
Islanninhevosen erityispiirteet
eläinlääkinnän kannalta

kirjallisuuskatsaus

Syventävien opintojen tutkielma
Kotieläinten lisääntymistiede
Eläinlääketieteellinen tiedekunta
Sari Tuura
Huhtikuu 1999



URN: URN:NBN:fi-fe19991303



1

Sisällys

sivu

1. Yleistä islanninhevosesta   3

1.1. Historiasta nykyhetkeen   3

1.2. Rodun ominaispiirteitä   3

1.3. Laiduntaminen ja rehunkäyttö   4

1.4. Islanninhevosten koulutuksesta   5

1.5. Islanninhevoset Suomessa   6

1.6. Islanninhevosten sairauksista   6

2. Kesäihottuma   7

2.1. Kesäihottuman yleisyys   7

2.2. Oireet   8

2.3. Aiheuttajat   9

2.4. Altistuminen 10

2.5. Ternimaidon merkitys 11

2.6. Sairauden puhkeaminen 11

2.7. Maantieteellisten erojen merkitys 12

2.8. Perinnöllisyys 12

2.9. Ihotestien tulokset 12

2.10. Hoito 13

2.11. Ennaltaehkäisy 14

2.12. Kesäihottuman yhteys muihin sairauksiin 14

2.13. Yhteenveto 15

3. Kinnerpatti 16

3.1. Määritelmä 16

3.2. Kinnerpatin yleisyys islanninhevosella 16

3.3. Oireet ja ontuminen 17

3.4. Löydökset ja jalkojen tunnustelu 18

3.5. Röntgenlöydökset 18

3.6. Rakenteen ja rasituksen merkitys 19

3.7. Iän ja sukupuolen merkitys 19

3.8. Perinnöllisyys 20



2

3.9. Hoito ja ennuste 20

3.10. Yhteenveto 21

4. Hedelmällisyys ja lisääntyminen 22

4.1. Tiinehtyminen 23

4.2. Varsominen 24

4.3. Vieroitus 25

4.4. Sukukypsyys 25

4.5. CEM eli Contagious Equine Metritis 25

4.6. Yhteenveto 26

5. Veri 26

5.1. Tyypitys 26

5.2. Veriarvot 27

5.3. Seerumin entsyymit 27

5.4. Seerumin aineenvaihduntatuotteet 28

5.5. Seerumin mineraalit 28

5.6. Kokoveren arvoja 29

5.7. Yhteenveto 29

6. Hengitystie-elimistö 30

6.1. Tutkiminen 30

6.2. Arvoja 30

6.3. Yhteenveto 31

7. Loiset 31

7.1. Tutkimuksista 31

7.2. Matolääkityksestä 32

7.3. Yhteenveto 33

8. Kiitokset 33

9. Kirjallisuus 34



3

1. Yleistä islanninhevosesta

1.1. Historiasta nykyhetkeen

Islanninhevonen polveutuu viikinkien Länsi-Norjasta ja Brittein saarilta 800-luvulla

tuomista hevosista (Bakke 1994b). Se on ollut puhdasrotuinen ilman vierasta tuontia lä-

hes tuhannen vuoden ajan (Bakke 1994b, Sigurdsson 1994a, Sondergaard 1996). Tämä

eristys on säilyttänyt siinä erikoisominaisuuksia, jotka ovat hävinneet muilta eurooppa-

laisilta hevosroduilta viimeisen viiden vuosisadan aikana (Bakke 1994b). Yksi islannin-

hevosen erityispiirteistä on sille ominainen askellaji, töltti, joka on ollut havaittavissa jo

muinaisten kreikkalaisten hevosmaalauksissa 500 eKr (Bakke 1994b).

Islanninhevoskasvatuksella on Islannissa pitkät perinteet, ja hevoset kasvatetaan va-

paana laumoissa. Vuosisadan alussa islanninhevonen oli välttämätön kulku- ja kuljetus-

väline (Hugason 1994). Tämän vuosisadan alkupuoliskolla oli kaksi erillistä jalostusta-

voitetta; ratsuhevonen ja työhevonen, minkä jälkeen virallisena jalostustavoitteena on

ollut moniaskellajinen ratsuhevonen (Sondergaard 1996). Lisäksi hevosia kasvatetaan

edelleen lihantuotantoon. Hevoskasvatus Islannissa eroaa muista maista siten, että Islan-

nissa kasvattajalla on enemmän valtaa päättäessään, kuinka hän jalostaa hevosiaan

(Hugason 1994).

Vuonna 1993 Islannissa oli arviolta 76 000 islanninhevosta, joista noin 600 oli aikuisia

oriita, 26 000 aikuisia tammoja ja loput nuoria hevosia ja varsoja. Viime vuosien aikana

on hevospopulaatio Islannissa kasvanut huomattavasti ja sen seurauksena joillakin tiloi-

lla alkaa olla jo liikaa eläimiä ja maita ylilaidunnetaan (Hugason 1994).

Hevosten kasvatus ja tuottaminen on Islannille merkittävä vientituote. Viime vuosina on

noin 2000 hevosta myyty vuosittain ulkomaille, pääasiassa Ruotsiin ja Saksaan, joihin

on mennyt noin 70% hevosista (Hugason 1994).

Hevosten sopeutuminen uuteen kotimaahansa vaihtelee yksilöittäin. Siihen vaikuttaa

oleellisesti hevosen luonne, ikä, fyysinen kunto ja se miten hevosta on käsitelty ennen

muuttoa. Pääsääntöisesti vanhemmat hyvin valmennetut hevoset hyväksyvät muutokset

helpommin ja sopeutuvat nopeammin ympäristönvaihdokseen. Nuoret ja kokemattomat

hevoset ovat helposti alakuloisia ja voivat tulla psyykkisesti haluttomiksi ja apaattisiksi,

mistä toipuminen vie pitkään (Steinbjörnsson 1994).

1.2. Rodun ominaispiirteitä

Islanninhevonen on pienikokoinen, vahva ja terve (Hugason 1994). Verrattuna lämmin-

verisiin ravihevosiin islanninhevoset ovat lyhytjalkaisia ja varsin raskasrunkoisia (Árna-
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son & Bjarnason 1994). Aikuisina islanninhevoset ovat säkäkorkeudeltaan keskimäärin

noin 135 cm (Árnason & Bjarnason 1994, Sveinsson 1998). Karvapeitteen väreissä on

laajaa vaihtelua (Hugason 1994) ja kaikki värimuunnokset ovat sallittuja (Östbye 1983).

Tuskin löytyy toista hevosrotua, jolla on yhtä laaja karvapeitteen väriskaala (Östbye

1983). Aikuisten hevosten elopaino vaihtelee 330-380 kg (Hugason 1994, Sveinsson

1998).

Islanninhevosilla on monipuoliset ratsastusominaisuudet; käynnin, ravin ja laukan lisäk-

si niillä on töltti ja passi, sekä eläväinen temperamentti ja vahva mutta nöyrä luonne

(Hugason 1994). Euroopassa islanninhevonen on ainoa hevosrotu, jolla on viisi askella-

jia (Bakke 1994b). Töltti on nelitahtinen liidoton askellaji, jossa poljentajärjestys on sa-

manlainen kuin käynnissä. Töltissä on samaan aikaan maassa joko yksi tai kaksi kavio-

ta, kun käynnissä on joko kaksi tai kolme kaviota. Töltin tempo voi vaihdella hitaasta

kootusta töltistä nopeaan lisättyyn tölttiin, jossa hevonen etenee jopa laukan nopeudella

(Lindholm 1994). Töltti on ratsastajalle mukava ja tasainen askellaji (Helmersson 1998).

Passi (eli peitsi) on kaksitahtinen lateraalinen askellaji jossa on liito, ja islanninhevosilla

arvostetaan vain nopeaa liitopassia (Lindholm 1994).

1.3. Laiduntaminen ja rehunkäyttö

Islanninhevonen on tuhannen vuoden aikana sopeutunut Islannin karuihin olosuhteisiin

ja koviin talviin. Ravinto on pääasiassa koostunut kuihtuneesta ruohosta, jonka ravinto-

arvo on vähäinen niin valkuaisen, energian, vitamiinien kuin kivennäistenkin suhteen,

mutta siinä on runsaasti selluloosaa. Islanninhevosen suolisto on kehittynyt käyttämään

hyväksi ravinnon selluloosaa muuttamalla sen energiaksi ja rasvaksi (Sveinsson 1998).

Islannissa hevoset menestyvät kaikentyyppisillä laitumilla, jotka ovat pääsääntöisesti

luonnonlaitumia, mutta ne pärjäävät jopa alavilla suolaitumilla, joilla lampaat ja vasikat

kasvavat huonosti (Gudmundsson & Dyrmundsson 1994). Islanninhevosvarsat kasvavat

kesäisin 2-3 vuoden ikään saakka huomattavasti, keskimäärin jopa 1 kg/pv (Bjarnason

& Gudmundsson 1986, Gudmundsson & Dyrmundsson 1994).

Suurimmassa osassa Islantia talvilaiduntamista täydennetään nykyään heinällä, säilöre-

hulla ja tiivisteillä. Talvella ravintopulan aikaan kehossa olevat rasvat irrotetaan ener-

giavarastoina (Gudmundsson & Dyrmundsson 1994) ja lihaksisto kuihtuu ravinnon

valkuaispuutteen vuoksi (Sveinsson 1998). Vapaana laiduntaville islanninhevosille on

tyypillistä, että ne kykenevät kesän aikana lisäämään elopainoaan (rasvakudosta), mikä

on erityisen tärkeää Islannissa (Gudmundsson & Dyrmundsson 1994, Sigurðsson
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1995b). Islannissa heinä, jota lampaat ja lehmät kieltäytyvät syömästä, annetaan usein

talvella täydennysrehuna ulkona oleville hevosille (Gudmundsson & Dyrmundsson

1994). Ruokintaa täydennetään joskus syöttämällä hevosille suolattuja sillejä, mikä on

hyvä valkuaislähde (Gudmundsson & Dyrmundsson 1994).

Kuva Linda Bergström.

Islanninhevosen ruuansulatuselimistön keskinäiset suhteet poikkeavat muista roduista:

islanninhevosella mahalaukun ja ohutsuolen suhteellinen osuus on huomattavasti pie-

nempi, kun taas umpi- ja paksusuolen suhteellinen osuus huomattavasti suurempi kuin

isolla hevosella. Islanninhevosella on pidempi umpi- ja paksusuoli kuin isolla hevosella,

vaikka islanninhevonen on sitä huomattavasti pienempi (Sveinsson 1998).

1.4. Islanninhevosten koulutuksesta

Perinteinen islantilainen hevoskoulutus on saanut viime vuosina vaikutteita manner-

maisesta hevoskoulutuksesta ja vanhasta "pyydystä, kengitä, satuloi ja ratsasta" -mene-

telmästä ollaan vähitellen luopumassa. Hevoset kasvavat Islannissa vapaina suurissa

laumoissa 4-5 vuoden ikään saakka. Villin hevosen on ensin opittava luottamaan ih-

miseen. Osa nuorista hevosista käyttäytyy kuin valmiiksi koulutetut hevoset, kun taas

jotkut ovat arempia ja ujompia. Islannissa hevosten koulutustapoja on varmasti yhtä

monta kuin on kouluttajaakin. Tavallisimmin nuoren hevosen koulutus siellä alkaa rii-

muun totuttamisen jälkeen juoksutustyöskentelyllä. Myöhemmin koulutus jatkuu käsi-

hevoseen kiinni sidottuna (Ólafsdóttir 1996a). Islannissa saattaa nähdä ratsastajan tule-

van tiellä vastaan niin, että hänellä on ratsunsa molemmin puolin useampikin käsi-

hevonen.
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Myös Islannin ulkopuolella pyritään islanninhevosia pitämään laumoissa ja riittävän

laajoilla laitumilla. Nuoret hevoset on suositeltavaa kasvattaa suurissa laumoissa, kau-

kana liikenteestä ja käsitellä niitä mahdollisimman vähän (Ólafsdóttir 1996b).

1.5. Islanninhevoset Suomessa

Suomen Hippoksen rekisterissä oli helmikuussa 1999 yhteensä 630 islanninhevosta,

joista aikuisia hevosia oli 575 ja nuoria alle 4-vuotiaita 55. Suomen Hippoksen rekis-

terissä islanninhevosista oli aikuisia tammoja 313, nuoria tammoja 30, aikuisia ruunia

179, aikuisia oriita 83 ja nuoria oriita 25 (Viheriäranta 1999).

Suomen Islanninhevosyhdistyksen (SIHY) rekisterin mukaan islanninhevosia on Suo-

messa huomattavasti enemmän, mikä johtunee siitä, ettei kaikkia harrastehevosia rekis-

teröidä Suomen Hippokseen. SIHYn rekisterin mukaan helmikuussa 1999 oli yhteensä

882 hevosta, joista aikuisia hevosia oli 775 (382 tammaa, 322 ruunaa, 71 oritta) ja

nuoria alle 4-vuotiaita 107 (51 tammaa, 2 ruunaa, 54 oritta) (Bergström 1999).

Suomen Islanninhevosyhdistys ry on perustettu vuonna 1982 ja siihen kuului vuonna

1998 perhejäsenet mukaan lukien yhteensä 380 jäsentä (Bergström 1999).

