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JOHDANTO 

 

Eläimet ovat olleet ihmisille aina tärkeitä – tärkeämpiä kuin tulemme ajatelleeksikaan. 

Ihmisyhteisöt ovat niitä riistäneet ja palvoneet, ruokkineet ja teurastaneet, eläinten avul-

la sotineet tai tehneet rauhan töitä, pyytäneet niiltä suosiota tai nauttineet niiden kärsi-

myksistä. Lähes kaikkeen, mitä ihmisen elämän kirjoon kuuluu, eläimet ovat olleet osal-

lisia.  

 

Erityisesti tämä mutualismi tai symbioosi tulee esiin esiteollisena aikana, jolloin koneet 

eivät juuri miltään osin olleet ottaneet eläinten paikkaa. Antiikki on tämän aiheen kan-

nalta rikasta tarkasteluaikaa, koska silloin eläimet olivat osa niin uskonnon harjoitusta 

kuin sotavälinekin. Myöhemmin läntisissä kulttuureissa kristinusko alkoi karsia eläinten 

käyttöä uskonnollisissa rituaaleissa, mutta edelleen eläinten työpanos oli ruuan tuotan-

nossa ja muussa taloudessa keskeinen. Hevonen oli Rooman valtakunnassa erityisen 

tärkeä sodankäynnin lisäksi hevosurheilussa hippodromeilla ja nopean postinkulun ta-

kaajana.
1
  

 

Antiikin aikana, kuten myöhemminkin, eläimet joutuivat paljolti julman kohtelun alai-

seksi; areenoilla niitä tapettiin kymmenintuhansin, alkeellinen lääketieteellinen tutkimus 

suosi vivisektioita ja eläimiin saatettiin kohdistaa vihaa ikään kuin ne olisivat vihollisen 

edustajia voitetun sodan jälkeen. Toisaalta on paljon esimerkkejä siitä, millainen kiin-

tymys saattoi eläimen ja ihmisen välillä vallita. 

 

Tutkielmani käsittelee laajan, yli 800-sivuisen, antiikin aikana alkunsa saaneen kreikan-

kielisen Hippiatrika-teoksen antamaa kuvaa hevosten lääkinnästä. Hippiatrika on mui-

naiskreikkaa ja tarkoittaa ”hevoslääkäröintiä”.   

 

Hippiatrikan kirjoittajien esittämiä ajatuksia tautien synnystä ja niiden hoidosta tulee 

suoraan esiin teoksessa, mutta niistä voidaan tehdä myös epäsuorasti päätelmiä tekstien 

perusteella. Varsinaisena tutkimuskysymykseni on: Onko antiikin hevoslääkäreiden 

esittämille tautikäsityksille tai hevoslääketieteen toimintatavoille löydettävissä selittäviä 

tekijöitä tuon ajan lääketieteen tai muiden oppien suuntauksista? Tutkimuskysymyksee-

                                                 
1
 McCabe 2007, 8. 
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ni, miksi kirjoittaja on päätynyt selittämään sairautta kuvaamallaan tavalla, löytyy toisi-

naan ilmeisiä vastauksia, toisinaan epävarmoja arveluja ja joskus ei vihjettäkään.   

 

Teoksen kuvaamien hoitojen perusteluiden kautta pyrin analysoimaan myös, millaisia 

tautinäkemyksiä Hippiatrika edustaa. Koko antiikin ajan jatkunut, miletoslaisesta luon-

nonfilosofi Thaleesta alkanut pyrkimys selittää luonnonilmiöitä ja sairauksia muilla 

kuin yliluonnollisilla selityksillä,
2
 tulee esiin myös Hippiatrika-teoksessa, vaikka loit-

suilla parantaminen kulkee sivujuonteena mukana.
3
 Merkittävin antiikin sairauksien 

syntyä selittävä teoria oli kuitenkin Hippokrateen (400–300 eKr.) humoraalioppi, minkä 

vaikutus näkyy Hippiatrikassa. Humoraaliopin mukaan sairaudet ovat elimistön nestei-

den tasapainon häiriötiloja. Kun veri, lima, keltainen ja musta sappi ovat oikeissa suh-

teissa elimistössä, on yksilö terve, muussa tapauksessa hän sairastuu.
4
  

 

On mielenkiintoista nähdä, onko Hippokrateen käsitys kokonaan sivuuttanut aiemman 

tautikäsityksen hevosista puhuttaessa. Demokritos (n.460–370 eKr.) uskoi tautien ole-

van vierailta taivaankappaleilta tulleiden atomien aiheuttamia.
5
 Hän käsitti tautien syn-

nyn toisin kuin kuuluisa aikalaisensa Hippokrates, mutta nykyaikaisen käsityksen mu-

kaan ei niinkään hullusti. Opittiinhan taudinaiheuttaja-”atomit”, bakteerit ja virukset, 

tuntemaan vasta viimeksi kuluneiden parinsadan vuoden aikana. Itse asiassa Demokri-

toksen tautikäsitys muistuttaa varhaisten keräily- ja maanviljelyskulttuurien käsitystä, 

joiden mukaan taudit ovat itsenäisiä olioita, jotka voivat tulla ihmiseen tai eläimeen.
6
 

Ajatusmalli syrjäytyi hippokraattisen elimistön nesteiden harmonian järkkymisestä ai-

heutuvan sairastumisteorian tieltä.  Hippokraattinen teoria olikin vallitseva seuraavat 

vuosisadat, vaikka pieniä pohdintoja tautien ”siemenistä” olikin. Hippokrateen jälkeen 

kuuluisin kreikkalainen lääkäri Galenos (129–199 jKr.), vaikka humoraaliopin kannatta-

ja olikin, pohti, voisivatko näkymättömät oliot aiheuttaa sairauksia. Varro (116–27 

eKr.), roomalaisen tietoaineiston kerääjänä tunnettu poliitikko, oppinut ja tiedemies, 

kehotti välttämään suoalueita asuinalueina, koska niillä asui tautia aiheuttavia pieneliöi-

                                                 
2
 Kahn C.K. teoksessa The Oxford Classical Dictionary 2003, 1491. 

3
 McCabe 2007, 16. 

4
 Leikola 2004, 30–31. 

5
 Leikola 2004, 28. 

6
 Vuorinen 2010, 37. 
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tä, jotka olivat silmälle näkymättömiä.
7
 Antiikin ajan lääkäreillä ajatus tällaisista oliois-

ta oli yleensä mahdoton. 

 

Tutkimuskysymykseen vastauksia hakiessani minulla on ollut apuna oma hevosten lää-

ketieteen tuntemus, mutta enemmänkin antiikin opinnoissa kertyneet tiedonmuruset. 

Useinkin kääntäessäni tekstejä mieleen palautui jokin opintojen aikana esiin tullut asia, 

joka liittyi juuri kyseiseen kohtaan. Siitä eteenpäin auttoi oma laaja antiikin aiheita kä-

sittelevä kirja- ja luentokokoelmani Pegasus-kirjaston lisäksi. 

 

Työni päälähteestä, Hippiatrika-nimellä tunnetusta antiikin lopulla kootusta kreikankie-

lisestä tekstistä, on Suomessa saatavilla Eugen Oderin ja Karl Hoppen 1900-luvun alus-

sa kokoama Teubner-kustantamon editio, joka perustuu paljolti niin sanottuun Bero-

linensiksen käsikirjoitukseen
8
. Käsikirjoituksessa on yli 800 sivua ja se on kirjoitettu 

muinaiskreikaksi. Siten se on varsin mielenkiintoinen teos antiikin kielet ja kulttuuri -

opintosuunnan kreikan kielestä kiinnostuneelle opiskelijalle oman pro gradu -työnsä 

lähteenä.  Hippiatrikasta ei ole tietääkseni olemassa kattavaa käännöstä englanniksi tai 

saksaksi, joten kreikanopetuksessa saadut taidot tulevat tarpeeseen teosta tutkiessani.  

 

Tutkimuskirjallisuutta Hippiatrikasta on melko vähän. Antiikin kielten tutkija Anne 

McCabe kirjoittaa, että on vahinko, että Eugen Oder ja Karl Hoppe, joita parempia teok-

sen tuntijoita ei ole ollut heitä ennen tai heidän jälkeensä, kirjoittivat vain lyhyen esitte-

lyn Hippiatrikasta Teubnerin kustantamaan editioon.
9
 Ruotsalaisen filologin Gudmund 

Björckin väitöskirja Zum Corpus hippiatricorum Graecorum vuodelta 1932 on harvoja 

Hippiatrikaan keskittyneitä tutkimuksia.  Väitöskirja tutkii teosta lähinnä filologiselta 

kannalta.
10

 McCaben kirja A Bysantine Encyclopaedia of Horse Medicine vuodelta 2007 

kuvailee Hippiatrikaa laajemmin. Hänen kirjansa pääpaino on Hippiatrikan eri versioi-

den syntyhistoriassa, lähteissä, miten ne on koottu yhteen ja miten teos on välittynyt 

meidän ajallemme monenlaisten sattumien kautta. Tämä teos on tärkeä apu Hippiatri-

kaa tarkasteltaessa 

 

                                                 
7
 Vuorinen 2001, 91. 

8
 Hippiatrikasta on kaiken kaikkiaan 25 käsikirjoitusta, joista viisi on tärkeiksi katsottua (M,B, D, RV ja 

E). B-käsikirjoituksesta tai kokoomateoksesta on edelleen 10 kopiota, joista tärkein on Berolinensiksen 

kopio, johon Oderin ja Hoppen editio perustuu. McCabe 2007, 18, 23. 
9
 McCabe 2007, 55. 

10
 McCabe 2007, 56. 
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Eläinten ja ihmisten suhteesta antiikissa on julkaistu useita tuoreita teoksia. Esimerkiksi 

Stephen T. Newmeyrin Animals in Greek and Roman Thought ja Linda Kalofin toimit-

tama A Cultural History of Animals in Antiquity ovat vuodelta 2011. Edellinen käsitte-

lee monipuolisesti antiikin filosofien näkemyseroja siitä, onko eläimillä subjektiivisia 

oikeuksia ja tämän pohdinnan keskeinen mittatikku on se, ovatko eläimet järjellisiä 

olentoja vai ainoastaan viettien ohjaamia. Kalofin teos puolestaan käy läpi teemoja 

eläimistä metsästyksen kohteena ja uhrin aseman kautta taiteeseen. Eläinlääketieteen 

historiasta on yleisteoksia kuten Dunlopin ja Williamsin Veterinary Medicine. An illu-

strated history vuodelta 1996.  

 

Sairauksista ja niiden syistä on myös runsaasti muita antiikin lähteitä. Jo Homeroksen 

Iliassa kerrotaan ruumiinnesteiden laadusta, mistä myöhemmät kirjoittajat ovat tehneet 

omia johtopäätöksiään. Ksenofon kirjoittaa 300-luvulla eKr. Hevostaito-teoksessaan, 

miten väärä valjastus voi johtaa sairauksiin. Cato vanhemman De agricultura,  Colu-

mellan (ensimmäisen vuosisadan puolivälissä eKr.) De re rustica, Varron (116–27 eKr.) 

samanniminen teos ja Pliniuksen Historia naturalis kertovat eläinten hoidosta myös 

eläinlääketieteelliseltä kannalta. Vergiliuksen heksametrimittainen maatalousrunoelma 

Georgica kertoo muun muassa siitä, mitä runoilija on kilpa-ajoissa nähnyt hevosille 

tapahtuvan. Uusi englanninkielinen käännös Bysantin ajan maatalouskäsikirjasta nimel-

tään Geoponika on julkaistu 2011. Se kertoo laajasti maataloudesta ja hevosen keskei-

simmistä vaivoista Apsyrtoksen tekstejä lainaten. Geoponika syntyi keisarin määräyk-

sestä 900-luvulla jKr. hänen käskiessään koota yhteen aiempi maataloustietämys.
11

 Kir-

jassa siteerataan 49 antiikin maataloudesta kirjoittanutta auktoria aina Africanuksesta 

Zoroasteriin.
12

 

  

Hippiatrikan syntyhistoria voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa 

on kirjoitettu Hippiatrikan käyttämät lähdeteokset. Nämä seitsemän käsikirjaa (200–

400-luku jKr.) ovat syntyneet eri hevosista kiinnostuneiden ammatinharjoittajien kynäs-

tä; kirjoittajien joukossa on sotilaita, puhujia, kielenkääntäjiä, hevoslääkäreitä ja maalli-

koita. Toisessa vaiheessa näistä seitsemästä on valinnan jälkeen tuntematon henkilö 

                                                 
11

 Dalby 2011, 9. 
12

 Dalby 2011, 9, 36-49. 
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koonnut kokoomateoksen (400–500-luvuilla jKr.) ja kolmannessa vaiheessa teosta on 

kopioitu, käytetty ja siitä on luotu uusia versioita (900–1400-luvuilla jKr.).
13

 

 

Hippiatrika-teoksen kirjeet sisältyvät sen päälukuihin eli kefalaioneihin
14

. Nämä kirjeet 

ja muu aineisto on mitä moninaisimmista aiheista koostuvia ja niiden ryhmittely muu-

tamaan tasapainoiseen osioon on hiukan väkinäistä. Olen kuitenkin ottanut omiksi ko-

konaisuuksikseen suoliston alueen vammat ja sairaudet, muut sairaudet ja lisääntymi-

seen liittyvät aiheet.  

 

Hippiatrikan kirjoittajat 

 

Käsikirjojen kirjoittajien nimet tulevat esiin Hippiatrikan teksteissä – toiset esittelevät 

itseään kainosti, toiset mahtipontisemmin. Hippiatrika koostuu seitsemän myöhäisantii-

kin aikaisen kirjoittajan eläinlääketieteellisistä teksteistä: Eumeloksen, Apsyrtoksen, 

Theomnestoksen, Hierokleen ja Hippokrateen kreikankielisistä ja Pelagoniuksen la-

tinankielisestä teoksesta kreikankielisenä käännöksenä. Lisäksi mukana on Anatoliok-

sen maatalouskäsikirjan kappale.
15

 

 

 

Eumelos oli luultavasti varhaisin Hippiatrikan kirjoittajista. Hänen uskotaan eläneen 

200-luvulla. Hän ei teksteissään esittänyt uusia innovaatioita, vaan kopioi muun muassa 

Columellan
16

, Pelagoniuksen ja Anatolioksen tekstejä. Eumeloksen teksti oli varhaisin 

kreikankielinen täysin hevosten ja lehmien eläinlääketiedettä käsittelevä kirjoitus.
17

  

 

Apsyrtoksen kirjeitä ei ole turhaan valittu koko Hippiatrikan perusaineistoksi, sillä hä-

nen tekstinsä ovat määrällisesti laajimmat ja häneen viitataan lähes kaikissa myöhem-

missä eläinlääketiedettä käsittelevissä teksteissä. Apsyrtos oli kotoisin Vähä-Aasiasta 

Klazomenain kaupungista, läheltä Smyrnaa, missä hän lienee saanut varhaisen lääketie-

teellisen koulutuksensa. Hänen runsaista viittauksistaan aleksandrialaisen lääketieteen 

                                                 
13

 McCabe 2007, 13. 
14

 Hippiatrikan tekstit on nimetty kefalaioneiksi. Tässä sanalla tarkoitetaan pääkohtaa tai lukukappaletta. 

Liddell & Scott, 1996, 944–945. 
15

 McCabe 2007, 13. 
16

 Columella oli espanjalaissyntyinen maatalouskirjailija ensimmäiseltä vuosisadalta. M. Stephen Spur. 

teoksessa The Oxford Classical Dictionary 2003, 367. 
17

 McCabe 2007, 98. 
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kirurgisiin käytäntöihin on arveltu, että hän on voinut saada koulutusta myös Aleksan-

driassa.
18

 

 

Apsyrtos ei epäröi arvostella tai toisinaan myös kehua muiden tekstejä tai käytännön 

toimia.  Hän työskenteli Rooman armeijan sotilaana ja hevoslääkärinä, hippiatrina, ja 

sai sitä kautta runsaasti käytännöllistä kokemusta myös kirurgiasta.
19

 Apsyrtos kertoo 

perehtyneensä hevosten sairauksiin 300 – 400 -lukujen vaihteessa jKr. Tonavan alueella 

palvellessaan.  Siellä kertyneestä opista hän sanoo kirjoittaneensa kirjan ystävälleen, 

lääkäri Asklepiadeelle: ”Koottuani nämä [taudit] ja niiden apukeinot osoitan tämän kir-

jan sinulle rakkain Aslepiades”.
20

 

 

Apsyrtoksen Hippiatrikaan liitetty kirja on laajin kreikankielinen hevoslääketiedettä 

koskeva teos ja myös eniten muiden auktorien lainaama ja referoima. Apsyrtoksen teks-

tin laajin osa on kirjoitettu kirjeiden muotoon, mikä oli tavallista hänen aikanaan. Täl-

laista kysymys- ja vastauskirjeiden kokoelmaa käytettiin toisen sofistiikan aikana
21

 ja 

sitä kutsuttiin nimellä erotapokriseis.
22

 Kysymyskirjeet saattoivat olla osin fiktiivisiä, 

mutta näin Apsyrtos näyttäytyi asiantuntijana, johon muut hevoseläinlääkärit tukeutui-

vat.  

 

Koska Apsyrtos on niin keskeinen kirjoittaja Hippiatrikassa, oma työni valtaosin keskit-

tyy hänen kirjeisiinsä.    

 

Pelagonius on kirjoittanut teoksensa latinaksi ja hänen tekstinsä on käännetty Hippiatri-

kaa varten kreikaksi. Pelagoniuksen sanotaan olleen enemmän amatööri kuin ammatti-

lainen hevoslääketieteen alalla, mutta hän näyttää olleen tekemisissä paljolti kilpaval-

jakkohevosten kanssa eli siis toimi jonkinlaisena urheiluhevosten lääkärinä. Sitä kautta 

hänellä on ollut paljon korkeassa asemassa olleiden hevosen omistajien tuttavuuksia, 

joihin hän myös kirjeissään suhtautuu alamaisesti. Pelagonius kiinnitti huomiota hevos-

ten tallioloihin, ja hän suosi verenlaskua hoitomuotona.
23

  

                                                 
18

 McCabe 2007, 126, 134. 
19

 McCabe 2007, 122; Dunlop & Williams 1996, 181. 
20

 ἀναταξάμενος οὖν ταῦτα και τὰ πρὸς αὐτὰ βοηθήματα προσφωνῶ σοι, φίλτατε Ἀσκλεπιάδη, τοῦτο τὸ 

βιβλίον. Hipp.Berol., I,1 
21

 McCabe 2007, 128. 
22

 ἐρώτησιϛ kr. ‘kysymys’, ‘ἀπόκρῐσιϛ’ kr. vastaus  
23

 McCabe 2007, 158. Dunlop & Williams 1996, 171. 
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Theomnestos oli innokas hevosmies, jolla oli runsaasti käytännöllistä kokemusta eläin-

lääketieteestä ja hevoskasvatuksesta. Muodollisesta koulutuksesta ei ole varmuutta.  

Hän myös kertoo omista hevosistaan, ja viittaa hevoskasvatusasioissa Ksenofoniin (n. 

430–355 eKr) ja Simoniin
24

 – eläinlääketiede-asioissa Apsyrtokseen. Theomnestos on 

kirjoittajista ainoa, joka ei kerro maagisista menetelmistä. Hän on myös ainoa, jonka 

tekstistä saadaan vihje tarkkaan ajoitukseen: hän kertoo matkastaan yli Alppien keisari 

Liciniuksen häihin 313 jKr.
25

 

 

Hieroklesta on moitittu Hippiatrikan kirjoittajista eniten muiden tekstien suorasta plagi-

oinnista. Hierokles on lainannut lähinnä Apsyrtosta muutellen tekstiä hienostuneem-

maksi, eikä hänellä liene ollut omaa hevoskokemusta. Siinä, missä Apsyrtos viittasi 

tietoon ja kokemukseen (λόγος ja πεῖρα), Hierokles puhui innokkuudesta ja opista tai 

leikistä (σπουδή ja παιδιά). Hierokles olikin lakimies, joka hevosista kirjoittaessaan oli 

harrastelija.
26

  

 

Hippokrates kirjoittaa kansanomaisesti ja hän on luultavasti ollut hevospraktikko. Hä-

nen tekstejään ei esiinny kaikissa Hippiatrikan versioissa, minkä on ajateltu johtuvan 

kirjoitusten kehnosta kielestä.
27

 

 

Kaikkien kirjoittajien lähteinä ovat olleet muun muassa Ksenofon ja Simon, klassisen 

ajan antiikin hevostietäjät. Kuitenkin merkittävimpiä Hippiatrikan lähteitä ovat olleet 

hellenistisen ajan pääasiassa kadonneet hevosaiheiset tekstit, jotka puolestaan perustui-

vat Karthagon Magon maatalouskäsikirjaan. Magon kadonneella 28-osaisella teoksella 

on ollut suuri vaikutus antiikin maatalousaiheisiin kirjoituksiin. Tätä 100–200-luvulla 

eKr. kirjoitettua tekstiä ovat käyttäneet muun muassa Cicero (106–43 eKr.), joka sanoo 

Magon tekstiä kuuluisaksi maatalouden tietolähteeksi ja Columella, joka kutsuu Magoa 

maatalouden isäksi. Plinius (23–79 jKr.) kertoo, että Karthagon hävityksen jälkeen 146 

                                                 
24

 Simon Ateenalainen oli varhaisin tunnettu hevosista kirjoittanut kreikkalainen. Hän eli 400-luvulla eKr. 

McCabe 2007, 3. 
25

 McCabe 2007, 13, 181. 
26

 McCabe 2007, 208. 
27

 McCabe 2007, 245. 
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eKr. Rooman senaatti määräsi kirjat käännettäväksi puunin kielestä latinaksi, vaikka 

Cato vanhemman (234–149 eKr.) samaa aihetta käsittelevä teksti oli jo olemassa.
28

  

 

 Hippiatrika käsittelee käytännönläheisesti samoja hevosten sairauksia, jotka ovat nyky-

äänkin tavallisia, kuten ontumia, yskää, koliikkia, kaviokuumetta ja pääntautia. Varhai-

simmat noista seitsemästä kirjoittajasta ovat kopioineet lähteitään paljolti sanasta sanaan 

tautien oireista ja hoidoista kirjoittaessaan, mutta myöhäisemmät viittaavat enemmän 

ihmislääketieteeseen, jonka sanastoa ja teorioita he käyttävät. Kuitenkin Hippiatrika-

teos käsittelee kaiken kaikkiaan vähän lääketieteen teoriaa tai terveyden ja sairauden 

suhdetta. Lääketieteen teoria-aspektit ovat tekstin sisällä ohimenevinä mainintoina.
29

 

Tämä tekee tekstin taustoittamisesta ja liittämisestä lääketieteen kehityksen traditioihin 

hankalaa. 

 

Mc Caben mukaan Hippiatrika on pääasiassa kreikkalais-roomalaisen medisiinisen pa-

radigman mukainen teos, jonka mukaan sairaus on lähinnä yksilön tila tai prosessi, mis-

sä elimistön homeostaasi, tasapaino, on häiriintynyt. Suonenisku oli niin ihmisillä kuin 

eläimillä paljon käytetty hoitotoimenpide ja se perustui juuri tasapainon palauttamisaja-

tukseen. Kuitenkin hippokraattisen sairauskäsityksen edeltäjä, ajatus sairaudesta itsenäi-

senä oliona, tulee teoksessa myös esiin, esimerkiksi puhuttaessa päästäisen levittämästä 

taudista tai kaviopaiseesta. Hippiatrikan kohdeyleisönä olivat tulevat hevoslääkäripol-

vet ja myös hevosen omistajat, jotka saattoivat saada teoksesta vahvistuksia tai epäilyk-

siä omille hoitoajatuksilleen.
30

  

 

Eläinlääkärit antiikissa 

 

Vaikka antiikin aikana eläinten terveyteen kohdistunut huolenpito ei saavuttanut tieteel-

liseltä katsantokannalta aristoteelisen eläintieteen tai hippokraattisen lääketieteen teo-

reettista tasoa, oli sillä paljolti kokeellisenakin tärkeä asema.
31

  

 

                                                 
28

 McCabe 2007, 5. 
29

 Ibid. 15. 
30

 Ibid. 15. 
31

 Liliane Bodson  teoksessa The Oxford Classical Dictionary 2003, 1592. 
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Uhrieläinten terveydentila oli erityisen tärkeä asia, eikä jumalille sopinut uhrata sairasta 

eläintä ainakaan periaatteessa. Plinius kirjoitti, että jumalia ei voi lepyttää ontuvalla 

uhrieläimellä.
32

   Uhrieläinten tutkiminen oli kuitenkin lähinnä papiston asia. 

 

Pyhiin toimituksiin liittyvän elämän ulkopuolella eläimillä oli useita tärkeitä tehtäviä. 

