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Lyhenteet 

Lyhenne  Määritelmä 

CpG-ODN  Sytosiini-fosfodiesteri-guaniinioligodeoksinukleotidi.   

  Synteettinen DNA- motiivi. 

DAMP  Damage associated molecular pattern. Soluvaurioon liittyvä 

  molekulaarinen muutos. 

FPT  Failure of passive transfer. IgG puutos vastasyntyneellä varsalla  

IFN  Gamma-interferoni, proinflammatorinen sytokiini. 

Ig  Immunoglobuliini, vasta-aine. Glykoproteiini, joka sitoutuu 

  vieraisiin antigeeneihin. 

IL  Interleukiini. Interleukiinit muodostavat  

  sytokiinien osajoukon 

MHC  Major histocompatabolity complex. Peptidirakenne, joka 

  löytyy antigeeniä esittelevistä soluista 

PAMP  Pathogen associated molecular pattern.  

Patogeenistä löytyvä molekulaarinen rakenne, josta  

 immuunipuolustuksen solut tunnistavat sen  

SRID  Single radial immunodiffusion. Koemenetelmä, jolla  

  selvitetään antigeenin ja vasta-aineen sitoutumisen  

  voimakkuutta 

TLR -                                       Toll like receptor. Reseptoriperhe, johon kuuluvia  

  reseptoreja on esimerkiksi immuunipuolustuksen ja epiteelien 

  soluilla 

TNF-                                 Tuumorinnekroositekijä-alfa. Proinflammatorinen sytokiini  

 VapA                                      Virulence-associated protein A. Proteiini,  

  joka liittyy Rhodococcus equin virulenssiin  

 

 

 



   
 

 5  
 

1. Johdanto 

 

Eläimen oman immuniteetin rooli sairastumisen ehkäisemisessä on suuri, vaikka hyvillä ja 

hygieenisillä pito-olosuhteilla voidaankin eläinten hyvinvointiin merkittävästi vaikuttaa. 

Hevonen on tuotantoeläimistä sepsikselle alttein laji, ja se on kotieläimistämme kaikkein 

herkin bakteerien endotoksiineille (Roy 2004).  

 

Varsojen immuniteetti eroaa merkittävästi aikuisista hevosista. Varsan T-solu ja vasta-aine-

vasteet ovat heikommat kuin aikuisella. Jotta solujen kasvu ja lisääntyminen voisi tapahtua 

normaalilla tavalla, varsan immuunipuolustuksen solujen kasvu ja lisääntyminen on 

voimakkaasti säädeltyä (Perkins ja Wagner 2015). Suurin osa immuunipuolustuksen 

komponenteista on jo syntymässä valmiita, mutta immuunisolujen määrä ja aktiivisuus, sekä 

liukoisten komponenttien kuten sytokiinien konsentraatio on liian vähäinen, jotta varsan 

immuunipuolustus voisi tehokkaasti ehkäistä infektioita (Hodgins ja Shewen 2011). Tamma 

kantaa varsaa noin 340 päivää. Kohtua on totuttu pitämään steriilinä ympäristönä (Tizard ym. 

2012). Immunokompetentteina syntyvät varsat ovat kohdun steriiliyden takia kuitenkin 

immunologisesti naiiveja ja eli varsoilla ei ole syntyessään hankittua immuniteettia (Metzger 

ym. 2006). Varsat ovat immunologisen naiiviutensa takia hyvin herkkiä esimerkiksi gram-

negatiivisten bakteerien, kuten Escherichia coli ja Actinobacillus equuli aiheuttamille 

infektioille (Gröndahl ym. 2001). Varsan oma immuunipuolustus tuottaa riittävissä määrin 

vasta-aineita vasta noin kahden kuukauden iässä (Metzger ym. 2006). Tärkeät gram-

negatiiviset sauvabakteerit, joita varsoilla tavataan, on Salmonella spp. -bakteerit. Aikuisilla 

hevosilla salmonelloosi on yleensä oireeton, mutta varsat voivat sairastua kliinisesti (Martelli 

ym. 2018).  

 

Varsojen ensimmäisten elinviikkojen aikana passiivinen immuniteetti on tärkeä suoja 

erilaisilta infektioilta. Varsoista noin 3–20 % kärsii failure of passive transfer-nimisestä tilasta 

eli passiivisen immuniteetin puutoksesta. Tämä siis käytännössä tarkoittaa, ettei varsalle siirry 

immunoglobuliini G-luokan vasta-aineita (IgG) emältä (Riley ym. 2007 ja Ayalan ym. 2016). Tila 

diagnosoidaan kliinisten oireiden ja IgG-vasta-ainemittausten avulla (Riley ym. 2007).  
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Rhodococcus equi on tyypillisesti nuorille varsoille keuhkotulehduksia aiheuttava 

solunsisäinen Gram-positiivinen bakteeri, joka aiheuttaa siitostalleilla joskus merkittäviäkin 

taloudellisia menetyksiä (Berghaus ym. 2014). Tutustun kirjallisuuskatsauksessani tämän 

patogeenin patogeneesin kannalta merkittäviin ominaisuuksiin, sen muodostamaan 

immuunivasteeseen sekä mahdollisiin hoito- ja ehkäisykeinoihin.  

 

Douglasin ja Shewenin (2011) mukaan rokotteet ovat keino saada aikaan keinotekoinen 

aktiivinen immuunivaste rokotetussa eläimessä. Käytännössä rokote sisältää heikennettyä 

virusta tai esimerkiksi viruksen pintaproteiineja, joiden avulla keho opetetaan tunnistamaan 

kyseinen virus. Kun rokotettu eläin saa tartunnan, sen plasmasolut tuottavat nopeasti vasta-

aineita, joiden avulla viruksen tuhoaminen, ennen kuin se pääsee infektoimaan monia soluja 

ja lisääntyminen mahdollistuu. Vastasyntyneiden tai hyvin nuorten eläinten rokottaminen on 

usein haastavaa. Tämä johtuu siitä, että ternimaidosta tai istukan kautta saadut maternaaliset 

vasta-aineet häiritsevät immuunivasteen muodostumista. Lisäksi ongelmia tuottaa se, että 

vastasyntyneen kypsymätön immuunipuolustus ei ole kykenevä kovinkaan tehokkaaseen 

aktiivisen immuunivasteen muodostukseen (Douglas ja Shewen 2011). Kirjallisuuskatsaukseni 

viimeinen osa käsittelee tämän hetken tietämystä nuorten eläinten rokottamisesta ja 

havaituista ratkaisuista edellä mainittuihin ongelmiin. 

 

2. Soluvälitteinen immuniteetti 

 

Varsojen ja aikuisten hevosten soluvälitteinen immuniteetti eroavat toisistaan sekä 

solutyypeiltään, solujen suhteellisilta määriltään että solujen tuottamien erilaisten 

molekyylien osalta. Esimerkiksi varsoilla tavataan B-solujen sikiökaudelle tyypillisiä B1-soluja, 

joita ei aikuisilla hevosilla tavata (Tallmadge ym. 2018).  

 

2.1 Granulosyytit 

 

Suurin osa Hembergin ym. (2015) ottamista sikiövesinäytteistä (85 %) sisälsi granulosyyttisiä 

valkosoluja. Granulosyyttejä ovat neutro-, eosino- ja basofiilit. Näitä valkosoluja löydettiin 

enemmän terveydentilaltaan huonompien varsojen näytteistä. Terveydentila määriteltiin sen 
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mukaan, nousiko varsa itsenäisesti juomaan alle kahden tunnin aikana vai ei.  Valkosolujen 

määrällä sikiövedessä ja mahdollisella tulehduksella tai muulla varsan yleiskuntoa 

heikentävällä tilalla on siis todennäköisesti jokin yhteys.  

 

Neutrofiilit ovat fagosytoivia soluja, eli niiden tehtävä on syödä vaurioitunut kudos ja 

esimerkiksi bakteerit. Alle kahden kuukauden iässä kuolleista varsoista 1/3 kuolee 

septikemiaan eli verenmyrkytykseen, jonka taustalla on bakteeri-infektio (Demmers ym. 

2001). Septikemian torjunnassa neutrofiileilla on oleellinen tehtävä (Demmers ym. 2001).   

 

Neutrofiilien kykyä tappaa patogeenejä tutkittiin Demmersin ym. (2001) tutkimuksessa. 

Neutrofiilien kyky fagosytoida opsonisoitu hiivasieni oli jo kahden vuorokauden ikäisen varsan 

neutrofiileillä. Kuinka tehokkaasti hiivasoluja opsonisoitiin riippui kahden ja 14 vuorokauden 

ikäisten varsojen soluja tutkittaessa siitä, mitä opsoniinia eli merkitsemismolekyyliä käytettiin. 

  

Autologista eli varsan omaa seerumia opsoniinina käytettäessä fagosytointikyky oli 

huomattavasti heikompaa kuin, jos käytettiin hiivaa vastaan kehitettyä IgG:tä tai aikuisten 

seerumeista eristettyä vasta-ainetta.  Kolmen viikon ikäisillä varsoilla fagosytointikyky oli yhtä 

hyvä kuin aikuisilla hevosilla, ja joidenkin varsojen kohdalla fagosytointikyky oli jopa 

keskimääräistä aikuisten neutrofiilien fagosytointikykyä parempi (Demmers ym. 2001). Tätä 

tulosta tukee Gröndahlin ym. (2001) tulos, jonka mukaan ainakin vertailtaessa kykyä 

fagosytoida E. coli ja A. equuli bakteereita, varsojen neutrofiilit ja aikuisten hevosten 

neutrofiilit ovat yhtä tehokkaita.  

 

McTaggart ym. (2001) vertailivat aikuisen hevosen ja varsan neutrofiilien toimintaa. 

Tutkimuksessa käytetyt varsat olivat alle seitsemän päivän ikäisiä. Heidän mukaansa jotkin 

vielä tuntemattomat seerumin komponentit toimivat fagosyyttitoimintaa estävänä tekijänä, 

mikä voi osaltaan selittää varsan suurempaa sairastuvuutta bakteeri-infektioihin. Heidän 

tutkimuksessaan varsojen neutrofiilien fagosytointikapasiteetti oli huomattavasti matalampi 

kuin aikuisten hevosten.  

 

Basofiilit ovat immuunipuolustuksen soluja, ne osallistuvat muun muassa tyypin I 

yliherkkyysreaktioon. Niiden pääasiallinen tehtävä on kuitenkin suojella loisinfektioilta (Tizard 
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ym. 2012). IgE positiiviset basofiilit, tuottavat IL-4:ää. Tämän interleukiinin tuotanto oli 

korkeimmillaan viiden päivän ikäisillä varsoilla, mutta silloinkin matala verrattuna muihin 

sytokiineihin. IL-4 ekspressio johtaa naiivien T-solujen erikoistumiseen Th2-soluiksi (Wagner 

ym. 2010).  IL-4:n hyvin nuorena tuleva ekspressiopiikki voisi olla yksi selitys varsojen Th2-

vasteen voimakkuudelle verrattuna Th1-vasteeseen, vaikka sytokiinin eritys matalaa onkin 

(Wagner ym. 2010).  

 

Kolmas granulosyyttisten valkosolujen tyyppi ovat eosinofiilit. Niitä tavataan monenlaisissa 

tautitiloissa kuten bakteeri-infektioissa ja allergisissa reaktioissa. Eosinofiilien tehtävä on 

fagosytoida tiettyjä infektoituneita soluja, mutta niiden tehtävästä ei tiedetä vielä aivan 

kaikkea (Tizard ym. 2012).  

 

2.2 Agranulosyytit eli lymfosyytit, monosyytit ja luonnolliset tappajasolut   

 

Lymfosyytit muodostavat hankitun immuniteetin tärkeimmän komponentin (Tizard ym. 

