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"There  is  something  about  the  outside  of  a  horse  that  is  good  for  the  inside  of  a  man."  
Sir  Winston  Churchill  
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1.  
  
1.1.  

Terveys,  sairaus  ja  ruokinta    
Terveyden  määritelmä  

Terveysi  on  kokonaisuuden  tila,  jossa  kaikki  kehon  järjestelmät  toimivat  oikein  ja  
tasapainossa  sisäisten  ja  ulkoisten  ympäristöjen  kanssa.  Terveys  voidaan  määritellä  
negatiivisesti,  ruumiillisten  ja  henkisten  sairauksien  poissaolona  tai  positiivisesti,  hyvänä  
ruumiin  ja  hengen  tilana,  jota  kuvaa  parhaiten  sana  hyvinvointi.  Terveys  on  kuitenkin  
laaja  käsite,  jonka  määritelmää  on  vaikea  esittää.  On  usein  helpompaa  kuvata  ja  antaa  
nimiä  epämukavuudelle,  virhetoimintojen  tyypeille  ja  kivun  asteille,  sen  sijaan  että  
yrittäisi  määritellä  hyvinvointia,  hyvänolontunteita  ja  vapaan  liikkuvuuden  asteita.  
Hevosen  terveys  on  hyvinvoinnin  optimaalinen  tila,  joka  sallii  hevoselle  vapauden  
henkisestä  paineesta  ja  fyysisestä  epämukavuudesta,  ja  lisäksi  mahdollistaa  sen  
toimimaan  tasapainoisesti  kykyjensä  rajoissa,  terveellisessä  suhteessa  ihmis-  ja  
hevoskumppaniensa  kanssa.  Terveellä  hevosella  kaikki  toiminnot,  mukaan  lukien  
ruuansulatus,  verenkierto,  immuunijärjestelmä,  hengitys,  hermosto,  luusto  ja  lihaksisto,  
toimivat  optimaalisesti,  vapaina  kroonisesta  paineesta  ja  kivusta  jokapäiväisessä  
ympäristössä,  eli  hevonen  tallissa  tai  ulkona,  leväten  tai  liikkuen  tai  viettäen  aikaa  
ihmisten  tai  sen  eläinkumppanien  kanssa.  
1.2.  