Hevosesta puhuttaessa niitä olivat valjakkokilpailut circuksessa, postinkuljetuksessa 

laajan valtakunnan osien välillä, mistä käytettiin nimeä cursus publicus ja sotaväen teh-

tävissä keveiden vaunujen vetäjinä ja ritareiden, equites, sotaratsuina. Lisäksi yksityis-

omistuksessa oli hevosia varakkaammalla väellä.
33

  

 

Näiden hevosten parissa eläinlääkäreillä oli tärkeä tehtävä. Eläinlääkintää harjoittava 

ammattikunta kehittyi pikkuhiljaa luultavasti Mesopotamian ja Egyptin esimerkin mu-

kaan. Ensimmäiset löydetyt kirjalliset lähteet Kreikassa mainitsevat sanan hevoseläin-

lääkäri, hippiatros kunniapiirtokirjoituksessa vuoden 130 eKr. paikkeilta. Roomassa 

vastaava nimitys equarius medicus alkoi esiintyä ensimmäisen vuosisadan lopulla jKr.
34

 

 

Eläinlääkintää hoitavat henkilöt jakautuivat useaan ryhmään. Mulomedicukset olivat 

varhaisina aikoina valtion orjia, joiden asemapaikkoja olivat postilaitoksen lepo- ja he-

vosenvaihtoasemat (mansiones, mutationes)
35

. Veterinarius-nimitystä käytettiin yksi-

tyispraktiikan luontoista toimintaa harjoittavista eläinlääkäreistä, joiden potilaina olivat 

muun muassa hovin ja yläluokan käyttöön ja seremonioihin liittyvät hevoset ja lisäksi 

kilpahevoset. Adamsin mukaan nimityksiin liittyy ajallinen näkökulma; veterinarius-

nimitystä käytettiin aluksi Roomassa ja se vähitellen syrjäytyi mulomedicus-nimityksen 

eli muulilääkäri-termin tieltä keisari Diocletianuksen ajasta (300-luvun alusta) eteen-

päin.
36

  

 

Mulomedicus-termistä on helppo ymmärtää, mitä sillä tarkoitettiin, mutta veterinarius-

sanan etymologia on epäselvempi. Adamsin mukaan sillä tarkoitettiin henkilöä, joka 

hoitaa ueterina, -ae -sanalla kuvattuja eläimiä. Ueterina liittyy vetus (vanha)-sanaan ja 

                                                 
32

 Jo-Ann Shelton 2011, 109. 
33

 Hyland 1990, 52. 
34

 Liliane Bodson  teoksessa The Oxford Classical Dictionary 2003, 1592. 
35

 Raija Sarasti-Wilenius teoksessa Kulttuuri Antiikin Maailmassa, 2009, 327. 
36

 Adams 1995, 571. 
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se viitannee yli yksivuotiaisiin eläimiin. Toinen teoria liittää veterinarius-sanan latinan 

vehere (muun muassa vetää kuormaa)-verbiin.
37

  

 

Eläinlääkäreiden yleisen arvostuksen ja aseman on arveltu olleen muiden käsityöläisten 

tasolla. Eräänä syynä tähän oli eläinten lääkitsemisen käytännön läheisyys ja teoreetti-

sen omintakeisen pohjan puuttuminen, mikä puolestaan ihmisten lääkinnässä oli tärkeä 

osa koko toimintaa – Hippokrateen ja myös Galenoksen teoriat antoivat ihmisten lää-

kinnälle toisenlaisen hohdon.
38

   

 

Toisaalta eläinlääkintä koettiin tärkeäksi. Siitä on eräs esimerkki eläinlääkäreiden sijoit-

taminen muiden tärkeiden ammattilaisten kanssa samaan luokkaan Konstantinuksen 

nimissä annetussa käskykirjeessä, joka vapautti eläinlääkärit ja mulomedikukset yhdes-

sä arkkitehtien, lääkäreiden ja muutamien muiden ammatinharjoittajien kanssa yhteis-

kunnallisista velvollisuuksista. Käskykirjeen tarkoitus oli, että he voisivat näin parem-

min kehittää itseään ja siirtää osaamistaan pojilleen.
39

  Tämän lisäksi armeijan eläinlää-

käreitä luonnehdittiin sanalla immunes
40

, mikä tarkoitti Rooman armeijassa normaaleis-

ta rutiineista vapautettua erityisosaamista vaativiin tehtäviin tarkoitettua ja asemaltaan 

korotettua henkilöä.
41

  

 

Eläinten asema antiikissa 

 

Ihmisen ja eläimen perustavaa laatua oleva ero tuli jo varhain esiin antiikin filosofien 

teksteissä.  Esimerkiksi Alkmaeon Krotonilainen (400-luvulla eKr.) toi esiin käsitykse-

nään, että sekä ihmiset että eläimet tekevät aistihavaintoja ympäristöstään, mutta vain 

ihmisillä on ymmärrys tehdä niistä rationaalisia tulkintoja.
42

  

 

Myöhemmin Khrysippos (280–207 eKr), stoalaiskoulun johtaja, opetti, että eläimiltä 

puuttuu kyky johtajuuteen, hegemonikon, ἡγεμονικόν, ja tämä taas johtui  järjen  puut-

                                                 
37

 Veterinum "kuormaeläin," joka tulee ehkä vetus-sanasta (gen. veteris) "vanha", jolla viitattaneen koke-

neisuuteen tai yli yksi vuotiaaseen, taakkojen kantamiseen kykenevään. 

http://www.etymonline.com/index.php?term=veterinarian. Luettu 14.12.2012 
38

 Liliane Bodson  teoksessa The Oxford Classical Dictionary 2003, 1592. 
39

 McCabe 2007, 8. 
40

 Sallares J.Robert teoksessa The Oxford Classical Dictionary 2003, 750. 
41

 Hyland 1990, 50. 
42

 Newmyer 2011, 3. 

http://www.etymonline.com/index.php?term=veterinarian
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teesta. Eläinten toimintoja ohjasi hänen mukaansa impulsiivisuus, horme ὁρμή,joka 

vaistonvaraisesti saa eläimet toimimaan tarkoituksenmukaisesti. Tämä stoalainen käsi-

tys eläimistä saattoi antaa oikeutuksen vastuuttomaan toimintaan niitä kohtaan.
43

 

 

Antiikin ajoilta tuntemamme ”suuret” nimet eivät myöskään kannustaneet ajatuksillaan 

kohtelemaan eläimiä tuntevina olentoina.  Platon (n. 429–347 eKr.) käytti paljon eläi-

miä esimerkkeinä filosofisissa kirjoituksissaan. Kurinalaiset yhteisölliset eläimet, kuten 

mehiläiset ja muurahaiset, olivat Platonille toimivia malleja hänen ihanneyhteiskunnas-

taan, kun taas petoeläimet vertautuivat alhaiseen ihmistyyppiin.
44

 

 

Aristoteleella (384–322 eKr.) on ollut suurin vaikutus siihen, millainen kuva on välitty-

nyt antiikin ajan biologisesta ymmärryksestä – ihmisen ja eläimen yhtäläisyyksistä ja 

eroista – myöhemmille ajoille. Aristoteles oli biologi verrattuna Platoniin eettissävyttei-

senä analyytikkona, eikä hän juuri ottanut kantaa eläinten moraalisiin ominaisuuksiin. 

Vasta myöhemmin stoalaisten koulukunta liitti Aristoteleen biologisiin havaintoihin 

eettisiä ulottuvuuksia eläinten tappioksi. Aristoteleen mukaan järkevyys ei kuulu eläin-

ten ominaisuuksiin, mutta hän myöntää, että eläimillä on hitunen, ikhnos, ἴχνος, inhimil-

lisiä ominaisuuksia muistuttavia piirteitä. Hänen eläimiä koskevan tutkielmansa, Histo-

ria Animalium, myöhemmissä osissa hän näyttää myöntyvän siihen, että eläimillä on 

muisti ja ajattelukyky, vaikka aiemmissa osissa hän on sen kieltänyt. Selityksenä lienee, 

että kirjasarjan myöhemmät osat ovat kirjoittaneet Aristoteleen seuraajat.
45

  

 

Ihmisen kyky kulkea pystyssä verrattuna eläinten nelijalkakäyntiin ja sitä kautta ihmi-

sen katseen suuntautuminen ylös kohti taivasta, eikä kohti maata, on johtanut ihmisen 

ylemmyyttä korostavaan ”ihminen yksin” -ajatukseen.  Ihminen yksin kykenee naura-

maan, kokemaan jumalallista, onnellisuutta ja tunteita yleensäkin, käyttämään työkaluja 

ja olemaan seksuaalisesti aktiivinen vuodenajasta riippumatta. Tämänlaatuinen ihmisen 

erityisaseman argumentointi tulee esiin muun muassa Ksenofonin, Platonin ja Aristote-

leen teksteissä.
46

 

 

                                                 
43

 Newmyer 2011, 3–4. 
44

 Newmyer 2011, 4. 
45

 Newmyer 2011, 6–7. 
46

 Newmyer 2011, 12. 
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Kuitenkaan nämä eläimen alemmuutta korostavat ja välinpitämättömyyttä niiden kärsi-

myksiin esiin tuovat ajatukset eivät olleet asian koko kuva, kuten arvata saattaa. Antii-

kin ajalta löytyy paljon esimerkkejä eläinten ja ihmisten läheisestä ystävyydestä ja mo-

lemminpuolisesta kiintymyksestä. Koiraa kohtaan tunnetusta suuresta kiintymyksestä 

on esimerkkinä Antalyan museon sarkofagi ehkä kolmannelta vuosisadalta jKr., jonka 

piirtokirjoituksessa lukee: 

 

”Ne, jotka leikkivät sen kanssa, kutsuivat sitä Stefanokseksi. Tämä hauta kätkee sisäl-

leen, sen jonka kuolema äkkiä otti pois. Tämä on Stefanos-koiran hauta. Se meni pois. 

Rodope itki sitä ja hautasi kuin ihmisen. Minä olen Stefanos-koira. Rodope pystytti mi-

nulle haudan.”
47

 

 

 

Kirjoittaja tutkimassa Stefanos-koiran sarkofagia Antalian museossa vuonna 2011.  

Kuva: Katri Helminen. 

 

 

 

                                                 
47

 ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΠΑΙΖΟNΤΕΣ ΕΦΩΝΟΥΝ, ΕΞΑΠΙΝΗΣ ΘΑΝΑΤΩ ΜEΜΑΡΑΜΜΕΝΟΝ ΕΝΘΑΔΕ 

ΚEΥΘΕΙ, ΕΣΤΙ ΚΥΝΟΣ ΤΟΔΕ ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΦΘΙΜΕΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΙΟ ΤΟΝ ῬΟΔΟΠΗ ΔΑΚΡΥΣΕ 

ΚΑΙ ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΕΘΑΨΕΝ, ΕΙΜΙ  ΚΥΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ῬΟΔΟΠΗ ΔΕ ΜΟΙ ΕΚΤΙΣΕ ΤΥΜΒΟΝ. 
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Eläinarkeologi Juliet Clutton-Brock kertoo näkemyksenään, että Rooman valtakunnas-

sa, mihin Kreikan aluekin toiselta vuosisadalta alkaen eKr. kuului, eläimistä välitettiin 

ja niitä kohdeltiin suurin piirtein samoin kuin nykyään. Perusteluna hänellä on muun 

muassa se, että koirille annettiin nimet ja niitä ”rakastettiin”
48

 ja, että niitä koulutettiin 

eri tehtäviin ja niiden hoidosta kirjoitettiin oppaita, kuten Arrianoksen Kynegetikos-

teos.
49

 Käsitys saattaa olla yksipuolinen ja siloitteleva: eläinten kohtelu järjestetyissä 

koiratappeluissa ja areenoiden teurastajaisissa kertoo muusta. Lisäksi filosofinen asen-

neilmasto oli valtaosin stoalaisvaikutteista eläimen täyttä esineellistämistä.  

 

Filosofien joukossa oli myös eläinten oikeuksien puolustajia. Plutarkhos (noin 50–120 

jKr.) kirjoitti monien suurmiehiä käsittelevien Bioi paralleloi -teosten ohella muutaman 

teoksen myös eläimistä. Pisin näistä on De sollertia animalium, missä hän vertailee 

maalla asuvia ja meren eläviä keskenään. Kirjassa hän puolustaa kantaansa siitä, että 

eläimillä on jonkin verran rationaalisuutta toiminnoissaan, eli kaikki ei ole vaistonva-

raista. Se, että eläimet myös ovat Plutarkhoksen mukaan järjellisiä olentoja oikeuttaa 

eläimet saamaan kunnioittavaa kohtelua ihmisten taholta. Näin Plutarkhos asettui vas-

tustamaan stoalaista ajatusta eläimistä pelkästään mekaanisina rakenteina ja puolustaa 

huolehtivaa asennetta eläimiä kohtaan.
50

 Plutarkhoksen ajatus muistuttaa Genesiksen 

kehotusta viljellä ja varjella maata ja näin toimia tilanhoitajaetiikan mukaisesti.
51

 

 

Porfyrios (noin 233–305 jKr.) kirjoittaa neliosaisessa kirjassaan De abstinentia kasvis-

ruokaan pidättäytymisestä ja esittää sille filosofisia, eettisiä, hygieenisiä ja anatomisia 

perusteita. Kolmannessa kirjassa hän esittää näkemyksensä eläimissä olevasta järjestä, 

logos ja sen seurauksena ihmisen velvollisuudesta kohdella niitä oikeudenmukaisesti.  

Näin ollen Porfyrios vastustaa stoalaista rajoittamatonta eläinten hyödynnysoikeutta.  

Todellisten filosofien tulee hänen mukaansa pidättäytyä aiheuttamasta harmia muille 

olioille, eikä vähiten siksi, että eläimilläkin on järki ja ymmärrys, mikä ilmenee monen-

laisina rationaalisina toimintoina.
52

 

 

                                                 
48

 Clutton-Brock 2011, 87. 
49

 Arr. 1885, passim. 
50

 Newmyer 2011, 15. 
51

 Herra asetti ihmisen Eedenin puutarhaan viljelemään ja varjelemaan sitä. 1 Moos.2:15. 
52

 Newmyer 2011, 20. 
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Epikuros (341–270 eKr.) puolestaan esittää, että kaikkinainen oikeudenmukaisuuden 

puntarointi ihmisten ja eläinten välillä on mahdotonta, koska se edellyttäisi kykyä tehdä 

sopimus asiasta, mikä eläimiltä puuttuu. Epikuros kieltää eläimillä olevan kielellisiä 

kykyjä ja siksi myös mahdollisuuden sopimuksiin.
53

 

 

Lucretius (n.94–55 eKr.) kirjoitti opetusrunoelmassaan De rerum natura, että jotkin 

eläinlajit ovat käytännössä tehneet sopimuksen ihmisen kanssa, missä ihmisen suoma 

turva vaihdetaan työsuoritukseen tai eläinten tuotteisiin. Tässä kohdin hän poikkeaa 

esikuvansa Epikuroksen ajatuksesta ja muutoinkin hän tuo esiin ihailemaansa Epikuros-

ta arvostavamman asenteen eläimiä kohtaan.
54

 

 

Roomalaisista filosofeista voi ottaa esimerkiksi Senecan (noin 4 eKr.– 65 jKr.) . Tämä 

stoalaisfilosofi kirjoittaa eläimistä teoksissaan Naturales Quaestiones ja Epistulae Mo-

rales. Näissä teoksissa käy ilmi Senecan jyrkän linja stoalaisia myötäilevä näkemys 

eläimen järjellisyyden mahdollisuuteen ja siitä seurasi, että eläintä kohtaan ei tarvinnut 

osoittaa oikeudenmukaisuutta samaan tapaan kuin ihmiset toisilleen.
55

 

 

Rooman valtakunnassa oli tapana, että pientenkin kaupunkien virkamiehet tai viran ha-

kijat järjestivät eläinnäytöksiä asukkaille. Näytökset olivat huvituksia, mutta myös tilai-

suuksia, missä Rooman lähettämät prokonsulit, propreetorit tai legaatit saivat kosketuk-

sen alamaisiinsa ja samalla satoivat edistää omaa ja Rooman arvovaltaa alueella.
56

 

 

Antiikin Rooman kulttuurihistorioitsija Jo-Ann Shelton selittää eläinnäytösten suosiota 

kesyttömän, vaarallisen luonnon ja ihmisten rakentaman järjestäytyneen yhteiskunnan 

ristiriidalla. Eläinnäytösten uhrit olivat vihollisia, jotka uhkasivat ihmisten henkeä tai 

toimeentuloa. Samalla ne olivat sotasaaliita, joiden häpäisyllä osoitettiin oman sota-

koneiston mahtavuutta ja kykyä nujertaa kenet tahansa. Nyt ne nujerrettiin ja silvottiin 

julmasti, mutta ihmiset ajattelivat niiden saavan ansionsa mukaan, koska ne tai niiden 

lajitoverit olivat tuottaneet ihmisille vaaraa.
57

  

 

                                                 
53

 Newmyer 2011, 28–29. 
54

 Newmyer 2011, 29–30. 
55

 Newmyer 2011, 14. 
56

 Shelton 2011, 117. 
57

 Shelton 2011, 117, 121. 
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Selitys saattaa olla yksinkertaistus, sillä areenoilla lahdattiin paljon ihmisille vaaratto-

miakin eläimiä ja suuri osa katsojista oli jo aikaa sitten luonnon vaaroista vieraantunutta 

kaupunkilaisväestöä. Näitä julmia spektaakkeleita voisi kritisoida myös Rooman kansal-

liseepoksen sanoin, jotka Rooma suuruuden tunnossaan näyttää unohtaneen. Vergiliuk-

sen mukaan Aieneias saa manalassa isältään Ankhiseelta ohjeet, miten Roomaa tuli hal-

lita: 

 

Hallita, Rooman mies, alamaisia kansoja muista – 

siinä on taitosi: lait, tavat luoda ja määrätä rauha, 

säästää lannistetut, sotien taas korskeat voittaa.
58

 

 

Lannistettujen säästäminen ei näyttänyt olevan läheskään ensisijaisesti Rooman miehel-

lä mielessä eläinten suhteen, jos aina ihmistenkään.
59

 

 

Kristinuskon saatua hallitsevan aseman eläinten käyttö uhreina uskonnollisissa toimi-

tuksissa väheni, olihan Kristus ollut jo riittävä uhri, eikä eläinuhreja enää tarvittu. Kui-

tenkaan kristinusko ei tuonut muassaan erityistä hyväntahtoisuutta eläimiä kohtaan. 

Kirkkoisä Augustinuksella (354–430 jKr.) on ollut tärkeä osansa stoalaisen, eläinten 

rajoittamattoman hyödyntämisen oikeutuksen tuomisessa kirkon oppirakennelmiin.
60

 

Koska vain järjelliset oliot, eli ihmiset, voivat olla Jumalan kuvia, niin vain niillä on 

oikeus hyödyntää muita luotuja heidän matkatessaan kohti iankaikkista autuutta. Eläi-

met muistuttavat ihmistä Luojan luomistöistä, mutta se ei suonut niille suojeltavaa ase-

maa luomakunnassa. 

 

 
 

 
 

 

 

 

                                                 
58

 Vergiliuksen runo, kääntänyt  Antero Heikkinen 2009, 150. Kansalliseepos Aeneis, 6, 851–853. Tu 

regere imperio popules, Romane, memento – hae tibi erunt artes –pacique imponere morem, parcere 

subiectis et debellare superbos. 
59

 Lomas 1996, 64. 
60

 Newmyer 2011, 21–22. 
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1. Hevosen suolistovaivat; ei mitään uutta auringon alla 

 
Apsyrtos antaa suolikierteen hoito-ohjeita ja varoittaa puoskareista 
 

 

Tämän kirjeen vastaanottaja on hallintovirkamies, kaupunkineuvoston jäsen, decurio
61

 

Valentios. Apsyrtos kirjoittaa Valentioksen kysyvän apuneuvoja suolikierretapauksissa. 

Hän kertoo joidenkin luulottelevan voivansa oikaista suolikierre peräsuolen kautta kä-

dellä, mikä oli hänen mukaansa mahdotonta ja aiheutti vain tulehduksia ja kaasukerty-

miä.
62

 Parempi apu oli hevosen kävelyttely tai ravijuoksutus. Jos hevonen halusi piehta-

roida, ei sitä tullut estää, sillä se voi joskus laukaista tilanteen. Lisäksi Apsyrtos suositti 

suun kautta annettavaksi ”kyreneläistä mehua” makean viinin kanssa.  

 

Tämän jälkeen hän kertoili vaivan syistä ja oireista: Apsyrtos sanoi tietävänsä, että suo-

likierre kohdistui paksusuoleen, jota hänen mukaansa jotkut kutsuvat kooloniksi. Tähän 

suolen osaan siksi, että se ei ollut kiinni muussa suolistossa, vaan pääsi vapaasti liikku-

maan ja kierähtelemään. Kun sitten suolikierre iski, hevonen alkoi kävellä lyhyillä etu-

jalan askelilla ja vei takajalkojaan mahan alle kouristaen itseään kivun takia. Apsyrtos 

osoitti tehneensä hevoselle ruumiinavauksia, koska hän kappaleen lopussa mainitsi, että 

paksusuoli oli pituudeltaan 21 jalkaa ja ohutsuoli 62 jalkaa,
63

 vaikka pituudet vaihteli-

vatkin yksilöstä toiseen.
64

 

 

Suolikierteestä, tai kuten useimmiten sanotaan, ähkystä kirjoittaessaan Apsyrtos näyttää 

pitävän kiinni rehellisestä ammattietiikasta kieltäessään peräsuolen kautta tehtävät suo-

len oikaisuyritykset. Koska hän näin kirjoitti, on selvää, että sellaista harrastettiin. Äh-

kyistä paranee spontaanisti valtaosa ja on helppo kuvitella iso joukko hevostietäjiksi 

itsensä ilmoittaneita miehiä, jotka halusivat kerätä mainetta ja palkkiota korjaamalla 

                                                 
61

 Decuriot olivat virkamiehiä, jotka valvoivat ja johtivat paikallishallintoa roomalaisissa kolonioissa ja 

pikkukaupungeissa. Virasta kehittyi perinnöllinen ajan myötä ja myös taloudellisesti raskas myöhempänä 

keisariaikana ja siksi monet decuriot pyrkivät luopumaan virasta. Tony Honore teoksessa The Oxford 

Classical Dictionary 2003, 437 – 438. 
62

 γινώσκειν οὖν σε θέλω, ὅτι κάκιστα ποιοῦσιν οἱ διωθοῦντες τὴν χεῖρα ἐνδοτέρω. δοκοῦντες γάρ, ὅπερ 

ἀδυνατόν ἐστι, τῇ χειρὶ ἀναλῦσαι αὐτό, μᾶλλον φλεγμονὴν ποιοῦσι καὶ πνευμάτωσιν. Hipp.Berol. , 

XLVI,1 
63

 Yksi attikalainen jalka on 29.6 cm. Pryce F.N. teoksessa The Oxford Classical Dictionary 2003, 943. 
64
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suolikierteen peräsuolen kautta suolistoa hetken mylläämällä, vaikka toimenpiteellä ei 

ollut korjaavaa apua. Päinvastoin sillä saatiin aikaan kovakouraisesti tehtynä pahoja 

vaurioita. Näille valheellisille maineen kerääjille ei toiminnassa ollut riskiä, sillä jos 

hevonen kuolikin heidän aiheuttamansa vaurion takia, perustauti sopi aina selitykseksi 

hevosen menetykselle. 

 

Hyvää anatomian tietämystä Apsyrtos esitti, kun hän kertoi paksusuolen olevan irralli-

nen suolen osa, vailla ligamenttikiinnityksiä muihin suolen osiin, tai oikeammin vatsa-

ontelon seinämiin, ja siksi altis kiertymille. Hän oli myös mitannut suolet tarkasti, vaik-

ka ei ollut huomioinut sitä, että eloton suoli on selvästi pitempi kuin elävän olennon 

suoli, koska lihastonus on kuolleelta hävinnyt suolen seinämästä.  

 

Vaikka antiikin aikana ihmisten ruumiinavaus oli pääosin kiellettyä, niin sodissa tai 

taistelunäytöksissä kuolleista lääkärit saivat anatomian tietoja väkisinkin. Lisäksi alek-

sandrialaisen koulukunnan salliva suhtautuminen ruumiinavauksiin niin ihmisillä kuin 

eläimilläkin lisäsi anatomian tietämystä myös Rooman ja Kreikan alueilla aina 300-

luvulta eKr. alkaen.
65

 Egyptin ulkopuolella eläinten ruumiinavaukset eivät olleet saman-

laisen kiellon kohteena ja sekä ihmis- että eläinlääkärit saivat anatomian ja fysiologian 

tietoja tällä tavoin. Lääketieteen tärkeä kehittäjä Galenos (129–199/216 jKr.)
66

 hankki 

anatomian tietoja areenalla tapettuja eläimiä avaamalla, mistä oli hyötyä hänelle toimes-

saan gladiaattoreiden vammojen hoitajana.
67

 Ihmisen ruumiinavausta Galenos ei ehkä 

koskaan tehnyt, ja hän suosittelikin mahdollisimman paljon ihmistä muistuttavien api-

noiden avauksia.
68

 Apsyrtokselta ei varmaankaan puuttunut ruumiinavausaineistoa hä-

nen toimiessaan Tonavan legioonan hevoslääkärinä. Mahdollisesti aleksandrialaisesta 

lääkärikoulutuksesta osallisena hänelle ruumiinavaukset olivat tuttu asia. Hän oli saatta-

nut lainata myös Galenoksen tekstejä kirurgisista toimenpiteistä kirjoittaessaan.
69

 

 

Myös Geoponika-teos antaa lääkintäohjeita suolisto- eli koliikkikipujen hoitoon.  Sen 

suosittamat hoidot perustuvat erilaisten kasviuutteiden, viinin ja hunajan juottoon. Ell-
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eivät nämä keinot auttaneet, varmana konstina voi Geoponikan mukaan käyttää virt-

saamista saviseen maahan ja siitä tehdyllä tahnalla sivellä hevosen maha.
70

 Kirjan ku-

vaamista keinoista voi arvella, että ne kaikki ovat tehonneet suuressa osassa tapauksia, 

koska spontaani toipuminen oli todennäköistä, ja toipuminen oli helppo lukea lääkityk-

sen ansioksi, olivatpa nämä miten epämääräisiä uskomushoitoja hyvänsä. 