2012). Lymfosyyttejä kehittyy kateenkorvassa 60–80 päivää vanhalla sikiöllä. Vereen ne 

päätyvät noin 120 päivän ikäisellä sikiöllä. Plasmasoluja eli vasta-aineiden tuottamiseen 

erikoistuneita B-soluja voidaan tavata noin 240 päiväisellä sikiöllä. B-solujen toiminta on 

aktiivisesti T-estäjäsolujen rajoittamaa muutaman ensimmäisen elinkuukauden ajan (Tizard 

ym. 2012).  Kateenkorva on ensimmäinen imujärjestelmän elin, joka kehittyy sikiövaiheessa. 

T solureseptorien määrä on rajallinen vastasyntyneellä ja niiden tuottamien sytokiinien määrä 

on pieni (Tizard ym. 2012).  

 

2.3 B-solut 

 

B-solut kuuluvat hankitun immuunipuolustuksen soluihin. Niistä erilaistuu plasmasoluja, jotka 

tuottavat vasta-aineita. B-solujen pinnalla on luokan kaksi kudosyhteensopivuusantigeenejä 

(major histocompatability complex (MHC) luokan II molekyylejä), joita tarvitaan 

immuunivasteen käynnistämiseen (Tizard ym. 2012).  
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B-soluja syntyy lähes heti pernan ja imusolmukkeiden kehittymisen jälkeen, mutta vasta-

aineita ei nisäkkäillä sikiövaiheessa tavata tai ne syntyvät todella myöhäisessä tiineyden 

vaiheessa. Kyky soluvälitteiseen immuunipuolustukseen kehittyy samaan aikaan vasta-

aineiden tuotannon alkamisen kanssa (Tizard ym. 2012). 

 

Major histocompability complex II (MHC II) on tiettyjen solujen, kuten makrofaagien, 

dendriitti- ja B-solujen pinnalta löytyvä antigeeniä esittelevä reseptori, joka koostuu kahdesta 

peptidistä (Tizard ym. 2012). Flaminion ym. (2007) mukaan varsojen solujen MHC II -

ekspressio on varsan iästä riippuvainen: mitä nuorempi varsa, sitä vähemmän MHC II -

reseptoreita antigeeniä esittelevien solujen pinnalla on. Tämä osaltaan selittää varsojen 

puutteellista hankittua immuniteettia, sillä antigeeniä esittelevän solun MHC II:n ja siihen 

sitoutuneen antigeenin sitoutuminen T-soluihin käynnistää hankitun immuunipuolustuksen 

vasteen (Lopez ym. 2019).  

 

Prieton ym. (2017) tutkimuksessa B-soluja todettiin syntyvän tiineyspäivinä 90–120. He 

tutkivat kahden sikiön kudoksia, jotka oli saatu abortoitumaan prostaglandiini-injektiolla noin 

sadannen tiineyspäivän kohdalla. Lisäksi he tutkivat neljän terveen lämminverisen varsan 

verinäytteitä viitenä eri päivänä. Varsat olivat 3, 21, 28, 35 ja 42 päivän ikäisiä. Näitä näytteitä 

verrattiin kahdeksan aikuisen hevosen verinäytteisiin ja neljäntoista kuolleen mutta ennen 

kuolemaansa terveen aikuisen hevosen kudosnäytteisiin. Varsan tärkein hematopoieettinen 

elin on maksa, ja luuydin alkaa tehdä tätä tehtävää lopputiineyden ja ensimmäisten 

elinpäivien aikana (Prieto ym. 2017). Maksan rooli hematoopoieesissa on merkittävä tiineyden 

puolivälistä syntymään (Wayne 2012). 

 

B1-solut ovat B-solujen populaatio, jota tavataan sikiökaudella varsoilla, mutta ei aikuisilla 

hevosilla. B1-solut käyttäytyvät enemmän luonnollisen immuniteetin solujen tapaan kuin 

normaalit B-solut (Tallmadge ym. 2018).  Prieton ym. mukaan B1-solujen lymfopoieesia 

tapahtuu maksassa sikiöaikana. B1-solut voidaan jaotella kahteen ryhmään: B1a ja B1b sen 

mukaan, onko niiden CD5-geenin ekspressio voimakas vai matala. CD on lyhenne käsitteestä 

cluster of differentiation, joka on ryhmä erityyppisiä glykoproteiineja eri 

immuunipuolustuksen solujen pinnalla. CD5-molekyyli sitoutuu lymfosyyttien 

reseptorikomplekseihin, ja korottaa solujen aktivoitumiskynnystä. CD5hi  tyyppisiä B-soluja eli 
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tiettyä B1-solutyyppiä, jota tavataan erityisesti kaikkein nuorimmilla eläimillä, ja joka tuottaa 

voimakkaasti CD5-molekyyliä, löydettiin eniten noin 100 päivää vanhojen sikiöiden maksoista 

ja 21–28 päivää vanhojen varsojen verestä. Aikuisilla hevosilla CD5hi B-soluja oli vain noin 0,2–

3,2 % CD5-positiivisista lymfosyyteistä, loput olivat CD5-positiivisia T-soluja. B-solut, joilla oli 

voimakas CD5-ekspressio (CD5hi), tuottivat enemmän CD5-proteiinin tuottamiseen tarvittavaa 

lähetti-RNA:ta kuin ne B-solut, joilla oli matala CD5-ekspressio (CD5lo). CD5-molekyylien 

voimakas tuotto on siis selvästi yksi tapa hillitä vastasyntyneen varsan B-soluvastetta, jotta 

liian voimakas vaste ei vahingoita jakautuvia soluja kasvavassa kudoksessa (Prieto ym. 2017).  

 

 

2.4 T-solut  

 

Sytotoksisten T-solujen toiminta perustuu joko sisäisen tai ulkoisen apoptoosin eli 

ohjelmoidun solukuoleman aktivointiin (Tizard ym. 2012). Demmersin ym. (2001) mukaan 

sytotoksisia T-soluja tavataan varsoilla, joiden ikä on 1, 2 ja 3 viikkoa ja 3, 6, 7 ja 8 kuukautta 

pitoisuuksina, jotka ovat yhtä suuria kuin aikuisilla hevosilla, ja osalla ikäryhmistä jopa hieman 

aikuisia suurempina pitoisuuksina. CD8-positiiviset T-solut ovat tärkeitä virusinfektioiden ja 

syövän kehittymisen ehkäisemisessä, sillä ne pystyvät suoraan tappamaan soluja.    

 

T-helper eli T-auttajasolut erikoistuvat neljään eri luokkaan. Nämä luokat ovat Th1-, Th2- ja 

Th17- ja T-estäjäsolut. Th1-solut tuottavat muun muassa gamma-interferonia (IFN)  (taulukko 

1) ja niillä on tärkeä rooli solunsisäisten patogeenien torjunnassa. Varsojen valkosolujen kyky 

tuottaa gamma-interferonia nousee kuuden viikon ikään asti, jonka jälkeen se on saavuttanut 

aikuisten solujen kyvyn tuottaa tätä sytokiiniä (Wagner ym. 2010).  
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Taulukko 1. Pääasialliset sytokiinit, immuunivasteen luonne sekä tärkeimmät pinta-antigeenit 

erityyppisillä T-soluilla (Tizard ym. 2012).  

 

T-soluluokka Pääsytokiinit  Immuunivasteen luonne  Tärkeimmät  
pinta-antigeenit  

Sytotoksiset 
T-solut 

IL-12 Synnynnäinen, aktivoivat 
patogeenien apoptoosin 

CD8 

Th1 IFN, IL-12 Hankittu, 
aktivoivat fagosytoosia 

CD4 

Th2 IL-4, IL-5, IL-13 ja IL-
31 

Hankittu CD4 

T17 
 

IL-17 Hankittu CD4 

T-estäjäsolut IL-10, IL-35 ja TGFβ Synnynnäinen CD4, CD25 
 

Th2-solujen tuottamia interleukiineja tarvitaan vasta-ainevälitteisessä immuunireaktiossa ja 

solun ulkopuolisten bakteerien sekä loisten vastaisessa immuunireaktiossa. T-estäjäsolut 

tuottavat interleukiini 10:tä (IL-10) ja/tai transformoivaa kasvutekijä-beetaa (transforming 

growth factor beta (TGFβ)). Th17-solut tuottavat interleukiini-17:ää (Wagner ym. 2010). 

Gamma-interferonin (IFN), IL-1a:n ja transformoivan kasvutekijä beeta-1:n (TGF1) 

ekspressio lisääntyi huomattavasti varsojen ensimmäisen elinkuukauden aikana. TGFtä 

tuottavat kaikki leukosyyttityypit. Varsoilla, jotka saivat tutkimuksen aikana infektiotaudin ja 

tulivat kliinisesti sairaiksi, havaittiin vähäisempi TGF1n nousu kuin terveillä varsoilla. Tämän 

löydöksen merkittävyydestä ei kuitenkaan osattu vielä sanoa mitään, sillä kyseisen 

kasvutekijän vaikutukset eri solutyyppeihin ovat moninaiset (Boyd ym. 2003). 

 

IFN -ekspressio kasvaa jopa kymmenen kuukauden ikään asti, vaikka jo kuukauden ikäisen 

varsan IFN-ekspressio on aikuisten viitearvoissa. Tämä saatiin selville vertaamalla samojen 

varsojen IFNtä tuottavien solujen määrää kuuden ja kymmenen kuukauden iässä, nousu oli 

tilastollisesti merkittävä. Tilastollisesti lähes merkittävä ero löydettiin, kun verrattiin 

vastasyntyneitä ja kuukauden ikäisiä varsoja sen mukaan kuinka suuri osa niiden IFNn 

tuotantoon kykenevistä soluista tuotti kyseistä sytokiiniä. Kuukauden ikäisten varsojen solut 

vaativat lyhyemmän ja pienemmällä konsentraatiolla tehdyn stimulaation kuin 

vastasyntyneiden varsojen solut (Breathnach ym. 2006). 
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Sun ym. (2012) vertasivat tutkimuksessaan gamma-interferonin (IFN) erittymisen eroja 

aikuisilla ja vanhoilla (yli 20-vuotiailla) hevosilla ja 2-, 4-, 8-, 12- ja 16-viikkoisilla varsoilla. 

Tutkimuksessaan he eristivät agranulosyyttisiä valkosoluja verinäytteistä. Eristyksen jälkeen 

solujen lisääntymistä stimuloitiin lisäämällä konkanavaliini A (concanavalin A, ConA) lektiiniä 

solujen käytettäväksi. ConA on kasviperäinen lektiini, joka sitoutuu spesifeihin 

hiilihydraattirakenteisiin. Se siis sitoutuu T-solujen reseptoreihin ja aktivoi solujen 

sytokiinituotantoa ja solujen jakaantumista. Sunin ym. (2012) tulokset osoittavat, että ConA:n 

lisääminen lisäsi IFN-n eritystä sekä varsoilta että aikuisilta eristetyissä valkosoluilla, mutta 

vähemmän varsojen soluilla. Tutkijat vertasivat solujen lisääntymistä, ja huomasivat 

kahdeksan viikkoisten ja sitä nuorempien varsojen verisolujen lisääntyvän ConA:lla 

stimuloituna voimakkaammin kuin aikuisten tai vanhojen hevosten verisolut IFN:aa 

tuottavat CD3-positiiviset, CD4-positiiviset ja CD8-positiiviset T- lymfosyytit. Aikuisten ja 

vanhojen hevosten T-soluista osa niistäkin, jotka eivät lisääntyneet, tuottivat IFNaa ,kun taas 

varsoilla vain lisääntyvät T-solut tuottivat tätä sytokiiniä (Sun ym. 2012) Kyseessä on 

todennäköisesti ilmiö, jossa muistisolut pystyvät lisääntymättä tuottamaan sytokiinejä, kun 

taas naiivit lymfosyytit eivät.  Varsoilla siis lymfosyytit lisääntyvät voimakkaammin kuin 

aikuisilla tai vanhoilla hevosilla, mutta ne tuottavat heikommin sytokiinejä. Tämä 

todennäköisesti selittyy immunologisen muistin puuttumisella (Sun ym. 2012). 