1.6. Islanninhevosten sairauksista

Islannin ulkopuolella yleisin islanninhevosen vaivoista on kesäihottuma. Kinnerpatti on

myös tyypillinen rodun ongelma. Sairauksista 70-80% on raportoitu esiintyvän talvella,

kun hevoset ovat talleissa, ja noin 20% toukokuussa, kun niillä ratsastetaan eniten

(Sigurdsson 1994a). Keväällä 1998 oli Islannissa hevosilla viruksen aiheuttama sai-

rausepidemia, "contagious horse fever", jossa oireina oli ruokahalun menettäminen,

suolistoperäiset oireet ja mahdollinen kuume 1-3 päivän ajan. Sairauden vuoksi Islannin

rajat suljettiin hevosvienniltä helmikuulta kesäkuulle 1998 (Sigurðsson 1998). Islannissa

on aikaisemmin todettu hevosilla herpesviruksen (EHV4) aiheuttama flunssaepidemia.

Virus tuli silloin Islantiin todennäköisesti ihmisten mukana (Sigurðsson 1994c).

Tarttuvilla sairauksilla on pieni merkitys Islannissa olevien hevosten keskuudessa. Joi-

tain bakteeri- ja sienisairauksia, kuten salmonelloosia, listerioosia, jäykkäkouristusta ja

Trichophyton mentagrophytes -sienen aiheuttamaa ihotulehdusta, raportoidaan satun-

naisesti (Sigurdsson 1994a). Islannissa on hevosilla todettu myös Trichophyton verruco-

sum -sienen aiheuttamaa pälvisilsaa (Knutsen & Pálsson 1974). Suurin osa hevosten sai-

rauksista, joiden kanssa eläinlääkäri joutuu Islannissa tekemisiin on ”ihmisten aiheut-

tamia” ja riippuvaisia hevosten käytöstä ja ruokinnasta. Tilastoinnin mukaan suurin osa
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eläinlääkärin käynneistä Islannissa koski erilaisia haavoja (21,2%), jänne- ja nivel-

vaivoja (13,6%) ja kavion ongelmia (13,3%). Myös lievät ähkyt ja suolistotulehdukset

(12,1%) sekä hengityselinten ongelmat (5,6%) työllistivät eläinlääkäreitä (Sigurdsson

1994a).

2. Kesäihottuma

Kesäihottuma lienee Islannin ulkopuolella Euroopassa ja Pohjoismaissa islanninhevosen

ongelmista suurin (Sigurdsson 1994a) ja eniten tutkittu. Kesäihottuma tunnetaan maail-

malla monilla eri nimillä: Britanniassa “sweet itch”, Australiassa “Queenslands itch”,

Yhdysvalloissa “allergic dermatitis”, Saksassa “Sommerekzem” ja Pohjoismaissa

“sommareksem” (Larsen ym. 1988). Vastaavilla oireilla ilmenevää tautia tavataan

muillakin hevosroduilla (Larsen ym. 1988, Steinbjörnsson 1998) eikä sairautta ole kos-

kaan todettu olevan Islannissa (Hesselholt & Agger 1977, Troedsson & Broström 1986,

Larsen ym. 1988).

Kesäihottuma on vuodenaikaisesti toistuva ihottuma hevosilla (Hesselholt & Agger

1977, Unkel 1984d, Broström 1987, Larsen ym. 1988, Halldórsdóttir ym. 1989, 1991,

Halldórsdóttir & Larsen 1991, Tiainen ym 1994). Se ilmenee pääasiallisesti lämpimänä

vuodenaikana ja sekä Hesselholt & Agger (1977), Tiainen ym. (1994) että Steinbjörns-

son (1998) havaitsivat ensimmäisten oireiden ilmenevän toukokuussa ja häviävän

vähitellen syys-lokakuussa. Tutkijat ovat yrittäneet selvittää, mikä merkitys on laitu-

milla, erilaisilla hyönteisillä, ravinnolla, hevosen karvapeitteen värillä, iällä, perinnölli-

syydellä, Islannista tuontiajankohdalla sekä onko kesäihottumalla yhteyttä muihin sai-

rauksiin.

2.1. Kesäihottuman yleisyys

Kesäihottuman yleisyydessä on merkittävä ero islanninhevosten syntymämaasta riip-

puen ja se on yleisempi Islannissa syntyneillä ja muihin maihin siirretyillä hevosilla kuin

Islannin ulkopuolella syntyneillä (Troedsson & Broström 1986, Larsen ym. 1988,

Halldórsdóttir & Larsen 1991, Broström 1994a, Halldórsdóttir ym. 1994, Stein-

björnsson 1998). Islannissa syntyneet hevoset sairastuvat selvästi voimakkaammin kuin

muualla syntyneet (Broström 1994a). Kesäihottuman yleisyys islanninhevosilla on

samankaltainen Saksassa (18,4% Unkel 1984d), Ruotsissa (15% Broström ym. 1987) ja

Norjassa (17,6% Halldórsdóttir & Larsen 1991, Halldórsdóttir ym. 1994).
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Kesäihottumaan sairastuvat huomattavasti useammin sellaiset hevoset (32,3%), jotka on

tuotu loka-huhtikuun aikana, jolloin hyönteisiä on vähän, verrattuna hevosiin (16,7%),

jotka oli tuotu touko-syyskuun aikana, jolloin hyönteisiä on paljon (Halldórsdóttir &

Larsen 1991, Halldórsdóttir ym. 1994).

Kesäihottumaa harjassa. Kuva Raija Kinnunen.

2.2. Oireet

Kesäihottuman tyypillisimmät esiintymispaikat ovat harjamarto ja hännän tyvi, mutta se

ilmenee myös sää’ässä, lautasilla, päässä ja kyljissä (Hesselholt & Agger 1977, Unkel

1984d, Broström ym. 1987, Halldórsdóttir & Larsen 1991, Tiainen ym. 1994). Taval-

lisimmin raportoituja kliinisiä oireita ovat kutina, paikallinen karvattomuus sekä ihon

paksuuntuminen ja hilseily (Hesselholt & Agger 1977, Unkel 1984d, Troedsson &

Broström 1986, Halldórsdóttir ym. 1989, Halldórsdóttir & Larsen 1991, Tiainen ym.

1994). Sairauteen liittyy voimakas hankaaminen, mikä voi johtaa avoimiin haavaumiin

ja sekundaaritulehduksiin (Hesselholt & Agger 1977, Unkel 1984d, Broström ym. 1987,

Halldórsdóttir ym. 1989, Steinbjörnsson 1998). Hevoset hankaavat itseään aitoja, puita

ja karsinan seiniä vasten, mistä johtuen aluksi nähdään törröttäviä karvoja harjassa ja

pitkin häntäruotoa. Sen jälkeen iho turpoaa ja muuttuu karkeaksi, jolloin ihossa huoma-

taan tyypilliset poimumuodostelmat (Hesselholt & Agger 1977, Unkel 1984d).

Kesäihottuman vaikeusaste vaihtelee paljon hevosten välillä (Troedsson & Broström

1986), ja oireilla on suuntaus pahentua vuodesta toiseen (Troedsson & Broström 1986,

Broström ym. 1987, Broström 1994a). Sairastuneiden hevosten ratsastuskäyttö (Unkel

1984d, Broström ym. 1987, Halldórsdóttir ym. 1989) ja kaupallinen arvo on huonon-

tunut (Broström ym. 1987, Halldórsdóttir ym. 1989).
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2.3. Aiheuttajat

Esitettyjä kesäihottuman aiheuttajia ovat mm. ilmastolliset olosuhteet, auringonvalo,

ruohoallergia, ravitsemukselliset puutokset, bakteerit ja sienet (Troedsson & Broström

1986, Broström ym. 1987). Pääasiallisena syynä allergiseen ihottumaan pidetään tällä

hetkellä kuitenkin purevia hyönteisiä, lähinnä Culicoides -polttiaislajeja, jotka ovat ak-

tiivisia laidunkauden aikana (Hesselholt & Agger 1977, Unkel 1984d, Troedsson &

Broström 1986, Broström ym. 1987, Larsen ym. 1988, Halldórsdóttir ym. 1989, 1991,

Halldórsdóttir & Larsen 1991, Sigurdsson 1994a, Sundquist & Broström 1994a, Tiainen

ym. 1994, Steinbjörnsson 1998). Satunnaisesti hyttyset ja täit voivat toimia aiheuttavina

tai ristireagoivina tekijöinä (Sundquist & Broström 1994a). Myös Aegus aegypti -

hyttysten on todettu olevan osallisena yliherkkyysreaktiossa (Tiainen ym. 1994), samoin

kuin Simulium -mäkäräisten on raportoitu aiheuttavan kesäihottumaa (Steinbjörnsson

1998).

Polttiainen (Culicoides ssp.) ilmenee hyvin paikallisesti, riippuen paitsi maaperän

korkeudesta ja kosteudesta niin myös muista ympäristöolosuhteista, kuten tuulesta ja

lämpötilasta. Polttiaisia esiintyy jopa 900 m korkeudessa, mutta ne ovat harvinaisia

voimakkaan tuulisilla alueilla. Polttiaisten aktiivisuus laskee voimakkaasti, kun läm-

pötila laskee alle +10 oC (Troedsson & Broström 1986).

Polttiaiset ovat 1-2 mm pitkiä hyönteisiä, joilla on yksi pari kirkkaita tummapilkkuisia

siipiä, ja ne ovat enemmän tai vähemmän karvaisia. Elinkierrossa niillä on yksi

munavaihe, neljä toukkavaihetta ja yksi kotelovaihe (Hesselholt & Agger 1977). Suurin

osa alalajeista talvehtii puoliaktiivisena toukkana. Polttiaiset elävät erityisesti mutaises-

sa tai hyvin märässä maassa, jossa on korkea orgaanisen aineen pitoisuus (Hesselholt &

Agger 1977, Troedsson & Broström 1986). Toukat kuoriutuvat huhti-toukokuun

vaihteessa, joskin maantieteellisiä eroja ilmenee (Troedsson & Broström 1986). Poltti-

aisella näyttäisi olevan kaksi aktiivisuuskautta vuodessa; toinen touko-kesäkuussa ja

toinen syys-lokakuussa (Hesselholt & Agger 1977). Culicoides pulicularis -polttiaisen

vuorokausiaktiivisuudessa on huomattu merkittävä kohoaminen auringonlaskun aikaan

(noin tuntia ennen - tunti jälkeen) (Hesselholt & Agger 1977, Unkel 1984d, Troedsson

& Broström 1986).



10

2.4. Altistuminen

Suurimman osan hevosista täytyy tulla kesäihottumaa aiheuttavien tekijöiden altista-

maksi (Broström ym. 1987). Huomattava määrä tietyn geneettisen taustan omaavista is-

lanninhevosista sairastuu kesäihottumaan, kun ne ensimmäisen kerran altistetaan hyön-

teisallergeeneille vasta aikuisina (Broström ym. 1987, Broström 1994a). Toisaalta suu-

rin osa hevosista altistuu luonnollisesti pureville hyönteisille laidunkauden aikana

(Broström ym. 1987). Altistuminen suurille antigeenimäärille ajanjaksona, jolloin on

korkea hyönteisaktiivisuus (huhti-syyskuu) saattaa herättää sopivan immuunivasteen

"sotkien mukaan" IgM- ja IgG-tuotannon, jolloin vältytään allergiselta reaktiolta

(Halldórsdóttir & Larsen 1991).

Hyvin harva Ruotsissa syntynyt, toistuvasti ja säännöllisesti antigeenille herkistetty he-

vonen sairastuu (Broström ym. 1987). Norjassa syntyneet hevoset yleensä altistuvat pu-

reville polttiaisille varsoina emältä saatujen vasta-aineiden vaikutuksen alaisena, kun

taas tuontihevoset altistuvat vasta aikuisina (Halldórsdóttir & Larsen 1991). Hevoset,

Kesäihottumaa päässä. Kuva Liisa Hildén. Kesäihottumaa selässä. Kuva Liisa Hildén.

jotka herkistyvät ensimmäisten 2-3 laidunkauden aikana tuottavat sekä IgE- että IgG-

vasta-aineita hyönteisantigeenille. Jos hevoset tuottavat pääasiassa IgE:tä, ne voivat sai-

rastua kesäihottumaan, kun taas hevoset, joilla on pääasiassa IgG-tuotanto, eivät sairastu

kesäihottumaan (Larsen ym. 1988).
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2.5. Ternimaidon merkitys

Tutkijoiden mukaan yksi selitys Islannin ulkopuolella syntyneiden hevosten alhaiselle

kesäihottuman yleisyydelle voisi olla se, että emältä saadut vasta-aineet suojaavat varsaa

kehittyvää yliherkkyysreaktiota vastaan (Unkel ym. 1987, Larsen ym. 1988, Broström

1994a). Emältä ternimaidossa saatujen vasta-aineiden suojaava vaikutus on vähäisempi

hevosilla, jotka ovat syntyneet aikaisin alhaisen hyönteisaktiivisuuden (loka-maaliskuu)

aikana. Syntymän jälkeen IgG-vasta-aineet siirtyvät tammalta varsalle ternimaidossa, ja

ne estävät IgE:n tuotannon herkistävälle antigeenille, minkä seurauksena varsa ei saa

kesäihottumaa. Varsa on myös herkempi saamaan kesäihottuman, jos sen emä on tuot-

tanut hyvin vähän IgG:tä. Jos tamma ei ole herkistynyt ennen varsomista, antigeenispe-

sifisiä IgG-vasta-aineita ei siirry lainkaan ternimaidossa varsalle (Larsen ym. 1988).

2.6. Sairauden puhkeaminen

Pääsääntöisesti sairaus puhkeaa Islannista tuoduilla hevosilla kolmannen laidunkauden

aikana ja Ruotsissa syntyneillä hevosilla neljännellä laidunkaudella (Broström ym.