 
Erilaisia kuvauksia suolitukoksesta   

 

Kesytetyn hevosen perin tavallinen vaiva on aina ollut suoliston tukostilat. Niinpä Hip-

piatrikassa aiheelle on omistettu lukuisia kirjeitä. Näissä kirjeissä tulee esiin monia ta-

poja ja ilmaisuja kertoa samasta asiasta. 

 

Kirjeessä 36 Apsyrtos oli antanut decurio Valentiokselle suolikiertymän hoito-ohjeita, 

ja käytti vaivasta kuvailevaa kiertymä-sanaa epistrofee, ἐπιστροφή . Hän kuvaili sairas-

tuneen hevosen alkavan kävellä lyhyillä etujalan askelilla ja vievän takajalkojaan mahan 

alle kouristaen itseään kivun takia.
71

  

 

Seuraavassa kirjeessä 37 Apsyrtos sanoi haluavansa, että Asklepiades tietää, miten pak-

susuolen kiertymätapauksessa tuli hevosta ruokkia tai mitä sille voi sieraimen kautta 

hoidoksi valuttaa. Tässä kirjeessä hän kuvasi kiertymää sanalla khordapsos, χορδαψόϛ, 

tarkoittaen sillä juuri paksusuolen kiertymää tai tukosta.
72

   

 

Seuraavassa kirjeessään, kirje 39, kefalaion λθ’, Apsyrtos käytti suolikiertymästä seu-

ranneesta tilasta nimitystä dysenteria, δῠσεντερία, tervehtiessään hevoslääkäri Aleksan-

drosta. Tässäkin hän tarkoitti jonkinlaista suolen virheasentoa, missä suolistoon kehitty-

nyt paine aiheutti peräsuolen esiinluiskahduksen, vaikka dysenterialla tarkoitetaan ny-

kyään hieman eri asiaa. Hoito oli edellistä dramaattisempaa: ulostyöntyneen osan kirur-

ginen poisto. Hoidossa oli monien komplikaatioiden vaara ja Apsyrtos antaa huonon 

ennusteen.
73
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Kirjeessä 43, kefalaion μγ’, Historikos-nimiselle hevoslääkärille Apsyrtoksella oli käy-

tössä sana emfragma, ἔμφραγμα, tukos. Hän kuvaili sairautta: ”Hevonen pitkittää virt-

saamistaan, hakkaa kavioilla maata sieraimet suurina, nuuskii sontakasoja, sen kyynär-

päät hikoilevat ja lavat tärisevät toisinaan; se roikottaa penistään virtsatessaan ja kieris-

kelee.”
74

 Sitten hän kertoi, että tämä kaikki johtuu peräsuolen kiertymästä. Hoidoksi hän 

ehdottaa erilaisia sierainten kautta annettavia aineita, kuten öljyä ja viiniä. Kirjeen lo-

puksi hän antoi pessimistisen ennusteen.
75

    

 

Yleinen tukos-sana varsinkin ohutsuolesta puhuttaessa oli eileos, εἰλεόϛ, vastakohtana 

paksusuolen kiertymälle tai tukokselle, mutta tämä jaottelu kääntyy myös päinvastai-

seksi lääkäri Diokleen tekstissä, jossa eileos-sanalla tarkoitetaankin paksusuolta ja 

khordapsos-sanalla ohutsuolta.
76

   

 

Kirjettä 45, ei ole osoitettu kenellekään. Tässä kirjeessä Apsyrtos käyttää suolikierty-

mästä sanaa kiertymä, strofos, στρόφοϛ. Taudin oireita kuvattiin melkein samalla taval-

la: ”Hevonen maata jalalla haraten ”lyö maihin”, kuopii ja kieriskelee maassa; seistes-

sään vääntelee itseään ja kääntää hikoillen päätä kohti kumpaakin kylkeään.”
77

 

 

Voiko monenlaisista tautikuvauksista ja termien häilyvyydestä päätellä, että joku toinen 

olisi kirjoittanut Apsyrtoksen nimissä? Ei ole erityistä syytä niin olettaa, mutta kuiten-

kin antiikin kirjallisuutta tutkiessa on hyvä muistaa, että useinkin kirjoitettiin toisten – 

yleensä jonkun kuuluisamman nimissä, eikä plagiointi ollut mitenkään tavatonta tai pa-

heksuttua. Anonyymeistä kirjoituksista tehtiin pseudonyymejä ja niin saatiin tekstille 

lisää arvovaltaa. Kreikkalais-roomalaisessa maailmassa lääketieteelliset tekstit pantiin 

usein Hippokrateen, nimettömät puheet Demostheneen ja salaperäiset filosofiset speku-

laatiot Pythagoraan tiliin.
78
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 Eläinlääketieteellinen sanasto oli pitkälti lainattu ihmislääkäreiden käyttämästä termis-

töstä, vaikka omia erikoissanoja tarvittiin myös. Eläinlääketieteellinen sanasto vaikut-

taakin Hippiatrikan perusteella lääketieteen sanastoa vakiintumattomammalta. 

 

Lääketieteen sanaston alkujuuria etsittäessä törmätään taas Hippokrateeseen ja kreikan-

kielen itä-joonian murteeseen, jota käytettiin lääketieteellisissä teksteissä vielä paljon 

myöhemminkin, kun koinee-kreikka oli jo syrjäyttänyt kreikan murteet.
79

  Hänen aika-

naan alkoi kehittyä kreikkalainen tieteelliseen ajatteluun perustuva lääkintätaito, τέχνη 

ἰατρικὴ, jonka yksi merkitys oli lääketieteellisen sanaston kehitys täsmällisyyttä tavoit-

televaksi.  

 

Kreikan kielellä olikin pitkään ylivalta lääketieteessä, ja vasta Cornelius Celsuksen (n. 

25 eKr.–50 jKr.) latinankielinen kokoomateos kreikkalaisen lääketieteen saavutuksista 

toi latinan kreikan rinnalle. Celsusta on sanottu lääketieteen Ciceroksi, sillä Cicero loi 

latinan kieleen muun muassa filosofian tarvitseman sanaston kreikan kielen pohjalta ja 

Celsus teki saman lääketieteessä. Lääkärit olivat keisariajalla usein kreikkalaisia ja kir-

joittivat edelleen kreikaksi luoden uudissanoja äidinkielensä pohjalta. Suuri lääketieteen 

auktoriteetti Klaudios Galenos oli hänkin kreikkalainen ja kirjoitti teoksensa kreikaksi. 

Latinan kieli sai jalansijaa lääketieteessä vasta myöhäisantiikissa.
80

  

 

Kreikan- ja latinankielisen lääketieteellisen terminologian frekvenssitutkimuksia on 

tehty paljon. Oma suppea eläinlääketieteen termejä koskeva tutkimukseni päätyi siihen, 

että kreikkalaisperäisiä sanoja on latinankielisiä enemmän.
81

    

 

Apsyrtos kirjoittaa suolen ja vatsapeitteiden repeämistä 

 
 

Apsyrtos kuvaili osoitteettomassa kirjeessään suolikierteen vaivaamaa hevosia. ”Niillä 

on tyhjä maahan suunnattu katse ja niiden kyljet ovat kireät. Ruuan näykkiminen ja 

juominen vain heikensi niitä. Kävely on tikutusta ja takajalat ovat mahan alla. Jotkut 

hevoset selviävät hengissä jonkin aikaa, elleivät virtsanneet tai ulostaneet verta. Jos suo-
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li repeää, merkit ovat nämä: hevosen sieraimista valuu rehua ja suolen sisältöä. Hevonen 

kaatuu yhtäkkiä ja kuolee saman tien.”
82

 

 

Suolikierteen oirekuvaus oli osin osuvaa, mutta toisaalta toissijaisiin oireisiin keskitty-

vää. Vakavissa suolistovaivoissa hevoselle kehittyy muita eläimiä herkemmin toksee-

minen shokkitila, jonka merkkejä ovat korkea pulssi ja hengitysfrekvenssi, kivut ja hi-

koilu, limakalvojen värimuutos, jalkojen ja muiden perifeeristen osien kylmä iho. Tässä 

kohdin ihmetyttää, ettei pulssin tunnustelu ollut mukana Apsyrtoksen oirekuvassa. Puls-

sin tunnustelun vähättely tulee esiin myös Pelagoniuksen kirjoituksissa. Hän sanoi nii-

den, jotka luulivat tunnustelemalla korvaa, laskimoita tai valtimoita saavansa selville, 

oliko hevonen kuumeinen, olevan hakoteillä ymmärtämättä asian tosiasiallista luonnet-

ta.
83

  

 

Perinteinen kiinalainen ja galeeninen diagnostiikka korostivat pulssin kvalitatiivista 

arviointia.
84

 Perifeerisen eli ääreispulssin laadullinen tunnustelu hevoselta on huomatta-

van vaikeaa ihmiseen verrattuna, ja ehkä siksi se on hevoslääketieteessä jäänyt vähälle 

huomiolle. Hippokraattisessa medisiinisessä perinnössä, minkä piirissä antiikin hevos-

lääkäritkin osittain olivat, diagnoosi oli toisarvoinen seikka, sillä kaikilla sairauksilla oli 

sama perussyy: veren, liman, keltaisen ja mustan sapen keskinäinen epätasapaino.
85

 

Siksi hevosella sairauden oireita saatettiin kuvata hieman epäoleellisillakin seikoilla.  

 

Seuraavaksi Apsyrtos viittasi aiemmista kirjeistään poikkeavalla tavalla tietämättömiin 

ihmisiin. Hän kirjoitti, että maallikot eivät ymmärrä, milloin yleensäkin oli repeämistä 

kyse, ja se oli välttämätöntä nyt heille selvittää: mahalaukun tai ohutsuolen repeämän 

merkkinä oli suolensisällön pursuaminen sieraimista ja hikoilu. Jos rakko repesi, oli 

merkkinä virtsan valuminen saman tien. Jos taas keuhkot repesivät jollain tavoin, tuli 

sieraimista verta. Sitten Apsyrtos siirtyi maksaan, pernaan ja munuaisiin. Maksan vioit-
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tuessa sukuelimet, maha ja hevosen takaosa turposivat. Pernan vioittuessa hevonen 

”nuurusi” eikä sillä ollut ruokahalua. Munuaisten rikkoutuessa hevonen virtsasi verta.
86

  

 

Oirekuvausten jälkeen Apsyrtos kertoi sisäelinrepeämien ennusteista, prognooseista. 

Hän sanoi, että jos vatsa, suolet tai rakko repesivät, ei mistään hoidosta ollut apua. Sen 

sijaan keuhkorepeämää hän ei nähnyt toivottomaksi, vaan hän suositti hoidoksi melkoi-

sen valikoiman juotettavia lääkkeitä. Samoin maksan vaurio ei ollut hänestä fataali ta-

paus; hän nimittäin suositti kesällä hoidoksi vehnäjuomaa ja talvella ohrajuomaa. Mu-

nuaisvauriossa aiemmista ohjeista poiketen hän ehdotti vain lepoa ja vahalla hierontaa.
87

  

 

Antiikin lääketieteessä yleensäkin diagnoosin tarkkuus ei ollut pääasia, vaan prognoosi. 

Apsyrtoksen teksteissä voi nähdä tätä hippokraattista tapaa toimittaa lääkärin virkaa. 

Diagnoosit ja hoidot ovat nykykäsityksen mukaan melkoisen omaperäisiä, mutta ennus-

teissa Apsyrtos saattaa usein olla oikeassa. Esimerkiksi edellisen kappaleen repeämien 

kohdalla voidaan sanoa perustellusti, että suolten pahoissa vaurioissa, joissa suusta tai 

sieraimista tulee suolen sisältöä, refluksia, ei toivoa ollut silloin, eikä juuri nykyään-

kään. Ennuste oli kokeneen lääkärin helpompi asettaa kuin diagnoosi, sillä vaikka tark-

ka diagnoosi jäisikin enemmän tai vähemmän valistuneen arvauksen varaan, saattoi 

eläin- tai ihmislääkäri kokemusperäisesti osata antaa melko varman tiedon hevosen 

omistajalle tai ihmiselle hänen mahdollisuuksistaan selvitä taudista.
88

  

 

Hierokles kirjoittaa suolistokipujen syistä 
 

 

Hierokles kertoi, että on hyvä ymmärtää suolistokipujen syyt.
89

 Arvatenkin hän tarkoitti 

lauseellaan sitä, että syiden ymmärtäminen on hoidon ja ennaltaehkäisyn perusta, vaikka 

hippokraattisessa hoitotraditiossa sairauden syyt ja diagnoosi eivät keskeisiä hoitopää-

töksen perusteita olleetkaan, koska kuitenkin hoito tähtäsi tasapainon palauttamiseen 

elimistössä.
90

 Eläinlääkäreiden hoitostrategiat näyttävät olleen joustavia, eikä dogmei-

hin haluttu pitäytyä ehdottomuuksiin asti, mitä saattoi nähdä ihmislääkäreiden keskuu-

dessa. 
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Hierokleen mielestä kovan rasituksen jälkeinen ohran syönti aiheutti mahan väänteitä, 

koska vilja ei sulanut ylirasittuneen hevosen mahassa. Toinen hänen mainitsemansa syy 

oli myrkyllisen, naudan polttiaiseksi kutsutun, hämähäkin joutuminen heinien joukkoon, 

mistä seurasi polte vatsanväänteineen ja piehtarointi.
91

 

 

Myrkytyksen tuominen esiin tässä yhteydessä on mielenkiintoista, olipa sillä hevosen 

ähkykipujen kanssa tekemistä tai ei. Kuten monilla antiikin asioilla ja ilmiöillä, niin 

myös myrkyillä ja niiden käytöllä, on esikuvansa idässä. Egyptin faaraoista ensimmäi-

nen, Menes (Horus Aha), tutki ja kasvatti myrkkykasveja jo 3000 eKr. Mesopotamiasta 

on löydetty nuolenpääkirjoituksia, joissa kerrotaan myrkkyjen käytöstä.
92

 

 

Kreikkalaisessa tarustossa on runsaasti esimerkkejä myrkkyjen ja erilaisten lemmen-

juomien käytöstä ihmisille. Herakleen puoliso Deianeira myrkytti miehensä mustasuk-

kaisuuttaan ja samanlaisia motiiveja oli tarinassa argonauteista, missä Iasonin puoliso 

Medeia sekä auttaa Iasonia että kostaa hänelle myrkkykeinoja käyttäen.
93

  

 

Myrkyt ovatkin olleet erityisesti naisille sopivia keinoja surmata vastustajia. Satiirikko 

Juvenalis kertoo, miten oikein oli tullut muodiksi vaimoille hoitaa miehensä tai miehen 

aviottomat lapset pois päiviltä myrkyttämällä.
94

  Tunnettu naispuolinen ”myrkynsekoit-

tajatar” oli gallialaista syntyperää ollut Locusta, joka Agrippinan palkkaamana myrkytti 

keisari Claudiuksen 54 jKr. ja myöhemmin tämän pojan Britannicuksen Neron tahdon 

mukaisesti. Neron kerrotaan jopa perustaneen koulun, missä keisarillinen ”myrkkyasi-

oiden konsultti” Locusta sai kehittää taitojaan kokeilemalla myrkkyjä eläimiin ja tuo-

mittuihin ihmisiin.  Locusta tuomittiin kuitenkin kuolemaan keisari Galban lyhyenä 

valtakautena 69 jKr.
95

  

 

Koska vanhoina aikoina myrkytetyksi joutumisen vaara oli todellinen, se otettiin huo-

mioon myös lääkärin valassa. Hippokrateen valassa valan antaja lupaa, että hän ei anna 
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kenellekään tappavia myrkkyjä tai sikiötä tuhoavia aineita
96

. Raskauden keskeytys ei 

ollut antiikin maailmassa kuitenkaan mitenkään tuomittavaa, vaikkakin aikoina, jolloin 

väestönlisäys oli erityisen toivottua, ei syntyvyyden säännöstelyä suosittu. Toisaalta 

esimerkiksi Aristoteles hyväksyi sen lapsimäärän rajoittamiskeinona; päätös oli kuiten-

kin enemmän perhekunnan kuin yksittäisen naisen.
97

 Aborttiin käytettiin ainakin myr-

kyllisiä emätinpalloja.
98

  

 

Pontoksen kuningas Mithridates VI oli puolestaan varautunut myrkyllä tehtävän murha-

yrityksen varalle niin, että koetti hankkia immuniteettia myrkkyjä kohtaan syömällä 

niitä pieniä määriä ja pyrki näin totuttamaan elimistönsä niihin. Hänen kehittämäänsä 

vastamyrkky-sekoitusta kutsuttiin ”mitridatios-seokseksi”.
99

 

 

Paitsi epämiellyttävän tai omia pyrkimyksiä haittaavan ihmisen poismenon jouduttami-

seen myrkkyjä käytettiin myös itsemurhatarkoituksessa, abortin aikaansaannissa ja kuo-

lemantuomion täytäntöön panossa. Erityisesti kuninkaalliset pitivät saatavillaan jatku-

vasti sopivaa myrkkyannosta, jotta välttyisivät joutumasta elävänä vangiksi ja siten ki-

dutetuksi ja häväistyksi. Plinius pitää varsin sopivana iäkkäille ja raihnaisille ihmisille 

tehdä itsemurha ja hänen käsityksensä mukaan oopiumi on siihen tarkoitukseen oivalli-

nen.
100

 Kuolemantuomion täytäntöön panossa paljon käytetty kasvi oli myrkkykatko, 

conium maculatum. Ehkä kuuluisin myrkkykatkolla toimeenpantu teloitus on Sokrateen 

kuolemantuomio 399 eKr.
101

   

 

Eläinten myrkytyksistä sen sijaan on antiikin ajalta vain vähän esimerkkejä; tämä myrk-

kyhämähäkki heinien seassa on yksi ja päästäisen pureman aiheuttama toinen. Columel-

la kertoo maatalouskäsikirjassaan käärmeiden, liskojen ja päästäisten aiheuttamista 

myrkytyksistä. Käärmeen purema on hänen mukaansa usein sonnille kuolettava ja pääs-

täisenkin purema kaikkea muuta kuin vaaraton.
102

 Myrkyllisten kasvien aiheuttamia 

myrkytyksiä tunnettiin paljonkin. Esimerkkinä on kirjeessä numero 90 Apsyrtoksen 

kuvailema villikaalimyrkytys: ”Näistä [myrkytys] tunnistetaan: hevonen kouristaa itse-
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ään kasaan, sen takajalat pettävät eikä se kykene kävelemään, vaan kaatuilee ja nousee 

taas ylös, kunnes se on saanut ulostettua myrkyllisen kaalin.”
103

   

 

Ala, missä on voitu tarkoituksella antaa myrkyllisiä aineita hevosille, on valjakkoajot 

(ludi circenses). Kilpailujen voittajahevosten omistajat saattoivat saada suuria ra-

hasummia ja ohjastajat rahaksi muutettavissa olevaa mainetta. Tämän vuoksi vastapuo-

len sabotointi ennen starttia kävi houkuttelevaksi. Samaan tarkoitukseen käytettiin toi-

sille kilpailijoille epäonnea tuovia kiroustauluja.
104

 

 
Eläinlääkärin instrumenteista 
 

 

Tässä Poseidoniokselle osoitetussa kirjeessä Apsyrtos kuvaili ensin vatsaontelon neste-

kertymän, askiteksen oireita ja sen jälkeen hoitokeinoja. Kerrottuaan konservatiivisista 

hoitomenetelmistä kuten aurinkoisella säällä kävelyttelystä, tiukkaan vuohennahkaan 

kietomisesta, hieronnasta ja erilaisista ruokintaohjeista hän sanoi, että jos tauti ei anta-

nut  periksi, piti vatsa punktoida navan vierestä, jotta neste pääsi ulos. Apsyrtos varoitti 

tekemästä haavasta liian suurta, jotteivät vatsakalvot pursua ulos.
105

 Tässä yhteydessä 

hän mainitsi akteer-nimisen instrumentin, jota käytettiin haavojen sulkemiseen.
106

 Leu-

analuspaiseen hoitamista koskevassa kirjeessään Apsyrtos käyttää kirurgisista pihdeistä 

sarkolabis (kr. σαρκολᾶβίς) -nimitystä.
107

 

 

Myöhemmässä kirjeessään numero 48 Numenios Aleksandrialaiselle Apsyrtos kertoi, 

mitä piti tehdä penisprolapsi-tapauksessa
108

. Ellei joessa tai meressä uittaminen autta-

nut, minkä tarkoitus oli saada elin vetäytymään itsekseen, voitiin hevonen kaataa ja jalat 

sitoa ylös. Sitten päästiin liukasteiden, muun muassa sianrasvan kanssa hieromaan pe-

nistä esinahan sisään samalla aluetta huuhdellen kylmällä vedellä. Lopuksi tulos varmis-

tettiin ompelemalla penis kiinni esinahkaan.
109

 Tässä kirjeessä Apsyrtos kehotti käyttä-

mään ohutta ja terävää neulaa, rafis leptee, ραφίϛ λεπτή, mikä kertoi siitä, että tuon ajan 
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eläinlääkäreillä on ollut käytössään kirurgisia toimenpiteitä varten käyttökelpoisia väli-

neitä. 

 

Lääkäreiden ja eläinlääkäreiden instrumenteista on runsaasti arkeologisia löydöksiä kir-

jallisten lähteiden lisäksi. Instrumentaatio kehittyi sotakirurgian tarvitessa erilaisia apu-

välineitä. Eräs esimerkki tästä on kreikkalaista alkuperää oleva Diokleen lusikka, jonka 

avulla voitiin saada nuoli vedettyä kudoksesta ulos ilman, että sen väkäset traumatisoi-

vat lisää potilasta.
110

 

 

Lääketieteellisten instrumenttien, kuten muunkin lääketieteen kohdalla, kehitys levisi 

idästä kohti Eurooppaa. Kirurgian kehityksen alkujuuria on löydetty Intiasta, missä 

Sushruta-niminen tietäjä kuvaili noin 1500 eKr. yli 300 kirurgista operaatioita ja 120 

kirurgista instrumenttia.
111

 Sittemmin Egyptissä kuvattiin instrumentteja temppelien 

seinillä ja niillä on oletettavasti ollut käyttöä paitsi eläviä olentoja koskevissa toimenpi-

teissä, niin myös muumiointitekniikoita kehitettäessä. Herodotos kirjoitti kreikkalaisen 

lääketieteen, varsinkin kirurgian saaneen alkunsa ja esikuvansa Egyptistä, missä Alek-

sandria oli alan maineikas keskus ja monen kreikkalaisen lääkärin koulutuspaikka.
112

  

Rooman valtakunta kykeni käyttämään hyväkseen kaikkea aiempaa kehitystä ja Roo-

man suuruuden aikaan instrumentit olivat osin jo nykyisten veroisia. Pompeijin ”Kirur-

gin talosta” löydettiin suuri määrä instrumentteja, ja onkin arveltu, että huoneisto olisi 

ollut jonkinlainen myyntinäyttelytila.
113

 

 
Hevosen suolistoloisista 
 

 

Tätä kirjettä ei ole osoitettu kenellekään. Apsyrtos kirjoitti, että ”Suolistoloisten suku 

koostuu sisälmysmadoista. Ne syntyvät ohut- tai paksusuolessa ja kiemurtelevat sieltä 

ulosteen mukana peräaukon sulkijaa kohti”.
114

 Loisten aiheuttaman kiusan takia hevoset 

hankaavat häntäänsä ja peräpäätään. Terapeuttisena toimenpiteenä hän kehotti tyhjen-

tämään suolta kädellä ja viemään sinne tuhkaa lisäten vielä, että toimitus oli vaaraton. 
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Myös peurat kärsivät Apsyrtoksen mukaan suolistoloisista, jotka nousivat peuran kurk-

kuun sen märehtiessä ja jäivät sinne kipua aiheuttamaan. 

 

Usko loismatojen syntyyn itsestään oli hyvin ymmärrettävää. Loiset joutuivat suolistoon 

mikroskooppisen pieninä toukkina, joten ne vaikuttivat ilmestyvän ikään kuin tyhjästä. 