 

T-solujen tuottamat sytokiinit ovat mukana sekä synnynnäisessä että hankitussa 

immuniteetissa. Sytokiinien ja immuunipuolustuksen solujen välillä on monimutkaisia 

aktivoivia ja hillitseviä vaikutuksia. Th-solujen tuottamilla sytokiineillä on suuri merkitys 

hankitun immuniteetin immuunivasteessa. Th2-vaste on varsoilla heikompi kuin aikuisilla 

hevosilla, eikä se edes kolmen kuukauden iässä ole saman tasoinen kuin aikuisilla hevosilla 

(Wagner ym. 2010). Kuitenkin täytyy muistaa, että Th2-vaste on varsoilla ja muidenkin lajien 

vastasyntyneillä huomattavasti voimakkaampi ja pitkäkestoisempi kuin Th1-vaste (Boyd ym. 

2003). IL-12 ja TNF- aktivoivat Th1-vastetta. Yksi teoria sille, miksi varsojen Th1-solut 

aktivoituvat aikuisten soluja heikommin on Flaminion ym. (2007) mukaan juuri puutteellinen 

sytokiinieritys. TNF--ekspressio jäi huomattavasti matalammaksi varsoilla kuin aikuisilla 
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hevosilla Vendrigin ym. (2013) tutkimuksessa. Tämä sopisi teoriaan puutteellisen 

sytokiinierityksen ja heikon Th1-vasteen yhteydestä. 

 

IFNn erittymisen kasvaminen yli kaksinkertaiseksi 28 ensimmäisen elinpäivän aikana kertoo 

Th1-vasteen kypsymisestä varsoilla. Infektioriski olisi huomattavasti suurempi, jos Th1-vaste 

ei voimistuisi ensimmäisten elinkuukausien aikana. Siitä, mikä aiheuttaa T-solujen vasteen 

muuttumisen Th2-vasteesta Th1-vasteeksi, ei olla aivan varmoja. Yksi teoria on, että kyseessä 

on reaktio ulkopuolelta tulevaan infektioon (Boyd ym. 2003).  

 

2.5 Dendriittisolut 

 

Dendriittisolujen tehtävä on ottaa kiinni, prosessoida ja esitellä antigeenejä T-soluille. ne 

kuuluvat antigeenejä esitteleviin soluihin, kuten myös B-solut ja makrofagit. Varsojen 

puutteellinen sytokiinieritys voisi olla yksi selittävä tekijä sille, että niiden antigeeniä 

esittelevät solut aktivoituvat heikommin ja eri tavalla kuin aikuisilla hevosilla (Flaminio ym. 

2007). Lopezin ym. (2019) mukaan MHC II -ekspressio on alle kuukauden ikäisten varsojen 

monosyyttilinjaisissa dendriittisoluilla alhaisempi kuin aikuisten hevosten soluilla. Nämä 

tutkimustulokset siis tukevat toisiaan.  

 

Dendriittisoluja on kahdentyyppisiä, luuytimen myeloidityyppisistä kantasoluista lähtöisin 

olevat ja monosyyttilinjaiset. Monosyytit voivat siis erikoistua tiettyjen sytokiinien kanssa 

reagoidessaan dendriittisoluiksi (Tizard ym. 2012). Monosyyttilinjaisia dendriittisoluja 

tutkittiin 1, 7 ja 30 päivää vanhojen varsojen verinäytteistä Lopezin ym. (2019) tutkimuksessa. 

Solut sen jälkeen altistettiin tapetuille kokonaisille Staphylococcus aureus ja Escherichia coli 

bakteereille. Yksipäiväisten varsojen solut tuottivat kaikkein vähiten IL-17 ja IL-4 verrattuna 

aikuisten hevosten soluihin. Gamma-interferonin (IFN) ja IL-10:n tuotannossa ei löydetty 

merkittäviä eroja eri ikäryhmien välillä tässä tutkimuksessa. Solujen fenotyyppi oli myös 

erilainen varsoilla ja aikuisilla hevosilla. Bakteereille altistuneet aikuisten hevosten 

dendriittisolut tuottivat sytokiinejä huomattavasti enemmän kuin normaalitilassa, paitsi IL-4:n 

eritys ei noussut S. aureukselle altistettuna. IL-10:n tuotanto E. coli-altistuksen jälkeen nousi 

jo yksipäiväisten varsojen soluilla, samoin kuin S. aureus-altistuksen jälkeen. IFN:n ja IL-17:n 
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tuotannossa ei bakteerialtistuksen jälkeen havaittu nousua yksipäiväisten varsojen soluilla, 

mutta vanhempien varsojen soluilla näiden sytokiinien konsentraation nousu havaittiin E. coli-

altistuksen jälkeen.  

  

Sytosiini-fosfodiesteri-guaniinimotiivin sisältävät oligodeoksinukleotidit (CpG-ODN) ovat 

bakteerien DNA:sta löytyvää CG-dinukleotidimotiivia simuloivia synteettisiä 

oligodeoksinukleotideja. CpG-ODN on immunostimulatorinen metyloitumattomana. Sitä on 

käytetty indusoimaan immuunivaste joitain solunsisäisiä bakteereja ja viruksia vastaan. 

Flaminion ym. (2007) tutkimuksessa todettiin, että alle kolme kuukautta vanhojen varsojen 

dendriittisolut eivät vastaa CpG-ODN stimulaatioon, kun taas aikuisten hevosten 

dendriittisolut tuottivat IL-12p40:tä ja IFNia 53 ja 23 kertaa enemmän kuin solut, joita ei 

stimuloitu. 

 

 

2.7 Toll:n kaltaiset reseptorit (TLR:t) 

 

Toll:n kaltaiset reseptorit (Toll-like reseptors, TLR:t) säätelevät immuunipuolustusta 

tunnistamalla patogeeneihin ja tulehdukseen liittyviä molekyylirakenteita. Kun pathogen-

associated molecular pattern (PAMP) tai damage-associated molecular pattern (DAMP) 

sitoutuu Toll:n kaltaisia reseptoreja ilmentäviin soluihin, kuten dendriittisoluihin, mast-

soluihin tai makrofageihin TLR aktivoi muun muassa sytokiinituotantoa. PAMP ja DAMP ovat 

tietynlaisia patogeeneissä ja kudosvaurioissa esiintyviä molekyylirakenteita, joille on 

kehittynyt omia reseptoreja kuten TLR:t. Toll:n kaltaiset reseptorit siis tunnistavat 

patogeenejä ja vaurioituneita soluja, ja aktivoivat immuunipuolustusta. Eri TLR-molekyylit ja 

niiden aiheuttamat tulehdusvasteet on esitelty taulukossa 2 (Tizard ym. 2012).  

Mononukleaaristen valkosolujen TLR4- ja TLR9- ekspressio on sepsikseen kuolleilla varsoilla 

huomattavasti terveitä kontrolleita korkeampi. Septisiltä varsoilta löytyi alveolien väliseinistä 

täysin erikoistuneita mononukleaarisia makrofageja. Nämä solut ovat todennäköisesti 

intravaskulaarisia makrofageja, sillä niitä löytyi väliseinien kapillaareista (Harrison ym. 2017). 
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Taulukko 2: TLR-molekyylit ja niiden merkitys immuunipuolustukselle (Lähde 

Tizard ym. 2012). 

 

TLR-molekyyli Ligandit Esiintymispaikka 
solussa 

Vaste 

TLR1 Bakteerien 
triasetyloidut 
lipoproteiinit 

Solukalvolla Aktivoi synnynnäistä 
immuunivastetta 

TLR2 Bakteerien, viruksien 
ja parasiittien 
lipoproteiinit 

Solukalvolla Aktivoi synnynnäistä 
immuunivastetta 

TLR3 Virusten dsRNA  Solun sisällä  Aktivoi T-soluja  

TLR4 Lipopolysakkaridit Solukalvolla Aktivoi vasta-
ainetuotantoa 

TLR5 Bakteerien flagelliini Solukalvolla Aktivoi synnynnäistä 
immuniteettia  

TLR6 Bakteerien ja 
virusten 
diasetyloidut 
lipoproteiinit  

Solun sisällä Dimerisoituu TLR2:n 
kanssa ja aktivoi pro-
inflammatoristen 
sytokiinien 
tuotantoa 

TLR7 ssRNA Solukalvolla Aktivoi luonnollisia 
tappajasoluja 

TLR8 ssRNA Solukalvolla Aktivoi luonnollisia 
tappajasoluja 

TLR9 CpG DNA ja dsDNA Solukalvolla Aktivoi dendriitti- ja 
luonnollisia 
tappajasoluja 

TLR10 Ei tiedetty Solukalvolla Suppressoi 
immuunivastetta  

TLR11 Toxoplasma profilin- 
tyyppiset 
prototzoien 
molekyylit 

Solun pinnalla Aktivoi 
dendriittisoluja  

 

Agranulosyyttisten valkosolujen solukalvolta löytyy TLR2-reseptoria, joka aikuisilla hevosilla 

aktivoituu TLR4:n stimulaatiosta, kun taas varsoilla tällaista yhteyttä ei ollut. TLR9:n aktiivisuus 

taas vähenee, kun TLR4 aktivoidaan. TLR4 on reseptori, joka aktivoituu kohdatessaan 

lipopolysakkarideja, jotka ovat gram-negatiivisten bakteerien soluseinän komponentti. TLR2 

aktivoituu sitoutuessaan gram-positiivisten bakteerien soluseinästä löytyviin 

lipoteikkohappoihin, lipoproteiineihin ja lipopeptideihin. TLR2 sitoutuu aktivoituessaan joko 
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toiseen TLR2-molekyyliin muodostaen homodimeerin tai se sitoutuu TLR1- tai TLR6-

molekyyliin muodostaen heterodimeerin (Vedrig ym. 2013). TLR6- ja TLR9- tunnistavat 

bakteerien flagelliini-molekyylejä ja tiettyjä bakteereille tyypillisiä DNA-sekvenssejä. TLR9:n 

tapauksessa nämä ovat sytosiini-fosfodiesteri-guaniini-motiivin sisältäviä 

deoksioligonukleotidisekvenssejä (CpG-ODN) (Harrison ym. 2017, Vendrig ym. 2013).  

 

Vendrigin ym. (2013) tavoitteena oli tutkia TLR2-aktivaatiota, ja tämän reseptorin ligandien 

käyttöä immunomodulaatiossa. Esimerkiksi varsoille vaarallisen R. equin patogeneesistä osan 

uskotaan olevan immuunivälitteistä. Liian voimakkaan immuunivasteen säätäminen 

normaalille tasolle olisi tärkeää paranemisen kannalta. Synteettisen bakteereissa esiintyvän 

lipopeptidin, Pam3-Cys-Ser-Lys4, joka on TLR2:n ligandi, on muilla eläinlajeilla todettu olevan 

hyvä immunomodulaattori. Varsoilla tällaista vaikutusta ei kuitenkaan löytynyt. Varsat, joilta 

kerättiin verinäyte tutkimusta varten, olivat alle 12 tunnin ikäisiä. Varsojen TLR2-ekspression 

voimakkuus oli keskimäärin kaksinkertainen aikuisiin hevosiin verrattuna, kun soluja 

stimuloitiin lipopolysakkarideilla. 

