaan.3

Eräässä tutkimuksessa3 verrattiin sian ensimmäisten elinviikkojen olosuhteiden ja toi-

saalta sian sen hetkisten olosuhteiden vaikutusta sian käyttäytymiseen ja mahdollisiin

mahahaavaumamuutoksiin. Tuloksista voidaan päätellä, että sian sen hetkinen elinym-

päristö ja ympäristön mahdolliset stressitekijät vaikuttavat oleellisesti enemmän ma-

hahaavauman kehittymiseen kuin sian nuorempana kokemat stressitekijät ja silloin

vallinneet olosuhteet.3

Myös muiden stressitekijöiden yhteyttä mahahaavaumaan on tutkittu. Esimerkiksi ma-

hahaavauman esiintymistä verrattiin karsinoissa, joissa oli sekoitettu pahnueita vieroi-

tusvaiheessa ja karsinoissa, joissa vieroitus oli tapahtunut pahnueittain. Pahnueiden

sekoittaminen eli näin ollen vieraiden sikojen läsnäolo lisäsi riskiä mahahaavauman

syntymiselle.19

Selvää yhteyttä sikatiheyden ja mahahaavauman välillä ei ole voitu osoittaa. Erään tut-

kimuksen mukaan karsinan eläinmäärällä ei ole vaikutusta mahahaavaumaan.14 Toises-

sa tutkimuksessa todettiin, että karsinan hyvin tiheä eläinmäärä tai niin kutsuttu yli-

täyttö ei lisää mahahaavauman esiintymistä, mutta voi lisätä jo olemassa olevien ma-

hahaavaumamuutosten vakavuusastetta.35

Useiden eri tutkimusten3,19,35 mukaan stressi on selkeästi mahahaavaumalle altistava

tekijä myös sialla. Tämän vuoksi mahahaavaumamuutosten esiintymistä sikalassa voi-

daan käyttää myös eräänlaisena hyvinvoinnin mittarina ja osoituksena siitä luovatko

sikalan olosuhteet sialle turvallisen ja terveellisen hyvinvointia tukevan elinympäris-

tön.19
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3.5 Fermentatiiviset bakteerit sian mahalaukussa

Ruuansulatuskanavan limakalvolle normaalimikrobiston joukkoon asettuvien fermen-

tatiivisten bakteerien tiedetään olevan yhteydessä mahahaavauman esiintymiseen

ihmisellä. Bakteerien ja mahahaavauman yhteyttä on tutkittu myös sioilla. Sian maha-

laukkuun asettuvia fermentatiivisia bakteereita ovat Gastrospirillum suis (vanhalta ni-

meltään Helicobacter heilmannii tyyppi 1) sekä Lactobacillus ja Bacillus sukujen baktee-

rit.7,24,25,39 Gastrospirillum suis on vallitseva helikobakteerisuvun bakteereista sian ma-

halaukussa.39

Fermentoivat bakteerit saavat energiansa hapettoman glykolyysin eli sokereiden pilk-

koutumisen kautta muun muassa ravinnon hiilihydraateista jolloin sivutuotteena syn-

tyy maitohappoa, etikkahappoa ja propionihappoa, jotka lisäävät mahansisällön hap-

pamuutta. 7,26,24 Mahalaukun rauhasettomasta osasta puuttuvat limakalvoa suojaavaa

limaa tuottavat solut joten päästessään kosketuksiin mahalaukun rauhasettoman osan

kanssa hapot imeytyvät epiteelisolujen sisälle alentaen solujen pH:ta ja häiriten solujen

normaalia tasapainotilaa. Tämä johtaa lopulta akuuttiin solujen turpoamiseen ja ma-

hahaavaumaan johtaviin epiteelivaurioihin.24

Tutkimuksissa on voitu osoittaa, että fermentatiiviset bakteerit edesauttavat maha-

haavaumamuutosten syntymistä sioilla, joiden rehu on nestemäistä ja hiilihydraattipi-

toisuudeltaan korkeaa. Tämä saa aikaan sen, että fermentatiivisille bakteereille on hii-

lihydraattia energialähteeksi ja toisaalta sen, että nestemäisyytensä vuoksi mahansisäl-

tö sekoittuu ja päätyy lopulta myös rauhasettomaan ruokatorviosaan.  Fermentatiiviset

bakteerit yksinään ilman hiilihydraattipitoista ruokavaliota tai toisaalta pelkkä hiilihyd-

raattipitoinen rehu eivät riitä aiheuttamaan mahahaavaumamuutoksia. 24,39

 Useissa tutkimuksissa on pystytty osoittamaan yhteys Gastrospirillum suis -

positiivisten sikojen ja mahahaavaumamuutosten tai niiden esiasteiden välillä.7,39

Osassa tutkimuksista on todettu myös, että bakteeri aiheuttaa tyypillisesti tulehdus-

muutoksia mahalaukun rauhasosaan, mutta varsinaisia mahahaavaumaan viittaavia

muutoksia ei rauhasalueella ole pystytty osoittamaan, vaikka tiedetään, että Gastrospi-

rillum suis asettuu pääasiassa mahalaukun rauhasosaan.7,39 Eräässä tutkimuksessa

osoitettiin bakteerin esiintyminen mahahaavauman jokaisen kehitysvaiheen aikana,
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mikä mahdollisesti viittaa siihen, että bakteerilla ja mahahaavaumalla on merkittävä

yhteys.7 Tutkimustulokset Gastrospirillum suis -bakteerin ja mahahaavauman yhtey-

destä sialla ovat osittain hyvin ristiriitaisia. Joissakin tutkimuksissa ei ole pystytty osoit-

tamaan minkäänlaista yhteyttä bakteerin ja sian mahahaavauman välillä.24,25

Mahahaavaumamuutosten esiintymistä on tutkittu myös sioilla, joiden mahalaukun

limakalvolle on kokeellisesti siirretty Lactobacillus ja Bacillus -bakteereita. Näillä sioilla

esiintyi selkeitä mahahaavaumamuutoksia mahalaukun rauhasettomassa ruokator-

viosassa. Tämän tutkimuksen siat saivat hiilihydraattipitoista nestemäistä ravintoa.24

