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YHTEENVETO 
Hevosten herpesvirus 1 on Suomessa ja maailmanlaajuisesti esiintyvä, 
hengitystieinfektiota, abortointia ja harvinaista mutta vakavaa neurologista sairautta 
aiheuttava virus. Riskiryhmään kuuluvat nuoret hevoset, tiineet tammat ja 
hevostapahtumiin osallistuvat hevoset kuten kilpahevoset. Tehokkaiden rokotteiden 
kehittäminen on osoittautunut vaikeaksi, koska viruksella on kyky kehittää latentti infektio 
ja aktivoitua uudelleen stressitilanteessa. Tämän seurauksena rokotteiden antama suoja 
tautia vastaan on rajallinen eikä suojaa neurologiselta muodolta. Taudinpurkausten 
estämiseksi on tärkeää osata tunnistaa herpesvirustartunnan riskit ja noudattaa 
suositeltuja eristys- ja testaustoimenpiteitä. Sairastunutta hevosta hoidetaan 
oireenmukaisella tukihoidolla. 
 
 

SUMMARY 

Equine herpesvirus 1 occurs in Finland and worldwide. It causes respiratory infection, 
abortion and a rare but serious neurological disease. Risk groups include young horses, 
pregnant mares and horses participating in equestrian events, such as racehorses. The 
development of effective vaccines has proven difficult due to the ability of the virus to 
develop a latent infection and to reactivate under stress. As a result, the disease protection 
provided by vaccines is limited and does not protect against the neurological form. To 
prevent outbreaks, it is important to be able to identify the risks of herpesvirus infection 
and follow the recommended isolation and testing measures. A sick horse is treated with 
symptomatic supportive care. 
 
 

YDINKOHDAT 
EHV-1 aiheuttaa hengitystietulehdusta, abortointia ja harvinaisemmin neurologisia oireita. 
Osa sairastuneista hevosista jää pysyvästi latentin infektion kantajiksi.  
Tautia vastustetaan rokotuksilla, eristystoimenpiteillä sekä noudattamalla hyvää 
hygieniaa.  
Sairastuneen hevosen hoito on oireenmukainen tukihoito.  
 
 

JOHDANTO 
EHV-1 on yhdessä EHV-4:n kanssa yksi yleisimpiä tunnetuista Suomessa ja Euroopassa 
tavattavista tarttuvista hevostaudeista. Oireina esiintyy kuumeilua, hengitystieoireita, 
abortointia sekä harvinaisena neurologisia oireita. Euroopan ulkopuolella tartuntoja 
esiintyy säännöllisesti mm. Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Oseaniassa, ja jopa 
luonnonvaraisessa seeprapopulaatiossa Afrikassa.1-4 

EHV-1 on yksi yleisimpiä abortoinnin syitä tammoilla ja aiheuttaa merkittäviä taloudellisia 
tappioita hevosurheilulle ja hevoskasvatukselle ympäri maailmaa menetettyjen varsojen 
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sekä eläinlääkärikustannusten vuoksi. Viime vuosina neurologisen muodon 
taudinpurkaukset ovat yleistyneet.5,6 
 
 

ETIOLOGIA, EPIDEMIOLOGIA JA PATOGENEESI 
EHV-1 kuuluu alfaherpesviruksiin samoin kuin pääosin hengitystieinfektiota aiheuttava 
EHV-4 sekä genitaalialueen ihottumaa aiheuttava EHV-3.5 Hevosilla tavataan lisäksi 
gammaherpesvirukset EHV-2 ja EHV-5, jotka on yhdistetty lähinnä ylähengitystieoireisiin. 
EHV-5:n on osoitettu olevan osatekijä keuhkofibroosin (equine multinodulary pulmonary 
fibrosis) synnyssä.5,7 EHV-1-vasta-aineita on löydetty muilta hevoseläimiltä ja sen on 
todistettu aiheuttavan kliinistä sairautta aaseilla ja seeproilla.1,8,9 