Tällainen alkusyntyteoria oli vallalla 1600-luvulle asti, jolloin matojen arveltiin synty-

vän liasta ja suolistoloisten suolen epäpuhtauksista. Vaikka italialainen lääkäri Frances-

co Redi (1626–1698) osoitti, että kärpäsen toukkia ei voinut syntyä ilman kärpäsiä, us-

koi hänkin vielä sisälmysmatojen alkusyntyyn.
115

 

 

Vatsan alueen vammojen kirurgisesta hoidosta 
 

Tämä kirje vastaus on sadanpäämies Publius Cocceius Justukselle, joka oli kysellyt vat-

san alueen haavojen hoitoperiaatteita. Apsyrtos kertoi, että näiden vammojen hoidossa 

oli otettava oppia ihmislääkäreiden käytännöistä. Hän kertoi, että vatsakalvon, peri-

toneumin, haavat oli ommeltava yksittäisillä vahvoilla ompeleilla ja ompeleiden päät on 

jätettävä näkyville myöhempää poistoa varten. Hän mainitsi taas akteer-instrumentin, 

jota käytettiin haavojen sulkemisessa. Ihon ompelusta kertoessaan hän paljasti omme-

laineena käytetyn vahattua hamppukuitua.
116

 Hamppu ommelmateriaalina saattaa olla 

ollut käytössä lähinnä eläinlääkäreillä, sillä Rintala kirjoittaa ihmisten kirurgiaa käsitte-

levässä tekstissään: ”Ommelaineista puhutaan koko antiikin aikana kovin vähän, mutta 

joitakin mainintoja löytyy sekä silkistä että puuvillasta, ja myös eläinten jänteistä.”
117

 

Hampun käyttöä eläinkirurgiassa voi selittää sen hyvä vetolujuus, jota tarvittiin erityi-

sesti hevosten ompeleissa. Tikkien poiston aika oli Apsyrtoksen mukaan seitsemän päi-

vän päästä. Jos suolia tuli haavasta esiin, ne piti pestä lämpimällä vedellä ja työntää ta-

kaisin. Samalla Apsyrtos sanoi, että tulehduksia saatiin aikaiseksi käsien välityksellä.
118

 

Sitten hän mainitsi, että jos omentumia, vatsapaitaa, pursusi ulos, sitä ei työnnetty takai-

sin, vaan ulos työntynyt osa leikattiin pois. Suolien vahingoittuessa Apsyrtos ei antanut 
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toivoa parantumisesta. Huonosti hän sanoi myös käyvän, jos haava on nivusista alaspäin 

takajaloissa, sillä siitä seurasi kuolemaan johtava opistotonus eli jäykkäkouristus.
119

 

 

Tässä kirjeessä Apsyrtos viittasi ihmislääkäreiden menetelmiin haavahoidossa. Hän 

kertoi muissakin yhteyksissä, varsinkin lastoituksista ja kirurgiasta kirjoittaessaan, lää-

käreiden toimintatavoista.
120

 Onkin luultavaa, että tuolloin valtaosa kirurgian innovaati-

oista syntyi sotilaslääkäreiden piirissä. Apsyrtoksen arvellaan saaneen osan koulutuk-

sestaan Aleksandriassa
121

, samoin kuin Galenoksen muutamaa vuosisataa aiemmin
122

. 

Koska Aleksandriassa kirurgia oli muun muassa anatomisten leikkelyiden mahdollisuu-

den kautta edistyneempää kuin Välimeren pohjoisrannalla, on ymmärrettävää, miksi 

Apsyrtos viittasi aleksandrialaisiin ihmislääketieteen metodeihin. 

 

Apsyrtoksen maininta siitä, että haavan ajostulehdus oli haavaompelijan käsistä peräi-

sin, on merkityksellinen. Hän tulee näin viitanneeksi näkymättömien taudinaiheuttajien 

mahdollisuuteen, mikä – kuten aiemmin on kerrottu – oli ajan lääkäreille vaikea ajatus, 

vaikka ainakin Galenoksen ja Varron tiedetään sitä miettineen.  

 

Apsyrtoksen tai kenenkään muunkaan, joka mahdollisesti toi esiin ajatusta likaisista 

käsistä tulehdusten levittäjänä, puheista ei ainakaan virallisen lääketieteen tasolla piitat-

tu pitkään aikaan. Vasta 1600-luvulla asiaan alettiin kiinnittää huomiota muun muassa 

mikroskoopin kehityksen myötä,
123

 ja vielä 1800-luvulla Ignaz Semmelweiss joutui 

pakottamaan ruumiinavauksista synnytyssaliin saapuneet vastahakoiset lääkärikollegan-

sa käsien pesuun lapsivuodekuumeen vähentämiseksi.
124

 Kerrotaanpa kansainvälisesti-

kin kuuluisan suomalaisen kirurgin J.A.Estlanderin leikanneen vielä vuonna 1880 syr-

tuuttitakissa (ransk. sur tout), joka oli niin veren ja kudoseritteiden kyllästämä, että se 

pysyi itsestään pystyssä.
125
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Hierokles kehuu Apsyrtoksen haavahoitometodia  

 
 

Hierokles paljolti plagioi Apsyrtosta omissa teksteissään, minkä vuoksi esimerkiksi 

Oder kirjoitti, miten Hierokles häpeämättömästi ryösti Apsyrtoksen tekstit. 
126

 Kuiten-

kin Hierokles antoi myös kunniaa Apsyrtokselle tai ainakin mainitsi lähteensä. Tässä 

lyhyessä pätkässä Hierokles kertoi, että sään ja selän haavahoidossa oli parasta käyttää 

polttoa, ”kuten Apsyrtos sanoo”.
127

  Hierokles saattoi tässä viitata Apsyrtoksen pitkään 

kirjeeseen Rufus Oktaviukselle (kirje 96), minkä alussa tämä kirjoitti Rufukselle, että 

”teemme selväksi sinulle, joka olet innokas ja opinhaluinen kaikessa, mikä liittyy he-

vosten lääkitsemiseen, millä tavoin polttohoito tulee toteuttaa, jotta siinä jo kokeneet 

ammattilaiset samoin kuin yksityiset [hevosen omistajat] saavat asiasta hyvän selvyy-

den.”
128

   

 

Tuolla polttohoidolla tarkoitettiin yleensä märkivien alueiden käsittelyä hehkuvalla rau-

dalla, ja tämä menetelmä näytti olleen käytössä laajalti koko antiikin ajan ja myöhem-

minkin.
129

  Muun muassa Columella kuvaili tulehtuneen kudoksen polttohoitoa maata-

loutta käsittelevässä teoksessaan De Re Rustica.
130

 Paitsi haavahoidossa, polttoa käytet-

tiin myös sisäelinvaivoja parannettaessa. Tästä esimerkkinä on Apsyrtoksen hoito-ohje 

munuaistulehduksen tapauksessa kirjeessä 33. Hän neuvoi polttamaan raudalla lonk-

kanivelen ja virtsarakon välisiä siteitä selän päältä.
131

 Kirjeessä 86 Apsyrtos kertoi 

myrkkyhämähäkkien aiheuttamasta kuolemanvaarasta ja totesi, että parasta oli hoitaa 

polttamalla kaikenlaiset myrkyllisten otusten aiheuttamat purema-alueet, mikäli ne vain 

havaittiin.
132

 Ihmisten haavahoidoissa poltolla oli yhtä lailla tärkeä osa. Hippokrates 

kertoo lääkärin työpaikasta nousevan aina savua, koska polttorautoja pidettiin kuumana. 

Verenvuotojen tyrehdytyksessä polttorauta on ollut käytössä nykypäiviin asti, vaikkakin 

välineet ovat paljon hienostuneemmat ja vähemmän kudosvaurioita aiheuttavia.
133
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Kivunlievityksestä; mitä voi tapahtua, kun hevonen potkii ilmaan? 
 

 

Apsyrtos kuvasi, miten orihevonen voi saada nivustyrän riehumalla ja potkimalla taak-

sepäin. Hän kertoo, että tällöin vatsakalvo ja kiveksiä kannatteleva vatsakalvon osa re-

peytyy ja suolet tunkeutuvat kivespussiin. Sitten hän lakonisesti sanoo, että hevonen ei 

voi elää. Oirekuvauksen jälkeen hän vielä tarkentaa, että hevonen elää tämän vamman 

kanssa yhden tai kaksi päivää, kolmantena se kuolee.
134

 

 

Kirjeestä käy ilmi, että Apsyrtos tunnistaa taudin, ja tietää sen niin kohtalokkaaksi, että 

ei edes ehdota hoitoja. Tässä hänellä lienee hyvät kokemusperäiset perusteet, vaikka 

joissain tapauksissa hevonen olisi ollut pelastettavissa antiikin ajan keinoinkin. Apsyr-

tos ei kuitenkaan ehdota hevosen lopetusta sen kärsimyksien lievittämiseksi. Hevosen 

armahtamista turhalta kärsimykseltä, eli lopetusta pakottavissa tilanteissa ei tule esiin 

muissakaan Hippiatrikan kirjeissä. Hevosen kivunlievityksestä ei myöskään ole mainin-

toja. Ihmisten leikkaus- ja muitakin kipuja pyrittiin lievittämään muun muassa oo-

piumilla tai hamppukasvin uutteilla.
135

 Kipujen hallintaa oli antiikin aikana joitakin kei-

noja, mutta ilmeisesti eläimille kipulääkitystä ei haluttu tai katsottu tarpeelliseksi käyt-

tää. Syynä voi olla lääkkeiden kalleus tai yleensä ajatus eläinten kivun helpottamisen 

tarpeettomuudesta.  

 

Hevosten hyvästä kohtelustakaan ei Hippiatrikassa  ole paljon mainintoja; tämä voi 

johtua teoksen teknisestä käsikirjaluonteesta, missä ei ollut tarvetta kertoa sen kaltaisista 

asioista. Hippiatrikan kirjoittajista vain Theomnestoksella oli lämminhenkisiä viittauk-

sia omiin hevosiinsa. Anatolios kirjoitti kirjeessä 15, että tiineitä tammoja tulee hoitaa 

hyvin, että niiden raskas varsomistyö helpottuisi. Kuivitukseen pitää käyttää puuhaketta, 

jotta niillä olisi pehmeä makuualusta, josta kuitenkin virtsa menee hyvin läpi.
136

 Tä-

mänkaltaisista ohjeista ei voi päätellä, oliko ohjeiden tarkoitus ainoastaan varmistaa 

terveen varsan saaminen vai myös eläimen hyvinvointi itsetarkoituksena.  
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Antiikin ajan suhtautuminen eläimiin ja niiden oikeudenmukaiseen kohteluun riippui 

hyvin paljon siitä, ajateltiinko niiden olevan järjellisiä olentoja, logoksesta osallisia. 

Valtavirta näytti olleen stoalainen käsitys, että järki, logos kr. λόγοϛ, ja samalla myös 

kieli, olivat vain ihmisen ominaisuuksia. Tämä oikeutti ihmisen olemaan välittämättä 

eläimen kivusta tai tarpeista ja eläinten uskottiin olevan luodut vain ihmisen tarpeita 

varten. Kreikan kielen sanaa τὸ ἄλογoν 
137

 (ilman logosta, järkeä) käytettiin myöhäises-

sä antiikissa hevosesta, ja juuri tuo näkemys eläimistä stoalaisten mielestä oikeutti nii-

den mielivaltaisen kohtelun.  

 

Vain muutamat antiikin kirjailijat, kuten Plutarkhos ja Porfyrios, puolustivat näkemystä, 

jonka mukaan eläimillä oli järki, vaikka huonommin kehittynyt kuin ihmisellä
138

, ja 

siksi niillekin kuului oikeudenmukainen kohtelu.   

 

Märästä ja kuivasta kolerasta 
 

 

Apsyrtos tervehtii kysyjää, sadanpäämies Julios Frontoa, joka halusi tietää koleraksi 

kutsumastaan taudista.  Ensin Apsyrtos kertoi kuivan koleran oireista, joita olivat kuu-

me koko kehossa ja erityisesti kyljissä, työläs ulostaminen, mistä tuli nimitys kuiva ko-

lera. Lisäksi hevosen suu oli rutikuiva ja sillä oli kovasti kipuja. Taudin syy on Apsyr-

toksen mukaan se, että sappi ei päässyt normaalisti poistumaan rakon kautta, koska 

poistumistiehyeet, poroi, kr. πόροι eivät ole kunnolla kehittyneet.
139

 

 

Märän koleran oireita puolestaan ovat omenankeltaiset, hohtavat silmät, turvonnut tur-

pa, hikoilevat korvat ja kyljet. Sairastuneen suu on kuuma ja kielenaluslaskimot keller-

tävät ja hevonen ravistaa itseään valittaen; lisäksi toisinaan hevonen ontui jotain jalkaa, 

missä voi olla myös turvotusta. Virtsa voi olla keltaista tai sapen väristä. Hevonen ve-

nytti itseään makuulla huokaillen.
140

 

 

Oirekuvaukset olivat moninaisia ja moniinkin tautitiloihin sopivia, mutta tässä kirjeessä 

kiinnittää huomiota kolera-sana. Antiikin aikana käytettiin monista taudeista kreikan 
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kielestä peräisin olevia nimityksiä, koska lääkäritkin olivat valtaosin kreikkalaisia. Mo-

net nimitykset säilyivät vuosisatoja aina nykypäivään asti merkitykseltään samaa asiaa 

tarkoittavina. Tällaisia ovat esimerkiksi astma, kr. ἆσθμα , millä tarkoitettiin työlästä 

hengitystä; arthritis, kr. ἀρθρῖτις, mikä puolestaan merkitsi niveltä koskevaa [tulehdus-

ta] tai kihtiä – tai nefriitti, kr. νεφρῖτις, millä tarkoitettiin silloin ja myöhemminkin mu-

nuaisiin liittyvää tai munuaistulehdusta.
141

 

 

Sen sijaan jotkut tautinimitykset ovat saaneet aikojen kuluessa kovasti toisenlaisen mer-

kityksen, kuten tämän kirjeen tauti, kolera. Antiikin aikana sillä tarkoitettiin mitä tahan-

sa tautia, johon on liittynyt ripulia tai vatsakipuja ja ihmisen kyseessä ollen oksente-

lua.
142

 

 

Tässä kirjeessä näkyy myös hippokraattinen tautiselitys, koska yhden elimistön perus-

nesteen, sapen virtauksen estyminen oli aiheuttanut epätasapainon näiden peruselement-

tien välille. Taudin synnyn selityksessä tulee esiin myös termi tiehyt, πόρος.  Sanat po-

ros, kr. πόρος,  ja anarmoi ongkoi, kr. ἄναρμοι ὂγκοι, liittyvät yhteen ja ovat osa Ga-

lenoksen tautien syntyteoriaa, jonka voi ajatella olevan jatkokehitelmä Hippokrateen 

humoraaliopista.  Galenos tarkoitti jälkimmäisellä sanaparilla ἄναρμοι ὂγκοι, jonkinlai-

sia yhteenliittymättömien atomien muodostamaa ainetta tai massaa ja sanalla πόρος, 

tiehyt, niiden tarvitsemaa kulkuväylää. Näiden rakenteiden avulla hän selitti tautien syn-

tyä. Selityksessä keskeistä oli näiden rakenteiden epätasapaino, joka johtui joko liialli-

sesta supistumisesta tai liiallisesta laajentumisesta.
143

  

 

Hippiatrika – kuten sanottu – on hyvin käytännönläheinen kokoelmateos, eivätkä sen 

kirjoittajat juurikaan kerro lääketieteen teorioista. Apsyrtos viittasi tässä kirjeessä kuin 

ohimennen Galenoksen monimutkaiseen teoriaan, johon hän oli hyvinkin voinut tutus-

tua alaa opiskellessaan, mutta hänestä syntyvän kokonaiskuvan perusteella hän tuskin 

oli kiinnostunut koko atomitason teoriasta. Teorioita ei Hippiatrikassa muutenkaan 

työstetä, mutta ne ovat taustalla ja toisinaan niihin viitataan maininnoilla nesteistä ja 

tiehyeistä, kuten tässä kirjeessä.  
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Suolistosairaudet olivat kovin tavallisia hevosten vaivoja, ja niistä kertovissa kirjeissä 

käy ilmi monia seikkoja kirjoittajien, lähinnä Apsyrtoksen, yhteyksistä oman aikansa 

lääketieteen perintöön. Hippokraattinen sairauksien syntykäsitys tulee esiin prognoosin 

korostuksessa ohi diagnoosin. Kuitenkaan hän ei sitoudu tuohon ihmislääkäreiden kes-

kuudessa hallitsevaan teoriaan täyssydämisesti ja esittääkin ajatuksen likaisten käsien 

aiheuttamasta haavatulehduksesta ymmärtämättä varmaan itsekään, miten oikeaan osui.  

 

Ruumiinavauksia tehtiin ja niistä saatuja tietoja sovitettiin yhteen vallitsevien virheellis-

ten fysiologian käsitysten kanssa; tämä ei ollut ihmekään, sillä esimerkiksi verenkierron 

ymmärtäminen oli vielä yli 1000 vuoden päässä.
144

 Eläinten ruumiinavaukset lähensivät 

ihmis- ja eläinlääketiedettä toisiinsa, koska lääkäreille ei ollut eettisistä tai uskonnolli-

sista syistä mahdollista tehdä ihmisten ruumiinavauksia, ja niin he saivat tietoja ihmis-

ruumiin toiminnoista eläinten kautta.  

 

Eläinlääkäreillä käyttämä lääketieteellinen sanasto ja instrumentaatio on osin kopioitu 

ihmislääketieteen piiristä, mikä olikin ymmärrettävä tilanne, ja vallitsee osin edelleen-

kin. Samaten koulutuksessa on todennäköisesti ollut yhteisiä jaksoja, koska esimerkiksi 

Apsyrtos viittaa usein Aleksandrian lääketieteelliseen koulutukseen. Todennäköistä kui-

tenkin on, että eläinlääkärit ovat olleet teorioiden merkitystä korostavissa kouluissa jon-

kinlaista alakastia, ja he saivat oppinsa paljolti käytännön harjoittelun kautta ”isältä po-

jalle” -menetelmällä. Muodollinen koulutus on kaiken kaikkiaan ollut kirjavaa, ja kuka 

tahansa alasta kiinnostunut on voinut toimia eläinlääkärinä. Apsyrtoksen kirjeissä tulee-

kin esiin harmistus puoskareiden toiminnasta. 

 

Eläinlääkäreiden yleinen asenne hevosten kivunlievitykseen oli valtaosin stoalaisen vä-

hättelevän näkemyksen läpitunkema, eikä ”järjettömän” olennon tuskien helpotusta pi-

detty suuren vaivannäön väärtinä. 
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2. Kirjeitä muista vaivoista; konstit on monet sano Apsyrtos 
 

 

Pohdinnat räkätaudin, malleuksen, synnystä 
 

Apsyrtos tervehti Sabinus-nimistä miestä, jota kutsui isännäksi, despotees, kr.δεσπότης  

ja kertoi tekevänsä hänelle selväksi, mikä oli tämä hevosten pahin, usein kuolemaan 

johtava tauti  ja mitkä olivat sen oireet. Sairastuneelta valui sieraimista paksua pahanha-

juista, omenanväristä ikhoor-nestettä
145

, hevonen roikotti päätään, piti kuorsaavaa ääntä 

ja laihtui syömättömyyden takia.
146

 Aina kun hevonen käänsi niveliään, se alkoi ontua 

ja kun se sattui menemään makuulle, se venytti kylkeään nahan alaisen turvotuksen ta-

kia ja myös nivelet täyttyivät pistävällä nesteellä.  

 

Sinänsä Apsyrtoksen kuvauksessa taudista ei ole erityistä mielenkiintoa, mutta hänen 

etiologinen pohdintansa on kiinnostava. Apsyrtos näytti tietävän, että kotieläimistä ai-

noastaan muilla kuin kavioeläimillä on sappirakko. Hän selittikin taudin sapen patologi-

sella virtauksella maksasta lähtevää jännettä pitkin verenkiertoon ja sitä kautta niveliin 

ja lopulta aivoihin tuhoten ne.
147

 Se, että Apsyrtos kertoi sappirakon puutteesta hevosel-

la, paljasti hänen tehneen tarkkoja havaintoja hevosten ruumiinavauksissa.  

 

Puhuttaessa hevosen ruumiinavauksista tulee loogisesti mieleen kysymys, mikä yleensä 

oli hevosten kohtalo ”aktiiviuran” jälkeen. Lopetettiinko ja haudattiinko tai poltettiinko 

niitä; käytettiinkö niiden lihaa ruuaksi?  Kokivatko ne luonnollisen kuoleman vanhuut-

taan, mikä useimpien hevosten kohdalla on epäuskottavaa? Olivatko vakavat taudit siinä 

määrin tavallisia, että hevosia kuoli niihin? Tauteihin kuolleiden hevosten lihaa on tus-

kin käytetty elintarvikkeeksi. Sodassa kuoli hevosia erilaisiin vammoihin ja näitä he-

vosia Apsyrtoskin lienee avannut tauteihin kuolleiden lisäksi. Kilparadoilla ja postihe-

vosina myös vammauduttiin herkästi, eikä näille hevosille luultavasti ollut muuta käyt-

töä.  Hevosia kuitenkin oli antiikin aikana paljon ja siten niiden lihamääräkin huomatta-

va. Hevosten määrästä voi saada vihjeen Herodotoksen Historiateoksesta, missä hän 

kertoo vähä-aasialaisen Aspendoksen kaupungin luovuttaneen Persian kuninkaalle 360 
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valkoista hevosta joka vuosi,
148

 ja Aleksanteri Suuren vaatineen aspendoslaisilta sopi-

musrikkomuksen vuoksi 4000 hevosta vuosittain.
149

 

 

Hevosta ei käytetty uhrieläimenä, eikä sen lihan ravintokäytöstäkään ole juuri maininto-

ja, vaan hevosen tehtävä oli olla ratsu tai keveiden kärryjen vetäjä. Hevosella näyttääkin 

olleen erityisasema kotieläinten joukossa sen ylväyden ja sotakuntoisuuden johdosta.
150

 

Uhrieläimet olivat kotieläimiä, lampaita, vuohia, sikoja ja nautoja, eläimiä, joilla niillä-

kin oli arvoa yhteisölle. Siat ja vuohet olivat kotieläimistä runsaslukuisimpia ja niitä 

uhrattiinkin eniten; kuitenkin härkien uhraaminen on yleisimmin kuvattu uhritoimitus. 

Syynä tähän lienee niiden erityinen arvo ihmisille ja siten ne olivat mieluisia myös ju-

malille.
151

  

 

Pelagonios kertoo ruton hoidosta 
 

Pelagonios aloitti kirjeensä kertomalla, että täytyi tietää millä hoidoilla ja lääkejuomilla 

rutto saadaan karkotettua hevosesta.
152

 Sitten hän paljasti taudin syyt ja kirjoitti, että 

rutto oli seurausta yleisestä heikkoudesta tai liiallisesta kuumuudesta, mutta ei kylmyy-

destä tai nälästä. Rasittava kilpailusuoritukseen pakottaminen pitkän levon jälkeen oli 

altistamassa tautiin, samoin kuin virtsaamattomuus tai runsaan hikoilun ja liikkumisen 

jälkeinen juoman puute.
153

  

 

Hevosen rutto on ollut jotain muuta kuin ihmisen rutoksi sanottu tauti; mahdollisesti 

virusperäinen hyönteisvälitteinen aivotulehdus. Pelagonius pitäytyi ymmärrettävästi 

taudin syitä pohtiessaan elimistön tasapainoa horjuttaviin ympäristötekijöihin, mikä sopi 

hippokraattiseen tautikäsitykseen. 

 

Rutoksi nimetty sairaus on ollut erityisen pelätty koko tunnetun historian ajan. Mitä 

taudilla varsinaisesti tarkoitettiin, ei lääketieteellisessä mielessä ole ollenkaan selvä asia. 

Rutto voidaankin käsittää vakavaksi tartuntataudiksi, joka leviää epidemian lailla. Tun-

netuin ihmisten ruttoepidemiaksi nimetty tapahtuma oli niin sanottu Ateenan rutto Pelo-
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ponnesolaissodan aikaan 400-luvun lopulla eKr. Epidemian aiheuttajaksi on ehdotettu 

muun muassa paiseruttoa, tulirokkoa, pilkkukuumetta, isorokkoa ja pernaruttoa.
154

 Thu-

kydides antaa taudista monipuolisen kuvauksen ja antaa ymmärtää, että se oli tarttuvaa 

laatua, mikä sopi huonosti vallinneeseen hippokraattiseen tautiajatteluun. Tartuntataudin 

käsite oli tuon ajan lääkäreille vaikea ymmärtää, koska mikrobit olivat tuntemattomia, 

vaikka olihan Demokritos esittänyt ajatuksen tautien synnystä vieraiden atomien aiheut-

tamana.
155

 

 

Lääkekasvit tai kasvit yleensä olivat keskeisiä lääkkeiden ainesosia antiikin aikaan ja jo 

kauan aikaisemminkin. Kaksoisvirran maan ja faaraoiden Egyptin kulttuureissa kasvipe-

räiset lääkkeet edustivat noin 80 prosenttia kaikista lääkkeistä; loput jakautuivat eläi-

mistä saataviin ja mineraaliperäisiin. Sama suhde säilyi kreikkalaisessa ja roomalaisessa 

maailmassa. Lääkkeiden liuottimina käytettiin veden ohella olutta, viiniä, etikkaa ja 

hunajaa.
156

 Hippokraattisissa kirjoituksissa on mainittu yli 380 kasvia
157

, ja niistä suu-

rinta osaa käytettiin yhtälailla eläimillä kuin ihmisillä. Kuitenkin jotkut lääkekasvit oli-

vat niin kalliita, että niiden käyttö hevosilla ei ollut tavallista. Esimerkiksi sahrami ja 

mekkabalsami maksoivat painonsa hopeaa.
158

  

 

Ruton hoitoon Pelagonios suositteli lääkesekoitusta, jota juotettiin hevoselle kunnes se 

tervehtyi. Reseptissä oli törmäkatkeroa, piippuruohoa, laakeripuun siemeniä, myrhaa ja 

norsunluupurua viiniin sekoitettuna.
159

 Toinen esimerkki tyypillisestä lääkesekoitukses-

ta oli Eumeloksen tamman jälkeisresepti
160

 kirjeessä numero 15.
161

 Siinä on lääkekas-

vin, tässä tapauksessa fenkolin, keitinveteen sekoitettu viiniä ja öljyä. Sekoitus annettiin 

sierainten kautta kaatamalla ja kiinni jääneet jälkeiset irtosivat.   Fenkoli oli muutenkin 

runsaasti käytetty kasvi antiikin lääketieteen lisäksi maatalouden piirissä. Maatalouskä-

sikirja Geoponika kertoi esimerkiksi viinin stabiloinnista, sekä oliivien ja juuston säilyt-
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tämisestä fenkolin avulla.
162

  Fenkoli on hyvin yleinen kasvi Välimeren ympäristössä, ja 

Marathonin kenttä on saanut nimensäkin fenkolin mukaan.
163

 

 

Apsyrtos kertoo kaviokuumeesta  
 

Tämä kirje alkoi tervehdyksellä Ammonios Aleksandrialaiselle, joka oli lähestynyt kir-

jeellä Apsyrtosta haluten tietää, mistä krithiasis-niminen tauti hevosella johtui. Ka-

viokuumeesta käytetään Hippiatrikassa sanaa krithiasis, mikä tarkoittaa vapaasti suo-

mennettuna ohratautia, voimakkaan viljaruokinnan aiheuttamaa myrkytysluonteista ti-

laa. McCabe on kääntänyt krithiasis-sanan kaviokuumeeksi,
164

 joksi se voidaankin pe-

rustellusti tulkita. Kuitenkaan laaja muinaiskreikan sanakirja ei uskalla nimetä sitä ka-

viokuumeeksi, eng. laminitis, vaan sanoo: ”Disease of horses, surfeit caused by over-

feeding with barley”.
165

 Sairauden kuvailu Apsyrtoksen tekstissä sopiikin yhtälailla lan-

nehalvauksen oireisiin. Lannehalvaus on sairaus, missä liiallinen hiilihydraattien syöttö 

johtaa glykogeenin kertymiseen lihaksistoon ylen määrin ja rasituksessa tämä varasto-

hiilihydraatti hajoaa anaerobisessa energiantuotannossa tuottaen maitohappoa, joka rik-

koo lihassoluja aiheuttaen oireet. Kaviokuume puolestaan on tavallisimmin suoliston tai 

kohdun tulehdusta seuraava myrkytystila, missä kavion sarveisosa irtoaa kavioluusta 

aiheuttaen voimakkaan kaviokivun.  