Ihmisellä tyypillisesti mahahaavaumaan yhdistetyn Helicobacter pylori -bakteerin

esiintymistä sian ruuansulatuskanavassa on selvitetty viime vuosina. Eräässä tutkimuk-

sessa25 sikojen mahalaukun limakalvolle siirrettiin sikaperäistä Helicobacter pylori -

bakteeria. Siat saivat ravintoa, jonka hiilihydraattipitoisuus oli korkea. Lähes kaikilla

sioilla todettiin vakavia mahahaavaumamuutoksia rauhasettomassa ruokatorviosassa

sekä joillakin sioilla myös lievempiä muutoksia mahalaukun rauhasosassa. 25

 3.6 Sukupuoli

Sukupuolella ei ole osoitettu olevan yhteyttä mahahaavauman esiintymiseen sialla.37,19

4 MAHAHAAVAUMAN OIREET JA SEURAUKSET

Mahahaavaumaa esiintyy yleisimmin yli 6 viikon ikäisillä sioilla.34  Tyypillinen sairastu-

nut on 6-7 kuukauden ikäinen sika, mutta myös emakot voivat sairastua.13 Mahahaa-

vauman oireet ja kliiniset löydökset riippuvat mahahaavauman vakavuusasteesta. Lie-

viä vähäoireisia mahahaavaumia on vaikea diagnosoida sian eläessä ja tyypillisesti sai-

raus todetaankin vasta ruhonavauksen yhteydessä.10,34 Lievät mahahaavaumamuutok-
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set eivät merkittävästi alenna sian hyvinvointia, kasvunopeutta tai syöntikykyä, mutta

vähäisetkin syöpymään viittaavat muutokset limakalvolla aiheuttavat kipua.34,13

Vakavat ja krooniset mahahaavaumamuutokset aiheuttavat yleensä selkeät kliiniset

oireet. Siat ovat tyypillisesti vaaleita ja kalpeita, ulosteet ovat tervamaisia ja mustia,

siat voivat syödä hitaasti, oksennella ja narskutella hampaita sekä kivun vuoksi voi

esiintyä jäykkyyttä tai liikkumishaluttomuutta. Siat voivat reagoida kipuun vatsanalu-

etta tunnusteltaessa.34,13 Vakavat mahahaavaumamuutokset alentavat sikojen kasvu-

nopeutta ja heikentävät syöntikykyä.10,34,13,31

Mahalaukun limakalvolla haavauman viereiset verisuonet voivat syöpyä epiteelivauri-

oiden vaikutuksesta. Syöpymä aiheuttaa akuutin eli äkillisen tai subakuutin eli puo-

liäkillisen verenvuodon josta seurauksena on usein anemia. Akuutti verenvuoto aiheut-

taa yleensä sian äkkikuoleman vuorokauden sisällä ilman edeltäviä oireita.10,34,13,30

Puoliäkillisestä verenvuodosta sika voi vielä joissakin tapauksissa toipua muutamassa

päivässä, tämä näkyy ensimmäisenä tervamaisen ulosteen muuttumisella normaalim-

maksi. Usein nämä siat jäävät kuitenkin pysyvästi huonompikasvuisiksi.34

Sikojen mahahaavaumamuutokset aiheuttavat tuottajille merkittäviä taloudellisia tap-

pioita eläinten kasvun ja syöntikyvyn heikkenemisen sekä äkkikuolemien vuoksi.34,13

Mahdollisimman nopeaan diagnoosiin pääsemiseksi tulisi poikkeaviin oireisiin reagoida

nopeasti. Oireista tyypillisimmät ja tärkeimmät ovat ihon kalpeus ja tummat tervamai-

set ulosteet.34 Toisaalta kalpeus ja tummat ulosteet eivät aina ole merkki mahahaa-

vaumasta, vaan diagnoosi varmistetaan aina ruhonavauksella.13

 On hyvä muistaa, että mahahaavauma voi olla myös oire jostakin muusta sairaudesta.

Infektiosairaudet aiheuttavat syömättömyyttä, joka altistaa mahahaavaumalle. Lisäksi

infektioissa usein vapautuva histamiini kiihdyttää suolahapon eritystä mahalaukun

rauhasosan limakalvolla. Tämän vuoksi diagnoosia selvitettäessä on aina varmistettava

mahdolliset samanaikaiset infektiosairaudet.  Esimerkiksi porsasyskä tai sirko-virus 2:n

aiheuttama PMWS – oireyhtymä (postweaning multisystemic wasting syndrome) voi-

vat aiheuttaa mahahaavaumamuutoksia sialle.13
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5 MAHAHAAVAUMAN HOITO JA ENNALTAEHKÄISY

5.1 Rehu ja ympäristötekijät

Ruokkiminen hienojakoisella rehulla lisää riskiä mahahaavauman syntymiselle verrat-

tuna karkeampaa rehua syöviin sikoihin.19,18,27,1 Toisaalta karkeampaa rehua ravinnoksi

saavat siat kasvavat huonommin ja jäävät teuraspainoltaan pienemmiksi kuin hienoja-

koista rehua ravinnoksi saavat siat. Hienojakoinen rehu parantaa rehun hyötysuhdetta,

syöntikykyä ja sulavuutta.10,13,47 Eniten mahahaavaumalle altistavia rehuja ovat maissi

sekä kotimaisista viljoista vehnä sen vähäkuituisuuden vuoksi. Vähiten ongelmia maha-

terveydelle aiheuttaa korkean kuitupitoisuuden omaava kaura.13 Tasapainottelu rehu-

valinnan ja mahaterveyden välillä voi aiheuttaa tuottajalle ristiriidan ja usein mieti-

täänkin mistä vaihtoehdosta syntyy mahdollisimman vähän taloudellista tappiota.

Mahahaavauman riittävän aikainen diagnosointi ja toisaalta tehokkaan hoitomuodon

löytyminen on usein hankalaa. Tämän vuoksi mahahaavauman syntymisen ennaltaeh-

käisyä voidaan pitää tehokkaimpana tekijänä taistelussa mahahaavaumaa vastaan.

Ennaltaehkäisyssä tulee ottaa huomioon kaikki sian hyvinvointiin vaikuttavat tekijät,

joista rehun, ruokintatiheyden, olosuhteiden ja stressin merkitystä mahahaavauman

aiheuttajana sialla on pohdittu aikaisemmissa kappaleissa.