1987, Broström 1994a). Norjassa syntyneet hevoset ovat sairauden puhkeamishetkellä

iältään keskimäärin 5,3-vuotiaita (Halldórsdóttir & Larsen 1991). Tanskassa sairautta on

havaittu vain tuontihevosilla, jotka yleensä sairastuvat toisena laidunkesänä (Hesselholt

& Agger 1977). Vain poikkeustapauksissa kesäihottuman on todettu puhkeavan ensim-

mäisenä laidunkautena (Troedsson & Broström 1986, Broström ym. 1987). Tutkimuk-

sissa olevista hevosista 73%:a pidettiin sairauden puhkeamishetkellä laitumella jatku-

vasti eikä yhtäkään sairastunutta hevosta pidetty sisällä tallissa yötä päivää (Halldórs-

dóttir & Larsen 1991).

Sairauden puhkeamisajankohdassa tuontivuoteen verrattuna on todettu vaihtelua alle

yhdestä vuodesta 17 vuoteen (Halldórsdóttir ym. 1991), ja se puhkeaa keskimäärin 4,1

vuotta maahantuonnin jälkeen (Halldórsdóttir & Larsen 1991). Mitä nuorempana hevo-

nen on sairastunut, sitä voimakkaammat ovat kesäihottuman oireet (Troedsson &

Broström 1986). Kesäihottumaan sairastuneiden hevosten lukumäärän on todettu kas-

vavan hevosten vanhetessa ja maahantuonnista kuluvien vuosien lisääntyessä (Halldórs-

dóttir & Larsen 1991).

Taudin esiintyvyydellä sukupuolen mukaan ei tuntunut olevan merkittävää eroa (Unkel

1984d, Broström ym. 1987, Halldórsdóttir & Larsen 1991, Broström 1994a). Myöskään

hevosen värillä ei ole vaikutusta kesäihottuman yleisyyteen (Unkel 1984d, Halldórsdót-

tir & Larsen 1991).
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2.7. Maantieteellisten erojen merkitys

Sairautta esiintyy Ruotsissa koko maassa (Troedsson & Broström 1986), mutta maantie-

teellistä eroa kesäihottuman yleisyydessä on havaittu (Hesselholt & Agger 1977, Unkel

1984d, Troedsson & Broström 1986, Broström ym. 1987). Culicoides -polttiaisten ak-

tiivisuuden vaikutuksesta paikallisiin eroihin ei olla varmoja, koska hyönteisten alueel-

lista jakaantumista ei ole täysin tutkittu (Broström ym. 1987). Niillä alueilla, joilla on

epäedulliset elinolot polttiaisille, ei ole todettu kesäihottumaa (Unkel 1984d). Ei myös-

kään olla varmoja siitä, onko jollain biotyypillä merkitystä sairauden esiintyvyyteen

(Broström ym. 1987).

2.8. Perinnöllisyys

Taipumus kehittää yliherkkyysreaktio pureville hyönteisille voi olla perinnöllistä

(Strothmann 1982, Larsen ym. 1988, Steinbjörnsson 1998). Sairauksien syiden tutki-

musten perusteella ne "ei herkät hevoset", jotka ovat jatkuvasti ulkosalla, sairastuvat an-

karammin kuin esimerkiksi koko vuoden tallissa pysyttelevät muun rotuiset ratsu-

hevoset (Unkel 1984d). Kesäihottuman perinnöllisyys vaihtelee 0-24% (Unkel ym.

1987).

Kesäihottumalla vaikuttaisi olevan yhteyttä kakkos-lokuksen ELA-antigeeniin Be8

hevosilla (Halldórsdóttir ym. 1991). On myös mahdollista, että alttius taudille voi pe-

rustua tiettyihin erityisiin immuunireaktioihin antigeenille ja että sairaudella on yhteyttä

hevosen MHC (major histocompatibility complex) -tuotteisiin (Larsen ym. 1988).

2.9. Ihotestien tulokset

Larsenin ym. (1988) ja Halldórsdóttirin ym. (1994) ihotestien tulokset havainnollistivat,

että kesäihottumaa sairastavilla hevosilla oli välitön yliherkkyysreaktio Culicoides -

polttiaislajeille, kun taas Tiaisen ym. (1994) ihotutkimus osoittaa, että kesäihottumaa

sairastavat hevoset ovat herkistyneet Aegus aegypti -hyttysen puremille.

Positiivisen reaktion ilmenemisen tunnin sisällä luokiteltiin varhaiseksi vasteeksi ja

positiivinen reaktio, joka havaittiin 24-48 tunnin kuluttua injektiosta, viivästyneeksi

reaktioksi (Halldórsdóttir ym. 1989). Neljä erilaista reaktiomallia havaittiin koskien al-

kamisaikaa, suuruusluokkaa ja reaktioiden kestoaikaa (Halldórsdóttir ym. 1989). Jotkut

hevoset, jotka reagoivat useammalle kuin yhdelle antigeenille, näyttivät erilaisia reak-

tiomalleja eri antigeeneille (Halldórsdóttir ym. 1989). Ihon reaktiivisuus riippui pääa-
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siallisesti kahdesta muuttujasta: uutteen allergeenipitoisuudesta ja yksilön herkkyydestä

(Halldórsdóttir ym. 1989).

Kahdessa tutkimuksessa kesäihottumaa sairastavien hevosten ihosta otettiin koepaloja.

Kaikista koepaloista löydettiin histologisesti hyönteispurema, jossa oli eosinofiilinen

ihotulehdus (Strothmann-Lüerssen ym. 1982, Tiainen ym. 1994).

Kesäihottumaa hännässä. Kuva Raija Kinnunen.

2.10. Hoito

Kesäihottuman hoito on vaikeaa, eikä hevosta välttämättä saada täysin oireettomaksi.

Laajalle levinnyt kesäihottuma voi vaatia pitkäaikaista hoitoa ja hoito perustuu polttiais-

vapaaseen tallissapitoon (Hesselholt & Agger 1977, Unkel 1984d, Steinbjörnsson 1998).

Kesäihottuman paikallishoidon yleisiä perusperiaatteita ovat: pidä puhtaana, pidä peh-

meänä ja vähennä tulehdusta (Sundquist & Broström 1994a). Lääkityksenä voidaan

käyttää systeemistä pitkävaikutteista kortisonia yhdistettynä paikalliseen kortisonihoi-

toon (Hesselholt & Agger 1977, Broström ym. 1987). Paikallinen ja yleinen antihis-

tamiinihoito voi olla myös tarpeen, mutta sen vaikutus on lyhytaikainen (Hesselholt &

Agger 1977). Kesäihottumahevosille on kokeiltu, tosin kontrolloimattomana, hyttysen

puremiin tehokasta cetiriziini-antihistamiinia annoksella 80 mg/päivä, mikä katkaisi

täydellisesti viivästyneen allergisen puremareaktion neljällä hevosella viidestä. Kun ce-

tiriziini-hoitoa jatkettiin, kolme hevosta tuli oireettomaksi ja niistä kahdelle cetiriziini
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auttoi 1-2 kuukautta (Tiainen ym. 1994). Toisessa tutkimuksessa antihistamiini H1-

antagonistia terfenadiinia (Teldanex®) annettiin kesäihottumahevosille 720-1200 mg

päivittäin suun kautta 3-4 viikon ajan, jolloin 24 hevosta hoidetuista 25 parani 1-2 ihot-

tuman astetta, niin että vakava ihottuma lieveni keskivaikeaan ja keskivaikea ja lievä

ihottuma oireettomaksi. Samaan aikaan kontrolliryhmän hevosilla ei tapahtunut oireissa

muutoksia. Kyseisellä lääkityksellä ei havaittu olevan vakavia haittavaikutuksia (Sund-

quist & Broström 1994b).

Klassista neula-akupunktiota kokeiltiin kahdeksalla kesäihottumahevosella, joilla oli

keskivaikea tai vaikea kesäihottuma. Akupunktiohoitoa annettiin 20 minuutin ajan 2-3

kertaa viikossa yhteensä 6-8 kertaa. Näistä hevosista seitsemällä oireet lievenivät

lieväoireiseen tai täysin oireettomaan ihottumaan, kun samaan aikaan kontrolliryhmän

hevosten oireissa ei tapahtunut muutoksia (Sundquist 1994).

On myös todettu neljän lievää kesäihottumaa sairastavan hevosen, joista kaksi oli synty-

nyt Islannissa ja kaksi Ruotsissa, parantuneen itsestään (Broström ym. 1987).

2.11. Ennaltaehkäisy

Ennaltaehkäisevät toimenpiteet tuntuvat olevan tärkeitä, kun yritetään ehkäistä tai ra-

joittaa kesäihottumaa. Kosteita polttiaisrikkaita laitumia tulisi välttää (Troedsson &

Broström 1986). Kesäihottuma voidaan ehkäistä pitämällä hevosia tallissa klo 16:sta

myöhäiseen iltaan tai seuraavaan aamuun (Hesselholt & Agger 1977, Unkel 1984d,

Troedsson & Broström 1986).

Hevosten voitelua hyönteiskarkotteilla on suositeltu, mikäli ihottuman oireita ilmenee

tallissa pitämisestä huolimatta (Unkel 1984d), kun taas polttiaisten mielipaikkojen pai-

kallisella käsittelyllä hyönteiskarkotteilla ei ole todettu olevan tehokasta karkotteiden

lyhyen vaikutusajan vuoksi (Hesselholt & Agger 1977). Synteettiset pyretroidit on to-

dettu tehokkaiksi, joskin ne vaativat säännöllistä käyttöä (Broström ym. 1987). Järkevää

kesäihottuman ennaltaehkäisyssä on pitää polttiaiset poissa myös tallista hyönteiskar-

kotteiden avulla (Hesselholt & Agger 1977).

2.12. Kesäihottuman yhteys muihin sairauksiin

Unkel (1984d) ei havainnut kesäihottumalla olevan yhteyttä muihin sairauksiin (hen-

gitysvaikeus, heinäallergia, kausittainen silmätulehdus, kaviokuume). Sen sijaan

Halldórsdóttir & Larsen (1991) ja Halldórsdóttir ym. (1994) havaitsivat, että kesäihot-
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tumaa sairastavat hevoset olivat huomattavasti herkempiä sairastumaan hengitystiesai-

rauksiin kuin kesäihottumaan sairastumattomat hevoset.

2.13. Yhteenveto

Kesäihottuma ilmenee nimensä mukaan lämpimänä vuodenaikana ja on jokakesäinen

riesa siihen kerran sairastuneilla hevosilla. Useimmiten se pahenee vuodesta toiseen. Oi-

reina ovat tavallisimmin harjan ja hännän hankaaminen, minkä seurauksena karvat kat-

keavat ja hankaantuvat jopa kokonaan pois. Pahimmissa tapauksissa hevoset saavat it-

sensä verille. Ihottuman aiheuttajasta ei edelleenkään ole selvää varmuutta, mutta tällä

hetkellä kesäihottuman pääasiallisena aiheuttajana useimmat tutkijat pitävät verta ime-

viä Culicoides -suvun polttiaisia, jotka ovat aktiivisimmillaan auringon laskun aikoihin.

Kesäihottumaa ei ole koskaan todettu olevan Islannissa. Sen puhkeamiseen on havaittu

vaikuttavan hevosen Islannista maahantuontiajankohta. Islannissa syntyneiden hevosten

on todettu sairastuvan herkemmin kesäihottumaan kuin emämaan ulkopuolella syn-

tyneiden. Kesäihottumaa sairastaa Euroopassa keskimäärin 15-18 % islanninhevosista.

Monenlaisia hoitoja on kokeiltu, ja suurimman helpotuksen hevosten on raportoitu

saavan kun niitä pidetään tallissa suojassa polttiaisilta niiden aktiivisimpana imemisai-

kana. Hoitona on kokeiltu myös erilaisia antihistamiineja ja akupunktiota. Kesäihottu-

man oletetaan olevan perinnöllistä, ja monissa maissa suuret islanninhevoskasvattajat

karsivat jalostuksestaan kesäihottumaa sairastavat hevoset. Hevosten loimittamisesta on

havaittu käytännössä olevan apua, ja Ruotsin markkinoilla onkin myynnissä kesäihot-

tumaloimia islanninhevosten lisäksi muunkin kokoisille hevosille. Ruotsissa on myös

tehty kokeilu, jossa on havaittu ihottumaloimen helpottavan monen hevosen oireita.

Ravinnollakin on käytännössä havaittu olevan vaikutusta siten, että ihottumahevoset

eivät usein kestä valkuaisrikkaita rehuja kuten alfa-alfaa, puna-apilaa tai säilörehua. On

kuitenkin tunnettua, että islantilaisen heinän valkuaispitoisuus on varsin korkea, joten

islantilaisheinän valkuaisen täytyy laadultaan poiketa täkäläisestä.

Tiettävästi Islannissa tunnetaan ainoana ihottumana valoyliherkkyys (fotosensibiliteetti),

jolloin kesällä aurinkoisina päivinä joillakin hevosilla lähinnä päässä olevat valkoisten

merkkien alueet saattavat palaa. Lieneekö laitumen nuoruudella ja "vahvuudella" alku-

kesästä vaikutusta tähän. Muualla maailmassa valoyliherkkyyttä pidetään yhtenä kesä-

ihottuman aiheuttajista. Muilla hevosroduilla kesäihottumaa tavataan Suomessa ainakin

shetlanninponeilla, russeilla ja suomenhevosilla.
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Kesäihottuman on havaittu olevan suurin islanninhevosten ongelma Suomessakin.

Suomen Islanninhevosyhdistyksen lehdissä on ollut useita jäsenistölle suunnattuja kir-

joituksia kesäihottumasta ja jopa yksityiskohtaisia neuvoja kuinka tehdä itse hevoselleen

ihottumaloimi.