 

Apsyrtos kuvasi taudin syitä ja oireita:  

 

Kun juoksemisesta hengästyksissään oleva hevonen syö ohraa, 

se ei sula mahassa, vaan leviää kiivaasti nahan alle kiristäen 

koko kehoa ja vetäen sitä kasaan, niin että hevonen ei saa nive-

liään taivutettua ja se kykenee vaivoin virtsaamaan, heittelee it-

seään eikä halua nousta, vaan syö makuultaan.
166

  

 

Ohran syötön vaikutukset nahanalaiskudoksiin ovat epäuskottavia, mutta muuten oireet 

ja oirekuvaus sopii sekä kaviokuumeen aiheuttamaan kipuun että lannehalvauksen oirei-
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siin. Apsyrtos arveli sairauden olevan kavioista lähtöisin.
167

 Toinen seikka hänen teks-

tissään, mikä puoltaa enemmän kaviokuumevaihtoehtoa on lause, missä hän sanoo tau-

din iskevän myös hevosiin, jotka juovat suuria määriä vettä kerrallaan.
168

 Toteamus, että 

hevonen ei tämän taudin sairastettuaan ollut enää samalla lailla työhön kykenevä kuin 

aiemmin,
169

 sopii taas molempiin sairauksiin, koska ne usein ovat kroonisluonteisia ja 

uusiutuvia. On vaikea arvioida, johtuuko muinaiskreikan sanakirjan varovainen kanta 

taudin nimeen filologien epävarmuudesta heille outojen asioiden edessä vai perustellus-

ta varovaisuudesta, koska viljan ylisyöttö aiheuttaa tunnetusti molempia vaivoja. Mc-

Cabe on kuitenkin varma kaviokuumekäännöksen oikeellisuudesta omassa tekstissään. 

 

Apsyrtos kuvailee suoneniskun menetelmiä  

 
Tämä kirje on osoitettu Toranios Baroon -nimiselle henkilölle, jonka ammatista ei ole 

mainintaa kirjeen alussa. Tavalliseen tapaansa Apsyrtos tervehti kirjeen saajaa ja sanoi, 

että hänen oli välttämätöntä selvittää tiedonhaluiselle kysyjälle, mitkä olivat hevosen 

laskimot, joista verta laskemalla taudit olivat helposti hoidettavissa.
170

 

 

Suoneniskentä oli perusterapia lähes kaikenlaisissa vaivoissa. Tärkein paikka suonenis-

kulle Apsyrtoksen mukaan oli kitalaki, missä punktoidaan kolmas tai neljäs kitalaen 

harjanne. Hän lisäsi, että verentulon tyrehtyminen oli hidasta, jos punktio tehtiin kulma-

hampaan viereen. Kitalaki oli käyttökelpoinen, kun hoidettiin esimerkiksi liikalihavuut-

ta, erilaisia kutinoita tai pään vaivoja. Kuumeisilta hevosilta oli paras valuttaa verta 

päästä, ei kuitenkaan päätä taakse taivuttavilta, tetaanisilta hevosilta, koska suonenisku 

kuivattaa niiltä hermoston. Taudin vuoksi syömättömiltä hevosilta ei myöskään ollut 

oikein ottaa verta. Syömättömyys johtui kilpailustressistä ja siitä, että hevoset eivät ky-

enneet palkintoja lunastamaan, eivätkä myöskään astumaan kiimaista tammaa, vaan 

etenivät kavion kuumottavilla kärjillä. Niiltä piti iskeä suonta vuohisista ristiin etu- ja 

takajaloista. 
171

 

 

                                                 
167

δοκεῐ  γὰρ διὰ τῶν ποδῶν ἐκπίπτειν τὸ ἀρρώστημα, Hipp.Berol. VIII,2.     
168

συμβαίνει δὲ καὶ τοῦτο πολλάκιϛ ἐν τῆ ὁδοιπορία ᾒ καὶ ἐλθόντι ἐπὶ ποτὸν  λάβρως ἐφελκύσασθαι τοῦ  

πόματοϛ, καὶ    ὡσαύτωϛ συνδεσμεῐται. . Hipp.Berol., VIII,3. 
169

 περιγενόμενοϛ δὲ ἐκ τοῠ πάθουϛ τούτου, εἰϛ τὴν χρῇσιν οὐκ ἔχει τὴν αὐτὴν δύναμιν τὸν λοιπὸν 

χρόνον. Hipp.Berol. VIII, 3.
170

 Hipp.Berol, IX, 1. kefalaion θ ’ 
171

 Hipp.Berol, IX, 1–2. 



41 

 

 

 

Apsyrtos kertoi, että kritiasiksen, ohran ylensyötön, aiheuttaman taudin sanottiin olevan 

parannuskeinojen ulottumattomissa. Se aiheutti pitkäaikaista nivelten kankeutta. Niiltä 

myös piti laskea vuohisista verta samaan tapaan. Sairaus iski, kun hevosta ruokittiin, 

kuten raskaan hengityksen vuoksi oli tapana. Sellainen hevonen kiskoi ilmaa sieraimet 

suurina, hikoili reisien välistä ja oli kyljet märkinä. Vehnän syöttämisellä kuntoutustar-

koituksessa oli sama seuraus. Sellaiselta tuli ottaa verta ryntäiltä ja olkavarresta. Apsyr-

tos jatkoi viittaamalla pyhiin toimituksiin: ”Kaulan suonia ei tule avata, sillä ne ovat 

uhritoimituksessa ja tainnutuksessa käytettäviä suonia ja niistä kasvaa myös selkäydin. 

Jotkut kyllä sanovat, että hurjilta hevosilta voisi ottaa verta noista suonista, mutta meistä 

on parempi ottaa verta jaloista ja olkavarsista. Ne ovat sairaan paikan alapuolella ja tau-

din kannalta vaarattomampia.”
172

 

 

Edelleen Apsyrtos kirjoitti, että kun jalkaan tuli nyrjähdys tai hiertymä kilpailuissa ja 

kun vamma on tuore, tuli ottaa verta ruununrajasta sisä- tai ulkopuolelta, mutta itse ka-

viosta ei. Jotkut sanovat, että jänteiden alla oli verivarasto, mutta meistä ei ollut järke-

vää niitä kohtia punktoida. Jos kutinatautia esiintyi pitkin runkoa tai joissain paikoissa 

tai jäkälämäistä tai rokkomaista ihottumaa, piti niitä hoitaa verenlaskulla vuohisista tai 

olkavarresta. 
173

 

 

Suonenisku hoitomuotona liittää hevoslääketieteen hippokraattiseen elimistön nesteiden 

tasapainon häiriöiden pohdintoihin ja suonenisku on varmasti ollut tuttu kaikille tuon 

ajan hevoslääkäreille. Mainintoja asiasta on Hippiatrikan kirjoittajien lisäksi ainakin 

myös Columellalla. Hän kehottaa laskemaan etujaloista verta lapajäykiltä hevosilta 

useana päivänä ja laittamaan verenlaskukohtiin sontahauteet, jotta hevonen ei kohtuut-

tomasti heikentyisi.
174

  Pään laskimot olivat myös suosittuja verenlaskun paikkoja, sillä 

pään ajateltiin olevan monien tautien ”pesäpaikka” ja siksi hoidon kohde.
175

 Pelagoni-

uksen sanotaan olleen erityisen innokas suoneniskun käyttäjä.
176

  Hän oli jopa sitä miel-
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tä, että terveiltäkin hevosilta tulisi ottaa verta, koska ”usein verentungos vahingoittaa 

myös terveitä hevosia.”
177

 

 

Verenlaskua oli harjoitettu Egyptissä ja Mesopotamiassa jo kauan ennen Hippokratesta, 

joka asiasta on kirjoittanut.
178

 Aristoteles kuvasi monenlaisia hevosten tauteja oireineen, 

mutta antoi niihin vain yhden hoitovaihtoehdon, verenlaskun.
179

 Kuitenkin meidän tie-

toomme tulleen teoreettisen pohjan suoneniskulle esitti ensimmäisenä Erasistratos 

(n.330–250 eKr.). Hänen mukaansa sairaudet johtuivat verentungoksesta, kr. πληθώρα, 

ja veren lasku poistaa elimistön homeostaasin häiriön.
180

 

 
Apsyrtos pohtii, onko verenlasku aina hyväksi hevoselle
 

Vaikka suonenisku oli hevoslääketieteen perusmetodeja, Apsyrtos esitti siitä kriittisiä 

huomiota. Suoneniskennän vasta-aiheista, kontraindikaatioista, Apsyrtos kirjoitti Ak-

haikos Nikaokselle, joka kirjeen mukaan oli kovin tiedonjanoinen lääketieteestä ja halu-

si tietää, oliko suoneniskentä parasta hoitoa. Apsyrtos sanoi yks’kantaan, että ei ole ja 

vetoaa hevoslääkäri Eumelokseen, joka sanoi, että ei ollut hyvä totuttaa hevosta ve-

renottoon. Apsyrtos kuitenkin lisäsi, ettei tiennyt syytä kollega kertonut syytä käsityk-

selleen, mutta itsekin oli sitä mieltä, että suoneniskennällä voitiin sairastuttaa hevo-

nen.
181

 

 

Verenlaskun rajoituksia Apsyrtos käsitteli myös kirjeessään myös Sextus Numenuksel-

le. Hän korosti jälleen, että ylirasittuneista hevosista ei pitäisi verta ottaa, sillä se kuivat-

ti jänteet, ja punktoinnin kohteena oli parempi olla itse jänteet. Verenlasku voi myös 

aiheuttaa kiihtymistilan, jolloin hevosen ruokinnassa piti jättää ohra pois.
182
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 πολλάκιϛ καὶ ὑγιαίνονταϛ ἵππουϛ πλῆθοϛ αἵματοϛ βλάπτει Hipp.Berol.,  XLII,4. 
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 Porter1997, 57. 
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 McCabe 2007, 4. 
180

 Vuorinen 2010, 116. 

εἴρηται δὲ καὶ Εὐμήλῳ ἱπποιατρῷ μάλιστα δεῖν μὴ ἐθίζειν τοὺς ἴππους αἷμα ἀφαιρεῖν, οὐκέτι δὲ 
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νοσοποιοῦμεν.
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Edelleen varoituksen sanaa Apsyrtos jakoi Anion Aleksandrokselle kirjoittaessaan hä-

nelle, miten suoneniskusta seurasi helposti turvotusta kylkiin takapolvien ja lapojen 

tienoille. Lisäksi hevonen saattoi alkaa ontua.
183

  

 

”Että kastraateilta ei saa ottaa verta”
184

 otsikoidussa kirjeessä Demetrios Pappos -

nimiselle hevoslääkärille Apsyrtos kirjoitti, että suonenisku oli vahingollista ruunahe-

vosille, koska niistä tuli edelleen heikkovoimaisempia työssä ja lisäksi suonenisku aihe-

utti ruunille pistokohtaan tulehduksia.
185

   

 

Hippokrates puolestaan kertoi, että hevosen tila pitää tuntea ennen verenlaskua, ja että 

eri taudeissa veri oli erilaista. Hyväkuntoisilla hevosilla verta oli runsaasti ja se on kel-

lertävän punaista. Kun hevosen tilanne oli näin hyvä, hän kehotti laskemaan verta ja 

niin ennalta ehkäisemään sairauksia. Heikkojen hevosten veri oli puolestaan kirjavaa ja 

vaahtoavaa. Kritiasis-taudissa, joka on lähinnä tulkittava kaviokuumeeksi, veri oli mus-

taa ja takertuvaa.  Hippokrateen kirjeessä kiinnittää huomiota usko verenlaskun ennalta-

ehkäisevään vaikutukseen. Yleensä verenlasku oli sairauden hoitokeino, mutta sillä 

näytti olleen myös laajempia käyttömahdollisuuksia.
186

 

 

Apsyrtoksen ja muidenkin runsaista varoitteluista suoneniskun suhteen voi päätellä, että 

oli kokeneita praktikkoja, jotka olivat toimissaan joutuneet näkemään monenlaisia 

komplikaatioita hyvää tarkoittavien operaatioiden jälkeen. He olivat oppineet välttä-

mään yltiöpäisiä kirurgisia toimenpiteitä kokemuksen kautta ja ajattelemaan kuten (tuo 

”oikea”) Hippokrates: ”Käytännön työssä ei pidä nojautua vain uskottavalta näyttävään 

teoriaan, vaan myös kokemukseen ja järkeen”.
187

 Hippiatrikan kirjoittajista kritiikittö-

mimmin verenlaskuun suhtautui Pelagonius, joka suositteli sitä myös terveille hevosille, 

kuten edellisestä kirjeestä kävi ilmi. Hänen sanotaan olleen harrastelija hevospraktiikan 

alalla, vaikka maineessa Rooman kilpahevospiireissä olikin.
188
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Jumalten elämännesteen, ikhoorin, käytöstä profaanissa yhteydessä 
 

 

Tässä kohdin Apsyrtos otti esille ikhoor-sanan
189

, jolla useimmiten tarkoitetaan jumal-

ten suonissa kulkevaa kellertävää ainetta, joka ei ole verta. Homeroksen Ilias-

runoelmassa asia tuodaan esiin: 

 

ῥέε δ' ἄμβροτον ἇιμα   θεοῖο, ἰχώρ, 

οἷός πέρ τε ῥέει μακάρεσσι θεοῖσιν
190

 

 

ja vuoti jo kuolematon jumalhurme [ikhoor], 

herkkä mi suonissaan heloneste on autuahilla
191

 

 

Kuitenkin sanalla voidaan tarkoittaa myös eläinten seerumia
192

 ja märkäisiä eritteitä.
193

 

Apsyrtos käytti märkäisestä sierainvuodostakin ikhoor-nimitystä
194

, mikä voisi homee-

risista teksteistä vaikuttuneelle lukijalle olla häväistys. 

 

Apsyrtos viittasi taas Eumelokseen ja kertoi, että matkarasitustilan takia ikhoor-nesteet 

olivat erillään verestä, mikä nähtävästi oli hänestä epätoivottu tila. Kun tässä tilanteessa 

suonta iskettiin, valui ulos vain verta, mikä ei hyödyttänyt eläintä
195

. Kun hevonen sai 

levätä seuraavaan päivään, tilanne korjaantui ja silloin myös ikhoor-neste virtasi takaisin 

suoniin ja sitä kautta pois hevosesta suonta iskettäessä.
196

  

 

Hippiatrikan kreikka on myöhäisantiikin käytännöllistä kreikkaa vailla pyrkimyksiä 

korkeakielellisiin ilmaisuihin, ja siksi jumalten elämännestettä kuvaava sana voitiin ot-
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 Seerumi on veren nesteosa, mistä fibrinogeeni on poistettu. Seerumi on väriltään kullankeltaista ja 

läpikuultavaa, minkä voi kuvitella olevan omiaan kuvaamaan jumalten ”verta”. 
193

 Liddell & Scott 1996, 846. 
194

 Hipp.Berol, II, 1. 
195

 ὄτι ὁδοιποροῦντος τοῦ ἵππου χωρίς εἰσιν οἵ ἰχῶρες καὶ οὺ μεμιγμένοι τῶ αἵματι. παραυτὰ οὖν ἐὰν 

φλεβοτομῇς, ὄψει τὴν ῥύσιν μόνου τοῦ αἵματος, καὶ πρός τὸ μηδὲν ὠφελῆσαι ἀδικήσεις τὸ ζῷον. 

Hipp.Berol, X, 3. kefalaion ’ 
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taa arkisempaankin käyttöön.
197

 Toisaalta jo Aristoteles käytti ikhoor-sanaa eläimistä 

kirjoittaessaan.
198

 

 

Apsyrtoksen ohje silmän leukooma-tapausten ja silmään tulleen iskun hoi-

dosta  
 

Kirjettä ei ole osoitettu kenellekään. Siinä Apsyrtos kuvaili silmään tulleita tautitiloja, 

jotka aiheuttavat erilaisia leukoomiksi
199

 kutsuttuja läiskiä sarveiskalvolle. Samalla hän 

osoitti runsasta teoreettista tietämystä silmävammojen erotusdiagnostiikasta ja termino-

logiasta. Hän kirjoittaa: ”jos silmä alkaa vuotaa, siihen kehittyy glaukooma
200

, albu-

go
201

, sarveiskalvon samentuma tai siihen tulee haava, niin että silmä muuttuu valkoi-

seksi, silmästä poispäin kulkevasta poskilaskimosta tulee päästää verta.”
202

 Sitten Ap-

syrtos moitti niitä, jotka lyövät suonta ohimolaskimoista, ja sanoi, että he aiheuttivat 

silmälle pahaa. Hyödyttömäksi hän kuvaili kaikenlaista suoneniskuhoitoa, jos glaukoo-

ma oli jo täysin kehittynyt. Silmään kehittyi tällöin hyalooma
203

.
204

   

Oikean laskimon valintaperuste jää arvoitukseksi samoin kuin silmän sameutta aiheut-

tavien vaivojen diagnosointi. Kuitenkin tekstistä saa käsityksen, että Apsyrtos osasi 

erottaa parantumattomat silmäsairaudet, kuten silmänpainetaudin ja harmaakaihin mah-

dollisesti vähitellen korjaantuvista sarveiskalvon traumaattisista vaurioista, koska ei 

suositellut niihin suoneniskentää hoidoksi.  
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Iskuperäisen silmävamman hoidosta kertovaa kirje on osoitettu Apsyrtoksen  Hippokra-

tes-nimiselle kollegalle ja hevoskasvattajalle. Apsyrtos valitteli kirjeen alussa, miten 

hevosten sukukunta näyttää jäävän huonolle hoidolle silmävaivojen suhteen, ja kirjoitti, 

että ainakin Hippokrateen tuli tietää apukeinot.  Apsyrtoksen harmittelusta voi päätellä, 

että silmäsairauksien hoito oli hänen mielestään tärkeää. Saman johtopäätöksen voi teh-

dä edellisen kirjeen runsaasta silmävaivojen sanaston käytöstä, ja edelleen tämän eri-

koisalan hallinnasta voi arvella, että Apsyrtos oli saanut muodollista koulutusta silmä-

sairauksien hoidossa. Hippiatrikassa on kuitenkin runsaasti silmävaivoihin liittyviä 

tekstejä suhteessa muista sairauksista kertoviin kirjoituksiin: Apsyrtoksella neljä kirjet-

tä, Hierokleella kaksi, Eumeloksella kaksi ja Theomnestoksella, Anatolioksella ja Pela-

goniuksella kullakin yksi. Lisäksi aiheeseen liittyviä lyhyitä ohjeita tai reseptejä on 46 

kappaletta.
205

 Egyptiläisessä lääketieteessä silmäsairaudet ja niiden hoito olivat tärkeitä 

alueita, mikä käy ilmi Ebersin papyruksesta.
206

 Tämä seikka voisi antaa pienen lisän 

niihin aihetodistuksiin, jotka viittaavat Apsyrtoksen olleen opissa Aleksandriassa.  

 

Sarveiskalvoa vahingoittaneen iskun hoidoksi Apsyrtos suositteli muun muassa mielui-

ten äsken teurastetun lampaan reisiluun ytimen rasvaa. Ankan tai muun kotoisan siivek-

kään rasva kelpasi myös levitettäviksi vaurioituneeseen silmään.
207

 Silmää, joka on jo 

sameutunut, piti hoitaa suoneniskulla posken yläpuolisesta ohimolaskimosta. Jos silmä-

vuoto oli sitkeää, silmän ympäristön polttohoitoa voi käyttää. 

 

Silmävammat, niin traumaattiset kuin tulehdukselliset, olivat hyvin tavallisia. Kilpa-ajot 

olivat tavallisia tapaturmaisten silmävammojen lähteitä. Hylandin mukaan näön huono-

neminen olikin suurin uhka hevosen terveydelle ja käyttökelpoisuudelle Rooman suu-

ruuden aikaan.
208

 Väite saattaa olla liioittelua, koska jalkavammat ovat nykyään yleisin 

syy hevosten poistumiselle aktiivikäytöstä, eikä tilanteen voi ajatella muuttuneen vuosi-

satojen kuluessa.  
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Antiikin ajan silmähoidot perustuivat erilaisiin voiteisiin, kuten paljolti nykyäänkin. 

Hoitojen merkitys parantumiselle oli kyseenalaista  Hylandin  mukaan
209

, vaikka toisen-

laisiin johtopäätöksiinkin Apsyrtoksen neuvojen perusteella voisi tulla.  

 

Päästäisen purema taudin aiheuttajana 
 

 

Tässä kirjeessä Apsyrtos kuvaili päästäisen pureman aiheuttamaa vaarallista tilannetta. 

Hän kertoi, että päästäisen purema aiheutti voimakkaan turvotuksen puremakohtaan ja 

kuolemanvaaran tiineelle aasitammalle, jos päästäinenkin sattui olemaan tiineenä.
210

  

Päästäisen puremaa pidettiin jo varhain vakavan taudin aiheuttajana. Aristoteleen mu-

kaan se oli hevosten äkillisten laidunkuolemien tärkeä syy.
211

 Columella ei omassa teks-

tissään sano aivan näin jyrkästi, mutta kertoi pureman aiheuttavan tavallista vakavam-

man tulehduksen, johon auttoi muun muassa kuolleen päästäisen käyttö linimentin ta-

paan.
212

 Myös Apsyrtoksen teksteissä tulevat päästäis-asiassa esiin maagiset ennaltaeh-

käisykeinot. Hän neuvoo käyttämään kuollutta päästäistä amulettina uusia puremia vas-

taan.
213

 

 

Päästäisen syyllistäminen kotieläinten kuolemista on oudon kuuloinen asia. Tiedetään 

kuitenkin, että osa päästäisistä erittää puremakohtaan myrkkyä
214

, joten antiikin ajan 

käsityksille voi osoittaa ymmärtämystä, vaikka ne tuskin purevat laiduneläimiä. Colu-

mella kirjoitti, että päästäinen hyvittää hengellään tekemänsä ilkityön, ja kuolee eläintä 

purtuaan. Päästäinen on kissoille helppo saalis, mutta niin pahanmakuinen, että ei niille 

kuitenkaan ravinnoksi kelpaa. Tämän vuoksi päästäisiä löytyy kuolleina pelloilta hel-

posti, ja Columellan tieto saa kohtalaisen selityksen. 
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Hoitovirhe Theomnestoksen kertomana 
 

 

Theomnestos kertoi yskän ja keuhkorepeämän syistä ja uskoi keuhkovaurion taustalla 

olevan aidan tai ojan yli hyppääminen, koska keuhkokalvot olivat kaikista ruumiin kal-

voista heikoimpia. Hoitotoimiin liittyvässä osassa hän ensin kertoi eräästä sotilaasta, 

joka oli lähes turmellut hyväsukuisen ja arvokkaan hevosensa. Tuo sotilas, jota Theom-

nestos kutsui harrastelijaksi, oli sitonut hevosensa pään ylös ja väkisin kaatanut sen  

kurkkuun onton sarven avulla ohutta suolaliuosta suuren määrän kerralla, mikä oli valu-

nut keuhkokalvoille ja siitä syystä kirpeät ikhoor-nesteet olivat porautuneet syvälle 

keuhkokalvoille ja tehneet sinne haavaumia ja siten  saattaneet hevosen riutuvaan kun-

toon.
215

 Sotilas oli käsittänyt aiheuttaneensa hevosensa kärsimyksen. Theomnestos antoi 

itkevälle ja valittavalle sotilaalle tilalle uuden, huonosukuisen, mutta terveen hevosen ja 

otti sairaan hevosen itselleen. Sitten Theomnestos kertoo lakonisesti parantaneensa soti-

laan pilaaman hevosen, niin että siitä tuli jälleen kilpahevonen, joka miellytti kuningas-

takin niin, että hevonen päätyi hänen omistukseensa.
216

  

 

Theomnestos oli ainoa Hippiatrikan kirjoittajista, joka kertoi omista hevosistaan. Hänen 

edellä kuvatussa kirjeessään oli harvinainen viittaus hevosen hoitotoimenpiteestä johtu-

van sairauden aiheuttamaan inhimilliseen murheeseen.  Hän oli myös ainoa, joka ei en-

sinkään viitannut maagisiin hoitoihin. Theomnestos siteerasi usein humoraaliteoriaa ja 

oli kiinnostunut tautien etiologiasta, mikä ei oikein perinteiseen ”humoraatikko”-

näkemykseen sopinut; nämä viittaavat siihen, että hänellä oli ehkä ollut muodollinen 

lääketieteen koulutus eikä hän ollut sotilas, vaikka matkusti armeijan mukana. Hän on 

myös muita enemmän huolissaan ammattikuntansa maineesta ja eläinsuojelusta. Hänen 

edellinen katkelmansa voidaan tulkita osoitukseksi siitä: hän on korjannut toisen teke-

män hoitovirheen hevosen parhaaksi ja saattanut asian hallitsijalle asti tiedoksi.
217
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 στρατιώτης, δοκῶν εἶναι φιλόκαλος, ἴδιον ἵππον ἅπαξ τῆς ἡμέρας ἁλῶν ὑπέρκορον ἐποίει τοῦτον τὸν 

τρόπον· κέρας ἔχων κοῖλον, ἁλῶν ἐπλήρου τοῦτο, καὶ ἀνατείνων τὸν ἵππον καὶ διανοίγων αὐτοῦ τὸ 

στόμα, ἐνέχει τοὺς ἅλας εἰς τὴν φάρυγα ἀθρόον, καὶ πάλιν ἀνεκρέμα, ἵνα ἐμπίπτωσιν ἅλες. τὸ γὰρ ἅλας 

ὂν λεπτυντικόν κατερρύη τῷ πνεύμονι, καὶ καταστάζοντες ἰχῶρες δριμύτατοι διέφαγον εἰς βάθος τὸν 

ὑμένα τοῦ πνεύμονος, καὶ ἕλκος  ἐργασάμενοι φθίσει περιέβαλον τὸ ζῷον. Hipp.Berol. VII, 7-8. 
216

 Hipp.Berol. VII,7-8. kefalaion ζ’ 
217

 McCabe 2007, 181–191. 