Terveen  hevosen  merkit  

Terveellä  hevosella  on  hyvä  ruokahalu,  kiiltävä  karvapeite  ja  se  on  valpas  ympäristönsä  
suhteen.  
On  tärkeää  oppia  tunnistamaan  terveen  hevosen  merkit:  
•   Vältytään  hankkimasta  sairasta  hevosta.    
•   Opitaan  tunnistamaan  ajoissa  sairauksien  oireet.  
•   Kyetään  antamaan  eläinlääkärille  oikea  kuvaus  terveyden  poikkeavuuksista.    
•   Ymmärretään  eristää  hevonen  muista,  jotta  vältetään  tarttuvien  tautien  siirtyminen  
muihin  eläimiin.    
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Terveen  hevosen  keskeisiä  merkkejä:  
Karvapeite:  Terveellä  hevosella  on  kiiltävä  karvapeite,  joka  kuvastaa  hyvää  ruokintaa  ja  
joka  paranee  säännöllisellä  harjaamisella.  
Silmät:  Hevosten  silmien  tulisi  näyttää  kirkkailta  ja  täysin  avonaisilta.  Niissä  ei  tule  olla  
eritteitä  tai  tylsää,  lasimaista  katsetta.    
Kaviot:  Terveellä  hevosella  on  terveet  kavionseinämät.  Kaviot  ovat  tasaiset  eikä  niissä  
ole  halkeamia.  Sivusta  katsottuna  kavioiden  tulee  olla  samansuuntaiset  vuohisten  
kanssa.  
Asenne:  Terve  hevonen  on  valpas,  aktiivinen  ja  utelias.  Se  ei  saa  vaikuttaa  tylsältä  ja  
laiskalta,  koska  tämä  voi  olla  oire  sairaudesta,  ylirasituksesta  tai  ylivalmennuksesta.  
Laumassa  hevosten  tulee  pysyä  toisten  hevosten  joukossa.  Kärsivät  hevoset  pysyvät  
omissa  oloissaan,  poissa  muusta  laumasta.  Terveellä  hevosella  on  hyvä  ruokahalu  ja  se  
pureskelee  rehunsa  tasaisesti  suun  molemmilla  puolilla.    
Nestetasapaino:  Oikea  nestetasapaino  on  erittäin  tärkeä  hevoselle.  Voit  testata  hevosen  
nestehukan  varalta  nipistämällä  sen  nahkaa  ja  vetämällä  sitä  poimulle.  Tarkkaile  miten  
kauan  kestää  ennen  kuin  nahka  palautuu  paikoilleen.  Jos  hevosella  on  hyvä  
nestetasapaino,  nahka  palautuu  nopeasti  tasaiseksi,  kun  taas  nestehukasta  kärsivän  
hevosen  nahka  jää  poimulle  pitkäksi  aikaa.  
Virtsa:  Terveen  hevosen  virtsa  on  vehnänoljen  väristä.  Samea  tai  tummanpunainen  
virtsa  viittaa  sairauteen.  
Lanta:  Hevosen  lannan  tulee  muodostaa  kiinteitä  palloja.  Löysä,  vetinen  lanta,  jossa  on  
sulamatonta  viljaa,  viittaa  ruuansulatusongelmiin.  
Limakalvot:  Huulten  ja  ienten  limakalvot  tulee  olla  vaaleanpunaiset.  Voit  arvioida  
hevosen  verenkiertoa  painamalla  hetken  kevyesti  ientä  sormella.  Värin  pitää  palautua  1-
2  sekunnin  kuluttua.  Jos  jälki  on  tummanpunainen,  violetti,  keltainen  tai  valkoinen  se  
kertoo  häiriöstä.  
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Sydämen  syke:  Terveen,  keskikokoisen,  aikuisen  hevosen  leposyke  on  30–40  sykettä  
minuutissa,  raskasrakenteisemman  hevosen  25–30  sykettä  minuutissa.  Syke  voi  vähän  
vaihdella  riippuen  hevosen  iästä,  ulkolämpötilasta,  ilman  kosteudesta  ja  hevosen  
jännitystilasta  riippuen.    
Hengitystiheys:  Terveen,  aikuisen  hevosen  hengitystiheys  levossa  on  10–16  kertaa  
minuutissa.  Hengitys  tihenee  huomattavasti  liikunnasta,  ulkolämpötilasta,  kivusta,  
ahdistuneisuudesta  tai  kuumeesta.    
Lämpö:  Terveen  hevosen  ruumiinlämpötila  on  37–38  °C.  Ulkolämpötila,  ilmankosteus,  
liikunta,  kuume  tai  nestevajaus  voi  nostaa  lämpötilaa.  

  
  ii

Kuva  1.  Kaunis,  terve  hevonen.   

1.3.  

Miten  ruokinta  liittyy  terveyteen?  

Ruokinta  on  terveyden  ja  kasvun  edellytys  ja  perusta.  Hyvä  ruokinta  johtaa  parempaan  
vastustuskykyyn,  vähempiin  sairauksiin  ja  parempaan  terveyteen.  Terveet  hevoset  ovat  
vahvoja  ja  niillä  on  parempi  elämänlaatu.  Ylläpitääkseen  terveitä  elintoimintoja  ja  
pystyäkseen  kykyjensä  mukaisiin  suorituksiin,  tulee  hevosen  ruokinnan  sisältää  oikeat  
ravintoaineet  oikeina  määrinä.  Ruokinnan  tuntemus  on  tärkeää.  
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Hevosten  ravitsemustiede  on  perinteisesti  keskittynyt  eri  ravitsemuksellisiin  puutoksiin.  
Viime  aikoina  ovat  kuitenkin  muunlaiset  virheravitsemukset  yleistyneet.  Näitä  ovat  
liikalihavuus,  pitkäaikainen  ravitsemuksellinen  epätasapaino  ruokinnassa  ja  virheet  
hevosenpidossa.  Nämä  voivat  johtaa  esim.  kaviokuumeeseen,  ähkyihin  tai  
mahahaavaan.  Tämän  lisäksi  monet  hevosenomistajat  väittävät,  että  rehuvalinnat  
vaikuttavat  hevosten  käyttäytymiseen.  
Hevosten  ruokinta  voi  tarkoittaa  monimutkaisia  määriä,  prosentteja,  suhteita,  arvauksia  
ja  tuntemattomia  tekijöitä.  Kuitenkin  näemme  helposti  hyvän  ruokinnan  lopputuloksen:  
terve,  elinvoimainen  ja  hyväkuntoinen  hevonen,  jolla  on  kiiltävä  karvapeite.  Kukin  
hevosenomistaja  pystyy  aikaansaamaan  tämän  ilman  että  hänen  tarvitsee  osata  ulkoa  
pitkiä  ruokintataulukoita  tai  syöttää  kalliita  ravintolisäaineita.  Kehittämällä  vain  muutamia  
taitoja  ja  ymmärtämällä  hevosten  ravitsemustieteen  keskeiset  periaatteet  tämä  on  
mahdollista.  
2.  