3. Kinnerpatti

3.1. Määritelmä

Kinnerpatti on krooninen nivelrikkoinen epämuodostuma hevosen kintereessä pääasial-

lisesti kolmannen metatarsaaliluun, kolmannen tarsaaliluun ja keskimmäisen tarsaali-

luun sisäpinnalla (Sigurdsson 1994b).

Kinnerpatti ja kesäihottuma ovat lisääntyvä lääketieteellinen, taloudellinen ja rii-

danalainen ongelma islanninhevosilla (Broström 1994b). Kinnerpatti on pitkään ollut

tunnettu sairaus Islannissa (Björnsdóttir & Sigurðsson 1997, Björnsdóttir 1998) ja se on

ainoa rotuun liittyvä jalkasairaus, joka tunnetaan islanninhevosella (Björnsdóttir 1998).

Björnsdóttir ym. (1998a) ja Axelsson ym. (1998b) ovat todenneet, että islanninhevosella

on taipumusta kinnerpattiin, ja Sigurdssonin (1994b) mukaan patti esiintyy erityisen

usein islanninhevosella. Ronéuksen ym. (1994) mukaan kinnerpatti on yleinen ontumi-

sen syy useilla eri hevosroduilla mukaanlukien islanninhevosen. Kinnerpatti on oletetta-

vasti yhteydessä islanninhevosten askellajeista tölttiin ja passiin, jotka aiheuttavat voi-

makkaan rasituksen pieniin kinnerluihin (Sigurdsson 1994b). Hevosen vaikeudella töltä-

tä puhtaasti (ravitahtisuus, passitahtisuus) on havaittu olevan yhteys kinnerpattiin

(Björnsdóttir 1998).

3.2. Kinnerpatin yleisyys islanninhevosella

Eri röntgentutkimuksissa on havaittu 22-30%:lla tutkituista hevosista merkkejä kinner-

patista (Carlsten ym. 1994, Axelsson ym. 1994, 1996, 1998a, 1998b, Björnsdóttir &

Sigurðsson 1997, Björnsdóttir 1998, Björnsdóttir ym. 1998a, Eksell ym. 1998). Näistä

hevosista ontumattomia oli Axelssonin ym. (1994) tutkimuksissa 58%, Axelssonin ym.

(1996) tutkimuksissa 44% ja Björnsdóttirin (1998) tutkimuksessa 56%.

Lähes 69%:lla hevosista, joilla oli todettu röntgenologisesti kinnerpatti, oli havaittu ta-

kajalkojen ontumaa, ja 40%:lla hevosista patti havaittiin ensimmäisen kerran eläinlääkä-

rintarkastuksessa hevosen myyntiä tai vakuuttamista varten ilman, että hevonen olisi

aikaisemmin ontunut (Broström 1994b). Tutkimukset tehtiin pääasiassa kenttätutkimuk-

sena, jossa kaikki tietylla alueella olevat islanninhevoset tutkittiin kinnerpatin varalta, ja
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hevosmäärä vaihteli tutkimuksissa 366 hevosesta 614 hevoseen. Sigurdsson (1991) tutki

60 hevosta, joilta epäiltiin kinnerpattia, ja sai siten huomattavasti muiden tutkimuksista

poikkeavia lukuja.

3.3. Oireet ja ontuminen

Ontumisen arviointi on vaikeaa johtuen islanninhevosen useista askellajeista (Bakke

1994b, Axelsson ym. 1998b) ja siitä tosiasiasta, että kaikkia islanninhevosia ei ole

opetettu juoksemaan ravissa taluttajan rinnalla (Axelsson ym. 1998b). Siksi hevoset

usein liikkuvat töltissä tai passissa tai sekoittaen eri askellajeja. Osalla hevosista on

molemmat kintereet sairaita, mikä tekee niiden liikkeiden arvioimisen vaikeaksi, ja täl-

löin hevosen juoksuttaminen ravissa pienellä ympyrällä saattaa paljastaa ontuman (Ax-

elsson ym. 1998b).

Islanninhevosia, joilla on kinnerpatti, on usein kuvattu joko haluttomiksi liikkumaan tai

että niillä on epäsäännöllisyyttä eri askellajeissa, erityisesti töltissä. Joskus hevoset pyr-

kivät rikkomaan askellajin vaikeasti hallittavaan laukkaan. Omistaja harvoin valittaa

hevosen ontumista (Axelsson ym. 1998b). Omituisin, jäykin ja töksähtävin takajalkojen

liikkein liikkuvien hevosten kohdalla tulisi pitää mielessä kinnerpatin mahdollisuus

(Sigurdsson 1991).

Ontuman aste voi vaihdella oireettomasta vakavaan ontumiseen (Broström 1994b,

Björnsdóttir & Sigurðsson 1997) ja se on useimmiten lievää (Björnsdóttir 1998, Björns-

dóttir ym. 1998a). Hevoset eivät yleensä onnu ennenkuin vasta taudin myöhäisemmässä

vaiheessa (Sigurdsson 1991, 1994b). Usein ontuma voidaan aiheuttaa (tai lisätä sitä)

kintereen taivuttamisella, ns. pattikokeella (Broström 1994b, Sigurdsson 1994b, Björns-

dóttir ym. 1998a). Kuitenkaan kaikki hevoset, joilla on kinnerpatti todettavissa rönt-

genkuvissa, eivät reagoi taivutuskokeeseen (Sigurdsson 1991).

Takajalkojen ontumaa havaittiin 11-12%:lla koko hevosmäärästä (Axelsson ym. 1994,

1996, 1998b). Näistä hevosista 50-53%:lla oli pattimuutoksia röntgenkuvissa (Axelsson

ym. 1994, 1996, 1998b). Taivutuskokeen jälkeistä takajalkojen ontumaa oli 25-32%:lla

tutkituista hevosista (Axelsson ym. 1994, 1996, 1998b, Björnsdóttir 1998), kun

Sigurdsson (1991, 1994b) sai tästä huomattavasti poikkeavia lukuja: 90% 60 hevosesta

ontui taivutuskokeen jälkeen. Taivutuskokeeseen reagoivista hevosista 42-44%:lla oli

kinnerpattiin liittyviä röntgenmuutoksia (Axelsson ym. 1994, 1998b).

Hevosten todettiin usein ontuvan vain toista takajalkaa, vaikka molemmissa oli röntge-

nologisia pattimuutoksia (Björnsdóttir & Sigurðsson 1997, Björnsdóttir 1998). Sai-
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rauden puhkeamista seuraa yleensä ajanjakso, jolloin rappeutuvat muutokset pahenevat

ja kliiniset oireet ovat vaihtelevan asteisena joko jatkuvana tai ajoittaisena (Eksell ym.

1998).

3.4. Löydökset ja jalkojen tunnustelu

Takajalkojen ontuman ja tunnustelemalla havaittujen epänormaalisuuksien on todettu

olevan vahvasti yhteydessä kinnerpatin olemassaoloon (Björnsdóttir ym. 1998a). Tun-

nusteltavia epänormaalisuuksia kintereen sisäsivulla on havaittu 31%:lla hevosista (Ax-

elsson ym. 1998a, Björnsdóttir & Sigurðsson 1997, Björnsdóttir 1998). Axelssonin ym.

(1998b) tutkimuksissa 45%:lla islanninhevosista, joilla oli tunnustelemalla havaittavissa

epänormaalisuuksia, oli röntgenologisia merkkejä kinnerpatista, kun taas 87% hevosista,

joilla ei ollut tunnustelemalla havaittavia muutoksia, ei ollut röntgenologisia pat-

timuutoksia.

Suurimmalla osalla hevosista kinnerpatti oli röntgenologisesti toispuoleinen ja sekä

patin yleisyys että nivelrikon vakavuus oli merkittävästi suurempi oikeassa kintereessä

kuin vasemmassa (Broström 1994b, Axelsson ym. 1998b). Sigurdsson (1991, 1994b) ja

Björnsdóttir (1998) havaitsivat puolestaan tutkimuksissaan, että suurimmalla osalla he-

vosista kinnerpatti oli molemmissa takajaloissa ja yhtäläisesti vasemmassa ja oikeassa.

Molemmissa takajaloissa kinnerpatti todettiin 42%:lla hevosista (Sigurdsson 1991).

Tunnustelemalla havaittuja epänormaalisuuksia löytyi useimmiten, ja lisäksi vakavam-

pina, oikeasta kuin vasemmasta kintereestä (Axelsson ym. 1998b, Björnsdóttir 1998).

Axelsson ym. (1998b) raportoivat taivutuskokeen jälkeisen ontuman useammin ja va-

kavampana oikeassa kuin vasemmassa takajalassa, kun taas Björnsdóttirin (1998) mu-

kaan ontuma oli yhtä yleistä molemmissa takajaloissa.

3.5. Röntgenlöydökset

Useat tekijät vaikuttavat kinnerpatin röntgenmuutoksiin islanninhevosilla (Axelsson ym.

1998). Kliinisten oireiden on havaittu edeltävän röntgenologisia todisteita sairaudesta

(Eksell ym. 1998). Broströmin (1994b) mukaan ei ollut merkittävää yhteyttä röntgen-

löydöksillä ja ontumalla, kun taas Björnsdóttir (1998) havaitsi yhteyden röntgen-

muutosten ja ontuman välillä, tilastollisesta merkitsevyydestä ei ko. tutkimuksessa ollut

mainintaa. Röntgenlöydöksillä ei ole merkittävää yhteyttä ennusteeseen (Broström

1994b), eikä ontumista voi ennustaa röntgenkuvien löydösten perusteella (Björnsdóttir

ym. 1998a).
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Nivelrikkoa oli useimmiten yhdessä tai kahdessa nivelessä, tavallisimmin alimmassa

intertarsaalinivelessä (centrodistaalinivel) ja tarsometatarsaalinivelessä (Stanek 1981,

Sigurdsson 1991, 1994b, Axelsson ym. 1998b). Röntgenkuvissa oli tavallisesti mas-

siivisia muutoksia kaikissa pattinivelissä ja useissa tapauksissa oli jo tapahtunut nivelten

jäykistyminen (Stanek 1981). Sigurdsson (1991, 1994b) löysi 25%:lla ja Axelsson ym.

(1998b) 8%:lla hevosista muutoksia ylemmästä intertarsaalinivelestä, ja suurimmassa

osassa näistä tapauksista muutokset olivat vakavia. Jos myös ylimmässä intertar-

saalinivelessä on muutoksia, paranemisennuste on huono hoitotavasta huolimatta

(Ronéus ym. 1994). Vakava nivelrikko oli 97%:lla röntgenkuvatuista hevosista ja pai-

kallinen luukalvoreaktio 73%:lla tapauksista (Sigurdsson 1991, 1994b). Osalla hevosista

pattimuutoksia oli vain nivelrakojen ja nivelruston alaisen luun alueella ilman uuden

luun muodostusta (Axelsson ym. 1998b).

Carlstenin ym. (1994) ja Björnsdóttirin (1998) mielestä skintigrafia on huomattavasti

herkempi varhaisten pattimuutosten arvioimisessa kuin röntgenkuvaus.

3.6. Rakenteen ja rasituksen merkitys

Sigurdssonin (1991, 1994b) mukaan kinnerpatti on oletettavasti yhteydessä huonoon

rakenteeseen, erityisesti pihtikinttuisilla hevosilla, kun taas Björnsdóttir & Sigurðsson

(1997) eivät havainneet kinnerpatilla olevan yhteyttä pihtikinttuisuuteen. Kiverän kin-

tereen on todettu olevan alttiimpi kinnerpatille (Axelsson ym. 1994, Björnsdóttir 1998,

Eksell ym. 1998). Muiden rakenteellisten tekijöiden ei ole havaittu vaikuttavan merkit-

tävästi kinnerpattiin (Björnsdóttir ym. 1998b).

Hevosen tekemän työn raskauden ja kinnerpatin välillä ei ole havaittu yhteyttä (Eksell

ym. 1998). Kinnerpatin yleisyys ei ole lisääntynyt, vaikka nuoria hevosia kuormitetaan

(Björnsdóttir & Sigurðsson 1997, Björnsdóttir 1998). Sen sijaan Björnsdóttir & Sigurðs-

son (1997) totesivat, että säännöllinen valmennus vain vahvistaa niveliä.

3.7. Iän ja sukupuolen vaikutus

Kaikkien alle viisivuotiaitten hevosten todettiin olevan röntgentutkimuksessa nor-

maaleja (Axelsson ym. 1994, Eksell ym. 1998). Kinnerpatti havaittiin aikaisimmillaan

viisivuotiailla hevosilla ja löydösten määrä lisääntyi kahdeksaan ikävuoteen saakka

(Axelsson ym. 1994, 1996, Eksell ym. 1998). Myös muut tutkijat ovat todenneet kinner-

patin olevan vahvasti ikäriippuvainen (Björnsdóttir & Sigurðsson 1997, Björnsdóttir

1998, Björnsdóttir ym. 1998a), kun taas Axelssonin ym. (1998b) mukaan ikä ei merkit-
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tävästi vaikuttanut kinnerpatin röntgenlöydöksiin. Ontumisen yleisyys ei ole riippu-

vainen hevosen iästä (Björnsdóttir & Sigurðsson 1997, Axelsson ym. 1998b, Björnsdót-

tir 1998, Björnsdóttir ym. 1998a) eikä hevosen iällä diagnoosihetkellä ole merkittävää

vaikutusta ennusteeseen (Broström 1994b).