 

3. Vasta-aineet 

 

Vasta-aineet ovat B-solujen antigeenireseptorin eritettävä muoto. Ne kiertävät verenkierrossa 

vapaina makromolekyyleinä. Viidentyyppisiä vasta-aineita on löydetty nisäkkäiltä: IgG, IgM, 

IgA, IgE ja IgD. IgG on se vasta-aineluokka, jota on seerumissa määrällisesti eniten. Sen 

päätehtävä on vastata systeemisestä immuunipuolustuksesta esimerkiksi opsonisoimalla ja 

agglutinoimalla bakteereita (taulukko 3). IgM on tehokas komplementin aktivoija ja tärkeä 

virusten neutralisoinnissa. IgA:ta tuotetaan suojaamaan limakalvoja. IgE laukaisee akuutin 

tulehdusvasteen, sillä sitä on niin pieniä pitoisuuksia seerumissa normaalitilassa, että 

esimerkiksi opsonisaatio ei siltä onnistu. Tämä immunoglobuliiniluokka liitetään yleensä 

parasiitti-infektioihin sekä allergioihin. IgD:n merkitystä immuunipuolustuksessa ei vielä 

tiedetä (Tizard ym. 2012).   

 

  



   
 

 17  
 

Taulukko 3: Vasta-aineet (lähde: Tizard ym. 2012, Holznagel ym. 2003 ja Marti ym. 2008) 

 

Vasta-
aineluokka 

Päätehtävä Pitoisuus 
aikuisella 
(mg/dl) 

Pitoisuus 
varsalla 
(mg/dl) 24 
h:n iässä 

Erityispiirteet 
varsalla 

IgA Monomeerisenä kulkee 
veressä ja soluvälitiloissa, 
dimeerisenä suojaa kehon 
pintoja, kuten 
ruoansulatuskanavaa, 
neutralisoi ja inhiboi 
mikrobien tarttumista. 

60–350 0,18-0,25 Kilpailukäyttö 
vaikuttaa IgA-
pitoisuuksiin 
tammoilla, 
joten 
kilpailevien 
tammojen 
varsoillakin on 
matalammat 
IgA-pitoisuudet 

IgD Ei tiedetty. - - - 

IgE Mukana akuutissa 
tulehdusvasteessa, toimii 
viestimolekyylinä 

4-106 0,002 - 
0,018 

Aletaan tuottaa 
itsenäisesti, 
vasta kun on 
saavutettu 
sukukypsyys. 

IgG Usein kutsuttu 
yleisimmunoglobuliiniksi, 
tärkein immunoglobuliini  
sekundaarisessa vasteessa 

1000-
1500 

> 400 FPT 
diagnosoidaan 
IgG:n 
pitoisuutena 
varsan 
seerumissa 

IgM Aktivoi 
komplementtijärjestelmää,on 
mukana primaarisessa 
vasteessa 

100-200 < 30 Löydetty 
varsalta jo 
ennen 
ensimmäistä 
kolostrumin 
juontia 

 

 

 

 

IgG vasta-aineet hevosella jaetaan tyyppeihin IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, IgG5, IgG6 ja IgG7, usein 

ilmoitetaan IgG-määrä näiden vasta-aineen konsentraatioiden summana. Aikaisemmin näistä 

vasta-aineista käytettiin merkintöjä IgGA, IgGB, IgGC, IgG(T) ja IgG(B) (Tizard ym. 2012). 

Yhden-kahden kuukauden iässä varsan seerumin IgG-pitoisuudet ovat kaikkein 
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matalimmillaan, sillä kolostrumista saadut maternaaliset vasta-aineet on jo lähes täysin 

kataboloitu, mutta varsan oma IgG-tuotanto ei ole vielä alkanut (Holznagel ym. 2003). IgG-

määrä kolostrumissa on noin 20–118 g/l (Hemberg ym. 2015).  

 

Vastasyntyneellä varsalla on seerumista löydetty IgG- ja IgM-vasta-aineita, sekä joskus IgG3-

vasta-aineita. Kolostrumista varsa saa lisäksi IgG6-vasta-ainetta. Sikiön immuunipuolustus 

reagoi kohdussa tulleeseen infektioon imukudosten hyperplasialla ja vasta-ainetuotannolla. 

Tämän takia, jos varsan, joka ei ole vielä imenyt emänsä maitoa, seerumista löytyy vasta-

aineita, voidaan epäillä infektiota tiineyden aikana (Tizard ym. 2012).  

 

Demmersin ym. (2001) tutkimuksessa tutkittujen kuuden varsan seerumin IgG-pitoisuus laski 

kahden päivän iästä kahden kuukauden ikään. Varsojen IgG-pitoisuudet olivat koko 

tutkimuksen ajan huomattavasti matalammat kuin aikuisilla hevosilla. Kahdeksan kuukauden 

iässä varsojen seerumin keskimääräinen IgG-pitoisuus oli noin 10 g/l, verrattuna aikuisten 

hevosten keskimääräiseen 21,3 g/l (Demmers ym. 2001).  

 

Holznagelin ym. (2003) tutkimuksessa käytettiin 13 kahden eri vuoden varsaa ja verrattiin 

niiden vasta-ainetuloksia viiteen aikuiseen hevoseen. Varsojen seerumin IgG- ja IgA-

pitoisuuksia mitattiin 4, 8, 12, 16, 19–20, 26, 29–30, 33–34, 40 ja 47–51 päivän iässä ELISAlla. 

Vasta-aineiden pitoisuudet vähenivät pienimmilleen neljän viikon iässä ja lähtivät siitä 

nousemaan saavuttaen tasaisen pitoisuuden noin kahdeksan viikon iässä IgGa:n (IgG1:n) 

tapauksessa ja 12 viikon iässä IgGb:n (IgG2:n) ja IgA:n tapauksessa (Holznagel ym. 2003).  

  

IgA määrien on todettu olevan aikuisilla hevosilla tilastollisesti merkittävästi pienemmät, jos 

hevonen on kilpakäytössä oleva ja hyvin siistissä tallissa pidetty hevonen. Souzan ym. (2010) 

tutkimuksessa mitattiin myös IgG:n ja IgM:n määriä, mutta vaikka näidenkin määrät olivat 

pienemmät kilpahevosilla, ei ero ollut tilastollisesti merkittävä. Tutkijoiden hypoteesi sille, 

miksi kilpahevosten vasta-ainevälitteinen immuunivaste on heikompi, on se, että hevosia 

lääkitään niin paljon ja lisäksi niiden elinympäristö on niin siisti, ettei immuunivasteelle ole 

juuri tarvetta.   
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Giguèren ym. (2005) mukaan yli 185 päivää vanha sikiö tuottaa jo immunoglobuliineja. 

Kyseisen tutkimuksen mukaan jo ennen ternimaidon saantia varsan seerumin IgM-pitoisuus 

on noin 16 mg/dl. Aikuisilla hevosilla IgM-pitoisuutta, joka on alle 23 mg/dl., pidetään liian 

alhaisena. Heidän mukaansa IgG-pitoisuudet seerumissa ovat pienet ja kuvaavat sitä, onko 

varsa saanut mahdollisesti kohdussa jonkin infektion (Giguère ym. 2005). 

 

Tallmadgen ym. mukaan B-solut käyvät läpi aktiivisen kehityskaaren sikiöaikana. Monia B-

solujen tuottamista molekyyleistä ja suurinta osaa immunoglobuliiniluokista tavataan heti 

syntymän jälkeen. IgG- ja IgM- pitoisuudet ovat tämän tutkimuksen mukaan vastasyntyneellä 

pienet, mutta havaittavissa (Tallmadge ym. 2018). 

 

IgE on vasta-aineluokka, jota tavataan allergisissa reaktioissa eli luokan I 

yliherkkyysreaktioissa. Myös loisinfektiot saavat aikaan IgE-vasteen. IgE-vasta-aineet siirtyvät 

ternimaidon mukana emältä varsalle. Varsa alkaa vasta tullessaan sukukypsäksi itse tuottaa 

IgE:tä, jonka takia allergisia reaktioita ei tavata kuin aikuisilla hevosilla. Hevosille tyypillinen 

allerginen reaktio on kesäihottuma, jota tavataan 3–4-vuotiailla hevosilla, ne ovat siis jo 

aikuisia, mutta nuoria sellaisia. Puhkuri on toinen sairaus, jota liian voimakas IgE-vaste 

aiheuttaa (Wagner ym. 2006). 

 

Wagnerin ym. (2006) mukaan IgE-pitoisuus seerumissa vaihtelee muutamasta mikrolitrasta 

satoihin mikrolitroihin yksilöstä riippuen. Allergiset reaktiot aiheuttavat allergeenispesifiset 

IgE-molekyylit, IgE-luokan vasta-aineita on allergeenispesifisiä sekä antigeenispesifisiä. 

(Wagner ym. 2006).  

 

Wagner ym (2006) tutkimuksessa tutkittiin varsojen ja tammojen seerumin vasta-

ainepitoisuuksia, kun varsat olivat 0, 2, 5, 16, 30, 44, 58, 72 ja 86 päivää vanhoja. Tämän 

jälkeen neljän varsan kohdalla näytteiden ottoa jatkettiin kerran kuussa puolentoista vuoden 

ikään asti. Varsojen seerumista korkeimmat IgE-pitoisuudet mitattiin kahden-viiden päivän 

iässä, jonka jälkeen pitoisuus laski. Ensimmäisissä näytteissä, jotka otettiin juuri ennen, kun 

varsat päästettiin imemään ternimaitoa, ei ollut IgE-luokan vasta-aineita. Pitoisuuden lasku 

todennäköisesti selittyy IgE-molekyylien sitoutumisella mastsolujen ja basofiilien  pinnalla 

oleviin reseptoreihin. 
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IgE:tä ei Wagnerin ym. tutkimuksessa löytynyt 3–6 kuukautisilta varsoilta seerumista, eikä 

valkosolujen pinnalta (Wagner ym 2003.) Varsa tuottaa IgE:tä vasta 9–11 kuukauden iässä 

(Tizard ym. 2012). Neljän päivän ikäisillä varsoilla löytyi IgE-positiivisia valkosoluja, 

samanlaisina pitoisuuksina kuin aikuisilla hevosilla. Näiden on oltava maternaalista alkuperää 

ja ne ovat tulleet varsalle kolostrumin mukana, sillä niitä ei löytynyt varsoilta, jotka eivät olleet 

imeneet emäänsä (Wagner ym 2003).  

 

4. Failure of transfer of passive immunity 

 

Tammalla on epiteliokoriaalinen istukka. Epiteliokoriaalisella istukalla tarkoitetaan istukkaa, 

jossa on kuusi kudoskerrosta varsan ja emän verien välillä. Tämä estää immunoglobuliinien 

siirtymisen sikiöön. Tämän takia vasta-aineita sisältävä ternimaito eli kolostrum on varsan 

immuniteetin kannalta todella tärkeä tekijä (Perkins ja Wagner 2015). Ternimaito sisältää 

useita erilaisia sytokiinejä, vasta-aineita, hormoneja, kasvutekijöitä ja tamman valkosoluja. 

Tamma tuottaa noin 1,8–2,8 l kolostrumia (Giguère ym. 2005). 

 

Failure of transfer of passive immunity (FPT) määritellään siten, että varsan seerumin IgG-

pitoisuudet jäävät alle 400 mg/dl:n 24 h syntymän jälkeen. Osittainen failure of transfer of 

passive immunity on kyseessä, kun varsan seerumin IgG-pitoisuus jää välille 400–800 mg/dl 

(Nath ym. 2010). Tamma tuottaa kolostrumin kahden-kolmen viimeisen tiineysviikon aikana, 

tuotannon saa aikaan progesteroni ja estrogeeni (Giguère ym. 2005). 