 5.2 Natriumbikarbonaatti

Tutkimusten mukaan tehokas tapa ehkäistä mahahaavaumamuutosten syntymistä sian

rauhasettomassa ruokatorviosassa on ylläpitää mahansisällön pH- arvo jatkuvasti yli

4,0 kynnysarvon. Tämän saavuttamiseksi on sikojen juomaveteen tai rehuun lisätty

puskuroivia ainesosia kuten natriumbikarbonaattia (NaHCO3).

Eräässä tutkimuksessa annettiin kasvatusvaiheessa sioille natriumbikarbonaatilla 200

milliosmooliin puskuroitua juomavettä. Kokeen toinen sikaryhmä sai ensin 1 vuoro-

kauden ajan puskuroitua juomavettä ja toinen sikaryhmä puskuroimatonta juomavet-

tä. Tämän jälkeen osat vaihdettiin. Näiden vuorokausien välissä pidettiin 48 tunnin
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mittainen tauko, jolloin molemmille ryhmille tarjottiin vain puskuroimatonta vettä.

Toinen koe toteutettiin samalla tavalla muuten, mutta nyt kokeen ajanjakso oli 1 vuo-

rokauden sijaan 10 vuorokautta ja välissä oleva tauko 72 tuntia. Natriumbikarbonaatin

todettiin olevan tehokas tapa neutraloida mahansisällön happamuutta.  Aineen ei to-

dettu muuttavan sikojen elektrolyytti tai happo-emäs tasapainoa. Siat kompensoivat

natriumbikarbonaatti lisäyksen jälkeen happo-emäs tasapainoaan muun muassa erit-

tämällä virtsaan enemmän elektrolyyttejä, nostamalla virtsan pH:ta ja säätelemällä

veren hiilidioksidi osapainetta vähentyneen keuhkotuuletuksen eli hypoventilaation

avulla. Natriumbikarbonaatti lisäys ei lisännyt riskiä sairastua virtsakivitautiin, mutta

sen mahdollista vaikutusta ripulin aiheuttajana ei kokeessa selvitetty. 4

5.3 Lääkehoito

H2-antagonistit sitovat histamiinia ja estävät tätä kautta histamiinin kiihdyttävän vaiku-

tuksen suolahapon eritykseen. Erään tutkimuksen mukaan H2-antagonistit voivat vä-

hentää todennäköisyyttä sairastua mahahaavaumaan tai lievittää jo olemassa olevien

muutosten vakavuutta mikäli muutokset ovat seurausta jostakin liikahappoisuutta ai-

heuttavasta tekijästä. Tutkimuksen mukaan H2-antagonisteista ei ole hyötyä mahahaa-

vauman hoidossa, jonka pääasiallisena aiheuttajana pidetään hienojakoista rehua.18

Ruuansulatuskanavan fermentatiivisten bakteerien yhteyttä sian mahahaavaumaan on

tutkittu paljon. Eräässä tutkimuksessa pohdittiin mahdollisuutta hoitaa bakteerien ai-

heuttamaa mahahaavaumaa mikrobilääkkeillä.25  Fermentatiivisten bakteerien yhtey-

destä sian mahahaavaumaan kiistellään. Tutkimustulokset ovat osittain hyvinkin risti-

riitaisia. Asia vaatinee lisää tutkimustuloksia ennen kuin mahahaavauman hoitoon mik-

robilääkkein löytyy riittävästi perusteita. Haasteelliseksi hoidon saattaa tehdä baktee-

rien luotettava osoittaminen sian eläessä ja toisaalta varmuus siitä, että bakteerit ovat

merkittävä tekijä monisyisen mahahaavauman aiheuttajana.

Omepratsolia käytetään ihmisillä ja hevosilla mahahaavauman hoitoon. Sen vaikutusta

myös sian mahahaavauman hoidossa on tutkittu. Omepratsoli on bentsimidatsolien

ryhmään kuuluva protonipumpun estäjä joka estää spesifisesti eli ominaisesti juuri
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H+/K+-ATPaasi-entsyymijärjestelmää. Tämä entsyymijärjestelmä muodostaa maha-

laukun limakalvon happo(protoni)pumpun. Omepratsolin vaikutusmekanismi perustuu

siis siihen, että se estää mahahapon eritystä ärsykkeestä riippumatta.45

Eräässä tutkimuksessa12 selvitettiin miten omepratsolin käyttö vaikuttaa mahansisällön

pH-arvoon ja mahahaavauman esiintymiseen sioilla, joita joudutaan paastottamaan

esimerkiksi kuljetuksen vuoksi. Kokeeseen osallistuneet siat painoivat 75- 100kg. Kun

sialle annettiin suun kautta 40mg omepratsolia vuorokaudessa, nousi mahansisällön

pH-arvo huomattavasti verrattuna sikoihin, jotka saivat 20mg annoksen tai eivät lain-

kaan lääkehoitoa. Lisäksi 40mg annoksen saaneilla sioilla esiintyi vähemmän mahahaa-

vaumamuutoksia. Annosteltaessa 20mg annoksella vaikutukset eivät olleet yhtä hyvät.

Tuloksista voidaan päätellä, että lääkehoito omepratsolilla 40mg päiväannoksella paas-

toamisen yhteydessä vähentää jonkin verran mahahaavaumamuutosten esiintymistä ja

vakavuusastetta, mutta ei täysin poista niitä. Mahahaavaumamuutoksia esiintyi myös

