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Hevosten herpesvirus 5 ja
nodulaarinen keuhkofibroosi
– kirjallisuuskatsaus ja
tapausselostus
Equine herpesvirus 5 and nodular pulmonary fibrosis – literature review
and case report
> YHTEENVETO
> SUMMARY
Hevosten herpesvirus 5 (EHV-5) on liitetty viime
Equine herpesvirus 5 has been associated with
vuosina useissa maissa kuvattuun krooniseen keuhequine multinodular pulmonary fibrosis (EMPF),
kosairauteen aikuisilla hevosilla (equine multinodular
a chronic pulmonary disease of adult horses
pulmonary fibrosis, EMPF). Keuhkoihin muodostuu
diagnosed in many countries during the last
runsas määrä kiinteitä kyhmyjä, jotka koostuvat inyears. In EMPF, multiple firm nodules composed
terstitiumiin kertyneestä sidekudoksesta. Hengitysoiof connective tissue are formed in the interstitireilun lisäksi nähdään epäspesifisiä yleisoireita, kuten
um of the lung. Nonspesific general signs such
laihtumista ja kuumetta. Keuhkojen röntgenkuvissa
as weight loss and fever are seen in addition to
on nodulaarisia tiivistymiä ja diffuurespiratory symptoms. Nodules
si bronkointerstitielli kuvio. EMPF:n
and a diffuse bronchointersYDINKOHDAT
kliininen diagnosointi voi olla vaikeaa,
titial pattern are seen in the
etenkin jos hevoselle on kehittynyt
pulmonary radiographs. EMPF
• E
 MPF on hevosen krooninen
keuhkosairaus,
jossa
keuhkoisekundaarinen bakterielli keuhkotumay be difficult to diagnose
hin muodostuu sidekudoslehdus. Tukea diagnoosin tekemiseen
clinically, especially if seconkyhmyjä.
antavat tyypilliset histologialöydökset
dary bacterial pneumonia has
• E
 MPF:n aiheuttaja vaikuttaa
keuhkokudosbiopsiasta ja viruksen
developed. Typical histological
olevan
hevosten
herpesvirus
osoitus kudoksesta. EMPF:n tärkeimlesions in a lung biopsy and the
5.
piä erotusdiagnooseja ovat kasvaimet
detection of the virus from the
• V
 alasikloviiri on lupaava lääke
ja granulomatoottinen tai paiseinen
tissue support the diagnosis.
EMPF:n hoidossa.
pneumonia. EHV-5-virus vaikuttaa oleThe most important differen• E
 HV-5 on liitetty myös lymvan taustasyy myös osassa hevosten
tial diagnoses for EMPF are
fooman kehittymiseen hevolymfoomakasvaimia. Asikloviiri-lääkneoplasia and granulomatosilla.
keet ovat lupaavia EHV-5:n aiheuttaus or abscessive pneumonia.
• K
 uvaamme EMPF:n, lymfoomien sairauksien hoidossa. Kuvaamman ja EHV-5 tartunnan suomalaisella hevosella.
me tapauksen, jossa suomalaisella
• A
 rtikkeli tuli toimitukseen
hevosella todettiin lymfooman lisäksi
5.1.2016.
EMPF ja EHV-5-tartunta.
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