49 

 

 

 

Apsyrtoksen ohjeet leuanaluspaiseen hoitoon ja yhteydet sarmaatteihin 
 

 

Ensin Apsyrtos tervehti kirjeen saajaa Dama Laodikealaista, jota kutsui hevoslääkäriksi. 

Hän kertoi, miten monet antoivat hevosen leuanaluksen infektiiviseen turvotukseen 

hyödyttömiä hoitoja. Muiden hevostietäjien hoitoja Apsyrtos toisinaan arvosteli, ja siitä 

voi päätellä, että hän katsoi voivansa tietämyksensä perusteella asettua toisten yläpuo-

lelle.
218

  

 

Apsyrtos kertoi, miten hyödyttöminä hän piti erilaisia hauteita ja voiteita ja sanoi sitten, 

että tulehduspesäkkeen poisto leikkaamalla oli paras hoito. Samalla hän viittasi aleksan-

drialaiseen koulukuntaan, jonka oppien mukaan toimitus olisi tehtävä.
219

 Tämäkin kirje 

viittaa siihen, että Apsyrtos olisi saanut koulutusta Aleksandriassa, tai sitten tuon kau-

pungin maine kirurgian kehittäjänä vain tulee esiin Apsyrtoksenkin kautta.
220

 

 

Kuvailtuaan paiseiden leikkausmenetelmää ja jatkohoitoja Apsyrtos kertoi, että kastroi-

duille hevosille tätä [rauhas]turvotusvaivaa ei tullut ensinkään, eikä märkä juossut, vaan 

märkäpesäkkeet kuivuivat niillä heti alkuunsa.
221

 Tämä käsitys näytti tulleen sarmaateil-

ta
222

, joiden kanssa Apsyrtos on ollut todennäköisesti tekemisissä ollessaan Rooman 

armeijan mukana Daakian rintamalla. Sarmaatit olivat tunnustettuja hevostietäjiä ja heil-

lä oli oma hevosrotu, jota Apsyrtos kehui nopeaksi. He kastroivat hevosensa jo niiden 

ollessa vastasyntyneitä ja tämä toimenpide tehtiin Apsyrtoksen saaman käsityksen mu-

kaan ennaltaehkäisynä pääntautia vastaan.
223

 Kirjeessä 99 tämä seikka tulee esiin. Ensin 

hän kuvaili tarkasti hevosen kastraation leikkausmenetelmää ja komplikaatioiden hoi-

toa, sitten hän varoitteli piilokiveksisen hevosen leikkaamisen riskeistä, ja sanoi: ”Jos 

hevonen kastraation jälkeen noustuaan hirnuu, sen on vaikea selvitä leikkauksesta hen-

gissä”.
224

 Sitten hän kirjoitti pontevasti samasta asiasta mitä oli sanonut leuanalus-

                                                 
218

 Hipp.Berol.XX, 1. 
219

 Hipp.Berol.XX, 2. 
220

 McCabe 2007, 134. 
221

τοῖς δὲ ὀρχοτομουμένοις οὐ συμβαίνει μετεωρίζεσθαι αὐτας οὐδὲ ὑποτρέχειν τὸν ἰχῶρα, ἀλλὰ καὶ τὰς 

ἐκ γενετῆς ἐγξηραίνεσθαι. Hipp.Berol.XX,4. kefalaion ’ 
222

 Sarmaatit olivat iranilaista alkuperää oleva paimentolaisheimo, joka oli siirtynyt ajanlaskun alkuun 

mennessä länteen Tonavan alueelle päätyen  Rooman klienttiasemaan Augustuksen aikaan.  Max Cary ja 

John Joseph Wilkes teoksessa The Oxford Classical Dictionary  2003, 1357.  
223

 McCabe 2007, 153–154. 
224

 ὄταν δὲ ἀναστὰς μετὰ τὴν ἐκτομὴν χρεμετίσῃ, ῥαδίως οὐ περιγίνεται. Hipp.Berol.XCIX,1 
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paiseiden hoidon yhteydessä: ”Täytyy tietää, että kastroidut eivät sairastu pääntautiin, ei 

niitä vaivaa reuma jäsenissä eivätkä ne kehitä rauhasturvotuksia leukaperiin.”
225

 

 

Valjastuksen aiheuttamien niskavaurioiden syiden ja hoidon pohdintaa  
 

 

Apsyrtoksen kommentti asiaan oli jälleen kirjeen muodossa, ja nyt neuvojen kysyjänä 

oli Orion Aleksandrialainen, jota Apsyrtos tapansa mukaan tervehti.  Apsyrtos  mainitsi  

joidenkin yrittävän korjata niskan asentovirheitä  erilaisilla sitomisilla, mutta hän sanoi, 

ettei näin saavuteta mitään hyvää. Sen sijaan hän kertoi, että ”meidän löytömme on tä-

mä”
226

, ja antaa omat valjastus- ja lääkehoito-ohjeensa tilanteen korjaamiseksi. 
227

  

 

Samasta asiasta kirjoitti Hierokles. Hän viittasi tekstinsä alussa Apsyrtokseen, ja kirjoit-

taa, että kyseisen niskan pullistumavaivan tarkempi nimitys oli parasta antaa Apsyrtok-

sen huoleksi. Lausahduksessa käy ilmi jälleen Apsyrtoksen tunnustettu asema hevostie-

täjien joukossa ja samalla Hierokleen tapa viitata Apsyrtoksen teksteihin.  

 

Hevosen käyttö työssä oli suuresti riippuvainen sen kunnollisesta valjastamisesta. Var-

sinaisiin maataloustöihin käytettiin muuleja ja härkiä ja hevosia käytettiin ratsastukseen 

ja keveisiin vetotöihin.
228

 Syyksi on esitetty, että kreikkalaiset eivät osanneet, sen 

enempää kuin roomalaisetkaan, valjastaa hevosta oikein, vaan että he olisivat käyttäneet 

samanlaista iestä kuin härillä käytettiin, mikä vei suuren osan hevosen vetotehosta
229

 ja 

ehkä aiheutti Apsyrtoksen kuvaamia niskavaurioita. 

 

Hevosen valjastukseen kuuluivat myös kuolaimet.  Linda Kalofin mukaan antiikin aika-

na käytettiin teräviä tai piikikkäitä kuolaimia, jotta hevoset olisivat helpommin hallitta-

vissa. Hän perustaa ajatuksensa siihen, että antiikin ajan taideteoksissa hevosilla on suu 

auki ja ilme tuskainen.
230

 Tämä ajatus voi olla jonkin verran liioiteltu ja tukeutuu  taide-

historialliseen tulkintaan, missä taiteellisista tehokeinoista on vedetty  johtopäätöksiä, 

                                                 
225

 δεῖ δὲ εἰδέναι, ὄτι οἱ ὀρχοτομούμενοι εἰς μᾶλιν οὐκ ἐμπίπτουσιν οὔτε ὑπὸ ῥεύματος ἐνοχλοῦνται κατὰ 

τῷν σκελῶν οὔτε χοιράδας ποιοῦσιν. Hipp.Berol.XCIX,3. 
226

ἐν οἷς [ἔκπτωσι] τινες ἐπιδέσμοις χρώμενοι διὰ τῶν πλαστιγγων καὶ κειριῶν οὐδὲν ἀγαθὸν ποιοῦσιν. 

ἡμέτερον δὲ εὕρημα τοῦτο Hipp.Berol.XXIV,1. 
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 Hipp.Berol.XXIV, 1–2. kefalaion κδ’ 
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 Michael H. Jameson ja John Kinloch Anderson teoksessa The Oxford Classical Dictionary  2003, 45, 

728.  
229

 Kalof 2011, 4. 
230

 Kalof 2011, 4. 
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jotka eivät ole oman hevosaiheisen kuvakokoelmani mukaan kiistattomiakaan.
231

 Piik-

kikuolainten käyttöön kuitenkin viittaa Vergiliuksen maatalousrunoelman kolmannen 

kirjan muutamat rivit.  

 

Hinc vel ad Elei metas et maxima campi 

sudabit spatia et spumas aget ore cruentas 

Belgica vel molli melius feret esseda collo 

Tum demum crassa magnum farragine corpus 

crescere iam domitis sinito: namque ante domandum 

ingentis tollent animos, prensique negabunt 

verbera lenta pati et duris parere lupatis. 

 

Tästä alkaen hevonen hiestyköön Olympian ajoradan suo-

rilla ja kaarteissa, sylkeköön veristä vaahtoa suustaan tai 

kiskokoon pehmeällä niskalla belgialaisia sotavaunuja.  

Vasta kun hevoset on kesytetty, anna uljaan varren 

kasvaa vapaasti rehuviljan voimalla. Ennen kesyttämistä 

ne uhoavat hillitöntä voimaa, eivät siedä kiinniottamista 

tai notkeaa piiskaa eivätkä tottele teräväpiikkisiä kuo-

laimia.
232

 

 

Hyland antaa terävien kuolaimien käytölle uskottavan selityksen. Ratsusotilas joutui 

pitämään taistelutilanteessa ohjia yhdessä kädessä, yleensä vasemmassa, ja samassa 

kädessä ehkä vielä kilpeäkin, jotta oikea käsi olisi vapaa keihään tai miekan käytölle. 

Tässä tilanteessa hevosen tuli olla hyvin herkkä ohjilla annetuille käskyille ja kovilla 

kuolaimilla pyrittiin tätä herkkyyttä varmistamaan.
233

   

 

                                                 
231

 Olen kiertänyt lukuisia eurooppalaisia antiikin kokoelmia sisältäviä museoita omilla tai Oulun yliopis-

ton antiikin opetussuunnan matkoilla, joista on kertynyt kymmeniä hevosaiheisia valokuvia. Kuvia on 

Berliinin Altes Museumista ja Pergamon-museosta, British Museumista Lontoosta, Roomasta, Ateenan 

arkeologisesta ja Akropolin museoista ja Istanbulin arkeologisesta museosta. Tämän kuva-aineiston pe-

rusteella Kalofin väite on epäuskottava ja jättää huomiotta hellenistisen veistostaiteen pyrkimyksen dra-

maattiseen kuvaukseen, missä Pedleyn sanojen mukaan kuvanveistäjät tutkivat uusia ja liioittelevia näkö-

kulmia hahmojen liikkeistä ja samalla väkivaltaisia teemoja. Pedley 2002, 339. 
232

 Verg. Georg.3, 202–208. 
233

 Hyland 1990, 138. 
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Piikikkäiden kuolaimien käytössä on varmaankin ollut omat ongelmansa. Terävillä kuo-

laimilla aiheutetaan väkisinkin vammoja suuhun ja sitä kautta täysin toimimattomia ja 

kivun pelon takia panikoivia hevosia, joista ei ole hyötyä taistelussa tai työssä. Onkin 

luultavaa, että kovia kuolaimia käytettiin erityistilanteissa, missä hevoset olivat poikke-

uksellisen kiihdyksissään, kuten kilparadoilla, missä hevosvaljakoilla oli tarkoitus voit-

taa iso palkinto hinnalla millä hyvänsä, eikä tapahtuman jälkeisestä hevosen kunnosta 

ollut juurikaan väliä. Joissain koulutustilanteissa niiden käyttö on voinut tulla kyseeseen 

hetkellisesti, mutta tietenkin on voinut olla hevosen omistajia silloin, niin kuin nyky-

äänkin, jotka uskovat koviin otteisiin lopulta omaksi ja hevosensa vahingoksi. 

 

Kovien kuolaimien käyttöä Ksenofonkaan ei puolusta kuin erityistilanteissa. Hän kir-

joittaa:  

 

”Jos haluaa tehdä käyttökelpoisesta sotahevosesta näyttä-

vämmän ja katseita keräävämmän ratsastaa, pitää olla 

kiskomatta suuta kuolaimilla ja piiskaa käyttämättä, vaik-

ka se monien mielestä onkin hyvä ratkaisu. Näin tehden 

kaikki kääntyy heidän haluamaansa lopputulosta vas-

taan.”
234

  

 

”Ensiksikin pitää hankkia vähintään kahdet kuolaimet. 

Niistä toiset olkoot sileät sopivan kokoisine läppineen; toi-

set taas kovemmilla ja matalammilla kielekkeillä ja terä-

villä hampailla varustetut. Kun hevonen ottaa suuhunsa 

nuo kovat kuolaimet, sylkee se ne kauhuissaan pois. Kun 

sitten hevonen ottaa suuhunsa sileät kuolaimet saatuaan 

ensin kokemuksen toisenlaisista, se nauttii niiden pehmey-

destä, ja tekee samat asiat kuin kovien kuolaimien kans-

sa.”
235

 

 

Edelleen kengityksen kehitys on ollut merkittävä hevosten työkykyyn vaikuttava asia. 

Karkeat tiet kuluttivat kavioita niin, että jo parin päivän käyttö saattoi saada hevosen 

                                                 
234

 Ksen. 10. 1. 
235

 Ksen. 10. 6. 
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ontumaan. Sotahevosten laukkarasitus karkeilla pohjilla oli erityisen kuluttavaa kavioil-

le. Roomalaiset osasivat suojata kavioita eräänlaisilla sandaaleilla, mutta niiden käyttö-

kelpoisuus työssä on varsin epävarmaa ja niitä käytettiinkin paljolti kaviovammojen 

sairaskengityksenä. Nauloilla kiinnitettäviä kenkiä roomalaiset eivät osanneet ottaa 

käyttöön.
236

  

 

Koko valjastusasia on jonkin verran epäselvä. Kreikkalaisilla ja roomalaisilla ei nähtä-

västi ollut taitoa valjastaa hevosta tehokkaaksi vetäjäksi ennen antiikin loppuvaiheita ja 

siksi härät olivat vetoeläiminä tärkeämpiä, koska niiden sään muoto sopi ikeen käyttöön 

paremmin.
237

  

 

Onkin arveltu, että hevosen länkivaljastuksen ja nauloilla kiinnitettyjen rautakenkien 

tultua yleiseen käyttöön, niillä on ollut osansa Rooman luhistumisessa. Nämä keksinnöt 

mahdollistivat tehokkaan maatalouden Rooman pohjoisissa ja itäisissä naapureissa ja 

siten väestönkasvun, mikä puolestaan johti kansoja etsimään uusia elinalueita.
238

  

 

Apsyrtoksen ohjeet lapa- ja lonkkaluksaatiotapauksissa 
 

 
Tällä kertaa neuvon kysyjänä oli Apellas Laodikealainen, hevoslääkäri hänkin. Apsyrtos 

kertoi, että vakavissa lavan tai lonkan repeämistapauksissa hoito oli turhaa, mutta ve-

nähdystapauksissa, missä oireina oli laahaava käynti tai jalan kääntyminen nivelestä 

sivullepäin, hän tiesi tepsivän hoidon. Tässä kirjeessä kuitenkin kiinnostavaa on Apsyr-

toksen epäluulo muiden tietämystä kohtaan. Hän kirjoitti: ”Ne, jotka kertovat hoita-

neensa lavan repeämiä, tai lonkkaluksaatioita, eivät ymmärtäneet tapahtumien kulkua. 

Näihin ei ole mitään hoitoa.”
239

  

 

Apsyrtoksella oli tapana kirjeidensä alussa esittää kriittisiä kommentteja edeltäjiään 

kohtaan – toisinaan kyllä ylistäviäkin toisin kuin esimerkiksi Eumelos tai Anatolios, 
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 Dunlop & Williams 1996, 168. 
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 Kalof 2011, 4. 
238

 Clutton-Brock 2011, 95. 
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 ὅσοι λέγουσιν ἐν τοῖς ὤμοις ἐκβολὴν καὶ τοὺς γόμφους ἐν τοῖς ὀπισθίοις μέρεσι τεθεραπευκέναι, οὐκ 

ἔγνωσαν οὗτοι τὸ συμβεβηκός. τούτων δὲ οὐκ ἔστι θεραπεία οὐδεμία.Hipp.Berol.XXVI,1-4. kefalaion 
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jotka tapasivat esittää vain listan hoitovaihtoehdoista.
240

 Apsyrtoksen muita vähättele-

vää asennetta voi havaita myös hänen viittauksissaan muihin hevoseläinlääkäreihin; hän 

käytti usein sanoja ”toiset, muut ja jotkut” (kr. ἂλλοι, ἓτεροι, τινέϛ, mutta hän itse ker-

toi esittävänsä parhaan hoitovaihtoehdon.
241

  Luvussa 33, kefalaion ’, Apsyrtos aloitti 

kirjeensä despootti
242

 Ailianokselle tuttavallisesti, että hän oli pakotettu tekemään sel-

koa siitä, miten useimmille eläinlääkäreille oikean diagnoosin asettaminen on vaikeaa, 

ja hoidot olivat sen vuoksi vääriä.
243

 Apsyrtoksen halusta näpäyttää muita eläinlääkärei-

tä riittää esimerkkejä Hippiatrikassa; heti seuraava luku 34, kefalaion ’ alkoi terveh-

dyksellä Kallipolikselle ja samaan hengenvetoon Apsyrtos sanoi haluavansa hevoskas-

vattaja Kallipoliksen tietävän, että ne, jotka sanoivat hevosten sairastavan jäykkäkouris-

tusta ja selkäspasmeja, olivat halunneet liioittelevin sanakääntein kuvailla asiaa.
244

   

 

Apsyrtoksen itsetietoiselle asemalle myöhäisantiikin hevoslääkäreiden joukossa antaa 

oikeutusta hänen ylivertaisuutensa tuon alan asiantuntijoiden joukossa, mutta hänen 

epäilynsä muita kohtaan saattaa kertoa myös narsistisesta luonteesta. 

 

 

Apsyrtos kertoo tetanuksesta ja opistotonuksesta 
 

Tavanomaisen, pienen kollegoihin kohdistuvan, liikahössötystä koskevan piikittelyn 

jälkeen
245

 Apsyrtos pääsi asiaan ja kuvaili taudin oireita uskottavasti. Sen jälkeen hän 

mainitsi, että tautia ei helposti esiintynyt talviaikaan ja että kuumilla kesäilmoilla oli 

jotain tekemistä taudin esiintymisen kanssa.
246

 Vähän myöhemmin kirjeessään hän ker-

toi paljastavansa (bysanttilaisessa(?) me-muodossa), mistä opistotonus
247

 johtui, ja mai-

nitsi, että sitä ei ollut aiemmin kuvattu kirjallisuudessa
248

. Apsyrtos kuvaili sitten erilai-

sia syitä vaivaan. Ensimmäiseksi hän kertoi syyksi naulaanastuman ja sen jälkeisen hi-

                                                 
240

 McCabe 2007, 136. 
241

 McCabe 2007, 153. 
242

 Despootti, kr. δεσπότης -sanalla tarkoitetaan omistajaa tai herraa, useimmiten orjien päällikköasemas-

sa olevaa. Liddell and Scott, 1996. 
243

 Δέσποτα Αἰλιανέ, ἐδηλώθη μοι ἐπεζητηκέναι σε, ὅτι οἱ πλεῖστοι τῶν ἱπποΐατρῶν τινα πάθη τῶν 

συμβαινόντων ἐν τοῖς ἵπποις μὴ ἀφορισάμενοι, τἀναντία προσφέρουσι βοηθήματα.Hipp.Berol.XXXIII,1. 
244

 Hipp.Berol.XXXIV,1. kefalaion ’ 
245

 ἱπποτροφοῦντά σε ἐθέλω εἰδέναι, ὅτι ὅσοι λέγουσιν ἐν τοῖς ἀρρωστήμασι τῶν ἵππων τετανικοὺς εἶναι 

καὶ ὀπισθοτονικούς, οὗτοι τεθελήκασι πλείοσιν ὀνόμασι περιβάλλειν τὸ συμβαῖνον καὶ περιέργοις. 

Hipp.Berol.XXXIV, 1. 
246

 Hipp.Berol.XXXIV, 2. 
247

 Opistotonus kr, termillä tarkoitetaan kaulan ja selän pakkojännitystä taaksepäin,   
248

 ἐπιδείξωμεν δέ, διὰ τί καὶ πόθεν συμβαίνει ὀπισθότονος, ὃ οὐδενι γέγραπται Hipp.Berol. XXXIV,5 
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kisenä rasittamisen. Sitten hän lisäsi rasituksen jälkeisen hikoilemisen ja palelemisen 

yhdistettynä paljaan taivaan alla kivetyllä tiellä seisomiseen aiheuttavan taudin.
249

 

 

Tetanus eli jäykkäkouristus ja opistotonus, jota on pidettävä tässä tapauksessa lähinnä 

jäykkäkouristuksen oireena, kuvataan Apsyrtoksen tekstissä syntyvän paljolti erilaisissa 

olosuhteissa: tetanuksen kesällä ja opistotonuksen kylmettymiseen liittyen. Tämä risti-

riitainen tulkinta kertoo siitä, miten ympäristöolosuhteet nähtiin tautien aiheuttajiksi ja 

tasapainon järkyttäjiksi, mikä sopii hippokraattiseen taudin syntyajatteluun. Toisaalta 

naulaanastuman opistotonuksen syynä voi tulkita niin, että Apsyrtos uskoi naulan kavi-

ossa tuovan elimistöön jotain, mikä taudin aiheuttaa, kuten asia onkin. Vaikka Anne 

McCabe sanookin Hippiatrika-teoksen olevan kirjoitusajankohdalleen tyypillisesti hu-

moraaliopin ja siihen liittyvien tulkintojen mukainen teos, voi siitä löytää paljon viitteitä 

aiempaan – tai nykyiseen käsitykseen, että monet sairaudet ovat ulkopuolisten agenssien 

aiheuttamia.  

 

Ympäristösyiden uskottiin olevan tärkeä tautien aiheuttaja, oikeastaan agenssin kaltai-

nen, eikä vain altistava tekijä, kuten nykyään useimmiten ajatellaan. Käsitys siitä, että 

ympäristö tai ilma voi muuttua tauteja aiheuttavaksi, kehittyi miasma-teoriaksi.
250

 

Miasmaa (kr. saastuminen) pidettiinkin ennen bakteriologian edistymistä epidemioiden 

syynä. Epidemiat levisivät nopeasti ja etsittäessä jotain yhteistä tekijää sairastuneiden 

elämässä, päädyttiin heidän hengittämäänsä ilmaan, jota oli helppo pitää aiheuttajana.
251

 

 

Vaikka Apsyrtos antoi kirjeittensä alussa tavallisesti jonkin vähättelevän arvion aika-

lais-kollegoistaan, aiempien aikojen ”suurmiehille” hän jakoi tunnustusta. Hän kirjoittaa 

kirjeensä tetanuksen hoito-ohjeen lopussa, että ”näistä ovat suuret miehet kertoneet” ja 

että ”jotta emme vaikuttaisi jättävän huomiotta meitä edeltäneiden suurmiesten löydök-

set, olkoon tiedot tetanuksesta aiemmin kirjoitetulla pohjalla”
252

. Näillä suurmiehillä 

Apsyrtos arvatenkin tarkoitti ainakin Ksenofonia, Simon Ateenalaista, Galenosta, Mago 

Karthagolaista, Varroa, Columellaa ja Celsusta.  
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 Hipp.Berol. XXXIV,5. 
250

 Saastunutta ilmaa alettiin pitää epidemioiden syynä jo 400-luvulla eKr. Vuorinen 2010, 99. 
251

 Vuorinen 2010, 99, 227. 
252

 ταῦτα μὲν ἐκείνοιϛ εἴρηται μεγάλοιϛ ἀνδράσιν. 