FPT:n prevalenssi on noin 3–20 %, kun puhutaan varsoista (Aayla 2016). 

 

Hoitokeinoina FPT:hen käytetään plasmatiputusta, jos varsa on yli vuorokauden ikäinen, sillä 

varsojen suolen seinämä ei enää noin kahdenkymmenen tunnin jälkeen syntymästä päästä 

immunoglobuliineja läpi, vaan ne on saatava suoraan verenkiertoon (Giguére ym. 2005).  Noin 

viiden – kuuden kuukauden iässä varsojen elämässä tapahtuu stressaava elämänvaihe, kun 

tammat vieroittavat ne itsestään. Stressillä on todettu olevan immuunipuolustusta heikentävä 

vaikutus (Demmers ym. 2001). 
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Nath ym. (2010) mukaan FPT:n syitä ovat liian vähäinen kolostrumin saanti, kolostrumin liian 

vähäinen vasta-ainepitoisuus, vasta-aineiden heikko imeytyminen suolesta ja erityisesti 

sairaissa varsoissa tapahtuva vasta-aineiden katabolia verenkierrossa. Tutkimuksen mukaan 

pakastetun ternimaidon käyttö FPT-riskivarsojen hoidossa on tehokas, mutta ei valitettavasti 

aina toimiva ratkaisu (Nath ym. 2010).  

 

FPT:lle altistavia tekijöitä ovat muun muassa varsan syntyminen ennenaikaisena, 

alikehittyneisyys, tai se ettei varsa nouse alle tunnin sisällä pystyyn tai juo ternimaitoa alle 

kuuden tunnin ikäisenä. Suojaavia tekijöitä ovat se, että varsa ei ole tamman ensimmäinen, 

tamma sai varsoa laitumella ja pysyä siellä varsansa kanssa (Ayala 2016).  

 

Escherichia coli ja Actinobacillus equuli ovat varsojen yleisimpiä patogeenejä. Gröndahl ym. 

(2001) analysoivat varsan seerumin opsonisointikykyä näitä patogeenejä käyttäen. Heidän 

mukaansa kolostrumin juominen on tärkein seerumin opsonisointikykyä vahvistava tekijä. 

Opsonisointi ennen kolostrumin juomista kerätyillä seeruminäytteillä jäi hyvin alhaiseksi. 

Terveiden varsojen seerumin opsonisointikyky pysyi koko kokeen ajan samana, eikä eri 

ikäisten varsojen seerumin opsonisointikyvyssä nähty merkittäviä eroja. Seerumia tarvittiin 

suurempi konsentraatio opsonisoimaan E.coli kuin A. equuli.   

Vasta-aineiden suhteelliset määrät ovat vastasyntyneellä mutta jo imeneellä varsalla ja emällä 

samat, tämä Holznagelin ym. (2003) mukaan kuvaa sitä, kuinka riippuvainen varsa on 

maternaalisista vasta-aineista. 

 

Monilla kotieläinlajeilla on löydetty epiteelisolujen pinnalta erikoistuneita Fc-reseptoreja, 

jotka sitovat kolostrumin vasta-aineita. Tällaisiä reseptoreita ei varsan soluista ole löytynyt. 

Makromolekyylit kuten immunoglobuliinit imeytyvät valikoitumatta pinosytoottisesti. Noin 20 

tunnin iässä varsan sikiöaikaisista erikoistuneista epiteelisoluista suurin osa on korvautunut 

kypsyneillä epiteelisoluilla, joilla ei ole kykyä pinosytoosiin (Giguère ym. 2005).  

 

Mariella ym. (2017) tutkivat kolostrumin ja seerumin sytokiinikonsentraatioita. He tutkivat 

interleukiinien (IL) 4, 8 ja 13 ja gamma-interferonin (IFN) määrää. IL-4:n konsentraatio 

varsojen seerumissa nousi merkittävästi ensimmäisen 24 elintunnin aikana ja lisäksi tutkijat 
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löysivät korrelaation kolostrumin ja seerumin IL-4-konsentraation välillä. IL-8:aa löytyi 

varsojen seerumista jo ennen kuin ne joivat ternimaitoa, joten todennäköisesti tätä 

interleukiinia tehdään endogeenisesti. IL-13:a ei löytynyt kaikilta varsoilta ternimaidon 

juonnin jälkeen, osalta varsoista löytyi sitä jo ennen kolostrumin saantia, eikä sitä löytynyt 

kaikista kolostrum näytteistä. IFN:aa löytyi varsojen seerumista jo ennen ternimaidon saantia 

(Mariella ym. 2017). 

  

Puutteellisesta passiivisesta immuniteetista kärsivät varsat saavat usein sepsiksen eli 

verenmykytyksen. Sepsis on varsoilla yleensä bakteeritulehduksen aiheuttama. Monissa 

tapauksissa infektioporttia, josta tartunta on tullut, on vaikea tai mahdotonta selvittää (Roy 

2004).  Infektiivistä enteriittiä, joka leviää verenkiertoon, aiheuttaa Clostridium- ja Salmonella-

sukujen bakteerit ja rotavirus nuorilla varsoilla.  

 

FPT:hen vaikuttaa myös varsan ja tamman omega-rasvahappokoostumus. Tämä johtuu siitä, 

että omega-3-rasvahapot (-3) vaikuttavat varsan suoliston solujen kykyyn ottaa vasta-aineita 

sisäänsä. Hodgen ym. (2017) mukaan tamman tiineyden aikana saamalla omega-3-

rasvahappolisällä olisi vaikutusta maidon − konsentraatioon. Omega-6- rasvahappojen 

määrä maidossa nousi tammaryhmällä, joka sai kalanmaksaöljyn ja soijapavuista tehdyn öljyn 

sekoitusta lisäruokintana. Alle vuorokauden ikäisen varsan seerumista löytyi lisäruokintaa 

saaneilla varsoilla kontrolliryhmää enemmän eikosapentaeenihappoa, joka on 

omega− rasvahappo. Näiden tutkimustulosten takia tutkijat suosittelevat antamaan 

tammoille omega− ja omega− lisää tiineyden aikana, sillä ne siirtyvät tamman maitoon ja 

istukan kautta suoraan varsaan.  

 

Varsan seerumin IgG-pitoisuus nousi Hodgen ym. (2017) tutkimuksessa jos tammoille 

annettiin omega− ja omega− lisää tiineyden aikana. Koska tammojen maidon IgG-määrä ei 

noussut rasvahappolisän seurauksena, tuloksen syy on epäselvä.  

 

4.1 FPT:n diagnosointi  
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Testattaessa varsojen IgG-vasta-aineiden määrää käytetään yleensä SNAP-testiä. SNAP on 

Idexx laboratoriesin kehittämä pikatesti, joka toimii sekä seerumia, plasmaa että kokoverta 

testattaessa. Kyseessä on hyvin esimerkiksi klinikkaolosuhteisiin sopiva pikatesti. Testin 

sensitiivisyys testattaessa näytettä joka IgG-pitoisuus oli korkeintaan 400 mg/dl oli 90 % ja kun 

IgG-pitoisuus oli korkeintaan 800 mg/dl sensitiivisyys oli 95 %. Spesifisyydet vastaaville 

konsentraatioille olivat 79 % ja 52 %. Testin spesifisyys kärsi erityisesti, jos kyseessä oli 

baktereminen varsa. Tämä on ongelma, ja siksi olisi hyvä, jos pystyttäisiin tekemään 

bakteeriviljely varsoilta samalla kun sille tehdään SNAP-testi. Bakteeriviljely tosin vaatii 24–48 

tunnin inkubaation, joten SNAP-testin tuloksen nopeus ei tällöin hyödytä. Moni varsa, joilla on 

liian pieni IgG-pitoisuus veressä, kehittää sepsiksen eli verenmyrkytyksen (Metzger ym. 2006). 

  

SNAP-testi on siis Metgerin ym. (2006) tutkimuksen mukaan riittävän sensitiivinen, mutta 

spesifisyys on kohtuullinen tai jopa heikko. Tämän takia joitakin varsoja, joiden veressä on 

riittävästi IgG:tä diagnosoidaan FPT, eli tulee niin sanottuja virhepositiivisia tuloksia (Metzger 

ym. 2006). 

 

Metzgerin ym. mukaan SNAP-testin vahvuuksia on sen nopeus ja helppous, mutta sen 

spesifisyys riittämätön. SNAP-testin toimivuutta FPT:n diagnosoinnissa verrattiin single radial 

immunodiffusion (SRID)-kokeeseen, jota pidetään vasta-aineiden mittauksen 

referenssimenetelmänä. Kokeessa testattiin alle 19 vuorokauden ikäisiä varsoja. SNAP-testin 

tulokset saadaan 10 minuutissa, joka tekee siitä käytännöllisen esimerkiksi klinikka- tai 

tallikäyntiolosuhteissa. SRID testin tuloksissa kestää 24 h (Metzger ym. 2006).  

 

Riley ym. (2007) analysoivat mahdollisuutta käyttää infrapuna spektroskopiaa diagnostisena 

menetelmänä FPT varsoille. Infrapuna spektroskopiaa verrattiin single radial immunodiffusion 

menetelmään. Testin spesifisyys oli 96.8 % ja sensitiivisyys 92.5 %. Infrapunaspektroskopian 

etu verrattuna muihin yleisesti käytettäviin menetelmiin on, että esimerkiksi hemoglobiini tai 

muut molekyylit eivät vaikuta testauksen onnistumiseen. Menetelmän spesifisyys ja 

sensitiivisyys ovat yhtä hyviä tai parempia kuin nykyisin käytössä olevien menetelmien.  

 

Eräs menetelmä, jota voitaisiin käyttää FPT:n diagnosoimiseen, on seerumin koko 

immunoglobuliinimäärä. Fouchén ym. (2014) tutkimuksessa laskettiin varsojen seerumin 
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kokonaisproteiinimäärä ja siitä vähennettiin albumiinin määrä. Tällä tavalla saatuja arvoja 

verrattiin seerumin IgG-pitoisuuksiin. Sensitiivisyys alle etsittäessä varsoja, joiden seerumissa 

on alle 2 g/l IgG:tä oli 92,3 % ja spesifisyys 79,07 % kun arvioitiin FPT:n prevalenssiksi 15 %.  

 

4.2 FPT:n hoito  

 

Frecceron ym. (2017) tutkimuksessa tutkittiin pakastetun plasman siirtämisen toimivuutta 

FPT:n hoitokeinona. Tämä on ainoa hoitokeino yli 12 tunnin ikäisille varsoille. Hoitokeino 

todettiin toimivaksi sekä sepsiksestä kärsivillä että niillä varsoilla, joilla ei ollut sepsistä. 

Plasmatiputus annettiin maksimissaan 18 tunnin iässä. IgG-pitoisuudet hoidon lopussa 

kuitenkin vaihtelivat suuresti 24 tunnin jälkeen hoidon lopettamisesta, matalimmat IgG-

pitoisuudet olivat septisillä ja SIRS:stä eli systemic inflammatory response syndromasta 

kärsivillä varsoilla. Molemmat tilat ovat melko tyypillisiä FPT-varsoilla.  Septiset varsat saivat 

sairaalassa myös antibiootteja, joka on saattanut vaikuttaa IgG-luokan vasta-aineiden 

metaboliaan.    

 

5. Rhodococcus equi-infektio  

 

Rhodococcus equi on grampositiivinen fakultatiivisesti intrasellulaarinen eli solunsisäinen 

patogeeni. Käytännössä tämä tarkoittaa, että patogeeni tulee toimeen sekä solun sisällä, että 

ulkopuolella. R. equi infektoi makrofageja, ja aiheuttaa hengenvaarallisen keuhkotulehduksen 

varsoille. Tätä pyogranulomatoottista onteloita muodostavaa pneumoniaa tavataan myös 

immunosuppressoituneilla ihmisillä, eli kyseessä on zoonoottinen patogeeni (Berghaus ym. 

2014). Pyogranulomatoottisessa tulehduksessa muodostuu granuloomia eli bakteerien 

ympärille kerääntyy makrofageja ja lisäksi keuhkoissa on märkäistä eritettä. R. equi voi 

aiheuttaa myös yleistulehduksia (Berghaus ym. 2014).  

 

R. equi jakaantuu huomattavasti tehokkaammin bronkoalveolaarisissa makrofageissa, kuin 

monosyyttilinjan makrofageissa (Berghaus ym. 2014). Monosyyttilinjan makrofagit 

muodostuvat monosyyttilinjan kantasoluista, kun taas bronkoalveolaariset makrofagit 

sijaitsevat alveoleissa ja bronkeissa. Hengitysteissä on paljon makrofageja, sillä hengitysilman 
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kautta kehoon tulee paljon patogeenejä (Tizard ym. 2012). Tämä selittäisi ainakin osittain 

patogeenin keuhkokudostropismia. Keuhkokudoksen rakenne siis tukee viruksen kasvua ja 

lisääntymistä paremmin kuin muut kudokset. Vain viisi kuukautta vanhoilla varsoilla R. equi 

pääsi tehokkaammin monosyyttilinjan makrofageihin sisään kuin bronkoalveolaarisiin 

makrofageihin. Replikaatio oli kaikkein voimakkainta kolme kuukautta vanhojen varsojen 

soluilla. Sillä, minkä ikäisten hevosten alveolaarisia makrofageja tutkittiin, ei ollut merkitystä 

R. equin kyvylle päästä soluihin, eli yhtä suuri osa soluista infektoitui ikäryhmästä riippumatta 

(Berghaus ym. 2014). 

 

Chaffinin ym. tutkimuksessa (2003) varsoihin liittyviä riskejä R. equi -infektiolle tutkittaessa 

löytyi selkeitä vuosi- ja tilakohtaisia eroja saada R. equi -infektio. Lisäksi tammi-maaliskuussa 

syntyneiden varsojen riski oli pienempi myöhemmin keväällä ja kesällä syntyneillä varsoilla. 

Tämä selittyy todennäköisesti sillä, että tuohon vuodenaikaan hevosia pidetään vähemmän 

laitumella. R. equi on maaperäpatogeeni, joka leviää laitumella. Ennenaikaisesti syntyneillä 

varsoilla oli merkittävästi suurempi riski sairastua kuin täysiaikaisilla. Jos tamma oli asunut 

tilalla yli vuoden, sen varsalla oli pienempi riski sairastua kuin varsoilla, joiden emä oli 

muuttanut viimeisen vuoden aikana (Chaffin ym. 2003). 

 

5.1 R. equi -infektion hoito  

 

Perkins ym. (2002) vertailivat kokeellisesti R. equilla infektoitujen varsojen 

selviytymisprosenttia, kun niille annettiin normaalia plasmaa suonensisäisesti tai 

hyperimmuunia plasmaa, jossa oli R. equi -vasta-aineita. Varsoilla ei ollut mahdollisuutta juoda 

ternimaitoa, sillä ne otettiin heti syntymän jälkeen pois tammoilta. Tämän jälkeen kaikki varsat 

saivat ensin normaalia plasmaa, jossa ei ollut merkittävästi R. equi -vasta-aineita. Kahden 

viikon iässä toinen ryhmä (kymmenen varsaa) sai hyperimmuunia R. equi -vasta-aineita 

sisältävää plasmaa ja toinen ryhmä lisää normaalia plasmaa. Kokeellinen infektointi R. equilla 

tapahtui 21 päivän iässä. Ryhmien välisessä selviytyisprosentissa ei ollut tilastollisesti 

merkittävää eroa. Myöskään taudin kliinisissä oireissa ei löydetty eroa. Eli voimme todeta, että 

vaikka plasmatiputus on tärkeä hoitomuoto varsojen selviämisen kannalta, tässä 

tutkimuksessa siinä olevien vasta-aineiden merkitystä ei tässä tutkimuksessa kyetty 
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todistamaan. Plasman vaikutus esimerkiksi varsojen kliiniseen kuntoon perustuu siis 

todennäköisesti muihin siinä oleviin tekijöihin, kuten nesteeseen (Perkins ym. 2002). 

 

Cesar ym. (2016) saivat tutkimuksessaan tuloksen, jonka mukaan kliininen pneumonia olisi 

vakavampi varsoilla, jotka eivät hyperimmuunia plasmaa saaneet. Tosin heidän 

tutkimuksessaan varsat infektoitiin jo ensimmäisellä elinviikollaan, millä on saattanut olla 

jokin vaikutus taudinkehitykseen ja sitä kautta sen vakavuuteen. Tässä tutkimuksessa mitattiin 

varsojen vasta-ainemääriä ja valkosolupitoisuuksia sekä bronkoalveolaarihuuhtelunäytteestä 

että verinäytteestä. Heidän saamaansa tulosta tukisi Caston ym. (2006) tutkimus, jossa 

mitattiin kliinisen pneumonian vakavuutta radiografisten muutosten ja vaikeutuneen 

hengityksen alkamisajankohdan avulla. Tässä tutkimuksessa varsat, jotka saivat 

hyperimmuunia plasmaa, kehittivät lievempiä oireita kuin suolaliuosta saaneet.  Varsat olivat 

tässä tutkimuksessa seitsemän päivää vanhoja, kun ne infektoitiin R. equilla. Tutkimuksessa 

mitattiin VapA- pitoisuuksia varsojen seerumista.  Kyseessä on R. equin tärkeä virulenssitekijä 

(virulence-associated peptide). Tämä on siis lipoproteiini, joka on kiinnittynyt bakteerin 

pinnalle. Anti-VapA-vasta-ainetiitterit nousivat korkeammiksi hyperimmuunia plasmaa 

saaneilla varsoilla kuin suolaliuosta saaneen kontrolliryhmän varsoilla, tiitterit mitattiin 

seitsemän päivää infektoinnin jälkeen. Tiitteri kuvaa kyseisen proteiinin tunnistavan vasta-

aineen pitoisuutta varsan seerumissa. Koska tutkimuksissa käytetyt varsojen kuntoa arvioivat 

menetelmät, ovat erilaiset, ei näitä tuloksia aivan suoraan voida verrata.   

 

Opsonisaation merkitystä bakteerien elinkyvyn vähentämisessä tutkittiin Dawsonin ym. 

(2011) tutkimuksessa. He vertailivat aikuisilta ja viikon ikäisiltä varsoilta eristettyjen 

makrofagien kykyä tuhota bakteerit intra- ja ekstrasellulaaritiloista tuottamalla 

happiradikaaleja ja TNF-:aa. Solut, joita inkuboitiin vasta-aineita sisältävässä seerumissa 

tuottivat enemmän TNF-aa ja tuhosivat tehokkaammin bakteerit ennen kuin ne pääsivät 

solun sisään. Solun sisällä opsonisaatiolla ei ollut merkitystä bakteerien elinkyvylle. Tämä 

tutkimus tukisi hyperimmuunin plasman käyttöä R. equi -pneumonian hoitokeinona. Sillä 

vasta-aineita jo valmiiksi sisältävä plasma on tehokkaampi opsonoinnissa kuin plasma, jossa ei 

ole spesifejä vasta-aineita R. equita vastaan. 
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5.2 Immuunivaste R. equi-infektioon 

 

Berghausin ym. (2014) tutkimuksessa vertailtiin aikuisten hevosten ja yhden-kolmen päivän, 

kaden viikon, kuukauden, kolmen ja viiden kuukauden ikäisten varsojen makrofageja ja niiden 

vastetta R. equi -infektioon. Makrofagit olivat monosyyttiperäisiä ja bronko-alveolaarisia 

makrofageja. Immuunireaktion voimakkuutta tutkimuksessa mitattiin mittaamalla sellaisten 

lähetti-RNA-molekyylien määrää, jonka tuotteena on joko gamma-interferoni (IFN), 

tuumorinnekroositekijä alfa (TNF-) tai jokin interleukiineista IL-1, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-

12p40 tai IL-18. Heidän tulostensa mukaan vastasyntyneiden varsojen makrofagit tuottivat 

huomattavasti enemmän interleukiineja IL-1 IL-10, IL-12p40 ja IL-18 kuin vanhemmat varsat 

tai aikuiset hevoset (Berghaus ym. 2014). IL-1 muun muassa säätelee lymfosyyttien 

toimintaa. IL-10 on anti-inflammatorinen sytokiini, joka inhiboi muiden sytokiinien toimintaa. 

IL-12p40 muodostaa IL-12p19 tai IL-12p35 kanssa heterodimeerin, joka lisää T-solujen 

proliferaatiota ja IFN:n tuotantoa. IL-18 lisää CD4-positiivisten T-solujen eli auttaja-T-solujen 

IFN:n tuotantoa (Tizard ym. 2012).  

 

Monosyyttilinjan makrofagien ja dendriittisolujen vastetta R. equi -infektioon tutkittiin 

Flaminion ym. (2009) tutkimuksessa. Heidän tuloksensa osoittavat, että luokan II MHC-

antigeenien ekspressio jäi huomattavasti matalammaksi varsojen soluissa kuin aikuisten 

hevosten soluissa. Heidän tutkimuksessaan infektoituneiden varsojen solut alkoivat tuottaa 

voimakkaasti IL-12:ta, joka on Th1-vasteen sytokiini. Tutkimuksessa käytettyjen varsojen ikä 

vaihteli nollasta vuorokaudesta kolmeen kuukauteen. Eli vaikka yleisesti varsoilla Th2-vaste 

on hallitseva, Th1-vaste on voimakas R. equi -infektiossa. MHCII -vaste tarvittaisiin, jotta 

plasmasoluja ja T-lymfosyyttejä aktivoituisi ja tehokas täysivaltainen immuunivaste 

käynnistyisi. 

 

Darrah ym. (2004) tutkivat luontaisen immuniteetin vastetta R. equi -infektioon hiirten 

soluilla. Makrofagit tuottivat infektoiduttuaan typpimonoksidia, TNF-aa ja IL-12:a. VapA, 

aktivoi TLR-2-vastetta. TLR2-vaste johtaa makrofagien kasvaneeseen sytokiinituotantoon ja 

dendriittisolujen kypsymiseen. Typpimonoksidin rooli R. equin torjunnassa tunnistettiin myös 

Flaminion ym (2009) tutkimuksessa. Typpimonoksidi siis reagoi superoksidin kanssa 
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muodostaen peroksinitriittiä, joka aktivoi fagosytoosia. Näin bakteeri pääsee solun sisään 

kudoksissa.  

 

Liun ym. (2009) tutkimuksessa alle vuorokauden ikäisten varsojen ja kaksi kuukautta vanhojen 

varsojen neutrofiilejä infektoitiin R. equilla. Infektoituneet solut alkoivat tuottaa erilaisia 

interleukiineja ja muita sytokiinejä.  Molemmat eläinryhmät tuottivat voimakkaasti 

tuumorinnekroositekijä :aa (TNF-) ja IL-6:a, IL-8:aa ja IL-23p19:ta. Kaksi kuukautta vanhat 

varsat tuottivat IL-8:aa enemmän kuin alle vuorokauden ikäiset varsat ja lisäksi ne tuottivat IL-

23p40:ä, jota alle vuorokauden ikäisten varsojen neutrofiilit eivät tuottaneet. 

 

Kachroo ym. (2013) vertailivat alle vuorokauden ikäisten ja kaksi, neljä ja kahdeksan viikkoa 

vanhojen varsojen leukosyyttivastetta R. equi -infektioon. Heidän mukaansa MHC II -

ekspressio riippui voimakkaasti varsan iästä. Heidän tuloksensa siis ovat samanlaisia kuin 

Flaminion ym. (2007). Kaksiviikkoisilla varsoilla tavattiin MHC II -ekspressiota, joka sitten 

voimistui iän kasvaessa. Muutkin tutkimuksessa mitatut immuunivasteet olivat heikompia 

mitä nuorempi varsa oli kyseessä. IFN−ekspressio nousi iän mukana huomattavasti. 

 

Liun ym. (2009) tutkimuksessa tutkittiin CpG-oligodeoksinukletidien merkitystä R. equin 

torjunnassa. CpG-molekyylit toimivat TLR9:n ligandina. TLR9:llä on tärkeä rooli 

intrasellulaaristen patogeenien kuten R. equi:n torjunnassa. Aktivoitunut TLR9 stimuloi 

immuunivastetta neutrofiilejä ja muita fagosyyttejä aktivoimalla. TLR9 sijaitsee pääosin solun 

sisällä endosomissa, ja siksi se on tärkeä juuri intrasellulaaristen patogeenien tunnistuksessa. 

TLR9 ekspressoitiin yhtä voimakkaasti riippumatta siitä oliko kyseessä päivän vai kahden 

kuukauden ikäinen varsa vai aikuinen hevonen. 

 

Raudansaanti auttaa R. equita selviämään puolustussolujen sisällä. R. equi selviää 

aktivoituneessa makrofagissa ainakin 24 tuntia. Kun bakteerin sideroforien toiminta estetään, 

R equi bakteerien kasvu ja lisääntyminen estyy ja ne kuolevat. Sideroforit ovat rautaioneja 

sitovia molekyylejä. Makrofagissa oleva lysosomi ei R. equi infektiossa kypsy 

prefagolysosomivaihetta pidemmälle (von Bargen ym. 2011). 
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5.3 R. equin aiheuttama uveiitti ja septinen polysynoviitti 

 

R. equi aiheuttaa keuhkotulehduksen lisäksi uveiittin eli silmän suonikalvon tulehdusta sekä 

septistä moniniveltulehdusta. Huber ym. (2018) tutkivat R. equi -infektioon liittyviä uveiittia ja 

septistä polysynoviittia. Tavoitteena oli selvittää, onko kyse suorasta infektiosta vai kenties 

jonkin tyyppisestä komplikaatiosta. Kokeellisesti infektoituja kolme – neljä viikkoisia varsoja 

monitoroitiin ensin 14 päivän ajan, jonka jälkeen niille tehtiin raadonavaus. 

Avaustutkimuksessa kerättiin silmän kammionestettä ja nivelnestettä. Uveiitin kehitti 

neljätoista 25 tutkitusta varsasta ja septisen usean nivelen niveltulehduksen sai 

kaksikymmentä 28:sta. Niveltulehdusta löydettiin vuohis-, polvi- ja tarsokruraalinivelissä. 

Tässäkin kokeessa todettiin patogeenin voimakas keuhkotropismi, sillä vain kahden varsan 

keuhkot olivat makroskooppisesti normaalit.  

 

Polysynoviitin ja uveiitin patogeneesin tunteminen on tärkeää, sillä aikaisemmin on ajateltu 

kyseessä olevan immuunivälitteinen tulehdus. Immunosuppressiivisten lääkkeiden kuten 

kortikosteroidien syöttäminen varsalle, jolla on R. equi -infektio on turhaa ja todennäköisesti 

haitallista. Tulosten mukaan 11 varsalla 28:sta löytyi silmän kammionesteestä 

bakteeriviljelyssä vapA-virulenssigeeniä ekspressoivaa R. equita ja nivelnesteestä sitä löytyi 14 

varsalla. Tämä osoittaisi näiden tulehdusten olevan seurausta suorasta septisestä infektiosta 

(Huber ym. 2018).  

  

5.4 R. equin oksidatiivisen stressin kesto 

  

Oksidatiivisen stressin kesto on tärkeä ominaisuus patogeenisille bakteereille, ja siksi usealle 

niistä on kehittynyt erilaisia tapoja kestää reaktiivisia happiradikaaleja joko hajottamalla niitä 

tai korjaamalla niiden tuottamia vaurioita. Tällöin bakteeri pystyy selviämään makrofagin 

sisällä, joka on sille iso valintaetu. Bidaud ym. (2012) tutkivat R. equin 

vetyperoksidiresistenssiä. Vetyperoksidi on tärkeä lopputuote fagosytoosiin liittyvässä 

reaktiivisten happiradikaalien tuottoreaktiossa. R. equi:lla on neljä katalaasi-entsyymejä 

tuottavia geenejä. Näiden geenien deleetiomutantit on merkitty ovat ΔkatA, ΔkatB, ΔkatC ja 

ΔkatD. Näiden katalaasiproteiinien nimet ovat KAT A, KAT B, KAT C ja KAT D. Bakteerikasvusto, 



   
 

 30  
 

jolta oli kokeellisesti poistettu kyky tuottaa monofunktionaalista hemikatalaasia KAT A, oli 

alttein fagosyyttien kyvylle tuhota bakteerit.  

 

6.  Rokotteet 

 

Rokotteiden rooli on olennainen monia infektiotauteja suojattaessa eläimiä monia 

infektiotauteja vastaan. Rokottamalla mahdollisimman suuri osa populaatiosta suojellaan 

myös sitä osaa, jota ei syystä tai toisesta pystytä rokottamaan tai joiden aktiivinen 

immuunivaste rokotteeseen on puutteellinen. Tätä ilmiöitä kutsutaan laumaimmuniteetiksi. 

Laumaimmuniteetin vahvistaminen olisi todella tärkeää, kun halutaan suojata varsoja niille 

vakavilta infektiotaudeilta (Douglas ja Shewen 2011).  

 

Monet nykyiset rokotteet toimivat huonosti varsoilla. Niiden immuunivaste suurimpaan osaan 

nykyisistä rokotteisiin on hidas tai heikko (Perkins ja Wagner 2015). Tallmadgen ym. (2018) 

mukaan joihinkin rokotteisiin on saatu hyviä vasteita. Muun muassa antigeenispesifisiä vasta-

aineita ja sytotoksisia T-soluja on tavattu tiettyjä patogeenejä vastaan rokotusohjelman 

seurauksena. 

 

6.1 Rhodococcus equi -rokote 

 

Lopez ym (2003) tekivät tutkimuksen, jossa testattiin Rhodococcus equi -rokotetta. He 

valmistivat DNA rokotteen 570 emäsparin geenistä, joka tuottaa tiettyä virulenssitekijää 

(VapA)  Tämä geeni valittiin, sillä kyseessä on R. equin tärkeä virulenssitekijä. Kokeeseen 

valituille kontrolliryhmän aikuisille poneille annettiin sekä intrabronkiaalinen että ihonalainen 

rokote. Lisäksi kokeessa rokotettiin varsoja, joilla oli ikää 8–15 päivää. Varsoille rokote 

annettiin intranasaalisesti ja intrabronkiaalisesti, 24 päivän iässä ei havaittu varsoilla 

merkittäviä määriä vasta-aineita VapA-proteiinia vastaan. 45 päivän iässä, eli 15 päivää sen 

jälkeen, kun varsat saivat tehosterokotteen, kahdella varsalla viidestä todettiin voimakas IgG-

vaste. Molemmat varsat tuottivat jonkin verran myös VapA-spesifisiä IgM- ja IgA-vasta-aineita. 

Aikuisilla hevosilla rokotus sai aikaan immunologisen muistijäljen muodostumisen kyseistä 



   
 

 31  
 

virulenssigeeniä kohtaan, mutta varsojen immuuniresponssit olivat hyvin heikkoja ja kolme 

viidestä varsasta ei vastannut rokotteeseen vasta-ainemuodostuksella (Lopez ym. 2003).  

 

Kaurin ym. (2013) tutkimuksessa tutkittiin VapA:ta ja CpG-oligonukleotidia sisältävää 

rokotetta, jolla rokotettiin yksi –kuusi päivää vanhoja varsoja. Tehosterokote näille varsoille 

annettiin kahden viikon päästä kokeen aloittamisesta ja kokeellinen R. equi infektio neljän 

viikon päästä kokeen aloittamisesta. Lisäksi tutkimuksessa oli kontrolli, joka kokeellisesti 

infektoitiin R. equilla neljä viikkoa kokeen aloittamisen jälkeen. Varsat lopetettiin 49 päivän 

tutkimuksen jälkeen, jonka jälkeen niiden keuhkokudosnäytteiden geeniekspressiota 

analysoitiin. Rokotettujen varsojen TLR2-ekspressio oli voimakkaampaa kuin 

rokottamattomilla varsoilla. Sekä rokotetuilla että rokottamattomilla varsoilla TLR2 ja TLR4 

ekspressoituivat, mutta TLR4-ekspressio ei ollut korkeampi rokotetuilla varsoilla kuin 

verrokkiryhmällä.  

 

R. equi infektio nostaa tuumorinnekroosifaktori alfan (TNF-) konsentraatiota varsan 

seerumissa, mutta rokotteella ei tämän inflammatorisen sytokiinin konsentraatiolla ollut 

vaikutusta (Kaur ym. 2013). Gamma-interferonin (IFN) konsentraatioissa ei ollut eroja 

ryhmien välillä. Interleukiini 10:n (IL-10) määrissä ei havaittu eroja tutkimuksen aikana 

otetuissa bronkoalveolaarihuuhtelunestenäytteissä, mutta eutanasian jälkeen otetuissa 

keuhkokudosnäytteissä ero oli tilastollisesti merkittävä. Rokotettujen varsojen 

keuhkokudosnäytteistä löytyi suurempi konsentraatio IL-10:tä kuin varsoilla, joita ei ollut 

rokotettu.  

 

Erääseen synteettisiä R. equin virulenssitekijöitä sisältävään rokotteeseen saatiin 30 päivän 

jälkeen IgG-vasteita. Näitä vasteita tosin tavattiin vain neljällä yhdeksästä tutkitusta varsasta. 

Varsat rokotettiin kolmen – neljän viikon iässä, jotta maternaaliset vasta-aineet olisi 

katabolisoitu, eivätkä siten vaikuttaisi immunivasteen syntyyn (Cauchard ym. 2006). 

 

Cauchard ym. (2006) mukaan yksi mahdollisuus olisi rokottaa tammat tiineyden aikana R. 

equita vastaan. He vertailivat varsojen ja tammojen IgG-vasteita, kun tammat olivat rokotettu 

kokonaisilla bakteereilla tai spesifisillä virulenssitekijöillä. Yksikään rokotettujen tammojen 

varsoista ei sairastunut pneumoniaan, kun taas kontrolliryhmän varsoista osa sairastui. 
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Erityisesti virulenssiin liittyviä peptidejä sisältävällä rokotteella rokotettujen tammojen 

varsoilla oli huomattavasti kontrolliryhmää korkeammat spesifit IgG-vasta-ainetasot. 

 

7. Pohdinta  

 

Lähdin alun perin selvittämään ternimaidon tärkeyttä vastasyntyneen varsan terveydelle. 

Istukan monet kudoskerrokset erottavat sikiön ja emän verenkierron, ja vasta-aineet eivät 

pääse siirtymään emästä sikiöön. Tutkimuksia siitä, missä määrin eri vasta-aineet imeytyvät 

kolostrumista, on jonkin verran tarjolla. Kaikki tutkimustulokset sanovat, että varsan seerumin 

vasta-ainepitoisuudet ovat lähes olemattomat ennen ternimaidon juontia. Jos seerumista 

löydetään huomattavia vasta-ainepitoisuuksia ennen ternimaidon juontia, useat lähteet 

sanovat, että silloin tulisi epäillä kohdussa tapahtunutta infektiota.  

 

Useammat tutkimukset myös sanovat, että varsa alkaa tuottaa IgE:tä vasta huomattavasti 

vanhempana kuin muita vasta-aineita. Tarkasta ajankohdasta ei taas olla niin yksimielisiä, 

joidenkin mukaan tämä tapahtuu, kun varsa tulee sukukypsäksi eli noin 2,5–3 vuoden iässä, 

osa taas puhuu noin vuodesta.  Kolmen vuoden ikää tukisi se, että kesäihottuma puhkeaa 

tyypillisimmin kolme – neljävuotiailla hevosilla, ja kesäihottuman on todistettu olevan IgE-

välitteinen yliherkkyysreaktio.  

 

Jotain sellaista mitä, en uskonut löytäväni tätä kirjallisuuskatsausta tehdessäni oli se, että 

neutrofiilien toimintakyvystä löytyi ristiriitaista tietoa. Joissain tutkimuksissa löydettiin selkeä 

ero neutrofiilien toimintakyvylle varsoilla ja aikuisilla hevosilla, joissain taas ei. Selkeää syytä 

tähän en löytänyt käyttämistäni lähdemateriaaleista. Yksi mahdollinen syy voisi olla se, että 

varsojen iät ja käytetyt analyysimenetelmät vaihtelivat hieman eri tutkimuksissa. Luonnollisen 

immuniteetin tekijät, kuten erilaiset fagosytoivat solut, esimerkiksi netrofiilit, ovat 

vastasyntyneen immuunipuolustuksen kannalta todella tärkeitä. Koska hankittua 

immuniteettia ei vielä ole, on luonnollisen immuniteetin pystyttävä suojaamaan 

vastasyntynyttä niin hyvin kuin mahdollista. Mikä olisi mahdollisesti tämä seerumissa oleva 

tekijä tai tekijät, jotka estävät neutrofiilien toiminnan aikuisten neutrofiilejä vastaavalla 

tasolla. Tästä asiasta olisi hyvä päästä tekemään lisätutkimuksia. Varsan seerumin koostumus 
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tiedetään jo melko hyvin, olisi mielenkiintoista analysoida sitä onko jokin jo löydetyistä 

seerumin komponenteista mahdollisesti immunosuppressiivinen. Tutkimusten mukaan 

esimerkiksi B-solujen toiminta on voimakkaasti säädeltyä varsoilla, jotta normaali kudosten 

kehittyminen voisi tapahtua eikä autoimmuunireaktioita tulisi. Voiko kyseessä olla 

neutrofiilienkin kohdalla jokin tälläinen prosessi? Jos neutrofiilien toiminta on jostain syystä 

heikentynyttä, se voisi estää niitä fagosytoimasta kehon omia molekyylejä ja soluja.  

 

Failure of passive transfer on kiinnostanut minua siitä alkaen, kun ensimmäistä kertaa kuulin 

siitä immunologian kurssilla ja siksi halusin ehdottomasti sisällyttää sen 

kirjallisuuskatsaukseeni. Miten voi olla, että joillain varsoilla ei vain muodostu passiivista 

immuuniteettia ja ne ovat sen takia hyvin infektioherkkiä?  Hemberg ym. (2015) löysivät tosin 

57 %:sta tutkimistaan sikiönesteistä tehdyistä bakteeriviljelyistä bakteerikasvustoa. 

Napanuorasta otetusta verinäytteestä tehdyssä bakteeriviljelyssä 35 %:lla varsoista kasvoi 

bakteereita. Tällä ei todettu kuitenkaan olevan vaikutusta varsan terveydentilaan.  Tizardin 

ym. (2012) mukaan kohtu on kuitenkin immunologisesti etuoikeutettu alue, eli siellä ei herää 

immuunivastetta näin pienille bakteerimäärille.  Myöskin se mitä tarkoittaa “suolen 

sulkeutuminen” sellaiseksi, ettei se päästä läpi vasta-aineita jäi kurssilla mietityttämään, ja 

tähän kysymykseen sainkin vastauksen tätä työtä tehdessäni. Suolen epiteelin solut siis 

korvautuvat muutaman päivän ikään mennessä sellaisilla soluilla, joilla ei samantyyppistä 

pinosytoottista kykyä ole kuin vastasyntyneen varsan suoliston epiteelisoluilla. FPT:n 

seurauksena usein tuleva sepsis on vakava tila, joka tappaa jopa kolmasosan nuorena 

kuolleista varsoista. En ollut koskaan tullut ajatelleeksi, kuinka monella eri tavalla FPT:tä 

voidaan diagnosoida, ja oli mielenkiintoista lukea erilaisista laboratoriomenetelmistä ja 

pohtia, mitkä olivat minkäkin menetelmän heikkoudet ja vahvuudet. SNAP-testi on niin laajasti 

käytössä sen helppouden ja nopeuden takia, etten ollut tullut kyseenalaistaneeksi sitä 

ensisijaisena diagnostisena menetelmänä. Aloinkin vakavasti pohtia, miten SNAP-testistä 

pystyisi kehittämään spesifisempi versio liikaa huonontamatta sen nykyisiä hyviä 

ominaisuuksia kuten sensitiivisyyttä. Täysin sensitiivistä ja spesifistä testiä ei kuitenkaan ole 

mahdollista kehittää, aina jompikumpi kärsii, jos toinen paranee. Mietin, olisiko mahdollista 

diagnosoinnin apuna käyttää jonkin näköistä kaksoiskoetta, esimerkiksi ottaa jokin riittävän 

spesifi kliininen oire, joka vaadittaisiin IgG-SNAP-testin lisäksi, jotta diagnoosi FPT:stä voitaisiin 

tehdä. Toinen vaihtoehto olisi nostaa nykyisen kokeen cut-off kohtaa eli sitä mitä lasketaan 
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positiiviseksi tulokseksi. Näin saisimme vähennettyä väärien negatiivisten tulosten määriä, 

joita kokeella saadaan.  

 

Souzan ym. (2010) tulokset ovat mielenkiintoisia, sillä ne viittaavaat siihen, että kilpahevosten 

vasta-ainevälitteinen immuunivaste on heikompi kuin laiduntavien ja vähemmän 

intensiivisesti lääkittyjen “normaalien” hevosten.  Kortisolipitoisuuksienkin todettiin olevan 

korkeampia näillä hevosilla. Kilpahevosista ainakin osa siis kärsii jonkin näköisestä stressistä. 

Tutkimuksessa käytettiin vain aikuisia hevosia, haluaisin tietää, miten esimerkiksi 

kilpahevostaustaisten tammojen varsojen vasta-ainevälitteinen immuniteetti toimii. Olen 

jonkin verran tutustunut hygieniahypoteesiin, joka tiivistettynä sanoo liian hygieenisten 

olojen johtavan allergioihin ja vastaaviin yliherkkyystiloihin. En löytänyt yhtään tutkimusta, 

jossa olisi vertailtu kilpailukäytössä olevien hevosten ja “normaalien” hevosten 

allergiatilastoja. Todennäköisesti nykyisin pääosin sisällä pidetyt kilpailukäytössä olevat 

hevoset, joiden karsinat siivotaan useita kertoja päivässä kärsivät enemmän esimerkiksi 

erilaisista yliherkkyyksistä. Sinänsä on hyvin loogista, että mitä vähemmän mikä tahansa eläin 

altistuu päivittäisessä elämässään erilaisille ympäristön antigeeneille, sitä vähemmän sillä on 

vasta-aineita näitä antigeenejä vastaan.  

 

Rhodococcus equi on hyvin tyypillinen varsojen patogeeni, ja sen aiheuttaman 

keuhkotulehduksen vakavuuden ja siitä johtuvien taloudellisten tappioiden takia patogeeniä 

on tutkittu runsaasti. Hoitokeinona käytetään tällä hetkellä hyperimmuunia plasmaa, mutta 

se kaikkein tärkein eli toimiva rokote, jolla pystyttäisiin lähes kokonaan poistamaan infektion 

riski, puuttuu toistaiseksi. Hyperimmuunin plasman toimivuudesta R. equi -infektion hoidossa 

on saatu ristiriitaisia tuloksia. Kaikki tutkimukset ovat yksimielisiä siitä, että plasmatiputus on 

toimiva hoitokeino, mutta siitä onko spesifeistä R. equi -vasta-aineista plasmassa lisähyötyä 

vai ei, saatiin ristiriitaisia tuloksia.  

 

Oli kiinnostavaa lukea, kuinka hyvin tunnetaan varsojen ja aikuisten hevosten 

immuunijärjestelmien erot esimerkiksi niiden sytokiinituotantokapasitiittien ja vastaavien 

osalta. Esimerkiksi se, että varsojen dendriittisolut eivät vastaa bakteerisolujen DNA-motiiviin 

CpG-ODN sytokiinituotannolla oli mielestäni asia, jota voisi tutkia eteenpäin. Tämä 

bakteerimotiivi löytyy esimerkiksi R. equin DNA:sta. Voisiko varsan dendriittisolut saada 
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jotenkin vastaamaan stimulaatioon tällä DNA motiivilla, ja siten varsat eivät olisi niin herkkiä 

tällä ja muille patogeeneillä? CpG-ODN ei ainakaan rokotteen komponenttina vaikuttanut 

rokotevasteeseen, mutta tätä DNA-motiivia voisi mielestäni tutkia enemmän.  

 

Kirjallisuuskatsausta tehdessäni erityisesti pisti silmään, kuinka paljon lisätutkimusta 

tarvitaan, jotta tarkentuisi vastasyntyneiden rokottamiseen liittyvät erityispiirteet ja miten 

niihin liittyvistä ongelmista selvittäisiin. Kun ensimmäisen kerran kuulin kuinka vakavia tauteja 

eri lajien vastasyntyneillä tavataan, ensimmäinen ajatukseni oli, miksi ei vain kehitetä 

rokotetta näitä taudinaiheuttajia vastaan. Huomasin kuitenkin tätä kirjallisuuskatsausta 

tehdessäni, ettei ratkaisu ole ihan niin yksinkertainen, sillä vasteet moniin rokotteisiin, joita 

nuoriin eläimiin on kokeiltu, ovat olleet puutteellisia. Suurin osa varsoilla tehdyistä 

rokotetutkimuksista kehittyy R. equi- rokotteeseen, mutta toistaiseksi on saatu kehitettyä vain 

rokotteita, joihin vasteet ovat puutteellisia tai niitä ei synny ollenkaan. Kuitenkin varsojen 

kuten muidenkin nuorten eläinten kohdalla olisi tärkeää kehittää rokotteita tai muita keinoja 

suojata immunologisesti naivia ja mahdollisesti epätäydelllisesti immunokompetenttia 

yksilöä. Mielestäni tähän mennessä tehtyjen tutkimusten perusteella voisi olla järkevää tutkia 

enemmän tammoille annettavien rokotteiden mahdollisuutta. Muilla eläinlajeilla, esimerkiksi 

sioilla, emakoille annettavat koli- ja vastaavat rokotteet ovat toimivia ja laajasti käytössä. 

Tamman rokottaminen ja sitä kautta varsan suojaaminen näyttäisi olevan ainakin jossain 

määrin toimiva strategia, salmonella- ja rodokokkibakteereiden tapauksessa tämä menetelmä 

on toiminut. Tamman vasta-aineet nykytiedon mukaan siirtyvät kolostrumin kautta suoraan 

varsalle ainakin näiden patogeenien kohdalla.  
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