40mg päiväannoksen omepratsolia saaneilla sioilla. Tämä johtuu todennäköisesti siitä,

että lääke ei ehkä olekaan tarpeeksi tehokas hapon erityksen estäjä tai vaihtoehtoisesti

siitä, että mahahaavauman aiheuttajana toimivat muut tekijät kuin mahahapot. Sappi-

happojen yhteyttä mahahaavaumaan on tässä yhteydessä tutkittu ja pidetty yhtenä

todennäköisimmistä aiheuttajista mahahaavaumassa joka ei reagoi omepratsolihoi-

toon. Omepratsolin käyttäminen mahahaavauman hoitoon sialla on teholtaan epä-

varmaa ja kustannuksiltaan erittäin kallista. Tämän vuoksi lääkehoito lienee perustel-

tua vain erikoistapauksissa, esimerkiksi silloin kun arvokkaita jalostuseläimiä joudutaan

paastottamaan kuljetuksen vuoksi jolloin myös mahahaavauman riski suurenee.12

Monisyiseen ja etiologialtaan vielä monin paikoin epäselvään mahahaavaumaan ei ole

olemassa sialla tehokasta hoitomuotoa. Ennaltaehkäisy lienee paras tapa turvata eläi-

melle hyvä mahaterveys. Sikalan hyvät olosuhteet ja ruokintatekijät nousevat tärkeim-

pään rooliin myös mahahaavauman vastustamisessa. Tuottajan ja eläinlääkärin tulee

seurata mahahaavaumasta hälyttäviä merkkejä ja reagoida niihin nopeasti. Sairastunut

sika tulee siirtää sairaskarsinaan, jossa sillä on riittävästi tilaa, kuivikkeita ja mahdolli-

suus syödä tarpeeksi ilman karsinatovereiden häirintää. Sairastuneelle sialle tulee tar-

jota kuitupitoista rehua kuten heinää ja kaurajauhoja, myös pellavalimaa voi antaa.13

Mahahaavaumamuutosten esiintymistä tilalla tulee pitää eräänlaisena hälytysmerkkinä
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siitä, että kaikki ei sikalan olosuhteissa, ruokinnassa tai tautitilanteessa ole kohdallaan.

Ongelmakohtien selvittäminen ja niihin ajoissa puuttuminen estää useampien eläinten

sairastumisen ja auttaa parantamaan sikalan hyvinvointitekijät kohdalleen.
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KOKEELLINEN OSUUS

1 JOHDANTO

Tutkimuksissa on voitu osoittaa, että useat stressitekijät lisäävät sikojen riskiä saada

mahahaavauma tai pahentavat jo olemassa olevan haavauman vakavuusastetta. Stres-

sitekijät ovat tyypillisesti sian elinympäristössä olevia tekijöitä, kuten epäsopivat lattia-

rakenteet, kuivikkeiden puute tai ympäristön virikkeettömyys. Myös ihminen toimin-

nallaan, kuten pahnueita sekoittamalla, saattaa lisätä sikojen stressiä ja samalla

edesauttaa mahahaavauman syntymistä. 1,3,19,35  Stressin tiedetään toisaalta lisäävän

huomattavasti myös hännänpurentaa sikojen keskuudessa.42 Tämän johdosta voidaan

ajatella, että häntäpurruilla sioilla voisi esiintyä enemmän mahahaavaumaan viittaavia

muutoksia tai asteikoltaan vakavampia muutoksia verrattuna tervehäntäisiin sikoihin.

Eläimen kokema stressi vaikuttaa keskushermoston kautta lisämunuaisen kuorikerrok-

seen saaden aikaan lisääntyneen glukokortikoidien erityksen. Stressin aiheuttama li-

sääntynyt glukokortikoidien eritys tapahtuu hyvin nopeasti, veren kortisolipitoisuus

nousee moninkertaiseksi muutamassa minuutissa. Mitä voimakkaampi eläimen koke-

ma stressi on sitä enemmän kortisolia erittyy.5

Glukokortikoidien synteesi tapahtuu lisämunuaisen kuorikerroksen zona fasciculata ja

zona reticularis -vyöhykkeissä. Kortisolia pidetään pääasiallisena glukokortikoidina. Sen

erittymisessä voidaan havaita selvä vuorokausirytmi. Sioilla veren kortisolipitoisuus on

korkeimmillaan aamun ensimmäisinä tunteina ja matalimmillaan myöhään illalla.5

Kortisolin erityksen säätely tapahtuu hypotalamus-aivolisäke-lisämunuaisakselin (HPA)

avulla. Stressin vaikutuksesta hypotalamuksesta erittyy kortikotropiinia vapauttavaa

hormonia, joka saa aikaan kortikotropiinin (ACTH- hormoni) erittymisen aivolisäkkees-

tä. ACTH puolestaan aiheuttaa lisääntyneen kortisolin erityksen lisämunuaisen kuori-

kerroksesta. Säätelyä tapahtuu myös toiseen suuntaan negatiivisen palautteen avulla.

Elimistön korkea kortisolipitoisuus viestittää hypotalamukselle, että se vähentää korti-

kotropiinia vapauttavan hormonin eritystä.5
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 Kroonisen stressin tiedetään nostavan lisämunuaisen kuorikerroksen ja ytimen välistä

suhdelukua. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että jokin stressitekijä vaikuttaa hypo-

talamuksen kautta ACTH- hormonin lisääntyneeseen eritykseen aivolisäkkeestä, joka

puolestaan kiihdyttää kortisolin eritystä lisämunuaisen kuorikerroksesta. Kroonisen

stressin myötä glukokortikoidien lisääntynyt synteesi ja eritys saavat aikaan lisä-

munuaisen kuorikerroksen paksuuntumisen ytimeen verrattuna. Tämä nostaa kuoren

ja ytimen välistä suhdelukua.5,15

1.1 Työn tarkoitus

Tutkimus kuului osana Sikojen hyvinvointi ja tuotanto- projektiin (HYTU- projekti), joka

toteutettiin vuosina 2004- 2007.

Tämän työn tavoitteena oli selvittää stressin, hännänpurennan, mahahaavauman ja

lisämunuaismuutosten esiintymisen yhteyttä lihasialla. Tavoitteena oli verrata häntä-

purtujen ja tervehäntäisten sikojen makroskooppisia ja histologisia mahalaukkumuu-

toksia sekä muutoksia lisämunuaisten histologiassa.

 Tarkoituksena oli selvittää esiintyykö häntäpurruilla sioilla enemmän mahahaa-

vaumamuutoksia tai asteikoltaan vakavampia muutoksia mahalaukun rauhasettomas-

sa ruokatorviosassa verrattuna tervehäntäisiin lajitovereihin.

Tutkimuksessamme yritettiin lisäksi selvittää voidaanko hännänpurenta yhdistää ko-

honneeseen stressitasoon ja näkyykö tämä stressitason nousu muutoksina häntäpurtu-

jen sikojen lisämunuaisten histologisissa tutkimuksissa kuoren ja ytimen suhdeluvun

muutoksena.