 ἵνα δὲ μὴ δόξωμεν τῶν πρὸ ἡμῶν μεγάλων ἀνδρῶν ἐκβάλλειν ἀφορισμούϛ, ἒστω καὶ τέτανοϛ ἐν τοἵϛ 

προγεγραμμένοιϛ σημεἱοιϛ. Hipp.Berol. XXXIV,2,5. 
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Jossain toisaalla Apsyrtos kuitenkin on sitä mieltä, että ”nuo ennen meitä olleet eivät 

kertoneet asian oikeaa laitaa”
253

; Lainaus on kirjeestä 68, missä Apsyrtos vastaa Fron-

tonos Balleriokselle hänen kysymykseensä hevosen laihtumisesta ilman syytä. Kerrottu-

aan hoito-ohjeet Apsyrtos sanoo, että taudin syy ei suinkaan ole tuntematon, vaan sitä ei 

ole aiemmin tiedetty.  Apsyrtos näyttääkin välillä asettuvan aiempien tietäjien yläpuo-

lelle ja välillä vetoavan ja viittaavan heihin. 

 

Kutinahoidon monet mahdollisuudet 
 

 

Tässä kirjeessään ”mitä mahtavimmalle” lääkäri Heegesagoralle Apsyrtos kertoi hevos-

ten kutisevasta ihotaudista, missä ihon alle kertyi tulehduseritettä. Apsyrtos varoitti 

edeltäjiensä neuvoista poiketen liian hätäisestä hoitamisesta, mikä saattoi estää tarpeelli-

sen tulehduseritteen ulostulon nahan läpi. Vasta, kun ihottuma kunnolla ”kukki”, voi 

ryhtyä hoitoihin.
254

 

 

Hoidon ensimmäinen vaihe oli verenlasku vuohisista ja lavoista. Sen jälkeen voi ryhtyä 

paikallishoitoihin, missä olikin moninaisia vaihtoehtoja. Ensinnäkin tulehdusaluetta 

hierottiin runsaalla maaöljyllä, rikillä ja piellä sekoitettuna liimamaiseen lapsen ulostee-

seen. Seuraavassa lauseessa Apsyrtos sanoi, että voi olisi parempi vaihtoehto kuin ulos-

te, mutta kenties voin kalleuden takia hän ehdotti ainesta, mitä oli aina saatavilla.  Ai-

nekset sotkettiin vielä hunajan kanssa ja käytettiin. 

 

Sitten Apsyrtos esitti vaihtoehdon, missä etikkaa, lapsen ulostetta ja seetri-öljyä
255

kei-

tettiin ja levitettiin kuumana sienellä vaurioalueelle. Jos seetri-öljyä ei ollut saatavilla 

levitetään iholle vähän pikeä, kunhan aluetta oli ensin hoidettu vanhalla, lämpimään 

veteen sekoitetulla virtsalla.  

 

Seuraavassa hoitoehdotuksessa ihottumaa hierotaan rikin ja maaöljyn sekoituksella, 

päälle kaadetaan kylmää oliiviöljyä ja hierotaan. Ennen käyttöä sekoituksen tulee seistä 

auringossa, ja jos on kesäaika, niin vielä yön taivasalla. 
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 ”οί πρὸ ήμῶν δὲ εἶπον ἄδηλον”. Hipp.Berol.LXVIII, 1. 
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 ψώραν τὴν ἐν τοῖς ἵπποις γενομένην οὐ δεῖ προσφάτως θεραπεύειν, ἀλλ'  ἐᾶν, ἄχρις οὗ ἔξω τραπῇ 

πᾶσα. Hipp.Berol. , XLIX,1. kefalaion ’ 
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 Seetri-öljy on kataja- tai sypressipuista tislaamalla saatua öljyä, millä on moninaista lääketieteellistä 

käyttöä antiikin aikana. Wikipedia ”Cedar-oil”.  
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Sitten Apsyrtos esitti parhaana pitämänsä vaihtoehdon: sianrasvaa, pikeä ja vahaa sula-

tettiin yhteen, lisättiin rikkiä ja lämmintä oliiviöljyä. Lopuksi hän lisäsi vielä yhden 

konstin, millä voi ihoa puhdistaa. Hän suositti soodan ja kurkun puristeen sekoitusta.
256

 

 

Antiikin aikana sekä lääkärit että eläinlääkärit valmistivat lääkkeensä itse. Kreikkalaiset 

lääkärit saivat käyttöönsä pitkän ajan kuluessa kertyneen egyptiläisen ja Mesopotamian 

alueen tietämyksen lääkevalmistuksesta viimeistään hellenistisen ajan yhdistäessä nuo 

alueet kreikkalaisen kulttuurin vaikutuspiiriin Tässä yhteydessä usein mainitaan egypti-

läistä lääkehoitoa kuvaava, satoja reseptejä sisältävä Ebersin papyrus
257

, jonka saksalai-

nen Georg Ebers osti 1873 Luxorissa arkeologisten tavaroiden kauppiaalta.
258

  

 

Kasveja osattiin käyttää myös eri muodoissa; muun muassa eläviä kasveja haavoitta-

malla saatiin niistä kerättyä nesteitä. Voiteissa käytettiin öljyjä, eläinten rasvoja vahoja. 

Eläimistä käytettiin myös eritteitä, kuten sappea, virtsaa, verta ja ulostetta.
259

 Antiikin 

Kreikassa ja Roomassa pidettiinkin lääkettä sitä parempana, mitä enemmän hyväksi 

koettuja aineosia se sisälsi.
260

 

 

Kaikki myöhäisantiikin lääkärit ovat opinnoissaan joutuneet tutustumaan aiempien vuo-

sisatojen kuuluisiin lääkehoitoa kehittäneisiin tiedemiehiin, kuten Hippokrateeseen, 

Claudios Galenokseen ja Aulus Cornelius Celsukseen. Kaksi ensimmäistä olivat lääkä-

reitä ja Celsus roomalainen oppinut lääketieteen harrastaja. Kuitenkin farmakologian 

kehitykseen on eniten vaikuttanut ensimmäisellä vuosisadalla jKr. elänyt kilikialainen 

Dioskorides. Hän keräsi mittavan tietoaineiston kasvien, mineraalien ja eläintuotteiden 

lääketieteellisestä käytöstä. Hänen Materia Medica -teoksensa (περὶ ὕληϛ ἰατρικῆϛ) si-

sälsi tietoja noin 700 kasvista ja yli tuhannesta lääkkeestä. Hän teki kliinisiä hoitokokei-

luja ja seurasi valmisteiden vaikutusta kriittisesti arvioiden, ja kirjoitti myös eläinlääk-

keistä.
261

 Onkin luultavaa, että Hippiatrikan kirjoittajat ovat tutustuneet suoraan tai vä-

likäsien kautta Dioskorideen resepteihin. 
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Apsyrtoksen ohjeet hevosen pudotessa ojaan sulkeisissa 
 

 

Apsyrtos kertoi, että ratsu voi joskus syöksyä alas joltain korkealta paikalta tai kaatua 

ojaan taisteluharjoituksissa, ilman että näkyviä nivel- tai jalkavammoja on havaittavissa. 

Tällöin on epäiltävissä sisäelinvaurioita.
262

 Hoidoksi hevoselle piti juottaa muun muassa 

kyreneläistä mehua. Jos taas hevonen heti kaaduttuaan ulosti vetistä ulostetta, hoito on 

hänen mukaansa turhaa; hevonen ei selviäsi.
263

  

 

Hoito-ohjeissa ei ole yllättävää, mutta Apsyrtos viittaa siihen, että erilaiset vauriot sota-

ratsuilla olivat tavallisia harjoitustilanteissa saati taisteluissa. Roomalla tulikin olla te-

hokas järjestelmä uusien hevosten tuottamiseksi. 

 

Rooman käymät sodat vaikuttivat suuresti hevosten määriin ja rotukirjoon. Sodissa me-

netettiin hevosia, mutta vastaavasti sotasaaliina saatiin uutta verta hevoskasvatuksen 

tarpeisiin. Tasavallan aikaan ritarisääty hankki itse hevosensa tähän tarkoitukseen 

myönnetyllä valtion rahalla. Nämä hevoset olivat peräisin liittolaisalueilta Italian maa-

perältä, esimerkiksi Campanian maakunnasta kerrotaan saadun laadukkaita ratsuja. He-

voskasvatus on ollut liittolaisalueilla merkittävä elinkeino.  Lisäksi voitetuilta alueilta 

otettiin sotasaaliina runsaasti hevosia. Esimerkiksi Telamonin taistelussa (225–224 

eKr.) kelttejä vastaan Rooma sai suuren määrän hevosia omaa hevoskantaansa uudista-

maan. Edelleen Hannibal toi Espanjan kautta paljon hevosia Roomaa vastaan käymänsä 

toisen puunilaissodan tarpeisiin ja menetti ne roomalaisille jouduttuaan peräänty-

mään.
264

 

Keisariajan tapahtumista voi mainita erään yksittäisen kahakan, missä roomalaiset me-

nettivät paljon hevosia. Teutoburgin metsän väijytyksessä 16 eKr. Arminiuksen ger-

maanit tuhosivat roomalaiset legioonat ja kerrotaan hänellä olleen taktiikkana ensisijai-

sesti vahingoittaa hevosia, jotta hänen sotilaansa pääsisivät käsiksi ratsastajiin. Sotava-

rusteisen hevosen arka paikka oli vatsa ja sitä roomalaisia vastaan taistelleet germaanit 
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pyrkivät vahingoittamaan.
265

 Hevosen vatsan suojauksen tärkeyteen kiinnitti huomiota 

jo Ksenofon kirjoittaessaan, että tärkeintä on suojata hevosen maha, koska se on haa-

voittuvaisin ja heikoin kohta.
266

  

 

Idässä Syyria, Rooman provinssi vuodesta 63 eKr., oli merkittävä hevosten toimittaja 

Vespasianuksen ja Tiituksen käymiin juutalaissotiin 70-luvulla jKr. Rooman ulkopuo-

lelta sotasaaliina tai veroluonteisina otettujen hevosten lisäksi Rooman armeijalla oli 

suuria maatiloja, joissa hevoskasvatusta harrastettiin. Näin saatiin jalostuskäyttöön niitä 

hevosia, jotka olivat vammautuneet siinä määrin, että eivät enää sotatoimiin kelvan-

neet.
267

 

 

Kreikassa elettiin ennen roomalaisaikaa eristyneemmin hevoskasvatuksen suhteen, ja 

kreikkalaisilla oli käytössä heidän tarpeisiinsa sopiva pieni hevonen.
268

 Kreikkalaisten 

pohjoisilla naapureilla, traakialaisilla oli sotaratsukäyttöön soveltuvampi hevonen, mut-

ta heidän kerrotaan olleen kauppasuhteissa enemmän persialaisten kanssa ehkä siitäkin 

syystä, että kreikkalaisten sotataktiikka ei perustunut ratsuväkeen siinä määrin kuin ta-

saisempien alueiden kansoilla.
269

 Kreikkalaisten sotimistavat muuttuivat enemmän rat-

suväkeä suosivaan suuntaan ja Ksenofonin aikaan, 300-luvun alkupuolella eKr., ratsu-

väen merkitys oli jo suuri.
270

  

 

Sotatoimiin soveltuvampaa geeniainesta kerrotaan päätyneen Kreikkaan persialaisten 

joukkojen viipyessä yli talven Plataiain kaupungin alueella 480 eKr. ja kärsiessä seu-

raavana vuonna murskatappion, jolloin alueelle jäi suuri määrä persialaisia hevosia 

muuttamaan kreikkalaisten pientä ja lyhytjalkaista työhevostyyppistä hevosta.
271
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Murtumien hoidosta
 

 

Apsyrtos kirjoitti hevoslääkäri Efesios Frontolle, että murtumia, jotka olivat sattuneet 

takapolvien tai kyynärnivelten alapuolelle, voi hoitaa lastoituksella. Ensin piti luut ase-

tella  kohdalleen ja sitten sitoa. Sitominen tehtiin leveillä etikassa ja öljyssä liotetuilla 

pellavasiteillä. Siteiden alla käytettiin talista lampaan villaa. Varsinainen stabilointi teh-

tiin lastoilla, joita Apsyrtos kehotti laittamaan kolme kappaletta ja solmimaan ”susisol-

muilla” kiinni. Lastojen suorana pysymistä tuli tarkkailla seuraavat 40 päivää. Kuiten-

kin ensimmäisten 20 päivän aikana lastat tuli käyttää irti kolmesti ja siteet kastella etik-

kaöljyllä päivittäin. Jos murtuma oli alkanut 40 päivässä luutua, alettiin hevosta kävelyt-

tää ilman lastoja ja jalkaan hieroa rasvaista voidetta. 

 

Polven tai kyynärnivelen yläpuolelle tulleista murtumista Apsyrtos sanoi, että ”älä kos-

ke, ei tule terveeksi”. Lisäksi hän kirjoitti, että jos kyseessä on avomurtuma, ei jalan 

alaosienkaan murtumiin kannattanut yrittää sitoa, sillä seurauksena oli vain kuolio ja 

mätiminen.
272

  Sen sijaan kylkiluumurtumissa oli hänen mukaansa hyvä ennuste. Lo-

puksi Apsyrtos vielä varoitti käyttämästä polttohoitoa murtumissa.
273

 

 

Murtumien hoito on ollut tavallista niin kauan kuin yleensä lääkärintoimia on harjoitet-

tu. Hoitokokeiluihin on riittänyt materiaalia varsinkin sodissa. Hippokrateen sanomaksi 

onkin pantu lause: ”Jos tahdot oppia kirurgiaa, mene sotaan”.
274

 Varhaisimmissa kirur-

giaa käsittelevissä teksteissä on mainintoja murtumahoidoista. Egyptistä löydetty Smit-

hin papyrus
275

  kertoo kolmesta olkaluumurtumasta, joita hoidettiin luiden paikalleen 

asettelun jälkeen pellavaliinasiteillä. Hippokrates kuvasi tarkasti luiden asettelua ja si-

tomista vahassa ja öljyssä liotetuilla pellavasiteillä. Hänen ohjeidensa mukaan siteet tuli 

vaihtaa joka kolmas päivä ja uusi side laittaa hieman edellistä kireämmälle. Vaha toi 

tarvittavaa jäykkyyttä siteisiin. Reilun viikon päästä käsi pestiin kuumalla vedellä ja 

side uusittiin, nyt lastojen kanssa. Murtuman oletettiin parantuvan 40 päivässä.  
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Aleksandrialaisissa lääketieteellisissä teksteissä on 200-luvulla eKr. pohdittu olkaluu-

murtuman hoitoja. Celsus kehitteli Hippokrateen menetelmiä edelleen. Hän kuvasi eri 

murtumatyyppejä, ja oli havainnut, että lähellä olkaluun päitä olevat murtumat ovat en-

nusteellisesti huonompia kuin luun varren murtumat. Celsus suositti lastoitusta Hippo-

krateen tavoin vasta noin viikon päästä murtuman synnystä, mutta hän kehotti käyttä-

mään useampia sidekerroksia, jotta niin voimakasta puristusta ei tarvittaisi ja näin välte-

tään kuolion vaaraa. Vahasiteiden sijaan hän käytti viinissä ja öljyssä kasteltuja sitei-

tä.
276

  

 

Onkin varsin luultavaa, että eläinten murtumahoitojen periaatteet omaksuttiin ihmisten 

hoitokäytännöistä, mutta Apsyrtoksella oli kokemuksen perusteella tieto siitä, milloin 

tapaus oli toivoton. 

 

Hullu hevonen  
 

 

Jälleen kirjeen saaja oli kollega, Gaios Aleksandrios, joka oli kysynyt Apsyrtokselta 

hoito-ohjetta raivoavien hevosten suhteen. Hoitojen moninaisuudesta voi päätellä, että 

kyseessä oli hankalasti parannettava tila. Apsyrtos kehotti kaatamaan sieraimiin väkevää 

viiniä, tai kurkun juurista keitettyä lientä viinin ja soodan kanssa. Lisäksi etikassa keite-

tyllä pärskejuuren eli Helleborus-kasvin
277

 uutteella hierottiin voimakkaasti koko hevo-

nen, mutta varsinkin pää. Hevonen saatettiin joutua sitomaan ja laskemaan siitä verta. 

 

Apsyrtos kertoi, että hullujen hevosten kohdalla oli annettu neuvoksi pitää niitä levossa 

pimeässä tallissa. Tässä kohtaa Apsyrtos käytti kerrotaan-sanaa, kr. λέγεται, mikä jo 

paljastaa, että neuvo oli hänelle toisen käden tietoa, eikä hän ollut itse asiasta vakuuttu-

nut. Eumeloksella olikin täsmälleen sama neuvo kuten myös Hippokrateella. Heidän 

yhteinen lähteensä – niin kuin usein – ei tällä kertaa ollut Columella.
278

 Apsyrtos ei ol-

lutkaan havainnut tätä neuvoa hyväksi, vaan sanoi, että ”tämän tehtyämme meillä oli 

enemmän kipuilevia ja kuolevia hevosia”.
279

 Sen sijaan hän sanoi ainoan jollain lailla 

auttavan keinon olleen kastraatio. Kirjeen viimeinen lause kuvastaa edelleen Apsyrtok-
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sen hämmennystä hulluus-vaivan suhteen. Hän epäili taudin syiksi liiallista kuumuutta, 

ylenmääräistä virnan syöntiä, verentungosta aivokalvoilla, sapen kertymistä laskimoihin 

tai pilaantunutta vettä.  

 

Mikä oli sitten tämä hevosen hulluus-tauti? McCabe ei ota asiaan kantaa, vaan kirjoittaa 

vain hulluudesta kertovista Hippiatrikan kirjeistä.
280

 Apsyrtos kertoi kastraation autta-

neen toisinaan. Tämän perusteella voisi ajatella ”hulluuden” olleen vain orimaista ag-

gressiivista käytöstä, mutta tulkinta on varsin epäilyttävä, koska taudin kerrottiin aiheut-

tavan kuolemia. Tauti, joka ilmenee voimakkaana käytöshäiriönä ja johtaa kuolemaan, 

voisi olla raivotauti, rabies. Se, miksi hevosen hulluutta ei tunnistettu raivotaudiksi, 

saattoi johtua hevosen oireiden poikkeamisesta koiran tai ihmisen oireista. Lisäksi rai-

votaudin itämisaika voi olla viikkoja tai kuukausia, joten oireita ei osattu yhdistää mah-

dollisesti aiemmin havaittuun puremaan. Monien käsitysten mukaan hevosen ei edes 

uskottu voivan sairastua raivotautiin. 

 

Rabies oli tunnettu tauti läpi antiikin ja jo 2300 eKr. Mesopotamiassa oli määrätty ran-

gaistuksia raivotautisen koiran omistajalle, mikäli tämä ei ollut heti taudista tiedon saa-

tuaan estänyt sitä puremasta muita.
281

 Monet antiikin kirjalliset lähteet kertovat rabiek-

sesta; Ksenofon  Anabasis -teoksessa, Vergilius Georgica –runoelmassaan ja Ovidius 

Metamorphoseis-teoksessa.
282

 

 

Antiikin tiedemiehet ottivat kantaa ”hulluustautiin”. Aristoteles kirjoitti De Animalium 

Historia -teoksessa, että koirat kärsivät hulluus-taudista ja tulevat hyvin aggressiivisiksi. 

Ja että kaikki eläimet, joita hullu koira puree, sairastuvat samaan tautiin. Ihmisen sairas-

tumiseen hän ei uskonut.
283

 Galenos uskoi, että sylki on raivotautisella koiralla niin vä-

kevää ruumiin nesteiden epätasapainon takia, että sylki voi sairastuttaa ihmisen, mutta 

muiden eläinten hän ei arvellut sairastuvan.
284

   

 

Taudin syiksi on aikojen saatossa esitetty mitä moninaisimpia vaihtoehtoja. Eräs näistä 

oli koiran kielenalaisen juosteen, lyssan syyllistäminen. Plinius kertoo tästä vakuuttaen, 
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että kun koiralta poistetaan tämä ”mato” pentuna, se ei sairastu ”hulluuteen”. Tuota ma-

toa eli lyssaa voitiin käyttää myös ihmisen parantamiseen raivotaudista.
285

 

 

Raivotauti näyttää olleen antiikin yhteiskunnassa vakavan vaaran ihmisten ja eläinten 

terveydelle aiheuttava tartuntatauti. Sen syitä ja hoitoja on pohdittu monelta kantilta ja 

usein on päädytty – taudin pelottavan luonteen takia - maagisiin ratkaisuihin. Koiran 

kielenalaisen lyssan käytön ohella suositeltiin kukon aivojen tai heltan syömistä. Raivo-

tautiin kuolleen koiran ruhosta löytyvien matojen syönti oli yksi hoitokeino. Celsuksen 

hoitoidea perustui potilaan heittämisen mereen, niin että hän melkein hukkui. Jumalalli-

sen asioihin puuttumisen pyytäminen oli kuitenkin etusijalla.  Tieteellisempää lähesty-

mistapaa edusti Cicero, joka kehotti heti polttamaan puremakohdan tai imemään pure-

masta myrkyn pois.
286

 

 

Tässä muista sairauksista kertovassa jaksossa tulee esiin monia tutkimuskysymykseen 

vastauksia antavia seikkoja. Vaikka hevosten lihan käytölle ei saada selvää vastausta, 

niin voidaan päätellä, että hevonen oli kaiken kaikkiaan arvostettu eläin. Sitä ei käytetty 

uhrieläimenä, joiden lihat jaettiin jumalien ja ihmisten kesken. Näin ollen hevoslääkärit 

ovat luultavasti olleet arvoasteikossa korkeammalla muihin kotieläimiin keskittyneisiin 

eläinlääkäreihin verrattuna – totuuden nimessä on sanottava, että muita kotieläimiä var-

ten ei muodollista koulutusta saaneita eläinlääkäreitä juuri ollutkaan, vaan omistajat ja 

paimenet hoitivat niiden sairauksia perimätietojensa pohjalta.  

 

Suonenisku yleisenä hoitomuotona oli omaksuttu ihmislääketieteestä. Hippiatrikan kir-

joittajien välillä oli sen arvostuksessa eroja: toiset, kuten Pelagonius, pitivät sitä tärkeä-

nä niin sairaille kuin terveillekin. Apsyrtos, josta läpi teoksen piirtyi vakuuttavimman 

ammattilaisen kuva, suhtautui siihen varauksella. Luultavasti hänen laaja kokemuksensa 

oli saanut hänet karttamaan hoitoja, joista teoriat lupasivat paljon, mutta käytäntö osoitti 

muuta. 

 

Eläinlääkäreiden yhteyksistä egyptiläiseen medisiiniseen koulutukseen saa jälleen viit-

teitä silmäsairauksien laajasta käsittelystä ja runsaasta aiheeseen liittyvästä terminologi-

asta. Hippiatrikan lähdetekstien kirjoittamisen aikaan Välimeri oli jo melko ”pieni”, ja 
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matkanteolla eri puolille oli vuosisataiset perinteet. Plinius mainitsee, että merimatka 

Sisiliasta Aleksandriaan kesti noin viikon.
287

 Muutenkin yhteydet ihmisten välillä – Ap-

syrtoksen tapauksessa sodan kautta – tulevat esiin eläinlääkäreiden laajentaessa näke-

myksiään eläinten sairauksista ja yleisestä hoidosta. Apsyrtoksen sarmaateilta saama 

tieto näkyy muun muassa valjastusasioihin liittyvässä kädenväännössä.  

Myös lääkekasvien käyttöön liittyvää tietoa oli saatu Egyptistä niin lääkäreiden kuin 

eläinlääkäreiden käyttöön, vaikka Välimeren pohjoisrannallakin lääkekasvitietoutta oli 

kertynyt vuosisatojen mittaan niin myrkky- kuin lääkkeellisiä vaikutuksia kokeellisesti 

tutkittaessa. 

 

Joidenkin sairauksien kohdalla niin ihmislääkärit kuin eläinlääkärit olivat täysin ymmäl-

lään. Niin jäykkäkouristus kuin raivotauti olivat etiologialtaan käsittämättömiä, vaikka 

Apsyrtos pohtikin naulaan astuman yhteyttä tetanukseen. Raivotaudin kohdalla tarttu-

mataudin luonne ymmärrettiin ainakin ihmisten ja koirien kyseessä ollen, mutta hoi-

doissa päädyttiin paljolti maagisiin ratkaisuihin. Se olikin luonnollista taudin pelotta-

vuuden ja kohtalokkuuden takia.  