Viruksen vasta-aineita on löydetty myös muilta lajeilta kuin hevoseläimiltä, mutta yhteyttä 
kliiniseen sairauteen ei ole osoitettu.10 
EHV-1 leviää ensisijaisesti hengitystievälitteisesti viruksen päästessä kontaktiin sierainten 
limakalvojen kanssa. 
Infektoitunut yksilö erittää virusta sierainlimaan ja virusta löytyy myös abortoidusta sikiöstä 
ja kohdun ja emättimen eritteistä.11 Kokeellisessa infektiossa virusta on osoitettu erittyvän 
sierainlimaan ensimmäisestä altistumisen jälkeisestä vuorokaudesta aina 16 vuorokauteen 
asti.12 
Altistuminen viruseritteille voi tapahtua suoraan kahden hevosen lähikontaktissa tai 
epäsuorasti aerosolien tai fomiittien välityksellä.13,14 Kokeissa viruksen on todettu voivan 
säilyä elossa ja mahdollisesti infektiivisenä erilaisilla pinnoilla jopa 48 tunnin ajan.15  
Suurin osa hevosista saa tartunnan jo varsana ennen vieroitusta.13 Infektoitunut siitosori 
saattaa erittää virusta spermaan, mutta näyttöä veri-, siemennys- tai 
alkionsiirtovälitteisestä tartunnasta ei ole.16 

EHV-1-infektion tuoma immuniteetti on lyhytaikainen, ja akuutin sairauden jälkeen osa 
hevosista jää latentisti viruksen kantajiksi.17 Stressitilanteissa virus saattaa aktivoitua 
uudelleen ja hevonen alkaa erittää virusta tartuttaen muita hevosia.12,17,18 Infektion sekä 
latenttiuden kehittyminen on esitetty kuvissa 1 ja 2.19 
EHV-1-virus aiheuttaa yleisimmin kliinisen tai subkliinisen hengitystieinfektion. Muiden 
kantojen on todettu aiheuttavan todennäköisemmin joko vain neurologista muotoa tai 
abortointia.20-23 Tästä huolimatta neuropatogeeninen kanta voi aiheuttaa pääoireiltaan 
abortoivan epidemian ja ei-neuropatogeeninen taas neurologisia oireita.20-23 
 
 

