
—Department of Forest Sciences, Faculty of Agriculture
and Forestry, University of Helsinki, Helsinki, Finland



kolme hevosta olivat olleet samassa laitu-
men kokoisessa tarhassa. Tämän jälkeen 
samalla tallilla useampi hevonen sairastui 
vastaavin oirein. Kaikkiaan neljällä tilan 
hevosella todettiin GS 1999–2000.1

Tautia tavattiin uudelleen tilalla 2010, 
kun yhdellä vastaavin oirein lopetetulla 
hevosella todettiin GS ruumiinavauksessa. 
Tilalla tehtiin 1999–2000 epidemiologisia 
selvityksiä. Yhdistävänä tekijänä oli muun 
muassa yksi tallin karsinoista, jossa kaik-
ki sairastuneet hevoset olivat oleskelleet. 
Karsinoista otetuissa vesinäytteissä todet-
tiin sädesieniä (Actinomyces-lajit), minkä 
merkitys ja yhteys tautiin jäivät epäselväksi. 
Talli oli ollut aiemmin tyhjillään, jolloin 
vesi oli seissyt putkistossa.1

Vuonna 2007 toisella eteläsuomalaisel-
la tallilla yksi hevonen sai ähkyoireita, jotka 
pahenivat nopeasti. Hevonen tärisi ja se hi-
koili paikallisesti. Kuljettaminen klinikalle 
ei ollut rajun kipuilun takia mahdollista 
ja hevonen lopetettiin. Ruumiinavausta 
ei tehty. Muutama viikko tämän jälkeen 
samalla tallilla sairastui toinen hevonen, 
joka oli laihtunut pitkän ajan. Sillä oli ollut 
ripulia. Oireiden edetessä hevonen alkoi 
täristä, sillä esiintyi paikallista hikoilua ja 
se muuttui ruokahaluttomaksi ja apeaksi. 

Klinikalle tulopäivänä hevosen kunto ro-
mahti. Sieraimista tuli verta ja hevosella 
oli nielemisvaikeuksia. Sairaalassa se oli 
apea ja hikinen ja seisoi ajoittain etujalat 
eteen ja takajalat taakse vedettynä. Se ei 
pystynyt nielemään ruokaa. Se oli kivulias 
ja sen pulssi oli nopea. Suolistoäänet oli-
vat hiljaiset, mutta rektaalitutkimuksessa 
ei havaittu poikkeavaa. Hevoselle aloitet-
tiin kipulääkitys sekä suonensisäinen ja 
mahaletkun kautta annettava nesteytys. 
Koska toipumista ei tapahtunut, hevonen 
lopetettiin ja ruumiinavauksessa todettiin 
GS. Tilalla on tämän jälkeen ollut useam-
pia vastaavasti oireilevia hevosia, joista osa 
on lopetettu. 

Viimeisin tapaus on kesäkuulta 2014, 
jolloin yksi tallin hevosista löydettiin aa-
mulla laitumelta makaavana. Hevonen oli 
huomattavan väsynyt, haluton syömään ja 
sen silmäluomet olivat puolittain kiinni. 
Päivän aikana sillä alkoivat ähkyoireet ja 
eläinlääkäri hoiti hevosta kahdesti. He-
vonen ei vastannut hoitoon ja se tuotiin 
Yliopistolliseen Hevossairaalaan lopetet-
tavaksi ja ruumiinavaukseen noin 1,5 vuo-
rokautta oireiden alkamisesta. Klinikalle 
tullessa hevonen oli apaattinen. Se seisoi 
kaikki jalat rungon alla. Sydän löi tiuhaan 

(60 kertaa minuutissa) ja molemmat silmät 
olivat puolittain ummessa (ptosis). Paikal-
lista hikoilua esiintyi kaulalla molemmin 
puolin sekä päässä (kuva 1). Hevonen oli 
haluton syömään ja juomaan ja suolisto-
äänet puuttuivat kokonaan. Ruumiinava-
uksessa diagnoosiksi vahvistui GS.
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GS-tauti on merkittävä hevosten kuol-
leisuutta aiheuttava tauti, jonka syy on 
edelleen tuntematon. Tautia on todettu 
Isossa-Britanniassa viimeisen 100 vuoden 
aikana sekä sittemmin muualla Euroopas-
sa ja myös Etelä- ja Pohjois-Amerikassa. 
Pohjoismaissa tautia on esiintynyt Suomen 
lisäksi Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa.2-8 
Ensimmäisen kerran GS-tauti diagnosoi-
tiin Suomessa 1999.1

Clostridium botulinum tyyppi C:n 
epäillään aiheuttavan taudin, joka puh-
keaa todennäköisesti monen eri tekijän 
yhteisvaikutuksesta. Suolisto�ooran toi-
minnan häiriöt voivat altistaa taudille.9-11

Yliopistollisessa eläinsairaalassa on to-
dettu vuosien 1999–2014 aikana seitsemän 
GS-tapausta. Aineiston vähäisen määrän 
takia ei voida tehdä johtopäätöksiä taudille 
altistavista tekijöistä Suomessa. Aiempien 
tutkimusten mukaan 4–5 vuoden ikäiset 
hevoset ovat alttiimpia sairastumaan kuin 
vanhemmat tai nuoremmat hevoset.12,13 
Isossa-Britanniassa, missä tautia esiin-
tyy huomattavasti enemmän, on hevosilla 
pienempi riski sairastua, jos ne ovat olleet 
kosketuksissa sairastuneisiin hevosiin.14 
Epäillään, että hevoset pystyvät kehittä-
mään jonkinasteisen vastustuskyvyn tau-
dinaiheuttajaa vastaan.15 Suomessa tautia 
on esiintynyt sekä nuorilla että vanhoilla 
hevosilla. Suurin syy Suomessa esiinty-
neeseen ikäjakaumaan on todennäköi-
sesti tallipopulaatiossa. Tallin A hevoset 
ovat pääosin olleet nuoria, jolloin sairas-
tuneet hevoset ovat myös olleet nuoria 
1–6-vuotiaita. Tallin B populaatio on ollut 
vanhempaa.

Taudin on todettu uusivan samoilla 
laitumilla. Uusiutumisriski on sitä suu-
rempi, mitä vähemmän aikaa edellisestä 
tautitapauksesta on kulunut.12,14 Suomessa 
tautia on todistettavasti tavattu kahdella ti-
lalla, joissa molemmissa tauti on uusinut. 
Toisella tauti on uusinut alkuun lyhyellä 
ja myöhemmin pidemmällä 10 vuoden 
aikavälillä. Kyseisillä tiloilla tautitapauksia 
ei ole voitu yhdistää tiettyihin laitumiin. 
On kuitenkin mahdollista, että tilan use-
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