 

 

3. Hevosen jalostuksesta; uskomuksia ja väkeviä näkemyksiä 
 

 
Apsyrtos kertoo herasilmäisyydestä ja läsipäisyydestä  
 

Tämä kirje oli osoitettu Flammarountos-nimiselle miehelle. Apsyrtos kävi suoraan asi-

aan ja kirjoitti, että toispuoleisesti herasilmäinen hevonen ei nähnyt samalla tavalla mo-

lemmilla silmillä ja vertasi niitä eriparijalkaisuuden takia ontuviin hevosiin. Apsyrtos 

sanoi tuollaisia hevosia hyödyttömiksi ja pelokkaiksi. Sitten hän kertoi, kuin ihmetyk-

sekseen, että parthialaiset pitivät tällaisia hevosia mitä jalosukuisimpina samoin kuin 

kirjavia. Sitten ikään kuin myönnytyksenä Apsyrtos kirjoitti terävästi: ”Tiedä myös tä-

mä, että läsipäiset
288

 tai muuten päästään kirjavat, samoin kuin silmistään eriväriset, 

ovat syntymästä vanhuuteen pitkäikäisempiä”.
289
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Hevosten hyvyyttä värien perusteella oli arvioinut Vergilius jo reilu 300 vuotta aiemmin 

kirjoittaessaan Georgica-runoelmassaan: ”Uljaita ovat raudikot ja sinikimot, huonoin 

väri on valkealla ja keltaisella”.
290

 Rooman kansallisrunoilija oli esittänyt epäilyksensä 

vaaleita hevosia kohtaan, mutta ei mitään perusteluja asiassa. Roomalaisessa uskonnol-

lisessa ajattelussa oltiin varsin sensitiivisiä poikkeuksellisille tapahtumille, kuten epä-

muodostuneen vasikan syntymälle, jota pidettiin ennusmerkkeinä (prodigia) jollekin 

pahalle
291

, ja voidaan ajatella, että harvinaiset värit tai silmien eriparisuus tuli tätä kautta 

tulkittua epätoivotuiksi tai pelottaviksi merkeiksi.  

 

Pelagoniuksen Hippiatrika-tekstissä tulee myös esiin valkean värin epäsuosio. Häneltä 

on lyhyt katkelma luvussa 55, mikä on otsikoitu: ”Jos haluat muuttaa valkoiset karvat 

mustiksi”.
292

 Sen sijaan parthialaisille hevosen vaalea väri oli pikemminkin toivottu 

asia. Heidän kehittämällään hevosrodulla esiintyi kaikkia värejä, mutta erityisen haluttu-

ja olivat juuri vaaleat palominot ja appaloosat. Parthialaiset olivat kuuluisia ratsastustai-

dostaan ja he tuottivatkin roomalaisille monta kirvelevää tappiota idän rintamilla. Ker-

rotaan, että heidän hevosrotunsa oli lopulta haluttu aina Kiinasta roomalaisten hallitse-

maan Espanjaan asti.
293

 Apsyrtoksen moitteissa parhtialaisten suosimaa hevosen väriä 

kohtaan voi nähdä myös jonkinlaista “happamia sanoi kettu pihlajanmarjoista” ilmiötä. 

 

Perinnöllisesti silmäongelmaiset ja yksikiveksiset 

 

Apsyrtos aloitti kirjeen tervehtimällä vastaanottajaa, Karistanios Frontoa, ja sanoi, mitä 

Fronton oli hyvä tietää asiasta, koska oli niin tiedonhaluinen ja innokas hevoskasvattaja. 

Ensin Apsyrtos kertoi, että herasilmäoritta ei tule valita siitokseen, ellei silmän valkoi-

suus ole lyöntiperäistä.
294

 Hän siis jatkoi edellisen kirjeen teemaa herasilmäisen hevosen 

heikkoudesta, ja kertoi, että varsalle kehittyi sama vaiva, varsinkin orivarsalle. Tällaiset 

hevoset olivat käynniltään epävakaita, laiskoja ja työssä muita huonompia.
295
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Sitten hän kehotti jättämään yksikiveksiset pois siitoskäytöstä, koska ne olivat yleensä 

steriilejä.
296

 Tämä ei useinkaan pidä paikkaansa, mutta yksikiveksisyys tarkoittaa 

useimmiten sitä, että toinen kiveksistä ei ole laskeutunut, ja tällä ominaisuudella on pe-

rinnöllistä taipumusta ja siksi Apsyrtoksen neuvo on ymmärrettävä. Kastroidut oriit eli 

ruunat ovat olleet kautta historian meille tutuissa kulttuureissa alempiarvoisia kuin oriit, 

vaikka itäisissä kulttuureissa oli toisinkin. Hallitsijoiden, ritarien tai muiden tärkeiden 

henkilöiden ratsut olivat pääosin oriita, ja ne kuvataan taiteessa niin, että kivekset näky-

vät.  Sama pätee ihmisiinkin; kivekset olivat edellytyksenä todistajaksi kelpaamiselle ja 

sana testis (mon. testes) tarkoittaa myös ”kolmatta miestä” eli todistajaa.  

 

Lopuksi Apsyrtos sanoi, että siitosoriin tuli olla täydellinen ja vailla virhettä. Eläimen 

täydellisyyden vaatimus tuli useimmiten esiin antiikin uhritoimitusten yhteydessä, missä 

uhrieläinten kuului periaatteessa olla virheettömiä, mutta asiassa joustettiin niin rooma-

laisten kuin kreikkalaistenkin yhteisöissä. Vanhoja ja raihnaisia eläimiä saatettiin uhrata 

käytännöllisistä ja taloudellisista syistä.
297

 Apsyrtoksen täydellisyysvaatimus siitosoriil-

le tuskin liittyi uskonnolliseen ajatteluun, vaan se oli enemmän käytännöllistä ajattelua. 

 

Apsyrtos kirjoittaa sikiön abortoinnista 
 

 

Seuraavaksi Apsyrtos kuvaili sikiön abortoimista Verus Marcellukselle. Hän sanoi, että 

Marcelloksen oli hyödyllistä tietää, miten sikiö lähdetetään. Useinkaan ei kannattanut 

antaa tamman varsoa, jos sen oli astunut huonosukuinen ori tai jos sitä piti valmentaa 

jotain kilpailua varten.  Apsyrtoksen menetelmä oli suoraviivainen sikiökalvojen rik-

kominen ja sikiön repiminen, kun ensin oli saatu työnnettyä käsi kohdunkaulan läpi ja 

tartuttua sikiöön. Toisena menetelmänä Apsyrtoksella on tervaveden tai lääkekasvien 

juuriuutteiden juottaminen tammalle.
298

 Ihmiselle tehtyyn aborttiin suhtauduttiin antii-

kin aikana kahtiajakoisesti; Hippokrateen valassa siihen suhtauduttiin kielteisesti ehkä 

pythagoralaisen mystis-uskonnollisen liikkeen vaikutuksen takia, mutta toisaalta hippo-

kraattisessa corpuksessa on runsaasti reseptejä raskauden keskeytystä varten.
299

 Näin 

ollen eläinten sikiöiden lähdettäminen ei ollut minkäänlainen eettinen ongelma muille 
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kuin ehkä Pythagoraan oppilaille. Pythagoraan uskonnollis-filosofiseen oppiin kuului 

sielunvaellus, ja eläinten syömisestä pidättäytymiseen syynä oli todennäköisesti huoli 

eläimeen siirtyneen ihmisen sielun vahingoittamisesta.
300

 

 

Anatolios kirjoittaa siitä, mikä on hevosen sopiva ikä siitoskäyttöön  
 

Samassa pääluvussa on myös muiden kirjeitä. Ne lienevät olleet osa Apsyrtoksen kir-

jeenvaihtoa, joten hän ei pelkästään ollut neuvojan asemassa, vaan sai myös muilta he-

vosasiantuntijoilta kirjeitä, joissa otettiin kantaa eri hevosaiheisiin. Anatolios kertoi so-

pivasta siitoshevosen iästä ja iän määrityksestä. Hän kirjoitti, että olkoot siitosori ja sii-

tostamma iältään viidestä viiteentoista ikävuoteen, mikä saattoi olla paljolti vain mieli-

pide ainakin yläikärajasta puhuttaessa. Sitten hän varoitti luottamasta iän määritykseen 

hampaista, koska se ei ollut varma keino
301

. Sen sijaan hän suosi hevosen iän arvioimis-

ta nostamalla ihoa sormien välissä vekille ja tarkkailemalla vekin laskeutumisen nopeut-

ta. Tästä hän päätteli, oliko hevonen nuori vai vanha.
302

 Anatolios oli tässä asiassa epä-

varmalla perustalla, sillä vaikka iän määritys hampaista on jossain määrin epävarmaa, 

niin ihon joustavuuden arviointi on verrattomasti huonompi konsti ja usein kertoo vain 

kuivumistilan asteesta, ei iästä.  

 

Hevosen iänmäärityksestä hampaiden perusteella kirjoitti myös Apsyrtos. Hän kuitenkin 

antoi tarkan kuvauksen hampaiden vaihtumisiästä kirjeessä 95 klazomeneläiselle Mene-

kratokselle. Hänen mukaansa varsan keskimmäiset etuhampaat vaihtuivat 30 kuukauden 

iässä, ja niistä seuraavat kolmen ja puolen vuoden iässä, jolloin myös kulmahampaat 

tulivat esiin. Viisivuotiaana tai viimeistään kuudennen ikävuoden täyttyessä hampaat 

ovat samanlaiset kaikilla hevosilla, eikä iänmääritys enää ole helppoa siitä eteen-

päin.
303

Apsyrtos lisää, että heikkojalkaisten hevosten käyttökelpoisin elinaika on ham-

paiden valmistumisesta kahdeksan ikävuotta ja vahvajalkaisilla 10 vuotta.
 304

 Tässä kir-

jeessä Apsyrtos osoitti tarkan tietämyksensä hevosen hampaiston kehittymisestä ja sa-

malla vahvisti lukijan käsitystä siitä, että hän oli paremmin perillä kirjoittamistaan ai-

heista kuin kollegansa, tässä tapauksessa Anatolios. Kuitenkin on helppo todeta, että 
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Apsyrtos on hampaiden vaihtumista koskevassa tekstissään käyttänyt aiempia lähteitä. 

Columellan De re rustica -teoksen kuudennessa kirjassa on sanatarkasti sama teksti 

kuin Apsyrtoksen kirjeessä Menekratokselle.
305

 Vaikka Apsyrtos ei näytä tehneen asias-

ta omia, kirjalliseen muotoon saatettuja havaintoja, hän oli ainakin perehtynyt aiempaan 

kirjallisuuteen. 

 

Sopivasta siitoshevosen iästä oli myös erilaisia käsityksiä. Columella kirjoitti maatalo-

uskäsikirjassaan, että sopivaksi iäksi oriille oli arvioitu kolmesta kahteenkymmeneen 

ikävuoteen ja tammalle kahdesta ikävuodesta kymmenvuotiaaksi. Sitä vanhempien 

tammojen jälkeläiset olivat Columellan mukaan hitaita ja laiskoja.
306

 Tästä sinänsä pie-

nestä asiasta voi nähdä, että Hippiatrikan kirjoittajat eivät kaikessa noudattaneet muuten 

niin arvostamiensa ”suurmiesten” käsityksiä. 

 

Iän arvioinnin tärkeydestä voi päätellä, että hevoskauppa oli tuolloin iso asia ja huijauk-

sille altis, kuten myöhemminkin. Tähän saa varmistuksen heti Ksenofonin hevosmies-

taitoa käsittelevän kirjan alkulehdiltä. Hän kirjoitti varsan ostamisesta: ”Ensin kirjoi-

tamme siitä, miten joku [ostaja] vähiten tulisi hevosen ostossa petetyksi”
307

. Ja vähän 

myöhemmin Ksenofon antaa neuvoja jo valmennetun hevosen ostossa ja tässäkin hevo-

sen iän arviointi on ensimmäinen tehtävä: ”Kirjoitamme asioista, jotka pitää hevos-

kauppaa aikovan tietää, jottei joudu huijatuksi. Ensiksikin hevosen ikä ei pidä jäädä 

huomaamatta.”
308

 

 
Oikea astutusajankohta 
 

Edelleen samassa pääluvussa on kirje, missä samainen Anatolios pohti oikeaa astu-

tusajankohtaa. Hänen mukaansa paras ajankohta oli kevätpäivän tasauksesta kesän puo-

liväliin.
309

 Huonokuntoisten tammojen astutusta hän kehotti miettimään tarkemmin.
310

 

Anatolios neuvoi pitämään oriit erillään tammoista 5 kuukautta ennen astutussesonkia ja 

antamaan niille riittävästi väkirehua. Näin ne olisivat hyväkuntoisia ja innokkaita siitos-

toimintaan.  
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Ohje näyttää osittain mukailevan Columellan ohjetta, jonka mukaan tavalliset hevoset, 

oriit ja tammat voitiin pitää yhdessä ympäri vuoden, mutta jos tarkoitus oli tuottaa ja-

loista vanhemmista jaloja varsoja, noudatettiin tuota erilläpito-ohjetta ja laitettiin hevo-

set yhteen kevätpäiväntasauksen aikaan.
311

  

 

Yleensäkin jonkin tapahtuman tai toiminnan oikea-aikaisuus oli kreikkalaisille tärkeää, 

ja tuosta oikeasta hetkestä käytetään sanaa kairos, kr. καιρός erotuksena tavalliselle ai-

kaa merkitsevälle sanalle, khronos. kr. χρόνος.  Kairos oli samalla jumaluus ja palvon-

nan kohde, kuten lähes kaikki tärkeät asiat kreikkalaisilla.
312

 Anatolioksen ilmoittama 

oikea aika astutukselle perustui kokemusperäisiin havaintoihin toisin kuin monet muut 

oikean hetken määritykset antiikin maailmassa, jotka perustuivat esimerkiksi taivaan-

kappaleiden suotuisiin asemiin.
313

 

 

Anatolios jatkoi tarinoimalla astutuksesta yleensä. Hän neuvoi leikkaamaan tamman 

häntäjouhet lyhyiksi, jotteivät ne haittaisi astutusta. Astumishaluttomien oriitten innos-

tamiseksi hän kertoi joidenkin koristelevan tammoja tai laittavan oriin ja tamman kilpa-

juoksuun keskenään, minkä arveli innostavan oritta. Jos tamma ei tuntunut innostuvan 

oriista, Anatolios kehottaa hieromaan tamman sukuelimiin sekoitusta, missä oli soodaa, 

pikkulinnun ulostetta ja pihkaa tai vielä mieluummin merisipulilla, ja niin tamma oli 

halukkaampi astutukselle eli siis kunnon kiimassa.
314

 Myös Columella mainitsi me-

risipulin käytön tähän tarkoitukseen.
315

 Jos sitten kerran astutettu tamma ei ollut enää 

oriista kiinnostunut, piti Anatolioksen mukaan odottaa 30 päivää ja yrittää uudelleen. 

Ellei tamma sittenkään ole suostuvainen, oli uskottava, että se oli kantava.
316

 

 

Linnun ulosteen käyttö lääkkeenä tuli esiin myös Apsyrtoksen myöhemmässä kirjeessä 

numero 89. Siinä hän kertoi, miten hevonen sai limaisen ripulin syödessään kaukalosta, 

minkä linnut olivat ulosteillaan sotkeneet. Parantavana seoksena oli valkoisen linnun 

ulosteen, rasvan, ohran ja viinin sekoitus.
317

 Tässä kohdin Apsyrtoksen voisi kuvitella 
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olevan homeopatian perusaksiooman, ”similia similibus curantur” eli samanlainen pa-

rantaa samanlaista, esittäjä. Tällä ajatukselle ei Apsyrtoksen kirjeissä kuitenkaan ole 

vahvistusta. 

 

Anatolioksen kirjoitukset tammojen tiineyttämisestä olivat melko maanläheisiä – aina-

kin maanläheisempiä kuin monet muut aiheeseen liittyvät kirjoitukset.  Columella va-

roitteli estämästä tammojen kohtaamista oriitten kanssa, sillä kiima oli niin voimallinen 

asia, että tammat joutuivat raivoon, jos niiltä astutus evättiin. Hän mainitsee tässä koh-

din ihmisten lemmenjuoman nimeltään hippomanes
318

, hevoshulluus, joka kiihotti naut-

tijansa samanlaiseen kiihkoon. Vieläpä tammat saattoivat tulla pelkästään tuulesta kan-

taviksi Columellan mukaan, jos oritta ei ollut saatavilla. Tällainen tapahtuma oli kovin 

epätoivottava, sillä näin alkunsa saaneet varsat kuolivat ennen kolmannen elinvuoden 

täyttymistä.
319

  Uskomus tammoja tiineyttävästä länsituulesta, Zephyristä, on aiheena 

ollut jo Vergiliuksella ja on luultavasti paljon vanhempaa perua.
320

 

 

Jalostukseen liittyvässä jaksossa tulee esiin kautta aikain ihmisille ominainen säikähdys 

selittämättömien tapahtumien luonteesta. Jonkinlaiseen rationaalisuuteen pyrkivillä lää-

käreillä ja eläinlääkäreillä tämä piirre eli vahvana ja epämuodostuneena syntyneet vasi-

kat tai oudon väriset varsat saattoivat olla merkki jumalallisesta epäsuosiosta, jonka 

selittämiseen ja tilanteen korjaamiseen piti kysyä neuvoja uskonnollisilta auktoriteeteil-

ta. Hippiatrikan kirjoittajista vain Theomnestos ei kirjoittanut maagisista hoitoratkai-

suista. Antiikin aikanakin näissä asioissa oli skeptikkonsa: Cato vanhemman tiedetään 

sarkastisesti pohtineen, miksi kaksi haruspeksiä, sisälmyksistä ennustajaa, ei purskahda 

nauruun toisensa tavatessaan. 

 

Eläinlääkärit ja yleensäkin hevosten kanssa toimineet ammattilaiset joutuivat ottamaan 

huomioon kaikenlaisen vilpin, mitä alalla esiintyi. Tämä tulee esiin hevosen hampaista 

tehtävästä iän määrityksestä kirjoitettaessa. Samoin eläinlääkärit olivat mukana ”hevos-

bisneksessä” abortoidessaan epätoivottuja sikiöitä, jos jokin tärkeä kilpailu palkintoi-

neen vaarantui tiineyden takia. 
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Loppulause 
 

Hippiatrika-teoksessa piirtyy monipuolinen kuva myöhäisantiikin hevoslääketieteestä ja 

sen edustajista, hippiatreista ja mulomedikuksista. Teokseen on kerätty monen ammatti-

laisen kirjoituksia varsin monilta eläinlääketieteen aloilta. Näistä ammatin harjoittajista 

yksi oli ylitse muiden; Apsyrtos on tekstimäärältään ylivoimainen muihin verrattuna. 

Samoin häntä siteerataan – ja oikeastaan plagioidaan – paljon. Siteerauksissa yleensä 

kuitenkin nöyrästi tunnustetaan, keneltä teksti on peräisin: ”Kuten Apsyrtos on kirjoit-

tanut.” Apsyrtos näytti tuntevan asemansa, ja kirjoittaessaan kollegoille tai lääkäreille 

saattoi aloittaa kirjeensä hieman alentuvasti. Samoin hän uskalsi suhtautua varhaisem-

piin hevoslääkäreihin epäillen ja useinkin kirjoitti, että ”jotkut” tai ”nuo” ovat kirjoitta-

neet aiheesta näin, mutta minä sanon teille, miten asian laita on. Apsyrtos olikin kerkeä 

arvostelemaan muita eläinlääkinnästä kirjoittaneita edeltäjiään – varmaan usein syystä – 

mutta hän myös lainasi suoraan esimerkiksi Columellan tekstejä omissa kirjeissään ja 

viittasi usein Eumelokseen.  

 

Toivatko Hippiatrikan kirjeet sitten selvyyttä siihen, minkälaisiin oman aikansa tieteel-

lisiä tai epätieteellisiä ajatuksia oli teoksen kirjoittajien mielessä heidän kuvaillessaan 

sairauksien syitä? Hippiatrikan tautikuvausten perusteet näyttävät vain osittain olevan 

valtavirta-opin mukaisia. Humoraalioppi tuli vastaan joissain kirjeissä voimakkaasti, 

mutta ei samassa määrin kuin ihmislääketieteessä, joka pyrki saamaan – ja saikin – pal-

jon korkeamman statuksen eläinlääketieteeseen verrattuna korostamalla sairauksien 

filosofis-tieteellisiä syntyselityksiä. Eläinten lääkitseminen oli jo lähtöoletuksiltaan ar-

kisempaa jo kohteensa puolesta – eläin oli poikkeustapauksia lukuun ottamatta ihmistä 

vähäarvoisempi – eikä siinä ollut tarvetta vedota teorioihin. Hippiatrikan kirjoittajat 

näyttävät olleen käytännöllisiä miehiä, jotka saattoivat selittää vaivoja elimistön perus-

nesteiden epätasapainon aiheuttamalla verentungoksella, plethoralla, mutta nuo selityk-

set annettiin pikaisesti, jotta päästäisiin varsinaiseen asiaan, eli kuvailemaan oireita, 

hoitoja ja ennustetta. Vaikka Hippiatrikan sanotaan olevan antiikin ajan pääsuuntauk-

sen, humoraali-opin, mukainen teos, niin kirjeistä löytyy runsaasti omintakeisia ratkai-

suja pohdittaessa selityksiä vaivoille.  
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Apsyrtoksen omakohtaista, käytännöllistä otetta voi nähdä myös hänen osin kriittisessä 

asenteessaan humoraaliopin soveltamista seuranneeseen, hänen aikanaan niin keskei-

seen hoitokeinoon, verenlaskuun. Useassa kirjeessä hän kertoi, miten verenlasku oli 

tyystin väärä hoito kyseessä olleessa taudissa. Hänen varoitteluistaan voi päätellä, että 

verenlasku oli kiistelty asia eläinlääkäreiden keskuudessa ja jotkut käyttivät sitä yleis-

hoitona kaikkiin vaivoihin.  Hän näytti turvautuvan lääketieteen teoretisointeihin 

useimmiten, kun oli kyse epämääräisistä ja vaikeasti tulkittavista sairauksista, kuten 

kolerasta (mistä ei oikein taidettu tietää, mitä sillä tarkoitettiinkaan) tai raivotaudista, 

millä oli selvä tartuntatautiluonne, ja siksi sitä oli vaikea sovittaa humoraaliteorian 

osaksi. Apsyrtos kyllä viittasi Galenokseen humoraaliopin jatkokehitelmään käyttäes-

sään tiehyt (poros)-sanaa juuri kolerasta kirjoittaessaan, mutta vaikuttaa siltä, että Ap-

syrtos käytti ”suurempia sanoja” kuin halusikaan. 

 

Yleensäkin Hippiatrikassa kiinnitetään vähemmän huomiota ennusteeseen eli prognoo-

siin kuin hippokraatikoille oli ominaista. Teoksen kirjeissä puhutaan valtaosin diag-

noosista ja hoidosta, vaikka esimerkiksi sisäelinten repeämää, lonkkaluksaatiota ja mur-

tumia koskevissa kirjeissään Apsyrtos nosti myös ennusteen eli prognoosin esiin. Ap-

syrtoksen useat prognostiset maininnat tapausten toivottomuudesta näyttävät kirjeiden 

perusteella siltä, että hänen lausuntonsa nousi laajasta kokemuksesta, eikä ennusteen 

antaminen ollut hänelle mikään hippokraattisen paradigman toteutus-asia itsessään. Si-

säelinvammoja koskevassa kirjeessään Hierokles korosti, että taudin syiden selvittämi-

nen oli tärkeää. Tällainen Hippiatrikan kirjoittajille ominainen näkemys poikkesi hip-

pokraatikoiden lähestymistavasta, missä diagnoosin merkitys oli toissijainen, koska kai-

killa taudeilla kuitenkin oli sama syy, eli veren, liman, keltaisen sapen ja mustan sapen 

keskinäinen epätasapaino.  

 

Hippiatrikan siitosasioista kertovassa osiossa tulee esiin oikea-aikaisuuden käsite, kai-

ros. Se oli tärkeä asia koko antiikin kulttuurissa, eivätkä Hippiatrikan kirjoittajat olleet 

lainanneet sitä mistään lääketieteellisestä lähteestä kirjoittaessaan oikean ajanhetken 

tärkeydestä esimerkiksi astutuksessa. Samaten loisten alkusynty oli toinen Apsyrtoksen 

aikalaisille itsestään selvä asia, ja perustui omiin ymmärrettäviin havaintoihin.  

 

Apsyrtos ja samalla koko Hippiatrika-teos omaksui valikoiden vallitsevan humoraa-

liopin mukaisia selityksiä ja rakensi kokonaiskäsityksensä hevosen lääkinnästä moniin 
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lähteisiin ja oppeihin; alkeellisesta bakteeri-ideasta naulaanastuman aiheuttaman ka-

viopaiseen kohdalla aina maagisiin syihin asti. Hippiatrikan tyyli ei intoile hienoilla 

teorioilla pakollista määrää enempää ja siksi se viehättää tämän työn tekijää, sillä se 

vastaa hänen toimintatapaansa noin 1700 vuotta myöhemmässä hevospraktiikassa. 

 

Hippiatrika on valtaisan laaja teos ja siinä olisi aineksia moniin niin kielitieteellisiä kuin 

eläinlääketieteen historiaa käsitteleviin tutkimuksiin. Monet antiikin aiheet ovat jo var-

sin kaluttuja, mutta Hippiatrika on ollut tutkimuksen marginaalissa ainakin meidän ai-

kaamme asti. Syy siihen on ollut, että sen aihealue on pienehköä tutkijajoukkoa kiinnos-

tava ja se, että siitä ei ole englannin-, eikä paljon muunkaankielisiä käännöksiä – mitä 

muuten näyttävät englannin kieltä käyttävät tutkijat harmittelevan –  ja näin ollen siihen 

tutustuminen vaatii kreikan kielen kohtuullista taitoa. 
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