Sukupuolten välillä on havaittu eroavaisuutta niin, että tammoilla on alhaisempi sairas-

tuvuus kuin oreilla ja ruunilla (Björnsdóttir 1998). Myös Axelsson ym. (1996) havaitsi-

vat merkittävän yhteyden kinnerpatin ja sukupuolen välillä, kun taas Björnsdóttirin &

Sigurðssonin (1997) tutkimuksen mukaan sukupuolella ei ollut merkittävää vaikutusta

ontumiseen. Iällä tai sukupuolella ollut merkitystä tunnusteltaviin pattimuutoksiin

(Björnsdóttirin & Sigurðssonin 1997). Sigurdssonin (1991) tutkimuksessa oli liian

vähän hevosia, jotta hän olisi voinut vetää johtopäätöksiä sukupuolten välisistä eroista.

Toisaalta tammoilla on hennommat ja heikommat jalat kuin oreilla ja ruunilla, ja siten

tammat saattavat kestää rasitusta huonommin kuin muut (Sigurdsson 1991).

3.8. Perinnöllisyys

Röntgenkuvissa havaittavien pattimuutosten perinnöllisyys ratsastuskäytössä olevilla

islanninhevosilla ei ole merkittävää, kun taas ontumisen perinnöllisyys on suhteellisen

korkea, 40% (Björnsdóttir & Sigurðsson 1997, Björnsdóttir 1998, Björnsdóttir ym.

1998b), minkä vuoksi Björnsdóttir (1998) ei suosittele ontuvien pattihevosten käyt-

tämistä jalostukseen. Björnsdóttir ym. (1998b) tuli tutkimuksessaan tulokseen, että kin-

nerpatin yleisyyttä islanninhevosilla voidaan laskea jalostuksellisella valinnalla, mikä

perustuu kintereiden taivutuskokeeseen ja sen jälkeiseen röntgentutkimukseen. Myös

Eksell ym. (1998) arveli, että perinnölliset tekijät voivat suoraan tai epäsuoraan vaikut-

taa sairauden kehittymiseen.

3.9. Hoito ja ennuste

Kinnerpatti on islanninhevosella hitaasti kehittyvä sairaus (Sigurdsson 1994b, Eksell

ym. 1998). Sairastuneiden nivelten jäykistyminen ja kivun ja ontumisen lieventyminen

saattaa tapahtua itsestään, mutta se on vaihteleva ja pitkäaikainen tapahtuma (Ronéus

ym. 1994).

Broström (1994b) totesi kinnerpatin hoidon olevan ongelmallista, koska sairauden syytä

ja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ei tunneta. Björnsdóttirin (1998) mukaan vanha kin-

nerpatin hoitotapa on ollut antaa hevosen levätä puolesta vuodesta vuoteen. Halpa ja

hyvin toimiva hoito on kortisoni-injektiot kintereen pikkuniveliin 1-2 kertaa muutaman
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viikon välein. Kun hevonen on oireeton, aloitetaan valmennus varovasti käynnissä ja

harjoitusravissa (Björnsdóttir 1998).

Pitkälle edenneissä tapauksissa hoitona voidaan harkita intertarsaali- ja tarsometatar-

saalinivelten jäykistämistä (Stanek 1981) ja useita kirurgisia nivelen jäykistämishoitoja

on esitetty (Ronéus ym. 1994). Kirurginen nivelen jäykistämistekniikka on mm. po-

raaminen nivelrakojen yli yksinään tai yhdessä erilaisten siirrännäisten kanssa. Ki-

rurginen nivelen jäykistäminen vaikuttaa olevan vähemmän kivulias kuin kemiallinen ja

sillä on saavutettu ontumaton potilas kolmessa kuukaudessa ja täysin kliinisesti oireeton

yli kuudessa kuukaudessa toimenpiteestä (Ronéus ym. 1994).

Ei-kirurgisessa (kemiallisessa) nivelen jäykistämisessä ruiskutetaan nivelensisäisesti

nivelrustoa tuhoavaa ainetta (esim. natriumjodoasetaatti, MIA), joka aiheuttaa rusto-

solujen tuhoutumisen ja nivelruston kuolion (Ronéus ym. 1994). Haittavaikutus nivelen-

sisäisellä käsittelyllä MIA:lla on silmiinpistävä kipu keskimäärin 24 tunnin ajan injek-

tion jälkeen kipulääkityksestä huolimatta (Ronéus ym. 1994). Kemiallisella nivelen jäy-

kistämisellä on kinnerpattihevonen saatu täysin kliinisesti oireettomaksi kuudessa

viikossa injektiosta (Ronéus ym. 1994).

Tutkimuksissa ei ollut seurantaa pidemmältä ajanjaksolta eikä mainintaa, oliko hoidoilla

aikaansaatu oireettomuus pysyvää tai millainen vaikutus sillä oli hevosen liikkeisiin.

Ruotsissa on meneillään tutkimus, jossa seurataan pidemmällä aikavälillä tutkimuksissa

ontumattomia hevosia, joilla on pattimuutoksia röntgenkuvissa (Sigurðsson 1995a)

3.10. Yhteenveto

Kinnerpatti on ainoa tunnettu rodulle ominainen jalkasairaus islanninhevosilla. Satun-

naisotannalla tehdyissä tutkimuksissa sitä ilmenee röntgenkuvissa 22-30%:lla tutkituista

hevosista. Kinnerpatin olemassaololla ja ontumisella ei välttämättä ole yhteyttä toisiin-

sa. Raportoiduissa tutkimuksissa 44-58% hevosista, joilla oli röntgenoloisesti havaittava

kinnerpatti, ei osoittanut ontumisen oireita. Ontuman (ja kinnerpatin) diagnostisointi on

käytännössä usein vaikeaa islanninhevosilla, koska ne harvoin osaavat ravata taluttajan

rinnalla, vaan liikkuvat töltissä tai sekoittaen eri askellajeja keskenään.

Kinnerpatin on todettu olevan islanninhevosilla iästä riippuvainen ja aikaisimmillaan se

on todettu 5-vuotiailla hevosilla. Kiverällä kintereellä ja kinnerpatilla on todettu olevan

yhteyttä, kun taas pihtikinttuisuuden ja kinnerpatin välisestä yhteydestä on eriäviä tut-

kimustuloksia.
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Suomessa olevilta islanninhevosilta ei ole toistaiseksi tutkittu kinnerpatin yleisyyttä,

eikä kinnerpatista ole juurikaan ollut kirjoituksia Suomen Islanninhevosyhdistyksen

jäsenlehdessä. Nykyään lähes kaikki Islannista muihin maihin myytävät hevoset rönt-

genkuvataan jo kinnerpatin varalta, eikä pattihevosia mielellään myydä Islannin ul-

kopuolelle.

4. Hedelmällisyys ja lisääntyminen

Vaikka islanninhevosten lisääntymisestä on olemassa runsaasti käytännön tietoutta,

puutetta on edelleen dokumentoidusta tiedosta. Islanninhevosten lisääntymiskauden ak-

tiivisuuteen vaikuttaa oletettavasti sekä luonnollinen valinta että valojaksotus

(Dýrmundsson 1994). Astutuskausi on selvästi rajoittunut myöhäiseltä toukokuulta

heinäkuun lopulle niin, että varsat syntyvät varhain Islannin lyhyeeseen kesään

(Hugason ym. 1985).

Islannissa on yleinen käytäntö päästää ori vapaaksi tammalaumaan, jossa oriin kanssa

samanaikaisesti olevien tammojen lukumäärä vaihtelee viidestä 25:een riippuen oriin

iästä ja todennäköisestä geneettisestä arvosta (Hugason ym. 1985). Tutkimuksissa on

havaittu oriin pitävän laumansa tiukassa kurissa ja tiiviinä ryhmänä (Steinbjörnsson

1996). Islannissa sukupolven välinen aika hevosilla on keskimäärin 9,7 vuotta (Hugason

ym. 1985, Hugason 1994) ja on oreilla huomattavasti lyhyempi kuin muilla roduilla, mi-

kä johtuu runsaasta nuorten oriiden käytöstä (Hugason ym. 1985).

Steinbjörnssonin (1996) tutkimusten mukaan oriit kykenevät haistamaan tamman erit-

teistä, milloin se on hedelmällisimmillään. Tammat tutkittiin jokaisen astumisen jälkeen

ultraäänitutkimuksella. Kesyttämättömät oriit eivät välittäneet tammoista kiiman 2-3

ensimmäisenä päivänä ja astuivat ne vasta seuraavien kahden kolmen päivän aikana.

Tämän jälkeen ne menettivät jälleen mielenkiintonsa tammoja kohtaan, vaikka tammalla

oli vielä näkyvää kiimaa jäljellä. Sen sijaan valmennuksessa olleet oriit eivät välttämättä

astuneet tammoja lähellä ovulaatioajankohtaa, mihin oletettiin valmennuksen aiheutta-

malla väsymisellä olevan vaikutusta (Steinbjörnsson 1996).

Islanninhevosten kiimakierron pituudesta tai ovulaatioajankohdasta ei ole julkaistua

kirjallisuutta. Tutkimusta sen sijaan on käynnissä. Islannissa on aloitettu hevosilla kei-

nosiemennyksen kokeilu ja ensimmäiset alkionsiirrot tehtiin kesällä -98 (Ólafsdóttir

1998).
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4.1. Tiinehtyminen

Islanninhevonen on suhteellisen hedelmällinen. Yli 80%:n tiinehtymistulokset ovat ta-

vallisia: 85,6% (Hugason ym. 1985), 82,1 % (Hugason 1994). Myös Kirkjubær-

siittolassa tammojen tiinehtyvyys on korkea, 86%, eikä merkittävää yhteyttä hedelmälli-

syyden ja sisäsiittoisuuden välillä ole havaittu. Vuonna 1988 sisäsiittoisuuskerroin (F)

Kirkjubær-siittolan hevosille oli 8,04% (Sigurðsson & Árnason 1990). Hugasonin

(1994) mukaan tosin yksittäiset sukulinjat voivat olla hedelmättömiäkin. Käytännössä

tammojen tiinehtyvyyden tutkiminen Islannissa on epätavallista ensimmäisinä tiineys-

kuukausina ja siksi on mahdollista, että jotkut tyhjiksi rekisteröidyt tammat ovat todelli-

suudessa tiinehtyneet, mutta luoneet tiineyden alkukuukausina (Hugason ym. 1985).

Tammojen hedelmällisyyden on havaittu olevan selvästi riippuvainen iästä siten että

tammat, jotka ovat iältään alle 6 tai yli 19 vuotta ovat vähemmän hedelmällisiä kuin

keski-ikäiset tammat (Hugason ym. 1985, Gunnarsson 1998b). Vapaana laiduntavien

tammojen on havaittu varsovan aina 20 vuoden ikään saakka (Dýrmundsson 1994).

Hugasonin ym. (1985) mukaan nuorilla oreilla oli parempi hedelmällisyys verrattuna

vanhempiin oriisiin, kun taas Gunnarsson (1998a) ei havainnut oriin iän vaikuttavan he-

delmällisyyteen. Steinbjörnsson (1996) vertasi koulutettua ja villihevoslaumaa toisiinsa

ja totesi villihevosoriin tiinehdyttämisen olevan huomattavasti korkeampi (yli 90%)

kuin valmennuksessa olleella oriilla. Mahdollisena syynä tähän hänen mielestään oli

oriin väsymys liiallisen rasituksen vuoksi. Huomattavaa yksilöllistä eroa on havaittu 27

oriin hedelmällisyydessä (Gunnarsson 1998a). Vapaana tammojen kanssa olevilla oreilla

oli hieman parempi hedelmällisyys kuin hypytetyillä oreilla (Gunnarsson 1998a).

Varsallisten ja varsattomien tammojen hedelmällisyydessä ei ollut merkittävää eroa

(Gunnarsson 1998a, 1998b). Tammojen fyysisellä kunnolla ei myöskään ollut havaitta-

vaa merkitystä hedelmällisyyteen. Lihavien tammojen laihtuminen juuri ennen astutusta

heikensi niiden hedelmällisyyttä (Gunnarsson 1998b). Steinbjörnsson (1996) havaitsi

varsoneiden tammojen tulevan kiimaan 5-7 päivän kuluessa varsomisesta, keskimäärin

seitsemäntenä päivänä. Varsakiimaa seuraava kiima on huomattavasti heikompi, koska

tamman maidontuotanto on silloin korkeimmillaan (Steinbjörnsson 1996). Tutkimuksis-

saan hän havaitsi, että oreilla oli huomattavia vaikeuksia havaita tammojen varsakiimaa

seuraava kiima.

Tammojen värillä ei ole todettu olevan merkitystä hedelmällisyyteen, vaikkakin ai-

kaisemmin on oletettu oriiden suosivan laumassaan tietyn värisiä tammoja (Gunnarsson

1998b).
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4.2. Varsominen

Hugasonin (1994) tutkimuksissa tammoista varsoi keskimäärin 81,1%, ja Dýr-

mundssonin (1994) tutkimuksissa yli 80% vapaana laiduntavista tammoista varsoi

elävän varsan. Gunnarsson (1998a) puolestaan havaitsi huomattavasti matalampia var-

somislukuja (keskimäärin 68%). Tiineyden kestossa on huomattavaa vaihtelua 315-322

vuorokaudesta 390-391 vuorokauteen, kuitenkin keskimäärin 350-352 vrk (Dýrmunds-

son 1994, Gunnarsson 1998b). Tamman iällä tai varsan sukupuolella ei ole havaittu ole-

van vaikutusta tiineyden kestoon (Gunnarsson 1998b). Astutusajankohdalla on enem-

män merkitystä siten, että aikaisin astutetut tammat kantavat pitempään kuin myöhem-

min kesällä astutetut (Gunnarsson 1998b). Sukupuolijakauma syntyvillä varsoilla on

ollut 52,5% oriita ja 47,5% tammoja, mikä poikkeaa huomattavasti 50% : 50%:stä

(Hugason ym. 1985, Hugason 1994). Dýrmundssonin (1994) tutkimuksissa suurin osa

varsomisista tapahtui touko-kesäkuussa eikä yhtään varsaa syntynyt keskitalvella joulu-

helmikuun aikana.