2 AINEISTO JA MENETELMÄT

Tämän työn kokeellinen osuus toteutettiin vuosina 2005- 2006.
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2.1 Tilalla ja teurastamolla

Työn tutkimusaineisto kerättiin Pirkanmaalaiselta lihasikatilalta vuoden 2005 keväällä.

Tilalla oli ollut hännänpurentaongelma jo pitkään. Tilan teurastusikäisistä sioista valit-

tiin 12 häntäpurtua koesikaa, 8 leikkoa ja 4 nuorta ensikkoa. Valintakriteereinä koe-

sioille pidettiin selviä akuutteja hännänpurentamuutoksia joihin laskettiin kuuluviksi

selkeät tulehdusmuutokset. Koesikojen lisäksi samalta tilalta valittiin 13 kliinisesti ter-

vettä tervehäntäistä kontrollisikaa, 8 leikkoa ja 5 nuorta ensikkoa. Kontrollisiat valittiin

karsinoista joissa ei esiintynyt lainkaan hännänpurentaa.

Tilalla jokaiselle sialle tehtiin kliininen yleistutkimus.  Kaikki tutkimukseen osallistuneet

siat olivat hännänpurentamuutoksia lukuun ottamatta kliinisesti terveitä. Lisäksi sian

häntä mitattiin ja luokiteltiin seuraavasti: terve häntä, turvonnut tai punainen hännän-

pää, turvonnut ja punainen hännänpää. Tilalla siat merkittiin numeroiduilla korvamer-

keillä ennen kuljettamista teurastamolle.

Sikojen kuljettaminen teurastamolle tapahtui siten, että häntäpurrut siat ja tervehän-

täiset siat olivat kuljetuksen ajan omina ryhminään eri karsinoissa. Tällä pyrittiin pie-

nentämään mahdollisuutta hännänpurennan leviämisestä kontrollisikoihin kuljetuksen

aikana.

Siat kuljetettiin eläinkuljetusajoneuvolla HK- Ruokatalo Oy Mellilän teurastamolle. Kul-

jetus tilalta teurastamolle kesti noin tunnin. Teurastamon navetassa koesiat ja kontrol-

lisiat pidettiin edelleen eri karsinoissa. Siat teurastettiin muutaman tunnin kuluttua

siitä kun ne olivat saapuneet teurastamolle.

Lihantarkastuksen jälkeen jokaiselta sialta otettiin talteen mahalaukku ja lisämunuai-

set.

 Mahalaukku viillettiin auki isoa kaarretta (curvatura major) pitkin. Tämän jälkeen se

huuhdeltiin varovasti juoksevan veden alla, jonka jälkeen auki viilletty mahalaukku

valokuvattiin. Tutkimusmateriaaliksi otettiin mahalaukusta noin 1cm X 1cm kokoinen

näytepala mahalaukun rauhasettoman ruokatorviosan limakalvolta.

Lisämunuaiset otettiin kokonaisina ja niiden pinnalta poistettiin rasva.
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Kaikki häntä-, mahalaukku- ja lisämunuaisnäytteet säilöttiin puskuroituun formaliiniin

(10 %).

2.2 Histologiset määritykset

 Näytteet käsiteltiin viikon sisällä näytteenoton jälkeen. Näytteet upotettiin paraffii-

niin, leikattiin ja värjättiin hematoksyliini- eosiini värjäyksellä.

Mahalaukkujen histologiset näytteet arvioitiin mahahaavaumamuutosten varalta. Jo-

kainen mahalaukku luokiteltiin muutoksen vakavuusasteen perusteella alla olevan tau-

lukon mukaisesti. Ensisijaisen arvioinnin kohteena olivat mahalaukun rauhasettomalta

alueelta otetut näytteet.

0- ei muutoksia

1- rauhaseton: parakeratoosia

rauhasosa: yksittäisiä pieniä imukeräsiä sekä lievä diffuusi tulehdus

2- rauhaseton: parakeratoosia ja epiteelin halkeamia( fissuurioita)

rauhasosa: yksittäisiä suuria imukeräsiä sekä lievä diffuusi tulehdus

3- rauhaseton: parakeratoosia, halkeamia ja pyörösolureaktio submukoosassa

rauhasosa: lamina propriassa runsaasti suuria imukeräsiä sekä diffuusi tulehdus

4- rauhaseton: parakeratoosia, haavaumaa ja tulehdus submukoosassa

rauhasosa: tulehdus ja haavaumaa limakalvossa

5- rauhaseton: submukoosaan ulottuva haavauma

rauhasosa: haavauma

Tulokset jaettiin kolmeen ryhmään muutosten vakavuusasteen perusteella. Ensimmäi-

seen ryhmään kuuluivat muutokset 0 ja 1, toiseen ryhmään muutokset 2 ja 3 ja kol-

manteen ryhmään muutokset 4 ja 5. Muutos 0 tarkoitti, että mahalaukussa ei ollut

lainkaan muutoksia ja muutos 1 tarkoitti erittäin lieviä muutoksia. Muutokset 0 ja 1

eivät todennäköisesti ole yhteydessä sian hyvinvointiin, mutta muutosta 1 voidaan jo
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pitää mahahaavauman esiasteena. Muutokset 2 ja 3 tarkoittivat selkeitä mahahaa-

vaumaan viittaavia muutoksia. Muutokset 4 ja 5 tarkoittivat vakavia mahahaavauma-

muutoksia.

2.3 Lisämunuaisten morfometria

Lisämunuaisnäytteet analysoitiin Olympus BH2 mikroskoopilla, jossa ColorView 12 digi-

taalinen kamera ja AnalySIS 3.0 ohjelmisto (Soft Imaging System, Münster, Germany).

Histologiset leikkeet skannattiin tietokoneelle ja ohjelman avulla leikkeistä eroteltiin

piirtämällä lisämunuaisen kuori- ja ydinosat ja laskettiin molempien alueiden pinta-

alat. Tämän jälkeen laskettiin kunkin lisämunuaisen kuoren ja ytimen pinta-alojen suh-

deluku, jonka jälkeen tarkastelimme suhdelukujen eroavaisuuksia häntäpurtujen ja

tervehäntäisten sikojen välillä. Kokeessa ei eroteltu oikeaa ja vasenta lisämunuaista.