KLIINISET OIREET 
EVH-1 aiheuttaa kolmea erillistä kliinistä taudinkuvaa. Yleisin on akuutti hengitystieinfektio, 
johon liittyviä oireita voivat olla sierainvuoto, kuume, yskä, leuanalusimusolmukkeiden 
suureneminen, syömättömyys ja silmävuoto.24,25 Virukselle altistumisen ja tartunnan 
jälkeen kliiniset oireet alkavat yleensä 1–2 vuorokauden kuluessa.26 Hengitystieoireet 
voivat olla niin lieviä, ettei hoitaja huomaa niitä.18,26 
Kokeellisissa infektioissa hengitystieoireiden on todettu olevan voimakkaimmillaan 4–5 
vuorokauden kuluttua infektiosta.26 Viruksen on kokeellisesti todettu voivan aiheuttaa myös 
silmän suonikalvon vaurioita sekä raajojen distaaliosien turvotusta.25,27,28 Kuume esiintyy 
yleensä samaan aikaan muiden kliinisten oireiden kanssa. Se saattaa olla kaksivaiheinen, 
jolloin kuume nousee uudelleen ensimmäisen kuumepiikin jälkeen tartunnan edetessä 
vireemiseen vaiheeseen. Kuume saattaa myös olla hyvin lyhytkestoinen, mikä vaikeuttaa 
oireiden havaitsemista. 
Tamma abortoi sikiön tyypillisesti viimeisellä tiineyskolmanneksella. Virus vaurioittaa 
kohdun limakalvon endoteelisoluja johtaen verenkiertohäiriöihin ja istukan irtoamiseen.25 
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Tiineyden aikana tartunnan saanut tamma saattaa myös varsoa täysiaikaisen mutta 
heikon varsan.5 Infektoituneen varsan oireet ilmenevät tyypillisesti vuorokauden sisällä 
varsomisesta hengitystietulehdusoireina, ja yleensä varsa kuolee 1–3 vuorokauden 
ikäisenä sekundääriseen bakteeriperäiseen keuhkokuumeeseen.25  
EHV-1tartunnan harvinainen hermostollinen muoto, hevosen herpesvirusmyoenkefaliitti 
(equine herpesvirus myeloencephalitis, EHM), voi pahimmillaan johtaa hevosen 
kuolemaan, vaikka useilla hevosilla oireet jäävät lievemmiksi.6,11 Tiineiden ja imettävien 
tammojen sairastumisriski on kohonnut, mutta kaikentyyppiset ja -ikäiset hevoset voivat 
sairastua. Varsoilla neurologista muotoa ei juuri tavata.25 Hermostollinen oireilu alkaa 6–10 
vuorokautta hengitystietartunnan jälkeen.6,11 Keskushermostoon päässyt virus replikoituu 
endoteelissä, aiheuttaen vaskuliitin, joka johtaa hermokudoksen iskeemiseen vaurioon.25 
Neurologiset oireet voivat ilmetä ilman edeltäviä oireita, mutta usein nähdään ensin 
hengitystieoireita, kuume, anoreksia ja takajalkojen turvotus.6,11 Yksittäisten raporttien 
perusteella on esitetty epäilyjä, että viimeisen 5 viikon aikana rokotetut hevoset olisivat 
alttiimpia sairastumaan neurologiseen muotoon.29 Eräässä tutkimuksessa rokotuksella ei 
ollut yhteyttä neurologiseen muotoon, kun ikätekijä otettiin huomioon.2  
Ataksia, raajojen pareesi, hännän ja peräaukon hypotonia sekä poikkeava virtsaaminen 
(virtsankarkailu tai vaikeuksia virtsarakon tyhjenemisessä) ovat tyypillisiä EHM:n oireita ja 
ilmenevät yleensä molemminpuolisesti symmetrisinä. Lievemmät oireet, kuten 
takaraajojen jäykkyys, virtsan tiputtelu, kömpelyys ja kavionkärkien laahaus, saattavat 
jäädä huomaamatta. Kyvyttömyyttä nousta makuulta esiintyy yleensä taudin edetessä 
ensimmäisen oirevuorokauden aikana. Makaamaan jäävien hevosten ennuste on huono. 
Yli vuorokauden kestänyt makaaminen huonontaa ennustetta entisestään. Seisomaan 
pystyvän hevosen ennuste on hyvä ja paranemisaika vaihtelee oireiden vakavuusasteesta 
riippuen päivistä kuukausiin.6,25  
Neurologisesti oireilevien, jaloillaan pysyneiden hevosten on todettu palanneen sairautta 
edeltäneelle käyttötasolle 7 kuukauden sisällä oireiden alusta.30  
 
 