Hugasonin ym. (1985) tutkimuksessa havaittiin vain yksi kaksostiineys 4635 tiiney-

destä. Se voi johtua siitä, että Islannissa hevoset laiduntavat laajoilla alueilla, joten

omistaja ei aina havaitse kaksossynnytyksiä, joissa molemmat tai toinen varsoista kuo-

lee (Hugason ym. 1985). Dýrmundsson (1994) puolestaan havaitsi yllättäen, että 16

tammalle syntyneistä kaksosvarsoista molemmat varsat selvisivät 70%:ssa tapauksista.

Gunnarssonin (1998b) tutkimuksessa oli vain kaksi kaksostiineyttä, joista toisessa mo-

lemmat varsat selvisivät ja toisessa molemmat menetettiin.
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4.3. Vieroitus

Hugasonin (1994) tutkimuksessa vieroitettuja varsoja oli 78,0%. Tutkimuksesta ei il-

mene, mitä muille varsoille tapahtui, mutta oletettavasti niitä menehtyy mm. putoamalla

syviin valtaojiin. Hugasonin ym. (1985) tutkimuksen mukaan 18% varsoista teuras-

tetaan kesän laidunkauden jälkeen 4-6 kuukauden ikäisenä, tammavarsoja suhteessa

enemmän kuin orivarsoja.

4.4. Sukukypsyys

Sukukypsyyden (tiinehtyminen) saavuttaa kahden vuoden iässä 70% ja kolmeen ikä-

vuoteen mennessä 90% tammoista, orien saavuttaessa sukukypsyyden (tiinehdyttämi-

nen) tavallisesti kahden vuoden ikään mennessä. Kuitenkin jotkut hyvin kehittyneet (ja

hyvin ravitut) tamma- ja orivarsat voivat saavuttaa sukukypsyyden jo vuodenkin iässä

(Dýrmundsson 1994).

4.5. CEM eli Contagious Equine Metritis

Bleumink-Plyum ym. (1993) ja Parlevliet ym. (1997) tutkivat CEM:in esiintymistä

hevosilla. CEM:in aiheuttajalla Taylorella equigenitalis -bakteerilla ilmenee sekä kon-

genitaalista että horisontaalista leviämistä (Parlevliet ym. 1997). Koska hevospopulaatio

on ollut suljettuna Islannissa pitkään, Bleumink-Plyum ym. (1993) olettivat, että niitä

voidaan pitää CEM:in negatiivisena kontrolliryhmänä. Taylorella equigenitalis -

bakteeria tai CEM:iä ei ole koskaan tavattu Islannissa eristettynä olevassa hevospopu-

laatiossa, mikä vihjaa siihen, ettei bakteeria pitäisi siellä olla olemassa (Parlevliet ym.

1997). Bleumink-Plyum ym. (1993) havaitsivat PCR (polymerase chain reaktion) -

tekniikalla CEM:in kolmelta viljelyssä negatiiviselta islanninhevoselta, ja uskoivat, että

ne olivat saaneet CEM-infektion lähdettyään Islannista. Parlevliet ym. (1997) saivat

PCR-tekniikalla positiivisen tuloksen 7 hevosella 24 hevosesta, jotka oli tuotu eriste-

tystä populaatiosta Islannista ja joilta näytteenotto sukutiehyeistä ja viljely oli suoritettu

ennen kuin ne olivat tekemisissä muiden alueella olevien hevosten kanssa. Tämä antaa

vahvasti aiheen olettaa, että Taylorella on ollut islanninhevospopulaatiossa toden-

näköisesti hyvin pitkän ajan aiheuttamatta siellä sairautta (Parlevliet ym. 1997). Toinen

mahdollisuus on se, että PCR-tekniikka ei sovellu CEM:n diagnostisoimiseen.



26

4.6. Yhteenveto

Islanninhevosten kasvatus poikkeaa huomattavasti muusta länsimaisesta hevoskasva-

tuksesta. Islannissa hevosten pito on vielä varsin alkukantaista ja siellä hevosia pidetään

villeinä ja vapaina suurissa laumoissa. Kiimojen kontrollointi jätetään useimmiten tam-

malaumassa olevan oriin huoleksi. Rutiininomaisesti ei edes tammojen tiinehtymistä

kontrolloida syksyllä, kun ne tuodaan kesän jälkeen pois oriin luota. Islannissa käy-

tetään paljon nuoria oriita siitokseen niiden ollessa vasta kaksi-kolmevuotiaita. Hevos-

miehet saattavat pitää hyvän "villin" tamman jalostuksessa, eivätkä uhraa tarpeettomasti

aikaa sen kesyttämiseen, kouluttamiseen ja kantakirjaamiseen.

Islanninhevostamma saavuttaa sukukypsyyden (tiinehtyy) kahden-kolmen vuoden ja ori

kahden vuoden iässä. Hyvinravitut yksilöt voivat saavuttaa sen jo aikaisemminkin. Is-

lanninhevostammat tiinehtyvät hyvin (82-86%) ja ne ovat hyviä varsojia. Islannin-

hevosten on havaittu tulevan varsakiimaan 5-7 vrk:n kuluessa varsomisesta, mikä poik-

keaa muualla maailmassa julkaistuista muiden hevosten tuloksista. Islanninhevosilla

varsakiimaa seuraavan kiiman on todettu olevan heikompi, mikä johtunee tamman run-

saasta maidontuotannosta. Tutkimuksissa tiineyden kestossa on havaittu vaihtelua 315

vuorokaudesta 390 vuorokauteen. Keskimäärin tiineyden kesto on ollut noin 350 vrk.

Suomessakin suurin osa tammoista astutetaan niiden ollessa vapaana laitumella oriin

kanssa. Tammat myös varsovat täälläkin pääsääntöisesti laitumella, harvoin sisällä kar-

sinassa.

5. Veri

5.1. Tyypitys

Hevosilla monia seerumin valkuaisaineita käytetään yhdessä hemoglobiinin, veriryh-

mien ja joidenkin veren monimuotoisten entsyymien kanssa muodostamaan geneettisiä

merkkejä, joita käytetään hevosten tunnistamiseen ja vanhemmuuskontrollina (Juneja

ym. 1984).

Islanninhevosen verityypeissä ei ole todettu H-tekijää, ja D- ja J-tekijät ovat varsin har-

vinaisia. Islannissa tehdyissä tutkimuksissa havaittiin useita poikkeamisia geneettisestä

periytymismallista. Samanlainen amylaasikuvio todettiin 300 islanninhevosen seerumis-

sa eikä yksilöllisiä eroja sadan seerumin haptoglobuliinissa ja ceruloplasmiinissa ha-

vaittu (Hesselholt 1966). Tutkittaessa eri rotuisten hevosten veren valkosolujen ent-

syymejä geneettisinä merkkeinä havaittiin GOTM-entsyymin olevan monimuotoinen

vain mongolian- ja islanninhevosilla (Putt & Fisher 1979).



27

Juneja ym. (1984) tutkivat hevosten seerumien valkuaisaineita ja havaitsivat, että SP2

oli voimakkaasti monimuotoinen kaikilla tutkituilla roduilla, kun taas SP1 ja cerulo-

plasmiini (Cp) osoittivat varsin alhaista monimuotoisuus-astetta. SP1:n monimuotoisuus

havaittiin seitsemällä eri rodulla, kun taas ceruloplasmiinin monimuotoisuutta vain is-

lanninhevosella (Juneja ym. 1984).

Islannissa ei ole ollut mitään vaatimuksia hevosten verityypityksen suhteen, mutta siellä

on jo useamman vuoden ajan kaikki kantakirjauksessa yli 7,80 pistettä saaneet oriit veri-

tyypitetty. Tavoitteena on että Islannissa tulevaisuudessa kaikki arvostellut oriit tyy-

pitetään. Verityypityksessä Islannissakin DNA-testit ovat vähitellen syrjäyttämässä

veriryhmäanalyysit (Sigurdsson 1996).

5.2. Veriarvot

Islanninhevosten veriarvoista oli saatavilla kaksi tutkimusta, joista toisessa oli arvot

määritetty 147 islanninhevoselta (Unkel 1984a, 1984b, 1984c) ja toisessa noin 50 islan-

ninhevoselta (Jonsdottir & Schultz 1992) (taulukot 1-4). Jonsdottirin & Schultzin (1992)

tutkimuksessa ei laskettu iän ja sukupuolen välisiä eroja pienen hevosmäärän vuoksi.

Jonsdottir & Schultz (1992) vertasivat islanninhevosilla määrittämiään veren viitearvoja

tanskalaisiin lämminverisiin ravihevosiin ja havaitsivat niiden poikkeavan huomatta-

vasti. Tosin aineisto koostui kaikenlaisista islanninhevosista (ratsuhevosista, tammoista,

ruunista, imettävistä ja kantavista tammoista), mikä saattaa vaikuttaa arvoihin (Jonsdot-

tir & Schultz 1992). Näissä tutkimuksissa osa veriarvoista on määritetty eri yksiköitä

käyttäen, mikä vaikeuttaa niiden vertaamista. Yksiköt on laskettu vastaamaan toisiaan

muuntokertoimilla U/60 = µkat ja (hemoglobiini) g/dl x 0,6207 = mmol/l. Vertailussa

on mukana Helsingin Yliopiston Eläinlääketieteellisen tiedekunnan Keskuslaboratorion

ja Ypäjän Hevossairaalan laboratorion viitearvot.

5.3. Seerumin entsyymit

Entsyymipitoisuuksissa ei ollut mitään eroa eri sukupuolten välillä eikä terveiden tai

kesäihottumaa sairastavien hevosten välillä (Unkel 1984a). GOT(ASAT) -aktiivisuu-

dessa oli merkittävää vaihtelua iän lisääntymisen myötä (Unkel 1984a). Jonsdottir &

Shultz (1992) saivat huomattavan korkeita lihasarvoja (ALAT ja CK) islanninhevosille.

He arvelivat tuloksen johtuvan siitä, että niitä pidetään ulkona suurissa laumoissa ja

liikkuessaan ja leikkiessään ne voivat saada pieniä lihasvaurioita.



28

Taulukko 1. Seerumin entsyymit

Unkel (1984) Jonsdottir &
Schultz (1992)

HY/ELTDK
Keskuslab.

Ypäjän Hevos-
sairaalan lab.

ASAT 220 U/l 1,97-10,90 µkat/l = 118-654 U/l 201-604 U/l 200-480 U/l

ALAT 7,2 U/l 0,04-0,36 µkat/l = 2,4-21,6 U/l <30 U/l

GGT 22 U/l 0,07-0,47 µkat/l = 4,2-28,2 U/l < 50 U/l 10-80 U/l

LDH 458 U/l 277-1043 U/l

CK 107 U/l 0-13,26 µkat/l = 0-795 U/l < 350 U/l 85-300 U/l

5.4. Seerumin aineenvaihduntatuotteet

Totaalibilirubiinitaso oli huomattavasti korkeampi ruunilla (21,2 µmol/l) kuin tam-

moilla (18,3 µmol/l) ja tammoilla oli merkittävästi korkeampi taso triglyserideille (0,34

mmol/l) kuin ruunilla (0,28 mmol/l). Urea-pitoisuudessa oli vaihtelua eri sukupuolten

välillä, niin että se oli oreilla 8,5 mmol/l, ruunilla 7,4 mmol/l ja tammoilla 8,0 mmol/l.

Iän mukaan oli myös merkittävää vaihtelua urea- ja totaalibilirubiinitasoissa. Kesäihot-

tumaa sairastavilla hevosilla oli huomattavasti alhaisemmat triglyseridi- ja totaalibiliru-

biinitasot kuin terveillä hevosilla (Unkel 1984b).

Taulukko 2. Seerumin aineenvaihduntatuotteet

Unkel (1984) Jonsdottir &
Schultz (1992)

HY/ELTDK
Keskuslab.

Ypäjän Hevos-
sairaalan lab.

Tot.proteiini 61,5-74,5 g/l 54-78 g/l 54-78,1 g/l 60-75 g/l

Urea 5,5-10 mmol/l 2,9-6,4 mmol/l 3,4-7,6 mmol/l

Tot.bilirubiini 13-30,4 µmol/l

Kolesteroli 1,5-2,2 mmol/l 1,39-3,07 mmol/l 1,9-3,1 mmol/l

Triglyseridit 0,17-0,43 mmol/l 0,14-0,77 mmol/l

Glukoosi 2,67-7,11 mmol/l 3,9-6,7 mmol/l

5.5. Seerumin mineraalit

Epäorgaanisen fosforin pitoisuus oli korkeampi oreilla (1,26 mmol/l) kuin tammoilla

(1,11 mmol/l) ja ruunilla (0,99 mmol/l). Samoin kalsium oli korkeampi oreilla (3,3

mmol/l) kuin tammoilla (3,1 mmol/l) tai ruunilla (3,09 mmol/l). Epäorgaanisen fosforin

pitoisuus laski hevosten vanhetessa, ja kalium-pitoisuudessa oli vaihtelua iän mukaan.

Kesäihottumaa sairastavilla hevosilla oli seerumissa merkittävästi alhaisemmat kaliu-

min, kalsiumin ja epäorgaanisen fosforin pitoisuudet kuin terveillä hevosilla (Unkel

1984c).
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Taulukko 3. Seerumin mineraalit.