2.4 Tilastollinen käsittely

Lisämunuaistulosten normaalisuus testattiin Statistica-ohjelmalla, normaalisuustesteil-

lä Kolmogorov-Smirnov ja Shapiro-Wilk W.

Lisämunuaistulokset käsiteltiin tilastollisesti ohjelmalla Stata 8.2. Lisämunuaisten kuo-

rien ja ytimien pinta-alojen ero häntäpurruilla ja tervehäntäisillä sioilla testattiin Wilco-

xon rank sum- testillä. Samaa testiä käytettiin kuoren ja ytimen suhdeluvun testauk-

seen.

3 TULOKSET

3.1 Mahalaukut

Näytteenotossa esiintyneiden ongelmien vuoksi vain 13 sialta saatiin näytepala maha-

laukun rauhasettomasta osasta: näistä 4 oli häntäpurtua ja 9 tervehäntäistä sikaa.
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Mahalaukkujen histologisten muutosten tulokset on esitetty kuvissa 1-3. Kaikista siois-

ta 10:llä (76,9 %) oli selkeitä mahahaavaumaan viittaavia muutoksia mahalaukun rau-

hasettomassa osassa (muutokset 2,3,4 tai 5). Näistä häntäpurtuja sikoja oli 3 ja terve-

häntäisiä 7. Hyvin lieviä muutoksia (muutokset 1) oli 3 sialla (23,1 %), näistä 2 oli ter-

vehäntäistä ja 1 häntäpurtu sika. Aineistossa ei ollut yhtään sikaa, jolla ei ollut ollen-

kaan muutoksia mahalaukun rauhasettomalla alueella (muutos 0).

Vakavia mahahaavaumamuutoksia (muutokset 4 tai 5) oli 4 sialla (30,8 %). Näistä hän-

täpurtuja oli 3 ja tervehäntäisiä 1. Kahdella sialla esiintyi vakavuusasteeltaan 5 luok-

kaan kuuluvia mahahaavaumamuutoksia, näistä sioista molemmat olivat häntäpurtuja

sikoja.

Sikojen
luku-
määrä,
kpl

Kuva 1: Lihasikojen histologiset mahalaukkumuutokset häntäpurruilla (4 kpl) ja tervehäntäisillä
(9 kpl) sioilla. Mahalaukkujen histologisessa luokittelussa x kuvaa mahalaukkumuutoksia 0 ja 1,
y muutoksia 2 ja 3 sekä z muutoksia 4 ja 5.
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Sikojen
luku-
määrä,
kpl

Kuva 2: Lihasikojen histologiset mahalaukkumuutokset häntäpurruilla (4 kpl) sioilla. Mahalauk-
kujen histologisessa luokittelussa x kuvaa mahalaukkumuutoksia 0 ja 1, y muutoksia 2 ja 3 sekä
z muutoksia 4 ja 5.

Sikojen
luku-
määrä,
kpl
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Kuva 3: Lihasikojen histologiset mahalaukkumuutokset tervehäntäisillä (9 kpl) sioilla. Maha-
laukkujen histologisessa luokittelussa x kuvaa mahalaukkumuutoksia 0 ja 1, y muutoksia 2 ja 3
sekä z muutoksia 4 ja 5.

3.2 Lisämunuaiset

Teurastamoteknisten ongelmien takia molemmat lisämunuaiset saatiin 10 sialta, 10

sialta vain toinen ja 5 sialta ei kumpaakaan lisämunuaista. Sioista, joilta saatiin joko

molemmat tai toinen lisämunuainen, 10 oli häntäpurtua ja 10 tervehäntäistä sikaa.

Sioilta, joilta saatiin talteen vain toinen lisämunuainen tuli tulokseksi tämän lisä-

munuaisen antama arvo. Sioilta, joilta saatiin talteen molemmat lisämunuaiset, lasket-

tiin tulokseksi kahden lisämunuaistuloksen keskiarvo.

Testien perusteella lisämunuaistulokset eivät olleet normaalisti jakautuneita.

Tervehäntäisillä sioilla kuoren pinta-alojen mediaani oli 47,4 mm2 (23,4- 63,6, minimi-

maksimi) ja ytimen pinta-alojen mediaani 12,4 mm2 (9,5- 20,1). Häntäpurruilla sioilla

kuoren pinta-alojen mediaani oli 46,7 mm2 (27,6- 58,5) ja ytimen pinta-alojen mediaani

10,5 mm2 (4,2- 19,3). Tervehäntäisillä sioilla kuoren ja ytimen suhdeluvun mediaani oli

3,7 mm2 (1,9- 6,6). Vastaava suhdeluvun mediaani häntäpurruilla sioilla oli 3,79 mm2

(2,4- 9,5). Häntäpurtujen ja tervehäntäisten sikojen luvut eivät eronneet tilastollisesti

toisistaan (p>0,6).

4 POHDINTA

Tuloksistamme merkittävimpinä voidaan pitää havaintoja, joiden mukaan suurimmalla

osalla tutkimuksemme sioista esiintyi histologisia mahalaukkumuutoksia. Mahalauk-

kumuutoksia esiintyi sekä häntäpurruilla että tervehäntäisillä sioilla, mutta eroavai-
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suuksia lisämunuaisten kuoren ja ytimen pinta-alojen suhdeluvuissa ei näiden välillä

pystytty osoittamaan.

Aiemmissa tutkimuksissa on voitu osoittaa, että merkittäviä syitä mahahaavauman

syntymiseen sialla ovat tilalla vallitsevat ruokinta, -olosuhde - ja stressitekijät.10,18,27,1,3

Aineistossamme esiintyi mahahaavaumamuutoksia sekä häntäpurruilla että tervehän-

täisillä sioilla. Tämä voitaneen selittää sillä, että siat olivat lähtöisin samalta tilalta. Ti-

lalla siat ovat altistuneet samoille olosuhteille sekä ruokinta – ja stressitekijöille, jotka

ovat todennäköisesti yhteydessä mahahaavaumamuutosten syntymiseen. Tutkimuk-

sessamme ei selvitetty tilalla vallitsevia olosuhteita, ruokintaa tai mahdollisia stressite-

kijöitä. Tiedossamme kuitenkin oli, että tilalla oli pitkään jatkunut hännänpurentaon-

gelma. Tutkimustulostemme sekä aiempien tutkimusten perusteella on todennäköistä,

että tilalla on ollut stressitekijöitä, jotka ovat aikaansaaneet mahahaavaumamuutoksia

sekä tervehäntäisille että häntäpurruille sioille.