ERISTYS JA HOITO 
Mikäli hevosen epäillään altistuneen EHV-1:lle tai sairastavan EHV-1-tartuntaa, se tulee 
eristää muista hevosista. Altistuneiden hevosten lämpötila tulee mitata kahdesti 
vuorokaudessa 2 viikon ajan.31 Uusien ja altistuneiden hevosten karanteenisuositukset 
esitetty kuvassa 3.  
Tautiriskin pienentämiseksi tulisi siitostammat, alle 2-vuotiaat sekä korkean EHV-1-riskin 
hevoset (kilpailevat ja paljon matkustavat hevoset sekä hevoset, joilla paljon kontakteja 
ulkopuolisiin hevosiin) pitää lähtökohtaisesti kukin omissa ryhmissään myös silloin, kun 
erityistä epidemiauhkaa ei ole.18 Uusille hevosille suositellaan aina 21 vuorokauden 
tulokaranteenia.18  
Abortoitu sikiö ja sikiökalvot tulee kerätä pois mahdollisimman pian ja niiden kanssa 
kontaktissa olleet pinnat käsitellä virusta tuhoavalla desinfiointiaineella.18 Kontaminoituneet 
kuivikkeet pitää hävittää, siivoojan tulee noudattaa hyvää käsihygieniaa ja suojapuvun 
käyttö on suositeltavaa.18   
Sairaan hevosen ensisijainen hoito on tukihoito. Vettä ja rehua pitää olla mahdollisimman 
helposti saatavissa. Riittävä ravinnonsaanti on varmistettava. Tulehduskipulääkkeillä 
saadaan tarvittaessa kuume laskettua, mutta niiden käytössä on muistettava munuaisten 
vaurioitumisriski, varsinkin jollei hevonen juo riittävästi. Tarvittaessa pitää kipulääkkeitä 
saava sairas hevonen nesteyttää.6,25  
Antiviraalisista, herpesviruksia vastaan käytetyistä lääkkeistä valasikloviirin tehosta on 
saatu alustavaa näyttöä.32,33 Elimistössä virusten DNA-polymeraasientsyymiä inhiboivaksi 
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asikloviiriksi metabolisoituva valasikloviiri saattaa vähentää virusreplikaatiota ja lieventää 
kliinisiä oireita EHV-1-infektoituneilla hevosilla, mutta antiviraalisten lääkkeiden tehosta 
tarvitaan lisää tutkimusnäyttöä.33-36 Suun kautta annettu asikloviiri itsessään ei imeydy 
hevosen suolistosta riittävästi, jotta siitä olisi terapeuttista hyötyä.25 
Valasikloviirillä on paras teho, jos hoito aloitetaan ehkäisevästi ennen tartuntaa, mutta 
myös lääkityksen aloittamisesta ensimmäisten kuumeoireiden alkaessa on ollut 
hyötyä.33,34 Lääkitys aloitetaan ensin suuremmalla annoksella 30 mg/kg kolme kertaa 
vuorokaudessa 3 vuorokauden ajan, minkä jälkeen jatketaan annoksella 20 mg/kg 
kahdesti vuorokaudessa 14 vuorokauden ajan.33  
Neurologisesti oireilevaa hevosta hoidetaan ensisijaisesti tukihoidolla yksilöllisten oireiden 
mukaan. Virtsarakko katetroidaan tarvittaessa, samoin peräsuoli tyhjennetään, jollei 
hevonen itse pysty ulostamaan. Hevoselle voidaan antaa nesteytystä ja laksatiiveja 
ulostamisen helpottamiseksi. Hevonen voidaan tukea seisomaan riippumaton avulla, jos 
olosuhteet ja hevosen luonne sen sallivat. Mikäli hevonen makaa, se pyritään pitämään 
rinnan päällä ja kylkeä vaihdetaan.6,25 
Kortikosteroidihoidolla pyritään lievittämään vaskuliittia ja tromboosia.36 Tutkimusnäyttöä 
hoidon hyödystä ei kuitenkaan ole, ja sitä suositellaan käytettävän vain makaavilla tai 
vaikeasti ataktisilla potilailla, joiden ennuste on huono.36 Potilaalle voidaan antaa 
deksametasonia 0,05–0,07 mg/kg kerran vuorokaudessa 5 päivän ajan.6  
Edellä mainittujen lisäksi EHV-1:n hoidossa on käytetty pienimolekyylistä hepariinia, 
lidokaiini-infuusiota, asetyylisalisyylihappoa, sinkki- ja E-vitamiinilisiä sekä 
suonensisäisesti annettua dimetyylisulfoksidia.6 Näiden hoitojen terapeuttisesta hyödystä 
ei ole näyttöä, ja niiden hyötyarvio perustuu hoitaneiden eläinlääkäreiden kokemuksiin.6  
 
 