Unkel (1984c) Jonsdottir &
Schultz (1992)

HY/ELTDK
Keskuslab.

Ypäjän Hevos-
sairaalan lab.

Natrium 135-144 mmol/l 138-146 mmol/l 129-145 mmol/l 132-145 mmol/l

Kalium 3,6-5,0 mmol/l 3,10-5,20 mmol/l 3,2-4,6 mmol/l 3,2-4,6 mmol/l

Kalsium 2,9-3,3 mmol/l 2,35-2,91 mmol/l 2,7-3,3 mmol/l 2,65-3,23 mmol/l

Magnesium 0,6-0,9 mmol/l 0,54-0,86 mmol/l 0,6-1,0 mmol/l

Epäorg. fosfori 0,8-1,2 mmol/l 0,81-1,45 mmol/l

Kloridi 102-113 mmol/l 95-107 mmol/l 95-107 mmol/l

Kupari 9,6-32,8 µmol/l

Sinkki 1,44-11,65 µmol/l

5.6. Kokoveren arvoja

Jonsdottir & Schultz (1992) tutkivat myös islanninhevosten kokoveren arvoja ja saivat

raja-arvoiksi taulukon 4 mukaisia arvoja.

Taulukko 4. Koko veren arvoja.
Jonsdottir &

Schultz (1992)
HY/ELTDK
Keskuslab.

Ypäjän Hevos-sairaalan
lab.

Hemoglobiini 5,4-9,3 mmol/l = 87-150 g/l 80-180 g/l lv 135-170 g/l
sh 125-155 g/l

Hematokriitti 0,23-0,41 v/v% 0,24-0,46 v/v% lv 0,36-0,46 v/v%
sh 0,36-0,46 v/v%

MCV 41-58 fl 34-58 fl 39-52 fl

MCHC 19,54-26,72 mmol/l = 315-430 g/l 310-370 g/l 345-430 g/l

MCH 1,05-1,27 fl = 16,9-20,5 pg 12,3-19,7 pg 16-19 pg

Punasolut 6,35 x 1012/l 6,0-13,0 x 1012/l lv 8,1-10,5 x1012/l
sh 7,2-8,7 x1012/l

Valkosolut 3,65-13,6 x109/l 6,0-12,5 x109/l lv 6,4-10,8 x 109/l
sh 4,8-9,3 x109/l

Trombosyytit 0-625 x 109/l 100-500 x 109/l 100-500 x 109/l

Neutrofiilit 13-85% 30-65% 50-70%

Lymfosyytit 1-90% 25-70% 25-40%

Eosinofiilit 0-9% 1-10% <4%

Basofiilit 0-2% 0-3% <1%

Monosyytit 0-5,5% 1-8% 1-4%

5.7.Yhteenveto

Veriryhmä- ja DNA-määrityksiä käytetään hevosten tunnistamisessa nykyään jo Islan-

nissakin. Islanninhevosten verityypeissä ei ole todettu H-tekijää, ja D- ja J-tekijät ovat
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harvinaisia. Veren valkosolujen entsyymeistä vain islanninhevosilla ja mongolianhevo-

silla tavataan GOTM-entsyymi monimuotoisena. Kahdessa tutkimuksessa määritettiin

islanninhevosille seerumin viitearvoja ja toisessa myös kokoveren viitearvoja. Tut-

kimuksia oli hieman vaikea verrata keskenään sekä Helsingin Yliopiston ELTDK:n

Keskuslaboratorion ja Ypäjän Hevossairaalan laboratorion viitearvoihin, koska tut-

kimuksissa käytettiin eri yksiköitä. Tulosten luotettavuuteen vaikuttaa myös määritys-

menetelmä, jota ei Unkelin (1984a-c) tutkimuksista ilmoitettu. Tutkimuksissa määritetyt

islanninhevosten veriarvot näyttävät pääosin mahtuvan ELTDK:n Keskuslaboratorion ja

Ypäjän Hevossairaalan laboratorion käyttämiin viitearvoihin.

6. Hengitystie-elimistö

6.1. Tutkiminen

Hengitysäänten kuuntelu on vaikeaa islanninhevosten pitkän talvikarvan vuoksi (As-

mundsson ym. 1983).

Storz (1961) tutki 151 islanninhevosta selvittääkseen hengenahdistuksen yleisyyttä is-

lanninhevosella. Palautumisaika rasituksen jälkeen vaihteli ollen keskimäärin 30

minuuttia (Storz 1961).

Asmundsson ym. (1983) tutkivat 57 islanninhevosen vasta-aineita homepölykeuhkoa

aiheuttavia homeita vastaan. Kaikilla kliinisesti sairailla hevosilla oli seerumissaan Mi-

cropolyspora faeni –vasta-aineita, kun taas yhdelläkään terveellä hevosella ei ollut vas-

taavia vasta-ainemääriä seerumeissaan. Ihmisten “farmer’s lung”-sairaudella ja hevosten

“hay sickness”-sairaudella on samankaltainen syntymekanismi. Yskä saatiin aikaan

herkistyneille, mutta oireettomille hevosille syöttämällä niille kuivaa homeista heinää

(Asmundsson ym. 1983).

Bakke (1994a) tutki islanninhevosten hengitysteitä endoskooppisesti kliinisen tut-

kimuksen jälkeen. Yhdelläkään hevosista ei ollut taustalla aikaisempia hengitystiesai-

rauksia tai viimeaikaisia tulehduksia, eikä ratsastajilla ollut valittamista hevostensa

kestävyyden puutteen vuoksi. Kliinisessä tutkimuksessa 44%:lla näistä hevosista oli

vallitsevana vatsalihaksilla tapahtuva hengitys ja voimistuneet hengitysäänet (Bakke

1994a).

6.2. Arvoja

Storz (1961) havaitsi hengitystiheyden olevan islanninhevosella keskimäärin 10-20/min,

kun taas Asmundsson ym. (1983) havaitsi sen vaihtelevan 17±3,1/min - 32±7,3/min
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laskettuna kahdeksana erillisenä aikana levossa, mutta erilaisissa olosuhteissa ruokinnan

ja lämpötilan suhteen. Lepoarvot normaalioloissa ovat pulssille 32-48/min ja ruumiin-

lämmölle 37,2 - 38,2 oC (Storz 1961). Asmundssonin ym. (1983) mukaan havaittu laaja

hengitystiheyden vaihtelu on usein jäänyt huomioimatta ja siten “kohtalaisen korkea”

hengitystiheys, joka havaitaan islanninhevosella, ei välttämättä tarkoita, että hevonen

kärsii jostakin hengitystiesairaudesta.

Endoskopiatutkimus ei osoittanut toiminnallisia häiriöitä hevosten nielun alueella.

Hevosista 62%:lla oli henkitorvessa limaa, joka luokiteltiin Burrellsin asteikolla luok-

kiin 1 ja 2 (Bakke 1994a). Bakken (1994a) tutkimuksessa noin puolella hevosista oli

merkkejä kroonisesta hengitystiesairaudesta. Määrä on suuri verrattuna aikaisempiin

tutkimuksiin muilla hevosroduilla (Bakke 1994a).

6.3. Yhteenveto

Islanninhevosten hengityselimistöä tutkineiden tutkijoiden saamat viitearvot poikkeavat

hieman toisistaan ja osaksi poikkeavat muille hevosroduille määritetyistä arvoista; kor-

keammat lepoarvot sekä hengitystiheydelle että pulssille. Kliinisesti terveillä hevosilla

hengitysliikkeet eivät yleensä ole vatsalihaksilla tapahtuvaa, minkä vuoksi Bakken

(1994a) tutkimustulos vaikuttaa huolestuttavalta ja epätodelliselta.

7. Loiset

7.1. Tutkimuksista

Islanninhevosilta löydetään suolistoloisia, jotka ovat yleisiä muillakin hevosilla maail-

malla (Eydal 1983, 1994a, 1994b, Gestsson & Eydal 1994a, 1994b). Ainoa Islannissa

löydetty ulkoloinen on Damalinia equi -väive, joka on siellä varsin tavallinen (Eydal

1994a, 1994b). Kaikenikäisiltä islanninhevosilta löytyy Strongylus -nematodeja (suk-

kulamatoja), mutta lisäksi on sellaisia matoja ja alkueläimiä, jotka ovat tyypillisiä vain

varsoille. Strongylus -munien määrä ulostegrammassa lisääntyy huomattavasti hevosten

iän myötä (Eydal 1994a, 1994b, Eydal & Gunnarsson 1994). Eydal & Gunnarsson

(1994) havaitsivat Parascaris equorum -madon munia 90%:lla varsoista ja yhdellä 3-

vuotiaalla hevosella. Yhdeltä hevoselta löytyi myös kolmannen kehitysasteen Strongylus

-toukka, jota ei todennäköisesti ole kuvattu aikaisemmin (Eydal & Gunnarsson 1994).

Strongylus -nematodien munat ovat aikuisten hevosten ulosteessa alhaisimmillaan kes-

kitalvella, keväällä alkaa kohoaminen ja huomattava lisäys havaitaan kesällä pääasial-
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lisen laidunkauden aikana, kun taas munien määrä hevosten ulosteessa laskee nopeasti

syksyllä (Eydal 1983, 1994a, 1994b, Gestsson & Eydal 1994a, 1994b).

7.2. Matolääkityksestä

Eydalin (1983) mukaan Islannissa oleville hevosille annetaan joskus matolääke, kun ne

tuodaan talveksi sisälle talliin, mutta islantilaiset eivät madota systemaattisesti hevo-

siaan. Kun laiduntavat hevoset madotetaan keväällä, ulosteesta ei tavallisesti löydy mu-

nia vähintään 5 viikon aikana (Eydal 1983, 1994a, 1994b, Gestsson & Eydal 1994a,

1994b).

Islanninhevosia kesälaitumella. Kuva Linda Bergström.

Gestsson & Eydal (1994a, 1994b) tutkivat yksittäisen ivermektiini-hoidon (MSD

Equalan®pasta) tehoa ulosteen munien esiintyvyyteen Islannissa. Tutkittavat kaksi

hevosryhmää olivat tallissa talven ja laidunsivat ulkona vapaasti kesäkuusta eteenpäin.

Maaliskuussa molemmat ryhmät jaettiin kahtia ja ryhmien toinen puoli lääkittiin iver-

mektiinillä ryhmien toisen puolen ollessa kontrollina. Ulostenäytteet munien varalta

kerättiin kaikista ryhmistä kerran ennen hoitoa ja useita kertoja hoidon jälkeen aina

syyskuulle saakka. Ulosteen matomäärät laskettiin ja suoritettiin kolmannen ke-

hitysasteen matolajien ja Strongylus -nematodien erottelu toisistaaan. Strongylus -

matojen munia havaittiin ulosteessa ensimmäisen kerran ivermektiini-hoidon jälkeen

toisessa lääkityssä ryhmässä 10 viikon ja toisessa 12 viikon kuluttua hoidosta. Syksyllä

tutkimuksen jälkeen ulosteen munamäärät olivat lähes samanlaiset hoidettujen ja hoita-

mattomien hevosten ryhmissä (Gestsson & Eydal 1994a, 1994b).
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7.3. Yhteenveto

Islannissa tehdyissä tutkimuksissa siellä olevilla hevosilla on samanlaisia suolistoloisia

kuin on muuallakin maailmassa olevilla hevosilla. Tutkimusten mukaan hevosten

ulosteessa ei talvella tavata matojen munia. Munamäärät kohoavat kevään ja kesän ai-

kana laskeakseen taas nopeasti syksyllä. Islannissa olevia hevosia ei madoteta säännöl-

lisesti. Siitä huolimatta islanninhevosalan lehdissä ei ole ollut artikkeleita ähkyistä tai

muista ruuansulatuselimistön häiriöistä, joita olettaisi ilmenevän epäsäännöllisen tai

olemattoman matolääkityksen vuoksi.
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joista ainakin Skidin (Pjakkur frá Vorsabæ) muistavat monet suureläinklinikan eläin-

lääkärit.

Monipuolinen islanninhevonen. Kuva Linda Bergström.



34

9. Kirjallisuus:

Árnason, Th. & Bjarnason, Th. Growth, development and size of Icelandic toelter
horses. Búvísindi 1994, (8): 73-83

Asmundsson, T., Gunnarsson, E. J & Johannesson, T. "Haysickness" in Icelandic
horses: Precipitin tests and other studies. Equine Vet. J. 15, 1983: 229-232

Axelsson, M., Broström, H., Ronéus, B. & Carlsten, J. Epidemiology of bone spavin in
the Swedish population of Icelandic horses. Proc. 17th Nord. Vet. Congr. Reykjavík,
1994: 49

Axelsson, M.S., Broström, H.U.B., Ronéus, B.O., Carlst, C.J. & Eksel, P. Epidemiology
of bone spavin in the Swedish population of Icelandic horses. Vet. Surg. 25, 1996: 272

Axelsson, M., Björnsdóttir, S., Sigurdsson, H., Eksell, P. & Carlsten, J. Risk factors as-
sociated with hind limb lameness and radiographic signs of bone spavin in the Icelandic
horse. Proc. 18th Nord. Vet. Congr. Helsinki 1998: 179 (a)

Axelsson, M., Eksell, P., Ronéus, P., Broström, H., Häggström, J. & Carlsten, J. Rela-
tionship between hind limb lameness and radiographic signs of bone spavin in Icelandic
horses in Sweden. Acta Vet. Scand. 39, 1998: 349-357 (b)

Bakke, S. An endoscopic survey of the upper respiratory system of 109 Icelandic horses.
Proc. 17th Nord. Vet. Congr. Reykjavík 1994: 50 (a)

Bakke, S. The gaits of the Icelandic horse. Proc. 17th Nord. Vet. Congr. Reykjavík
1994: 50 (b)

Bergström, L. Islanninhevoset Suomen Islanninhevosyhdistyksen rekisterissä. Suullinen
ja kirjallinen tiedonanto helmikuu 1999.