Aineistomme kaikilla sioilla, joilta näyte saatiin, oli jonkinasteisia mahahaavaumamuu-

toksia. Osalla sioista muutokset olivat mahahaavauman esiasteena pidettäviä lieviä

muutoksia ja osalla muutokset olivat erittäin vakavia. Eräässä tutkimuksessa3 on osoi-

tettu, että sikojen reagointi ympäristön stressitekijöihin vaihtelee. On olemassa niin

sanottuja matalan stressitason ja korkean stressitason sikoja. Matalan stressitason

sikojen stressinsietokyky on alhainen jolloin siat stressaantuvat helpommin kuin korke-

an stressitason siat.3 Tämä voi olla yksi selitys sille, miksi tutkimuksemme sikojen ma-

halaukkumuutokset olivat vakavuusasteeltaan hyvin vaihtelevia. On siis mahdollista,

että siat joiden mahalaukuissa oli vakavimmat muutokset ovat olleet niin sanottuja

matalan stressitason sikoja. Ne ovat reagoineet stressiin voimakkaasti ja saaneet tä-

män johdosta mahahaavauman.

On myös mahdollista, että vakavimmat mahalaukkumuutokset omaavat siat ovat altis-

tuneet jollekin sellaiselle stressitekijälle, jolle terveemmät siat eivät ole altistuneet.

Stressitekijälle altistuminen on sairaammilla sioilla saattanut myös olla jatkuvaa. Erään

tutkimuksen13 mukaan mahahaavauma voi olla myös muun sairauden oire. Tutkimuk-

semme tuloksia tarkasteltaessa on hyvä ottaa huomioon, että vakavimmat mahalaukku

muutokset omaavat siat ovat siis saattaneet olla vastustuskyvyltään heikompia esi-
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merkiksi jonkin samanaikaisen tai aiemmin sairastetun sairauden vuoksi tai mahahaa-

vauma on voinut olla oire jostakin muusta sairaudesta.

Tutkimuksemme varsinaisena tarkoituksena oli selvittää esiintyykö häntäpurruilla sioil-

la enemmän tai asteikoltaan vakavampia mahalaukkumuutoksia tervehäntäisiin sikoi-

hin verrattuna. Aiemmista tutkimustuloksista voidaan päätellä, että stressillä on osoi-

tettu olevan yhteys hännänpurennan esiintymiseen sikojen keskuudessa.42 Vakavim-

mat mahalaukkumuutokset olivat aineistomme häntäpurruilla sioilla. Tämä tulos tukee

käsitystämme siitä, että häntäpurtujen sikojen kokema stressi edesauttaa mahahaa-

vaumamuutosten syntymistä ja vakavuusasteen nousemista.

Tutkimusaineistomme jäi erityisesti häntäpurtujen sikojen mahalaukkunäytteiden osal-

ta pieneksi. Tämä vaikeuttaa tulosten tulkintaa ja johtopäätösten tekemistä.

Tutkimuksessamme ei voitu osoittaa eroa lisämunuaiskuoren ja ytimen pinta-alojen

suhdeluvussa häntäpurtujen ja tervehäntäisten sikojen välillä.

Stressin vaikutuksia sikojen hypotalamus-aivolisäke-lisämunuaisakseliin ja elimistön

kortisoli ja ACTH- hormoni pitoisuuksiin on tutkittu melko paljon. Aikaisempaa tutki-

musta hännänpurennan vaikutuksesta lisämunuaisen histologiaan ei kuitenkaan löyty-

nyt.

 Kroonisen stressin tiedetään lisääntyneen kortisolin synteesin ja erityksen kautta ai-

heuttavan lisämunuaisen kuoren ja ytimen suhdeluvun nousemisen.5 Aineistomme

häntäpurruilla ja tervehäntäisillä sioilla kuoren ja ytimen suhdelukujen mediaanit olivat

hyvin lähellä toisiaan. Häntäpurtujen sikojen suhdeluvun mediaani oli ainoastaan 0,07

yksikköä suurempi kuin tervehäntäisillä. Näiden tulosten perusteella emme pysty luo-

tettavasti sanomaan, että hännänpurenta sinällään aiheuttaisi lisämunuaiskuoren pin-

ta-alan suurenemista.

Tutkimuksissa15,43 on osoitettu, että emakon altistuminen stressille tiineysaikana vai-

kuttaa sen jälkeläisten hypotalamus-aivolisäke-lisämunuaisakselin kehittymiseen ja

myöhempään toimintaan. Tämän johdosta porsaan myöhäisemmässä elämässä jokin

stressitekijä saattaa aiheuttaa systeemin yliaktiivisuuden, glukokortikoidien ylituotan-

non ja tätä kautta ylireagoinnin stressitekijöille. Glukokortikoideilla on vaikutusta mo-
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neen tekijään kuten kasvuun, terveyteen ja lisääntymiseen. Tämän vuoksi emakon tii-

neydenaikaisella stressillä voi olla kauaskantoinen ja merkittävä vaikutus sen jälkeläis-

ten tulevaan hyvinvointiin.

Sikojen käyttäytymisessä ja fysiologisissa reaktioissa stressitekijää kohtaan esiintyy

vaihtelua. Vaihtelun arvellaan johtuvan yksilöllisistä eroista, aikaisemmista kokemuk-

sista ja käsittelystä. Näiden tekijöiden lisäksi on osoitettu, että sekä fysiologinen että

käyttäytymiseen perustuva reagoiminen stressiin voi osalla sikaroduista olla myös ge-

neettisesti säädeltyä ollen siis osittain perinnöllistä.8

Eräässä tutkimuksessa6 verrattiin sikojen kasvuolosuhteiden vaikutusta niiden sosiaali-

seen ja fysiologiseen tapaan reagoida johonkin akuuttiin stressitekijään. Tutkimuksessa

osa tilalla syntyneistä porsaista kasvatettiin teurasikään standardikokoisissa karsinoissa

ilman kuivikkeita ja osa suuremmissa karsinoissa, joissa käytettiin runsaasti olkea.

Huonommissa olosuhteissa kasvaneissa sioissa havaittiin enemmän todennäköisesti

stressistä johtuvaa turhautunutta käyttäytymistä kuten muiden sikojen tönimistä, kär-

sällä tonkimista ja kiusaamista. Oljella kuivitetuissa karsinoissa kärsällä tonkiminen ja

tutkiminen kohdistuivat karsinatovereiden sijaan lattialla olevaan olkikuivikkeeseen.

Tutkimuksen siat altistettiin akuutille stressitekijälle kuten siirrolle toiseen karsinaan,

lyhytaikaiselle eristämiselle tai kiinnipitämiselle ja selvitettiin niiden välisiä eroja reak-

tioissa akuuttiin stressiin. Ruumiinlämmössä, sydämen syketiheydessä tai syljen kor-

tisolipitoisuudessa ei ollut merkittävää eroavaisuutta eri olosuhteissa kasvaneiden si-

kojen välillä.  Tutkimuksen perusteella ei siis pystytty osoittamaan, että huonommissa

oloissa kasvaneet siat olisivat sopeutuneet stressiin ja reagoineet tämän vuoksi akuut-

tiin stressitekijään lievemmin.

Teurastuksen jälkeen lisämunuaiset punnittiin. Tarkoituksena oli selvittää ovatko huo-

nommissa olosuhteissa kasvaneet siat altistuneet sellaiselle krooniselle stressille, joka

nostaisi lisämunuaiskuoren pinta-alaa kasvattaen lisämunuaisten kokonaispainoa ver-

rattuna virikkeellisessä ympäristössä kasvaneisiin sikoihin. Eroavaisuutta lisämunuais-

ten painoissa ei havaittu. Tutkimuksessa ei kuitenkaan määritetty kuoren ja ytimen

pinta-alojen suhdetta.6 Eräässä tutkimuksessa15 stressaantuneiden sikojen lisä-
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munuaiskuoren – ja ytimen suhdeluku oli kohonnut kontrollisikoihin verrattuna, vaikka

niiden lisämunuaisten kokonaispainossa ei havaittu eroavaisuuksia.

Eräiden tutkimusten41,20 mukaan sikaan kohdistuva toistuva stressitekijä voi lopulta

johtaa stressiin sopeutumiseen. Tämä sopeutuminen voi näkyä muutoksina sekä käyt-

täytymisessä että fysiologisissa tekijöissä kuten hormonipitoisuuksissa. Tutkimukses-

sa41 sika erotettiin karsinatovereista ja vietiin eristykseen tunnin ajaksi kymmenenä

peräkkäisenä päivänä. Tutkimuksessa havaittiin, että aivolisäkkeen ACTH- hormonin

sekä lisämunuaiskuoren kortisoli- hormonin plasmapitoisuudet laskivat kokeen edetes-

sä. Sen sijaan käyttäytymisessä, sydämen syketiheydessä ja plasman adrenaliinipitoi-

suudessa ei havaittu muutoksia.

Tutkimustuloksista pääteltiin, että stressiin liittyvät fysiologiset tekijät ja käyttäyty-

mismallit ovat eri tavoin säädeltyjä, minkä vuoksi niiden sopeutumisessa stressaavaan

tekijään voi esiintyä eroavaisuuksia. On mahdollista, että sopeutumista olisi ilmennyt

myös käyttäytymisessä, adrenaliinipitoisuuksissa ja sydämen syketiheydessä jos koetta

olisi jatkettu. Tutkimuksen tulosten perusteella on siis mahdollista, että krooniselle

stressille altistuvalla sialla ei pystytä osoittamaan merkittävää nousua ACTH – ja kor-

tisolipitoisuuksissa jatkuvasta stressistä huolimatta.41

Joissakin tutkimuksissa28,21 on kuitenkin pystytty osoittamaan, että kroonisesti stres-

saantuneella sialla erityisesti plasman ACTH pitoisuus kasvaa. Tämän lisäksi stressaan-

tuneilla sioilla on mitattu kohonneita plasman kortisolipitoisuuksia kontrollisikoihin

verrattuna. On myös mahdollista, että kroonisesta stressistä kärsivän sian lisämunuais-

kuori sopeutuu stressiin, jolloin sen herkkyys ACTH- hormonille kasvaa jopa niin voi-

makkaasti, että seurauksena on hyperkortisolemia eli kortisolin liikatuotanto.21

Nämä aiemmin tehdyt tutkimustulokset ovat osittain hyvinkin ristiriitaisista keskenään.

Tämän johdosta voidaan päätellä, että määriteltäessä eläimen stressitasoa luotetta-

vasti, tulisi ottaa huomioon monet stressiä mittaavat tekijät eikä luottaa yksittäisiin

mittareihin kuten pelkkään plasman ACTH - ja kortisolipitoisuuteen.

Tutkimuksessamme tarkasteltiin lisämunuaiskuoren ja ytimen pinta-alojen suhdeluvun

perusteella olivatko hännänpurenta siat stressaantuneempia tervehäntäisiin kontrol-
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lisikoihin verrattuna. Kuoren ja ytimen suhdeluvun nouseminen on kuitenkin vain yksi

mittari arvioida stressiä. Luotettavamman tuloksen saamiseksi olisi tullut arvioida myös

muita stressin aikaansaamia muutoksia. Tällaisia tekijöitä ovat muun muassa veren tai

syljen ACTH -ja kortisolipitoisuudet, sydämen syketiheys ja muutokset käyttäytymises-

sä.

Tämän ja aikaisempien tutkimusten15,6 perusteella voidaan ajatella, että koska sekä

häntäpurrut että tervehäntäiset kontrollisiat ovat tilalla altistuneet todennäköisesti

samoille stressitekijöille niin myös niiden lisämunuaisten kuoren ja ytimen pinta-alojen

suhdeluvut ovat tämän johdosta samankaltaiset. Yksi selitys vähäiselle suhdelukujen

erolle on todennäköisesti myös se, että vain osalta aineistomme sioista saatiin mo-

lemmat lisämunuaiset. Aineistossamme oli myös sikoja, joilta lisämunuaisnäytettä ei

saatu lainkaan. Tämän vuoksi tutkimusmateriaali jäi osin pieneksi.
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