DIAGNOSTIIKKA 

EHV-1-tartunnan diagnostiikan ensisijainen menetelmä on sierainlimanäytteestä tehty 
PCR, joka on herkkä ja nopea.6,20 Verinäytteitä tutkittaessa PCR on luotettavampi kuin 
viruseristys, vaikka jälkimmäistä on aiemmin pidetty ”gold standard” -testinä.17,37 Ruotsissa 
EDTA-verestä erotellusta niin sanotusta buffy coatista tehdyn PCR:n on koettu tuottavan 
hyviä tuloksia, ja sitä käytetään sierainlimasta tehdyn PCR:n lisäksi potilailla, joilla on 
neurologisia oireita (G. Gröndahl, henkilökohtainen tiedonanto). 2 viikon välein otetuissa 
pariseeruminäytteissä nelinkertainen vasta-ainetiitterin nousu viittaa akuuttiin infektioon, 
mutta testin oikea ajoitus voi olla haastavaa.25,28 Haasteita aiheuttaa myös, ettei 
seropositiivisia hevosia voi erotella rokotetuista ja latentisti infektoituneista. 
Selkäydinnesteestä eristettyjä vasta-aineita voidaan pitää sairauden vahvistavana 
diagnostiikkamenetelmänä, sillä terveellä hevosella EHV-1-vasta-aineita ei löydy 
selkäydinnesteestä.31 Selkäydinnesteen epäspesifisiä mutta EHV-1:een viittaavia 
muutoksia voivat olla näytteen fibriini ja ksantokromia.25 Selkäydinnestenäytettä käytetään 
tukemaan muuta EHV-1-diagnostiikkaa ja sulkemaan pois muita neurologisia sairauksia.18 
Kliiniset oireet eivät välttämättä korreloi viruksen tarttuvuuden kanssa, eivätkä oireet aina 
ajoitu hengitysteiden viruseritykseen.22,30 Mikäli ensimmäinen sierainlimasta tehty PCR-
testi on negatiivinen mutta kliiniset oireet sopivat neurologiseen herpekseen, suositellaan 
PCR-näytteet otettavaksi vähintään 3 peräkkäisenä päivänä.31 
Differentiaalidiagnooseina EHV-1-virusinfektiolle ovat muut yleisimmät infektiiviset 
hengitystietaudit, kuten hevosinfluenssa, virusarteriitti, pääntauti ja Streptococcus equi 
ssp. Zooepidemicus -infektio. Abortoinnin aiheuttajia voivat olla kaksostiineys, 
istukkatulehdus ja dystokiat. Neurologisten oireiden muina mahdollisina aiheuttajina 
mainitaan muita neurologisia sairauksia kuten polyneuritis equi -syndrooma, kaularangan 
kehityshäiriöt, erilaiset traumat ja ortopediset ongelmat sekä lannehalvaus. 
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IMMUNITEETTI JA ROKOTTAMINEN 

Sairastettu tauti antaa suojan uutta infektiota vastaan 3–6 kuukauden ajaksi.11,18 
Edellisenä vuotena abortoineet tammat eivät näytä abortoivan EHV:n vuoksi seuraavana 
vuotena.11,18  
Suomessa EHV-1-virusta vastaan on tällä hetkellä markkinoilla neljä inaktivoitua 
erityisluparokotetta: Equishield EHV (Bioveta), Equip EHV 1,4 (Zoetis), Pneumabort K + 
1b (Zoetis) sekä Bioequin H (Bioveta). Tutkimusnäyttö markkinoilla olevien rokotteiden 
tehosta on vaihtelevaa. Kokeellisten infektioiden perusteella rokotetut hevoset erittävät 
virusta sierainlimaan vähemmän kuin rokottamattomat.12,38 EHV-1tartuntaepäilyn vuoksi 
eristettyjä tai altistuneita hevosia ei tule rokottaa, sillä altistunut hevonen ei ehdi hyötyä 
samanaikaisesti ajoitetusta rokotuksesta.6 Siksi rokotussarja tulee ajoittaa karanteenin 
päättymisen jälkeen.6 Rokottaminen on suositeltavaa tapauksissa, joissa altistumaton 
hevonen on epidemian puhkeamisalueella.6 
Heikennettyä virusta sisältävien rokotteiden on todettu joissakin kokeellisissa infektioissa 
lieventävän kliinisiä oireita ja vähentävän viruksen eritystä sierainlimaan enemmän kuin 
inaktivoitua virusta sisältävät rokotteet.12,38 Toisaalta on myös näyttöä, ettei heikennetyn ja 
inaktivoidun viruksen sisältävän rokotteen välillä saadulla tautisuojalla ole eroa.39 Vaikka 
rokotteilla saataisiin aikaan hyvä vasta-ainemuodostus, eivät vasta-aineet välttämättä 
kuitenkaan tunnista infektoituneita soluja.17 Epäillään, että infektoituneet solut eivät tuota 
virusproteiineja solupinnalleen, jolloin vasta-aineriippuvainen solutuho ei toimi.17 Tämä 
saattaa olla osatekijänä siihen, etteivät rokotteet tehoa latentisti infektoituneisiin hevosiin. 
Se, ettei latenttiuden mekanismia tunneta täysin, vaikeuttaa myös rokotteiden kehittämistä. 
Abortointi- ja EHM-epidemiatapauksia todetaan siittoloissa ja talleissa, joissa on 
noudatettu rokotusohjelmia.11,22 