Bjarnason, V. & Gudmundsson, O. Effect of some environmental factors and stocking
density on the performance of sheep, cattle and horses grazing drained bog pastures.
Grazing research at northern latitudes 1986: 129-140

Björnsdóttir, S. Spatt behöver inte betyda slutet. Teoksessa: Helmersson, S. Islands-
hästen III. Prestation och harmoni. Epona Förlag, Sweden 1998: 88-91

Björnsdóttir, S. & Sigurðsson, H. Spavin is a serious problem in Icelandic horses.
Eiðfaxi Int. 1997, (4): 12-17

Björnsdóttir, S., Axelsson, M., Eksell, P., Sigurdsson, H. & Carlsten, J. A radiographic
and clinical survey of bone spavin in Icelandic horses. Proc. 18th Nord. Vet. Congr.
Helsinki 1998:177 (a)

Björnsdóttir, S., Árnason, Th., Axelsson, M., Eksell, P., Sigurdsson, H. & Carlsten, J.
The heritability of bone spavin in Icelandic horses. Proc. of 18th Nord. Vet. Congr. Hel-
sinki 1998:178 (b)

Bleumink-Plyum, N.M.C., Houwers, D.J., Parlevliet, J.M. & Colenbrander, B. PCR-



35

based detection of CEM-agent. Vet. Rec. 133, 1993: 375-376

Broström, H. Allergic dermatitis of Icelandic horses. Proc. 17th Nord. Vet. Congr.
Reykjavík 1994: 46 (a)

Broström, H. Bone spavin in the Icelandic horse. Proc. 17th Nord. Vet. Congr. Reyk-
javík 1994: 47 (b)

Broström, H., Larsson, Å. & Troedsson, M. Allergic dermatitis (sweet itch) of Icelandic
horses in Sweden: An epidemiological study. Equine Vet. J. 19, 1987: 229-236

Carlsten, J., Eksell, P., Axelsson, M., Broström, H. & Ronéus, B. Diagnostic imaging of
equine bone spavin. Proc. 17th Nord. Vet. Congr. Reykjavík 1994: 48

Dýrmundsson, Ó. Reproduction of Icelandic horses with special reference to seasonal
sexual activity. Búvísindi 1994, (8): 51-57

Eksell, P., Axelsson, M., Broström, H., Ronéus, B., Häggström, J. & Carlsten, J. Preva-
lence and risk factors of bone spavin in Icelandic horses in Sweden: A radiographic field
study. Acta Vet. Scand. 39, 1998: 339-348

Eydal, M. Gastrointestinal parasites in horses in Iceland. Ísl. Landbún. 15, 1983, (1-2):
3-28

Eydal, M. Parasites of horses in Iceland. Livest. Prod. Sci. 40, 1994: 85 (a)

Eydal, M. Parasites in horses in Iceland. Proc. 17th Nord. Vet. Congr. Reykjavík 1994:
62 (b)

Eydal, M. & Gunnarsson, E. Helminth infections in a flock of Icelandic toelter horses
and recovery of an unidentified third stage strongyle larva. Proc. 17th Nord. Vet. Congr.
Reykjavík 1994: 61

Gestsson, E. & Eydal, M. The effect of Ivermectin treatment on faecal worm output of
Icelandic horses. Livest. Prod. Sci. 40, 1994: 85-86 (a)

Gestssson, E. & Eydal, M. The effect of ivermectin treatment on faecal worm egg output
of Icelandic horses. Proc. 17th Nord. Vet. Congr. Reykjavík 1994: 62 (b)

Gudmundsson, O. & Dýrmundsson, Ó.R. Horse grazing under cold and wet conditions:
a review. Livest. Prod. Sci. 40, 1994: 57-63

Gunnarsson, V. Researching the fertility of Icelandic horses. Eiðfaxi Int. 1998, (1): 20-
23 (a)

Gunnarsson, V. Researching the fertility of Icelandic horses. Eiðfaxi Int. 1998, (2): 40-
43 (b)



36

Halldórsdóttir, S. & Larsen, H.J. An epidemiological study of summer eczema in Ice-
landic horses in Norway. Equine Vet. J. 23, 1991: 296-299

Halldórsdóttir, S., Larsen, H.J. & Mehl, R. Intardermal challenge of Icelandic horses
with extracts of four species of the genus Culicoides. Res. Vet. Sci. 47, 1989: 283-287

Halldórsdóttir, S., Lazary, S., Gunnarsson, E. & Larsen, H.J. Distribution of leucocyte
antigens in Icelandic horses affected with summer eczema compared to non-affected
horses. Equine Vet. J. 23, 1991: 300-302

Halldórsdóttir, S., Larsen, H.J.S., Lazary, S., Gunnarsson, E. & Mehl, R. Epidemiologi-
cal and pathogenetic studies of summer excema in Icelandic horses. Proc. 17th Nord.
Vet. Congr. Reykjavík 1994: 46

Helmersson, S. Gångarterna. Teoksessa: Helmersson, S. Islandshästen III. Prestation och
harmoni. Epona Förlag, Sweden 1998: 8-11

Hesselholt, M. Studies on blood and serum types of the Icelandic horses. Acta Vet.
Scand. 7, 1966: 206-225

Hesselholt, M. & Agger, N. "Sommereksem" hos hest. Dansk Vet. Tidsskr. 60, 1977:
715-720

Hugason, K. Breeding of Icelandic toelter horses: an overview. Livest. Prod. Sci. 40,
1994: 21-29

Hugason, K., Árnason, Th., & Jónmundsson. J.V. A note on the fertility and some de-
mographical parameters of Icelandic toelter horses. Livest. Prod. Sci. 12, 1985: 161-167

Jonsdottir, A. & Schultz, R. Normalværdier hos islandske heste. Afløsningsopgave i
klinisk kemi. Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Danmark 1992. 19s.

Juneja, R.K., Andersson, L., Sandberg, K., Gahne, B., Adalsteinsson, S. & Gunnarsson,
E. Two-dimensional electrophoresis of horse serum proteins: genetic polymorphism of
ceruloplasmin and two other serum proteins. Anim. Blood Groups Biochem. Genet. 15,
1984: 237-250

Knutsen, G.P. & Pálsson, P.A. Ringorm i Island og dens udryddelse. Proc. 12th Nord.
Vet. Congr. Reykjavík 1974: 294

Larsen, H.J., Bakke, S.H. & Mehl, R. Intradermal challenge of Icelandic horses in Nor-
way and Iceland with extracts of Culicoides spp. Acta Vet. Scand. 29, 1988: 311-314

Lindholm, I. Konsten att rida islandshäst. Svenska Islandshästförening, opetusmoniste
1994. 13s.

Ólafsdóttir, S. Trainig the young horse. Eiðfaxi Int. 1996, (1): 22-23 (a)

Ólafsdóttir, S. Raising the horses in Icelandic way. Eiðfaxi Int. 1996, (4): 28-31 (b)

Ólafsdóttir, S. Will Icelandic horses originate in laboratories?. Eiðfaxi Int. 1998, (3): 38-



37

39

Parlevliet, J.M., Bleumink-Plyum, N.M.C., Houwers, D.J., Remmen, J.L.A.M., Sluijter,
F.J.H. & Colenbrander, B. Epidemiologic aspects of Taylorella eguigenitalis. Therioge-
nology 47, 1997: 1169-1177

Putt, W. & Fisher, R.A. An investigation of seven enzymes as possible genetic markers
in horse leucocytes. Anim. Blood Groups Biochem. Genet. 10, 1979: 191-197

Ronéus, B., Axelsson, M., Broström, H., Carlsten, J. & Werner, R. Arthrodesis of the
distal tarsal joints in horses with bone spavin. Proc. 17th Nord. Vet. Congr. Reykjavík
1994: 49

Sigurðsson, Á & Árnason, Þ. Skyldleikarækt og áhrif hennar á frjósemi hjá Kirjubæjar-
hrossum [Inbreeding and it´s effects on fertility in horses at Kirkjubær stud]. Búvísindi
1990, (3): 89-100

Sigurdsson, H. Greining og röntgenmyndaskodum spatts i 60 islenskum hrossum [Diag-
nosis and radiographic examination of spavin in 60 Icelandic horses]. Búvísindi 1991,
(5): 33-38

Sigurdsson, H. Disease problems in Icelandic horses. Livest. Prod. Sci. 40, 1994: 84-85
(a)

Sigurdsson, H. Spavin in Icelandic horses. Evaluation of the osteoarthritis and periathri-
tis by radiographs. Proc. 17th Nord. Vet. Congr. Reykjavík 1994: 48 (b)

Sigurðsson, H. A viral disease in horses in Iceland. Eiðfaxi Int. 1994, (1): 16-17 (c)

Sigurðsson, H. A financial loss for all concerned. Eiðfaxi Int. 1995, (2): 38-40 (a)

Sigurðsson, H. Autumn holidays. Eiðfaxi Int. 1995, (4): 46-47 (b)

Sigurðsson, H. Blood group analysis of horses. Eiðfaxi Int. 1996, (2): 22-23

Sigurðsson, H. Contagious virus. The second virus disease to reach Iceland since 1992.
Eiðfaxi Int. 1998, (3): 34-37

Sondergaard, E. Status over hesteforskningen i Europa [Current research on horses in
Europe]. Beretning fra Statens Husdyrbrugsforsog. 1996, (732) 85s.

Stanek, Ch. Das Islandpferd als orthopädischer Patient. Wien. Tierärztl. Mschr. 68,
1981: 409-416

Steinbjörnsson, B. The Icelandic horse on foreign soil. Eiðfaxi Int. 1994, (3): 16-18

Steinbjörnsson, B. Sexual, physical and genetic health - traits which need to be evalu-
ated in breeding horses. Eiðfaxi Int. 1996, (4): 10-13

Steinbjörnsson, B. Summer eczema. Eiðfaxi Int. 1998, (6): 44-47



38

Storz, H. Über ein Auftreten hochgradiger Atemnot bei Islandpony und ihre Beziehun-
gen zur Dämpfigkeit. Untersuchungen an Islandponys in Island. Doctoral thesis,
München 1961. 75s.

Strothmann, A. Beitrag zum Sommerekzem (allergische dermatitis) der Islandpferde.
Litteraturstudie und eigene Untersuchungen. Diss. Vet. Med., Hannover 1982. 127s.

Strothmann-Lüerssen, A., Kietzmann, M. & Rostock, A.K. Das Sommerekzem beim
Islanpferd: Epidermale Eicosanoidkonzenration, Proliferations parameter und histolo-
gische Veranderungen in betroffenen Hautpartien. Pferdeheilkunde 8, 1992: 385-390

Sundquist, M. Acupuncture treatment in summer eczema. Proc. 17th Nord. Vet. Congr.
Reykjavík 1994: 60

Sundquist, M. & Broström, H. Prevention and therapy in summer eczema. Proc. 17th
Nord. Vet. Congr. Reykjavík 1994: 47 (a)

Sundquist, M. & Broström, H. Terfedanine treatment in summer eczema. Proc. 17th
Nord. Vet. Congr. Reykjavík 1994: 61 (b)

Sveinsson, I. Islandshästen har utvecklat mag- och tarmsystem för överlevnad. Teok-
sessa: Helmersson, S. Islandshästen III. Prestation och harmoni. Epona Förlag, Sweden
1998: 96-97.

Tiainen, T., Brummer-Korvenkontio, H., Palosuo, T. & Reunala, T. Summer eczema in
Icelandic horses: a mosquito allergic disorders treated with cetirizine. Proc. 17th Nord.
Vet. Congr. Reykjavík 1994: 63

Troedsson, M. & Broström, H. "Sommareksem” på Islandshäst. Svensk Vet. Tidn. 38,
1986: 247-252

Unkel, M. Die Aktivität der Enzyme GOT (AST), CK, γ-GT, LDH und GPT (ALT) im
Blutserum von Islandpferden. Tierärztl. Umschau 39, 1984: 697-702 (a)

Unkel, M. Die Konzenration von Gesamteiweiß, Harnstoff, Triglyzeriden, Gesamtbili-
rubin und Cholesterin im Blutserum von Islandpferden. Tierärztl. Umschau 39, 1984:
781-790 (b)

Unkel, M. Die Konzenration von Kalium, Kalzium, Magnesium, Natrium und anor-
ganischen Phosphat im Blutserum von Islandpferden. Tierärztl. Umschau 39, 1984: 989-
994 (c)

Unkel, M. Epidemiologische Erhebung zum sogenannten Sommerekzem bei Islandpfer-
den. Prakt. Tierarzt 65, 1984: 656-663 (d)

Unkel, M., Simon,D., Mayer, M. & Sommer, H. Zur genetischen Fundierung des Som-
merekzems beim Islandpferd. J. Anim. Breed. Genet. 104, 1987: 217-230

Viheriäranta, K. Islanninhevosten lukumäärät Suomen Hippos ry:n rekisterissä, suul-
linen tiedonanto ja e-mail helmikuu 1999.



39

Östbye, A.-M. Färger. Teoksessa Jakobsson, B. Islandshästen. Bohlin & Olsen Förlags
AB, Sweden 1983: 21-23


	Sisällys
	1. Yleistä islanninhevosesta
	2. Kesäihottuma
	3. Kinnerpatti
	4. Hedelmällisyys ja lisääntyminen
	5. Veri
	6. Hengitystie-elimistö
	7. Loiset
	8. Kiitokset
	9. Kirjallisuus:

