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Sisällys
Elinympäristönä hevonen

Johdanto
Symbioosi-parasitismi-kommensalismi-mutualismi
Hevosessa elävien eläinlajien luokittelu
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Protozoa [alkueläimet]

Dourine (Trypanosoma equiperdum)
Tritrichomonas equi ja Trichomonas equibuccalis
Giardia spp.
Eimeria leuckarti
Cryptosporidium spp.
Toxoplasma gondii
Neospora spp.
Sarcocystis spp.
Sarcocystis neurona
Klossiella equi
Besnoitia spp.
Babesia equi ja B. caballi
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Trematoda [imumadot]

Iso maksamato (Fasciola hepatica)
Muut imumatotartunnat hevosilla
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Cestoda [heisimadot]

Hevosen heisimato (Anoplocephala perfoliata)
Hydatidikysta (Echinococcus granulosus, Echinococcus equinus)
Muut hevosen heisimadot
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Nematoda [Pyörö- l. SUKKULAMADOT]

Suolinkainen (Parascaris equorum)
Strongylus vulgaris
Strongylus edentatus
Triodontophorus spp.
Strongylus equinus
Pienet sukkulamadot (Cyathostominae, ent. Trichonema)
Pieni mahamato (Trichostrongylus axei)
Kihomato (Oxyuris equi)
Keuhkomato (Dictyocaulus arnfieldi)
Probstmayria vivipara
Strongyloides westerii
Hevosen mahamato (Habronema spp.)
Onchocerca cervicalis
Setaria equina
Draschia megastoma
Parafilaria multipapillosa
Thelazia lacrymalis
Trichinella spp.
Halicephalobus gingivalis
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Insecta [Hyönteiset]

Väive (Bovicola l. Werneckiella l. Damalinia equi)
Täi (Haematopinus asini)
Hevosen täikärpänen (Hippobosca equina) ja hirvikärpänen (Lipoptena cervi)
Käpymato l. mahasaivartaja (Gasterophilus spp.)
Paarmat (Tabanidae)
Kärpäset (Muscidae)
Huonekärpänen (Musca domestica)
Pistokärpänen (Stomoxys calcitrans)
Lamppukärpänen (Fannia canicularis)
Hyttyset (Culicidae)
Mäkärät (Simulidae)
Polttiaiset (Culicoides spp.)
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Arachnida [Hämähäkkieläimet]

Karvatuppipunkit (Demodex spp.)
Hevosen syyhypunkki (Sarcoptes scabiei var. equi)
Vuohispunkki (Chorioptes equi, Chorioptes bovis)
Psoroptes equi ja Psoroptes hippotis
Kanapunkki (Dermanyssus gallinae)
Puutiainen (Ixodes ricinus)
Koiranpuutiainen l. ruskea koiranpunkki (Rhipicephalus sanguineus)
Trombiculidae-punkit
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Diagnostiikka

Parasitologiset tutkimukset
Ulostenäytteen tutkimus
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Ympäristö

Ympäristö parasiittitartuntojen lähteenä
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Loishäätö ja -kontrolli
Loislääkkeet
Loishäädöt
Biologinen torjunta
Resistenssi
Resistenssin tutkiminen
Resistenssin torjunta
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KIRJALLISUUS
HaKEMISTO
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Kiitokset
Monet ihmiset ovat eri tavoin auttaneet meitä Elinympäristönä hevonen – hevosen loiset ja loissai
raudet -kirjaprojektin aikana. Olemme kiitollisuuden velassa useille henkilöille Helsingin Yliopiston
Eläinlääketieteellisen tiedekunnan Peruseläinlääketieteen laitoksella. Haluamme erityisesti kiittää professori Antti Sukuraa positiivisesta suhtautumisesta projektiimme. Kollegat Antti Oksanen
(EVIRA, FINPAR) ja Niina Airas (ELTDK) ovat ystävällisesti käyneet läpi kirjan sisällön. Olemme kiitollisia heille monista rakentavista parannusehdotuksista ja kieliopillisten kömmähdysten oikomisesta.
Kirjassamme on varsin runsaasti pyyhkäisyelektronimikroskooppikuvia. Jokaisen elektronimikroskooppikuvan taustalla on runsaasti työvaiheita. Haluamme kiittää lämpimästi Helsingin Yliopiston Biotekniikan laitoksen elektronimikroskopian yksikköä, jonka henkilökunta on asiantuntevasti
käsitellyt välillä kieltämättä epämääräiset näytteemme ja tarjonnut käyttöömme yksikön laitteet.
Professori Marjukka Anttilan kokoelmien ansiosta kirjastamme löytyvät kuvat Halicephalobus-sukkulamadon aiheuttamista muutoksista, vaikka kyseessä olevaa loissairautta ei vielä tätä kirjoittaessa ole diagnosoitu hevoselta Suomessa. Kiitokset myös ELL Erkki Pyörälälle ja ELL Pekka Sarkaselle
kuulumisesta siihen valitettavan harvalukuiseen eläinlääkärien joukkoon, jolla on kamera mukana
praktiikkalaukussaan. He antoivat käyttöömme kesähaavamuutoksia esittävät kuvat.
Haluamme erityisesti kiittää Pfizer Oy Animal Health -organisaatiota. Heidän ansiostaan projektimme ei jäänyt pelkästään opetusmonisteeksi, vaan eteni ammattimaisesti taitetuksi kirjaksi
saakka. Osoitti lääkeyritykseltä avarakatseisuutta olla puuttumatta kirjan sisältöön kustantajan
ominaisuudessa, siitä huolimatta, että monet tässä kirjassa esitetyt ajatukset tuskin ovat omiaan
lisäämään lääkkeiden käyttöä ja myyntiä. Johan Björklund onnistui laadusta tinkimättömän taittajan ominaisuudessa luomaan sadoista valokuvista, piirroksista ja tekstinpätkistä ehyen ja näyttävän kokonaisuuden.
Lopuksi haluamme kiittää myös kotijoukkojamme tuesta ja ymmärtämyksestä projektillemme.
On helppo ymmärtää, ettei harrastuksenaan hevosparasitologian kirjaa kirjoittava henkilö aina
välttämättä täytä ihanneisän tai -puolison kriteereitä.
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uomessa on ollut hevosia jo vuosisatojen ajan. Vielä 1900-luvun puolivälissä hevosella oli maassamme
merkittävä rooli liikkumisen helpottajana ja väsymättömänä työjuhtana. 1960-luvulta lähtien traktorit
ja monet muut tehokkaammat työkoneet tekivät hevosesta tarpeettoman niin maa- kuin metsätaloudessakin. Hevosten määrä putosi nopeasti murto-osaan entisestään. Vaikka maastamme vielä jokunen työhevonen löytyykin, hevonen liitetään nyky-Suomessa paljolti vapaa-aikaan. Hevosharrastaja tulee kuitenkin harvoin ajatelleeksi, että hevonen, olipa sitten kyseessä työjuhta, tuulennopea ravuri, ylväs ratsu tai ihan
tavallinen harrastehevonen, tarjoaa elinympäristön suurelle joukolle erilaisia eläimiä. Osa näistä eläimistä
on loisia, ja ne voivat aiheuttaa hevosen sairastumisen. Siksi niiden kurissa pitämiseen tai häätöön voidaan
kuluttaa vuosittain merkittäviä rahasummia. Lääketeollisuus on onnistunut kehittämään runsaasti erilaisia
laajakirjoisia ja pitkävaikutteisia loishäätölääkkeitä, ja suuri osa maamme hevosista saa loishäätölääkkeensä
useita kertoja vuodessa. Siitä huolimatta suomalaisillakin hevosilla esiintyy yhä yleisesti loistartuntoja. Osa
aiemmin suurta pelkoa aiheuttaneista loisista on onnistuttu hävittämään lähes täysin, mutta samanaikaisesti osa aiemmin merkityksettömiksi luokitelluista loisista koetaan nykyisin tärkeiksi taudinaiheuttajiksi.
Samalla tavoin kuin esi-isänsä nykyhevonenkin kestää varsin hyvin sairastumatta ja ilman oireita kohtuullisia loistartuntoja. Se myös pystyy pitämään tartuntatason alhaisena iän myötä ja toistuvien tartuntojen seurauksena syntyvän immuniteetin ansiosta. Villihevoset liikkuivat laajalla alueella, minkä seurauksena myös loisten munat ja toukat levisivät laajalle. Matotartunnat olivat tavallisia, mutta hevosten saama
infektioannos oli yleensä kohtuullinen. Nykyään hevoset elävät usein suurissa yksiköissä, asuvat vuosikymmeniä samoissa karsinoissa, viettävät päivänsä samoissa tarhoissa ja laiduntavat samoilla laitumilla. Siten
ei ole harvinaista, että hevoset voivat saada poikkeuksellisen runsaita, jopa niiden terveyttä tai henkeä
uhkaavia loistartuntoja kotitallistaan, -tarhoista ja -laitumilta. Erityisesti varsat ja nuoret hevoset muodostavat loistartuntojen kannalta riskiryhmän. Hevosenhoitaja voi omalla toiminnallaan pienentää madoista
aiheutuvaa tartuntariskiä hevosille. Säännöllisen, kohdennetun loishäädön ohella matotartuntojen kurissapitämiseen apuna toimivat erilaiset tarha- ja laidunhygieeniset toimenpiteet.
Tässä kirjassa esitellään eliölajeja, joiden elinympäristönä on hevonen. Monet kirjan sivulla esiintyvistä
eläimistä ovat tuttuja sisätautiopin ja ihosairauksien oppikirjoista. Joukossa on myös kommensaaleja, eläimiä, jotka ovat onnistuneet virittämään yhteiselonsa hevosen kanssa asteelle, jossa hevonen, hevosenhoitaja, -omistaja ja hevosta hoitava eläinlääkäri ovat täydellisen tietämättömiä niiden olemassaolosta.
Erilaisissa parasiiteissa ja kommensaaleissa ovat kiehtovia nimenomaan ne paljolti vielä tuntemattomat
mekanismit, joiden avulla nämä hevosta isäntänään pitävät eläimet onnistuvat säilymään hengissä hevosessa sen puolustusjärjestelmiä uhmaten ja hämäten. Kiehtovia ovat myös eri loislajien elämänkierrot,
menetelmät, joilla loinen takaa jälkikasvunsa hengissä säilymisen samalla mahdollistaen uusien elinympäristöjen – uusien hevosyksilöiden – valtaamisen.
Monet hevosessa elävät eliöt ovat paljolti ihmisen toimenpiteiden ansiosta jo tyystin hävinneet. Niinpä
mielestämme oli korkea aika kirjoittaa tämä kirja. Vaikka kirja pyrkii olemaan kunnianosoitus ennen kaikkea
luonnon monimuotoisuudelle, kirja pitää sisällään runsaasti tietoa loisten aiheuttamista sairauksista sekä
loishäätölääkkeistä ja niiden käytöstä hevosen hoidossa. Olemmehan kuitenkin eläinlääkäreitä. Ajatus hevosesta loisten ym. eläinten elinympäristönä saattaa olla hevosharrastajasta puistattava. Moni hevosenomistaja pyrkiikin rahaa säästämättä ja keinoja kaihtamatta luomaan hevosharrastajan unelman: loisvapaan, korskean huippu-urheilijahevosen. Elinympäristönään hevosta käyttävät eliölajit ovat kuluttaneet
ehkä miljoonia vuosia sopeutuakseen elämään hevosessa. Samanaikaisesti hevosen elimistön puolustusjärjestelmät ovat sopeutuneet huolehtimaan siitä, että loiset ja kommensaalit pysyvät aisoissa. Parasiitti
eli loinen on käsitteenä täysin keinotekoinen ja ihmisen keksimä. Ovatko parasiitit puhtaasti ilkiöitä, jotka
sumeilematta käyttävät hyväkseen isäntäänsä hevosta, vai voisiko ainakin osalla niistä olla jonkinlainen
rooli hevosen terveyden ylläpidossa? Tällä hetkellä näyttää siltä että elämä ei ole mustavalkoista, eivätkä
pahat ole aina pahoja ja hyvät hyviä – parasitologiassakaan.

Parasiitti eli loinen määritellään usein eliölajiksi, joka elää symbioosissa toisen eliölajin (isäntä) kanssa siten, että isännälle koituu symbioosista haittaa. Toiset määrittelevät parasiitin taudinaiheuttajaksi, joka bakteereista, sienistä, riketsioista, viruksista ja prioneista poiketen kuuluu eläinkuntaan. Luonto ei kuitenkaan
taivu nurisematta ihmisen luomiin määritelmiin. Strongylus vulgaris on klassinen hevosen parasiitti, joka
mahtuu hyvin edellä mainittuihin määritelmiin. Se on nematodi l. sukkulamato ja siten selkeästi eläinkuntaan kuuluva. Sen toukat voivat aiheuttaa hevoselle pahimmassa tapauksessa kuolemaan johtavan suoliston verenkiertohäiriön. Se on siis epäilemättä taudinaiheuttaja. Se elää hevosen kanssa symbioosissa, josta
hevoselle voi koitua haittaa.
Hevosen karvatuppipunkit (Demodex spp.) sopivat määritelmiin selvästi huonommin. Evoluution myötä
karvatuppipunkit ovat sopeutuneet elämään hevosen silmäripsien ja turpajouhien karvatupissa siten, ettei
hevosella ole tuntemuksia niiden olemassaolosta. Ne ovat kommensaaleja, jotka ottavat karvatupesta tarvitsemansa ravinnon, eikä hevoselle koidu symbioosista haittaa. Poikkeustilanteissa, yleensä vakavan yleissairauden heikentämässä hevosessa, karvatuppipunkit voivat aiheuttaa vakavan ihosairauden: ne ikään
kuin muuttuvat näissä tilanteissa kommensaaleista parasiiteiksi. Vastaavasti paarmat, hyttyset ja polttiaiset
ovat verenimijöitä ja siten symbioosimääritelmän pohjalta selkeästi parasiitteja. Niitä on kuitenkin vaikea
mieltää taudinaiheuttajiksi. Kaikki parasiitit eivät edes kuulu eläinkuntaan. Alkueläimet luokitellaan nykyisin kuuluviksi alkueliöihin eli protisteihin.
Evoluutio tuskin suosii eliömuotoja, joiden symbioosi isäntäeläimen kanssa johtaisi isäntäeläimen sairastumiseen tai kuolemaan. Luonnon visiona lieneekin kehittää parasiitteja yhä enemmän kommensaaleiksi
sekä isäntäeläimen kannalta parhaassa tapauksessa mutualisteiksi. Mutualismissa molemmat symbioosiin
osallistuvat eliölajit hyötyvät yhteiselosta. Strongylus vulgaris elää edelleen parasiittina. Karvatuppipunkki
on sitä vastoin edennyt jo varsin pitkälle kehityksessään kohden harmitonta kommensaalia. Hevosen paksusuolessa elää koko joukko alkueläinlajeja, jotka mahdollisesti aikojen alussa ovat olleet parasiitteja mutta
jotka elävät nykyhevosen kanssa mutualismissa osallistuen aktiivisesti ruuansulatusprosessiin.

Hevosessa elävien eläinlajien luokittelu
Hevosen loiset voidaan karkeasti jakaa kolmeen pääryhmään: alkueläimiin (Protozoa), matoihin (Helminthes)
ja niveljalkaisiin (Arthropoda). Madot voidaan luokitella edelleen kolmeen ryhmään: imumatoihin (Trema
toda), heisimatoihin (Cestoda) sekä pyörö- eli sukkulamatoihin (Nematoda). Jako perustuu matolajien rakenteellisiin ja elämänkierrossa esiintyviin yhtäläisyyksiin ja eroavaisuuksiin. Hevosessa loisivat niveljalkaiset puolestaan voidaan jakaa edelleen hyönteisiin (Insecta) ja hämähäkkieläimiin (Arachnida).

Alkueläimet (Protozoa)
Alkueläimet ovat aitotumallisia, yksisoluisia eliöitä, jotka yksisoluisten levien ja limasienten ohella luetaan alkueliöihin eli protisteihin. Niillä on eläinkuntaan lukeutuvia eliöitä yksinkertaisempi ja alkukantaisempi rakenne. Niillä on kalvon
ympäröimä tuma ja soluelimiä.
Useimmilla alkueläimillä on ainakin jossakin elämänkiertonsa vaiheessa siima- tai ripsirakenteita.
Nämä rakenteet mahdollistavat
alkueläimen liikkumisen ja joillakin
lajeilla myös ravinnonoton. Alkueläinten perinteinen luokittelu
perustuu niiden liikkumistapaan
(esim. flagellaatit eli siimaeliöt,
ciliaatit l. ripsieläimet, ameebat
jne). Useimmat alkueläimet ovat
mikroskooppisen pieniä. Ne elävät kosteissa olosuhteissa, ja vain

ELINYMPÄRISTÖNÄ HEVONEN

Symbioosi-parasitismi-kommensalismi-mutualismi



pieni osa alkueläimistä on parasiitteja. Alkueläimet lisääntyvät yleensä kahtia jakautumalla tai silmikoitumalla. Osalla alkueläimistä esiintyy myös suvullista lisääntymistä.

Imumadot (Trematoda)
Imumadot ovat tavallisimmin litteitä tai makkaramaisia matoja, joilla
ei ole jaokkeita. Isäntäeläimeen ne tarttuvat imukupin avulla. Heisimatojen tavoin myös imumadot ovat hermafrodiitteja. Niillä on ruuansulatuskanava, joka koostuu suusta, ruokatorvesta ja siitä haarautuvasta
suolistosta (caecum). Osalla imumadoista suoli muodostuu kahdesta
umpipussista. Osalla puolestaan kumpikin suolihaara jakautuu edelleen kymmeniin sivuhaaroihin. Imumatojen ruuansulatuskanava on
vaillinainen, koska suolisto päättyy umpipusseihin peräaukon puuttuessa kokonaan. Imumatojen lajitason tunnistaminen perustuu lähinnä
imukuppien, ruuansulatuskanavan ja sukuelinten sijaintiin ja rakenteeseen. Imumadoilla on monimutkainen elämänkierto, johon matolajista
riippuen saattaa liittyä useita väli-isäntiä. Yhteinen nimittäjä imumadoille on kuitenkin se, että niiden ensimmäinen väli-isäntä on kotilo.
Suomessakin varsin yleinen, vesikasvillisuudessa elävä Lymnae-limakotilo on monien imumatolajien väli-isäntä. Vetisten rantalaitumien väheneminen on rajoittanut imumatojen elämänkiertojen onnistumismahdollisuutta kotieläimillä maassamme merkittävästi.
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Heisimadot ovat litteän nauhamaisia matoja. Madon pää l. skoleks sisältää rakenteita, joiden avulla mato
tarttuu suolen seinämään. Tällaisia rakenteita ovat imukupit sekä väkäset. Suurin osa heisimadosta koostuu jaokkeista l. proglottideista. Madon jaokkeellisesta osasta käytetään
nimitystä strobila, ja se saattaa olla heisimatolajista riippuen useiden
metrien pituinen. Muiden sisäelinten lisäksi kustakin jaokkeesta löytyy
sekä uroksen että naaraan sukuelimet. Heisimadot ovat siis hermafrodiitteja. Heisimadoilla ei ole ruuansulatuskanavaa, vaan ne ottavat
ravintonsa isäntäeläimen suolen sisällöstä ulkopintansa l. tegumentin
läpi. Heisimato ei pysty tartuttamaan suoraan hevosesta toiseen, vaan
tartunta tapahtuu aina väli-isännän välityksellä. Suomessa esiintyvän
Anoplocephala perfoliata -heisimadon väli-isäntä on pieni, laidunkasveissa elävä Oribatidae-punkki. Aikuiset madot elävät suolistossa, ja
munat kulkeutuvat jaokkeiden mukana ulosteissa laitumelle. Munista
vapautuvan toukan tulee joutua
punkin syömäksi, ja punkin elimistöön kehittyy hevoselle tartunnan
aiheuttava toukkamuoto. Hevonen
saa tartunnan, kun se syö infektoituneen punkin laiduntaessaan.

Sukkulamadot (Nematoda)
Sukkulamadot ovat tyypillisesti
muodoltaan pitkänomaisia sylintereitä, jotka kapenevat madon
molempiin päihin. Hevosella esiintyvien sukkulamatojen pituus vaihtelee matolajista riippuen muutamasta millimetristä noin puoleen metriin. Niillä on elastinen ja jämäkkä
ulkopinta (kutikula) ja täydellinen ruuansulatuskanava. Suun seudulla on usein erityisiä rakenteita, joiden

avulla mato saa ravintonsa tai tarttuu isäntäeläimeen. Monilla sukkulamatouroksilla on häntäpäässään
kello- tai suppilomainen kutikulan laajennos, parittelubursa, jonka avulla matouros kiinnittyy naaraaseen
parittelun aikana. Bursaa tukevat sormimaiset rakenteet. Lisäksi useilla sukkulamatouroksilla on parillinen
paritteluelin, spikula. Koska parittelubursan ja spikuloiden rakenteissa esiintyy runsaasti sukkulamatolajien
välistä vaihtelua, sukkulamatojen lajidiagnostiikka perustuu usein eroavaisuuksiin näissä rakenteissa. Eri
sukkulamatolajien elämänkierroissa esiintyy suurta lajikohtaista vaihtelua. Tavallisin hevosilla esiintyvistä
sukkulamadon elämänkiertotyypeistä on seuraavanlainen: aikuiset madot elävät hevosen suolistossa, ja
niiden munimat munat kulkeutuvat ulosteiden mukana laitumelle. Munista kuoriutuu laitumella L1-toukka,
joka kehittyy L2-vaiheen kautta hevoselle tartunnan aiheuttavaksi L3-vaiheeksi. Hevonen saa tartunnan
laidunruohosta, ja suolistossa madot kehittyvät usein muualle elimistöön suuntautuvan vaellusvaiheen
kautta aikuisiksi.

Hyönteisillä on 3-osainen, päästä,
keskiruumiista ja takaruumiista
koostuva ruumis. Keskiruumiiseen
kiinnittyvät nivelelliset raajat,
joita hyönteisillä on kolme paria.
Lisäksi hyönteisillä on tuntosarvet.
Osa hyönteisistä on siivellisiä. Monille hyönteisiin, erityisesti kaksisiipisiin, kuuluville parasiiteille
(paarmat, hyttyset) on ominaista,
että ne ovat nk. ajoittaisia parasiitteja, eli ne käyvät ainoastaan
ruokailemassa isäntäeläimessä.
Hyönteisillä on joko täydellinen
tai epätäydellinen muodonmuutos. Täydellistä elämänkiertoa tavataan esimerkiksi kaksisiipisillä. Niiden
elämänkierrossa on muna-, toukka- ja kotelovaihe sekä aikuinen. Vaillinainen elämänkierto on tyypillinen
esimerkiksi täille ja väiveelle. Tällöin loisen munasta kuoriutuu aikuista muistuttava, joskin pienikokoinen,
nymfimuoto. Aikuinen hyönteinen vapautuu nymfimuodosta ilman kotelovaihetta.

Hämähäkkieläimet (Arachnida)
Ulkoloisista erilaiset punkit ja puutiaiset kuuluvat hämähäkkieläimiin. Niveljalkaisille tyypillisesti niillä on
kitiinikuori ja nivelelliset raajat, joita aikuisella punkilla
on neljä paria. Hämähäkkieläinten ruumis on kahdesta
osasta koostuva. Yhteensulautuneet pää ja keskiruumis muodostavat punkin etuosan, cephalo-thoraxin.
Takaruumista kutsutaan abdomeniksi. Hämähäkkieläimet ovat siivettömiä, eikä niillä ole tuntosarvia. Niiden
elämänkierto on epätäydellinen. Munista kuoriutuu
ulkoisesti aikuista muistuttava 6-raajainen toukka
(larva). Toukkavaihetta seuraavat nymfivaiheet, joista
nahanluontien kautta, ilman kotelovaihetta, kehittyy
aikuisia punkkeja.

ELINYMPÄRISTÖNÄ HEVONEN

Hyönteiset (Insecta)

11

ELINYMPÄRISTÖNÄ HEVONEN
12

A Suu ja nielu
a) Hyönteiset: Gasterophilus intestinalis (vaeltavat toukat)
b) Alkueläimet: Trichomonas equibuccalis

B Mahalaukku
a) Sukkulamadot: Habronema muscae, Draschia megastoma, Trichostrongylus axei
b) Hyönteiset: Gasterophilus intestinalis (toukat)

C Ohutsuoli
a)
b)
		
c)

Sukkulamadot: Parascaris equorum, Strongyloides westerii
Heisimadot: Anoplocephala perfoliata, Anoplocephala magna, Paranoplocephala
mamillana
Alkueläimet: Eimeria leuckarti, Cryptosporidium, Giardia

D Paksusuoli
a)
		
		
		
b)
c)

Sukkulamadot: Strongylus vulgaris, Strongylus edentatus, Triodontophorus spp.,
Cyathostominae-alaheimo (l. Trichonema l. ”pienet strongylukset”, yli 50 lajia,
mm. Cyathostomum, Cylicostephanus, Poteriostomum,
Cylicodontophorus), Oxyuris equi
Heisimadot: Anoplocephala perfoliata
Alkueläimet: runsaasti erilaisia kommensaalialkueläimiä

E Peritoneum ja vatsaontelo
a) Sukkulamadot: Setaria equina, Strongylus edentatus (vaeltavat toukat)
b) Heisimadot: Taenia hydatigena -toukkarakkulat (Cysticercus tenuicollis)

F Alemmat hengitystiet
a) Sukkulamadot: Dictyocaulus arnfielfi, Parascaris equorum (vaeltavat toukat),
		 Strongylus edentatus (harhautuneet toukat)

G Maksa
a) Sukkulamadot: Parascaris equorum (vaeltavat toukat), Strongylus edentatus (toukat)
b) Heisimadot: Echinococcus granulosus (hydatidikysta) (l. E. equinus)
c) Imumadot: Fasciola hepatica

a) Sukkulamadot: Strongylus vulgaris (toukat), Setaria equina (mikrofilariat),
		 Onchocerca carvicalis (mikrofilariat)
b) Alkueläimet: Babesia equi, Babesia caballi

I

Tuki ja liikuntaelimet sekä sidekudos
a) Sukkulamadot: Onchocerca cervicalis, Trichinella spp.
b) Alkueläimet: Sarcocystis spp., Besnoitia bennetti

J

Virtsa- ja sukuelimet
a) Sukkulamadot: Halicephalobus gingivalis
b) Alkueläimet: Trypanosoma equiperdum, Klossiella equi, Neospora

K Iho ja karvapeite
a)
		
b)
		
		
c)
		
		

Sukkulamadot: Parafilaria multipapillosa, Onchocerca cervicalis (mikrofilariat),
Habronema muscae (harhautuneet toukat), Halicephalobus gingivalis
Hyönteiset: Hippobosca equina, Lipoptena cervi, Gasterophilus intestinalis (munat ja
toukat), Haematopinus asini, Bovicola (Damalinia) equi, Tabanus spp., Culicoides spp.,
Musca spp., Simulidum
Hämähäkkieläimet: Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Sarcoptes scabiei,
Psoroptes communis, Chorioptes equi (bovis), Dermanyssus gallinacea, Demodex equi,
Demodex caballi, Neotrombicula autumnalis

L Aivot ja hermosto
a) Sukkulamadot: Strongylus vulgaris (harhautuneet toukat), Setaria equina (harhautuneet
		 mikrofilariat), Halicephalobus gingivalis
c) Alkueläimet: Sarcocystis neurona, Toxoplasma gondii

M Silmä
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H Veri ja verenkiertoelimet

a) Sukkulamadot: Thelazia lacrymalis, Draschia megastoma (harhautuneet toukat),
		 Habronema spp. (harhautuneet toukat), Onchocerca spp.
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Protozoa [alkueläimet]
Dourine (Trypanosoma equiperdum)
Tunnistaminen
Trypanosoma ovat pitkulainen, sukkulanmuotoinen, yksisoluinen alkueläin, jonka pituus vaihtelee 15–38
µm:n välillä. Tuma sijaitsee lähellä alkueläimen keskiosaa. Lajille tyypillinen piirre on kinetosomi-rakenteesta
lähtevä pitkä, siimamainen, koko alkueläimen pituudelta kulkeva flagella, jonka avulla Trypanosoman liikkuminen tapahtuu. Liikkumista tehostaa flagellan ja alkueläimen rungon yhdistävä kalvomainen, aaltoileva
rakenne (unduloiva membraani).

Elämänkierto
Useimmat Trypanosoma-lajit tarttuvat vektorivälitteisesti verta imevien hyönteisten toimiessa vektoreina.
Dourinen aiheuttaja T. equiperdum tarttuu hevosesta toiseen astutuksen yhteydessä ilman vektorihyönteistä. Trypanosomat lisääntyvät kahtia jakautumalla.

Merkitys hevosen terveydelle
Tartunta tapahtuu astutuksen yhteydessä, ja kliininen sairaus puhkeaa tavallisimmin 1–4 viikon kuluttua
infektiosta. Sairauden kliinistä kuvaa hallitsevat alkuvaiheessa sukupuolielimiin liittyvät oireet. Tyypillinen
alkuvaiheen oire on ulkoisten sukuelinten turvotus, joka leviää usein myös niitä ympäröivän ihon alueelle.
Orilla esiintyy märkäistä vuotoa virtsaputkesta ja tammalla vastaavasti emätinvuotoa. Dourinen patognomonisina muutoksina pidetään iholle muodostuvia, tarkkarajaisia turvotuskohoutumia, joita muodostuu
alkuvaiheessa perineumin, myöhemmin myös muualle kehon alueelle. Nämä halkaisijaltaan 2–10 cm:n
suuruiset kohoutumat säilyvät iholla muutamasta tunnista jopa viikkoihin. Tyypilliseen dourineen liittyy
tämän jälkeen yleissairauden oireita: laihtumista, ontumista, lihasatrofiaa ja lopulta jopa halvausoireita.

Tartunnan diagnostiikka
Sairauden diagnostiikka perustuu esitietoihin (hevonen on peräisin alueelta, jossa dourinea esiintyy), trypanosomien löytymiseen tulehduserite- tai turvotusnestenäytteestä, hiirikokeisiin, serologiaan perustuviin tutkimuksiin (ELISA, komplementin fiksaatiotesti) tai molekyylibiologisiin menetelmiin.

Hevosen Trypanosoma Suomessa

Myös unitautia
aiheuttavat
trypanosomat voivat
tarttua hevoseen

Sukkulamainen muoto, yksitumaisuus sekä aaltoilevalla membraanilla alkueläimen runkoon kiinnittyvä pitkä, siimamainen flagella
ovat Trypanosoma-alkueläimelle tyypillisiä morfologisia piirteitä.

Trypanoma-suvun tunnetuin laji lienee
unitaudin aiheuttaja Trypanosoma brucei,
jota levittävä vektorihyönteinen on
tsetse-kärpänen (Glossina spp.). T. brucei,
samoin kuin muut Afrikan pelätyt Trypanosoma-loiset, T. congolense ja T. vivax,
voivat tarttua myös hevoseen ja aiheuttaa hevoselle vakavan sairauden.

PROTOZOA

Suomea lähimpänä olevat dourinen esiintymisalueet sijaitsevat Aasiassa ja
Lähi-idässä. Hevosen trypanosomioosia ei ole diagnosoitu Suomessa.
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Tritrichomonas equi ja Trichomonas equibuccalis
Tritrichomonas ja Trichomonas ovat pieniä (8–22 µm) alkueläinflagellaatteja eli siimaeliöitä. Tyypillisiä morfologisia piirteitä ovat anterioripään kolme vapaata siimaa (flagellaa) sekä pidempi posteriorisuuntaan
suuntautuva flagella. Se kiinnittyy alkueläimen runkoon aaltoilevasti
liikkuvan kalvon avulla jatkuakseen jälleen vapaana flagellana posterioripäässä. Alkueläimelle tuo jämäkkyyttä rungon halki kulkeva axostylerakenne, joka jyrkästi kapenevana työntyy näkyviin posterioripäästä.
Hevosella esiintyviä lajeja ovat Tritrichomonas equi ja Trichomo
nas equibuccalis. Näistä ensin mainittu elää hevosen umpi- ja paksusuolen alueella kommensaalina, joskin sen tiedetään voivan aiheuttaa myös
ripulioireita. T. equibuccalis on puolestaan suun limakalvolla elävä kommensaali, jolla ei ole merkitystä taudinaiheuttajana.

Loisen anterioripään kolme vapaata flagellaa sekä pidempi, posteriorisuuntaan suuntautuva flagella, posteriori
suuntaan suuntautuvaan flagellaan kinnittyvä aaltoileva membraani sekä rungon jämäkkyyden tuova, posteriori
päästä ulostyöntyvä axostyle-rakenne ovat Trichomonas-alkueläimelle tyypillisiä morfologisia piirteitä.

Giardia spp.
Tunnistaminen
Giardia-alkueläin on sopeutunut elämään ohutsuolen epiteelisolujen pinnalla. Sen trofotsoiittimuoto on
noin 10–20 µm:n pituinen ja pisaran muotoinen. Sillä on kaksi tumaa, joihin kumpaankin liittyvä, värjäyksissä värjäytymättömäksi jäävä laaja endosomi tuo trofotsoiitille giardialle ominaisen pöllön hahmon.
Trofotsoiitti liikkuu siimamaisten flagellojensa avulla. Flagelloja on yhteensä neljä paria: anteriorinen pari,
kaksi posteriorista paria ja yksi kaudaalinen flagellapari. Giardian kystamuodon halkaisija vaihtelee välillä
8–14 µm. Kystalla on vahva suojaava kuori, ja sen sisällä voidaan erottaa neljä tumaa.

PROTOZOA

Elämänkierto
Muiden eläinten tavoin hevonen saa Giardia-tartunnan joko kystamuodoilla kontaminoituneen juomaveden tai ruuan mukana. Ruuansulatuskanavassa kysta hajoaa, ja kustakin kystasta vapautuu kaksi trofotsoiittimuotoa. Giardiat elävät ohutsuolen epiteelisolujen pinnalla ja lisääntyvät kahtia jakautumalla. Elämänkierto isäntäeläimessä päättyy kystamuodon kehittymiseen. Kystamuoto kulkeutuu ulosteiden mukana
ympäristöön ja on välittömästi infektiivinen uusille hevosyksilöille.

Merkitys hevosen terveydelle
Eri puolilla maailmaa tehdyissä prevalenssitutkimuksissa on todettu,
että Giardia-tartunnat ovat hevosella suhteellisen yleisiä. Kliinisiä oireita tartuntoihin ei kuitenkaan yleensä liity.

Giardia-tartunnat Suomessa
Giardia-alkueläinten yleisyydestä suomalaisilla hevosilla ei ole saatavilla tietoa. Tartunnoilla ei ole käytännössä kuitenkaan merkitystä hevosen terveyden kannalta. Suomalaisessa tutkimuksessa on osoitettu,
että Giardia-kystat ovat pintavesissämme varsin yleisiä (Hörman ym.
2004: prevalenssi 139 tutkitussa näytteessä 13,7 %). Hevosella saattaa olla
Pisaramainen muoto, kaksi silmämäistä tumaa sekä neljä siimamaista
flagellaparia ovat Giardia-trofotsoiitille tyypillisiä morfologisia piirteitä.
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rooli pintavesisaastutusten lähteenä. Tämän roolin
mahdollisuuteen tultaneen kiinnittämään tulevaisuudessa enemmän huomiota, erityisesti, mikäli
osoittautuu, että hevonen voi toimia myös ihmiselle patogeenisten Giardia-tyyppien levittäjänä.

A

Hevosen paksusuolessa eläviä ripsieläimiä valomikroskooppikuvissa:
A) Blepharocorys sp. B) Buetschilia sp. C) Cycloposthium sp.

B

C

Paksusuolen alkueläinkommensaalit

Eimeria leuckarti
Tunnistaminen
Eimeriat l. kokkiidit ovat suolistoepiteelisolujen solunsisäisiä alkueläinparasiitteja. Hevosen ulostenäytteissä
voi esiintyä eimerian ookysta-muotoa, joka on soikea ja eimeriaksi varsin suurikokoinen (70–90 x 50–69 µm).
Ookysta on tumman ruskea ja paksukuorinen. Ookystan kapeammassa, hieman litistyneessä päässä erottuu
selvä aukkorakenne (micropyle). Hevoselle tartunnan aiheuttava muoto on sporuloitunut ookysta, jossa kystan sisällä voidaan erottaa neljä sporokystaa ja niiden sisällä kaksi sukkulan muotoista sporotsoiittia.

Elämänkierto
Eimeria-alkueläimen elämänkierron vaiheet tapahtuvat ohutsuolen epiteelisoluissa. Elämänkierto sisältää kolme päävaihetta: sporulaatio (ookystan muuttuminen infektiiviseksi), suvuton lisääntyminen
(infektio ja schitsogonia) ja suvullinen lisääntyminen (gametogonia ja ookystan muodostuminen). Sekä
schitsogonia että gametogonia tapahtuvat ohutsuolen epiteelisoluissa. Kumpaankin lisääntymisen
vaiheeseen liittyy uusien suolistoepiteelisolujen infektoitumista. Suvullisen lisääntymisen päätteeksi
syntyy ookysta, joka vapautuu suolen lumeniin ja kulkeutuu ulosteiden mukana ympäristöön. Koko
elämänkierto, sporuloituneen ookystan syömisestä, schitsogonian ja gametogonian kautta uudeksi ookysta-sukupolveksi, kestää lyhimmillään 28 vuorokautta.

PROTOZOA

Hevosen umpi- ja paksusuoli toimii elinympäristönä suurelle joukolle erilaisia ripsieläimiä eli ciliaatteja. Lajeja on tunnistettu ainakin 50, ja joka hevosesta löytynee ainakin muutama laji. Suuri osa ripsieläimistä on hevoselle harmittomia kommensaaleja; tosin
on myös esitetty, että ainakin osa lajeista toimisi hevosen ruuansulatuksen apuna auttaen ravintoaineiden, lähinnä tärkkelyksen
pilkkomisessa. Suoliston ripsieläinkannan hävittämisellä ei ole kuitenkaan todettu olevan mitattavia vaikutuksia hevosen ruuansulatukseen tai hyvinvointiin yleensä. Ripsieläimet ovat varsin herkkiä ympäristövaikutuksille, ja ne kuolevat nopeasti elimistön
ulkopuolella, sillä monista muista alkueläimistä poiketen, niillä ei ole elämänkierrossaan kestäviä kystavaiheita. Vaikka on todennäköistä, että hevonen saa ripsieläinfaunansa toisen hevosyksilön ulosteista, tavallisimmin laidunruohon tai juomaveden mukana,
ripsieläinten tarttumisen ja ennen kaikkea ympäristössä hengissä selviämisen yksityiskohdat tunnetaan huonosti.
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Merkitys hevosen terveydelle
Eimeria leuckarti aiheuttaa ohutsuolen loppuosan epiteelisoluissa hypertrofiaa ja soluvaurioita. Suolivillukset saattaavat turvota ja surkastua. Parasiittien infektoimia soluja ympäröivä tulehdus on yleensä niukka.
Eimerian taudinaiheutuskyvystä hevoselle ollaan montaa mieltä. Varsoilla ja nuorilla hevosilla on kuvattu
ripulitapauksia, joihin liittyy akuuttia ja veristä ripulia. Tällaiset suolistotulehdukset saattavat pahimmillaan olla kuolemaan johtavia. Toisaalta Eimeria leuckarti -alkueläintä tavataan varsin usein jejunumin ja
ileumin alueelta otetuissa kudosnäytteissä kliinisesti terveilläkin hevosilla.

Tartunnan diagnostiikka
E. leuckarti -tartunnan diagnostiikka perustuu ookystojen osoittamiseen ulostenäytteestä. Ookystat ovat
alkueläimeksi suurikokoisia, niiden koko vastaa monien hevosen suolistossa elävien matojen munien kokoluokkaa. Diagnoosia hankaloittaa ookystojen painavuus: useimmat flotaatiomenetelmissä käytetyt liuokset eivät kykene nostamaan E. leuckartin ookystoja pintaan. E. leuckarti löytyy todennäköisemmin, jos
flotaationesteenä käytetään sokeriliuosta. Parhaiten ookystat tulevat esiin sedimentaatioon perustuvilla
menetelmillä.

Eimeria leuckarti Suomessa
Eimeria leuckarti -alkueläin näyttäisi olevan erittäin harvinainen Suomessa, sillä ainakaan Eläinlääketieteellisen tiedekunnan materiaalissa sitä
ei ole koskaan todettu. Harvinaisuus voi kuitenkin olla osittain näennäistä,
sillä hevosen ulostenäytteet tutkitaan tavallisimmin E. leuckarti-diagnostiikkaan huonosti soveltuvalla flotaatiomenetelmällä.

Eimeria leuckarti-ookysta poikkeaa morfologialtaan selvästi Eimeria-suvun muista edustajista. Lajille
tyypillisiä piirteitä ovat paksu kuori, tumman ruskea väri ja Eimeriaksi pokkeuksellisen suuri koko.

Cryptosporidium spp.

PROTOZOA

Tunnistaminen
Cryptosporidium on pienikokoinen alkueläin, jonka koko vaihtelee 2,0–6,0 µm:n välillä. Ulosteen mukana
ympäristöön joutuvat ookystat ovat hieman suurempia niiden halkaisijan ollessa 4,0–4,5 µm. Ookysta on
ympäristöön joutuessaan jo sporuloitunut, ja sen sisällä voidaan erottaa neljä banaanin muotoista sporo
tsoiittia. Se kykenee infektoimaan uuden eläimen välittömästi ilman monille kryptosporidien lähisukulaisille tyypillistä sporulaatioaikaa.

Elämänkierto
Isäntäeläin saa infektion suun kautta. Suolistossa ookystasta vapautuvat sporotsoiitit tunkeutuvat suolen
epiteelisolujen pintaosaan, jossa tapahtuu loisen suvuton (schitsogonia) ja suvullinen (gametogonia) lisääntyminen. Ensimmäiset ookystat muodostuvat kolmen vuorokauden kuluttua infektiosta.

Merkitys hevosen terveydelle
Ohutsuolen epiteelisolujen pintaosassa lisääntyvät
kryptosporidit aiheuttavat villusatrofiaa, joka johtaa imeytymis- ja ruuansulatushäiriöihin. Kliinisesti
kryptosporidioosi ilmenee usein voimakkaana ja
pitkäkestoisena ripulina, joka kuitenkin yleensä raCryptosporidium-alkueläimen ookystoja ripuliulosteessa. Näyte
on värjätty muunnellulla Ziehl-Nielsen-menetelmällä, jossa
kryptosporidit erottuvat haponkestävyytensä ansiosta punertavina. Voimakkaasti suurennettu valomikroskooppikuva.
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joittuu itsestään muutaman päivän kuluttua. Sairauteen voi liittyä yleisoireita kuten syömättömyyttä ja
kuivumista. Kryptosporidit ovat ilmeisesti varsin yleisiä hevosella, mutta kliinisesti oireilevia kryptosporidiooseja esiintyy käytännössä vain pikkuvarsoilla.

Tartunnan diagnostiikka
Diagnoosi perustuu ensisijaisesti ookystojen osoittamiseen ulostenäytteestä. Ookystat ovat pienikokoisia, mutta niiden havaitsemista voidaan helpottaa erikoisvärjäyksin. Ookystan ulkokuori on haponkestävä, ja tätä ominaisuutta hyödynnetään kryptosporididiagnostiikassa usein käytetyssä nk.
muunnellussa Ziehl-Nielsen -värjäyksessä. Kryptosporidioosin diagnostiikassa käytetään usein myös immunofluoresenssiteknikkaa. Eri kryptosporidikantojen tarkempi erottelu perustuu molekyylibiologisiin
menetelmiin.

Hevosten kryptosporidioosit Suomessa
Kryptosporidioosi lienee alidiagnosoitu varsojen ripulin aiheuttaja Suomessa.

Toksoplasma gondii on alkueläin, jonka suvullinen lisääntyminen tapahtuu kissan suolistoepiteelisoluissa. Kissa muodostaa muille eläinlajeille tartuntariskin erittäessään toksoplasman ookystoja ulosteidensa mukana ympäristöön. Monet lämminveriset eläimet hevonen mukaan lukien voivat saada
toksoplasmatartunnan ja toimia tartunnoissa väli-isäntänä. Hevonen saa tavallisimmin tartunnan ookystojen kontaminoimasta rehusta, juomavedestä tai laidunruohosta. Ookystoista vapautuu hevosen
suolistossa sporotsoiitteja, jotka tunkeutuvat suolen seinämän läpi ja leviävät imuneste- ja verenkierron
mukana eri puolille elimistöä. Elimistössä vaeltavia toksoplasma-alkueläimiä kutsutaan takytsoiiteiksi.
Takytsoiitit tunkeutuvat soluihin, lisääntyvät niissä kahtia jakautumisen kautta ja muodostavat soluun
rakkulamaisen rakenteen. Kun takytsoiittirakkulaan on kehittynyt 10–20 takytsoiittia, rakkula sekä solu,
jonka suojassa kehittyminen on tapahtunut, repeytyvät, ja vapautuvat takytsoiitit infektoivat uusia soluja. Infektion jatkuessa elimistön immuniteetti oppii kontrolloimaan toksoplasmoosia, ja takytsoiittien
kyky tunkeutua soluihin heikkenee. Samalla ne muuttuvat hidasliikkeisemmiksi bradytsoiiteiksi. Alkaa
muodostua suurikokoisia, tuhansia alkueläimiä käsittäviä kudoskystoja. Elimistön immuniteetti kontrolloi kudoskystoja ja pysäyttää repeytyneistä kystoista mahdollisesti vapautuvat bradytsoiitit. Bradytsoiittikystat säilyvät elimistössä tartuntakykyisinä vuosikausia. Jos kissa, joka ei koskaan ole saanut toksoplasmatartuntaa, syö bradytsoiittikystoja sisältävää lihaa, toksoplasman suvullinen lisääntyminen
käynnistyy jälleen. Mikäli bradytsoiitit joutuvat kissaeläimiin kuulumattomaan eläimeen, ne muuttuvat
jälleen nopealiikkeisiksi takytsoiiteiksi. Ne infektoivat soluja, lisääntyvät suvuttomasti ja muodostavat
lopulta bradytsoiittikystoja. Esimerkiksi hevonen voi joskus saada toksoplasmatartunnan, kun bradytsoiittikystoja sisältävä jyrsijä on vahingossa jauhautunut hevosen rehuihin.
Toksoplasmavasta-aineiden osoittamiseen perustuvissa tutkimuksissa on voitu todeta, että hevoset altistuvat varsin usein toksoplasmalle. Seropositiivisuus on hevosilla siten yleistä myös Suomessa.
Kyseessä ei kuitenkaan ole merkittävä taudinaiheuttaja hevoselle. Kirjallisuudesta löytyy ainoastaan
hajatietoa toksoplasman aiheuttamista neurologisista oireista yksittäisille hevosille.

Neospora spp.
Neospora on toksoplasmaa sekä rakenteeltaan että elämänkierroltaan muistuttava alkueläin.
Neospora-suvun merkittävin edustaja on Neospora caninum, jonka suvullinen lisääntyminen tapahtuu koiran ja koiraeläinten suolistoepiteelissä. Varmuudella hevoselle patogeeniseksi on osoittautunut Neospora hughesi, joka muodostaa N. caninumia pienempiä ja ohutseinäisempiä kudoskystoja.
N. hughesi -tartunta on riski tiineille tammoille, sillä se voi tunkeutua istukan kautta sikiöön. Se voi
aiheuttaa tammoilla abortteja ja vastasyntyneissä varsoissa heikkoutta ja halvausoireita. Aikuisilla hevosilla Neospora-tartunta on oireeton, ja esimerkiksi Ranskassa ja Yhdysvalloissa tehdyissä seologisissa
kartoituksessa yli 20 % hevosista todettiin Neospora-positiivisiksi.

PROTOZOA

Toxoplasma gondii
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Sarcocystis spp.
Sarcocystis equicanis, S. fayeri ja S. bertrami ovat alkueläimiä, joiden pääisäntänä toimivat koiraeläimet. Koirassa sarcokystikset ovat suolistoepiteelisolujen loisia. Hevonen saa tartunnan saadessaan loisen sporuloituneita ookystoja ruuansulatuskanavaansa rehun, laidunruohon tai kontaminoituneen juomaveden mukana. Sarcocystis lisääntyy suvuttomasti hevosen elimistössä ja lopputuloksena poikkijuovaiseen lihakseen
(sydän, pallea ja muut lihakset) muodostuu loisen kystamuotoja. Sarcocystis-kystojen esiintymistä lihaksissa
kutsutaan sarkosporidioosiksi. Loisen elämänkierto jatkuu, jos koiraeläin syö infektoitunutta hevosenlihaa.
Hevoselle sarcokystiksen suurimmillaan noin senttimetrin pituisista, vaaleina ja pesäkemäisinä juosteina
lihaksessa erottuvista kystoista ei yleensä koidu haittaa. Akuutin vaiheen infektioon liittyvinä oireina on
kuvattu lievää ruumiinlämmön nousua ja anemiaa. Lihaskystassa olevat, mikroskooppisen pienet, banaaninmuotoiset alkueläimet pystyvät ilmeisen hyvin vastustamaan hevosen elimistön puolustusreaktioita,
sillä kystoihin kohdistuu tyypillisesti vain
vähäinen tulehdusreaktio. Kystassa kuolevat Sarcocystis-loiset ilmeisesti menettävät suojautumiskykynsä, ja krooniseen
infektioon voi liittyä granulomatoottinen tai eosinofiilinen granulomatoottinen lihaskudoksen tulehdus.
Suomessa ei ilmeisesti esiinny hevoseen tarttuvia Sarcocystis-lajeja.
Tyypillinen Sarcocystis-muutos sydänlihaksesta peräisin
olevassa kudosleikkeessä valomikroskoopilla tarkasteltuna. Kuvan esimerkki on lampaan sydänlihaksesta.

Sarcocystis neurona
Tunnistaminen
EPM (Equine Protozoal Myeloencephalitis) on hevosella esiintyvä, selkäytimen ja/tai aivojen tulehdussairaus,
jonka aiheuttaa tavallisimmin Sarcocystis neurona -alkueläin. Hevosessa esiintyy loisen suvuttoman lisääntymisen muotoja, kystamaisia schitsontteja. Schitsonttien koko vaihtelee 5–35 µm:n välillä, ja ne sisältävät
4–40 pienikokoista (2–4 µm) merotsoiittia.

PROTOZOA

Elämänkierto
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S. neuronan elämänkierron suvullisen lisääntymisen vaiheet tapahtuvat opossumin suolistoepiteelissä. Hevonen saa tartunnan, kun tartuntaa kantavan opossumin ulosteissa erittyviä sporokystamuotoja joutuu
hevosen laidunruohoon, rehuun tai juomaveteen. Hevosen suolistossa sporokystasta vapautuu hermokudokseen tunkeutuvia merotsoiitteja. Loisen suvuttoman lisääntymisen seurauksena hermokudokseen
muodostuu schitsontteja.

Merkitys hevosen terveydelle
On arvioitu, että noin puolet USA:n hevospopulaatiosta altistuu Sarcocystis neurona -infektiolle jossakin elämänsä vaiheessa. Vain osa hevosista sairastuu kliinisesti oireilevaan neurologiseen sairauteen. Sairauden
itämisaika voi olla vuosiakin, ja esimerkiksi stressin arvellaan toimivan sairastumiselle altistavana tekijänä.
EPM on neurologisin oirein ilmenevä sairaus, jonka oireet ja niiden vakavuusaste voivat vaihdella huomattavasti. Tyypillisiä oireita ovat yleinen heikkous, ontuminen, liikkeiden holtittomuus, liikkumis- ja ylösnousemisvaikeudet sekä lihasatrofia. Myös pään ravistelua, näköhäiriöitä, epänormaalia hikoilua, jopa
keskushermostoperäisiä kohtauksia tavataan sairauden yhteydessä. Oireiden monimuotoisuus vaikeuttaa
sairauden diagnostiikkaa. Hoito on hankalaa, pitkäkestoista ja usein tuloksetonta. Ajoissa aloitetulla ponatsuriili-hoidolla voidaan oireita lievittää ja saada osa hevosista parantumaankin, edellyttäen, ettei hermokudoksessa ei ole ehtinyt syntymään peruuntumattomia vaurioita. Sairautta ennaltaehkäistään estämällä
opossumien pääsy hevosten laitumille, rehulatoihin tai muille alueille, joiden kautta tartunta hevosiin olisi
mahdollista. Tautia ennaltaehkäistään nykyisin myös rokottein.

Sarcocystis neurona Suomessa
Loisen elämänkierrosta johtuen (opossumi pääisäntänä) S. neurona-alkueläintä ei esiinny Euroopassa. EPMtartuntoja on kuitenkin diagnosoitu Yhdysvalloista tuoduilla hevosilla eri puolilla Eurooppaa. Vaikka Yhdysvalloista tuodaan Suomeen varsin runsaasti etenkin ravihevosia, on maamme ensimmäinen EPM-tapaus
kuitenkin tätä kirjoitettaessa (2006) yhä kokematta.

Klossiella equi
Klossiella equi on hevosen munuaisissa elävä kokkiidi-tyyppinen alkueläin. Lajin elämänkierto tunnetaan
huonosti. Hevonen saa tartunnan
ilmeisesti suun kautta, ja suolistossa
loisen sporotsoiitit tunkeutuvat
verenkiertoon. Loisen elämänkierron suvuttoman lisääntymisen ensimmäinen schitsogonia tapahtuu
glomerulusten endoteelisoluissa.
Toinen tapahtuu proksimaalitubulusten epiteelissä. Elämänkierron
suvullinen vaihe tapahtuu Henlen
lingon epiteelisoluissa ja, hevosessa
tapahtuvien elämänkierron vaiheiden päätteeksi, Klossiella-sporokystat kulkeutuvat virtsan mukana
ympäristöön. Voimakasasteiseen
tartuntaan voi liittyä munuaisten
epiteelisoluvaurioita sekä lymfosyyteistä ja plasmasoluista koostuvaa
tulehdusreaktiota. K. equi ei kuitenkaan aiheuta kliinisiä oireita, vaan se
on harmiton sivulöydös, johon voi
törmätä munuaiskudoksen histopatologisessa tutkimuksessa.

Klossiella equi –muutoksia hevosen munuaisten tubulusepiteelissä. Valomikroskooppikuva kudosleikkeestä. a) Kypsiä sporoblasteja. Kypsät sporoblastit muodostavat sporokystan, joka kulkeutuu virtsan mukana hevosen ympäristöön. b) Sporontti-vaihe, jossa sporoblasteja on säteittäisesti silmikoitunut sentraalisesti sijaitsevasta jäännöskappaleesta. c) Sporonttivaihe, jossa
sporoblastiien silmikoituminen on vasta alkamassa. Kaikki kohdissa a–c kuvatut kehitysvaiheet
nähdään myös vasemman puoleisessa yleiskuvassa. Kuva: Henrik Elvang Jensen.

Besnoitioosi on kokkiidi-tyyppisten alkueläinten aiheuttama tartunta. Hevosella ja aasilla esiintyvä laji
on B. benettii, vaikka joissakin kirjallisuuslähteissä
mainitaan myös naudalla esiintyvän B. besnoitin
tarttuvan hevoseen. Loisen suvullinen lisääntyminen tapahtuu lihansyöjäeläimen suolistoepiteelisoluissa. Hevonen saa tartunnan lihansyöjän
ulosteilla kontaminoituneen laidunruohon tai juomaveden välityksellä. Hevosessa Besnoitia muodostaa ihon ja ihonalaiskudoksen sidekudosta muodostaviin soluihin (fibroblasteihin) varsin suurikokoisia,
loisen bradytsoiittimuotoja sisältäviä kystoja. Kliinisesti tartunta ilmenee kroonisena, usein kutiavana
ihotulehduksena, johon liittyy karvanlähtöä ja ihon
jäkälöitymistä. Ihomuutoksia esiintyy tyypillisessä

PROTOZOA

Besnoitia spp.

Besnoitia-tartunnalle on ominaista bradytsoiittikystojen muodostuminen
dermikseen. Kuva on Besnoitia tarandi -tartunnasta poron nahanalaiskudoksessa, vastaavat muutokset nähdään myös hevosen besnoitioosissa.

21

tapauksessa erityisesti vatsapinnalla tai kaulan ja
sään alueella. Iholla voidaan tuntea näppylämäisiä
kohoutumia. Paksuuntunut iho voi halkeilla ja tihkua kudosnestettä. Pieniä paukamia saattaa kohota
myös silmän kovakalvolle tai nenä-nielun alueelle.
Orilla ja ruunalla nähdään usein esinahan ihon turpoamista.
Tartunta diagnosoidaan ihosta otetun koepalan
perusteella, jossa päälöydöksenä nähdään lähinnä
dermiksen alueella laajoja pyöreitä bradytsoiittien täyttämä kystoja. Kystoja ympäröivässä dermiksessa esiintyy fibroosia sekä pyörösoluinen,
lähinnä plasmasoluista ja lymfosyyteistä koostuva
tulehdusreaktio. Suomessa ei esiinny hevosen besnoitioosia. Samankaltainen sairaus esiintyy suhteellisen yleisenä suomalaisilla poroilla. Niillä tartunnan aiheuttaa kuitenkin oma Besnoitia-lajinsa,
Besnoitia tarandi.

Ylempi kuva: Valomikroskooppikuva muutosalueelta
peräisin olevasta kudosleikkeestä.
Alempi kuva: Bradytsoiitteja Besnoitia-kystan sisältä valomikroskooppikuvassa voimakkaasti suurennettuna.

Babesia equi ja B. caballi
Tunnistaminen
Hevosen punatauti l. babesioosi on puutiaisvälitteinen sairaus, jonka aiheuttajia ovat punasoluissa solunsisäisesti elävät Babesia equi- ja B. caballi -alkueläimet. B. caballi esiintyy punasoluissa usein päärynänmuotoisena, ja sen pituus on 2,5–4 µm. B. equi on jonkin verran pienempi, ja se muodostaa punasoluissa usein
maltanristin muotoisen kuvion. Uudemmassa kirjallisuudessa B. equi luokitellaan usein Theileria-sukuun
kuuluvaksi, ja sen lajinimi on Theileria equi.

PROTOZOA

Elämänkierto
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Sairauden vektorina voivat toimia Dermacentor-, Rhipicephalus- ja Hyalomma-sukujen puutiaiset. Puutiaisessa tapahtuu Babesia-alkueläinten suvullinen lisääntyminen. Puutiaisnaaraan ovareissa babesiat tunkeutuvat muniin, ja munista aikanaan kuoriutuvat puutiaiset voivat siten toimia babesioosin vektorina. Kun
puutiainen (toukka, nymfi tai aikuinen) kiinnittyy hevosen ihoon aloittaakseen veren imemisen, alkueläimet vaeltavat puutiaisen sylkirauhasiin. Sylkirauhasissa alkueläimistä kehittyy hevoselle tartunnan aiheuttavia sporotsoiitteja, jotka siirtyvät hevosen verenkiertoon puutiaisen syljen mukana. Hevosessa loiset
lisääntyvät silmikoitumalla punasolujen sisällä. Kun punasoluun on muodostunut kahdesta neljään uutta
Babesia-yksilöä, punasolu hajoaa, ja punasolusta vapautuvat alkueläimet infektoivat uusia punasoluja.

Merkitys hevosen terveydelle
Kliininen babesioosi on seurausta loisen elämänkiertoon liittyvästä punasolujen hajoamisesta sekä hajoamista seuraavasta hemolyyttisestä anemiasta. Sairauden itämisaika on 8–10 vuorokautta, ja kliinisten oireiden vakavuus riippuu suoraan hemolyysin vakavuusasteesta. Vakava-asteiselle, äkillisin oirein ilmenevälle
babesioosille on tyypillistä korkea kuume, syömättömyys ja vaaleat, joskus kellertävät limakalvot. Tilanne
voi komplisoitua nopeasti, jolloin voi ilmetä verenpaineen romahtamisesta aiheutuneita shokkivaurioita
useissa elimissä (hypotensiivinen shokki). Hevonen voi menehtyä vuorokauden tai kahden kuluessa kliinisten oireiden puhkeamisesta. Krooninen babesioosi voi kestää vuosia. Tällöin nähdään ainoastaan hemolyyttisen anemian seurauksena kuumeilua, väsymystä ja laihtumista. Osa hevosista voi olla oireettomia
taudinkantajia.

Tartunnan diagnosointi
Babesioosi diagnosoidaan osoittamalla alkueläimet esimerkiksi May-Grünwald-Giemsa -menetelmällä
värjätystä verisivelyvalmisteesta tai tutkimalla Babesia-vasta-ainetaso seerumiverinäytteestä. Nykyään on
käytössä myös PCR-menetelmään pohjautuva diagnostiikka.

Hevosen babesioosi Suomessa
Sekä B. equi että B. caballi ovat lämpimien maiden parasiitteja. Vektorina toimivaa Rhipicephaluspuutiaista tavataan meillä varsin usein joten ainakin periaatteessa hevosen babesioiden elämänkierto
voisi toteutua Suomessa. Suomea lähimpänä hevosen babesioosia tavataan Etelä-Euroopassa, Venäjän
eteläosissa ja Lähi-idässä. Sairautta on diagnosoitu satunnaisesti Suomessakin tuontihevosilla.

PROTOZOA

Hevosella esiintyvien Babesia-lajien erilaisia esiintymismuotoja punasoluissa.
Ylärivissä B. caballi ja alarivissä vastaavasti B. equi.
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Trematoda [imumadot]
Iso maksamato (Fasciola hepatica)
Tunnistaminen
Ison maksamadon eläinlääketieteellinen ja taloudellinen merkitys liittyy ensisijaisesti lammas- ja nautatalouteen. Maksamato on kuitenkin vain heikosti isäntälajispesifinen parasiitti. Se voi tarttua moniin koti- ja
villieläimiin, myös hevoseen. Täysikasvuinen maksamato on litteän lehtimäinen mato, joka on noin 3,5 cm
pitkä ja leveydeltään noin senttimetrin luokkaa. Loisen anterioripäässä on päämäinen, kolmionmuotoinen
uloke, josta posteriorisesti mato levenee nopeasti, jolloin muodostuvat isolle maksamadolle tyypilliset
”hartiat”. Imumadoille ominaisesti isolla maksamadolla on paljaallakin silmällä erottuvat oraalinen ja ventraalinen imukuppi. Maksamato on hermafrodiitti, joten samassa yksilössä on sekä uroksen että naaraan
sukuelimet. Maksamadolla on myös ruuansulatuskanava, joka päättyy suolenhaarojen umpipusseihin.
Maksamadolla ei siis ole peräaukkoa, vaan eritys tapahtuu liekkisolujen avulla. Ison maksamadon muna on
soikea, ohutkuorinen, suurikokoinen ja kooltaan noin 140 x 80 µm. Munan toisessa päässä on kansimainen
rakenne, operculum, ja munan täyttää kellertävän ruskea, rakeinen massa.

TREMATODA

Elämänkierto
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Ison maksamadon elämänkierto on varsin monimutkainen ja monissa tilanteissa maksamadon leviämistä
selkeästi rajoittava tekijä. Sappitiehyissä elävät maksamadot munivat munia, jotka sapen mukana kulkeutuvat suolistoon ja edelleen ulosteiden mukana ympäristöön. Munien on päästävä veteen, jossa munasta
kuoriutuu lämpimällä säällä noin viikossa ripsitoukka, miracidium. Kuoriutuneella toukalla on muutama
tunti aikaa löytää väli-isäntänä toimiva, vedessä elävä limakotilo. Toukka tunkeutuu kotiloon ja vaeltaa kotilon ruuansulatusrauhaseen, jonne muodostuu maksamadon elämänkierron seuraava vaihe, sporokysta.
Kotilossa maksamato lisääntyy suvuttomasti muodostamalla pussimaisia redia-vaiheita, joiden sisällä kehittyy cercarioita. Cercariat tunkeutuvat ulos redioista ja kotilosta. Ne uivat aktiivisesti häntänsä avulla kohden valoa, kiinnittyvät vesikasvillisuuteen, pudottavat häntänsä ja kehittävät ympärilleen paksun, monikerroksisen kapselin. Tässä vaiheessa niitä kutsutaan metacercarioiksi. Hevonen saa maksamatotartunnan
syömällä vesikasvillisuutta tai juomalla kontaminoitunutta vettä.
Ruuansulatuskanavassa metacercariat vapautuvat kapselistaan, tunkeutuvat suolenseinämän läpi vatsaonteloon ja vaeltavat maksaan. Ne tunkeutuvat maksan kapselin läpi maksaparenkyymiin ja sieltä edelleen
sappitiehyisiin. Aikuisia maksamatoja löytyy sappitiehyistä vajaan kolmen kuukauden kuluttua tartunnan
saamisesta.

Vasemmalla: Fasciola hepatica -maksamato
hevosen sappitiehyissä. Alla: Isoja maksamatoja. Oikealla: Imumatojen lajidiagnostiikan apuna käytetään värjäysmenetelmiä,
joiden avulla imumadon sisäelimet, ennen
kaikkea sukuelimet ja ruuansulatuskanava
saadaan selvästi näkyviin.

Merkitys hevosen terveydelle
Maksamatotaudin akuutissa vaiheessa suuri määrä
toukkia vaeltaa maksaparenkyymissä aiheuttaen
maksasoluvaurioita ja verenvuotoja. Kroonisessa
vaiheessa aikuiset maksamadot aiheuttavat sappitiehyissä tulehdusmuutoksia, seinämän paksuuntumista, tukoksia, laajentumista ja sidekudostumista.
Kliinisinä oireina voidaan nähdä suorituskyvyn
heikkenemistä ja yleistä huonokuntoisuutta. Myös
ruokahalun vaihtelua, ihon yliherkkyysreaktiota ja
ripulioireita on liitetty hevosen maksamatotartuntoihin.

Imumatojen elämänkierrolle luonteenomainen piirre on niiden suvuton lisääntyminen kotiloväli-isännässä. Kuvassa Lymnae-limakotilo, jonka esiintyminen on elinehto ison maksamadon menestymiselle.

Tartunnan diagnostiikka
Diagnoosi perustuu tyypillisten munien osoittamiseen ulostenäytteestä. Maksamadon munat – kuten imumatojen munat yleensä – ovat suhteellisen
painavia. Niiden löytyminen flotaatiomenetelmällä
edellyttää, että tutkimuksessa käytetään sokeriliuosta tai muuta nestettä, jonka ominaispaino on
yli 1,3. Diagnostiikassa voidaan käyttää myös sedimentaatioon perustuvia tekniikoita.

Iso maksamato Suomessa
Iso maksamato on vaativan elämänkiertonsa takia
nykyisin harvinainen loinen kaikilla kotieläimillä
Suomessa. Hevosen Fasciola-tartuntoja on kuitenkin diagnosoitu useita kertoja maassamme.

Lymnae-kotilossa esiintyviä maksamadon suvuttoman lisääntymisen kehitysvaiheita ovat sporokysta, redia ja cercaria. Kuvassa on kuvattu morfologisesti ison maksamadon kaltaisen imumadon redia, jonka sisällä erottuu
kehittyviä cercarioita. Redian vieressä on yksi redian jo jättänyt hännällinen cercaria. Cercaria jättää kotiloväli-isännän, ui veden pintaan, kiinnittyy
vesikasveihin ja pudottaa häntänsä muodostaen pääisännälle infektiivisen
muodon, metacercarian.

Imumatotartunnat ovat erittäin harvinaisia suomalaisilla hevosilla. Lämpimissä ja kosteissa maissa, joissa hevonen-limakotilo -yhteys
on turvattu, imumatotartunnat ovat selvästi yleisempiä. Näissä maissa imumatojen lajikirjokin on paljon laajempi. Hevosella esiintyviä imumatoja esiintyy mm. Gastrodiscoides- (vasemmalla) ja Schistosoma-sukujen imumadoissa. Schistosoma-lajit elävät laskimoverenkierrossa, tavallisimmin suoliliepeen alueella. Hevosella nenäontelon verisuonissa elävä Schistosoma nasalis voi aiheuttaa ylempien
hengityteiden limakalvon paksuuntumista, märkäistä tai limaista sierainvuotoa sekä kuorsaavaa hengitysääntä.

TREMATODA

Muut imumatotartunnat hevosilla
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CEstoda [heisimadot]
Hevosen heisimato (Anoplocephala perfoliata)
Tunnistaminen
Anoplocephala perfoliata on ainoa Suomessa esiintyvä, hevosen suolistossa elävä heisimatolaji. Se on yleensä
2–3 cm pitkä, mutta se voi saavuttaa 8 cm pituuden. Madossa voidaan erottaa pieni, 2–3 mm:n suuruinen,
neljällä imukupilla varustettu pää (scolex). Scolex-osaan liittyy lajituntomerkki, paljain silmin havaittavat, liperimäiset ulokkeet. Muu osa matoa koostuu jaokkeista, jotka ovat leveitä ja erittäin lyhyitä. Jaokkeiden lyhyydestä johtuen A. perfoliatan jaokkeellisuus jää herkästi havaitsematta. Kussakin jaokkeessa on sekä urosettä naaraspuoliset sukuelimet. A. perfoliata -muna on epäsäännöllisen muotoinen, halkaisijaltaan 65–85 µm.
Munassa voidaan erottaa päärynänmuotoinen rakenne (pyriform apparatus) ja sen sisällä alkio väkäsineen.

Elämänkierto
Heisimadoille ominaisesti myös hevosen heisimato vaatii väli-isännän tarttuakseen toiseen hevoseen.
Aikuiset heisimadot elävät hevosen ohutsuolen loppuosassa, umpi- ja paksusuolessa imukupeillaan suo-

ELÄMÄNKIERTO

CEstoda

Anoplocephala perfoliata

1. aikuiset heisimadot elävät hevosen ohutsuolen loppuosassa, umpisuolessa ja paksusuolessa imukupeillaan suolen seinämään kiinnittyneenä. madon loppupäästä irtoaa munia sisältäviä jaokkeita, joista vapautuvat munat kulkeutuvat ulosteiden mukana laitumelle.
2. heisimatotartunnassa toimii väli-isäntänä Oribatidae-punkki. heisimadon munat joutuvat punkin elimistöön punkkien käyttäessä
ravinnokseen hevosen ulosteiden sisältämää orgaanista materiaalia. Punkin ruumiinontelossa heisimatotoukka kehittyy hevoselle
tartunnan aiheuttavaan kystikerkoidi-vaiheeseen.
3. laiduntavat hevoset saavat heisimatotartunnan, kun tartuntaa kantavia punkkeja joutuu hevosen ruuansulatuskanavaan laidunruohon mukana. Punkki hajoaa hevosen ruuansulatuskanavassa, jolloin punkin sisällä oleva heisimatotoukka vapautuu. kehittyminen
aikuiseksi tapahtuu suolessa tartuntaa seuraavien 4–10 viikon aikana.
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len seinämään kiinnittyneenä. Madon loppupäästä irtoaa munia sisältäviä jaokkeita, jotka usein hajoavat
jo hevosen suolistossa. Jaokkeesta vapautuvat munat kulkeutuvat ulosteiden mukana laitumelle. Munat
joutuvat Oribatidae-punkkien syömiksi punkkien käyttäessä ravinnokseen hevosen ulosteiden sisältämää
orgaanista materiaalia. Oribatidae-punkit ovat yleisiä laidunruohossa, ja niitä esiintyy runsaasti erityisesti
luonnonlaitumilla. Punkin ruumiinontelossa heisimatotoukka kehittyy hevoselle tartunnan aiheuttavaan kystikerkoidi-vaiheeseen. Kystikerkoidin
kehittyminen kestää kahdesta neljään kuukautta.
Laiduntavat hevoset saavat tartunnan, kun tartuntaa kantavia punkkeja joutuu hevosen ruuansulatuskanavaan laidunruohon mukana. Punkki hajoaa
hevosen ruuansulatuskanavassa, jolloin punkin sisällä oleva heisimatotoukka vapautuu. Heisimadon
kehittyminen aikuiseksi tapahtuu suolessa, ja se
kestää 4–10 viikkoa.

Heisimatotartunnat ovat hevosella yleensä oireettomia. Madot kuitenkin suosivat kiinnittymiskohtanaan kapeaa ileo-caecale -aukkoa, jossa ohutsuoli
päättyy umpisuoleen. Kiinnittymiskohdassaan
heisimadot aiheuttavat epiteelivaurioita, eroosioita
sekä suolenseinämän paksuuntumista. Kroonisen
suolistoloistartunnan klassiset tuntomerkit, kuten
heikkokasvuisuus, huono karvapeitteen laatu ja
vatsan turvotus, eivät ole heisimatotartunnoille
tyypillisiä. Kliinisesti oireilevassa heisimatotartunnassa nähdään yleensä akuutti taudinkuva. Siihen
liittyy spasmodinen koliikki tai muita ähkyoireita,
pahimmillaan jopa suolitukos tai -repeytymä.
Monet ongelmista liittyvät ileo-caecaali-alueelle.
Anoplocephalan tiedetään sisältävän asetyylikolinesteraasi-entsyymiä siinä määrin, että ainakin
massiivinen matotartunta voisi hidastuttaa hevosen ileumin peristaltiikkaa merkittävästi. Vaikka
hevosen elimistö muodostaakin vasta-aineita heisimatoja vastaan, immuniteetin muodostuminen on
vain heikkoa. Monista muista loislajeista poiketen,
hevosen heisimato on yleisempi aikuisilla hevosilla
kuin varsoilla. Heisimatotartunta on hevosella sitä
todennäköisempi, mitä enemmän hevonen viettää
aikaansa laitumella.

CESTODA

Merkitys hevosen terveydelle

Ylinnä: Kaksi Anoplocephala perfoliata –heisimatoa Strongylus- ja
Cyathostominae-matojen ympäröiminä
Keskellä: A. perfoliata-heisimadon pää eli scolex pyyhkäisyelektronimikroskooppikuvassa. Selvästi erottuvat neljä imukuppia mahdollistavat kiinnittymisen suolen limakalvoon. Scolex- ja kaulaosan
rajakohdassa näkyvät liperimäiset tai rusettimaiset ulokkeet, joka
on lajille tyypillinen piirre. Kaulaosasta alaspäin näkyy leveistä ja
erittäin lyhyistä jaokkeista koostuva strobila-osa.
Vasemmalla: A. perfoliata –muna on halkaisijaltaan noin 80 µm:n
luokkaa. Se on tyypillisesti hieman kulmikas tai D-kirjaimen muotoinen. Munan sisällä erottuvan päärynänmuotoisen rakenteen
sisällä on heisimadon alkio.
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Tartunnan diagnostiikka
Ulostenäytteestä voidaan hyvällä onnella löytää madon loppupäästä irronneita pieniä jaokkeita. Koska munien
esiintyminen ulosteissa on satunnaista, heisimatomunien varalta kielteiseksi todettu ulostenäytetutkimus ei
sulje pois heisimatotartunnan mahdollisuutta. Erityiskäsittelyllä sedimentaatio-flotaatiomenetelmän osumatarkkuutta voidaan parantaa. Hevosen heisimatotartuntadiagnostiikkaan on kehitetty myös serologinen menetelmä, jonka avulla heisimatotartunta voidaan diagnosoida varsin luotettavasti seerumiverinäytteestä.

Heisimatojen torjunta
Useimmat hevoselle tavallisimmin käytetyistä loishäätölääkkeistä eivät tehoa heisimatoihin. Siten onkin otaksuttu, että loishäädöt ovat osittain jopa suosineet heisimatoa vähentämällä kilpailevia sukkulamatolajeja hevosen suolistossa. Ennen heisimatojen häätöön tähtäävien loishäätöjen laajamittaisempaa
aloittamista kaikkialta maailmasta raportoitiin selvää yleistymistä hevosen heisimatojen esiintymisessä.
Heisimatojen torjuntaan käytetään pratsikvantelia tai pyranteelisuoloja sisältäviä valmisteita. Koska heisimatotartunta on aina peräisin laitumelta, pyritään oikein ajoitetulla loishäädöllä ehkäisemään heisimatojen aiheuttamat ongelmat hevosella ja samalla estämään laidunten kontaminaatio. Heisimatohäädön
sijoittaminen kevättalveen estää laidunten kontaminaation tehokkaasti. Näin toimittaessa heisimadoille
annetaan kuitenkin koko sisäruokintakausi aikaa kehittyä ja aiheuttaa ileo-caecaali-alueen ongelmia isännälleen. Suomen olosuhteissa heisimatohäätö tulisikin ajoittaa syksyyn, ajankohtaan, jolloin laidunkausi
on kokonaan ohi. Tutkijoille riittää vielä paljon selvitettävää Oribatidae-punkeista ja heisimadon kystikerkoidien säilymisestä niissä. Varma – joskaan ei mielekäs – tapa torjua heisimatotartunnat on estää hevosia
laiduntamasta.

Heisimadot Suomessa
Suomalaisessa teurastamomateriaaliin perustuvassa tutkimuksessa tätä maassamme ennen harvinaista
loislajia todettiin 23 %:lla hevosista (Kauhanen 1997). Viime vuosina heisimatohäädöt on otettu osaksi hevosten loistorjuntaohjelmia. Näyttäisi siltä, että myös heisimadot ovat liittymässä harvinaistuvien suolistoloisten joukkoon.

CESTODA

Muut hevosen heisimadot
Hevosen suolistossa elää kaksi muutakin heisimatolajia. Niistä kumpaakaan ei kuitenkaan ole koskaan tavattu Suomessa.
Pienikokoinen Paranoplocephala mamillana on pisimmilläänkin vajaan viiden senttimetrin mittainen ja leveydeltään puolen
senttimetrin luokkaa. Se elää ohutsuolen alueella, ja sitä voidaan harvoin tavata myös mahalaukussa. Muna muistuttaa A. perfoliatan
munaa, mutta se on hieman pienikokoisempi. P. mamillana -heisimatotartuntaan ei tiettävästi liity kliinisiä oireita. Hevosen
heisimadoista selkeästi suurikokoisin on Anoplocephala magna, joka voi olla jopa 80 cm pitkä leveyden ollessa 2,5 cm:n luokkaa.
Myös A. magna elää ohutsuolessa erityisesti jejunumin alueella. Myös A. magna -tartunta on yleensä oireeton. Poikkeustapauksissa
se on kuitenkin liitetty suolistotulehduksiin ja jopa suolen perforaatioon.

Hydatidikysta (Echinococcus granulosus, Echinococcus equinus)
Tunnistaminen
Echinococcus granulosus on Taenidae-heimoon kuuluva heisimato, jonka pääisäntänä toimivat koiraeläimet. Aikuinen mato on ainoastaan noin 6 mm:n pituinen. Mato koostuu scolex-osan lisäksi kolmesta tai neljästä jaokkeesta. Scolex-osasta kauimmaisena oleva jaoke on selkeästi suurin, ja se muodostaa noin puolet
madon kokonaispituudesta. Hevosessa esiintyvä ekinokokin muoto on maksan hydatidikysta. Se on ympäröivästä kudoksesta vaaleampana erottuva ja kohoava, paksuseinäinen, nesteen täyttämä kysta. Se voi
olla halkaisijaltaan useiden senttimetrien suuruinen. Kystan sisällä on nestettä sekä paljaallakin silmin havaittavia, kalvon peittämiä protoscolex -rykelmiä. Hydatidikysta voi olla joko yhdestä suuresta ontelosta tai
useista lokeromaisista rakenteista koostuva uudismuodostuma. Monilokeroista hydatidikystaa ei tule sekoittaa vaarallisemman ekinokokkilajin E. multiloculariksen alveolaariseen hydatidikystaan. Monilokeroista
hydatidikystaa pidetään usein ekinokokin hevoskiertoon sopeutuneen muunnoksen (Echinococcus equinus)
aiheuttamana. Yhden kystaontelon muodostava ekinokokki on tavallisimmin lampaalla esiintyvän ekinokokin (E. granulosus) aiheuttama.
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Echinococcus granulosus

Aikuisia heisimatoja esiintyy koiraeläinten suolistossa. Tartunnan väli-isäntänä toimivat kasvissyöjäeläimet. Hevonen saa tartunnan, kun se
syö heisimadon munilla kontaminoitunutta laidunruohoa. Hevosen maksaan kehittyy koiraeläimille heisimatotartunnan aiheuttava hydatidikysta. Hydatidikystassa tapahtuu heisimadon suvutonta lisääntymistä. Koiraeläimet saavat ekinokokkitartunnan syömällä hydatidikystan.

Koiraeläimet saavat ekinokokkitartunnan syömällä väli-isäntänä toimivan kasvissyöjän sisäelimissä olevan hydatidikystan. Kystan sisältämistä protoscolekseista kehittyy koiraeläimen suolistossa aikuisia heisimatoja. Heisimadon loppupäästä irtoaa munia sisältäviä jaokkeita, jotka kulkeutuvat ulosteiden mukana ympäristöön.
Kun munia joutuu väli-isännän elimistöön, toukat kuoriutuvat ja vaeltavat maksaan tai keuhkoihin. Väli-isännän elimistöön kehittyy koiraeläimille tartunnan aiheuttava muoto, hydatidikysta. E. granulosus-heisimadolla
esiintyy runsasta geneettistä vaihtelua lajin sisällä. Lajista tunnetaan useita muunnoksia, joille on tyypillistä
sopeutuminen tiettyyn koiraeläinlajiin ja samalla tiettyyn väli-isäntälajiin. Suomessa esiintyy harvinaisena
Echinococcus granulosus on koiraeläimissä elävä reilun puolen senttimetrin pituinen heisimato. Pyyhkäisyelektronimikroskooppikuvassa erottuvat selvästi suolen seinämään kiinnittymisen mahdollistava, väkäsellinen kärsärakenne (rostellum) sekä kolme jaoketta, joista distaalisin on suurikokoinen.

CESTODA

Elämänkierto
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Yllä: Yksilokeroinen, noin mandariinin kokoinen hydatidikysta hevosen maksasssa. Kuvassa kysta on
halkaistuna. Kystan sisäseinämässä
erottuu pieninä kohoutumina tytärkystoja. Tytärkystoja ja niiden
sisältämiä protoscolex-rakenteita
nähdään kystan sisältämän nesteen
joukossa.
Keskellä vasemmalla: Monilokeroinen hydatidikysta halkaistuna.
Keskellä oikealla: Kokonainen hydatidikysta.
Alinna: Varsinkin villien koiraeläinten
suolistoloisena tavataan Suomessakin Taenia hydatigena -heisimatoa.
Koiraeläimille tartunnan aiheuttavaa
toukkamuotoa väli-isäntäeläimessä
kutsutaan Cysticercus tenuicollikseksi ja
sen useista nesterakkuloista koostuvia
kystarakenteita tavataan erityisesti
märehtijöiden – joskus myös hevosen – vatsaontelon elinten kalvoilla.
Tartuntaan ei liity kliinisiä oireita, ja
kyseessä on yleensä lihantarkastustai ruumiinavauslöydös.

CESTODA

Yllä: Pyyhkäisyelektronimikroskooppikuva hydatidikystan seinämästä. Kuvassa erottuu tytärkystoja
sekä niiden sisältä ulos pursuavia protoskolekseja.
Kustakin protoskoleksista kehittyy ekinokokkiheisimato, mikäli hydatidikysta päätyy koiraeläimen
ruuansulatuskanavaan.
Oikealla: Ekinokokin protoskolekseja valomikroskooppikuvassa. Aikuiselle heisimadoille ominaiset väkäset
erottuvat selvästi kunkin protoskoleksin sisällä.

poronhoitoalueella susi-poro/hirvi -elämänkiertoon sopeutunut ekinokokki. Erityisesti Brittein saarilla, mutta
myös muualla Euroopassa, esiintyy E. granulosus-alalaji, josta käytetään myös nimitystä E. granulosus equinum.
Tämän ekinokokin väli-isäntänä toimii hevonen. Näyttäisi siltä, että tämä hevosessa esiintyvä alalaji tullaan
erottamaan omaksi ekinokokkilajikseen (Echinococcus equinus) lähitulevaisuudessa.

Merkitys hevosen terveydelle
Hydatidikystasta ei aiheudu harmia hevoselle, ja kystamuutos onkin tavallisesti teurastuksen, ruumiinavauksen tai kirurgian yhteydessä tehty sivulöydös. Joissakin kirjallisuuslähteissä on arvioitu, että hydatidikystamuutoksia esiintyisi noin 10 %:lla Brittein saarten hevosista.

Hydatidikystat Suomessa
Kumpaakin hydatidikystatyyppiä tavataan aika ajoin tuontihevosten maksoissa Suomessakin.
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Nematoda [Pyörö- l. SUKKULAMADOT]
Suolinkainen (Parascaris equorum)
Tunnistaminen
Suolinkainen on suuren kokonsa vuoksi helppo erottaa hevosen muista suolistoloisista. Naaras voi saavuttaa jopa 50 senttimetrin pituuden, ja uroskin voi olla 25 senttimetrin mittainen. Madon paksuus on lyijykynän luokkaa. Suolinkaiset ovat valkoisia tai vaalean punertavia matoja. Niitä tarkemmin tutkittaessa havaitaan pallomainen laajennus madon anterioripäässä. Se koostuu suolinkaisille tyypillisistä huulista. Muna
on pyöreähkö (100 x 90 µm) ja kellertävänruskea, ja sitä kattaa paksu ja epätasainen kuori. Ulostenäytteitä
tutkittaessa tavataan ajoittain myös sileäkuorisia suolinkaisen munia.

Elämänkierto
Ohutsuolessa elävä suolinkaisnaaras on erittäin tehokas munantuottaja. Munat kulkeutuvat ulosteiden mukana ympäristöön. Munassa kehittyy hevoselle tartunnan aiheuttava L3-toukkamuoto muutamassa viikossa.
Munankuoren suojaamana suolinkaistoukka säilyttää tartuntakykynsä vaikeissakin ympäristöolosuhteissa
vuosien ajan. Toukkamuoto vapautuu munankuoresta munan jouduttua hevosen ruuansulatuskanavaan.
Suolinkaistoukka tunkeutuu suolen seinämään ja aloittaa vaellusvaiheen. Se kulkeutuu ensin maksaan (48
tunnin kuluttua infektiosta), josta vaellus jatkuu verenkierron mukana sydämeen ja edelleen keuhkoihin
(7–14 vuorokautta infektiosta). Keuhkoihin saavuttuaan toukat tunkeutuvat keuhkorakkuloiden kautta hengitysteihin ja nousevat keuhkoputkia ja henkitorvea myöten nieluun. Nielusta ne joutuvat nieltyinä takaisin
ruuansulatuskanavaan, jossa kehittyminen aikuisiksi madoiksi tapahtuu. Tartunnan saamishetkestä aikuisiin
suolinkaisiin kuluva aika on 70–115 vuorokautta.

NEMATODA

Merkitys hevosen terveydelle
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Suolinkaisia esiintyy tyypillisesti varsoilla noin 15. elinkuukauteen saakka. Vanhemmilla hevosilla on yleensä
tehokas, hevosen loppuelämäksi tartunnoilta suojaava immuniteetti suolinkaisia vastaan. Sekä aikuiset madot että elimistössä vaeltavat toukat voivat aiheuttaa sairausoireita, joiden vakavuus riippuu matojen määrästä. Lievä suolinkaisinfektio on yleensä oireeton. Vaelluksensa keuhkovaiheessa olevat suolinkaistoukat
Suolinkaiset ovat hevosessa tavattavista loisista suurikokoisimpia, ja ne voivat olla lähes puolimetrisiä. Kuvassa ryhmä suolinkaisia. Uroksen tunnistaa pienemmän koon ja koukkumaisen posterioripään perusteella.

voivat aiheuttaa kuumetta, yskää ja sierainvuotoa.
Hengitystieoireet voivat olla voimakkaammat vanhemmalla varsalla, sillä uudelleeninfektiossa elimistön immuunijärjestelmä on jo virittäytynyt puolustuskannalle. Elimistön suolinkaisiin kohdistuva
immuunivaste näkyy tällöin tyypillisesti voimakkaampana oireiluna. Aikuiset suolinkaiset aiheuttavat huonokasvuisuutta, yleistä huonokuntoisuutta,
vatsan turvotusta, ripulia ja ähkyoireita. Voimakasasteinen suolinkaistartunta voi pahimmillaan johtaa
suolen tukkeutumiseen ja puhkeamiseen, jolloin
varsa menehtyy vatsakalvon tulehdukseen. Suolen
tukkeutuman riski on erityisen suuri, kun massiivisesta suolinkaistartunnasta kärsivälle varsalle annetaan suolinkaisiin tehoava loishäätö.

Tartunnan diagnostiikka

Ylinnä: Suolinkaisen anterioripää lähikuvassa. Suurikokoiset huulimaiset
rakenteet muodostavat vaikutelman pallomaisesta päästä. Kyseessä on
hevosen suolinkaiselle tyypillinen, paljaallakin silmällä nähtävä rakenteellinen ominaisuus.
OIkealla: Pyyhkäisyelektronimikroskooppikuva suolinkaisen anterioripäästä. Kolme huulimaista rakennetta (dorsaalinen ja kaksi ventrolateraalista)
näkyvät selvästi.
Alla: Pyyhkäisyelektonimikroskooppikuva huulirakenteita reunustavista
hammasmaisista kutikularakenteista.

NEMATODA

Suolinkaistartunnan mahdollisuus tulisi aina pitää
mielessä, kun potilaana on alle 2-vuotias, yleisestä
huonokuntoisuudesta kärsivä hevonen. Koska suolinkaisnaaraat ovat tehokkaita munantuottajia, ulostenäytteen flotaatiotutkimuksessa löytyy yleensä
runsaasti munia. Suuri munamäärä voi johtaa myös
harhaan, sillä suurikaan määrä munia ulostenäytteessä ei välttämättä ole merkki massiivisesta tartunnasta. Suolinkaistartunnasta kärsivällä hevosella
voi esiintyä lisääntyneesti eosinofiilisia granulosyyt-
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nEmatoda

Parascaris equorum

1. aikuiset suolinkaiset elävät ohutsuolessa. naaraan munimat munat kulkeutuvat ulosteiden mukana ympäristöön.
2. munat ovat paksukuorisia, ja ne kestävät hyvin ankariakin ympäristöolosuhteita. munan sisään kehittyy hevoselle tartunnan aiheuttava toukkamuoto l3, jonka kehittyminen kestää loisen kannalta ihanteellisissakin olosuhteissa useita viikkoja.
3. hevonen saa tartunnan, kun tartuntakykyisiä toukkia sisältäviä munia joutuu hevosen ruuansulatuskanavaan. ruuansulatuskanavassa toukkamuoto vapautuu kuoresta, tunkeutuu suolen seinämään ja aloittaa vaellusvaiheen.
4. toukka kulkeutuu ensin maksaan, josta vaellus jatkuu verenkierron mukana sydämeen ja edelleen keuhkoihin.
. keuhkoihin saavuttuaan toukat tunkeutuvat keuhkorakkuloissa hengitysteihin, josta ne nousevat keuhkoputkia ja henkitorvea myöten nieluun. nielusta ne joutuvat nieltyinä takaisin ruuansulatuskanavaan, jossa kehittyminen aikuiseksi tapahtuu.

tejä valkosolujen erittelylaskennassa. Eosinofiilien runsasta esiintymistä varsan trakealima- tai BAL (broncho-alveolar lavage)-näytteessä pidetään usein viitteenä parasiittien aiheuttamasta keuhkotulehduksesta.

Suolinkaistartuntojen torjunta
Kaikki Suomessa markkinoilla olevat hevosen suolistoloishäätöön rekisteröidyt matolääkkeet (pyranteelisuolat, bentsimidatsolit, avermektiinit ja milbemysiinit) tehoavat varsin hyvin aikuisiin suolinkaisiin. Suolinkaiset ovat sukkulamadoista sitkeimpiä, ja niiden häätöön vaaditaan monia muita matoja korkeampia
lääkeainepitoisuuksia. Suolinkaiset ovat nimenomaan varsojen ongelma, ja niitä ei tarvitse ottaa huomioon suunniteltaessa loishäätöohjelmia aikuisille hevosille. Fenbendatsolia käytetään monissa maissa hevoselle annostasolla 5 mg elopainokiloa kohden (Suomessa suositusannos on 7,5 mg elopainokiloa kohden).
Ilmeisesti suolinkaisten tehokas eliminointi vaatisi kuitenkin annostasoa 10 mg/kg, joka on esimerkiksi
Yhdysvalloissa suositeltu fenbendatsoli-annostaso pikkuvarsoille. Tätä ominaisuutta voidaan hyödyntää
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hoidettaessa varsaa, jolla on massiivinen suolinkaistartunta. Hoito voidaan tällöin aloittaa fenbendatsolilla
annostasolla 5 mg elopainokiloa kohden, jolloin suolinkaisia vastaan saavutettava teho on 50 prosentin
luokkaa. Matojen eliminaatio on tällöin tehottomampaa ja hitaampaa, joten kuolleista madoista johtuvan
suolitukoksen riski pienenee. Suolinkaisiin paremmin tehoava loishäätö voidaan antaa noin viikon kuluttua. Ivermektiini tehoaa aikuisten suolinkaisten lisäksi myös vaeltaviin toukkiin samoin moksidektiini. On
kuitenkin muistettava, ettei moksidektiinia saa antaa alle kuuden kuukauden ikäiselle varsalle.
Suolinkaistoukkien vaellus päättyy suoleen. Suolessa madon aikuistuminen ja munantuotannon alkaminen kestää vajaat kaksi kuukautta. Mikäli varsalle käytetään vain aikuisiin suolinkaisiin tehoavaa lääkitystä,
loishäätö tulisi toistaa noin kahden kuukauden välein. Suolinkaistartunnoista on vaikea päästä kokonaan
eroon. Tartuntojen säilymisen tallissa takaavat ennen kaikkea suolinkaisnaaraan tehokas munantuotanto
sekä munien kestävyys vaikeissakin ympäristöolosuhteissa. Suolinkaistartuntaa poteva varsa levittää usein
useita miljoonia munia päivässä ympäristöönsä. Koska suolinkaistoukka ei vapaudu munankuoresta elimistön ulkopuolella, suolinkaiset eivät vaadi laidunolosuhteita tarttuakseen. Hevoset saavatkin suolinkaistartunnan usein karsinasta tai ulkotarhasta. Suolinkaistoukka puolestaan säilyy elinvoimaisena vuosikausia
paksun munankuoren suojaamana. Tartuntojen leviämistä edesauttaa munien tahmeapintainen kuori,
joka mahdollistaa munien tehokkaan kulkeutumisen paikasta toiseen esim. jalkineiden tai hoitovälineiden
mukana. Koska suolinkaisen prepatenssiaika on vähintään 70 vuorokautta, suolinkaismunien joutumista
hevosten elinympäristöön voidaan estää antamalla pikkuvarsalle loishäätö jo noin kahden kuukauden
iässä, siis ennen kuin edellä mainittu 70 vuorokauden aikaraja täyttyy. Myös talli-, laidun- ja tarhahygienialla on suuri merkitys suolinkaistartuntojen ennaltaehkäisyssä.

Suolinkaiset Suomessa
Suolinkaiset ovat suomalaisilla hevosilla yleisiä, ja ne tulee ottaa huomioon varsojen ja nuorten hevosten
loishäätöjä suunniteltaessa.

NEMATODA

Vasemmalla: Mikroskooppikuva suolinkaisen munasta. Suolinkaisnaaras on erittäin tehokas munantuottaja, se voi munia 200 000 munaa vuorokaudessa.
Muna on ruskehtava ja halkaisijaltaan n. 100 µm. Ulkokuori on paksu, pinnaltaan tahmea ja epätasainen. Munan kuoren suojaamana toukka voi säilyä vuosia
tartuntakykyisenä. Oikealla: Hevosen suolinkaisella esiintyy myös sileäpintaisia munia. Kuvan munassa alkionkehitys on jo alkanut, ja alkio on 2-soluasteella.

Strongylus vulgaris
Tunnistaminen
Suomessa esiintyy kahta Strongylus-lajia: Strongylus vulgaris ja Strongylus edentatus. Suvun kolmatta edustajaa Strongylus equinus -matoa ei tiettävästi esiinny Suomessa. Strongylusten väri vaihtelee vaalean kellertävänvalkoisesta punaiseen. Punainen väri ja toukkien esiintyminen verenkierrossa ovat toimineet monissa
kielissä innoittajana, kun tälle matolajille on keksitty nimeä (englanninkielessä: ”bloodworm”, ruotsinkielessä: ”blodmask”).
Aikuiset Strongylus vulgaris -madot ovat 1,5–2,5 cm pituisia, tummanpunaisia matoja, jotka elävät hevosen paksusuolessa. Madossa voidaan paljaallakin silmällä erottaa hyvin kehittynyt, leveyttään syvempi
suuontelo sekä urosmadon parittelubursa. S. vulgariksen lajipiirre on suuontelossa olevat kaksi pyöreää
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Yllä: Valomikroskooppikuva S. vulgaris -madon anterioripäästä. Suurikokoinen suuontelo sekä suuaukkoa reunustava kruunumainen corona radiatarakenne näkyvät selvästi. Hiirenkorvan muotoiset hammasmaiset rakenteet suuontelon pohjassa ovat lajille tyypillinen rakenteellinen piirre.
Kuva: Vitalij Kharchenko ja Tetyana Kuzmina.
Ylinnä oikealla: Muovivalu S. vulgaris -tartunnan vaivaaman hevosen arteria mesenterica cranialiksesta haaroineen. Strongylus-toukat valtimossa ovat
aiheuttaneet valtimolaajentuman l. aneurysman.
Oikealla keskellä: S. vulgaris -toukkien aiheuttama matoaneurysma avattuna. Strongylus-toukkien lisäksi aneuryman sisällä on tulehduseritettä,
fibriiniä sekä verihyytymiä.
Oikealla: Valomikroskooppikuva histologisesta leikkeestä, joka on tehty S.
vulgaris -toukkien aiheuttamasta matoaneurysmasta. Kuvassa nähdään
fibriiniä, tulehdusreaktio sekä pitkittäisleikkaus S. vulgaris -toukasta.
Suuontelo sekä suuontelon pohjalla sijaitsevat hammasmaiset rakenteet
(nuoli) näkyvät leikkeessä selvästi.

hiirenkorvanmuotoista ”hammasrakennetta”. Soikeassa ja sileän ohutkuorisessa (90 x 50 µm) munassa voidaan erottaa muutamasta suurikokoisesta blastomeerista koostuva morula.

Elämänkierto
Aikuiset Strongylus-madot elävät hevosen umpisuolessa. Munat kulkeutuvat ulosteiden mukana laitumelle,
jossa munista kuoriutuu L1-vaiheen toukka. Kehitys ja kuoriutuminen L1:ksi edellyttää yli seitsemän ja alle
kolmenkymmenen asteen lämpötilaa. Toukka käyttää ravinnokseen bakteereita ja muuta hevosen ulosteissa olevaa orgaanista materiaalia. Nahanluontien seurauksena syntyy hevoselle Strongylus-tartunnan
aiheuttava L3-toukka. Lämpimissä ideaaliolosuhteissa kehittyminen munasta infektiiviseksi L3:ksi saattaa
tapahtua muutamassa päivässä. Viileässä vastaava kehitys vaatii viikkoja. L2-vaiheen uloin kalvo jää suojaamaan L3-vaiheen toukkaa kuivumiselta. Kalvo tarjoaa toukalle tehokkaan suojan, mutta se estää samalla
L3-toukan ravinnonoton. L3-toukan onkin tultava toimeen L1- ja L2-vaiheissa suolistosoluihin keräämiensä
energiavarastojen varassa. Lämpimällä ilmalla L3-toukan metabolia on vilkkaampaa, ja energiavarastot kuluvat nopeammin loppuun kuin alhaisissa lämpötiloissa. Tästä johtuen L3-toukat kuolevat laitumella varsin
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1.	Aikuiset Strongylus-madot elävät hevosen umpisuolessa. Munat kulkeutuvat ulosteiden mukana laitumelle.
2.	Laitumella munista kuoriutuu L1-vaiheen toukka, joka nahanluontien kautta kehittyy hevoselle tartunnan aiheuttavaksi L3-vaiheen
toukaksi.
3.	Hevonen saa loistartunnan, kun se saa L3- vaiheen toukkamuotoja ruuansulatuskanavaansa laidunruohon tai kontaminoituneen
juomaveden mukana.
4.	Suolistoon päästyään toukat tunkeutuvat suolen seinämässä kulkeviin pieniin valtimoihin. Valtimoita pitkin, veren virtausta vastaan, toukat vaeltavat suoliliepeen etumaiseen valtimohaaraan (arteria mesenterica cranialis), jossa ne jatkavat kehitystään.
5.	Nahanluontien seurauksena syntyneet L5-vaiheen toukat kulkeutuvat veren mukana suoliliepeen valtimon päätehaaroihin ja
tunkeutuvat suolen seinämän läpi suolen sisälle. Madot aikuistuvat suolistossa.

nopeasti kesän kuumimpana ja kuivimpana aikana. Suomen talven pakkasista toukat sen sijaan selviävät
hengissä ongelmitta. Hevonen saa loistartunnan, kun se saa L3-vaiheen toukkamuotoja ruuansulatuskanavaan laidunruohon tai kontaminoituneen juomaveden mukana. Suolistoon päästyään toukat tunkeutuvat
suolen seinämässä kulkeviin pieniin valtimoihin. Valtimoita pitkin, veren virtausta vastaan, toukat vaeltavat
suoliliepeen etumaiseen valtimohaaraan (arteria mesenterica cranialis), jossa ne jatkavat kehitystään. Nahanluontien seurauksena syntyneet L5-vaiheen toukat kulkeutuvat veren mukana suoliliepeen valtimon
päätehaaroihin ja tunkeutuvat suolen seinämän läpi suolen sisälle. Madot aikuistuvat suolistossa. Kaikkiaan
loisen kehitys hevosessa, tartuntahetkestä aikuisiin matoihin, kestää noin puoli vuotta.

NEMATODA

Strongylus vulgaris

Merkitys hevosen terveydelle
Strongylus-matojen aikuismuodot aiheuttavat hevoselle harvoin ongelmia. Ruokahaluttomuutta, kuumetta,
ripulia, uneliaisuutta, elimistön kuivumista ja ähkyoireita saattaa esiintyä jo infektion alkuvaiheessa, jos suuri
määrä tartunnan aiheuttavia L3-toukkia tunkeutuu samanaikaisesti suolen seinämään. Suoliliepeen verisuonissa kehittyvät S. vulgaris -toukat aiheuttavat verisuonissa tulehdusmuutoksen, johon liittyy salpauspesäkkeiden (infarktien) muodostumista. Toukkien esiintymiskohtaan kertyy fibriiniä, verihyytymää ja kuolleesta
kudoksesta syntynyttä massaa. Alueelle kehittyy usein verisuonilaajentuma eli aneurysma. Muutosalueelta
irtoavat toukat sekä tulehdusreaktiotuotteet tukkivat suoliliepeen valtimoita, mistä seuraa verenkiertohäiriöitä suolen seinämään. Verenkiertohäiriöistä aiheutuneita, kudosten hapenpuutteen seurauksena syntyneitä, iskeemisiä muutoksia voidaan tavata myös muualta elimistöstä kuten munuais-, maksa-, perna- ja
sepelvaltimoiden alueelta. Osa tutkijoista on sitä mieltä, että verenkiertohäiriömuutokset eivät syntyisi puhtaasti fysikaalisten infarktien seurauksena. On mahdollista, että toukkien tuottamat yhdisteet sekä niihin

37

liittyvä elimistön tulehdusvaste voisivat aiheuttaa paikallista verenkiertohäiriöitä suolen seinämässä. Oireet
vaihtelevat oireettomasta voimakasasteisiin, hevosen henkeä uhkaaviin ähkyoireisiin. Ennen tehokkaiden
loislääkkeiden kehitystä S. vulgarista pidettiin tärkeimpänä, yksittäisenä syytekijänä hevosen ähkyihin. Myös
heikko karvapeite, mahakivut, ripuli ja laihtuminen ovat tartunnoissa usein tavattavia oireita.

Strongylus-tartuntojen diagnostiikka
Strongyloosin diagnostiikkaa vaikeuttaa kliinisten oireiden esiintyminen loisen prepatenssiaikana, jolloin
madon munia ei vielä löydy ulostenäytteestä. Tartunnan diagnostiikka perustuu usein kliinisiin oireisiin sekä
hoitokokeiluun. Joskus suoliliepeeseen johtavan valtimon juuressa voidaan rektaalitutkimuksessa tuntea
aristava valtimon paksuuntuma, matoaneurysma. Veriparametreista hypoalbuminemia, eosinofilia, anemia ja hyperglobulinemia ovat usein tavattuja muutoksia strongyloosissa. Eosinofiilisten granulosyyttien
yliedustus on tavallinen löydös strongyloosista kärsivän hevosen abdominaalipunktaatissa. Prepatenssivaiheessa olevan strongyloosin varma diagnoosi voidaan tehdä ainoastaan ruumiinavauksen yhteydessä.

Suurten sukkulamatojen torjunta
Hevosen suolistoloishäätöön rekisteröidyt loishäätölääkkeet (pyranteelisuolat, bentsimidatsolit, avermektiinit ja milbemysiinit) tehoavat hyvin aikuisiin strongyluksiin. Teho vaeltaviin toukkiin vaihtelee riippuen
valmisteesta: avermektiineillä ja milbemysiineillä on hyvä teho strongylusten vaeltaviin toukkiin kuten
myös bentsimidatsoleilla. Koska hevonen saa Strongylus-tartunnan laidunruohosta, voidaan laidunhygienisillä toimenpiteillä pienentää tartuntariskiä.

Strongylukset Suomessa
Strongyluksiin tehoavien lääkeaineiden säännöllinen käyttö loishäädöissä näkyy selvästi hevosillamme:
S. vulgaris -ähkyt ovat nykyään harvinaisia. Kokonaan strongyluksista ei kuitenkaan ole päästy, sillä hevosen
ruumiinavausten yhteydessä nähdään edelleenkin harvinaisena niiden aiheuttamia muutoksia suoliliepeen
verisuonissa. Pakkaslämpötila tappaa L1- ja L2-toukat, mutta infektiivinen L3 selviää Suomen talvesta.

NEMATODA

Strongylus edentatus
Tunnistaminen ja elämänkierto
Strongylus edentatus on S.vulgariksen ohella toinen Suomessa esiintyvä suurten sukkulamatojen
l. strongylusten edustaja Suomessa. Se on hieman
suurempi kuin S. vulgaris, pituuden vaihdellessa
välillä 2,5–4,5 cm. S. edentatus -madon hyvin kehittyneestä suuontelosta puuttuvat hammasmaiset
rakenteet.

Elämänkierto
S. edentatus -madon aikuiset elävät hevosen paksusuolessa ventraalisen colonin alueella. Munavaihe ja
hevosen elimistön ulkopuolella tapahtuvat elämänkierron vaiheet (L1-, L2- ja L3 -toukkavaiheet) ovat
vastaavanlaiset kuin S. vulgariksella. Hevosen suolistoon laidunruohon mukana joutunut L3-toukka tunkeutuu suolen seinämään ja kulkeutuu verenkierron
mukana maksaan. Toukat vaeltavat maksakudoksessa ja tunkeutuvat maksan kapselin läpi vatsaontelon seinämään. Vatsakalvon alla ne vaeltavat kohti
paksusuolta ja tunkeutuvat paksusuolen seinämään
muodostuvan pienen matorakkulan kautta paksusuoleen. Tartunnan saamisesta aikuisten matojen
esiintymiseen kestää 10–12 kuukautta.
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Valomikroskooppikuva S. edentatus -madon anterioripäästä. Suurikokoinen suuontelo sekä suuaukkoa reunustava kruunumainen corona radiata rakenne näkyvät selvästi. S. edentatuksella ei ole hammasmaisia rakenteita
suuontelon pohjassa. Kuva: Vitalij Kharchenko ja Tetyana Kuzmina.

ELÄMÄNKIERTO
1.	Aikuiset Strongylus-madot elävät hevosen paksusuolessa. Munat kulkeutuvat ulosteiden mukana laitumelle.
2.	Laitumella munista kuoriutuu L1-vaiheen toukka, joka nahanluontien kautta kehittyy tartunnan aiheuttavaksi L3-vaiheen toukaksi.
3.	Hevonen saa loistartunnan, kun se saa L3- vaiheen toukkamuotoja ruuansulatuskanavaansa laidunruohon tai kontaminoituneen
juomaveden mukana.
4.	L3-toukka tunkeutuu suolen seinämään ja kulkeutuu verenkierron mukana maksaan. Toukat vaeltavat maksakudoksessa ja tunkeutuvat vatsaontelon seinämään.
5. Vatsakalvon alla toukat vaeltavat kohti paksusuolta ja tunkeutuvat paksusuolen seinämään muodostuvan pienen matorakkulan
kautta paksusuoleen.

NEMATODA

Strongylus edentatus

Yllä vasemmalla: Ryhmä S. edentatus -matoja.
Yllä: S. edentatus -tartuntaan liittyvää patologiaa, vanhoja, lähes
mustina suolen ulkopinnassa erottuvia verenpurkautumaläikkiä
(hemomelasma ilei).
Vasemmalla: S. edentatus -toukkia vaelluksellaan maksasta kohti
suolta. Toisen toukan päältä on poistettu osa peritoneum-kalvoa.

39

Merkitys hevosen terveydelle
Strongylus–matojen aikuismuodot aiheuttavat hevoselle harvoin ongelmia. Ruokahaluttomuutta, kuumetta,
ripulia, uneliaisuutta, elimistön kuivumista ja ähkyoireita voidaan tavata jo infektion alkuvaiheessa, mikäli
suuri määrä L3- toukkia tunkeutuu samanaikaisesti suolen seinämään. Kaiken kaikkiaan, Strongylus edenta
tus on sairauden aiheuttajana merkitykseltään selvästi sukulaistaan vähäisempi. Vatsakalvoille ja maksaan
saattaa syntyä tulehdusmuutoksia, joista voi seurata ähkyoireita, levottomuutta ja kupeiden näykkimistä.
Lievä vatsakalvon tulehdusmuutos, jossa tulehduskuvaa hallitsevat eosinofiiliset granulosyytit, on tavallinen
löydös S. edentatus -tartunnoissa. Ruumiinavaus-/laparatomia -löydöksistä S. edentatus -tartuntaan liitetään
tyypillisesti ileumin serosapinnalla erottuvat, vanhat, tummanpunaiset, lähes mustat verenpurkautumaläikät
(hemomelasma ilei) sekä maksan ja maksan ulkokalvon fibriinikertymät ja fibroosi.

Strongylus edentatus Suomessa
Vaikka tehokkaiden lääkkeiden ansiosta strongylukset ovat selvästi harvinaistuneet myös meillä Suomessa,
Strongylus edentatus- tartunnalle tyypillisiä muutoksia nähdään edelleen harvinaisena löydöksenä hevosen
ruumiinavauksissa.

Strongylus equinus
Strongylus equinus on harvinaisin hevosella esiintyvistä Strongylus-lajeista, eikä sitä tiettävästi esiinny Suomessa. Lähisukulaistensa
tavoin se elää paksusuolessa käyttäen ravintonaan suolen limakalvosta imemäänsä verta. Sillä on suurikoinen suuontelo, jossa voidaan erottaa kolme hammasmaista rakennetta, joista yksi on halkinainen. Elämänkierto muistuttaa S. edentatuksen elämänkiertoa.
L3-toukat tunkeutuvat paksusuolen seinämään, johon muodostuu nodulaarinen uudismuodostuma. Paksusuolesta ne jatkavat nahanluonnin jälkeen vatsaontelon kautta maksaan, jossa ne vaeltavat noin kaksi kuukautta. Vaellus jatkuu, kun ne tunkeutuvat joko
haimaan tai vatsaonteloon ja luovat jälleen nahkansa. Lähes sukukypsyyden saavuttaneet madot tunkeutuvat uudelleen paksusuolen luumeniin, ja aloittavat lisääntymisen. Prepatenssiaika on noin yhdeksän kuukautta.

NEMATODA

Triodontophorus spp.
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Tunnistaminen ja elämänkierto
Triodontophorus-sukuun kuuluu neljä hevosella esiintyvää lajia: T. serratus, T. tenuicollis, T. brevicauda ja
T. minor. Ne ovat vankkarakenteisia, punertavia matoja, joiden pituus vaihtelee 1,0–2,5 cm:n välillä. Varsin
usein Triodontophorus luetaan Strongylus-lajien ohella hevosen suuriin strogyluksiin kuuluvaksi. Ne elävät
paksusuolen limakalvolla. Kaikilla Triodontophorus-lajeilla on suuontelossaan hyvin kehittyneet hammasmaiset rakenteet, joiden lukumäärään ja muotoon lajitason diagnostiikka pohjautuu. Triodontophorusten
elämänkierto tunnetaan huonosti. Ne eivät vaella hevosen elimistössä, ja elämänkierrot ovat ilmeisesti hyvin samankaltaisia kuin Cyathostominae-madoilla.
Oikealla: Valomikroskooppikuva Triodontophorus-madon
anterioripäästä. Kaikilla Triodontophorus-lajeilla on suurikokoinen suuontelo, jonka pohjalla sijaitsevat suvulle
tyypilliset hammasmaiset rakenteet. Alla: Triodontophorus
tenuicollis -madot ruokailevat tyypillisesti ryhminä, ja ne
aiheuttavat paksusuolen limakalvoon haavautumia. Kuvan
muutos on seepran paksusuolesta. Kuva: Tammi Krecek.

Merkitys hevosen terveydelle
Triodontophorus-matojen kliininen merkitys on vähäinen. Poikkeuksen suvussa muodostaa T. tenuicollis,
joka ruokailee paksusuolen limakalvolla tyypillisesti usean madon ryhmissä. Tämän seurauksena limakalvoon voi syntyä syvä, halkaisijaltaan useiden senttimetrien suuruinen haavautuma.

Pienet sukkulamadot (Cyathostominae, ent. Trichonema)
Tunnistaminen

Cyathostominae-sukkulamatojen tunnistus perustuu lajien väliseen vaihteluun suuontelon koossa ja muodossa, suuaukkoa reunustavassa corona
radiata -rakenteessa, sekä anterioripään papillarakenteiden muotoon ja
sijaintiin. Kuvassa Cylicocyclus insignee.
Alla vasemmalla: Cylicocyclus insignee valomikroskooppikuvassa.
Alla oikealla: Cylicocylus insignee pyyhkäisyelektronimikroskooppikuvassa.

NEMATODA

Pienet sukkulamadot ovat alle 1,5 cm:n pituisia, ja
niiden väri vaihtelee valkoisesta punaiseen. Alaheimoon kuuluu yli 40 lajia, ja ne erotetaan toisistaan
ennen kaikkea suuontelon ja suuaukkoa ympäröivän corona radiata -rakenteen perusteella. Corona
radiata on lehtimäisistä, papillaarisista rakenteista
koostuva ulokerengas. Cyathostominae-heimoon
kuuluvat mm. suvut Cylicostephanus, Poteristomum,
Cylicodontophorus, Cyathostomum, Cylicocyclus,
Cylindropharynx, Caballonema ja Gyalocephalus.
Neljästäkymmenestä tunnistetusta Cyathostomina
esta 12 lajia vaikuttaa olevan kaikkialla maailmassa
selvästi muita yleisempiä. Niinpä 99 % hevosen
suolistossa elävistä Cyathostominae-matoyksilöistä
kuuluu johonkin seuraavista lajeista: Cyathostomum
catinatum, Cyathostomum pateratum, Coronocyclus
coronatus, Coronocyclus labiatus, Coronocyclus lab
ratus, Cylicocyclus nassatus, Cylicocyclus leptostomus,
Cylicocyclus insigne, Cylicostephanus longibursatus,
Cylicostephanus goldi, Cylicostephanus calicatus,
Cylicostephanus minutus. Lajeista vielä kolme nousee yleisyydessään vielä selvästi ylitse muiden.
Cylicostephanus longibursatus, Cyathostomum cati
natum ja Cylicocyclus nassatus ovat olleet vallitsevat
lajit eri puolilta maailmaa julkaistuissa prevalenssitutkimuksissa. Cyathostominae-munat ovat Trichostrongylidae-tyyppiä: pitkänomaisia, sileäkuorisia,
soikioita, ja niiden leveys on alle puolet niiden pituudesta (100 x 40 µm). Munan sisällä voidaan erottaa muutamasta blastomeerista koostuva morula.

Elämänkierto
Pienten sukkulamatojen aikuismuodot elävät hevosen paksusuolessa, josta naaraan munimat munat kulkeutuvat ulosteiden mukana laitumelle. Kehitys laitumella tapahtuu samalla tavoin kuin Strongylus-madoilla. Hevonen saa loistartunnan, kun se saa L3-vaiheen toukkamuotoja ruuansulatuskanavaansa laidunruohon mukana. Paksusuolessa toukat tunkeutuvat Cyathostominae-lajista riippuen joko suolen seinämän
limakalvoon tai limakalvon alaiseen kudokseen. Suolen seinämässä toukat kehittyvät ja siirtyvät lopulta
aikuistumaan suolen sisään. Kehitys tartunnan saamishetkestä aikuisiksi madoiksi kestää 6–12 viikkoa. Loppukesällä ja talvella toukkien kehitys on hitaampaa, ja suurella osalla toukista kehitys pysähtyy suolen seinämän toukkavaiheeseen jatkuakseen siitä seuraavana keväänä. Tämä inaktiivinen nk. hypobioosi-vaihe
suolen seinämässä voi kestää jopa kaksi vuotta.

Merkitys hevosen terveydelle
Pienten sukkulamatojen aiheuttamien ongelmien vakavuusasteessa esiintyy suurta vaihtelua. Suuri osa
tartunnoista on täysin oireettomia, ja hevosella voi olla massiivinen matotartunta ilman kliinisiä oireita.
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Cylicostephanus longibursatus-madon anterioripää pyyhkäisyelektronimikroskooppikuvassa.
C. longibursatus-madon parittelubursan dorsaalisäteet ovat madon mittasuhteisiin nähden erittäin pitkät. Kyseessä on rakenteellinen piirre, joka epäilemättä on ollut innoittajana, kun madolle on annettu latinalaista lajinimeä.

Toisaalta hevosen henkeä uhkaaviakin suoliston
häiriötiloja on kuvattu erityisesti nuorilla hevosilla.
Aikuiset, suolen sisällä elävät madot ovat jokseenkin harmittomia, ja loisen kliininen merkitys perustuu toukkamuotojen aiheuttamiin vaurioihin suolen seinämässä. Cyathostominae-matoihin kehittyy
tyypillisesti immuniteetti hitaasti vasta vuosien
kuluessa, mistä johtuen Cyathostominae-tartuntoja tavataan yleisesti myös aikuisilta hevosilta. Erikoisuutena matojen aiheuttamien sairauksien joukossa voidaan pitää toukkien aiheuttamaa kliinistä
sairautta, joka puhkeaa tavallisimmin kevättalvella.
Sairaus syntyy, kun suuri määrä suolen seinämään
kapseloituneita toukkia lopettaa hypobioosin ja
tunkeutuu suolen sisään jatkamaan kehitystään.
Syntyvään suolen limakalvovaurioon liittyy elimistön taholta voimakasasteinen tulehdusvaste. Sairaudelle on tyypillistä äkillinen ja voimakasasteinen
laihtuminen, ripulioireet, kuumeilu, koliikki ja turvotukset. Pahimmillaan cyathostomoosi johtaa varsan
nopeaan kuolemaan lähes ilman edeltäviä oireita.
Yleinen huonokuntoisuus, ähky- ja ripulioireet sekä
laihtuminen varsoilla ja nuorilla, alle 6-vuotiailla hevosilla ovat kuitenkin tavallisimpia oireita, jos niitä
esiintyy. Ripulointi on usein jaksottaista normaalien
ulosteiden ja ripulijaksojen vuorotellessa.

NEMATODA

Cyathostominae-tartuntojen diagnostiikka
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Cyathostominae-munat on helppo saada esiin ja
tunnistaa tutkimalla ulostenäyte flotaatiomenetelmällä. On kuitenkin pidettävä mielessä, että
cyathostomoosin kliiniset oireet liittyvät lähes aina
madon elämänkierron prepatenssivaiheeseen, sillä
oireet ovat toukkien aiheuttamia. Mikäli ulostenäytteestä löytyy runsaasti madonmunia, löydöstä voiMyös Cyathostomum catinatum kuuluu kolmen yleisimmin tavatun Cyathostominae-madon joukkoon. Valomikroskooppikuva madon anterioripäästä.
Kuva: Vitalij Kharchenko ja Tetyana Kuzmina.

Cylicocyclus nassatus kuuluu yleisimmin tavattuihin Cyathostominae-lajeihin.
Valomikroskooppikuva madon anterioripäästä. Kuva: Vitalij Kharchenko ja Tetyana Kuzmina.

ELÄMÄNKIERTO

1. Pienten sukkulamatojen aikuismuodot elävät hevosen paksusuolessa, josta naaraan munimat munat kulkeutuvat ulosteiden mukana laitumelle.
2. kehitys laitumella tapahtuu samalla tavoin kuin Strongylus-madoilla. munista kuoriutuu l1-toukka, josta nahanluontien kautta kehittyy hevoselle tartunnan aiheuttava l3.
3. hevonen saa loistartunnan, kun se saa l3- vaiheen toukkamuotoja ruuansulatuskanavaan laidunruohon mukana.
4. Paksusuolessa toukat tunkeutuvat Cyathostominae-lajista riippuen joko suolen seinämän limakalvoon tai limakalvon alaiseen kudokseen.
suolen seinämässä toukat kehittyvät ja siirtyvät lopulta aikuistumaan suolen sisään. kehitys tartunnan saamishetkestä aikuisiksi madoiksi
kestää 6–12 viikkoa.

daan pitää diagnoosia tukevana. Madon munien puuttuminen ulostenäytteestä ei kuitenkaan koskaan sulje
pois kliinisen cyathostomoosin mahdollisuutta. Epäiltäessä kliinisesti oireilevaa cyathostomoosia ulostenäytettä kannattaa tutkia myös paljain silmin. Varsin usein sairaan varsan ulosteissa esiintyy runsaasti ohuita,
läpikuultavia, vaaleita tai vaaleanpunaisia, 0,5–1,5 senttimetrin pituisia toukkia tai lähes aikuisia matoja.

nEmatoda

Cyathostominae

Pienten sukkulamatojen torjunta
Pienten sukkulamatojen yleisyys hevosella on ollut jo pitkään tiedossa. Niiden merkitys taudinaiheuttajana on kuitenkin selvinnyt vasta varsin hiljattain. Samalla, kun tehokkaat lääkkeet ja säännölliset loishäädöt ovat vähentäneet merkittävästi Strongylus vulgaris -tartuntojen merkitystä hevosen taudinaiheuttajana, pienet sukkulamadot ovat yleistyneet entisestään. Ne ovat jopa kehittäneet loishäätölääkkeille
vastustuskykyisiä kantoja. Useimmilla hevoselle rekisteröidyistä loishäätölääkkeistä on hyvä teho aikuisiin pieniin sukkulamatoihin. Cyathostominae- sukkulamadoissa esiintyy yleisesti bentsimidatsoliresistenssiä, vähäisemmässä määrin myös resistenssiä pyranteelisuoloja vastaan. Avermektiineille tai milbemysiineille vastustuskykyisiä kantoja ei ole vielä (2006) todettu, mutta niidenkin kehittyminen lienee vain
ajan kysymys. Paksusuolen seinämässä kehittyviin toukkamuotoihin eri lääkeaineiden teho vaihtelee.
Paras teho tällä hetkellä käytössä olevista loishäätölääkkeistä on moksidektiinilla. Hypobioottisiin toukkiin uusimpienkin loishäätölääkkeiden teho on heikkoa. Kevättalven vakavaoireinen cyathostomoosi
saattaakin puhjeta pian loislääkityksen jälkeen. Tällöin suolen seinämässä loishäädön hypobioosinsa
turvin välttäneitä toukkia aktivoituu samanaikaisesti suuri määrä paksusuolessa vapautuneille paikoille.
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Cyathostominae-matojen munat ovat yleensä yli kaksi kertaa leveyttään
pidempiä. Valomikroskooppikuvassa munan sisällä nähdään pallomaisista
blastomeereistä koostuva morula.

Hevonen saa Cyathostominae-tartunnan laitumelta. Valomikroskooppikuva
infektiivisestä L3-vaiheen toukasta. Vaikka Cyathostominae -lajeja on kymmeniä ja vaikka lajien aikuismuodot pystytään erottamaan toisistaan morfologian perusteella, muna- ja toukkavaiheissa ei rakenteellisia lajieroja ole
kuitenkaan osoitettavissa.

Koska hevonen saa sukkulamatotartunnan laidunruohosta, voidaan laidunhygieenisillä toimenpiteillä pienentää tartuntariskiä. Laidunkierto, laitumen uusiminen (niitto, kyntö ja uudelleen kylvö)
ja eri eläinlajien vuorotteleminen laidunlohkoilla
pienentävät tartuntariskiä hevoselle.

Cyathostominae- sukkulamadot Suomessa

NEMATODA

Pienet sukkulamadot ovat myös meillä merkittävin
hevosen sisäloisryhmä. Koska resistenssi loishäätölääkkeille on yleistä Cyathostominae - madoissa
ja koska myös Suomessa on todettu esiintyvän
loishäätölääkkeille resistenttejä kantoja, tulisi
kunkin hevostallin mahdollinen resistenssitilanne
selvittää loishäätöohjelmia suunniteltaessa.

Lähikuva Cyathostominae-ryhmään kuuluvan madon L3-toukasta. Cyathostominae L3 on helppo erottaa Strongylus L3-toukasta toukan energiavarastona toimivien suolistoepiteelisolujen perusteella. Cyathostominaetoukilla epiteelisoluja on vähän, ja ne ovat muodoltaan kolmiomaisia.
Esimerkiksi S. vulgaris-madon L3-toukalla on 32 suolistoepiteelisolua,
S. edentatuksellakin 18–20.

Pieni mahamato (Trichostrongylus axei)
Tunnistaminen
Pieni mahamato on pieni, vaaleanpunaruskehtava, lankamainen, 3–6 millimetrin pituinen sukkulamato. Sillä
ei ole selvästi erottuvaa suuonteloa. Suvulle tyypillinen piirre on pieni lovimainen uurre ulkopinnassa esofaguksen kohdalla. Spikulat ovat lyhyet, paksut, keskenään eripituiset, haarautumattomat ja kierteiset. Naarasmadon kaudaalipää on tylppä. Muna on tyypillinen Trichostrongylidae-muna: hieman epäsäännöllinen,
sileäkuorinen soikio (70–110 x 30–50 µm), jonka sisällä erottuu 16–32 blastomeeristä koostuva morula.

Elämänkierto
Aikuiset loiset elävät mahalaukun limakalvolla. Naaraan munimat munat kulkeutuvat ulosteiden mukana
ympäristöön. Laitumella munista vapautuu toukka, joka nahanluontien kautta kehittyy tartuntaa aiheuttavaksi L3-vaiheen toukaksi. Hevonen saa tartunnan laidunruohon välityksellä. Toukat kehittyvät aikuiseksi
mahalaukun rauhasrakenteissa tai poimuissa. Trichostrongylus-munia löytyy hevosen ulostenäytteestä
noin neljän viikon kuluttua infektiosta.

Merkitys hevosen terveydelle
Suuri osa tartunnoista on oireettomia. Voimakasasteisissa tartunnoissa voi esiintyä ruokahaluttomuutta,
mahalaukun tulehdusta, mahalaukun limakalvon paksuuntumista ja ripulia.

Tartunnan diagnostiikka
T. axein munia löytyy flotaatiomenetelmällä konsentroidusta ulostenäytteestä. Muna on tyypillinen Trichostrongylidae-muna, jota ei voida luotettavasti erottaa Strongylus- tai Cyathostominae -munista. Toukkavil-
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Trichostrongylus axei -madon anterioripää valomikroskooppikuvassa. Suvulle tyypillinen piirre on eritysaukon kohdassa sijaitseva lovi.

T. axei -uroksen parittelubursa ja spikulat valomikroskooppikuvassa. Tällä
lajilla spikulat ovat keskenään erilaisia.

jelmässä voidaan munasta kuoriutuneita toukkia kasvattaa L3-asteelle ja tunnistaa tartunnan aiheuttaja
sukutasolle. Ruumiinavauksessa Trichostrongylus jää pienen kokonsa takia yleensä huomaamatta. Mahalaukun rauhasosan paksuuntuminen ja limainen erite ovat löydöksiä, joiden tulisi herättää epäilyn Tricho
strongylus-tartunnan mahdollisuudesta, ja tällaisesta muutoksesta kannattaa ottaa raape- tai huuhtelunäyte jatkotutkimuksiin.

Pienet mahamadot Suomessa
Pienet mahamadot ovat yleisiä märehtijöillä. Hevosella tartunnat ovat harvinaisempia, ja niitä tavataan
yleisimmin silloin, kun hevosia pidetään laitumilla, joilla on laiduntanut lampaita tai nautoja.

Kihomato (Oxyuris equi)
Kihomatonaaras on harmaan tai ruskeanvalkoinen sukkulamato,
joka voi saavuttaa yli 10 senttimetrin pituuden. Kihomadoilla on
pitkä, häntämäinen takapää, joka voi olla yli kolme kertaa muun
ruumiin pituinen. Hännän pituus kuitenkin vaihtelee – on olemassa myös lyhythäntäisempiä Oxyuris-kantoja. Kihomatourokset ovat pieniä, vain noin senttimetrin mittaisia. Kihomadon
muna on paksukuorinen, kellertävä, kapean soikion muotoinen
(90 x 40 µm) ja toiselta sivultaan tasaisempi. Munan toisessa
päässä on läpikuultava tulppa. Munan sisällä voidaan erottaa
morula tai L1-vaiheen toukka.

Ryhmä naaraskihomatoja.

NEMATODA

Tunnistaminen

Elämänkierto
Aikuiset kihomadot elävät umpi- ja paksusuolen alueella. Hedelmöityksen jälkeen naaraat vaeltavat hevosen peräaukon
seudulle, ja ne munivat peräaukon ympäristön iholle. Yleensä
munat putoavat maahan tai tarttuvat karsinarakenteisiin. Muutamassa päivässä munan kuoren sisään kehittyy hevoselle
tartunnan aiheuttava L3-toukka. Hevonen saa tartunnan, kun
L3-toukkia sisältävät munat joutuvat hevosen ruuansulatuskanavaan. Toukat kuoriutuvat ohutsuolessa
ja tunkeutuvat paksusuolen limakalvopoimuihin. Kehittyminen aikuisiksi tapahtuu paksusuolessa. Loisen
elämänkierto tartunnan saantihetkestä sukukypsiksi kihomadoiksi kestää noin viisi kuukautta.

Merkitys hevosen terveydelle
Peräsuolessa ja peräaukon seudulla vaeltavat kihomatonaaraat – samoin kuin niiden tuottama hyytelömäinen munamassa – aiheuttavat hevoselle kutinaa ja peräpään ärsytystä. Hännän hankaaminen johtaa
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nEmatoda

Oxyuris equi
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1. aikuiset kihomadot elävät umpi- ja paksusuolen alueella. hedelmöityksen jälkeen naaraat vaeltavat hevosen peräaukon seudulle, ja
ne munivat peräaukon ympäristön iholle.
2. yleensä munat putoavat maahan tai tarttuvat karsinarakenteisiin. muutamassa päivässä munan kuoren sisään kehittyy hevoselle
tartunnan aiheuttava l3-toukka.
3. hevonen saa tartunnan, kun l3-toukkia sisältävät munat joutuvat hevosen ruuansulatuskanavaan. toukat kuoriutuvat ohutsuolessa,
ja ne tunkeutuvat paksusuolen limakalvopoimuihin. kehittyminen aikuisiksi tapahtuu paksusuolessa.

oikealla: Valomikroskooppikuva kihomatonaaraan etupäästä. kihomadoilla on esofaguksessa
kaksi pullistumakohtaa.
alla: kihomadon munia valomikroskooppikuvassa. munat ovat soikeita, yhdeltä sivultaan
litteitä. munan toisessa päässä on selvästi erottuva limatulppa.

jouhien katkeilemiseen, hännän takkuisuuteen ja ihovaurioihin. Lähes jouheton, rotanhäntämäinen hännän tyvi viittaa pitkään jatkuneisiin kutinaoireisiin.

Tartunnan diagnostiikka
Kihomatotartunnan diagnostiikka perustuu tyypilliseen kliinisen kuvaan sekä madonmunien löytymiseen.
Munia voidaan kerätä mikroskopoitavaksi esimerkiksi painelemalla pätkällä kirkasta teippiä peräaukon ympäristöä, jolloin munia tarttuu teippiin. Kihomadon munia löytyy vain harvoin ulostenäytteen parasitologisessa tutkimuksessa.

Kihomatotartuntojen torjunta
Suomen markkinoilla olevat loishäätölääkkeet tehoavat hyvin kihomatoihin. Tartuntojen leviämistä hevosesta toiseen edesauttaa loisen elämänkierron tapahtuminen sisätiloissa. Siksi kihomadoista saattaa muodostua ongelma talleissa, joissa hevoset viettävät paljon aikaa sisällä. Kihomatotartunnat ovat suomalaishevosilla varsin harvinaisia.

Probstmayria vivipara
Hevosella esiintyy myös toinen, vain 2–3 millimetrin pituinen kihomato, Probstmayria vivipara. Laji on sikäli ainutlaatuinen hevosen
suolistomatojen joukossa, että se pystyy käymään läpi koko elämänkiertonsa hevosen paksusuolessa. Tämän loislajin kliininen merkitys on vähäinen, eikä sen mahdollisesta esiintymisestä Suomessa ole tietoa.

Keuhkomato (Dictyocaulus arnfieldi)
Tunnistaminen
Keuhkomadot ovat lankamaisia, 2,5–7 cm:n pituisia, vaaleita matoja. Naaraat ovat uroksia suurikokoisempia. Uroksella on selvästi erottuva, kellomainen parittelubursa.

Keuhkomadot elävät aasin ja hevosen distaalisissa keuhkoputkissa. Keuhkomatojen munat nousevat hengitysteistä yskösten mukana nieluun ja joutuvat sieltä nieltyinä ruuansulatuskanavaan ja edelleen ulosteiden mukana laitumelle. Toukat kuoriutuvat joko suolistossa tai vasta laitumella. Toukat ovat hidasliikkeisiä,
mutta hevosen lannassa kasvavat Pilobolus-sienet voivat levittäessään itiöitään singota myös keuhkomatojen toukkia lantakasoista metrien päähän. Hevonen saa tartunnan syömällä laidunruohon seassa L3-vaiheen
toukkia. Suolistossa toukat tunkeutuvat suolen seinämän veri- ja imusuoniin kohteenaan keuhkot, joihin
saavuttuaan toukat tunkeutuvat keuhkorakkuloihin. D. arnfieldi on ensisijaisesti aasin keuhkomato, ja joillakin alueilla maailmassa keuhkomatojen esiintymisprosentti aaseilla on 70 %:n luokkaa. D. arnfieldin puutteellisesta sopeutumisesta hevosen loiseksi kertoo se, että keuhkomato saavuttaa vain harvoin sukukypsyyden
hevosen keuhkoissa.

NEMATODA

Elämänkierto

Merkitys hevosen terveydelle
Voimakasasteinenkin keuhkomatotartunta on aaseilla usein kliinisesti oireeton. Aasien oireettomuuden voi
selittää ainakin osittain se, että niihin kohdistuu yleensä kevyempi fyysinen rasitus kuin hevosiin. Hevonen
saa tartunnan laidunkaudella, ja kliiniset oireet ilmaantuvat tyypillisesti loppukesällä tai syksyllä. Tartunnan
tyypillinen oire on krooninen ja kuiva yskä, joka ilmenee selvimmin rasituksen aikana. Oireita on vaikea
erottaa muista hevosella esiintyvistä hengitystiesairauksista.

Tartunnan diagnostiikka
Koska keuhkomadot saavuttavat vain harvoin sukukypsyyden hevosen hengitysteissä, ulostenäytteestä
ei yleensä kyetä löytämään keuhkomadon munia eikä toukkia. Trakealimassa munia tai toukkia esiintyy
konsentroidummassa muodossa kuin suolen sisällössä, joten tutkimalla trakealimanäyte todennäköisyys
parasiittien löytämiseen saattaa kasvaa. Silti munien tai toukkien löytyminen edellyttää, että keuhkomato
on saavuttanut sukukypsyyden hevosen hengitysteissä. Valtaosassa hevostartuntoja näin ei tapahdu.
Keuhkomatotartunnalle tyypillinen, epäspesifinen löydös on trakealiman sytologisessa tutkimuksessa
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Dictyocaulus arnfieldi

1. keuhkomadot elävät aasin ja hevosen distaalisissa keuhkoputkissa. keuhkomatojen munat nousevat hengitysteistä yskösten mukana
nieluun ja joutuvat nieltyinä ruuansulatuskanavaan ja edelleen ulosteiden mukana laitumelle. toukat kuoriutuvat joko suolistossa
tai laitumella.
2. toukat ovat hidasliikkeisiä, mutta hevosen lannassa elävät Pilobolus-sienet voivat itiöitään levittäessään singota myös keuhkomatojen toukkia metrien päähän lantakasoista.
3. hevonen saa tartunnan syömällä l3-vaiheen toukkia laidunruohon mukana. suolistossa toukat tunkeutuvat suolen seinämän veri- ja
imusuoniin kohteenaan keuhkot, joihin saavuttuaan toukat tunkeutuvat keuhkorakkuloihin. D. arnfieldi on ensisijaisesti aasin
keuhkomato, ja se saavuttaa vain harvoin sukukypsyyden hevosen keuhkoissa.

todettu eosinofilia. Vaikeaa diagnostiikkaa helpottaa se, että periaatteessa keuhkomatotartunta
voi olla hengitystieoireiden aiheuttaja ainoastaan hevosilla, jotka
laiduntavat tai ovat laiduntaneet
yhdessä aasien kanssa.

Keuhkomadot Suomessa
Suomessa ei ole koskaan diagnosoitu
keuhkomatotartuntaa
hevoselta. Aasilla D. arnfieldii -tartuntoja on todettu pari kertaa.
Suomessa keuhkomatotartuntariski tulee ottaa loishäätöjä suunniteltaessa huomioon tuontihevosilla sekä tapauksissa, joissa
aaseja pidetään hevosten kanssa
samalla laitumella.

4

Pilobolus-sieniä hevosen ulosteessa. Dictyocaulus-toukat ovat laiskasti liikkuvia. hevosen ulosteissa
elävät Pilobolus-sienet voivat ampua itiöpesäkkeensä useiden metrien päähän lantakasasta. Dictyocaulus-toukat käyttävät tiettävästi sienten apua leviämisessään.

Strongyloides westerii
Tunnistaminen
Strongyloides on pieni, siro, alle senttimetrin mittainen, lankamainen mato. Ainoastaan naarasmatoja tavataan parasiitteina. Kun tarkastellaan matoa valomikroskoopilla, huomio kiinnittyy pitkään ja ohueen
esofagukseen, joka ulottuu madon ensimmäisen ja toisen kolmanneksen rajamaille. Monista muista vastaavankokoisista suolistoloisista poiketen Strongyloides westeriin posterioripää on tylppä. Naaras munii
Trichostrongylidae-tyyppisiä munia (45–55 x 26–35 µm), joiden sisällä erottuu madon L1-toukkavaihe.

Strongyloides-madon elämänkierto on poikkeuksellinen, sillä mato selviää ja kykenee lisääntymään luonnossa myös ilman isäntäeläintä. Ympäristöolosuhteiden ollessa suotuisat Strongyloides aikuistuu, elää ja
lisääntyy laidunolosuhteissa. Epäsuotuisten ympäristöolosuhteiden vallitessa Strongyloides-kantojen elinvoimaisuuden takaa mahdollisuus siirtyä parasitääriseen elämään hevosen suolistoloisena. Laitumelta tavataan kumpaakin sukupuolta edustavia Strongyloides-matoja. Ne lisääntyvät suvullisesti. Mikäli luonnossa
olevat L3-muodot joutuvat hevosen elimistöön, ne aikuistuvat keuhkojen kautta kulkevan vaellusvaiheen
jälkeen suolistossa naaraiksi. Strongyloides westerii –madoilla siten ainoastaan naaraat ovat parasiitteja,
ja ne lisääntyvät suolistossa partenogeneettisesti. Tämä takaa määrällisesti mahdollisimman tehokkaan
lisääntymisen ja turvaa loiskannan säilymisen erityisesti aikoina, jolloin vaikeat ympäristöolosuhteet tekevät vapaana luonnossa elämisen loisen kannalta hankalaksi.
Varsa saa Strongyloides-tartunnan tavallisimmin emänsä maidosta. Osa tiineen tamman elimistössä vaeltavista toukista päätyy maitorauhasiin, jossa toukat vaipuvat inaktiiviseen tilaan, hypobioosiin. Hypobioosin aikana toukat ovat loishäätölääkkeiden ulottumattomissa. Toukkien aktivoituminen tapahtuu tiettävästi tamman hormonitasojen muutosten stimuloimana, sillä toukat aktivoituvat tiineyden vaiheessa,
johon liittyy progesteronitason jyrkkä lasku ja oksitosiinitason nousu. Toukkia esiintyy tamman maidossa
neljännestä varsomisen jälkeisestä päivästä alkaen. Varsa voi saada Strongyloides-tartunnan myös syömällä
laidunruohoa, jossa on tartunnan aiheuttavia L3-toukkia. Toukat voivat myös tunkeutua isäntäeläimeensä
ihon läpi. Toukat vaeltavat varsan elimistössä ja saapuvat lopulta suoleen aikuistumaan. S. westeriin munia
löytyy jo 10–14 vuorokauden ikäisten varsojen ulostenäytteestä. Koska hevonen kehittää tälle loislajille
tehokkaan immuniteetin, aikuisen hevosen ulostenäytteestä ei löydy S. westerii -madon munia.

Strongyloides-mato selviytyy ja kykenee lisääntymään luonnossa
myös ilman isäntäeläintä. Ympäristöolosuhteiden ollessa suotuisat Strongyloides aikuistuu, elää ja lisääntyy suvullisesti laidun
olosuhteissa. Epäsuotuisten ympäristöolosuhteiden vallitessa
Strongyloides-kantojen elinvoimaisuuden takaa mahdollisuus
siirtyä parasitääriseen elämään hevosen suolistoloisena.
1.	Laitumelta tavataan kumpaakin Strongyloides-sukupuolta
edustavia matoja. Ne lisääntyvät suvullisesti.
2.	Mikäli luonnossa olevat L3-muodot joutuvat hevosen elimistöön, ne aikuistuvat keuhkojen kautta kulkevan vaellusvaiheen jälkeen. Strongyloides westerii -madoilla ainoastaan naaraat ovat parasiitteja, ja ne lisääntyvät suolistossa
partenogeneettisesti.
3. Varsa saa Strongyloides-tartunnan tavallisimmin emänsä
maidosta. Osa tiineen tamman elimistössä vaeltavista
toukista päätyy maitorauhasiin, jossa toukat vaipuvat inaktiiviseen tilaan. Varsa voi saada tartunnan myös syömällä
laidunruohoa, jossa on L3-toukkia. Toukat voivat tunkeutua
isäntäeläimeensä myös ihon läpi.
4. Päästyään varsan elimistöön toukat vaeltavat ja saapuvat
lopulta suoleen aikuistumaan. S. westeriin munia löytyy jo
10–14 vuorokauden ikäisten varsojen ulostenäytteestä.

ELÄMÄNKIERTO
Strongyloides westerii

NEMATODA

Elämänkierto
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Vaikutukset hevosen terveyteen
Suuri osa tartunnoista on oireettomia. Toukkien keuhkovaellukseen voi liittyä hengitystieoireita, ja vastaavasti aikuiset madot voivat aiheuttaa ripulioireita, syömättömyyttä ja laihtumista. Strongyloides westerii
-toukat voivat lähisukulaisensa Pelodera strongyloideksen tavoin aiheuttaa varsoille kutisevan ihon pintaosien ja karvatuppien tulehduksen. Talleilla, joilla Strongyloides-tartuntoja tiedetään esiintyvän, pikkuvarsat pyritään suojaamaan tartunnoilta. S. westeriin häätö voi kuitenkin olla ongelmallista, sillä toukat voivat
vaipua hevosen elimistössä hypobioosiin, jolloin ne ovat loishäätöjen ulottumattomissa. Yhtenä ehkäisymenetelmänä on käytetty tammalle juuri ennen varsomista annettua ivermektiinilääkitystä.

Strongyloides westerii Suomessa
Strongyloides westerii -matoa esiintyy Suomessa harvinaisena.

Hevosen mahamato (Habronema spp.)
Tunnistaminen
Aikuiset mahamadot elävät hevosen mahalaukun limakalvolla,
ja niiden pituus vaihtelee välillä 10–20 mm. Madon suuta ympäröi kaksi huulta, jotka ovat edelleen jakautuneet kolmeen lohkoon. Munat ovat ohutkuorisia, mittasuhteiltaan riisinjyvämäisiä
(40–50 x 10–12 µm), ja munan sisällä erottuu toukkamuoto (L1).
Munat saattavat kuoriutua jo hevosen ruuansulatuskanavassa.

NEMATODA

Elämänkierto
Naaraan munimat munat kulkeutuvat ulosteiden mukana ympäristöön. Toukat joutuvat hevosen ulostekasoissa kehittyvien
kärpästoukkien elimistöön. Kärpästoukassa kehittyy hevoselle
mahamatotartunnan aiheuttava L3-toukkamuoto, joka säilyy
tartuntakykyisenä kärpästoukan koteloituessa kärpäseksi. L3toukat vaeltavat kärpäsen suuosiin, ja ne joutuvat hevoseen esimerkiksi tilanteessa, jossa aikuinen kärpänen ruokailee hevosen
huulien seudulla.

Vaikutukset hevosen terveyteen

Aikuiset mahamadot aiheuttavat harvoin hevoselle kliinisiä oireita. Habronema-matojen aiheuttamaan krooniseen mahalaukkutulehdukseen on liitetty ruokahaluttomuutta ja karvapeitteen heikentymistä. Mahamadot tunnetaan kuitenkin paremmin osallisuudestaan nk.
kesähaavojen syntyyn. Kun L3-toukkia kantavat kärpäset käyvät ruokailemassa hevosen ihovaurioalueilla,
toukkia joutuu usein vahingossa hevosen haavoihin. Toukat aiheuttavat haava-alueella kroonisen tulehdusreaktion, johon voi liittyä voimakasta liikalihamuodostusta. Nämä kesäaikana esiintyvät, usein pyöreähköt, tarkkarajaiset, reunoiltaan laajenevat haavautumat, ”kesähaavat”, lienevät tuttuja useimmille hevosten
parissa työskenteleville. Kesähaavaan voi liittyä myös kutinaa. Habronema-toukat kykenevät läpäisemään
Oikealla: Valomikroskooppikuva kesähaavasta
otetusta biopsianäytteestä. Kuvassa näkyy
Habronema-toukkien poikkileikkaus sekä
toukkaan liittyvä tulehdusreaktio.
Äärimäisenä oikealla: Parantumisvaiheessa
oleva kesähaavamuutos. Kuva: Pekka Sarkanen.
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Habronema tunnetaan ennen kaikkea hevosen kesähaavojen aiheuttajana. Kuvassa pyöreä, tarkkarajainen,
huonosti parantuva haava, johon liittyy liikalihamuodostusta – klassinen kesähaavamuutos. Kuva: Erkki Pyörälä.

myös ehjän ja terveen ihon. Terveen ihon alueelle syntyneitä kesähaavoja nähdään tavallisimmin peniksen
kärjessä. Habronema-toukkien aiheuttamat ihomuutokset parantuvat ilman hoitoakin syksyn ja talven tullessa. Ihovauriot voivat kuitenkin uusiutua seuraavana kesänä, joten Habronema-toukat voivat ilmeisesti
talvehtia ihossa.
Toukat voivat joutua myös hevosen silmään. Silmän seudun Habronema-infektiolle on tyypillistä kellertävien juustomaisten tulehduspesäkkeiden muodostuminen sidekalvolle. Toukat voivat levitä kyynelkanaviin, jolloin muodostuu huonosti parantuva, tulehtunut haavautuma mediaalisessa silmäkulmassa sijaitsevaan kyynelkanavan aukkoon. Silmän habronemoosin kliinistä kuvaa hallitsevat turvotus ja lisääntynyt
kyynelvuoto.

Draschia megastoma
D. megastoma on Habroneman kaltainen hevosen mahalaukussa loisiva, noin senttimetrin pituinen sukkulamato, joka voi aiheuttaa
mahalaukun limakalvoon sidekudoksellisia ja paisemaisia uudismuodostumia. Lähisukulaisensa tavoin myös Draschia-toukat voivat
aiheuttaa kesähaavoja.

Onchocerca cervicalis
Tunnistaminen
O. cervicalis on lankamainen, hevosen niskasiteen (ligamentum nuchae) alueella elävä sukkulamato. Matonaaras saavuttaa jopa 30 senttimetrin pituuden. Se näyttää kuitenkin selvästi lyhyemmältä, sillä se esiintyy
kudoksissa yleensä sykkyrälle vetäytyneenä.

Elämänkierto

Vaikutukset hevosen terveyteen
Valtaosa O. cervicalis -tartunnoista on kliinisesti oireettomia. Toukkien esiintymistä verenkierrossa kutsutaan
mikrofilaremiaksi. Osalle hevosista ihon mikrofilaremiaan liittyy tyyppi I:n ja tyyppi III:n yliherkkyysreaktio.
Kliinisesti tällöin todetaan yleensä karvanlähtöä sekä pieniä, kutisevia, hilseileviä tai rupisia ihomuutoksia. Ihomuutoksia tavataan erityisesti pään alueella, ryntäissä ja ventraalipinnoilla. Rajumpia ihomuutoksia
voidaan tavata Onchocercaan tehoavan loishäädön yhteydessä, jolloin suuri määrä mikrofilarioita kuolee
ja hajoaa samanaikaisesti aiheuttaen voimakkaan yliherkkyysreaktion. Silmän seudulle harhautuneet mikrofilariat saattavat aiheuttaa kerato-konjunktiviittia ja uveiittia. O. cervicalis -toukat voivat aiheuttaa tulehdusmuutoksia eri puolilla elimistöä. Aikuiset madot voivat aiheuttaa kroonisia tulehdusmuutoksia niskajänteen ja supraspinaalibursan alueelle. Aiemmin Onchocerca-madot liitettiin yleisesti säkäavanteisiin.
Nykyään ollaan kuitenkin yleisesti sitä mieltä, ettei säkäavanne ole O. cervicaliksen aiheuttama muutos.

NEMATODA

Naaraan synnyttämät toukat, reilun 200 mikrometrin pituiset mikrofilariat, hakeutuvat ihon pieniin kapillaariverisuoniin, josta ne pääsevät vertaimevien polttiaisten (Culicoides spp.) elimistöön. Polttiaiset toimivat
väli-isäntänä ja levittävät tartuntoja muihin hevosiin. Infektiivinen muoto on L3.

O. cervicalis Suomessa
O. cervicalis on nykyisin ilmeisesti erittäin harvinainen sisäloinen Suomessa. Näin ei kuitenkaan ole ollut aina.
Sarkkila (1945) tutki vuosina 1943 ja 1944 yhteensä 118 hevosta ja totesi 87 %:lla O. cervicalis -tartunnan.

Setaria equina
Tunnistaminen
Setariat ovat 0,5–1,2 millimetrin paksuisia, vaaleita sukkulamatoja, jotka voivat saavuttaa 13 senttimetrin pituuden. Uros on pienempi, enimmillään kahdeksan senttimetrin mittainen. Madon suuri koko sekä ennen
kaikkea sen löytyminen vatsa- tai rintaontelon kalvoilta riittävät esitiedoiksi, jotka mahdollistavat madon
tunnistamisen sukutasolle. Setaria equinan lisäksi hevosen rinta- ja vatsaontelossa saattaa esiintyä Setaria
labiatopapillosa -matoa.
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Setaria equina -naaras hevosen vatsaontelossa. Madot ovat varsin suurikokoisia, ja ne elävät vapaana vatsaontelossa.

Setaria equina -naaraan anterioripää pyyhkäisyelektronimikroskooppikuvassa. Suuaukon lisäksi kuvassa näkyvät hyvin Setarialle tyypilliset
papillarakenteet.

Elämänkierto
Aikuiset Setariat elävät rinta- ja vatsaontelon alueella. Matonaaras tuottaa mikrofilarioita, jotka hakeutuvat verenkiertoon ja joutuvat vertaimevien
hyönteisten, lähinnä hyttysten elimistöön. Hyttysessä tapahtuu kehitys infektiiviseksi L3-toukaksi,
ja uusi hevonen saa tartunnan, kun L3-muotoa kantava hyttynen käy imemässä siitä verta.

Vaikutukset hevosen terveyteen

Setaria equina -naaraan posterioripää pyyhkäisyelektronimikrosooppikuvassa.

NEMATODA

Madot eivät yleensä aiheuta hevoselle kliinisiä oireita. Kirjallisuudessa on kuitenkin kuvattu tapauksia, joissa hevosen keskushermostoon harhautuneet
Setaria-toukat ovat aiheuttaneet hermosto-oireita.

ELÄMÄNKIERTO
Setaria equina

1.	Aikuiset Setaria-madot elävät rinta- ja vatsaontelon alueella. Matonaaras tuottaa hevosen verenkiertoon mikrofilarioita.
2.	Mikrofilariat joutuvat vertaimevien hyönteisten, lähinnä hyttysten elimistöön. Hyttysessä tapahtuu loisen kehitys mikrofilariasta
infektiiviseksi L3-toukaksi.
3.	Hevonen saa tartunnan, kun hyttynen käy imemässä siitä verta, ja L3-muodot siirtyvät hevosen verenkiertoon. Matojen aikuistuminen tapahtuu ruumiinontelossa.
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Tartunnan diagnostiikka
Setaria-tartunnan diagnostikka perustuu mikrofilarioiden osoittamiseen verinäytteestä. Varsin usein setarioosi-diagnoosiin päästään sattuman kautta, kun mikrofilarioita nähdään esimerkiksi valkosolujen erittelylaskentaa varten tehdyssä verilevitteessä. Ruumiinavauksessa varsin suurikokoiset aikuiset setariat löytyvät yleensä ongelmitta.

Setaria equina Suomessa
Setaria equina kuuluu harvinaisena myös suomalaisen hevosen loiskirjoon.

Parafilaria multipapillosa
Parafilaria multipapillosa on seitsemän senttimetrin pituuden saavuttava, nahanalaiskudoksessa elävä
sukkulamato. Naaras muodostaa nahanalaiskudokseen nodulaarisen uudismuodostuman ja tekee ihoon
reiän. Vaurioituneesta ihosta vuotaa veristä kudosnestettä, joka sisältää madon munia ja mikrofilarioita.
Vaurioalueella ruokailevat kärpäset (Haematobia atripalpis) saavat toukkia elimistöönsä, ja kärpäsissä kehittyy muille hevosille infektiivinen L3-toukkamuto. Parafilariaa ei esiinny Suomessa, mutta vuonna 1975
tartuntaa raportoitiin esiintyneen kolmessa Venäjän alueelta tuodussa hevosessa. Haematobia atripalpis
-kärpänen ei kuulu Suomen eläinkuntaan, joten tapaukset rajoittuivat kyseessä olleisiin tuontihevosiin.

T. lacrymalis on 1–2 cm:n pituinen sukkulamato, joka elää hevosen kyynelkanavassa. Naarasmadon tuottamat mikrofilariat joutuvat kärpäsiin, kun kärpänen syö mikrofilarioita sisältävää kyyneleritettä. Kärpäsen
elimistössä kehittyy nahanluontien seurauksena infektiivinen L3-muoto. Kun tartuntaa kantava kärpänen
ruokailee hevosen silmän alueella, L3-toukalle tarjoutuu mahdollisuus tunkeutua kyynelkanavaan. Suurin
osa Thelazia-tartunnoista on oireettomia. Mikäli kliinisiä oireita esiintyy, tavallisimmin tavataan sidekalvontulehdusta ja lisääntynyttä kyynelvuotoa. Tartuntaan voi pahimmillaan liittyä myös cornea-samennusta,
-haavaumia sekä sekundaarista märkäistä tulehdusta. Tartunnan diagnosointi saattaa olla ongelmallista.
Madon havaitseminen silmässä tai kyynelkanavassa on luonnollisesti diagnostista, samoin toukkien löytyminen kyyneleritteestä. Thelazia-tartuntaa on diagnosoitu harvinaisena myös Suomessa.

Trichinella spp.
Tunnistaminen
Trichinella-naaras saavuttaa 2,5–3 millimetrin pituuden; uros on reilun millimetrin pituinen ja ohuempi.
Naaras synnyttää pieniä, noin 0,1 mm:n pituisia
toukkia, jotka vaeltavat lihaskudokseen. Trichinellan
elämänkierron pitkäkestoisin kehitysvaihe on isäntäeläimen lihaskudoksessa kapseloituneena elävä
toukkamuoto, joka täysin kehittyneenä on noin
millimetrin pituinen.

NEMATODA

Thelazia lacrymalis

Elämänkierto
Isäntäeläin saa tartunnan syömällä raakaa tai heikosti kypsennettyä lihaa, jossa on Trichinella-toukkia. Trikiinitartunnan lähteet hevoselle ovat ainakin
Trichinella spiralis -madon eri kehitysvaiheet, naaras, uros,
lihastoukka sekä vastasyntynyt toukka (ympyrässä suurennettuna) pyyhkäisyelektronimikroskooppikuvassa.
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NEMATODA

Lähikuva Trichinella spiralis -naaraasta
pyyhkäisyelektronimikroskooppikuvassa.
Kyljessä rivistönä kulkevat eritysaukot
näkyvät kuvassa pieninä kohoutumina.
Suusta pilkistää Trichinelloille ominainen
stilettirakenne.

osittain hämärän peitossa. On kuitenkin ilmeistä, että hevonen saa tartunnan samalla tavoin kuin muutkin
eläimet. Todennäköisesti tartuntojen lähteenä ovat olleet rehua prosessoitaessa sen joukkoon joutuneet ja
jauhautuneet infektoituneet jyrsijät tai muiden eläinten liha.
Trichinella-toukat vapautuvat kapselistaan hevosen ruuansulatuskanavassa ja kehittyvät nahanluontien
kautta aikuisiksi. Parittelun jälkeen Trichinella-naaras tunkeutuu ohutsuolen epiteelisoluihin ja aloittaa
toukkien synnyttämisen. Aikuismuodot elävät alle kaksi viikkoa. Toukat vaeltavat veri- ja imuteitse luurankolihaksiin. Lihassolussa toukka kiertyy spiraalille ja aiheuttaa solussa muutoksia, joiden seurauksena
syntyy nk. hoivasolu (nurse cell). Hoivasoluun liittyy sidekudoksinen kapseli sekä trikiinitoukkaa ruokkiva
verisuoniverkosto. Lihassolussa Trichinella-toukat voivat säilyä elossa ja tartuntakykyisinä vuosikymmenien ajan.

Merkitys hevosen terveydelle
Hevoselle Trichinella-tartunta on ilmeisesti oireeton. Tämän parasiittisairauden merkitys liittyy nimenomaan trichinelloosin zoonoottisuuteen. Euroopasta onkin kuvattu useita epidemioita, joissa hevosenliha
on ollut tartuntalähteenä ihmisten Trichinella-tartunnoille.

Tartunnan diagnostiikka
Trichinella-tartunta voidaan diagnosoida elävältä hevoselta serologisin menetelmin. Hevosen lihasta tartunnat voidaan osoittaa esimerkiksi magneettisekoitin- tai stomacher-digestio -menetelmällä. Lajitasolle
viety Trichinella-diagnostiikka tehdään PCR-tekniikkaa hyväksi käyttäen.

Trichinella Suomessa
Hevosen liha tutkitaan Trichinella-tartuntojen varalta. Suomessa ei vuoteen 2006 mennessä ole todettu
Trichinella-toukkia hevosen lihasta.

Halicephalobus gingivalis (ent. Halicephalobus deletrix, ent. Micronema deletrix)
Tunnistaminen
Halicephalobus gingivalis on pienikokoinen, Rhabditidae-heimoon kuuluva sukkulamato. Tähän sukuun
kuuluvat madot elävät hajoavassa orgaanisessa materiaalissa. Ne ovat yleisiä esimerkiksi maaperässä, likavesissä ja hajoavassa kasvijätteessä. H. gingivalis pystyy tunkeutumaan kudoksiin, ja se luokitellaan patogeeniksi hevoselle ja ihmiselle.
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Vasemmalla: Valomikroskooppikuva kudosleikkeestä, jossa nähdään Halicephalobus-madon aiheuttama granulomatoottinen tulehdusmuutos munuaisissa.
Kuvassa yksi mato on harhautunut munuaistubulukseeen. Oikealla: Halicephalobus voi aiheuttaa myös ihotulehduksia. Kuvassa granulomatoottinen tulehdusreaktio esinahan ihossa. Kuvat: Marjukka Anttila.

Hevosen saaman Halicephalobus-tartunnan reitit ja lähteet tunnetaan huonosti. Mahdollisiksi tartuntareiteiksi on esitetty kontaminoituneita haavoja, ruuansulatuskanavaa ja hengitysteitä. Parasiitin oletetaan
leviävän hevosen elimistössä veriteitse. Tätä olettamusta tukevat histopatologiaan perustuvat havainnot
verisuonten sisällä olevista Halicephalobus-toukista. Hevosen kudoksista on kyetty löytämään ainoastaan
naaraita, munia ja toukkia. Onkin otaksuttu, että H. gingivaliksen elämänkierto on Strongyloides-matojen
tapainen. Kudoksissa parasiittina elää ainoastaan partenogeneettisesti lisääntyviä naaraita. Loisen suvullinen lisääntyminen tapahtuisi siten ympäristössä.

Merkitys hevosen terveydelle
Hevosessa H. gingivalis aiheuttaa kasvainmaisen, granulomatoottisen tulehdusmuutoksen. Kiinteitä, vaaleita tulehdusmuutoksia voidaan tavata munuaisissa, aivoissa, selkäytimessä, suu- ja nenäontelon alueella,
imusolmukkeissa, keuhkoissa ja lisämunuaisissa. Harvemmin muutoksia esiintyy sydämessä, maksassa, mahalaukussa, luussa, silmässä, kiveksissä ja esinahan alueella. H. gingivaliksen aiheuttaman kudosmuutoksen
histopatologista kuvaa hallitsevat granulomatoottinen ja eosinofiilinen tulehduseaktio (epiteloidityypin
makrofaagit, jättisolut sekä lymfo-plasmasytäärinen tulehdus, eosinofiiliset granulosyytit), arpikudosmuodostus (kollageenia ja fibroblasteja) sekä parasiittinaaraiden ja toukkien pitkittäis- ja poikkileikkaukset.

NEMATODA

Elämänkierto

Tartunnan diagnostiikka
Tartunnasta aiheutuvat kliiniset oireet vaihtelevat muutosten sijainnin perusteella. Usein tartunta on hevoselle oireeton. Toisaalta esimerkiksi keskushermostoon kulkeutuneet loiset voivat aiheuttaa dramaattisia
oireita. Aivojen ja selkäytimen lisäksi H. gingivalis vaikuttaisi suosivan munuaiskudosta, jolloin tihentynyt
virtsaamistarve ja verivirtsaisuus ovat tavallisimpia oireita.

H. gingivalis Suomessa
H. gingivalis -tartuntoja ei tiettävästi ole diagnosoitu hevoselta Suomesta. Kirjallisuuden mukaan lähimpänä
Suomea diagnosoidut tapaukset ovat Norjasta ja Saksasta. Tartunnat lienevät kuitenkin mahdollisia myös
suomalaisilla hevosilla.
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Insecta [Hyönteiset]
Väive (Bovicola l. Werneckiella l. Damalinia equi)
Tunnistaminen
Hevosen väive on noin 3 mm pitkä, dorso-ventraalisuunnassa
litteä, vaalean punertavanruskea hyönteinen, jonka pää on
keskiruumista leveämpi. Päässä voidaan erottaa mikroskoopilla hieman taaksepäin suuntautuvat, kolmesta segmentistä
koostuvat tuntosarvet. Pään ventraalipuolella sijaitsevat hyvin
kehittyneet suuosat, joiden avulla väive tarttuu karvaan kiinni.
Keskiruumiiseen kiinnittyvien raajojen kärjessä on kynsimäinen rakenne sekä kynnen vastakappaleena kaksi puikkomaista
kitiiniuloketta.

INSECTA

Elämänkierto

56

Väiveet elävät elämänkiertonsa kaikki vaiheet hevosen karvapeitteessä ja käyttävät ravinnokseen ihon pinnasta irtoavaa keratiinia ja keratinisoituneita epiteelisoluja. Tartunta hevosesta
toiseen tapahtuu suoran kontaktin, loimien tai hoitovälineiden
välityksellä. Väiveet voivat tiettävästi selvitä erossa isäntäeläimestään joitakin viikkoja. Väivenaaras elää 4–6 viikkoa ja kiinnittää tänä aikana useita kymmeniä noin 1–2 millimetrin pituisia munia l. saivareita hevosen karvoihin. Munista kuoriutuu
5–14 vuorokauden sisällä aikuista väivettä muistuttava pikkuväive. Aikuistuminen tapahtuu nahanluontien myötä. Samalla
väiveen koko kasvaa, ja kitiinikuoren ”karvoitus” lisääntyy.
Koko elämänkierto hevosen karvaan vastakiinnitetystä saivareesta aikuiseksi väiveeksi kestää 20–40 vuorokautta.

Väiveen pää lähikuvassa.

Hevosen väive. Väiveen erottaa täistä helpoiten keskiruumista suuremman päänsä sekä karvaan tarttumisen
mahdollistavien suuosiensa perusteella.

Vasemmalla: Väive pyyhkäisyelektronimikroskoop
pikuvassa. Yllä: Lähikuva väiveen päästä. Yllä oikealla: Yksityiskohta väiveen auuaukon reunasta.
Oikealla: Väiveen raaja pyyhkäisyelektronimikroskooppikuvassa.

Merkitys hevosen terveydelle
Väivetartuntoja tavataan erityisesti kevättalvella, yleisimmin nuorilla hevosilla. Väiveet aiheuttavat kutinaoireita erityisesti kaulan, selän ja hännäntyven alueella. Koska hevonen hankaa kutisevia ihoalueita,
vaurioitunut karvapeite näyttää usein koinsyömältä. Hankaaminen johtaa ihovaurioihin ja sekundaaritulehduksiin. Hevosen vaihtaessa talvikarvansa ohuempaan kesäkarvaan väiveiden määrä putoaa yleensä
dramaattisesti, sillä irtoavien karvojen mukana mukana suuri osa väiveistä ja saivareista joutuu eroon isäntäeläimestään. Ruumiinlämpölähteen puuttuessa saivareiden kuoriutuminen estyy. Väiveet eivät tartu hevosesta muihin eläimiin.

Väiveet ovat varsin yleisiä ulkoloisia suomalaisilla hevosilla. Väivetartunnat ajoittuvat meillä yleensä kevättalveen tyypillisimmän potilaan ollessa edellisenä vuonna syntynyt varsa.

Täi (Haematopinus asini)
Tunnistaminen
Hevosen täi on 5 millimetrin mittaisena hieman väivettä
suurempi. Se on dorso-ventraalisesti litteä verenimijä, joka
on helposti erotettavissa väiveestä keskiruumista kapeamman pään perusteella. Pään lateraalisivuilla erottuvat valomikroskoopilla selvästi viidestä segmentistä koostuvat
tuntosarvet. Verenimemiseen erikoistuneet suuosat sijaitsevat sisään vetäytyneinä suuontelossa, mistä ne työntyvät
esiin vain, kun täi imee verta. Hyönteisille tyypillisesti täin
keskiruumiiseen kiinnittyy kolme paria raajoja. Raajat ovat
voimakkaat, ensimmäisen raajapari on kuitenkin muita
heikoimmin kehittynyt. Raajojen kärjissä on voimakkaat,
käyrät, kynsimäiset rakenteet. Kynnen sekä raajan peukalomaisen ulokkeen avulla täi saa tukevan otteen hevosen
karvasta.

INSECTA

Väiveet Suomessa

Hevosen täitä ei tiettävästi esiinny Suomessa, ja ilmeisesti se on muuallakin maailmassa nykyisin
harvinainen. Piirroksesta käyvät ilmi merkittävimmät eroavaisuudet väiveeseen nähden: keskiruumista
pienempi pää sekä vahvat koukkumaisilla kynsillä varustetut raajat, joiden avulla täi pitää kiinni karvoista.
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Elämänkierto
Täin elämänkierto on samanlainen kuin väiveellä, ja se viihtyy parhaiten kaulan ja hännän iholla.

Merkitys hevosen terveydelle
Kliiniset oireet ovat samankaltaiset kuin väivetartunnoissa. Kutina, levottomuus, karvanlähtö ja ihovauriot
ovat tavallisimpia muutoksia. Massiivisia täitartuntoja sekä tartuntoihin liittyviä anemiaoireita voidaan tavata heikkokuntoisilla hevosilla.

Täit Suomessa
Hevosen täi on nyky-Suomessa erittäin harvinainen ellei tyystin hävinnyt ulkoloinen. Suomenhevosella on
ollut merkittävä rooli Suomen käymissä sodissa. Eläinlääkäreiden toimia talvi- ja jatkosodan aikana kuvaavasta kirjallisuudesta löytyy toistuvasti mainintoja täitartuntojen yleisyydestä sotaan osallistuneilla hevosilla sekä keinoista, joilla täitä pyrittiin häätämään. Joko sota-ajan eläinlääkärit onnistuivat hävittämään
hevosen täin maastamme, tai jo tuolloin hevosia vaivanneet ulkoloiset olivat todellisuudessa väiveitä. Sekaannuksen mahdollisuus on suuri, koska täi ja väive muistuttavat varsin paljon toisiaan. Toinen sekaannuksen mahdollisuus voi liittyä käännösvirheeseen, sillä täitä ja väivettä ei erotella ruotsinkielessä, vaan
niistä molemmista käytetään termiä lus/löss (vastaavasti englannissa louse/lice). Väiveet kääntyvät usein
täiksi vielä 2000-luvun kirjallisuudessakin.

Hevosen täikärpänen (Hippobosca equina) ja hirvikärpänen (Lipoptena cervi)

INSECTA

Tunnistaminen
Täikärpäset ovat dorso-ventraalisesti litteitä, noin senttimetrin pituisia hyönteisiä. Takaruumiin osittain
joustava kitiinikuori mahdollistaa takaruumiin turpoamisen verenimemisen yhteydessä tai kun toukka kehittyy naaraan sisällä. Vahvat raajat kiinnittyvät keskiruumiiseen, ja kunkin raajan kärjessä on kaksi kynsimäistä rakennetta. Sekä Hippobosca equinalla että Lipoptena cervillä on isot verkkosilmät ja lyhyet, päässä
olevassa syvennyksessä sijaitsevat tuntosarvet. Vaikka osa eläimillä esiintyvistä täikärpäslajeista on siivettömiä, sekä hevosen täikärpäsellä että hirvikärpäsellä on varsin pitkät ja hyvin kehittyneet siivet. Lepoasennossa täikärpänen pitää siipiään tiukasti takaruumiistaan vasten painautuneena. Kun hirvikärpänen on löytänyt sopivan isäntäeläimen, sen siivet murtuvat tyvestään, ja siivistä jää jäljelle ainoastaan pienet tyngät.

Elämänkierto
Täikärpäsissä sekä uros että naaras ovat verenimijöitä. Veriateria aiheuttaa täikärpäsessä muutoksia, jonka seurauksena lentolihakset
hajoavat raajojen lihasten samanaikaisesti voimistuessa. Täikärpäset ovat larviparisia. Naaraan kohtuun tulee yksi muna kerrallaan. Muna embryonoituu ja kuoriutuu kohdussa. Myös toukan
kehittyminen tapahtuu kohdussa ja toukka saa ravintonsa kohdun
rauhasista. Synnyttäminen tapahtuu, kun toukka on kehittynyt koteloitumiskypsäksi. H. equina synnyttää toukan tyypillisesti suojaisaan paikkaan, esimerkiksi pehmeään maahan. Hirvikärpänen on
hirven ulkoloinen, joka saattaa kiusata ja imeä verta myös hevosesta. Hirvikärpänen on laiskan lentäjän maineessa. Hirvikärpäset
oleskelevat havupuiden oksilla odottamassa, että sopivanoloinen
isäntäeläin osuu kohdalle. Hirvikärpäselle parhaassa tapauksessa
isäntäeläin osoittautuu hirveksi, sillä hirvestä peräisin oleva veriateria on hirvikärpäsen lisääntymisen edellytys. Hirvikärpäsen
toukka syntyy hirven karvapeitteeseen, ja se koteloituu pudottuaan ympäristöön.

Merkitys hevosen terveydelle
Täikärpäset saattavat aiheuttaa hevoselle ärsytystä, ja niiden tiedetään voivan toimia erilaisten sairauksien vektoreina.
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Hippobosca equina lienee hävinnyt Suomesta.

Yllä: Hirvikärpänen pyyhkäisyelektronimikroskooppikuvassa.
Yllä oikealla: Lähikuva hirvikärpäsen
raajasta pyyhkäisyelektronimikroskoopilla
tarkasteltuna.
Oikealla: Hirvikärpänen vaanimassa
ohikulkijoita kuusen oksalla.

Hevosen täikärpänen, jota kansanomaisesti on
kutsuttu myös perskärpäseksi, oli aiemmin suhteellisen yleinen ulkoloinen suomalaisilla hevosilla,
mutta sitä ei ole tiettävästi tavattu maastamme
enää vuosikymmeniin. Hirvikärpäset sen sijaan ovat
yleisiä. Ne ovat 1960-luvulta lähtien levittäytyneet
kaakosta yli Suomen, ja tällä hetkellä niitä tavataan
pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta koko maassa.
Hirvikärpäset ovat kuitenkin suhteellisen laiskoja
lentäjiä, joten niitä esiintyy hevostenkin kiusana
tyypillisesti alueilla, joissa esiintyy runsaasti hirviä.

Käpymato l. mahasaivartaja (Gasterophilus spp.)
Tunnistaminen
Aikuinen mahasaivartaja on hieman alle 2 cm:n pituinen, mehiläistä muistuttava, siivekäs, karvapeitteinen hyönteinen, jolla on yksi siipipari. Naaraalla
takaruumis on ventraalisesti kaarella. Hevoseläimiltä on kuvattu yhdeksän Gasterophilus-lajia, joista
kuusi on hevosen ja aasin parasiitteja. Aikuisten ainoa tehtävä on lisääntyminen. Esimerkiksi niiden
suuosat ovat surkastuneet tarpeettomina, koska ne
eivät syö lainkaan. Hevosen loisia ovat mahasaivartajan toukat eli käpymadot, jotka ovat 5–12 mm:n pituisia, vaalean punaruskeita ja pinnaltaan jaokkeellisia. Käpymato koostuu yhdestätoista jaokkeesta,
ja niistä anteriorisimmassa voidaan erottaa tarttumiskoukut sekä suuosat. Jokaisessa jaokkeessa on
kitiinipiikkirivi, jonka perusteella eri Gasterophiluslajien toukat voidaan erottaa toisistaan.

INSECTA

Täikärpäset Suomessa

Aikuinen Gasterophilus on karvapeitteinen kaksisiipinen hyönteinen. Naaraan takaruumis on ventraalisesti kaarella.
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Elämänkierto

INSECTA

Aikuisten Gasterophilusten ainoa tehtävä on lisääntyminen. Ne eivät syö, ja
niiden suuosat ovat surkastuneet tarpeettomina.

Naaras kiinnittää kannelliset munansa hevosen karvapeitteeseen.

Gasterophilusten aikuiselämä lentävinä hyönteisinä
on lyhyt: pisimmilläänkin vain muutaman vuorokauden mittainen. Mahasaivartajan koko elämänkierto kestää noin vuoden. Parittelu tapahtuu hevosten läheisyydessä, missä mahasaivartajauros
usein paikallaan pörräten etsii parittelukumppania, tarvittaessa valitsemaansa hevosta tai hevosryhmää kilpailijauroksilta puolustaen. Parittelun
jälkeen mahasaivartajanaaras kiinnittää munat
hevosen karvapeitteeseen, yleensä etujalkoihin
sekä lavanseudun iholle. Gasterophilus-naaraiden
munimistavoissa esiintyy lajien välistä vaihtelua.
G. nasalis-naaras kiinnittää munansa alaleuan alle,
josta kuoriutuvat toukat hakeutuvat omatoimisesti
suuhun. G. pecorum puolestaan kiinnittää munansa
laidunkasveihin, jolloin hevonen saa tartunnan
laidunruohon mukana. G. istestinaliksen munat
ovat 1–2 millimetrin pituisia, vaaleankellertäviä,
tyviosastaan teräviä ja kärkiosastaan litteitä ja kannellisia. Munista kuoriutuu muutamassa päivässä
toukkia, jotka aiheuttavat hevoselle kutinaa. Hevosen nuollessa kutiavia ihoalueita toukat joutuvat hevosen suuhun. Suussa toukat tunkeutuvat
limakalvoon ja aloittavat noin kuukauden kestävän
vaelluksen limakalvoa myöten mahaan. Toukkia
kutsutaan käpymadoiksi, ja niiden kiinnittymiskohta mahalaukussa ja ruuansulatuskanavassa
vaihtelee Gasterophilus-lajista riippuen. Suomessa
esiintyvä G. intestinalis kiinnittyy mahalaukun limakalvon kutaaniselle alueelle. Osa Gasterophiluslajeista kiinnittyy tyypillisesti pyloruksen seudulle
osan kiinnittyessä puolestaan ohutsuolen alkuosaan (G. nasalis). Toukat kehittyvät limakalvoon
kiinnittyneenä useiden kuukausien ajan. Ravinnokseen ne käyttävät vaurioittamastaan limakalvosta
tihkuvaa nestettä. Suomen oloissa käpymatojen
mahalaukkuvaihe kestää 10–12 kuukautta, jonka
jälkeen reilun senttimetrin pituuden saavuttaneet
toukat irrottautuvat mahalaukun seinämästä ja kulkeutuvat suoliston kautta ulos. Toukat koteloituvat
maassa 3–5 viikoksi, ja kotelosta vapautuu aikuinen
hyönteinen.

Merkitys hevosen terveydelle
Aikuiset hevosten ympärillä pörräävät Gastero
philukset saavat hevoset usein silminnähden hermostuneiksi, ja hyönteisiä välttelemään pyrkivät,
ryntäilevät hevoset ovat vaarassa loukkaantua.
Suun ja nielun limakalvossa vaeltavat ja kehittyvät
Valomikroskoopin avulla voidaan nähdä munan sisällä
toukka, jonka perusteella Gasterophilus-munat voidaan
erottaa esimerkiksi täin ja väiveen munista.
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ELÄMÄNKIERTO
Gasterophilus spp.

alla vasemmalla: mahasaivartajan toukkavaihetta kutsutaan käpymadoksi. G. intestinalis -toukat kiinnittyvät mahalaukun kutaaniseen limakalvoon. alla
oikealla: käpymadot ovat kellertävän tai oranssipunaruskeita, ja niiden ulkopinta koostuu 11 segmentistä. segmenttien anteriorisessa reunassa voidaan paljaallakin silmällä erottaa kitiinipiikkejä, joiden määrää ja järjestäytymistä käytetään apuna lajitason diagnostiikassa. alinna vasemmalla: käpymadon pintaa
pyyhäisyelektronimikroskoopilla tarkasteltuna. alinna oikealla: käpymadon anteriorisin eli ensimmäinen segmentti pyyhkäisyelektronimikroskoopilla tarkasteltuna. koukkumaisilla rakenteillaan toukka takertuu mahalaukun limakalvoon. suuosillaan toukka rikkoo epiteelin ja käyttää ravinnokseen kudosnesteitä.

insECta

1. Gasterophilus-naaras kiinnittää munat hevosen karvapeitteeseen. munista kuoriutuvat toukat aiheuttavat kutinaa, ja ne pääsevät
hevosen suuhun hevosen nuollessa kutiavia ihoalueita.
2. suussa toukat tunkeutuvat suun limakalvoon ja aloittavat vaelluksensa kohden mahalaukkua.
3. käpymadot oleilevat ja kehittyvät loppusyksystä kevääseen mahalaukun limakalvolla. ne käyttävät ravinnokseen kudosnesteitä. loppukeväällä tai alkukesällä koteloitumisvalmis hyönteistoukka irrottautuu mahalaukun limakalvosta ja kulkeutuu suoliston kautta ulos.
4. kotelovaihe kestää 1–2 kuukautta, ja kotelosta vapautuvan hyönteisen ainoa tehtävä on lisääntyä ja löytää sopiva isäntäeläin.
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toukat voivat aiheuttaa limakalvovaurioita. Mahalaukun käpymadoista ei yleensä koidu hevoselle haittaa. Ähkyoireet, ruokahaluttomuus ja yhteistyöhaluttomuus ovat käpymatotartuntoihin liitettyjä harvinaisia kliinisiä oireita. Käpymadot voivat aiheuttaa mahalaukun limakalvolle haavautumia. Pahimmillaan
mahalaukun seinämään voi syntyä paisemaisia uudismuodostumia, jotka puhjetessaan voivat johtaa
peritoniittiin.

Tartunnan diagnostiikka
Vaaleankeltaisia Gasterophilus-munia voidaan nähdä hevosen karvapeitteessä. Munia ei tule sekoittaa täin
tai väiveen muniin, saivareisiin. Joskus mahaa kohti vaeltavia toukkia saatetaan nähdä suun tai nielun limakalvossa. Mahalaukkuvaiheessa käpymatotartunta on vaikea diagnosoida. Mahalaukun tähystysoperaation
(gastroskopia) yhteydessä käpymadot luonnollisesti näkyvät selvästi, ja loishäätölääkityksen jälkeen käpymatoja voidaan nähdä myös hevosen ulosteissa.

Käpymatojen torjunta
Gasterophilus-munat saadaan irtoamaan hevosen karvoista säännöllisellä harjauksella tai pesemällä hevonen lämpimällä vedellä. Aiemmin hevosen loishäädöt tehtiin organofosfaattiyhdisteillä, joilla oli hyvä
teho käpymatoihin. Käpymatojen harvinaistuminen lienee alkanut jo organofosfaattien aikaan. Nykyisin
käytössä olevista valmisteista avermektiinit ja milbemysiiniryhmän loishäätölääkkeet ovat tehokkaita käpymatotorjunnassa.

Käpymadot Suomessa
Säännöllisten loishäätöjen seurauksena käpymadot ovat lähes tyystin hävinneet Suomesta ja on todennäköistä, että G. intestinalis häviää suomalaisesta eläinlajikirjosta lähivuosien aikana. Loishäädöissä käpymatoja ei enää tarvinne ottaa huomioon.

Paarmat (Tabanidae)

INSECTA

Tunnistaminen
Paarmat ovat suurikokoisia, vankkarakenteisia, kaksisiipisiä hyönteisiä. Paarmojen heimoon kuuluu yli
4000 lajia. Suomessa eläinlääketieteellisesti merkittävät lajit kuuluvat nauta- eli hevospaarmojen
(Tabanus spp.), suppupaarmojen (Haematopota spp.)
tai sokkopaarmojen (Chrysops spp.) sukuihin. Paarmat ovat yleisväritykseltään tummia, ja niissä esiintyy usein takaruumiissa tai keskiruumissa viiruja ja
läikkiä. Tabanus-suvun jäsenet ovat suurikokoisimpia, ja niillä on läpikultavat tai ruskehtavat siivet.
Sokkopaarman tyypillisiä morfologisia piirteitä
ovat siipien tummempana erottuvat juovat sekä
siipien leveämpi lepoasento. Sen verkkosilmät ovat
usein läikikkäät ja värikkäät. Suppupaarma on tasaisen ruskehtavan harmaa, ja sen siivissä esiintyy
tummempaa pilkutusta. Se pitää siipiään virtaviivaisesti supussa takaruumiin myötäisesti.

Oikella yllä: Kaksi hevosta yleisesti laitumella kiusaavaa
paarmalajia, nautapaarma ja suppupaarma, tallin ikkunalla kuvattuina. OIkealla: Sokkopaarman tunnistaa kolmiomaisesta muodostaan, kirjavista siivistään ja ennen
kaikkea kauniin metallinhohteisista silmistään.
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Elämänkierto ja merkitys hevosen terveydelle
Vain naaraspaarmat ovat verenimijöitä. Naaras läpäisee ihon terävillä suuosillaan ja imee vaurioon tihkuvan
veren. Erityisesti imemistapahtuman alkuvaihe tuottaa kohde-eläimelle kipua, ja paarma joutuukin usein
vaihtamaan pistokohtaa tai isäntäeläintä tultuaan keskeytetyksi hännänhuiskauksen tai muun häätötoimenpiteen seurauksena. Tämän alkuvaiheessa keskeytyvän verenimemistapahtuman takia paarmat ovat merkittäviä tartuntatautien levittäjiä, sillä verenmakuun päässyt naaraspaarma pyrkii löytämään vähemmän
vastaanhangoittelevan verenimemiskohteen mahdollisimman pian. Päästyään vauhtiin paarma erittää sylkirauhasistaan veren hyytymistä estäviä aineita ja jatkaa veren imemistä häätöyrityksistä piittaamatta.
Naaraspaarma laskee munansa kasvien lehdille tai kivien pinnalle, usein kosteaan, mutaiseen tai vetiseen ympäristöön. Paarmojen toukat ovat pääsääntöisesti petoeläimiä, ja ne käyttävät ravinnokseen pieniä selkärangattomia. Tabanus-suvun toukat osallistuvat itsekin paarmakannan kurissa pitämiseen, sillä
ne eivät epäröi käyttää ravinnokseen lajikumppaneitaan. Paarmat talvehtivat toukkavaiheessa, ja keväällä
koteloitumisvalmiit (toukkavaihe voi kestää joillakin paarmalajeilla vuosiakin) toukat koteloituvat. Aikuinen
paarma jättää kotelon koteloitumista seuraavan viikon tai viikkojen aikana.

Kärpäset (Muscidae)

Huonekärpänen (Musca domestica)
Yleisin tallista tavattava kärpäslaji on huonekärpänen. Aikuinen kärpänen on harmaanmusta kaksisiipinen,
jonka pituus vaihtelee 6–9 mm:n välillä. Harmaasävyisessä keskiruumiissa voidaan eroittaa neljä pitkittäisuunnassa kulkevaa juovaa. Naaraalla abdomenosa on dorsaalipinnaltaan heikosti mustien ja harmaiden
ruutukuvioiden ruuduttama, kun taas kyljet ovat vaalean kellertävät. Huonekärpästen munia ja toukkia
voidaan tavata monenlaisista paikoista, mistä vain löytyy hajoavaa orgaanista materiaalia. Talliolosuhteissa
kärpäset munivat usein lantaan tai rehujätteisiin. Munat ovat valkoisia, ja niistä kehittyy muutamassa tunnissa vaalean kellertäviä toukkia. Toukat luovat nahkansa useita kertoja toukkavaiheen aikana, ja ne kasvavat
samalla kokoa. Huonekärpäsen toukat samoin kuin pisto- ja lamppukärpäsen toukat ovat nk. saprofaageja.
Toisin sanoen ne suodattavat elinympäristöstään ravinnokseen bakteereita, sieniä ja muita pienikokoisia orgaanisia kappaleita. Huonekärpäsen elämänkierto kestää ihanneolosuhteissa noin viikon, yleensä kuitenkin
kahdesta kolmeen viikkoon. Kärpäsen nuoruus päättyy koteloitumiseen. Kaikki huonekärpäsen kehitysvaiheet voivat talvehtia. Vaikka huonekärpästen osuus esimerkiksi ihmisten enteropatogeenien vektorina on
kiistaton, hevosen kannalta huonekärpänen on harmiton, joskin usein ärsyttävä kärpäslaji. Kärpäset ruokailevat mielellään hevosen iholla käyttäen ravinnokseen kyynelnestettä, hikeä ja haavaeritteitä. Huonekärpänen voi toimia Habronema- ja Draschia-sukkulamatotartuntojen levittäjänä, sillä kummankin matolajin
kehittyminen L1-toukkavaiheesta infektiiviseen L3-toukkavaiheeseen voi tapahtua huonekärpäsessä.

INSECTA

Muscidae-heimoon kuuluu yli 900 lajia. Monet lajeista ovat verta imeviä infektioiden vektorieläimiä tai ihmisiä
ja kotieläimiä ärsyttäviä hyönteisiä. Käpästen luokittelu tapahtuu usein niiden suosimien ravintolähteiden
perusteella. Vaihtoehtoisesti kärpäset voidaan luokitella myös suuosiensa perustella joko pistäviin tai eipistäviin kärpäsiin. Pistävillä kärpäsillä on suuosat, joiden avulla kärpänen rikkoo ihon ja käyttää ravinnokseen
verta tai kudosnesteitä. Lajitason tunnistus perustuu kokoon, suuosiin, väritykseen, mahdollisiin juoviin ja
laikkuihin sekä siipisuonituksen kuvioihin. Hevosen ympärillä voidaan nähdä runsaasti erilaisia kärpäslajeja.
Niistä kuitenkin monet viihtyvät esimerkisi hevosen lantakasoissa (esim. rähmäkärpäset, Hydroitaea spp.),
eivätkä ne siten kiusaa juurikaan itse hevosta. Hevosen iholla yleisesti esiintyviä lajeja, jotka eivät kuitenkaan
ole verenimijöitä ovat huonekärpänen (Musca domestica) sekä lamppukärpänen (Fannia canicularis). Verta
imevistä kärpäsistä suomalaisille hevosille aiheuttavat eniten harmia pistokärpäset (Stomoxys calcitrans).

Pistokärpänen (Stomoxys calcitrans)
Pistokärpänen muistuttaa ulkonäoltään huonekärpästä. Pituus vaihtelee 5–7 mm:n välillä. Koska pistokärpäset ovat verenimijöitä, niillä on selvästi erottuva, eteenpäin suuntaunut imukärsä. Muutoin harmaassa
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abdomenosassa on seitsemän pyöreäreunaista mustaa pilkkua. Pistokärpäsnaaras munii erityisesti mätäneviä kasvikuituja sisältäviin paikkoihin. Toukkia löydetään usein esimerkiksi märistä olkialusista, mätänevistä heinistä tai nurmikon leikkuujätekokomposteista. Myös eläinten ulosteista ja kasvijätteistä koostuvat
lantatunkiot ovat pistokärpäsen suosimia alueita. Aikuinen pistokärpänen imee verta yleensä hevosen
raajojen, kylkien, selän tai vatsan iholla. Kärpänen imee verta kerran päivässä verenimemistapahtuman
kestäessä muutaman minuutin kerrallaan. Verenimemisen seurauksena syntyy kivulias pistojälki, ja kärpästen vaivaamat hevoset ovat tyypillisesti erittäin levottomia. Ne polkevat jalkaa, viuhtovat hännällään
ja ravistelevat päätään. Pistokohtaan jää varsin laaja ja selvärajainen ihokohoutuma, joita usein nähdään
iholla kolmen tai neljän pistojälkireaktion ketjuina.

Lamppukärpänen (Fannia canicularis)
Lamppukärpästä kutsutaan usein myös pieneksi huonekärpäseksi. Sen koko vaihtelee 5–8 mm:n välillä.
Lamppukärpänen on tumma, mutta sekä keski- että takaruumiissa on yleensä myös kellertävää väriä. Urokset muodostavat parvia varjoisiin paikkoihin, joissa hevonen, samoin kuin ihminenkin, voi joutua suuren
parven vaivaamaksi. Lamppukärpäset käyttävät mielellään ravinnokseen hevosen hikeä ja eritteitä. Niiden
kliininen merkitys on kuitenkin vähäinen.

Hyttyset (Culicidae)

INSECTA

Tunnistaminen
Merkittävimmät hyttyssuvut ovat Aedes, Culex ja
Anopheles. Hyttyset ovat kapearunkoisia kaksisiipisiä, ja niiden pituus vaihtelee kahden ja kymmenen
millimetrin välillä. Niillä on pitkät, ohuet raajat, ja
pään kokoon nähden suuret verkkosilmät. Rungon
monimuotoiset kitiinirakenteet, kuten kitiinilevyt
ja erikokoiset karvamaiset ulokkeet, saavat aikaan
kullekin hyttyslajille tyypillisen värityksen ja kuvioituksen. Levätessään hyttynen pitää kapeita siipiään
tiiviisti takaruumiin myötäisesti yhteen painautuneina. Pitkät ja säiemäiset tuntosarvet kiinnittyvät
Metsähyttysnaaras imemässä verta hevosen iholla.
verkkosilmien väliin. Uroksella tuntosarvet ovat
tyypillisesti tuuhean ja runsaan ”karvoituksen”
peittämät. Puuhkamaiset tuntosarvet auttavat urosta paikallistamaan siivillään inisevää ääntä pitävän naaraan. Pitkä imukärsä (proboscis) on rakenteeltaan monimutkainen ja eteenpäin suuntautunut. Ainoastaan
naaraat ovat verenimijöitä.

Elämänkierto
Valtaosalla hyttyslajeista naarashyttynen munii ojiin, lammikoihin, sadevesiastioihin tai muutoin sopivaan
seisovaan veteen 150-300 munaa joko yksittäisinä munina tai munarykelminä. Munien kuoriutuminen
toukiksi riippuu lämpötilasta: lyhimmillään kuoriutuminen tapahtuu muutaman päivän kuluttua munimisesta. Osalla hyttyslajeista munat voivat talvehtia kuoriutumatta. Toukkien kehittyminen edellyttää, että
ainakin ohut vesikerros säilyy toukkien elinympäristönä. Huolimatta siitä, että toukat ovat vesieläimiä, ne
tarvitsevat happea ilmasta. Monilla hyttysillä hapenotto tapahtuu ruumiin abdomenosan ilma-aukkojen
eli spiraakkelien kautta. Culex-hyttysten toukilla on posterioripäässään putkimainen rakenne, jonka kautta
hengittäminen tapahtuu. Toukilla on selvästi erottuva pää, jossa voidaan erottaa verkkosilmät, tuntosarvet
sekä suuosiin liittyviä harjamaisia rakenteita, joita toukka käyttää ravinnon otossa. Toukkavaihe kestää lyhimmillään noin viikon. Toisaalta osalla lajeista toukat talvehtivat ja jatkavat kehitystään vasta seuraavana
keväänä. Toukkavaihetta seuraa kotelovaihe. Kotelovaiheessa pää ja keskiruumis ovat sulautuneet yhteen.
Pilkunmuotoinen kotelo kykenee liikkumaan melamaisten abdomenulokkeidensa avulla, ja sen ulkopinta
on läpikuultava. Kotelovaiheen hapensaannin turvaavat kaksi torvimaista putkea, jotka suuntautuvat pään
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ja keskiruumiin yhteensulautumasta kohti veden
pintaa. Kotelovaihe kestää, jälleen lämpötilasta ja
hyttyslajista riippuen, muutamasta päivästä viikkoihin. Kotelovaiheen päätteeksi kuoriutumisvalmis
aikuinen hyttynen nielee ilmaa sillä seurauksella,
että hyttynen turpoaa ja kotelo repeytyy yläpinnaltaan. Nuoret aikuiset hyttyset, sekä urokset että
naaraat, keräävät energiaa käyttämällä ravinnokseen kukkien mettä. Parittelu tapahtuu pian tämän
vaiheen jälkeen. Vaaditaan kuitenkin veriateria
käynnistämään munien kehittymisen mahdollistavat hormonaaliset tapahtumat naaraan elimistössä.
Veren sisältämiä proteiineja tarvitaan myös munien
energiavarastojen raaka-aineiksi.

Uroshyttynen pyyhkäisyelektronimikroskooppikuvassa. Puuhkamaiset
tuntosarvet auttavat paikallistamaan naarashyttysen ininän perusteella.
Tieto ininän aiheuttamasta tuntosarvisäikeiden värinästä välittyy tuntosarven tyvessä olevassa munkkirinkelimäisessä rakenteessa sijaitsevaan
Johnstonin elimeen.

Merkitys hevosen terveydelle
Hyttyset toimivat monien merkittävien hevossairauksien erityisesti virusenkefaliittien (esim. Eastern equine
encephalomyelitis, Western equine encephalomyelitis, Venezuelan equine encephalomyelitis) vektoreina. Myös
Setaria equina -tartunnat ovat hyttysvälitteisiä. Hyttyset eivät ole ainoastaan taudinlevittäjiä. Ne kiusaavat
hevosia aiheuttaen ihon yliherkkyysreaktioita ja jonkinasteista verenhukkaakin. Verenimemistapahtuman
yhteydessä ihoon joutuu hyttysen syljessä olevia proteiineja, joita vastaan voi toistuvissa altistuksissa kehittyä immunologinen reaktio. Tyyppi I:n välittömässä yliherkkyysreaktiossa iholle kehittyy muutamassa
minuutissa pistosta IgE-välitteinen, syöttösolujen vapauttamasta histamiinista aiheutuva ihoreaktio. Vielä
selvempi on soluvälitteisen immuniteetin reaktio, edellistä hitaampi tyyppi IV:n immuunireaktio. Kummassakin reaktiossa syntyy kutisevia paukamia. Tyyppi IV:n reaktion kehittyminen kestää yleensä noin vuorokauden, ja paukamat ovat yleensä suurempia kuin tyyppi I:n reaktiossa. Ne voivat säilyä iholla viikonkin. Eri
hevosyksilöt reagoivat eri tavoin hyttysenpistoihin.

Suomessa on noin 40 eri lajia hyttysiä. Niistä yleisin lienee metsähyttynen, Aedes communis. Hyttyset aiheuttavat suomalaisille hevosille lähinnä ärsytystä ja edellä kuvattuja yliherkkyysreaktioita. Hyttysvälitteinen
Setaria equina –sukkulamato on maassamme harvinainen.

Mäkärät (Simulidae)
Tunnistaminen
Mäkärät ovat pienikokoisia, kärpästä muistuttavia kaksisiipisiä, joiden pituus vaihtelee 1,5:n ja viiden millimetrin välillä. Sukuun kuluu runsaasti lajeja; tähän mennessä on kuvattu ainakin 1700 lajia. Mäkärillä on
pienikokoinen ja tanakka ruumis, jossa keskiruumis on selvästi kaarella siten, että mäkärää sivusta päin tarkatseltaessa syntyy vaikutelma kyttyräselästä. Siivet ovat värittömät, ja niiden siipisuonitus on tyypillisesti
tiheämpää siipien etureunassa. Lepäävä mäkärä pitää siipiään tiiviisti yhteen puristettuina. Uros ja naaras
muistuttavat toisiaan. Selvimmin havaittava morfologinen eroavaisuus löytyy silmistä. Uroksella silmät
ovat suurikokoiset, ja ne kattavat lähes koko pään alueen ottaen toisiinsa kiinni pään keskiosassa. Naaraalla
on pienemmät, selvästi irti toisistaan sijaitsevat silmät. Tuntosarvet ovat pienet ja tanakat, ja ne koostuvat
yleensä 7–9 jaokkeesta.

INSECTA

Hyttyset Suomessa

Elämänkierto
Mäkärät vaativat virtaavaa vettä. Vain naaraat ovat verenimijöitä, ja ne tarvitsevat verta munien kehittymiseen. Mäkärä vaurioittaa ihoa sahamaisilla suuosillaan ja imee sisäänsä ihovaurioon lammikoituvan veren.
Verenimemisen aloittanut naaras ei säikähdä pienistä, ja jatkaa yleensä muutamia minuutteja kestävää verenjuomista häirittynäkin. Naaras munii tahmean massan muodostavat munansa osittain virtaavassa vedessä olevaan kasvillisuuteen tai kiviin. Munista kuoriutuu lämpimissä olosuhteissa muutamassa päivässä
toukkia. Viileässä kehittyminen on hitaampaa, ja joillakin lajeilla munat jatkavat kehitystään vasta talveh-
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timisen jälkeen. Toukka käy läpi useita nahanluonteja, kunnes se hakeutuu hitaasti virtaavaan veteen ja
koteloituu. Kotelosta ulos ryömivät aikuiset käyttävät ensimmäiseksi ravinnokseen kukkien mettä. Urokset
hakeutuvat ruokailtuaan parveilemaan valiten parveilupaikoiksi usein selvästi erottuvia maastomerkkejä.
Näihin parviin liittyvät myös naaraat, mutta ne joutuvat kuitenkin yleensä välittömästi urosten ahdistelun
kohteeksi.

Merkitys hevosen terveydelle
Mäkärät ovat aktiivisimmillaan lämpimien ja pilvisten päivien aamuina ja iltoina. Ne kiusaavat nimenomaan
laiduntavia hevosia, sillä talleihin ne eivät tule. Tyypillisiä mäkärien suosimia ihoalueita ovat raajat, pää ja
vatsanalus. Erityisesti ne suosivat korvalehtien sisäpintaa ja korvakäytävää. Mäkärät jättävät jälkeensä kivuliaan ihovaurion. Korvalehtiin voi kehittyä varsin voimakas ihotulehdus, johon liittyy kudosnesteiden tihkumista, rupimuodostusta ja ihon pintaosan papillaarista paksuuntumista. Kirjallisuudessa on raportoitu tapauksia, joissa massivisen mäkärähyökkäyksen kohteeksi joutuneelle eläimelle on kehittynyt oireyhtymä,
johon liittyy verisuonten läpäisevyyden lisääntyminen, yleistynyt turvotus ja verenpurkautumat. Tällainen
tila voi johtaa kuolemaan.

Mäkärät Suomessa
Mäkärät ovat hyttysten, polttiaisten, kärpästen ja paarmojen ohella merkittävimpiä epämukavuustekijöitä
Suomessa laiduntaville hevosille.

Polttiaiset (Culicoides spp.)

INSECTA

Tunnistaminen
Polttiaiset ovat lentäviä hyönteisiä, joiden pituus
vaihtelee millistä kahteen. Päässä on pitkät, 15-jaok
keiset tuntosarvet. Siipien suonikuvioitusta käytetään apuna lajidiagnostiikassa. Vaikka polttiaiset
ovat pienikokoisia, voi paljaallakin silmällä nähdä
hyönteisryhmän erityispiirteen, siipien kirjavuuden.

Elämänkierto
Polttiaisnaaras munii lajista riippuen muutamasta
kymmenestä munasta satoihin muniin kosteaan maahan. Polttiaisten toukat kehittyvät usein
Polttiainen on pienikokoinen verenimijä, jonka tunnistaa siipien laikuista.
maassa, laiduneläinten juomapaikkojen tuntumassa, koska maa on roiskuvan veden takia jatkuvasti märkää ja siihen on sekoittunut eläinten ulosteperäistä orgaanista ainesta. Toukat käyttävät ravinnokseen elinympäristössään olevia pieniä selkärangattomia, bakteereja, sieniä, leviä ja muuta eloperäistä
materiaalia. Aikuiset polttiaiset käyttävät energialähteenään kukkien mettä. Munien kehittymiseen naaras
tarvitsee kuitenkin verta. Polttiaisnaaraat ovat aktiivisia tyyninä ja lämpiminä hämärän hetkinä sekä yöaikaan. Toisaalta on olemassa myös selvästi päiväaktiivisia polttiaislajeja. Kestävimmät lajit ovat aktiivisia
pitkälle syksyyn, sillä niille riittää noin +4°C lämpötila.

Merkitys hevosen terveydelle
Eri polttiaislajit ovat erikoistuneet ruokailemaan eri alueilla hevosen kehoa. Osa polttiaislajeista on verenimijöitä, osa puolestaan vaurioittaa suuosillaan ihoa ja käyttää ravinnokseen ihovaurioon tihkuvaa verta ja
kudosnestettä. Polttiaiset jättävät jälkeensä kutisevan ja kirvelevän pistojäljen.
Polttiaisten kannalta suotuisina kesinä hevoset voivat joutua massiivisten polttiaishyökkäysten kohteeksi. Tällöin hevoset ovat levottomia, ja niillä esiintyy yleisesti ihoreaktioita. Kutinaoireet ja hankaamisen
seurauksena syntyneet ihovauriot ovat tavallisia löydöksiä polttiaisten vaivaamilla hevosilla. Yleensä polttiaisten massaesiintymät kuitenkin katoavat nopeasti, ja hevoset toipuvat.
Polttiaiset voivat levittää monia sairauksia, kuten hevosen Onchocerca-sukkulamadon mikrofilarioita.
Erityisen ongelmallisia polttiaiset ovat hevosille, joille kehittyy toistuvien puremien seurauksena Culicoides-
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INSECTA

Vasemmalla ja alla: Kroonisia Culicoides-yliherkkyyteen liittyviä ihomuutoksia. Karvanlähtö, ihon paksuuntuminen, papulat ja hankaamisen seurauksena syntyneet ihovauriot ovat tavallisia löydöksiä.
Yllä: Culicoides-dermatiitista kärsivien hevosten suojaamisessa käytetään
erikoisloimia.
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INSECTA

Culicoides-yliherkkyydelle tyypillisiä muutoksia ihosta otetussa koepalassa (suurennos oikealla). Epidermiksen paksuuntuminen sekä perivaskulaarialueille
ja karvatuppien ympäristöön liittyvä, eosinofiilisistä granulosyyteistä koostuva tulehdusreaktio ovat merkittävimpiä löydöksiä.

yliherkkyys. Allergisille hevosille kehittyy voimakkaasti oireileva ihosairaus jo yksittäisten polttiaisten puremista. Koska allergian kehittyminen kestää yleensä muutamia vuosia, Culicoides-allergiaa tavataan yleensä
yli viisivuotiailla hevosilla. Hevosrotujen välillä tiedetään olevan eroja polttiaisallergian kehittämisherkkyydessä. Ainakin islanninhevosten, welshponien ja shirehevosten tiedetään olevan alttiita. Allergisessa
Culicoides-dermatiitissa tyypillisiä muutoksia ovat voimakkaasti kutisevat rupiset ihomuutokset, jotka kehittyvät polttiaisten suosimille ihoalueille. Muutoksia tavataan usein esimerkiksi harjan juuressa, sään alueella tai hännän tyvessä. Ihottuma-alueilla karvat ovat katkeilleet, ja iho on selvästi paksuuntunutta. Ihon
rikkoutuminen hankaamisen seurauksena on tavallista. Culicoides-dermatiitille on tyypillistä selvä vuodenaikaisvaihtelu: Culicoides-allergikot sairastuvat kutisevaan dermatoosiin vuosi vuoden jälkeen polttiaisten
ilmaannuttua.

Tartunnan diagnostiikka
Culicoides-yliherkkyyden diagnostiikka perustuu tyypillisiin oireisiin ja oireiden esiintymiseen laidunkaudella. Eosinofiilinen follikuliitti, perifollikuliitti ja perivaskuliitti ovat tyypillisiä muutoksia hevosen yliherkkyysreaktioista kärsivän hevosen ihosta otetuissa koepaloissa. Diagnoosi voidaan varmistaa intradermaalitestauksella, jossa Culicoides-antigeenia injisoidaan ihoon. Antigeenia ei kuitenkaan ole tiettävästi
kaupallisesti saatavilla.

Polttiaistartuntojen hoito
Polttiaisten pieni koko ja kokoon nähden suuret siivet vaikeuttavat niiden lentämistä tuulella. Näin ollen
avonaisella, tuulisella paikalla sijaitsevalla laitumella on tyypillisesti vähemmän polttiaisia kuin suojaisalla
laitumella. Polttiaisten torjunnassa käytetään apuna erilaisia suojaloimia sekä hyönteiskarkoitteita. Karkotteista eniten käytössä ovat pyretriinit ja pyretroidit. Pyretriinin heikkoutena voidaan pitää kuitenkin lyhyttä
vaikutusaikaa. Polttiaisten pieni koko tekee täydellisen torjunnan vaikeaksi, jopa mahdottomaksi. Kortikosteroidilääkitys onkin nykyään osa monen polttiaisille yliherkän hevosen kesärutiineja.

Polttiaiset Suomessa
Polttiaiset ovat maassamme erittäin yleisiä, ja niiden aiheuttamia kesäihottumia tavataan usein suomalaisillakin hevosilla.
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Arachnida [Hämähäkkieläimet]
Karvatuppipunkit (Demodex spp.)
Tunnistaminen
Karvatuppipunkit ovat erittäin pienikokoisia hämähäkkieläimiä. Niiden rakenne
osoittaa niiden sopeutuneen elämiseen karvatupissa sekä karvatuppiin liittyvien
talirauhasten tiehyissä. Karvatuppipunkit ovat sikarinmuotoisia, ja niiltä puuttuvat
monille muille niveljalkaisille tyypilliset kitiinikuoren sukaset. Niiden raajat ovat erittäin lyhyet ja vahvat, ja ne koostuvat kolmesta segmentistä. Hevoselta on kuvattu
kaksi morfologisesti toisistaan eroavaa Demodex-lajia: Demodex caballi ja D. equi. D.
caballin pituus vaihtelee 180–240 mikrometrin välillä, ja se viihtyy silmäluomien ja
turvan alueen karvatupissa ja talirauhasissa. Lajia pidetään ihon normaalifaunaan
kuuluvana, eikä sen tiedetä aiheuttaneen kliinistä ihosairautta hevoselle. D. equi on
selvästi pienempi ja patogeenisempi, ja sitä esiintyy kaikkialla hevosen ihossa.

Karvatuppipunkit ovat erittäin isäntälajispesifisiä, ja ne viettävät kaikki elämänsä
vaiheet ihossa. Punkilla on terävät suuosat, joiden avulla se rikkoo karvatupen epiDemodex equi
teelisoluja käyttäen ravinnokseen kudosnesteitä. Isäntäeläin saa karvatuppipunkkitartunnan yleensä emältään ensimmäisten elinvuorokausiensa aikana. Muissa
eläinlajeissa esiintyvien Demodex-lajien tapaan hevosen karvatuppipunkit ovat sopeutuneet elämään isäntäeläimelleen harmittomina kommensaaleina. Karvatuppipunkkipopulaation tiheyteen vaikuttavat isäntäeläimen immunologinen tila sekä isäntäeläimen hormonitasot. Demodex-punkkeja on tyypillisesti eniten
nuorilla täysikasvuisilla eläimillä. On mahdollista, että isäntäeläimen kohonneet progesteroni- ja testosteronihormonit toimivat Demodex-punkkien lisääntymisen stimulaattorina. Demodex-punkit munivat sukkulanmuotoisia munia. Munista kuoriutuu 6-raajainen, aikuista karvatuppipukkia muistuttava toukkamuoto.
Toukkavaihetta seuraa nahanluontien kautta kaksi nymfivaihetta ja lopulta aikuisvaihe. Hevosella esiintyvien karvatuppipunkkien elämänkierron pituutta ei tunneta. Muiden Demodex-lajien osalta tiedetään, että
kehitys aikuiseksi punkiksi kestää kolmesta viiteen viikkoon.

Merkitys hevosen terveydelle
D. caballi ei tiettävästi koskaan aiheuta kliinistä ihosairautta hevoselle. Kliininen demodekoosi on erittäin
harvinainen ihosairaus hevosella, ja se ilmenee karvattomina ihoalueina useimmiten pään, kaulan tai sään
alueella. Aiheuttajana on tällöin D. equi. Myös yleistyneitä demodekooseja on kuvattu hevosella, joskin erittäin harvinaisena. Kliinisen demodekoosin taustalta löytyy yleensä jokin altistava tekijä: stressi, pitkäkestoinen kortikosteroiditerapia, vakava yleissairaus tai aivolisäkkeen adenomaan liittyvä hyperadrenokortisismi
(Cushingin tauti). Kliinisiä demodikoositapauksia ei ole diagnosoitu Suomessa. Kirjan kirjoittajat tutkivat
vuosina 2003-2005 viidentoista ruumiinavaukseen lähetetyn hevosen turpajouhien ja silmäripsien karvatuppia Demodex-punkkien varalta. Näissä tutkimuksissa ei punkkeja löytynyt.

ARACHNIDA

Elämänkierto

Hevosen syyhypunkki (Sarcoptes scabiei var. equi)
Tunnistaminen
Syyhypunkki on hevosen ihon uloimmissa kerroksissa elävä ulkoloinen, jonka pituus vaihtelee 0,25–
0,6 mm välillä. Yleisväritykseltään se on kerman valkoinen, runsaammin kitiiniä sisältävät raajat ja suuosat
ovat ruskehtavat. Aikuisella syyhypunkilla on neljä paria raajoja. Kolmas ja neljäs raajapari sijaitsevat niin
ventraalisesti, etteivät ne näy, kun punkkia tarkastellaan selkäpuolelta. Kahdessa etummaisessa raajaparissa on pitkän suoran varren päässä imukuppi (pulvillus). Imukupit puuttuvat naaraspunkin kahdesta takimmaisesta raajaparista, urokselta kolmannesta raajaparista. Syyhypunkin selkäpinnalla on kolmiomaisia
kitiinipiikkejä.
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Elämänkierto
Syyhypunkit elävät ihon keratiinikerrokseen ja epidermiksen pintaosaan
kaivamissaan tunneleissa, ja ne saavat ravintonsa käytäviin tihkuvista kudosnesteistä. Naaras munii käytäviin
neljästä kuuteen munaa vuorokaudessa, ja munista kuoriutuu parissa
päivässä aikuista punkkia muistuttava, mutta kuusijalkainen ja aikuista
selvästi pienempi toukkamuoto.
Syyhypunkin elämänkierto sisältää
toukkavaiheen jälkeen kaksi nymfivaihetta. Aikuinen punkki syntyy
toisen nymfivaiheen nahanluonnin
seurauksena. Syyhypunkin elämänkierto munasta lisääntymiskykyiseksi aikuiseksi kestää lyhimmillään
kymmenisen päivää. Kirjallisuudessa
useimmin esitetty elämänkierron
kesto on kahdesta kolmeen viikkoa.

ARACHNIDA

Merkitys hevosen terveydelle
Syyhypunkki pyyhkäisyelektronimikroskooppikuvassa. Kuvassa erottuvat selvästi lajille tyypilHevosen kliinisesti oireileva syyhyliset tuntomerkit: Takaruumiin alle piiloon jäävät kaksi takimmaista raajaparia, raajojen kärjissä
punkkitartunta muistuttaa muilla
olevat imukupit, joihin liittyy pitkä, suora varsi, sekä kolmiomaiset kitiinipiikit selkäpinnalla.
eläimillä tavattavia syyhypunkkitartuntoja. Oireet alkavat muutama
viikko tartunnan saamisesta voimakkaasti kutisevana ihotulehduksena. Aiemmin altistuneella hevosella iho-oireet alkavat muutamassa tunnissa
altistuksen jälkeen. Syyhypunkin suosikki-ihoalueita hevosessa ovat pää, kaula ja etulavat. Hoitamaton syyhypunkkitartunta voi kuitenkin levitä koko hevosen iholle. Syyhypunkkitartunnan alkuvaiheessa tyypillisin
iho-oire on yliherkkyysreaktion seurauksena syntyvä voimakas kutina. Hevonen hankaa ja näykkii ihoaan lähes lakkaamatta. Krooniseen syyhypunkkitartuntaan liittyy ihon epidermiksen paksuuntumista, hyperkeratoosia ja ihon poimuuntumista. Raapimisen seurauksena iho herkästi vaurioituu ja tulehtuu sekundaarisesti.

Tartunnan diagnostiikka
Tartunta diagnosoidaan raapenäytteen perusteella. Tartunnasta huolimatta punkit jäävät usein löytymättä.
Hevosen syyhypunkkia ei esiinny Suomessa.

Vuohispunkki (Chorioptes equi, Chorioptes bovis)
Tunnistaminen
Chorioptes equi, vuohispunkki, on 0,3–0,6 millimetrin pituinen hämähäkkieläin. Punkki on vaalean kellertävä, ja sen neljästä raajaparista myös kaudaalisimmat ulottuvat abdomenin reunojen yli. Morfologisesti
lajia ei voida erottaa naudalla esiintyvästä Chrorioptes bovis -punkista, ja onkin mahdollista, että kyseessä
on saman punkkilajin lajinsisäinen variaatio, jossa toinen alalaji on sopeutunut hevosen ulkoloiseksi. On
myös tutkimatta, voiko naudan Chrorioptes tarttua hevoseen ja aiheuttaa hevoselle ihosairauden. Morfologisesti Chorioptes-punkit muistuttavat Otodectes- (korva-) ja Psoroptes-punkkeja (hevosella Proroptes equi
ja Proroptes hippotis), ja nämä suvut erotetaan toisistaan lähinnä suuosien (Choriopteksella pyöristyneet,
Psoropteksella terävät), uroksen takaruumiin ulokkeiden (Choriopteksella kulmikkaat, Psoropteksella lateraalisivuiltaan pyöristyneet) sekä raajojen kärjissä olevien imukuppien perusteella (Choriopteksella lyhyen,
nivelettömän varren päässä kuppimainen imukuppi, Psoropteksella suppilomainen imukuppi kolmesta
segmentistä koostuvan pitkän varren päässä).
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Elämänkierto
Chorioptes-punkit elävät ihon keratiinikerroksessa käyttäen ravinnokseen ihon pintaosasta irtoavaa materiaalia sekä kudosnesteitä. Elinympäristönään ne suosivat erityisesti vuohistupsujen karvoitusta, ja Chori
optes-punkkiongelmia tavataankin erityisesti hevosroduilla, joilla on runsas vuohiskarvoitus. Naaraspunkki
elää muutaman viikon ja munii 14–20 munaa noin yhden munan päivävauhdilla. Munat kiinnittyvät naaraan tuottamalla tahmealla aineella ihon pintaan. Munat esiintyvät usein ryppäinä, mikä viittaa siihen, että
joko useampi naaras munii samaan paikkaan tai naaras palaa hyväksi havaitsemalleen munintapaikalle
seuraavinakin päivinä. Munat kuoriutuvat noin neljässä päivässä, ja koko elämänkierto munasta toukkaja nymfivaiheiden kautta aikuisiksi punkeiksi kestää noin kolme viikkoa. Saman kolmisen viikkoa aikuiset
punkit säilyvät hengissä erossa isäntäeläimestään.

ARACHNIDA

Chorioptes pyyhkäisyelektronimikroskooppikuvassa. Chorioptes-punkit muistuttavat merkittävästi Psoroptes- ja Otodectes-sukujen punkkeja. Nämä suvut erotetaan toisistaan lähinnä pään muodon, raajojen kärjissä sijaitsevien imukuppien ja uroksen posterioripäässä sijaisevien abdomen-ulokkeiden
muodon perusteella.

Merkitys hevosen terveydelle
Kliinisesti oireilevia Chorioptes-tartuntoja tavataan eniten kevättalvella, jolloin punkkitiheys on suurimmillaan. Punkit suosivat vuohisalueen pitkää karvapeitettä, ja tartunta
ilmenee hevosella vuohisalueen kutisevana
ihosairautena, jalkasyyhynä. Kutinaoireet
ovat seurausta punkkitartuntaan liittyvästä
yliherkkyysreaktiosta, ja on tyypillistä, että
ainoastaan osa tartunnan saaneista hevosista kehittää kliinisen ihosairauden. Kliinisinä oireina nähdään tömistelyä, hankaamista ja jopa vuohisten näykkimistä.
Chorioptes-uroksen posterioripään abdomen-ulokkeet pyyhkäisyelektronimikroskooppikuvassa.
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Tartunnan diagnosointi
Tartunnan diagnostiikka perustuu punkkien osoittamiseen raapenäytteestä. Vuohistupsujen pitkä karvoitus vaikeuttaa raapenäytteen ottamista, ja yleisesti ottaen Chorioptes-tartunnan diagnosointi on helpompaa naudasta kuin hevosesta.

Chorioptes Suomessa
Vuohispunkkitartunnoiksi epäiltyjä tapauksia on hoidettu useita viime vuosina maassamme. Kyseessä olevaa ulkoloista esiintyy Suomessa, sillä vuonna 2005 tartunta varmistettiin myös raapenäytteestä.

Psoroptes equi ja Psoroptes hippotis
Tunnistaminen
Psoroptes-punkit ovat läheistä sukua Chorioptes-punkeille (ks. Chorioptes/tunnistaminen).

Elämänkierto
Chorioptes-punkkien tavoin, Psoroptes elää ihon keratiinikerroksessa. P. equi elää koko kehon alueella,
P. hippotis suosii pään ja korvien aluetta. Näiden kahden lajin erottelu perustuu paljolti niiden esiintymiseen tyypillisillä ihoalueilla, joskaan ei ole varmaa, onko kyseessä todellisuudessa kaksi eri lajia vai eri ihoalueilla elämiseen sopeutuneet, hieman erilaiset Psoroptes equi -kannat.

ARACHNIDA

Merkitys hevosen terveydelle
P. equi -tartunnalle tyypillisinä kliinisinä oireina pidetään kutinaa, ja siitä aiheutuvaa pään ravistelua sekä
hännän hankaamista. Hännän hankaamisen merkkeinä nähdään usein katkenneita jouhia sekä ihovaurioita. Ruven peittämiä, tulehduseritettä tihkuvia ihovaurioita nähdään usein. P. hippotis -tartunnan oireet
ovat voimakkaimmat korvien alueella. Hevonen ravistelee päätään, roikottaa korviaan, ja korvanlehtien
reunoissa on usein tulehduseritettä tihkuvaa rupea.

Psoroptes Suomessa
Psoroptes-punkkia ei tiettävästi esiinny hevosella Suomessa.

Kanapunkki (Dermanyssus gallinae)
Tunnistaminen
Dermanyssus gallinae on siipikarjalla esiintyvä, vajaan
millimetrin mittainen, vertaimevä ulkoloinen. Tämä
myös kanapunkkina tunnettu hämähäkkieläin voi tarttua ja aiheuttaa kutisevan ihottuman myös hevosessa.
Punkki on tyypillisesti väritykseltään valkoharmaa,
verta imettyään punainen. Kanapunkki on muiden
Mesostigmata-punkkien tapaan pitkäraajainen. Punkin suuosia, kitiinikuoren levyjen muotoa ja sijaintia
sekä punkin pinnan tuntokarvojen pituutta, määrää ja
ryhmittymistä käytetään apuna Mesostigmata-punkkien tunnistamisessa suku- tai lajitasolle.

Elämänkierto
Kanapunkki viettää suurimman osan elämästään
erossa isäntäeläimestään. Naaras munii kanalan rakenteisiin. Sekä munasta kuoriutuva 6-jalkainen toukka
että myöhemmät kehitysvaiheet – nymfivaiheet ja aikuiset – ovat verenimijöitä. Punkit ovat aktiivisia öisin,
ja ne piilottelevat päivisin kanalan rakenteissa.
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Kanapunkki pyyhkäisyelektronimikroskooppikuvassa.

Merkitys hevosen terveydelle
Kanapunkkien aiheuttamat iho-ongelmat hevoselle on tunnettu jo pitkään, ja tämän tartuntariskin
tiedostamiseen perustuu vanha hevosmiesviisaus,
jonka mukaan kanoja ja hevosia ei saisi ”kanatäiden” takia pitää samassa eläinsuojassa. On hyvä
muistaa, että kanapunkki voi käyttää isäntäeläimenään monia muitakin lintulajeja. Esimerkiksi
tallissa pesivät pääskyset voivat, tosin harvoin,
Kanapunkki on yksi laji morfologisesti toisiaan muistuttavista Dermanyssituoda kanapunkkiongelman talliin. Kanapunkkien
dae- ja Macronyssidae-heimojen punkeista. Heimoihin kuuluu suuri joukko
elämäntavoista (aktiivinen yöllä, löydettävissä heerityisesti lintujen ja jyrsijöiden loisia. Useimmat lajit ovat varsin heikosti
vosen iholta ainoastaan verta imiessään) johtuen
isäntälajispesifisiä, ja ne voivat vaivata myös hevosta. Tämän ryhmän punktartunnan diagnostiikka saattaa olla ongelmalkien erottelu perustuu rakenteellisiin eroavaisuuksiin ihon läpäisevissä suuosissa ja kitiinipinnan levyrakenteissa.
lista. Tartuntaa hevosilla voidaan epäillä tilanteissa,
joissa siipikarja-hevoskontakti, suora tai epäsuora
on mahdollinen. Kanapunkit aiheuttavat hevoselle voimakasta, asteittain pahenevaa kutinaa. Raajoissa,
päässä ja ventraalisesti saatetaan nähdä kutisevia, usein ruven peittämiä näppylöitä ja paukamia. Hevoset
ovat levottomia ja näykkivät ihoaan.

Kanapunkki Suomessa

Puutiainen (Ixodes ricinus)
Tunnistaminen
Puutiaiset kuuluvat Ixodidae-heimoon. Niillä on kova kitiinikuori, joka uroksella peittää koko selkäosan, naarailla ja punkin nuoruusmuodoilla vain selän etuosan. Hämähäkkieläimille
tyypillisesti aikuismuodoilla voidaan erottaa neljä paria raajoja. Verenimemisen mahdollistaa hyvin kehittynyt imukärsä
(hypostomum), jonka alapinnalla on vieri vieressä taaksepäin
suuntautuneita, teräviä kitiiniväkäsiä. Niiden avulla puutiainen
ankkuroituu erittäin tiukasti ihoon. Puutiaisilla ei ole tunto
sarvia, vaan se kerää informaatiota ympäristöstään ensimmäisen raajaparin yläpinnalla sijaitsevan Hallerin elimen avulla.
Kunkin raajaparin kärjissä voidaan erottaa koukkumaiset kiinnipitoväkäset sekä raajan pohjassa sijaitseva tyynymäinen
rakenne (pulvillus). Puutiainen hengittää neljännen raajaparin
posterioripuolella, takaruumiin sivussa sijaitsevien seulamaisten hengitysaukkojen kautta.
Puutiaisnaaras on 2,5–5 mm pituinen. Verta imenyt naaras on
Puutiaisia pyyhkäisyelektronimikroskooppikuvassa: etualalla naaras, taustalla uros.
huomattavasti suurempi ja voi saavuttaa suuren herneen koon.
Naaraan takaosa on vaalean punaruskea. Kovan kitiinikuoren
peittämä etuosa on tumman ruskea. Uros jää selvästi naarasta pienemmäksi; sen koko vaihtelee kahden ja
neljän millimetrin välillä. Uros poikkeaa naaraasta myös väritykseltään ollen kokonaan tumman ruskea, lähes
musta. Muita puutiaisella tavattavia olomuotoja ovat muna, noin puolen millimetrin mittainen 6-jalkainen,
muutoin aikuista muistuttava toukkamuoto (larva) sekä vajaan 2 mm mittainen nymfimuoto.

ARACHNIDA

Kanapunkit ovat edelleen merkittävä riesa suomalaisissa kanaloissa, joten kanojen ja hevosten yhdessä
pitämiseen liittyy terveysriski hevosille.

Elämänkierto
Kaikki puutiaisen aktiiviset muodot (larva, nymfi ja aikuinen) vaativat verta ravinnokseen, munatuotantoon
ja mahdollisesti siittiötuotantoonkin. Kuoriuduttuaan munasta puutiaisen larvamuoto viettää lyhyen aikajakson sisarustensa seurassa odottaen kitiinirakenteiden kovettumista. Lajitovereiden läheisyys auttaa
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ARACHNIDA

Yllä: Puutiaisnaaras ihoon kiinnittyneenä. Yllä oikealla: Puutiaisnaaraan
suuosat lähikuvassa. OIkealla: Parittelevat puutiaiset
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larvaa välttämään kuivumista. Tämän periodin päätyttyä larva hakeutuu ruohon korrelle, ryhtyy aistimaan
merkkejä mahdollisesta isäntäeläimestä (hiilidioksidi,
haju, lämpö, kosketus ja liikkeen aiheuttamat valaistuksen muutokset) Hallerin elimiensä avulla ja valmistautuu veriateriaan. Puutiaislarvan suuosat ovat selvästi
aikuista hennommat. Tästä johtuen on tyypillistä, että
larvamuodot imevät verta yleensä pikkunisäkkäistä
tms. pienikokoisista ja ohutnahkaisista eläimistä. Veren täyttämä puutiaislarva irtoaa isäntäeläimestä, pudottautuu maahan ja valmistautuu nahanluontiin seuraavien viikkojen aikana. Kylmemmässä ilmastossa
nahanluonti on hitaampaa, ja esimerkiksi Suomen oloissa larvamuodon nahasta vapautunut nymfi joutuu
yleensä odottamaan karikekerroksessa seuraavaa kesää, jotta elinkierto voisi jatkua.
Seuraava kesä on nymfin kesä. Tämä nuori puutiainen viettää kesänsä larvavaiheen tapaan: nymfi kiipeää
ruohon lehvästöön, tarttuu ohikulkevaan nisäkkääseen, imee verta, irrottautuu, luo nahkansa ja talvehtii
aikuismuotona. Vertaimevä puutiainen erittää syljen mukana veren hyytymistä estäviä aineita, ja myös konsentroi imemäänsä verta palauttamalla yli puolet imemänsä veren nestepitoisuudesta syljen mukana takaisin isäntäeläimeen. Imemisen loppuvaiheessa isäntäeläimen puolustusmekanismit, lähinnä neutrofiiliset
granulosyytit muodostavat pistokohtaan paisemaisen ontelon, minkä ansiosta puutiaisen irrottautuminen
ihosta on mahdollista. Ellei sopivaa isäntä-eläintä osu nymfin kyttäysreitille, nymfimuoto talvehtii nymfinä
jatkaen yritystään seuraavana kesänä.
Myös aikuiset puutiaiset odottavat sopivia isäntäeläimiä kasvillisuudessa; parhaimmillaan ne nousevat noin
puolentoista metrin korkeuteen. Pitkään vallalla ollut käsitys siitä, että puutiaiset elelisivät nimenomaan puiden, erityisesti leppien lehvästössä ja pudottautuisivat sieltä isäntänsä niskaan, on kuitenkin virheellinen.
Hakeuduttuaan iholla sopivaan paikkaan puutiainen rikkoo suuosillaan ihon pinnan ja ankkuroituu väkäsellisen kärsänsä ja suuosistaan erittämänsä kiinnittymisaineen avulla tiukasti ihoon. Larvamuodot imevät
verta 3–5 päivän ajan, nymfi-muodot 5–7 ja naaraat vastaavasti 7–13 vrk. Urospuutiaiset imevät verta toistuvasti ollen kiinnittyneenä isäntäeläimeen vain lyhyitä aikajaksoja kerrallaan. Siittiötuotannon loppuunsaattaminen vaatii ilmeisesti veriaterian. Veren imemisen jälkeen uros ryhtyy etsimään parittelukumppania,
jonka se usein tapaakin isäntäeläimeen kiinnittyneenä. Löydettyään naaraan uros mönkii sen alapuolelle
ja työntää suuosansa laajentamaan naaraan genitaaliaukkoa. Tapahtuman seurauksena uros siirtää siittiöpakettinsa (spermatofori) naaraan genitaaliaukkoon. Lopetettuaan verenimemisen naaras pudottautuu
maahan, munii karikekerrokseen jopa 2000 munaa ja kuolee pian tämän jälkeen. Puutiaislarvat kuoriutuvat
yleensä seuraavana kesänä.

Puutiaiset ovat aktiivisimmillaan touko-kesäkuussa. Kuumimmat ja kuivimmat kesähetket puutiaiset viettävät näkymättömämpää elämää vilkastuakseen jälleen elo-syyskuun ajaksi. Puutiainen voi olla aktiivinen
yli viiden Celsius-asteen lämpötiloissa, joten maamme ilmasto-olosuhteissa puutiaisen kolmi-isäntinen (so.
puutiainen vaatii kolme verenimemiskertaa) elinkierto kestää vähintään kaksi, yleensä kolme vuotta.

Puutiaisen kliininen merkitys ei perustu ainoastaan verenimemiseen. Merkittävämpää on puutiaisen kyky
toimia monien pelättyjenkin sairauksien vektorina. Suomen olosuhteissa puutiaisia ei esiinny niin runsaasti,
että niillä olisi merkitystä anemian aiheuttajina. Vaikka anemiaa ei puutiaisten esiintymisen yhteydessä
yleensä tavatakaan, verta imevät ja iholla liikkuvat puutiaiset aiheuttavat yleisesti ärsytysoireita. Tyypillinen
puutiaiseen liittyvä ihomuutos on muutaman millimetrin levyinen, puutiaisen kiinnittymiskohtaa ympäröivä
punoitusvyöhyke. Yleensä kiinnittymiskohtaan liittyy myös jonkin verran muusta ihosta kohoava tarkkarajainen nodulaarinen ihomuutos. Tutkittaessa tällaista aluetta histopatologisesti voidaan todeta neutrofiilivoittoinen tulehdusreaktio, ödeemiä ja kollageenin hajoamista. Muutosprosessin eteneminen johtaa ontelomuodostukseen dermiksessä. Punkin irrottua kiinnittymiskohdan tulehdus muuttuu plasmasoluiseksi
ja runsaasti makrofageja sisältäväksi. Myös arpeutumisprosessissa tärkeää osuutta näyttelevät fibroblastit
aktivoituvat tässä vaiheessa. Kiinnittymiskohta voi tulehtua sekundaarisesti. Toistuvat puutiaisaltistukset
voivat johtaa puutiaisyliherkkyyteen. Tällöin kiinnitymiskohtaan syntyy selvästi voimakkaampi ihoreaktio
turvotuksineen. Tiettyjen Ixodidae-heimoon kuuluvien punkkilajien sylkirauhasissa syntyy toksisia proteiiniyhdisteitä, joiden joutuminen isäntäeläimeen saattaa johtaa halvausoireisiin. Tunnetuin tällaisista puutiaislajeista on kotoisen puutiaisemme Australiassa elävä serkku, Ixodes holocyclus, joka voi aiheuttaa varsin
erilaisia oireita, kuten koordinaatio- ja näköhäiriöitä, lisääntynyttä syljeneritystä, ja hengitysvaikeuksia. Puutiaisen lääketieteellistä ja eläinlääketieteellistä merkitystä korostaa erityisesti sen kyky toimia useiden virus-,
bakteeri- ja alkueläinsairauksien vektorina. Näistä tunnetuimpia ovat ihmiseen tarttuvat puutiaisenkefaliitit,
naudan punatauti, laidunkuume sekä viime aikoina runsaasti julkisuutta osakseen saanut borrelioosi l. Lymen tauti, joka on useisiin eläinlajeihin – myös hevoseen – tarttuva bakteerisairaus.

Ixodes ricinus Suomessa
Puutiainen on käytännöllisesti katsoen ainoa Suomessa merkittävissä määrin esiintyvä Ixodidae-heimon
edustaja. Vain viime vuosina varsinkin Etelä-Suomessa yleistynyt ruskea koirapunkki l. koiranpuutiainen,
Rhipicephalus sanguineus on horjuttanut puutiaisen ainutlaatuisuutta suomalaisessa faunassa. Näiden kahden lisäksi voidaan lähinnä maamme kaakkois-rajan tuntumassa ja kapealla vyöhykkeellä Keski-Suomessa
tavata idästäpäin levinnyttä Ixodes persulcatus -puutiaista. Suomen pohjoinen sijainti ankarine talvineen
sekä runsaasti kuivia mäntykankaita sisältävä kasvillisuutemme vaikuttaa siihen, että puutiaista tavataan
lähinnä maamme etelä- ja keskiosissa. Varmimmin puutiaisen tapaa Ahvenanmaalta, etelä- ja lounaissaaristosta sekä Itä- ja Keski-Suomesta. Puutiaisen esiintymisalueen pohjoisraja on tällä hetkellä Länsi-Suomen
osalta Oulun korkeudella, missä puutiaista esiintyy erityisesti Hailuodon alueella. Itä-Suomessa pohjoisraja
kulkee Suomussalmen tasolla. Tosin puutiaisia tavataan myös tämän keinotekoisen rajalinjan pohjoispuolella. Puutiainen on erityisen vaativa elinympäristönsä kosteuden suhteen. Tyypillinen sille sopiva ekologinen lokero onkin suhteellisen kostea, puita tai pensaita kasvava, aluskasvillisuudeltaan runsas rantaniitty.
Koska puutiaisella on vain vähän luontaisia vihollisia, ainoastaan ilmaston asettamat rajoitukset estävät
puutiaista yleistymästä maassamme entisestään.

ARACHNIDA

Merkitys hevosen terveydelle

Koiranpuutiainen l. ruskea koiranpunkki (Rhipicephalus sanguineus)
Tunnistaminen
Paljaalla silmällä tarkasteltuna koiranpuutiainen muistuttaa puutiaista sekä kooltaan että ulkonäöltään. Sen
ruumiin pituus on noin 3–5 millimetriä Itsensä verta täyteen imenyt aikuinen punkkinaaras on noin senttimetrin mittainen. Samalla tavoin kuin puutiaisella koiranpuutiaisnaaraalla takaosa erottuu vaaleampana,
sillä paksumpi tumma kitiinikuori peittää vain naaraan etuosan. Urospunkki on pienempi ja kauttaaltaan
paksun ja kiiltävän kitiinikuoren peittämä. Punertava kastanjanruskea väri sekä puutiaista pidemmät raajat
ovat tuntomerkkejä, jotka helpottavat näiden kahden lajin erottamista toisistaan. Pidempien raajojensa
turvin koiranpuutiaiset ovat selvästi puutiaisia vilkasliikkeisempiä.
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ARACHNIDA

Yllä vasemmalla: Ryhmä Rhipicephalus-punkkeja koiran korvalehdellä. Kuvassa on
naaras, kaksi punaruskeata urosta sekä nymfimuotoja. Yllä oikealla: Rhipicephalus
sanguineus -uros pyyhkäisyelektronimikroskooppikuvassa. Merkittävimmät rakenteelliset eroavaisuudet puutiaiseen verrattuna löytyvät pään muodosta. Puutiaiselta
puuttuvat festooni-rakenteet, jotka koiranpuutiaisella näkyvät piparkakkumaisena
reunuksena abdomen-osan posterioripäässä. Oikealla: Lähikuva Rhipicephalus-punkin
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Hyvän suurennuslasin tai mikroskoopin avulla voidaan
puutiaisen ja koiranpuutiaisen välillä todeta merkittäviä
rakenteellisia eroja, joiden perusteella lajit voidaan erottaa
toisistaan jokseenkin aukottomasti. Rhipicephalus-punkin
pää on kolmiomainen, ja sen suuosat ovat selvästi lyhyemmät kuin varsin pitkänomaisen pään omaavalla
puutiaisella. Toinen erityisesti urospunkeissa ja larvamuodoissa näkyvä rakenteellinen ominaisuus, on koiranpuutiaisen takaruumiin takareunassa kiertävä piparkakkumainen reunus (festoonit), joka puuttuu puutiaiselta.

Elämänkierto
Koiranpuutiainen ei pärjää Suomen ankarissa ilmasto-olosuhteissa. Koiranpuutianen on kuitenkin sopeutunut puutiaista selvästi paremmin kuivuuteen, joten se pärjää hyvin sisätiloissa. Rhipicephalus on puutiaisen
tapaan verenimijä. Verenimemisen kohteena se kykenee hyödyntämään useita eläinlajeja, myös ihmistä.
Verta itsensä täyteen imenyt naarasyksilö irrottautuu isäntä-eläimestä ja hakeutuu suojaiseen paikkaan
munimaan. Valitsemaansa paikkaan naaras munii pari tuhatta vaaleanpunaruskeaa munaa ja kuolee pian
tämän jälkeen. Munista kuoriutuu noin kuukauden kuluttua erittäin aktiivisia punkin larvamuotoja, jotka
muistuttavat ulkonäöltään aikuismuotoja. Selvästi pienempi koko sekä neljännen raajaparin puuttuminen erottavat larvat aikuisista punkista. Larvojen jatkokehityksen perusedellytys on veriateria, ja ne hakeutuvatkin jo varhaisessa vaiheessa sopivan isäntäeläimen iholle imeäkseen verta 3–6 päivän ajan. Veren
täyttämä larva irrottautuu isäntäeläimestä ja luo nahkansa. Nahanluonnin seurauksena syntyy 8-jalkainen
nymfimuoto. Nymfimuoto hakeutuu vuorostaan isäntäeläimen iholle imemään verta noin viikon ajaksi. Veren täyttämä nymfi irrottautuu ihosta ja luo nahkansa aikuismuodoksi.
Aikuinen Rhipicephalus on erittäin aktiivinen hämähäkkieläin. Naaras kiinnittyy isäntäeläimen ihoon 6–
50 päivän ajaksi. Uros käyttää verenimemiseen lyhyemmän ajan. Päästyään isäntäeläimen iholle uroksen
tehtävä on etsiä iholta ravinnon lisäksi myös paritteluun valmis naaras. Naaraasta etsivät urokset ovat isäntäeläimen karvapeitteessä yleensä naaraita liikkuvaisempia. Parittelu tapahtuu isäntäeläimen iholla. Koko
elämänkierto munasta lisääntymiskykyiseksi aikuismuodoksi kestää optimaalisissa ympäristöolosuhteissa
60 vuorokautta, epäsuotuisemmissa oloissa aikaa kehittymiseen voi kulua kuusikin kuukautta. Kaiken kaikkiaan elämänkierto on Ixodidae-heimon jäseneksi poikkeuksellisen lyhyt. Aikuiset punkit säilyvät hengissä
ilman ravintoa puolentoista vuoden ajan, toukkamuotojen tiedetään voivan paastota yli kahdeksan kuukautta. Nymfimuodotkin pärjäävät ilman isäntäeläintä kuuden kuukauden ajan.

Merkitys hevosen terveydelle
Rhipicephalus-tartunta saattaa aiheuttaa hevosessa rauhattomuutta, ja myös kutinaoireita voi esiintyä.
Punkin kiinnittymiskohdat voivat tulehtua. Punkkien sylkirauhasissa syntyy toksisia proteiiniyhdisteitä,
jotka saattavat aiheuttaa isäntäeläimessä halvausoireita (“tick paralysis”). Hevoselle Rhipicephalus voi aiheuttaa yksittäisten hermojen, esimerkiksi naamahermon, ohimeneviä halvausoireita.
Koiranpuutiaisen eläinlääketieteellistä merkitystä korostaa tämän hämähäkkieläimen kyky toimia useiden virus-, bakteeri- ja alkueläinsairauksien välittäjäeläimenä. Rhipicephalus-välitteisistä hevossairauksista
babesioosi lienee tunnetuin.

Rhipicephalus sanguineus Suomessa
Koiranpuutiainen saapui maahamme tiettävästi 1970-luvulla. Tähän päivään mennessä tämä punkkilaji on
jo saavuttanut tukevan jalansijan maassamme ja sitä tavataan koko Suomen alueella erityisesti suurimmissa kaupungeissamme. Toistaiseksi Rhipicephalus on kuitenkin pitäytynyt lähinnä koiran parasiittina,
eikä sitä ole tavattu hevostalleilta.

Trombiculidae-punkit
Trombiculidae-heimoon kuuluu useita eri sukuja. Heimolle
on tyypillistä, että ainoastaan larva-muodot ovat parasiitteja. Ne ovat juuri ja juuri paljaalla silmällä havaittavia (150300 µm) oransseja, kellertäviä tai punertavia 6-jalkaisia hämähäkkieläimiä. Ne käyttävät ravinnokseen ihon soluja ja
kudosnesteitä. Isäntäeläimestä niitä löydetään usein ohuen
ihon tai kutaaniselta limakalvolta (esimerkiksi silmän sidekalvolta) pieninä rykelminä ruokailemassa.

Elämänkierto

Aikuinen samettipunkki (Trombidium). Aikuinen punkki on
petopunkki, mutta larva-muodot ovat parasiitteja.

Aikuiset Trombiculidae-punkit ovat petopunkkeja, jotka
käyttävät ravinnokseen niveljalkaisia ja niiden munia. Ne munivat maan pintakerrokseen. Munista kuoriutuvista larvoista kehittyy muutamassa päivässä parasiitteja, isäntäeläimen ihon soluja ja kudosnesteitä
ravinnoksi käyttäviä pikku punkkeja. Larva kiinnittyy isäntäeläimeen muutamaksi päiväksi. Ruokailtuaan
larva irrottautuu ja jatkaa kehittymistään nymfivaiheiden kautta aikuisiksi punkeiksi.

ARACHNIDA

Tunnistaminen

Merkitys hevosen terveydelle
Osa Trombiculidae-punkkilajeista voi vaivata myös hevosta. Kliinisiä oireita esiintyy tavallisimmin loppukesästä ja alkusyksystä. Laiduntavilla hevosilla Trombiculidae-larvat kiinnittyvät yleensä suupieliin tai raajojen
alaosiin. Punkit aiheuttavat kirveleviä ja kutiavia ihovaurioita, joihin liittyy turvan hankaamista, jalkojen
polkemista, pään ravistelua ja yleistä levottomuutta. Ärsytyksen jatkuessa osa hevosista kehittää yliherkkyyden, jolloin erityisesti raajojen distaaliosissa nähdään erittävä ihotulehdus ja karvanlähtöä.

Trombiculidae-punkit Suomessa
Trombiculidae-heimon punkkeja esiintyy myös Suomessa. Heimon meillä tunnetuin edustaja lienee kirkkaanpunainen, pinnaltaan samettimaisen karvoituksen peittämä samettipunkki (Trombidium). Myös samettipunkin larvat ovat parasitteja, mutta ne ilmeisesti hakevat ravintonsa pienemmistä nisäkkäistä ja linnuista. Koirilla on maassamme todettu harvinaisena Trombiculidae-punkkien larvojen aiheuttamia silmän
sidekalvon tulehduksia. Hevoselle kliinisiä oireita aiheuttavia Trombiculidea-punkkeja (esim. Neotrombicula
autumnalis) ei maassamme tiettävästi kuitenkaan esiinny.
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Diagnostiikka
Parasitologiset tutkimukset

DIAGNOSTIIKKA

Suurin osa hevosille maassamme annetuista loishäätölääkityksistä on niin kutsuttuja intervallilääkityksiä. Intervalliloishäädöissä tallin kaikille hevosille annetaan samanaikaisesti loishäätö. Valitettavan
harvalla tallinpitäjällä on tietoa siitä, mitä loisia tallilla ylipäätään esiintyy ja mitkä tallin hevosyksilöistä
ovat loistartuntojen levittäjinä ongelmallisimpia. Monissa tutkimuksissa on todettu, että selvä vähemmistö (noin 20–30 % tai jopa alle) tallin hevosista elättää valtaosaa (yli 70 %) tallin hevosissa esiintyvien
matojen kokonaismäärästä. Ulostenäytetutkimuksen avulla nämä ongelmahevoset voitaisiin löytää ja
ottaa ne tehokkaamman loishäädön piiriin. Tutkimuksilla voidaan myös selvittää, esiintyykö tallilla mahdollisesti loislääkeresistenssiä. Hevosen, talliympäristön ja laitumenkin loistilannetta voidaan kartoittaa
monin erilaisin menetelmin. Seuraaville sivuille on koottu tietoa erilaisista parasitologisista tutkimusmenetelmistä.
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Ulostenäytteen tutkimus
Huolimatta siitä, että nykyisin on käytössä suuri joukko hienoja ja tarkkoja, molekyylibiologiaan tai vastaaineiden osoittamiseen perustuvia menetelmiä, ulostenäytteen tutkiminen ja madonmunien tunnistaminen on säilynyt käyttökelpoisimpana menetelmänä hevosen suolistoloistartuntojen diagnostiikassa.
Tutkimus on edullinen, ja se voidaan toteuttaa niukastikin varustellussa laboratoriossa. Menetelmän ehkä
merkittävimpänä etuna voidaan pitää sitä, että samalla, yksinkertaisella tutkimuksella saadaan esiin suuri
joukko erilaisia mato- ja alkueläinlajeja. Menetelmää voidaan käyttää myös tallin resistenssitilanteen kartoitukseen. Tiettyä epäherkkyyttä voidaan pitää menetelmän rajoituksena. Monet hevosen loissairauksista
oireilevat loisen prepatenssiaikana, ennen kuin madot ovat saavuttaneet sukukypsyyden. Koska hevosella
ei ole loisen prepatenssiaikana munia tuottavia aikuisia matoja elimistössään, ulostenäytteestäkään ei
tällöin voida löytää madonmunia. Toinen menetelmän rajoitus on se, että varsin yleisesti ulostenäytetutkimuksen oletetaan kattavan kaikki suolistoalueen parasiitti-infektiot. Kolmantena rajoituksena voidaan
pitää sitä, että Strongylus-, Trichostrongylus-, Triodontophorus- ja Cyathostominae- sukkulamatojen munat
muistuttavat toisiaan, eikä niitä pystytä erottamaan toisistaan. Diagnoosia voidaan täsmentää jatkamalla
ulostenäytetutkimusta tekemällä ulosteesta toukkaviljelmä. Toisaalta näiden loislajien häätötoimenpiteissä
ei ole merkittäviä eroja, joten suku- tai lajitasolle vietyyn tunnistamiseen liittyy käytännössä yleensä ainoastaan akateemista mielenkiintoa. Yhteenvetona voidaan todeta, että ulostenäytetutkimuksen edut lyövät
kirkkaasti menetelmän rajoitukset, ja menetelmän soisi saavuttavan sille kuuluvan roolin osana suomalaisten tallien terveydenhuoltoa. Hevosen suolistoloisten munien tunnistaminen loismuniksi on suhteellisen
yksinkertaista, ja ainakin siittoloiden vakiovarustukseen kuuluu nykyisin mikroskooppi. Madonmunadiagnostiikkaan ei siten välttämättä vaadita eläinlääketieteen tai laboratorioalan ammattilaista, vaan tehtävään
voitaneen kouluttaa tallin oma työntekijä.
Ulostenäytteen tutkimus voidaan karkeasti jakaa kvalitatiivisiin ja kvantitatiivisiin menetelmiin. Kvalitatiivisella menetelmällä saadaan tietoa siitä, esiintykö hevosella suolistoloisten munia. Munien rakenteen perusteella voidaan tartunnan aiheuttajakin tunnistaa varsin pitkälle. Hevosenomistajat ovat perinteisesti lukeutuneet samaan kastiin koiran- ja kissanomistajien kanssa, jolloin todisteet matotartunnasta
ovat olleet riittävä peruste hoidon aloittamiselle. Tämä tieto saadaan hyvin selville tutkimalla ulostenäyte kvalitatiivisella menetelmällä. Nykykäsityksen mukaan pieni määrä matoja hevosen elimistössä
on hevoselle vaaratonta, jopa terveellistäkin. Lisäksi pelko jo nyt pahana vellovan resistenssitilanteen
pahenemisesta on tuonut harkintaa loishäätöihin. Koska hoitotoimenpiteet tulisi kohdistaa vain niihin
hevosiin, joilla loisia on enemmän, hoitopäätöksen tekeminen edellyttää kvantitatiivisen menetelmän
käyttöä (faecal egg count, FEC). Kvantitatiivisen menetelmän avulla saadaan selville hevoskohtainen EPGarvo (eggs per gram). Se on lukuarvo, joka ilmaisee madonmunien määrän grammassa ulostetta. Päätös
joko hoitaa tai jättää hevonen hoitamatta perustuu EPG-arvoon. Koska kvantitatiivisessa menetelmässä
madonmunien laskeminen tapahtuu mikroskoopin avulla, voidaan munat samalla tunnistaa.

Ulostenäytteen tutkimus tulisi aina tehdä tuoreesta näytteestä. Näyte otetaan joko suoraan peräsuolesta tai
välittömästi ulostamisen jälkeen maasta. Maassa näyte kontaminoituu nopeasti mm. ympäristöstä peräisin
olevilla maanematodeilla, jotka ovat hevoselle harmittomia, mutta ne voivat vaikeuttaa näytteen tulkintaa
tarpeettomasti. Näyte voidaan ottaa esimerkiksi kertakäyttökäsineeseen tai sulkijalla varustettuun muovipussiin. Näytepussiin merkitään hevosen tiedot siten, että tutkimuksen valmistuttua tiedetään varmasti,
mitä hevosyksilöä saatu tulos koskee. Useiden hevosyksilöiden näytteiden yhdistäminen yhteisnäytteeksi
ei ole mahdollisesta rahansäästöstä huolimatta järkevää. Mikäli näytettä ei voida tutkia välittömästi, se tulisi
säilyttää jääkaappilämpötilassa. Näytteen jäätymistä tulisi välttää. Viileässä säilytetty näyte on tutkimuksiin
kelpaava vielä noin viikon kuluttua näytteenotosta. Lämpimässä munien kehittyminen käynnistyy nopeasti,
ja ensimmäiset L1-toukat voivat kuoriutua alle vuorokaudessa. Kuoriutuneet toukat eivät tule esiin niissä
tutkimuksissa, joissa etsitään ja tunnistetaan suolistoloisten munia. Mikäli viileä säilytys ja tutkimus viikon
sisällä eivät ole mahdollisia, voidaan näytettä säilyttää pidempäänkin lisäämällä näytteeseen 70 %:sta alkoholia tai 10 %:sta formaliinia. Koska matojen munien esiintyminen hevosen ulosteissa saattaa olla periodista, tutkimuksen luotettavuutta voidaan lisätä, mikäli samasta eläimestä tutkitaan useampia näytteitä.
Tällöin hyvä tulos saavutetaan, kun otetaan näytteitä noin viikon välein. Ennen tutkimuksen aloittamista
ulostenäyte kannattaa tutkia myös paljain silmin, sillä näytteestä voi löytyä heisimadon (Anoplocephala
perfoliata) jaokkeita tai kihomatoja (Oxyuris equi). Nuorten hevosten voimakasasteisissa, oireilevissa Cyathostominae-tartunnoissa ulosteen joukossa nähdään usein aikuisia tai lähes aikuisia sukkulamatoja.

Ulostenäytteen tutkiminen kvalitatiivisesti – suora mikroskopointi ja flotaatiomenetelmä
Yksinkertaisin kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä on ulostenäytteen suora mikroskopointi. Menetelmässä
hyvin pieni määrä ulostetta sekoitetaan objektilasilla pisaraan fysiologista suolaliuosta tai vettä. Näyte
peitetään peitinlasilla ja mikroskopoidaan. Käyttämällä fysiologista suolaliuosta voidaan varmistua, että
alkueläinten herkät trofotsoiitti-muodot säilyvät ehjinä, usein elävinäkin, jolloin niiden tunnistus on helppoa. Hevosparasitologiassa suoliston alkueläinten trofotsoiitti-muotojen löytymisellä ulostenäytteestä ei
kuitenkaan ole käytännön merkitystä, joten suolaliuoksen sijaan voidaan käyttää vettä. Koska näytteessä
tutkitaan erittäin pieni määrä ulostetta, negatiivisesta tutkimustuloksesta ei saa vetää kovin pitkälle vietyjä johtopäätöksiä. Toisaalta ulostenäytteen suorassa mikroskopoinnissa löytynyt madonmuna on aivan
yhtä merkityksellinen kuin hienostuneemmilla
menetelmillä löydetty madonmuna. Menetelmän
käyttöä hevosparasitologiassa rajoittaa hevosen
ulosteen kasvikuitupitoisuus: ”tikkuisesta” hevosen
ulosteesta on hankala ottaa hyvätasoista näytettä
suoraan mikroskopointiin. Kasvikuidut vaikeuttavat
myös mikroskooppitutkimusta, sillä niiden takia
peitinlasin alle jää herkästi ilmakuplia. Suurimmat
tikut kannattaakin poistaa lasilta atuloilla ennen
peitinlasin asettamista. Näyte tutkitaan systemaattisesti aluksi pienellä (100x) suurennoksella. Yksityiskohtien tarkasteluun käytetään yleensä suurempaa (400x) suurennosta. Esimerkiksi kryptosporidit
tulevat esiin vasta, kun näytettä tarkastellaan 400kertaisella suurennoksella. Mikroskopoinnissa tulee
noudattaa johdonmukaisuutta. On hyvä muistaa,
että tavallisen, suorakaiteen muotoisen peitinlasin
alle jää 220 näkökenttää, kun käytetään 100-kertaista suurennosta. Siirryttäessä 400-kertaiseen
suurennokseen näkökenttien määrä kohoaa jo yli
3500:n. Ylimalkaisen mikroskopoinnin takia moni
positiivinen näyte jää virhenegatiiviseksi.
Ulostenäytetutkimuksen luotettavuutta voidaan
parantaa merkittävästi, jos käytetään menetelmää,
Mikroskooppi on parasitologisia tutkimuksia tekevän laboratorion, eläinjohon liittyy madonmunien ja alkueläinten kystalääkärivastaanoton tai hevosenhoitajan tärkein työväline.

DIAGNOSTIIKKA

Näytteenotto ja käsittely
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muotojen konsentroiminen. Konsentroinnissa käytetään hyödyksi eroavaisuuksia parasiittien ja ulosteen muiden partikkeleiden tiheyksissä. Vedessä
madonmunat painuvat pohjaan, kun taas monissa
kylläisissä sokeri- ja suolaliuoksissa (flotaatioliuos)
ne kelluvat. Tavallisimpia käytössä olevia flotaationesteitä ovat kylläinen NaCl-liuos (ominaispaino
1,180–1,200), sokeriliuos (1,235), magnesiumsulfaattiliuos (1,250) sekä sinkkisulfaatti-liuos (1,180).
Näitä ominaisuuksia hyödyntäviä menetelmiä
kutsutaan flotaatiomenetelmiksi tai sedimentaatio-flotaatiomenetelmiksi. Menetelmistä on olemassa runsaasti erilaisia muunnoksia. Yksinkertaisessa flotaatiomenetelmässä lusikallinen ulostetta
sekoitetaan kylläiseen suola- tai sokeriliuokseen.
Sekoituksen jälkeen suspensio siivilöidään koeputkeen ja odotetaan, että madonmunat kohoavat
nesteessä pintaan. Mikroskopoitava näyte otetaan
koeputken pinnasta. Mikroskooppista tutkimusta
haittaavia partikkeleita ja pigmenttejä voidaan
poistaa liittämällä suoritukseen sedimentaatioUlostenäytteen tutkimukseen flotaatiomenetelmällä vaadittava välineistö
on yksinkertainen. Mikroskoopin ja tutkittavan ulostenäytteen lisäksi tarvaihe vedessä. Sedimentaatiovaiheen lisääminen
vitaan vain kertakäyttömukeja, sekoituslasta, teesiivilä, suppilo, flotaatioedellyttää kuitenkin, että laboratoriossa on käytetliuosta sekä objekti- ja peitinlaseja.
tävissä sentrifugi.
Flotaatiomenelmällä saadaan varsin hyvin esiin
sukkulamatojen ja heisimatojen munat, samoin kuin alkueläinten kystamuodot. Useimmat imumatojen
munat ovat liian painavia noustakseen flotaatiossa pintaan. Alkueläinten herkät trofotsoiitit litistyvät
suola- ja sokeriliuoksissa nopeasti. Menetelmää ei myöskään voida käyttää sukkulamatojen toukkien etsimiseen ulostenäytteestä.

Ulostenäytteen tutkiminen kvalitatiivisesti – sedimentaatiomenetelmä
Hevosparasitologiassa käytetään varsin harvoin sedimentaatiomenetelmää. Menetelmä on kuitenkin
varsin suosittu laboratorioissa, joka tutkivat koiran, kissan tai erityisesti ihmisen ulostenäytteitä parasiittien varalta. Sedimentaatiomenetelmällä saadaan imumatojen munat ja giardian kystamuodot esiin
paremmin kuin flotaatiomenetelmällä. Lisäksi sedimentaatiomenetelmällä saadaan auttavasti esiin
myös sukkulamatojen toukat, joskin jäljempänä kuvattu Baermannin menetelmä on tähän tarkoitukseen
parempi. Myös sukkulamatojen munat ja kokkidien ookystat saadaan esiin sedimentaatiotekniikalla, joskin heikommin kuin flotaatiossa. Nykyisin eniten käytettyjä sedimentaatiotekniikoita ovat formaliini-eetterimenetelmä sekä formaliini-etyyliasetaattimenetelmä. Formaliinilisäys pidentää näytteen säilyvyyttä,
vähentää erityisesti ihmisten näytteitä tutkivissa laboratorioissa näytteisiin liittyvää tartuntariskiä ja pienentää hajuhaittoja. Eetterin tai etyyliasetaatin käyttö puolestaan poistaa näytteestä mikroskooppitutkimusta haittaavia rasvapallosia ja pigmenttejä. Rasvapalloset haittaavat mikroskooppitutkimusta erityisesti tutkittaessa lihansyöjien tai ihmisen ulostenäytteitä. Formaliini-eetterimenetelmään perustuvia
näytteen käsittelypakkauksia on saatavilla kaupallisesti, jolloin kaikki tarvittavat välineet ja reagenssit
löytyvät pakkauksesta.

Sukkulamatojen konsentrointi Baermannin menetelmällä
Baermannin menetelmä on todennäköisesti eniten käytetty menetelmä sukkulamatojen toukkien etsimiseen ulostenäytteestä. Menetelmä perustuu siihen, että ulostenäytteessä veteen joutuneet toukat ryömivät
pois ulostemassasta ja painuvat menetelmässä käytetyn suppilon pohjaan. Baermannin menetelmää käytetään kuitenkin varsin harvoin hevosparasitologiassa. Se sopii hyvin keuhkomato- ja Strongyloides-diagnostiikkaan. Hevosella esiintyvä Dictyocaulus arnfieldi -keuhkomato saavuttaa kuitenkin harvoin sukukypsyyden hevosen hengitysteissä, joten ulostenäytteestä ei yleensä löydy keuhkomatoja kliinisesti oireilevassakaan keuhkomatotaudissa. Lisäksi useimmista muista Dictyocaulus-lajeista poiketen D. arnfieldi -toukat
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Sedimentaatio-flotaatiomenetelmä
1.	Teelusikallinen lantaa otetaan muoviseen purkkiin.
2. Purkkiin lisätään koko ajan sekoittaen vettä ja näyte vellitetään.
3.	Suspensio kaadetaan teesiivilän tai kaksinkertaisen sideharson läpi toiseen purkkiin (tai suoraan sentrifugiputkeen
ks. kohta 4), jolloin suurimmat kasvi- ym. partikkelit jäävät
suodattimeen.
4.	Suodatettu suspensio kaadetaan varovasti sentrifugiputkeen.
5. Putkia sentrifugoidaan noin kolme minuuttia (esim. 1000
rpm).
6.	Sentrifugoinnin jälkeen ulosteessa olevia väriaineita ja
partikkeleita sisältävä supernatantti imetään varovasti pois.
7. Putki täytetään kylläisellä sokeri- tai suolaliuoksella ja
putkea sekoitetaan siten, että putken pohjaan jäänyt,
madonmunat sisältävä sedimentti sekoittuu liuokseen.
8. Putkea sentrifugoidaan uudelleen noin viiden minuutin ajan.
9.	Näyte otetaan varovasti lasisauvalla tai metallisilmukalla
nesteen pinnasta, asetetaan objektilasille, peitetään peitinlasilla ja mikroskopoidaan.
Toinen sentrifugausjakso voidaan jättää pois. Tällöin kohdassa 7
putki täytetään piripintaan kyllästetyllä sokeri- tai suolaliuoksella, peitetään peitinlasilla ja edetään kuten kohdassa
”yksinkertainen flotaatiomenetelmä” kuvattiin.

DIAGNOSTIIKKA

Yksinkertainen flotaatiomenetelmä
1.	Teelusikallinen lantaa otetaan muoviseen purkkiin.
2. Purkkiin lisätään koko ajan sekoittaen kylläistä NaCl- tai
MgSO4-liuosta.
3. Vellitetty suspensio kaadetaan suppilon avulla teesiivilän
tai kaksinkertaisen sideharson läpi koeputkeen.
4.	Mikäli koeputki ei tule täyteen, lisätään koeputkeen kylläistä suolaliuosta siten, että koeputki täyttyy ääriään myöten
(nesteen pintaan muodostuu kupera pintajännityskupla).
5.	Koeputki peitetään varovasti peitinlasilla.
6.	Noin 30–45 minuutin kuluttua peitinlasi siirretään varovasti objektilasin päälle. Näyte on valmis mikroskopoitavaksi.
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kuoriutuvat yleensä vasta laitumella, joten flotaatiomenetelmä sopii hevosen keuhkomatodiagnostiikkaan
Baermannin menetelmää paremmin. Sama koskee varsoilla esiintyvää Strongyloides westerii- matoa – toukat kuoriutuvat vasta ympäristössä, joten munat löytyvät flotaatiomenetelmällä.

DIAGNOSTIIKKA

Baermannin menetelmä
1. Punnitse 25 g lantaa siivilään tai sideharsopussiin ja kiinnitä siivilä/pussi ison lasi- tai metallisuppilon yläosaan. Suppilon
alapäähän on kumiletkulla liitetty lasiputki. Kumiletku on varustettu puristimella, joka sulkee kumiletkun.
2.	Suppilo täytetään vedellä siten, että lantanäytteen sisältävä siivilä/pussi peittyy veteen. Odotetaan yön yli tai vähintään kaksi
tuntia. Odotusaikana toukat ryömivät esiin lantamassasta, tunkeutuvat siivilän/sideharsopussin rei’istä veteen ja painuvat
suppilon pohjaan.
3.	Seuraavana päivänä suppilon pohjalta lasketaan sulkijaa avaamalla 10–15 ml nestettä koeputkeen. Koeputki sentrifugoidaan
tai jätetään seisomaan noin puoleksi tunniksi.
4.	Supernatantti imetään suurimmaksi osaksi pois ja putken pohjalle jäävä neste ja sedimentti otetaan pipetillä esimerkiksi
petrimaljalle. Koeputki huuhdellaan ja huuhteluneste kaadetaan petrimaljalle.
5.	Näytteen mikroskooppitutkimukseen sopii parhaiten stereomikroskooppi. Toukkien havaitsemista voidaan helpottaa lisäämällä näytteeseen esimerkiksi Lugolin jodiliuosta tai gram-värjäyksissä käytettävää väriliuosta.

Ulostenäytteen tutkiminen kvantitatiivisesti – McMaster-menetelmä
Tällä hetkellä selvästi yleisimmin käytetty tutkimusmenetelmä hevosparasitologiassa on McMaster-menetelmä. Menetelmä perustuu flotaatiomenetelmään. Se on erittäin yksinkertainen ja tarjoaa sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista informaatiota tutkittavasta näytteestä. Näiden ominaisuuksiensa ansiosta McMaster-menetelmä on ollut tutkijoiden suosiossa jo pitkään, ja menetelmä on helppo pystyttää mihin tahansa
talliin, jonka varustukseen kuuluu mikroskooppi.
Tutkimuksessa tunnettuun määrään flotaationestettä sekoitetaan tunnettu määrä lantaa. Vellitetty
näyte siivilöidään ja siivilöidystä näytteestä pipetoidaan nopeasti ennen flotaation käynnistymistä näyte
McMaster-laskukammioon. Laskukammiossa madonmunat nousevat nopeasti pintaan laskukammiota kattavan lasilevyn alareunan tasolle, josta ne ovat mikroskoopin avulla tunnistettavissa ja ennen kaikkea laskettavissa. McMaster-laskukammiossa on kaksi kammiota, ja yleensä molemmat kammiot täytetään saman
hevosen näytteellä. Kumpaankin laskukammioon on merkitty kaksi apuviivoilla varustettua laskuruutua,
joiden sisään jäävät madon munat lasketaan. Laskuruudun alle jäävä tilavuus on 0,15 ml. Koska tutkimukseen käytetty lannan ja flotaationesteen määrä tunnetaan, ja laskuruudun alla on aina vakiotilavuus lannan ja flotaationesteen sekoitusta, saadaan tutkimuksessa kertolaskun avulla selville madonmunien määrä
grammassa ulostetta (EPG). EPG-arvoon lasketaan mukaan ainoastaan Trichostrongylidae-tyypin munat. Jos
näytteestä löytyy esimerkiksi kihomadon, suolinkaisen tai heisimadon munia, löydös kirjataan ylös, mutta
niitä ei oteta huomioon EPG-laskussa.
Hevoselle annettujen sisäloishäätöjen tulisi olla kohdennettuja. Toisin sanoen sisäloislääkitys tulisi antaa vain niille hevosille, joilla on loisia. Kohdennettu
lääkitys edellyttää hevoskohtaisten EPG (eggs per gram)-arvojen selvittämistä. McMaster-laskukammion avulla EPG-määritys on yksinkertaista.
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Sukkulamatojen toukkien kasvatus
Trichostrongylidae-tyypin madonmunia ei pystytä tunnistamaan suku- tai lajitasolle munan perusteella. Mikäli lantanäytteestä todetut munat halutaan identifioida tarkemmin,
munista on kasvatettava infektiivisiä L3-toukkia. L3-toukissa
esiintyy selviä morfologisia eroavaisuuksia matosukujen välillä.
Toukkien kasvatus hevosen lannasta on helppoa, sillä hevosen
lanta sisältää yleensä sopivan määrän kostetutta turvaamaan
toukkien hengissä säilyminen. Yksinkertaisimmillaan toukkien kasvatusyksikkö voi olla isohko, kannellinen purkki, jonka
pohjalle tutkittava lanta on laitettu. Purkki voidaan huuhdella
ennen käyttöä 0,1-prosenttisella natriumkarbonaattiliuoksella
homeiden kasvun hillitsemiseksi. Purkki asetetaan pimeään
paikkaan huoneenlämpöön noin 10 päiväksi. Kosteuden säilymistä purkissa tarkkaillaan. Ihanteellisessa tilanteessa purkin
seinillä on aina jonkin verran kondensoituneita vesipisaroita.
Liian kuivaan viljelmään lisätään tarvittaessa tilkka vettä. Kosteustasapaino pysyy parhaiten yllä, jos lanta sekoitetaan heti
kasvatuksen alussa kostutettuun vermikuliittin. Kun kasvatuspurkki nostetaan 7-10 päivän kuluttua päivänvaloon, nähdään
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Modifioitu McMaster-menetelmä
1. Punnitse muovipurkkiin 4g tutkittavaa lantaa.
2. Lisää näytteeseen 26 ml flotaationestettä (kylläistä NaCl- tai MgSO4 – liuosta). Jos käytössä on mittalasi, voidaan mittalasiin
mitata ensin 26 ml flotaatioliuosta ja lisätä liuokseen lantaa, kunnes flotaatioliuoksen ja lannan yhteistilavuus on 30 ml.
3. Vellitä näyte huolellisesti.
4. Suodata näyte kaksikertaisen sideharson tai teesiivilän läpi toiseen kertakäyttömukiin.
5. Sekoita siivilöity näyte huolellisesti ja pipetoi ennen
flotaation käynnistymistä näytteestä noin millilitran
verran kumpaankin McMaster-laskukammioon. Jos
kammioon näyttää tulevan runsaasti mikroskopointia
hankaloittavia ilmakuplia, tyhjennä kammio ja täytä
kammio uudestaan.
6. Näyte on valmis mikroskopoitavaksi parin minuutin
kuluttua. Nesteen haihtuminen ja suolan kiteytyminen alkavat vaikeuttaa mikroskopointia noin tunnin
kuluttua, joten mikroskooppitutkimus tulisi tehdä
tunnin sisällä näytteen pipetoinnista.
7. Mikroskooppitutkimusta aloittaessa tulisi varmistaa, että mikroskooppi on tarkennettu kammiossa olevan nestepinnan ylätasoon alueelle, johon madonmunat ovat flotaation seurauksena kohonneet. Samassa tasossa on usein pienikokoisia ilmakuplia.
8. Näyte tutkitaan 100-kertaisella suurennoksella ja kaikki Trichostrongylidae-tyyypin madonmunat, jotka ovat ainakin puoliksi
laskuruudussa, lasketaan yhteen kummastakin laskuruudusta. Mikäli näytteessä havaitaan suolinkaisen, heisimadon tai
kihomadon munia tai kokkidien ookystoja, löydökset kirjataan ylös.
9. Madonmunien määrä grammassa ulostetta = 25 x laskennassa saatu lukuarvo (kummankin laskuruudun alle jäävä tilavuus on
0,15 ml). Laskettaessa madonmunat kummankin ruudun alueelta saadaan lukuarvo, joka kertoo madonmunien määrän 0,30
ml:ssa tutkittavaa nestettä. 0,30 ml on sadasosa näytteen kokonaistilavuudesta (30 ml). Näin ollen kertomalla saatu lukuarvo
sadalla saadaan tietää madonmunien määrä koko näytteessä. Koska näytteeseen punnittiin alun perin 4 g lantaa, tulee saatu
lukuarvo jakaa vielä neljällä.

Strongylus- (vasemmalla) ja Cyathostominae-toukka. Strongylus-toukka on
suurempi, ja sillä on selvästi enemmän suolistosoluja kuin Cyathostominae-toukalla. Cyathostominae-toukka on selvästi Strongylus-toukkaa pitkähäntäisempi.
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Hevosen suolistoloisten munia sekä E. leuckarti-alkueläimen ookystamuoto.

A.
B.
C.
D.
E.
F.
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Eimeria leuckarti
Fasciola hepatica
Anoplocephala perfoliata
Parascaris equorum, normaali karkeapintainen muna
Parascaris equorum, sileäpintainen muna
Strogyloides westerii

G.
H.
I.
J.
K.

Habronema sp.
Strongylus sp.
Cyathostominae
Dictyocalus arnfieldi
Oxyuris equi

onnistuneen kasvatuksen tuloksena varsin pian toukkia ryömimässä purkin seinillä. Toukat voidaan huuhtoa veden avulla purkin seinältä tai pohjasta koeputkeen. Putki sentrifugoidaan ja supernatantti imetään
varovasti pois. Putken pohjalta otetaan pipetillä näyte objektilasille mikroskopoitavaksi. Kasvatuspurkista
vedellä huuhdeltu näyte voidaan kaataa myös petrimaljaan, jolloin toukkia voidaan stereomikroskoopin
alla poimia pipetillä yksittäin tarkempaa mikroskooppitutkimusta varten. L3-toukkien tunnistuksessa kiinnitetään huomiota toukan kokonaispituuteen, etupään muotoon, hännän ja ruumiin mittasuhteisiin, hännän pituuteen sekä suolistosolujen muotoon ja määrään.

Hevosen suolistoloisten munissa esiintyy suurta morfologista vaihtelua eri matolahkojen välillä. Alkuvaiheessa on tärkeintä oppia tunnistamaan Trichostrongylidae- ja Parascaris-tyypin madonmunat.
Trichostrongylidae-muna on varsin ohutseinäinen ja soikeahko, ja munan sisällä voidaan mikroskoopilla
nähdä morula-asteella oleva embryo. Tärkeimpiä Trichostrongylidae-tyypin munia tuottavia suolistoloisia
hevosella ovat Strongylus-, Cyathostominae-, Trichostrongylus- ja Triodontophorus-madot. Mikäli tutkittavan ulostenäytteen otosta on kulunut aikaa tai jos näytettä on säilytetty lämpimässä, munan sisällä oleva
embryo kehittyy nopeasti toukka-asteelle. L1- toukan sisältävää Trichostrongylidae-munaa ei saa sekoittaa
Strongyloides westerii- tai Dictyocaulus arnfieldi -matojen muniin. Kummallakin matolajilla toukka-aste on
kehittynyt munan sisässä jo siinä vaiheessa, kun munat tulevat ulosteiden mukana ulos. S. westerii-munia
voi olla käytännössä ainoastaan pikkuvarsan ulostenäytteessä, ja D. arnfieldi -munia ei yleensä löydy kuin
aasin ulostenäytteestä.
Parasascaris-muna on yleensä paksukuorinen ja varsin pyöreä. Munan ulkopintaa peittää epätasainen
albumiinikerros, joka on yleensä saanut suolistossa olevista sappi- ym. väriaineista tumman ruskean sävyn.
Jos albumiinikerros on irronnut munan pinnalta, muna vaikuttaa sileäkuorisemmalta ja kirkkaammalta.
Muna on yleensä yksisoluasteella.
Hevosen kihomadot munivat varsin paksuseinäisiä, läpikuultavia, jyvänmuotoisia munia. Munan sisällä
on hahmotettavissa alkio tai toukka. Munan yksi sivu on tyypillisesti tasainen, ja munan toisessa päässä
voidaan erottaa kansimainen limatulpparakenne.
Anoplocephala perfoliata -heisimadon munat ovat puolestaan läpikuultavia, usein D-kirjaimen muotoisia, ja munan sisällä voidaan erottaa päärynänmuotoinen rakenne väkäsineen. Hevosen lantanäytteessä
nähdään usein runsaasti erilaisia kasviperäisiä partikkeleita, jotka saattavat muistuttaa heisimadon munia.
Päärynänmuotoisen rakenteen ja väkästen löytyminen varmistaa heisimatodiagnoosin.

Pseudoparasiitit

DIAGNOSTIIKKA

Madonmunien tunnistaminen

Ulostenäytteen mikroskooppitutkimuksen suorittajan on opittava tunnistamaan tavalliset madonmunat,
sillä jokaisessa hevosesta peräisin olevassa ulostenäytteessä on myös rakenteita, jotka voi sekoittaa parasiitteihin tai niiden muniin. Tavallisimpia nk. pseudoparasiitteja ovat ilmakuplat, erilaiset siitepölyhiukkaset, sieni-itiöt, kasvikuidut ja muut kasveista peräisin olevat partikkelit. Maasta otettu lantanäyte sisältää
tuoretta, peräsuolesta otettua näytettä todennäköisemmin erilaisia kontaminantteja. Pseudoparasiittien

Pseudoparasiitteja hevosen ulostenäytteestä. Vasemmalla männyn siitepölyhiukkanen, oikealla kasvisolujen tukirakenteita.
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erottamista merkityksellisistä löydöksistä auttaa, mikäli mikroskoopin okulaari on varustettu kalibroidulla
mitta-asteikolla. Kun näytteestä löydetty, parasiitiksi epäilty kohde on mitattu, voidaan mittoja verrata kirjallisuudessa annettuihin tietoihin. Kokematon parasitologisten näytteiden tutkija voi esimerkiksi tulkita
näytteessä olevat pyöreät ilmakuplat suolinkaisen muniksi. Ilmakuplien sileäpintaisuus ja kuplissa esiintyvä
suuri koon vaihtelu ovat morfologisia ominaisuuksia, joita ei hevosen suolinkaisen munissa tavata. Vastaavasti kasvien varren, lehtien ja juurien karvarakenteet voivat erehdyttävästi olla sukkulamadon muotoisia.
Ne ovat yleensä läpikuultavia, mutta niiden sisällä ei voida erottaa nematodeille tyypillisiä rakenteita. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että parasiitiksi epäilty, näytteessä runsaanakaan esiintyvä partikkeli ei todennäköisesti ole parasiitti, ellei partikkelin rakenne, mittasuhteet ja mitat sovi kirjallisuudessa kuvattuihin parasiitteihin. Täysin uuden parasiittilajin löytyminen suomalaiselta hevoselta on epätodennäköistä.

DIAGNOSTIIKKA

Vasta-ainetutkimukset ja antigeenien osoitus
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Parasiittiantigeenien osoitus laboratoriomenetelmin on nykyään merkittävä osa monien parasiittitautien
päivittäistä diagnostiikkaa. Menetelmää käytetään hyväksi erityisesti Cryptosporidium- ja Giardia-alkueläinten osoittamiseen ulostenäytteistä. Molemmat ovat merkittäviä taudinaiheuttajia ihmisille, ja laboratoriodiagnostiikan kehittäminen on siten koettu tarpeelliseksi. Kummankin alkueläimen osalta löytyy sekä
ELISAan (enzyme linked immunosorbent assay) että immunofluoresenssiin (ulosteessa olevat alkueläimet
osoitetaan spesifillä, fluoresoivalla aineella leimatulla vasta-aineella) perustuvia menetelmiä. Koska kryptosporideilla ja giardioilla on kuitenkin varsin vähän merkitystä hevosen parasiitteina, hevosnäytteistä
näitä tutkimuksia tehdään harvoin.
Parasiittivasta-aineiden osoittamiseen perustuvia menetelmiä löytyy runsaasti myös eläinlääketieteen
puolelta. Hevosparasitologiassa kiinnostuksen kohteena on ollut erityisesti Anoplocephala-diagnostiikan
tehostaminen. Heisimadoilla on osoitettu olevan merkitystä taudinaiheuttajana, mutta niiden munien
löytyminen ulostenäytteestä on enemmän tai vähemmän onnen kauppaa. 1990-luvun puolivälissä onnistuttiin kehittämään heisimatospesifinen ELISA, ja nykyisin heisimatotartunta voidaan varsin luotettavasti
todeta seerumiverinäytteestä. Serologista heisimatodiagnostiikkaa käytetään hyväksi erityisesti epidemiologisissa kartoituksissa ja prevalenssitutkimuksissa.

Molekyylibiologiset menetelmät
Molekyylibiologiset menetelmät ovat nykyisin arkipäivää sekä parasiittidiagnostiikassa että parasiittitautien tutkimuksessa. Molekyylibiologia mullistui 1980-luvulla, kun kalifornialainen Kary Mullis kehitti PCR
(polymerase chain reaction)-menetelmän. Menetelmässä käytetään hyödyksi polymeraaseja, joilla on merkittävä rooli geneettisen materiaalin kopioimisessa kaikilla elävillä organismeilla. PCR-menetelmä on erittäin herkkä ja spesifinen. Sen avulla voidaan tutkia erilaisia näytteitä, esimerkiksi ulostenäytteitä ja ympäristöstä otettuja näytteitä. Ensimmäiset PCR-menetelmän sovellutukset diagnostisessa, eläinlääketieteellisessä parasitologiassa liittyivät alkueläimiin. Menetelmään on ladattu sittemmin suuria odotuksia erityisesti Cyathostominae-tutkimuksen osalta. Cyathostominae-sukkulamatoja pidetään tällä hetkellä hevosen
tärkeimpänä sisäloisryhmänä, mutta ryhmän suuri lajimäärä tuottaa tutkijoille jatkuvaa päänvaivaa. PCRtekniikan avulla on uskottu saatavan lisätietoa loislääkeresistenssin yleisyydestä eri lajeissa samoin kuin
eri lajien merkityksestä taudinaiheuttajana. PCR-tekniikan avulla Cyathostominae-lajit pystytään nykyisin
tunnistamaan lajitasolle jo munan perusteella. Toistaiseksi on kuitenkin osoittautunut, että kliinistä cyathostominoosia sairastavien varsojen Cyathostominae- lajikirjo ei poikkea oireettomana säilyvien, samanikäisten lajikumppaneidensa lajikirjosta. Samalla tavoin näyttää siltä, ettei bentsimidatsoli-resistenssikään
rajoitu vain osaan Cyathostominae-lajeista.
Resistenssin tutkimisessa PCR-menetelmän rooli tullee korostumaan lähitulevaisuudessa. Menetelmän
avulla voidaan jo nyt selvittää resistenssin aiheuttavien geenien yleisyyttä populaatiossa. Molekyylibiologisin menetelmin tieto olemassa olevasta tai uhkaavasta resistenssistä on tutkijoiden käytössä selvästi
ennemmin kuin resistenssi alkaa näkyä esimerkiksi munamäärien vähenemistä ulosteissa mittaavissa testeissä (FECRT).

Ympäristö
Parasiitit eroavat monista muista taudinaiheuttajista siinä, että niiden elämään liittyy yleensä selkeä elämänkierto. Useimpien hevosparasiittien elämänkierron päätteeksi hevosessa esiintyvät loismuodot lisääntyvät, ja niiden jälkeläiset joutuvat tavalla tai toisella hevosen ympäristöön. Ympäristössä parasiiteissa
tapahtuu yleensä kehittymistä ja kypsymistä, minkä jälkeen parasiitti on valmis infektoimaan uuden hevosyksilön tai reinfektoimaan alkuperäisen isäntänsä. Ympäristössä olevat parasiittien muodot ovat hevoselle suunnattujen loishäätöjen ulottumattomissa. Tätä loispopulaation osaa kutsutaan usein refugiaksi.
Useimmille loislajeille ympäristössä tapahtuvat elämänkierron vaiheet ovat välttämättömyys, jota ilman
tartuntaa toiseen hevoseen ei voi tapahtua. Erilaisilla ympäristöön suunnatuilla toimenpiteillä voidaan
parasiittitartuntariskejä merkittävästi alentaa, joissakin tapauksissa jopa estää ne kokonaan. Jos ajatellaan
ympäristöä parasiittitautien lähteenä, tärkeimmässä roolissa ovat eittämättä laitumet ja niiltä saadut parasiittitartunnat. Merkittävimmät laidunruohosta peräisin olevat hevosen sisäloiset ovat Strongylus- ja Cyathostominae-sukkulamadot sekä Anoplocephala-heisimadot. Karsinoita ja tarhoja ei sovi myöskään unohtaa
tässä yhteydessä, sillä erityisesti suolinkais- ja kihomatotartunnat ovat tavallisimmin peräisin niistä. Laajemmin ajateltuna myös vertaimevät hyönteiset lukeutuvat hevosen parasiittiympäristöön, sillä ne voivat
toimia monien hevosella esiintyvien parasiittien vektoreina.

Suolinkaiset hevosen ympäristössä
Suolinkaiset (P. equorum) ovat käytännössä ainoastaan varsoilla ja nuorilla, alle puolentoista vuoden ikäisillä hevosilla esiintyviä matoja. Useimmat markkinoilla olevat loishäätölääkkeet tehoavat aikuismuotoihin
ja toukkiin hyvin. Kuitenkin monissa talleissa on jouduttu toteamaan se tosiseikka, etteivät säännölliset loishäädöt pysty estämään suolinkaistartuntoja varsoissa. Suolinkaiset voivat muodostua ongelmaksi, vaikka
tallilla ei ole vuosikausiin ollut varsoja – eikä siten suolinkaistartuntojakaan. Viime vuosina yleistynyt tapa
pitää vierotettuja varsoja kestopehkuilla varustetuissa pihatoissa on merkinnyt suolinkaisille uuden kultaajan alkua. Suolinkaisen elämänkierron jatkumisen turvaavat suolinkaisnaaraan valtava munantuottokyky
sekä suolinkaismunien kyky säilyä ympäristössä tartuntakykyisenä vuosia, jopa vuosikymmeniä. Yksi suolinkaisnaaras voi munia 200 000 munaa päivässä, joten yksi suolinkaisten vaivaama varsa voi kontaminoida
hevostarhan pitkäksi aikaa. Tämän estämiseksi talleilla, joilla suolinkaisongelmia tiedetään esiintyneen,
varsojen loishäätö tulisi aloittaa jo ennen kuin ensimmäiset suolinkaiset aikuistuvat varsan suolistossa. Käytännössä tämä tarkoittaa loishäätöä ennen kuin varsat tulevat kahden kuukauden ikään. Kuorensa sisällä
suolinkaistoukka kestää hyvin erilaisia desinfektioaineita, kylmyyttä ja kuumuutta. Esimerkiksi kuuman vesihöyryn vaikutukseen perustuvien desinfektiovälineiden käyttö ei takaa suolinkaisvapaata tallia. Paksu
munankuori ei ainoastaan suojaa. Munan ulkopintaa peittävä albumiinikerros on tahmea, joten munat tarttuvat varsin herkästi esimerkiksi jalkineisiin kulkeutuen paikasta toiseen.

YMPÄRISTÖ

Ympäristö parasiittitartuntojen lähteenä

Strongylus spp. ja Cyathostominae-madot ympäristössä
Hevonen saa kliinisesti merkittävimmät suolistoloisensa laidunruohosta. Sekä Strongylus- että Cyathostominae -sukkulamatojen tarttumisen kannalta merkittävimmät vaiheet tapahtuvat laitumella. Matonaaraiden munimat munat kulkeutuvat hevosen ulosteiden mukana laitumelle. Laidunolosuhteissa munasta
kuoriutuu L1-toukka, joka käyttää ravinnokseen hevosen lannassa olevaa orgaanista materiaalia. Nahanluonnin seurauksena syntyy L2-toukkavaihe. L1 ja L2 ovat varsin herkkiä erilaisille ympäristövaikutuksille,
kuten kuumuudelle, kylmyydelle ja kuivuudelle. L1- ja L2-toukkavaiheiden merkittävin tehtävä on kerätä
energiavarastoja elämänkierron seuraavalle vaiheelle, L3-toukalle. L3 on edeltäjiään liikkuvaisempi, ja sen
tehtäväksi jää hakeutua laidunruohon korsille siten, että se tulee hevosen toimesta syödyksi.
L3-toukka ei syö, vaan se käyttää energialähteenään L1- ja L2 -vaiheiden aikana keräämiään energiavarastoja. Ympäristössä sukkulamatojen kehittyminen munista L3-toukiksi on nopeinta lämpimässä. Noin 25
°C:ssa kehitys infektiiviseksi kestää alle viikon. Lämpötilan tuoma etu on kuitenkin kaksiteräinen miekka,
sillä lämpimässä toukkien suolistosolujen energiavarastot kuluvat nopeasti loppuun. Kun toukka on ammentanut tyhjiin energialähteensä, se kuolee. Viileässä, alle 10 °C:n lämpötilassa, kehitys munasta L3-vai-
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Hevonen saa merkittävimmät suolistoloisinfektiot laidunruohosta. L3-toukat ovat aktiivisimmillaan aamulla ja illalla silloin, kun heinänkorsia peittää
toukkien liikkumista helpottava ohut kosteuskalvo. Vesipisara voi vangita
pintajännityksensä voimalla suuriakin määriä L3-toukkia.

heeseen kestää useita viikkoja ja pysähtyy lähes kokonaan, jos lämpötila jää alle 10 °C:een.
Alhaisissa lämpötiloissa L3-toukka kuluttaa
kuitenkin selvästi vähemmän energiaa ja säilyy siten merkittävästi pidempään hengissä
kuin lämpimissä olosuhteissa olevat L3-toukat.
Näyttäisikin siltä, että hevosen parasiitit ovat
sopeutuneet menestymään paremmin lauhkean tai viileän ilmaston maissa. Toukat säilyvät viileässä infektiivisinä talven yli.
L3-toukkaa suojaa ympäristöolosuhteilta
kaksi kutikulakalvoa. Sisempi on toukkavaiheen oma kutikulakerros ulomman ollessa
kalvomainen jäänne L2-vaiheen kutikulasta.
Usein ajatellaan, että Suomen ankara talvi rajoittaisi sukkulamatojen infektiivisten muotojen säilymistä laitumella. Tilanne on kuitenkin
pikemminkin päinvastoin. Tämän kirjan kirjoittajat ovat pakastaneet hevosen Cyathostominae-toukkia yli 10 asteen pakkasessa. Toukat jäätyivät mutta eivät
kuolleet. Sulatuksen jälkeen ne virkosivat ja olivat valmiita infektoimaan hevosen lämpötilan kohottua muutaman
plusasteen puolelle. Mekanismit, joilla
toukat välttävät jääkidemuodostuksen
aiheuttamat vauriot, ovat selvittämättä.
Toukat säilyvät viileässä pitkään, koska niiden energiankulutus on lähes olematonta. Jäätyneet L3-toukat eivät kuluta energiaa lainkaan. On
mahdollista, että Suomen olosuhteissa laitumilla
on loppukeväästä ja alkukesästä, enemmän infektiivisiä L3-toukkia edelliseltä laidunkaudelta kuin
vastaavilla laitumilla esimerkiksi Keski- ja Etelä-Euroopassa. Hevosen suolistossa olevat matonaaraat

Cyathostominae-L3 valomikroskooppikuvassa. Kuvassa erottuvat selvästi kulmikkaat suolistosolut, joihin toukka on kerännyt L1- ja L2-energiavarastoja.
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Transmissioelektronimikroskooppikuvia sukkulamadon L3-muodon poikkileikkauksista. Poikkileikkauskuva A on L3-vaiheen toukka tilanteessa, jossa sillä
on vielä täydet energiavarastot jäljellä. Kuvan B pokkileikkaus on L3-toukasta, joka on käyttänyt energiavarastonsa lähes kokonaan. 1) L3 toukkaa suojaava
kalvomainen jäänne L2:n kutikulasta. 2) L3-vaiheen kutikulakerros 3) Suolistosoluissa sijaiseva energiavarasto koostuu glykogeenigranuloista. 4) Suolen
lumenin poikkileikkaus.

tuottavat jatkuvasti uusia munia lisäämään infektiopainetta laitumella. Yhdessä grammassa hevosen ulostetta on usein satoja, jopa tuhansia, madonmunia. Sukkulamatojen tehokas munantuotto ja L3-muotojen
säilyminen infektiivisenä kuukausien ajan takaavat, että hevonen vääjäämättä joutuu laidunolosuhteissa
melkoisen infektiopaineen alaiseksi.
Merkittävin tapa pienentää laitumelta peräisin olevia loistartuntoja on estää madonmunien pääsy laitumelle. Käytännössä tämä tarkoittaa toimenpiteitä, joilla pyritään pitämään madonmunien määrä hevosen
ulosteissa mahdollisimman alhaisena. Kun munat ovat päässeet laitumelle ja aloittaneet kehityksensä kohti
infektiivistä L3-vaihetta, tilanne on jo vaikeammin hallittavissa. Erilaisilla toimenpiteillä laiduntartuntojen
riskiä voidaan alentaa. Kaikki laitumet – edes saman laitumen eri osat – eivät ole loistartuntojen kannalta
keskenään samanlaisia. L3-toukat säilyvät pidempään vanhoilla laitumilla, joissa on uutta laidunta paksumpi karikekerros lähellä maan pintaa. Karikekerros säilyy yleensä pitkään kosteana, mikä puolestaan
suojaa L3-toukkia kuivumiselta. Ylilaidunnetulla laitumella hevoset saavat syödessään ruuansulatuskanavaansa runsaasti ruohonkorsien tyviosaa ja samalla myös karikekerrosta. Tällaisella laitumella voi kilogrammassa laidunruohoa olla suuria määriä L3-toukkia. Samasta syystä kannattaa kevätkesällä odottaa – ennen
hevosten laskemista laitumelle – että laidunruohon kasvu on ollut jo jonkin aikaa käynnissä. Laidunruohon
määrän kasvaessa talvehtineiden L3-toukkien pitoisuus kilogrammassa laidunruohoa laskee nopeasti.
L3-toukkapitoisuudet ovat suurimmillaan lähellä hevosten ulostekasoja. Hevosten laiduntaessa laitumelle muodostuu alueita, joissa hevoset käyvät ulostamassa. Näillä alueella kasvaa tyypillisesti muuta
laidunta korkeampaa heinää, sillä hevosen välttävät laiduntamista ulostekasojen läheisyydessä. Ruuan
väheneminen, usein ylilaiduntaminen, pakottaa hevoset syömään ”käymäläalueidensa” tuntumasta, jolloin infektiopaine kasvaa merkittävästi. Osaa hevosenomistajista laitumien epätasainen käyttö ärsyttää,
ja ulostekasojen levittäminen lanaamalla on tavallinen käytäntö monilla talleilla. Lanaamisen seurauksena
ulostekasat – ja samalla L3-toukat – leviävät laajalle alueelle, ja samalla hevosen luontainen tapa pienentää
loistartuntariskiään romutetaan.
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Loishäätö ja -kontrolli
Loislääkkeet
Historiaa
Vuosisatojen saatossa on hevosen suolistoloisista pyritty pääsemään eroon mitä erilaisimmilla hoidoilla.
Entisajan hevoset ovat joutuneet kokemaan mm. loishäätöjä, jotka perustuivat uskomukseen hevosen
oman veren kyvystä tappaa suolistoloiset. Menetelmänä käytettiin suoneniskua kitalaen verisuonista. Ennen eläinlääkeyritysten (Animal Health Company) lääkkeiden kehittelyä hevosille on annettu loishäätötarkoituksessa mm. lintujen ulosteita, aloeta, elohopeaa, öljyä ja tupakkaa. Tarkoitukseen on käytetty myös
monia kasveja, joista osalla olikin tehoa suolistoloisia vastaan. Ongelmana oli kuitenkin niiden alhainen
turvallisuusmarginaali: ne olivat toksisia myös hevoselle.
Ensimmäiseksi varsinaiseksi hevosen sisäloislääkkeeksi voidaan luokitella 1940-luvulla markkinoille tullut
fenotiatsiini. Valmisteen selkeänä etuna voitiin pitää tehoa pelättyihin suuriin strongyluksiin. Uudet valmisteet ja päätään nostava resistenssiongelma aiheuttivat fenotiatsiinista luopumisen 1960-luvulla. Fenotiatsiinia laajakirjoisemman piperatsiinin käyttö alkoi 1950-luvulla. Lääkkeellä on hyvä teho suolinkaisiin, pieniin
strongyluksiin ja kihomatoihin. Piperatsiinin heikkoutena oli huono teho suuriin strongyluksiin. Valmiste
opittiinkin varsin pian yhdistämään fenotiatsiiniin ja hiilidisulfidiin. Tällä lääkeainesekoituksella pystyttiin
pitämään kurissa hevosen merkittävimmät suolistoloislajit. Jotta voitiin varmistaa, että kukin hevonen sai
riittävän suuren määrän lääkesekoitusta, loishäädöt tehtiin eläinlääkäreiden toimesta letkuttamalla.
1960-luvun lopulla ja 1970-luvun alussa käytettiin organofosfaatteja. Ne tehosivat suolinkaisiin, kihomatoihin ja käpymatoihin. Vastaavasti niiden teho suuriin ja pieniin strongyluksiin oli heikko. Organofosfaattien
kulta-aika hevospuolella jäi lyhyeksi. Alhaisen turvallisuusmarginaalin takia organofosfaattien käyttöön
liittyi huomattava haittavaikutusriski. Lisäksi organofosfaatit olivat erittäin toksisia esimerkiksi linnuille. Lukemattomien varpusten elämä lieneekin päättynyt, kun ne ovat nokkineet kauranjyviä organofosfaateilla
lääkityn hevosen lantakasoista.
Sisäloislääkkeiden teho ja turvallisuus ottivat merkittävän harppauksen kohden parempaa 1960-luvun
loppupuolella, kun markkinoille tulivat ensimmäiset bentsimidatsolit. Bentsimidatsoleilla oli hyvä teho
useimpiin hevosen merkittävimpiin suolistoloisiin. Tämän lääkeryhmän merkittävä etu turvallisuuden
Apteekista sai hevosten matolääkkeitä jo paljon ennen kaupallisten valmisteiden esiinmarssia.

90

ohella oli teho suoliliepeen verisuonissa kehittyviä Strongylus-toukkia vastaan. Bentsimidatsoleilla ei ollut
tehoa käpymatoihin, ja varsin pian niitä ruvettiin markkinoimaan yhdistelmävalmisteina, joissa oli mukana
myös organofosfaattia.
1970-luvulla sisäloislääkkeiden kirjo laajeni pyranteelisuolojen markkinoille tulon myötä. Lääke tarjosi
merkittävän vaihtoehdon bentsimidatsoleille, sillä ensimmäiset havainnot bentsimidatsoli-resistenssistä
ovat jo noilta ajoilta. Pyranteelin käyttöä lisäsi myöhemmin havainto siitä, että se kaksinkertaisella annostuksella tehoaa myös heisimatoihin. 1970-luvulla yhä useampi hevosen loishäätölääke oli helppokäyttöisessä pastamuodossa, joten eläinlääkäriä ei enää tarvittu sisäloislääkitysten antamiseen. Usko letkutetun
loislääkityksen parempaan tehoon säilyi kuitenkin sitkeänä hevosmiesten joukossa.
1980-luvulla markkinoille tuli ivermektiini, ensimmäinen makrosyklinen laktoni. Lääkkeen valtteina olivat turvallisuus, pitkä vaikutusaika sekä laajakirjoisuus. Ivermektiini tehoaa valtaosaan hevosen sisäloisista,
myös suoliston ulkopuolella kehittyviin tai eläviin loisiin, ei kuitenkaan heisimatoihin. Sukkulamatojen lisäksi ivermektiinillä on hyvä teho myös niveljalkaisiin ja siten myös moniin ulkoloisiin. Ivermektiinin markkinoille tulon jälkeen hevosten loishäätölääkkeiden kehitysrintamalla on ollut hiljaisempaa. Makrosyklisiin
laktoneihin myös kuuluva moksidektiini tuli markkinoille 1990-luvun lopussa. Moksidektiinin etuna on
ivermektiiniä parempi teho suolen seinämässä oleviin Cyathostominae-toukkiin.

LOISHÄÄTÖ JA -KONTROLLI

Suomessa markkinoilla olleita hevosten matolääkkeitä 1970-luvulta. Apteekin hyllyltä löytyi aluksi organofosfaatteja ja piperatsiinia. Bentsimidatsoliryhmän sisäloislääkkeet kuitenkin syrjäyttivät ne varsin nopeasti. Eläinlääkäri nenä-nieluletkuineen näytteli vielä 1970-luvulla tärkeää roolia
hevosten”madotuksissa”.

Bentsimidatsolit
Bentsimidatsolit ovat vanhin nykyisin käytössä olevista sisäloislääkeryhmistä. Suomessa on käytetty mm.
tiabendatsolia, mebendatsolia ja oksibendatsolia sisältäviä valmisteita. Tällä hetkellä (2006) hevoselle rekisteröityjä, myyntiluvallisia bentsimidatsolivalmisteita on Suomen markkinoilla enää fenbendatsolia sisältävä valmiste. Bentsimidatsoli sitoutuu solujen tubuliinimolekyyleihin, jolloin mikrotubulusten muodostus
estyy. Tämän johdosta solun energiatalous häiriintyy ja solunjakautumiset estyvät. Turvallisuusmarginaalia
lisää bentsimidatsolien voimakkaampi sitoutuminen nematodien tubuliiniproteiineihin verrattaessa sitoutumista nisäkkäiden tubuliiniproteiineihin. Bentsimidatsoleilla on myös fumaraattireduktaasientsyymin
toimintaa inhiboiva ja siten mitokondrioiden toimintaa häiritsevä vaikutus. Käytännössä lääkeaine estää
loisen hankkimien ravintoaineiden muuntamisen glykogeeniksi ja olemassa olevien glykogeenivarastojen
hyödyntämisen, minkä seurauksena loinen kuolee.
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Oraalipastojen ylivoimaa: hevosen sisäloislääkkeet Suomessa vuonna 2006. Valikoimista löytyy fenbendatsolia, pyranteeliembonaattia, ivermektiiniä, moksidektiinia ja pratsikvantelia sisältäviä lääkkeitä. 2000-luvun alun merkittävimpiä uutuuksia olivat yhdistelmävalmisteet, joissa ivermektiiniin tai moksidektiiniin oli yhdistetty pratsikvanteli heisimatotehon saavuttamiseksi.

Suomessa rekisteröidyn, fenbendatsolia sisältävän oraalipastan valmisteyhteenveto kehottaa antamaan
lääkettä hevoselle annostasolla 7,5 mg/kg. Tällä annostasolla saavutetaan varsin hyvä teho Strongylus-,
Oxyuris-, Dictyocaulus- ja Parascaris-matoihin. Valmisteella oli markkinoille tulonsa aikoihin hyvä teho myös
pieniin strongyluksiin (Cyathostominae). Bentsimidatsoli-resistenssi on tässä loisryhmässä nykyään yleistä,
eikä fenbendatsolia voida suositella pienten strongylusten häätöön, ellei tallin resistenssitilannetta ole ensin kartoitettu. Suomalainen valmisteyhteenveto ei myöskään sisällä lääkitysvaihtoehtoa, jossa antamalla
viiden päivän ajan kaksinkertaista fenbendatsoli-annosta pyritään eliminoimaan paksusuolen seinämän
Cyathostominae-toukkia. Lääkityksen tehosta on julkaistua tietoa, mutta tässäkin tapauksessa hoitomuodon valitseminen edellyttää tallin resistenssitilanteen tuntemista. Suolinkaishäätöön valmisteyhteenvedon
mainitsema 7,5 mg/kg annostaso ei välttämättä ole riittävä, sillä kirjallisuudessa esitetty, suolinkaishäätöön tarvittava annostaso on yleisesti 10 mg/kg. Annostasolla 5 mg/kg saavutetaan suolinkaisiin vain noin
50 %:n teho. Tätä tietoa voidaan käyttää hyväksi valittaessa loishäätövalmistetta varsalle, jolla tiedetään
olevan massiivinen suolinkaistartunta. Lääkkeen aliannostuksella pyritään poistamaan alkuvaiheessa vain
osa suolinkaisista, jolloin varsan riski saada suolinkaisten massakuoleman seurauksena suolitukos vähenee.
Suomalaisessa valmisteyhteenvedossa on lisäksi mainittu käyttöaiheena Strongyloides westerii -madon aiheuttaman ripulin hoito pikkuvarsoilla. Tällöin fenbendatsolia annetaan kerta-annoksella 50 mg/kg. Vaikutusmekanisminsa ansiosta bentsimidatsoli-ryhmän sisäloislääkkeillä on myös madon munien kehitystä estävää
vaikutusta. Fenbendatsoli tehoaa myös moniin alkueläimiin. Bentsimidatsoli-lääkityksellä saavutetaan noin
neljän viikon mittainen ERP (egg reappearance period; katso tietolaatikko). Toisin sanoen lääkityn hevosen
ulosteissa voi esiintyä pienten tai suurten strongylusten munia noin neljän viikon kuluttua lääkityksestä.

Pyranteelisuolat
Pyranteelisuolat ovat tetrahydropyrimidiini-ryhmän loishäätölääkkeistä tunnetumpia. Suomessa hevosten
sisäloishäätöön on rekisteröity useitakin pyranteeliembonaattia sisältäviä valmisteita. Pyranteeliembonaatti ei liukene veteen, ja siksi sen imeytyminen suolesta on heikkoa. Pyranteeli jäljittelee toiminnallaan
asetyylikoliinin vaikutusta. Se aiheuttaa loisessa samantyyppisen lihassupistuksen kuin asetyylikoliini.
Asetyylikoliinin vaikutus on tyypillisesti lyhytkestoista, sillä kolinesteraasientsyymi hajottaa sen nopeasti.
Kolinesteraasilla ei kuitenkaan ole vaikutusta pyranteeliin, ja pyranteelin aiheuttama lihassupistus on pa-
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Makrosykliset laktonit
Makrosykliset laktonit (ML) jakautuvat kahteen pääryhmään: avermektiineihin ja milbemysiineihin. Avermektiineistä tunnetuin ja tällä hetkellä ainoa hevoskäyttöön rekisteröity avermektiini on ivermektiini. Milbemysiineistä on hevoskäyttöön rekisteröity moksidektiini. Makrosyklisiä laktoneita pidetään yleisesti tehokkaimpina loishäätölääkkeinä. Valmisteet samoin kuin niiden makrosyklinen rakenne ovat peräisin luonnon
Streptomyces-sienten fermentaatiotuotteista. Nykyisin ryhmään kuuluu myös semisynteettisiä ja synteettisiä
makrosyklisiä laktoneja. Lääkkeen vaikutusmekanismin ajateltiin alun perin perustuvan gamma-aminovoihappo (GABA)-välitteisen neurotransmission häiritsemiseen. Nykyisin kuitenkin tiedetään, että kaikki ML:t
sitoutuvat voimakkaasti glutamaattivälitteisiin kloridikanaviin, mistä aiheutuu kloridi-ionien liikavirtausta.
Tilanne johtaa hyperpolarisaatioon, jolloin neuronin normaali toiminta estyy. Tästä seuraa parasiitin halvaantuminen ja kuolema. Vaikutusmekanisminsa takia ML:eilla ei ole tehoa heisi- eikä imumatoihin.
Suomessa on markkinoilla useita ivermektiiniä sisältäviä oraalipastoja. Valmisteyhteenveto suosittelee
kertalääkitystä annostasolla 0,2 mg/kg. Hoidolla saavutetaan hyvä teho seuraaviin parasiitteihin: Strongylus
spp., Strongylus-toukat, Cyathostominae, Parascaris, Oxyuris, Habronema spp., Trichostrongylus axei, Strongyloi
des westeri, Onchocerca spp., Dictyocaulus arnfieldi ja Gasterophilus-toukat. Ivermektiini tehoaa myös moniin
hevosen ulkoloisiin, joskaan valmisteyhteenvedossa ei ole mainittu hevosen kohdalla yhtään ulkoloislajia.
Ivermektiinin miinus-puolelle voidaan kirjata Anoplocephala-tehon puuttuminen sekä harvinaisena esiintyvät haittavaikutukset hevosilla, joilla on lääkityshetkellä Onchocerca-tartunta. Lääkityksen seurauksena suuri
määrä verenkierrossa olevia Onchocerca-madon mikrofilarioita kuolee, mistä voi aiheutua yliherkkyysreaktioita. Ivermektiini on myös hidasvaikutteisempi kuin esimerkiksi pyranteeli. Ulostenäytteissä EPG-arvot saavuttavat pohjalukemat vasta kolmen tai neljän päivän kuluttua lääkityksestä. Huolimatta laajamittaisesta
käytöstä ivermektiini on hevospuolella säilyttänyt toistaiseksi hyvin tehonsa (2006). Epäilyksiä puuttuvasta
tehosta tai resistenssistä suolinkaisia kohtaan on kuitenkin herännyt. Suhteellisen hyvä teho toukkamuotoihin takaa ivermektiinille suurten ja pienten strongylusten osalta noin kahdeksan viikon ERP-ajan.
Moksidektiini on uusin tulokas hevosen sisäloislääkemarkkinoille. Sen vaikutusmekanismi ja teho ovat
monilta osin ivermektiinin kaltaisia. Merkittävin ero ivermektiiniin nähden on moksidektiinin ivermektiiniä
parempi teho paksusuolen seinämän Cyathostominae-toukkiin. Kuten ivermektiinikin moksidektiini tehoaa
Cyathostominae-matojen aikuismuotoihin sekä suolen luumenissa oleviin L4-muotoihin. Moksidektiinillä on
lisäksi hyvä teho suolen seinämässä oleviin L4-muotoihin. Suolen seinämässä kehityksensä pysäyttäneet L3muodot (EL3, varhainen L3) eivät ole yhtä moksidektiiniherkkiä. Valmisteyhteenvedon suosittelema annostaso on 0,4 mg/kg. Valmiste ei tehoa heisimatoihin, eikä sitä saa antaa alle neljän kuukauden ikäisille varsoille.
Erityisesti tallitulokkaita lääkittäessä on hyvä muistaa makrosyklisten laktonien hitaampi vaikutusaika esimerkiksi pyranteeliin verrattuna. Moksidektiinilla lääkitty hevonen kannattaa päästää laitumelle muiden hevosten kanssa vasta neljän päivän kuluttua lääkityksestä. Ivermektiiniä parempi teho Cyathostominae-toukkia
vastaan tuo moksidektiinille markkinoilla olevista sisäloislääkkeistä pisimmän ERP-ajan, joka on 12 viikkoa.
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lautumatonta. Seurauksena on loisen halvaantuminen sekä nälkiintyminen. Heisimadoissa pyranteelin sanotaan estävän biologisesti aktiivisten amiinien oksidaatiota. Vaikutusmekanisminsa ansiosta pyranteeli
on hevosen sisäloislääkkeistä nopeavaikutteisin.
Pyranteeliembonaatin suomalainen valmisteyhteenveto suosittelee kertalääkitystä annostasolla
19 mg/kg. Hoito tehoaa aikuismuotoihin seuraavista madoista: Strongylus spp., Parascaris, Cyathostominae
ja Oxyuris. Nostamalla annostaso kaksinkertaiseksi (38 mg/kg) pyranteelilla voidaan häätää myös Anop
locephala-heisimadot. Pienten strongylusten pyranteeliresistenssiä on raportoitu eri puolilta maailmaa,
myös Pohjoismaista. Pääosin valmisteen teho on kuitenkin pysynyt hyvänä. Pyranteeliresistenssin mahdollista esiintymistä suomalaisilla talleilla tulisi seurata, ja resistenssin yleistymistä tulisi pyrkiä hidastamaan
kaikin tavoin. Pyranteelin heikko imeytyminen suolesta takaa valmisteelle korkean turvallisuusmarginaalin, mutta toisaalta tehon ainoastaan aikuisiin, suolessa oleviin matoihin. Tästä aiheutuu suhteellisen lyhyt,
noin neljän viikon pituinen ERP.

Pratsikvanteli
Pratsikvanteli on 1970-luvulla kehitetty, isokinoloni-ryhmään kuuluva lääke. Se on kuitenkin hevospuolella suhteellisen uusi tulokas. Hevosilla pratsikvantelia käytetään heisimatojen häätöön. Pratsikvanteli
vaikuttaa parasiitin lihas-hermoliitoksiin sekä ulkopintaan eli tegumenttiin. Hermovaikutus johtaa parasiitin välittömään supistumiseen ja halvaantumiseen. Tegumentti-vaikutus puolestaan johtaa heisimadon
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ulkokerroksen vakuolisoitumiseen, jolloin tegumentti menettää matoa suojaavat ominaisuuteensa. Pratsikvantelin suositusannos on 1 mg/kg. Tällä annostasolla saavutetaan hyvä teho heisimatoihin (A. perfoliata).
Vaikutusmekanisminsa takia valmisteella ei ole tehoa muihin merkittäviin hevosen sisäloisiin. Viimeisimmät markkinoille tulleet hevosen sisäloislääkkeet ovatkin olleet ivermektiiniä ja pratsikvantelia sisältäviä
yhdistelmävalmisteita.

ERP – egg reappearance period
Kun hevoselle on annettu suuriin ja pieniin strongyluksiin tehoava lääkitys, kuluu kullekin vaikuttavalle lääkeaineelle ominainen
aika, jonka jälkeen madonmunia löytyy jälleen hevosen ulostenäytteestä. Tätä aikaa kutsutaan ERP:ksi. Lääkeaineilla, joilla on tehoa
ainoastaan hevosen suolistossa oleviin aikuisiin matoihin, on suhteellisen lyhyt ERP. Käyttöohjeiden mukaan annetulla pyranteelitai bentsimidatsoli-hoidolla ERP on neljän viikon luokkaa. Ivermektiinillä on tehoa myös strongylusten toukkamuotoihin, joten ERP
on noin kaksi kuukautta. Moksidektiinillä on ivermektiiniä parempi teho paksusuolen seinämän Cyathostominae-toukkiin, mikä
nostaa sen ERP:n kolmeen kuukauteen. Koska ERP:n jälkeinen madonmunatuotanto on usein peräisin reinfektioista, myös laitumilta
hevosiin kohdistuvalla infektiopaineella on merkitystä ERP:n määräytymisessä. Siten laidunolosuhteet, laidunhygienia, hevosten
ikä ja laumakoko vaikuttavat osaltaan ERP:n pituuteen.

Loishäädöt
Loishäätöstrategiat
Loishäätöstrategiat voidaan jakaa kolmeen eri päätyyppiin: intervallilääkitys, strateginen lääkitys ja kohdennettu lääkitys. Intervallilääkitykselle on tyypillistä sisäloislääkkeiden antaminen tallin kaikille hevosille
säännöllisin väliajoin. Varsin usein käytettäviä hoitovälejä ovat esimerkiksi lääkitys kahden kuukauden välein tai neljä kertaa vuodessa. Intervallilääkitys pyrkii olemaan ennaltaehkäisevää hoitoa, eikä lääkityksen
antajalla ole yleensä tietoa tallin loistilanteesta eikä mahdollisen resistenssin esiintymisestä. Intervallilääkitykseen liitetään usein sisäloislääkkeiden kierrätys. Tällöin kullakin loishäätökerralla annetaan mahdollisuuksien mukaan erilaista vaikuttavaa ainetta sisältävää valmistetta. Intervallilääkitys suunniteltiin alun
perin Strongylus vulgaris -tartuntojen kurissa pitämiseksi.
Myös strateginen lääkitys annetaan tallin kaikille hevosille samaan aikaan. Lääkityksen perustana on
tuntemus eri loislajien elämänkierroista. Antamalla lääkitys strategisesti oikealla hetkellä pyritään minimoimaan kunkin loislajin aiheuttamia riskejä sekä estämään loisten tarttumista muihin hevosiin. Tyypillisiä
Hevoskohtaiset EPG-arvot suomalaisella islanninhevostallilla. Kohdennetussa sisäloishäädössä ainostaan ne hevoset, joiden EPG-arvo ylittää 200, lääkitään.
Näin vältytään antamasta turhia sisäloishäätöjä. Samalla lääkeaineresistenssin yleistyminen hidastuu.

Lähde: Kati Pulli, syventävät opinnot, ELTDK 2006
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Immunologisen tutkimuksen kohteena on ollut jo pitkään akuutti infektio sekä siihen liittyvä elimistön tulehdusvaste. Parasiiteilla,
samoin kuin muilla taudinaiheuttajilla, tiedetään olevan erilaisia mekanismeja, joiden avulla ne välttävät elimistön immuunipuolustuksen. Myös uudelleeninfektioiden estämiseen liittyvän immunologian tutkimuksella on jo pitkät perinteet. Loistartuntoihin liittyvät kliiniset oireet tunnetaan hyvin. Valtaosa tässäkin kirjassa kuvatuista eliölajeista elää kuitenkin paljon useammin hevosen kanssa
ainakin näennäisesti harmonista yhteiseloa, johon ei liity kliinisiä oireita. Kliinisesti oireeton yhteiselo – krooninen loisinfektio – ei
kuitenkaan tarkoita sitä, ettei isäntäeläimen immuunipuolustus olisi tietoinen parasiitin läsnäolosta ja toimisi koko ajan aktiivisesti.
Suolistoloiset ovat ekstrasellulaarisia taudinaiheuttajia, ja niihin liittyvä elimistön immunologinen reaktio on tyypillisesti nk.
Th2-tyyppiä. Kyseessä on lymfosyyttivaste, johon liittyy erilaisten sytokiinien tuotantoa. Th2-vasteen sytokiineista merkittävimpiä
ovat interleukiini-4 (IL-4), IL-5, IL-10 ja IL-13. Interleukiinien tehtävänä on mm. edistää B-lymfosyyttien kehittymistä IgE-vasta-aineita tuottaviksi ja stimuloida lymfosyyttien erilaistumista Th2-tyypin lymfosyyteiksi. Solunsisäisiä taudinaiheuttajia, kuten viruksia ja joitakin bakteereita, vastaan elimistö käyttää ensisijaisesti soluvälitteistä Th1-immuunivastetta. Th1-lymfosyytit tuottavat
omia sytokiinejä, kuten TNF-β:aa sekä interferoni-γ:aa (INF- γ). Näiden sytokiinien tehtävänä on stimuloida makrofageja tappamaan
solunsisäiset patogeenit sekä houkutella infektiopaikalle leukosyyttejä. Th1- ja Th2-vaste säätelevät toisiaan. Nykykäsityksen mukaan lymfosyyttivasteeseen liittyy myös nk. Treg -vaste, jonka tehtävänä on kontrolloida Th1- ja Th2-reaktioiden keskinäisiä suhteita
ja vasteiden voimakkuutta.
Monet loismadot ovat varsin pitkäikäisiä elimistössä. Niiden on ollut pakko kehittää mekanismeja, joiden avulla ne pystyvät säätelemään isännän immuunipuolustusta. Näiden mekanismien avulla madot välttyvät eliminaatiolta ja lieventävät loisinfektioon liittyvää patologiaa. Monilla loismadoilla tiedetään olevan kyky vaikuttaa isäntäeläimen immuunipuolustukseen immunosupressiivisesti.
Kroonisen parasiitti-infektion aikana elimistön kyky reagoida parasiittiperäiseen antigeenisyyteen on alentunut. Erityisesti voimakasasteisiin loisinfektioihin liittyy elimistön alentunut immunologinen responssi moniin muihinkin antigeeneihin. Voimakasasteisen
matoinfektion tiedetään esimerkiksi voivan heikentää elimistön immunologista vastetta rokotteisiin. Saman mekanismin vaikutuksesta on esimerkiksi hiirikokeissa todettu samanaikaisen matotartunnan estävän Helicobacter pylori -bakteerin aiheuttamia tulehdusmuutoksia mahalaukun limakalvolla. Viimeksi mainitussa esimerkissä loistartunta ja siihen liittyvä isännän immunologinen vaste
suojaavat isäntäeläintä helikobakteerin aiheuttamilta muutoksilta. Tämän kaltaiset havainnot ovat saaneet tutkijat ajattelemaan
parasiitin ja isännän välisiä keskinäisiä suhteita uudelta kannalta. Suolistoloisilla ja isäntäeläimillä on ollut satojen tuhansien vuosien
ajan aikaa kehittää yhteiseloaan. Näihin päiviin saakka suolistoloiset ovat olleet itsestään selvyys sekä eläimillä että ihmisillä. Suolistoloisten puuttuminen voi joillakin yksilöillä järkyttää Th1- ja Th2 -vasteiden tasapainoa, minkä seurauksena elimistön immuunipuolustus voi aktivoitua ei-toivotuissa yhteyksissä. Tämänkaltaisten havaintojen innoittaman on syntynyt nk. hygieniateoria. Parasiitit
eivät siis välttämättä ole isäntäeläimelleen pahaksi. Trichuris suis -infektoinnin tehosta ihmisen ulseratiivisen koliitin hoidossa on jo
tieteellistä näyttöä. Hevospuolelta tämänkaltaiset tutkimustulokset puuttuvat. Monet hevospraktikot ovat todenneet, että erilaiset,
epämääräiset suolisto-sairaudet ovat lisääntyneet hevosilla. Sairaudet diagnosoidaan usein IBD:ksi (inflammatory bowel disease).
Voisiko tämän tyyppisten sairauksien yleistyminen selittyä ainakin osittain tehokkailla loishäädöillä?
Myös hevospuolella tunnetaan hyvin se tosiseikka, että eri hevosyksilöt voivat reagoida loisinfektioon hyvinkin eri tavoin. Selvittämättä ovat esimerkiksi syyt siihen, miksi Cyathostominae-tartunta on valtaosalla hevosista oireeton, kun samat madot voivat aiheuttaa yksittäisille hevosyksilöille kuolemaan johtavan, vakavan sairauden. Lisäksi oireettomistakin hevosista osa erittää
vuodesta toiseen runsaasti Cyathostominae-munia laitumelle, kun vastaavasti monilla hevosilla EPG-arvot pysyvät nollatasolla.
Suolistoloisten aiheuttamien kliinisten oireiden vaihtelu eri hevosyksilöissä selittyneekin eroilla yksilöiden välisissä Th-vasteissa.
Ihmisiltä on tunnistettu loisinfektioissa erityyppisiä hallitsevia immuunivasteita. Tasapainoisessa Th1/Th2-vasteessa (balanced
Th1/Th2) kumpikin lymfosyyttivaste on tasapainossa, ja niitä kontrolloi toimiva Treg -vaste. Tällaiset yksilöt torjuvat loisinfektioita
tehokkaasti. Toinen immuunivastetyyppi on nk. modifioitu Th2-vaste (modified Th2). vasteelle on tyypillistä voimakkaasti toimivat
Th2- ja Treg -vasteet ja heikentynyt Th1-vaste. Yksilöllä, jolla modifioitu Th2-vaste on vallitsevana, on usein aikuisia matoja elimistössään, ja nämä yksilöt toimivat merkittävässä roolissa nimenomaan matotartuntojen levittäjinä. Kolmas tunnistettu reaktiotyyppi
on kontrolloimaton Th1-vaste. Tähän vastetyyppiin liittyvät korostunut Th1-vaste (uncontrolled Th1) ja heikko Treg -vaste. Ihminen,
jolla tämä vastetyyppi on vallitsevana, saa matotartunnassa voimakasasteisia tulehdusoireita.
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Isännän ja loisen interaktiot tunnetaan huonosti

strategisia loishäätöjä ovat hevosten lääkitseminen ennen laitumelle laskua suurten ja pienten strongylusten leviämisen estämiseksi. Monet suomalaishevoset saavat edelleen strategisen Gasterophilus-häädön
loppusyksystä huolimatta siitä että käpymato on maastamme lähes hävinnyt.
Kohdennettu loishäätö on nykyajan haaste eläinlääkäreille ja hevosenhoitajille. Kohdennetussa loishäädössä kunkin hevosen loishäädön tarve ratkaistaan yksilökohtaisesti EPG-arvon perusteella. Menetelmän
ehdoton etu on se, että loishäädöt voidaan kohdistaa niille hevosyksilöille, joilla EPG-arvot ovat korkeimmat
ja jotka siten kontaminoivat laitumia eniten. Yleensä nämä korkean EPG:n hevoset ovat vuodesta toiseen
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samoja hevosyksilöitä. Jokaiselta tallilta löytyy myös hevosia, joilla EPG-arvo on nolla tai hyvin matala vuodesta toiseen. Nämä hevoset jätetään kohdennetussa lääkityksessä kokonaan hoitamatta. Kohdennettua
lääkitystä käyttävillä talleilla pyritään myös seuraamaan loislääkkeiden tehon säilymistä. Kohdennettu lääkitys EPG-arvo-määrityksineen saattaa tuntua työläältä, jopa kalliiltakin tavalta huolehtia tallin loiskontrollista. Useilta isoilta talleilta, erityisesti siittoloista, löytyy nykyisin mikroskooppi. Motivoitunut hevostenhoitaja voidaan muutamassa tunnissa kouluttaa tunnistamaan merkittävimmät hevosen suolistoloisten munat
sekä laskemaan hevoskohtaiset EPG-arvot. Viime kädessä kohdennettu lääkitys tuo hevosen hoitokustannuksiin selkeitä säästöjä. Kohdennetuille lääkityksille ei ole juurikaan olemassa parempia vaihtoehtoja. Ne
ovat ainoa tapa yrittää säilyttää nyt käytössä olevien sisäloislääkkeiden teho mahdollisimman pitkään.

Immuniteetti
Immuniteetilla on huomattava merkitys sisäloisten kontrollissa. Hyväkuntoinen, korkeatasoisia rehuja saava
hevonen kestää heikommin hoidettua hevosta paremmin myös loistartuntoja. Suolinkainen ja Strongyloides
westerii ovat tyypillisesti varsojen ja nuorten hevosten suolistoloisia, joita vastaan hevonen kehittää iän
myötä yleensä voimakkaan immuniteetin. Nuoren hevosen on hyvä kohdata kohtuullisia määriä muitakin
suolistoloisia, jolloin niiden elimistössä muodostuu immuuniresponssi, joka auttaa hevosta torjumaan saman parasiitin myöhempiä infektioyrityksiä. Keinotekoisesti tähän voidaan pyrkiä rokotusten avulla. Eläinlääkepuolelta löytyy kuitenkin tällä hetkellä ainoastaan yksi kaupallisesti saatavilla oleva rokote sukkulamatoja (naudan keuhkomatoa) vastaan. Sietämättömäksi käyvä resistenssiongelma lisännee tutkijoiden
kiinnostusta kehittää rokotteita loissairauksia vastaan lähitulevaisuudessa myös hevoselle.
Loisinfektioon liityvä immunologinen vaste on perinnöllinen ominaisuus. Lampaiden jalostuksessa on
menestyksellisesti käytetty valintakriteerinä yksilön kykyä vastustaa loissairauksia ja pitää yllä matalia EPGarvoja. Hevoselta löytyy kuitenkin koko joukko haluttuja ominaisuuksia, jotka arvotetaan matalaa EPG-arvoa korkeammalle jalostusyksilöitä valittaessa. EPG-arvoista tuskin tulee jalostuskriteeri hevosille, muuttuupa resistenssiongelma miten pahaksi tahansa.

Biologinen torjunta
Biologinen loiskontrolli on ekologinen menetelmä, jossa ihminen pyrkii luonnossa normaalisti eläviä, parasiittien määrää rajoittavia organismeja hyväksikäyttäen vähentämään loisten määrää tasolle, jolla loiset
eivät uhkaa eläinten terveyttä. Parasiittien määrää rajoittavia organismeja löytyy luonnosta runsaasti mm.
virusten, bakteerien, sienten, matojen ja punkkien joukosta. Kiinnostus biologisen torjunnan tarjoamiin
mahdollisuuksiin on lisääntynyt merkittävästi viimeisen 20 vuoden aikana. Syyt kiinnostuksen lisääntymiseen löytyvät ennen kaikkea lääkkeiden käyttöön liittyvistä ongelmista sekä lisääntyneestä resistenssistä.
Avermektiiniryhmän loishäätölääkkeiden voidaan sanoa mullistaneen parasiittikontrollin. Ivermektiinin selkeäksi heikkoudeksi on kuitenkin osoittautunut se, ettei se laajakirjoisena lääkkeenä pysty tekemään eroa
parasiittien ja hyödyllisten organismien välillä. Monilla madoilla ja kovakuoriaisilla on merkittävä rooli laitumelle joutuneiden ulostekasojen hajottamisessa. Laajakirjoisen, sekä matoihin että niveljalkaisiin tehoavan
lääkeaineen jäämiä sisältävät ulostekasat ovat toksisia myös hajottajaeläimille, ja ulostekasojen häviäminen
laitumelta hidastuu merkittävästi. Vielä enemmän tutkijoiden innostusta biologisen torjunnan mahdollisuuksien suuntaan tähyilemiseen on lisännyt pelko loislääkeresistenssin laajenemisesta hallitsemattomaksi.
Vilkkaimman tutkimuksen kohteena viime vuosina ovat olleet nematodeja pyydystävät sienet (nema
tophagous fungi). Ne ovat mielenkiintoinen ryhmä sieniä, jotka ovat tunnettuja kyvystään käyttää ravintonaan sukkulamatoja ja niiden toukkia. Ne ovat yleisiä maaperässä – ja siten myös lantakasoissa. Niiden
tapa pyydystää sukkulamatoja vaihtelee sienisuvusta ja -lajista riippuen. Osa lajeista muodostaa tahmeapintaisia sivuhaaroja, pallukoita tai verkkomaisia rakenteita rihmoistaan. Osalla sienistä puolestaan on
rihmasta muodostettuja silmukoita, jotka joillakin sienillä kiristyvät ansalangan tapaan, kun sukkulamato
luikertelee silmukan läpi. Viime vuosina tutkimuksen kohteena on ollut erityisesti Duddingtonia flagrans
-sieni. Se muodostaa lannassa kolmiulotteisista silmukoista koostuvia, sukkulamadon toukkia tehokkaasti
pyydystäviä hyyfiverkostoja. Lisäksi se tuottaa runsaasti lepoitiöitä (chlamydosporeja), jotka voivat kulkeutua vahingoittumattomana märehtijän tai hevosen ruuansulatuskanavan läpi. Tutkimustulokset ovat
olleet lupaavia. Lisäämällä Duddingtonia-lepoitiöitä hevosen rehuihin voidaan taata normaaliolosuhteita
runsaampi, nematodeja ravinnokseen käyttävien sienirihmojen kasvu laitumelle joutuvissa lantakasoissa.
Tämän seurauksena merkittävästi pienempi määrä sukkulamatoja selviää hengissä lantakasassa tapahtuvista kehitysvaiheistaan L1-L3.
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Yllä: Vaaran verkosto. Hevosen lantakasaan kasvaa nopeasti erilaisten sienien kasvustoja. Osa sienistä käytää ravinnokseen sukkulamatojen toukkia. Tällaisia sienilajeja on viime vuosina pyrityy valjastaman biologisen loistorjunnan käyttöön. Alla vasemmalla: Lähikuva sukkulamatoja ravinnokseen käyttävän
sienen rihmoista. Tämä sienilaji saalistaa rihmahaarojensa kärjissä sijaitsevien tahmeiden pallukoiden avulla. Alla oikealla: Duddingtonia flagrans –sieni on
saanut kolmiulotteiseen pyydystyssilmukkaansa sukkulamadon L3-toukan.
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Luonnonmukainen lääkitys
Erityisesti lääkkeiden käytön vastustajat yrittävät jatkuvasti löytää luonnonmukaisia vaihtoehtoja hevosten suolistoloisten häätöön.
Suomessakin joillakin talleilla syötetään hevosille männynhavuja paitsi hevosten ajankuluksi, niin myös suolistoloisten määrän vähentämiseksi. Internetistä tällaisia vaihtoehtoisia, pääsääntöisesti kasvikunnasta peräisin olevia hoitomuotoja löytyy runsaasti. Vaikka
kasvien käytöllä loishäädössä on pitkät perinteet, ei tutkimuksia, joissa niiden teho olisi osoitettu juuri ole saatavilla. Monissa maissa,
erityisesti kehitysmaissa, on kuitenkin käynnissä projekteja, joissa kerätään tietoa kasvien loislääkinnällisistä ominaisuuksista.
Kun tehdään internethaku hevosen vaihtoehtoisista loislääkitysmuodoista, eniten osumia löytynee tällä hetkellä piimaan (diatomaceous earth) kohdalta. Piimaa on jauhetta, joka koostuu pääosin
piitä sisältävien fossiilisten levien (piilevien) rakenteista. Monet
näistä rakenteista ovat teräväreunaisia. Piimaaloishäätöjen
puolestapuhujat uskovat, että hevoselle syötettyinä piinkovat,
teräväreunaiset leväfossiilit vaurioittavat kuolettavasti suolistoloisia. Vaikka piimaata kaupitellaan estottomasti hevosten
suolistoloisten häätöön internetissä, sen teho on tieteellisesti
todistamatta. Piimaan kannattajien kuvaama hurjahko vaikutusmekanismi ainakin lienee mielikuvituksen tuotetta. Piimaahiukkasista tuskin on ninja-teriksi, sillä niiden vauhti suolen
peristaltiikassa on aivan liian hidas. Matojen kova kutikula tuskin vaurioituu piimaahiukkasten voimasta. Jos vaurioituisi, olisi
karmeaa kuvitella, millaisia vaurioita samaiset hiukkaset aiheutPiimaan fossiilisia piileviä valomikroskooppikuvassa.
tavat hevosen suolen limakalvolle.

Resistenssi
Perusta nykyisille loishäätökäytännöille luotiin 1960-ja 1970-luvuilla, jolloin hevosen pelätyin parasiitti oli St
rongylus vulgaris. Tuolloin strongyluksen vastaiseen taisteluun saatiin merkittävä parannus, sillä markkinoille
tulivat bentsimidatsoli-ryhmän loishäätölääkkeet. Niiden säännöllisellä, lähinnä ennaltaehkäisyyn perustuvalla käytöllä S. vulgaris -madon aiheuttamien ähky- ja kuolemantapausten määrä saatiinkin dramaattisesti
vähenemään. 1980-luvulla S. vulgaris -madon elämä kävi entistä tukalammaksi ivermektiinin markkinoille tulon myötä. Tehokkaiden lääkkeiden ansiosta S. vulgaris -tartunnat ovat siirtyneet pääosin historiaan. TartunEPG-arvot suomalaisella islanninhevostallilla ennen bentsimidatsolilääkitystä ja kahden viikon kuluttua lääkityksestä. Lääkityksen teho vaikuttaa huonolta
jo silmämääräisesti arvioituna. Laskennallinen, suhteellinen vähenemä oli vain 25 %. Tulokset osoittavat tallilla esiintyvän bentsimidatsoliresistenssiä.

Lähde: Kati Pulli, syventävät opinnot, ELTDK 2006
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toja tavataan harvoin ja silloinkin yleensä talleilla, joissa loiskontrolli on pahasti laiminlyöty. Samalla kuitenkin aiemmin varsin harmittomana pidetty loisryhmä, Cyathostominae eli pienet strongylukset, on kohonnut
hevosen merkittävimpien sisäloisten asemaan. Tehokkaat, turvalliset ja kohtuuhintaiset loishäätölääkkeet
ovat totuttaneet eläinlääkärit ja hevosenomistajat nollatoleranssilinjaan: säännöllisesti toistuvien, lähinnä
ennaltaehkäisyyn tähtäävien loishäätöjen avulla hevoset pyritään pitämään täysin loisvapaina. Valtaosa
suomalaisistakin hevosista saa loishäätölääkityksen säännöllisesti, ainakin kolme tai neljä kertaa vuodessa.
Loishäädöt annetaan yleensä tuntematta tallin loistilannetta ja tietämättä tallilla mahdollisesti esiintyvästä
loislääkeresistenssistä. Lääkityksen saavan hevosyksilön loisinfektioaste tunnetaan ani harvoin lääkettä annosteltaessa. Lääkkeiden liikakäyttö on jatkunut vuosikymmenien ajan ja johtanut vääjäämättä resistenssin
yleistymiseen. Resistenssin saralla ovat kunnostautuneet nimenomaan Cyathostominae-ryhmän loiset.
Hevosten loishäätöön käytetään pääasiassa bentsimidatsoleja, pyranteelisuoloja ja makrosyklisiä laktoneja. Kaikilla näillä lääkeaineilla oli markkinoille tulonsa aikoihin hyvä teho myös Cyathostominae-matoihin.
Nyt tilanne on toinen. Bentsimidatsoleille resistenttejä Cyathostominae-kantoja oli olemassa jo bentsimidatsolien markkinoille tulon aikaan, 1960-luvun alkupuolella. Ennen bentsimidatsolien markkinoille tuloa
merkittävin hevosten sisäloishäädössä käytetty lääkeaine oli fenotiatsiini. Fenotiatsiini vaikuttaa samalla
tavoin kuin bentsimidatsolit eli estämällä loisten mikrotubulus-synteesiä. Fenotiatsiinin laajamittainen
käyttö raivasi siten tietä myöhäisemmälle bentsimidatsoliresistenssille. Nykyisin bentsimidatsoli-resistenssi on laajalle levinnyttä, ja monista maailman kolkista on enää vaikea löytää bentsimidatsolille herkkiä
Cyathostominae-kantoja. Ongelman vakavuutta on lisännyt se, että yhdelle bentsimidatsolille resistenssin
kehittänyt loiskanta on resistentti myös muille tämän ryhmän lääkkeille. Tätä ilmiötä kutsutaan ristiresistenssiksi (side resistance). Mikäli bentsiomidatsoli-lääkityksistä luovutaan tallilla, jolla resistenssiä esiintyy,
resistenttien matoyksilöiden määrä populaatiossa säilyy korkeana vielä pitkään. Bentsimidatsoli-resistenssiä esiintyy myös Suomessa.
Pyranteelisuolat ovat 1970-luvulla alkaneesta laajamittaisesta käytöstä huolimatta säilyttäneet varsin
hyvin tehonsa Cyathostominae-matoihin. Pyranteeli-resistenssi on kuitenkin selvästi lisääntymässä, ja
resistenttejä Cyathostominae-kantoja löytyy jo eri puolilta maailmaa. Tätä kirjoitettaessa (2006) Suomen
tilanne on selvittämättä, mutta pyranteeliresistenssiä on raportoitu monien muiden maiden lisäksi naapurimaistamme Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Yhdysvalloissa lisääntynyt pyranteeli-resistenssi on liitetty
varsin yleiseen käytäntöön, jossa pyranteelitartraattia annetaan laiduntaville hevosille rehun mukana päivittäin loistartuntojen ennaltaehkäisemiseksi.
Ivermektiini ja moksidektiini ovat ainakin toistaiseksi onnistuneet säilyttämään tehonsa hyvänä Cyathostominae-matoja vastaan huolimatta siitä, että ivermektiini on ollut hevosen käytetyin loishäätölääke monissa maissa jo 1980-luvun alkupuolelta. Ennen pitkää hevosen loiset todennäköisesti kuitenkin löytävät
keinot myös makrosyklisistä laktoneista (ML) selviytymiseen. Esimerkiksi lampaiden Trichostrongylidae-loisilla, jotka kuuluvat Cyathostominae-parasiittien kanssa taksonomisesti samaan Strongylida-lahkoon, MLresistenssi on jo sangen yleistä. ML-resistenssin ilmeneminen hevosen loisilla tietää melkoista erävoittoa
loisille ”loiset vastaan loishäätövalmisteet” -ottelussa: täysin uusia loishäätövalmisteryhmiä ei ole näköpiirissä, ja ML-resistenssin myötä suolistoloisten merkitys taudinaiheuttajana hevoselle tulee lisääntymään
merkittävästi.

Resistenssin tutkiminen
Resistenssi on kyettävä erottamaan lääkeaineen puuttuvasta tehosta, jonka taustalla voi piillä useita erilaisia tekijöitä. On esimerkiksi mahdollista, ettei lääkkeellä koskaan ole ollutkaan tehoa tutkittavaan parasiittiin. Taustalta voi löytyä myös lääkkeen aliannostus tai väärä antotapa. Lääkkeen virheellinen säilytys on
voinut johtaa siihen, että lääke on menettänyt ainakin osan tehostaan. Joka tapauksessa lääkeaineresistenssin voidaan todeta yleistyneen, mikä on johtanut tarpeeseen kehittää menetelmiä, joilla resistenssin
esiintymistä voidaan tutkia. Menetelmistä eniten käytetty on nk. FECRT-testi (faecal egg count reduction
test), joka sopii resistenssin kartoitukseen Cyathostominae- ja Strongylus-matojen kohdalla. Kansainvälinen
eläinlääketieteellisen parasitologian kattojärjestö, WAAVP (the World Association for the Advancement of
Veterinary Parasitology) on julkaissut ohjeet FECRT-testin suorittamiseksi. Menetelmä on yksinkertainen.
Siinä verrataan madonmunien määrää ulosteissa ennen lääkitystä munien määrään 10–14 vuorokautta lääkityksen jälkeen. Toisen näytteen tutkimusajankohta on valittu siten, että loishäätölääkityksen tappamat
madot ovat jo varmuudella poistuneet suolistosta, eikä uutta, munia tuottavaa loissukupolvea ole ehtinyt
vielä kehittyä.
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Tutkittavan tallin hevosten EPG-arvoista ennen lääkitystä lasketaan aritmeettinen (tai geometrinen) keskiarvo (Xc), ja vastaava keskiarvo lasketaan hevosten EPG-arvoista lääkityksen jälkeen (Xt). Saatujen keskiarvolukemien avulla lasketaan nk. suhteellinen vähenemä seuraavan kaavan mukaisesti:
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100 % · (Xt–Xc)/Xt
Tuloksista tulisi lisäksi määrittää 95 %:n luottamusväli. Yleisesti ottaen tallilla katsotaan esiintyvän resistenssiä, mikäli suhteellinen vähenemä jää bentsimidatsoleja käytettäessä alle 95 %:n. Kun prosenttiluvulle
määritetään 95 %:n luottamusväli, luottamusvälin alempi arvo (lower confidence limit, LC) ≤ 90 %. Pyranteelin kohdalla resistenssiin viittaa alle 90 %:n vähenemä, jolloin LC ≤ 80 %. Makrosyklisten laktonien osalta
suhteellisen vähenemän jääminen alle 98 %:n on jo huolestuttavaa ja merkki todennäköisestä resistenssisistä. FECRT-menetelmän selkeä etu on menetelmän helppous ja edullisuus. Luotettavien tulosten saaminen edellyttää kuitenkin varsin suurta määrää hevosia, joilla on positiivinen EPG-arvo. Menetelmän sensitiivisyydessä on myös toivomisen varaa, sillä resistenssi tulee ilmi FECRT-menetelmällä vasta, kun 25 %
matopopulaatiosta edustaa resistenttiä kantaa. Menetelmän avulla ei voida luotettavasti kartoittaa suolinkaisissa esiintyvää lääkeresistenssiä.
Luotettavampi, joskin nykyisin harvoin käytetty resistenssin tutkimusmenetelmä on nk. kontrolloitu
testi. Testissä hevoset, joilla on parasiitteja, jaetaan satunnaisesti kahteen ryhmään. Toisen ryhmän hevoset
hoidetaan tutkittavalla loishäätölääkkeellä toisen ryhmän muodostaessa kontrolliryhmän. Hevoset lopetetaan 1-2 viikon kuluttua hoidosta. Niille tehdään ruumiinavaus ja sisäloiset lasketaan. Lääkkeen tehoa voidaan arvioida vertaamalla loismääriä lääkityksen saaneiden hevosten ryhmässä kontrolliryhmän hevosten
loismääriin.
Kriittinen testi on sovellutus kontrolloidusta testistä. Siinä lääkittävät hevoset toimivat omina kontrolleinaan. Lääkityksen jälkeen, hevosen ulostenäytteet kerätään, ja niistä löytyvät kuolleet loiset lasketaan.
Testin loppuvaiheessa hevonen lopetetaan. Sille tehdään obduktio, jossa loiset lasketaan. Lääkkeen tehoa
voidaan arvioida vertaamalla ulosteissa lääkityksen jälkeen esiintyneiden loisten määrää loisten kokonaismäärään.
Laboratorio-olosuhteissa resistenssin esiintymistä tutkitaan tavallisemmin EHA-menetelmällä (egg
hatch assay). Menetelmä on kehitetty bentsimidatsoli-resistenssin tutkimiseen. Menetelmän mahdollistaa
bentsimidatsoleilla esiintyvä kyky estää loismunien alkionkehitystä ja kuoriutumista. Testissä madonmunia
inkuboidaan eri bentsimidatsoli-pitoisuuksissa, minkä jälkeen lasketaan kuoriutuneiden munien prosentuaalinen osuus kussakin pitoisuudessa. Saatujen tulosten perusteella voidaan määrittää nk. EC50-arvo, joka
ilmoittaa sen konsentraation, jossa 50 % munista kuolee. Testin käyttöä rajoittaa usein tuoreiden madonmunien saatavuusongelmat sekä menetelmän suhteellisen heikko sensitiivisyys.
LDA (larval development assay) on toinen in vitro -menetelmistä, jota käytetään resistenssin tutkimuksessa. Menetelmässä mikrotiitterilevylle pipetoidaan eri konsentraatioita tutkittavia lääkeaineita. Levylle
sijoitetaan madon munia, ja niiden kehittymistä L3-vaiheeseen seurataan. Samalla tavoin kuin EHA-menetelmässä voidaan lääkeaineille määrittää EC50-arvo. Menetelmän etuna EHA-menetelmään verrattuna voidaan pitää sitä, että sen avulla voidaan tutkia useita eri vaikuttavia aineita samanaikaisesti. Haittapuolena
voidaan pitää erilaisia luotettavuus- ja toistettavuusongelmia, joihin ovat törmänneet erityisesti Cyathostominae-sukkulamatojen parissa työskentelevät tutkijat.
Suurimmat toiveet resistenssitutkimuksessa on kohdistettu molekyylibiologisiin menetelmiin. Geenitesteillä pystytään jo nyt määrittämään resistenssi-alleelien yleisyyttä Cyathostominae-populaatioissa. Menetelmän ehdoton etu on sen herkkyys. Mahdollinen resistenssi tulee geenitestauksella esiin jo alkuvaiheessa.
Muilla tällä hetkellä käytössä olevilla menetelmillä ilmitulo edellyttää vähintään 25 %:n resistenssitasoa matopopulaatiossa. Geeniteknologian käyttö edellyttää resistenssi-ilmiön mekanismien tarkkaa tuntemusta.
Tutkijoiden työtä ei helpota havainto siitä, että Cyathostominae-madoilla rersistenssin molekyylibiologiset
ja biokemialliset taustatekijät ovat jo nyt osoittautuneet luultua monimutkaisemmiksi.

Resistenssin torjunta
Lisääntynyt ja laajalle levinnyt loislääkeresistenssi on nykyisin pakko ottaa huomioon suunniteltaessa loishäätöohjelmia talleille. Valitettavasti tämä on osittain jälkiviisautta, sillä resistenssitilanne on jo nyt hankala. Hevosten loishäätöön käytettävistä päälääkeryhmistä ainoastaan makrosyklisillä laktoneilla (avermektiinit ja milbemysiinit) on jäljellä moitteeton teho Cyathostominae-sukkulamatoja vastaan. Tilannetta
ei voida ratkaista sillä, että unohdettaisiin lääkkeet, joissa resistenssiä jo ilmenee ja keskityttäisiin käyttä-
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mään puhtaasti makrosyklisiä laktoneja. Asiantuntijoiden mielestä myös ML-resistenssin ilmeneminen on
vääjäämätöntä. Laajamittaisen ja yksinomaisen ML:ien käytön myötä ML-resistentit matokannat ovat vain
vastassamme pikemmin. On hyvä muistaa, että ML-resistenssi on jo nyt erittäin yleistä lampaiden Trichost
rongylidae-suolistoloisissa (Cyathostominae- ja Strongylus-sukkulamatojen lähisukulaisia). Maailmasta löytyykin alueita, joissa ML:t ovat resistenssin takia lampaille käytössä olevista sisäloislääkkeistä tehottomimpia. Hevosen suolinkaisista on jo löydetty kantoja, joihin ML:ien teho on heikentynyt. Resistenssitilannetta
ei yhtään helpota se tosiseikka, ettei täysin uudentyyppiseen vaikutusmekanismiin perustuvia, mullistavia
loishäätövalmisteita ole odotettavissa hevospuolelle lähitulevaisuudessa.
Ensimmäinen askel kohden järkevää ja kestävää loislääkkeiden käyttöä on luopua ”rutiinimadotuksista”
ja siirtyä kohdennettuun loishäätöön. Tämä edellyttää sitä, että tallin hevosten EPG-arvot määritetään aika
ajoin. EPG-arvojen määrityksen avulla kyetään löytämään ne hevosyksilöt, jotka todella ovat loishäädön
tarpeessa (EPG≥200). Hevosia, joilla ei ole matoja, ei tietenkään ole mielekästä lääkitä. Hevoset, joilla EPG
on alhainen (EPG<200), jätetään lääkitsemättä, sillä pienillä matomäärillä ei ole merkitystä hevosen terveydelle. Lääkitsemättä jättäminen takaa myös sen, ettei käytetyn loislääkkeen mahdollisesti resistenssiä
lisäävä selektiivinen paine pääse kohdistumaan näihin matoihin. Tämän on todettu hidastavan resistenssin
yleistymistä matopopulaatioissa. EPG-arvojen avulla voidaan myös tarkkailla lääkkeiden tehon säilymistä
tallilla. Bentsimidatsolit ja pyranteeli ovat edelleen arvokkaita osia kapenevassa loislääkearsenaalissamme,
mutta niitä käytettäessä on tärkeää varmistaa, ettei tallilla esiinny resistenssiä ko. lääkkeitä vastaan. Jos
resistenssiä ei vielä esiinny, kannattaa ryhtyä välittömiin, resistenssin kehitystä hidastaviin toimenpiteisiin,
jotta tilanne saataisiin säilymään mahdollisimman hyvänä vielä pitkään. Resistenssin hallintaa vaikeuttaa
hevosten suuri liikkuvuus tallilta toiselle. Resistenssivapaiden tallien tulisi kiinnittää huomiota erityisesti
uusien tulokkaiden suolistoloisiin ja pyrkiä estämään resistenttien matokantojen tulo talliin. Tästä johtuen
uusien tulokkaiden loishäätöön sopii parhaiten Cyathostominae-toukkiin tehoava lääke. Hyvä vaihtoehto
on moksidektiini, koska sillä on Cyathostominae-matojen suhteen pisin ERP-aika (egg reappearance period).
Lääkityksen jälkeen on erityisen tärkeää varmistua siitä, ettei hoidetun hevosen ulosteita pääse kontaminoimaan laitumia. Suolen seinämään hiljattain tunkeutuneet L3-muodot (EL3) kykenevät vastustamaan
varsin tehokkaasti loislääkkeitä. Näin ollen tallitulokkaan Cyathostominae-toukkiin tehoava lääkitys tulisi
uusia noin kolmen kuukauden kuluttua.
Eläinlääkärillä tulisi olla nykyistä merkittävämpi rooli tallien loishäätöohjelmia suunniteltaessa. Siirtyminen vuosikymmeniä jatkuneista matolääkitysrutiineista kohdennettuun loislääkitykseen EPG-määrityksineen ei onnistu ilman eläinlääkärin apua.
Vastoin yleistä luuloa loishäätölääkkeen vaihtaminen kullakin loishäätökerralla (loislääkkeen kierrätys) ei
estä resistenssiä. Tähän käytäntöön liittyy jopa riski siitä, että kehittyy matokantoja, joilla on resistenssiä
useita eri loislääkeryhmiä vastaan. Niin kutsutun hitaan kierrätyksen sen sijaan on todettu hidastavan resistenssin muodostumista. Hitaassa kierrätyksessä tallilla käytetään samaa vaikuttavaa ainetta sisältävää
sisäloislääkettä koko vuoden. Lääke vaihdetaan seuraavana vuonna lääkkeeseen, jolla on erilaisen vaikutusmekanismi kuin edellisenä vuonna käytetyllä valmisteella. Kolmannelle vuodelle pyritään löytämään
jälleen uusi valmiste.
Yhteenvetona voidaan todeta, että kohdennetut loishäädöt yhdistettynä laidunhygieenisiin, yms.
loiskuormitusta pienentäviin toimenpiteisiin ovat ainoa mahdollisuutemme hidastaa resistenssin yleistymistä hevosen parasiiteissa. Näköpiirissämme ei ole ongelman ratkaisevaa uutta lääkeainetta, joten
meidän on tultava toimeen muutamalla jo nyt käytössä olevalla lääkeryhmällä. Tulevaisuus on eläinlääkäreiden, hevosenomistajien ja hevosenhoitajien käsissä. Kontrolloimattomia rutiiniloishäätöjä jatkamalla olemme – resistenssin takia – ajautumassa kohti päivää, jolloin sisäloishäädöt voidaan lääkkeiden
tehottomuuden takia jättää hevosille kokonaan tekemättä.
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HAKEMISTO
Abortti, neosporoosi, 39
Aedes, 64-65
Alkueläimet, yleiskuvaus , 9-10
Anopheles, 64
Anoplocephala magna, 12
Anoplocephala perfoliata, 10, 12, 26-27, 79
Arachnida, yleiskuvaus 11
Arteria mesenterica cranialis, parasiittiongelmat , 37
Asetyylikolinesteraasi, heisimatotarunnassa 27
Avermektiinit, 34, 38, 62, 100
Babesia caballi, 13
Babesia equi, 13, 22
Babesioosi, 22-23, 77
Baermannin menetelmä, 82
Bentsimidatsolit, 34, 38, 90-91, 99, 101
Besnoitia benettii, 21
Besnoitia besnoiti, 21
Besnoitia spp., 21
Besnoitioosi, 21
Biologinen loistorjunta, 96-97
Blepharocorys sp., 17
Bovicola equi, 56
Bradytsoiitti, 19
Bradytsoiittikysta, 19
Buetschilia sp., 17
Caballonema, 41
Cercaria, 25
Cestoda, yleiskuvaus, 9-10
Chorioptes bovis, 70
Chorioptes equi, 13, 70
Chrysops spp., 62
Corona radiata, 38, 41
Coronocyclus, 41
Cryptosporidium spp., 18
Culex, 64
Culicidae, 64
Culicoides, 13, 51, 66-67
Culicoides-dermatiitti, 66-67
Cyathostominae, 41, 43-44, 84-85, 87, 92-93, 99
Cyathostomoosi, larval cyathostomosis, 42-43
Cyathostomum, 12, 41-42
Cycloposthium sp., 17
Cylicocyclus, 41-42
Cylicodontophorus, 12, 41
Cylicostephanus, 12, 41-42
Cylindropharynx, 41
Cysticercus tenuicollis, 13, 30
Damalinia equi, 13, 56
Demodekoosi, 69
Demodex, 9, 13, 69
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Demodex caballi, 13, 69
Demodex equi, 13, 69
Demodikoosi, 69
Dermacentor, 22
Dermanyssus gallinae, 72
Diatomaceous earth, 98
Dictyocaulus arnfieldi, 47-48, 80, 85, 93
Dourine, 15
Draschia megastoma, 12-13, 51
Duddingtonia flagrans, 96-97
Echinococcus equinus, 28, 31
Echinococcus granulosus, 13, 28-31
Egg hatch assay, 100
Eggs per gram, 78, 82, 95, 101
EHA, 100
Eimeria leuckarti, 12, 17-18, 84
Encephalomyelitis, equine 65
EPG, 82, 95, 101
EPM, 20
Equine encephalomyelitis, 65
Equine protozoal myeloencephalitis, 20
EPM, 20
Faecal egg count, 78, 99
Fannia canicularis, 63-64
Fasciola hepatica, 13, 24-25, 84
FEC, 78
Faecal egg count reduction test, 99
FECRT, 86
Fenbendatsoli, 92
Fenotiatsiini, 90, 99
Festooni, 76
Flotaatioliuos, 80
Flotaatiomenetelmä, 79, 81-82
Gametogonia, 17-18
Gasterophilus intestinalis, 12-13, 59-62
Gasterophilus spp., 59-61
Gastrodiscoides spp. 25
Giardia, 12, 16
Granulomatoottinen nefriitti, H. gingivalis, 54-55
Gyalocephalus, 41
Habronema spp., 13, 50-51, 93
Haematopinus asini, 13, 57-58
Haematopota spp., 62
Halicephalobus deletrix, 54-55
Halicephalobus gingivalis, 13, 54-55
Hallerin elin, 73-75
Heisimadot, yleiskuvaus, 9-10
Hemomelasma ilei, 39-40
Hevosen täikärpänen, 58-59
Hippobosca equina, 13, 58-59

Hirvikärpänen, 58-59
Huonekärpänen, 63
Hydatidikysta, 13, 28-31
Hyttyset, 9, 11, 64-65
Hyönteiset, yleiskuvaus, 11
Hämähäkkieläimet, yleiskuvaus, 11
Ileo-caecale -aukko, parasiittiongelmat, 26-27
Immuunivaste loistartunnoissa, 94-96
Imumadot, yleiskuvaus, 10
Insecta, yleiskuvaus, 11
Intervallilääkitys, 94
Intervalliloishäätö, 94
Islanninhevonen, kesäihottuma, 68
Iso maksamato, 24-25
Ixodes persulcatus, 75
Ixodes ricinus, 13, 73-75
Jonhstonin elin, 65
Kanapunkki, 72-73
“Kanatäi”, 72
Karvatuppipunkki, 9, 69
Kesähaava, 50
Kesäihottuma, 66-67
Culicoides, 13, 51, 66-67
Keuhkomato, 47-48, 80
Kihomato, 45
Klossiella equi, 13, 21
Kohdennettu loishäätö, 95
Koiranpuutiainen, 75-77
Kokkidioosi, 17-18
Kommensalismi, 9
Kryptosporidioosi, 18-19
Kystikerkoidi, 26-27
Käpymato, 59-61, 95
Kärpäset, 50, 53, 63-64
L3, selviäminen laidunolosuhteissa, 87-89
L3-toukka, 36, 38-39, 45-46, 87-89
Laidunruoho loistartuntalähteenä 87-89
Lamppukärpänen, 63-64
Larval developmental assay, 100
LDA, 100
Ligamentum nuchae, 51
Limakotilo, 24
Lipoptena cervi, 13, 58-59
Loislääkkeet, 90-94
Lymnae-limakotilo, 10, 25
Madon munat, tunnistaminen, 84-85
Mahamato, 44, 50
Mahasaivartaja, 59-61
Makrosyliset laktonit, 93
Maksamato, 24-25
Matoaneurysma, 36, 38
McMaster-menetelmä, 82-83
Metacercaria, 24-25
Micronema deletrix, 54-55

Miracidium, 24
Molekyylibiologiset menetelmät, 86
Monilokeroinen hydatidikysta, 30
Munuaiskokkidioosi, 21
Klossiella equi, 13, 21
Musca domestica, 63
Muscidae, 63
Mutualismi, 9
Mäkärät, 65-66
Nautapaarma, 62
Nematoda, yleiskuvaus, 10
Nematophagous fungi, 96-97
Neospora caninum, 19
Neospora hughesi, 19
Neospora spp., 19
Neotrombicula autumnalis, 77
Onchocerca cervicalis, 13, 51
Organofosfaatit, 90
Oribatidae-punkki, 10, 26
Oxyuris equi, 12, 45-47, 79, 84
Paarmat, 9, 11, 62-63
Paksusuolen alkueläinkommensaalit, 17
Parafilaria multipapillosa, 13, 53
Paranoplocephala mamillana, 12
Parascaris equorum, 13, 32-35, 84
Parasitismi, 9
Partenogeneettinen lisääntyminen, S. westerii, 49
PCR, 86
Perskärpänen, 58-59
Pienet strongylukset, 12, 41-44, 99
Pienet sukkulamadot, 41-44
Pieni mahamato, 44
Piimaa, 98
Pilobolus-sienet, 47-48
Piperatsiini, 90-91
Pistokärpänen, 63-64
Polttiaiset, 9, 51, 66-67
Polymerase chain reaction, 86
Poteristomum, 41
Pratsikvanteli, 92-93
Probstmayria vivipara, 47
Proroptes equi, 70
Protoscolex, 28
Protozoa, yleiskuvaus, 9-10
Pseudoparasiitit, 85
Psoroptes hippotis, 72
Puutiainen, 22, 73-75
Pyranteeliembonaatti, 34, 38, 92,99
Pyranteelisuolat, 34, 38, 92, 99
Pyriform apparatus, 26
Redia, 25
Refugia, 87
Resistenssi, 44, 86, 98-101
Resistenssin tutkiminen, 99
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Rhipicephalus, 13, 75-77
Rhipicephalus sanguineus, 13, 75-77
Ruskea koiranpunkki, 75-77
Sarcocystis bertrami, 20
Sarcocystis equicanis, 20
Sarcocystis fayeri, 20
Sarcocystis neurona, 13, 20-21
Sarcocystis spp., 13, 20
Sarcoptes scabiei var. equi, 69-70
Sarkosporidioosi, 20
Schistosoma nasalis, 25
Schistosoma spp., 25
Schizogonia, 17-18
Scolex, 26-27
Setaria equina, 13, 51-53, 65
Shirehevonen, kesäihottuma, 68
Sienet, keuhkomatojen leviäminen, 47-48
Sienet, sukkulamatoja syövät, 96-97
Sikaripunkki, 69
Simulidae, 65
Sokkopaarma, 62-63
Sporokysta, 24-25
Stomoxys calcitrans, 63
Strateginen loishäätö, 94
Strongyloides westerii, 12, 49-50, 92, 96
Strongylus edentatus, 12-13, 35, 38-40
Strongylus equinus, 35
Strongylus vulgaris, 9, 12-13, 35-38, 43, 94, 98
Sukkulamadot, yleiskuvaus, 10,
Sukkulamatoja syövät sienet, 96-97
Sulkkulamatojen toukat, kasvatus, 83, 85
Suolinkainen, 13, 32-35, 84, 96
Suolinkaiset ympäristössä, 87
Suolistoloisten munat, tunnistaminen, 84-85
Suppupaarma, 62
Symbioosi, 9
Syyhypunkki, 69-70
Tabanidae, 62
Tabanus spp., 13, 62
Takytsoiitti, 19
Th1-vaste, 95
Th2-vaste, 95
Theileria equi, 22
Thelazia lacrymalis, 13, 53
Toksoplasmoosi, 19
Toukkaviljelmä, 78, 83, 85
Toxoplasma gondii, 13, 19
Trematoda, yleiskuvaus, 10
Trichinella spp., 13, 53-54
Trichomonas, 12, 16
Trichomonas equibuccalis, 12, 16
Trichonema, 12, 41
Trichostrongylus axei, 12, 44-45, 93
Trikiinit, 53-54
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Triodontophorus brevicauda, 40-41
Triodontophorus minor, 40-41
Triodontophorus serratus, 40-41
Triodontophorus spp., 12, 40-41
Triodontophorus tenuicollis, 40-41
Tritrichomonas, 16
Tritrichomonas equi, 16
Trofotsoitti, 16
Trombiculidae, 77
Trombidium, 77
Trypanosoma, 13, 15
Trypanosoma equiperdum, 13, 15
Täi, 57-58
Täikärpänen, 57-59
Ulostenäytteen tutkiminen, kvantitatiivisesti, 82
Ulostenäytteen tutkiminen, 78-83
McMaster-menetelmä, 82-83
Ulostenäytteen tutkimus, kvalitatiivisesti, 82-83
Ulostenäytteen tutkimus, flotaatio 78-79
Ulostenäytteen tutkimus, sedimentaatio 78-79
Unduloiva membraani, 15
Vasta-ainetutkimukset , 86
Welshponi, kesäihottuma, 68
Werneckiella equi, 56-58
Vuohispunkki, 70-72
Väive, 56-58
Ziehl-Nielsen -värjäys, 19
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