 
 

POHDINTA 
EHV-1-virusta ei todennäköisesti saada poistettua hevospopulaatiosta, koska sillä on kyky 
kehittää latentti infektio ja uudelleenaktivoitua stressitilanteissa ja tehokkaan rokotteen 
kehittäminen on vaikeaa. 
Karanteeni-, rokotus- ja testausmenetelmillä taudin leviämistä hevospopulaatiossa 
kuitenkin voidaan ja tuleekin pyrkiä kontrolloimaan. Tällä hetkellä markkinoilla olevien 
rokotteiden tehon katsotaan pääsääntöisesti toimivan suojaamalla EHV-1-tartunnalta 
vähentyneen tautipaineen kautta, kun tartunnan saaneet hevoset erittävät sierainlimaan 
vähemmän virusta kuin rokottamattomat.17 
Rokotteen kyvystä estää hengitystieoireisiin sairastumista ja abortointia on jonkin verran 
näyttöä, mutta rokotuksen ei ole todettu suojaavan taudin EHM-muodolta. 
Rokotusohjelmien myötä EHV-1-epidemioiden katsotaan vähentyneen rokotetuissa 
populaatioissa vuosikymmenien aikana. On kuitenkin vaikea arvioida, miten tieto taudin 
tarttuvuudesta vaikuttaa tähän, kun hygienia- ja karanteenitoimenpiteitä on otettu 
käytäntöön. Todennäköisesti rokotuksiin positiivisesti suhtautuvat omistajat hallitsevat 
paremmin myös muut taudinpurkausta estävät toimet. 
Suomessa tuontihevosten ja muiden riskialttiiden hevosryhmien eristäminen on vaikeaa, 
sillä useimmilta talleilta puuttuvat eristystilat. Suomessa EHV-1 on luokiteltu 
ilmoitusvelvolliseksi taudiksi, mutta hevospraktikoiden keskuudessa vuosittaisten 
raportoitujen tapausmäärien ei uskota kuvastavan todellista tartuntatilannetta. Tautia 
vastaan rokottaminen ei toistaiseksi ole ollut pakollista kilpailuissa ja muissa 
hevostapahtumissa Suomessa, mutta esimerkiksi Saksassa EHV-1-rokotukset tulivat 
pakollisiksi vuoden 2021 epidemian jälkeen. 
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KUVA 1 FIGURE 
Kuvassa esitetty infektion eteneminen vaiheittain samanaikaisesti ilmenevien oireiden 
kanssa. Infektoituneiden T-lymfosyyttien levittyä verenkiertoon seuraa replikaatio kohdun 
ja keskushermoston endoteelissä. Samanaikaisesti virus saavuttaa trigeminaaliganglion 
hermosolut. Osa sairastuneista hevosista muodostaa latentin infektion T-lymfosyytteihin ja 
trigeminaaliganglioon. 
 
KUVA 2 FIGURE 
Stressitilanteessa aiemmin latentisti infektoituneet T-lymfosyytit ja trigeminaaligangion 
hermosolut alkavat erittää virusta. Seuraa uuteen infektioon johtava virusreplikaatio 
hengitysteissä sekä kohdun ja keskushermoston endoteelissä. 
 
KUVA 3 FIGURE 
Kuvassa esitetty yleisimmät testausmenetelmät PCR- ja pariseeruminäytteille. 
Nopeutettua PCR-testausta käyttämällä karanteeniaikaa voidaan lyhentää lisäämällä yksi 
testauskerta perinteiseen PCR:ään verrattuna. 