Hevosen  ruuansulatus    

Hevosen  ruuansulatus  on  monimutkainen  “tuotantolaitos”,  joka  on  suunniteltu  
käsittelemään  rehua  usein  ja  pieninä  määrinä.  Se  muuntaa  rehut  ravintoaineiksi,  jotka  
sitten  imeytyvät  kehon  käyttöön.  Näin  voidaan  myös  kuvata  lehmän,  sian,  koiran,  kissan  
tai  ihmisen  ruuansulatusta.  Hevosen  ruuansulatus  on  kuitenkin  ainutlaatuinen  ja  ehkä  
herkempi  häiriöille  kuin  useiden  muiden  eläinten.  Tämä  ei  johdu  suunnitteluvirheestä  
vaan  siitä,  että  ihminen  on  muuttanut  sitä  mitä  luonto  oli  tarkoittanut  hevoselle.    
Hevosen  ruuansulatus  koostuu  monimutkaisesta  ryhmästä  elimiä,  jotka  on  suunniteltu  
vapaasti  laiduntavalle  eläimelle.  Koska  ihminen  rajoittaa  hevosen  liikkumavapautta  ja  
rehuaineiden  valikoimaa,  nämä  elimet  ovat  alttiita  häiriöille.  Hevosenomistaja,  joka  
ymmärtää  miten  ruuansulatus  toimii,  voi  paremmin  suunnitella  hevosen  ruokintaa  
vastaamaan  hevosen  tarpeita  ja  välttää  häiriöitä  sen  ruuansulatuksessa.  Hevosen  
ruuansulatuksen  itseopiskelussa  viittaan  kahteen  kotimaiseen  teokseen:  Anneli  Lillkvist,  
(2007)  Ruokinnalla  tuloksiin  4  ja  Markku  Saastamoinen  (toim.),  (2007)  Hevosen  ruokinta  
ja  hoito.  
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Hevonen  kehittyi  laiduntamaan  suurimman  osan  ajastaan.  Vapaudessa  hevonen  syö  
keskimäärin  16  tuntia  vuorokaudessa.  Hevosen  ruuansulatuselimistön  rakenteen  ja  sen  
eri  elinten  tehtävien  tuntemus  auttaa  ymmärtämään  sitä,  miten  se  toimii  parhaiten  myös  
silloin,  kun  hevonen  ei  enää  elä  vapaudessa.  

  
Kuva  2.  Hevosen  ruuansulatus  

Vapaudessa  hevoset  laidunsivat  kuitupitoista  laidunta.  Niiden  aineenvaihdunta  oli  
riippuvainen  suoliston  kuituja  hajottavista  mikro-organismeista.  Nykypäivän  
suoritushevonen  joutuu  kestämään  kovaa  valmennusta,  jonka  johdosta  sen  ruokintaa  on  
ollut  pakko  muuttaa  energiatiiviimpään  muotoon  vastaamaan  hevosen  suurempaa  
energiantarvetta.  Nämä  ruokinnan  muutokset  ovat  samalla  muuttaneet  suoliston  mikro-
organismien  ekosysteemiä  ja  siten  vaikuttaneet  hevosen  terveydentilaan.  
Muutokset  hevosen  suoliston  mikro-organismeissa  kertovat  siitä,  että  niiden  
ekosysteemissä  on  tapahtunut  ruokinnasta  johtuva  muutos.  Ihmisen  tieto  hevosen  
suoliston  mikro-organismeista  on  kuitenkin  vielä  puutteellinen.  Tarvitaan  lisää  
tutkimuksia  siitä,  miten  eri  ruokintamallit  vaikuttavat  mikro-organismien  tasapainoon,  
jotta  voitaisiin  paremmilla  ruokintavalinnoilla  edistää  hevosen  terveyttä  ja  hyvinvointia.  
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3.  

Hevosen  ravinnon  tarpeet  

Hevosen  onnistunut  ruokinta  edellyttää  sekä  rehujen  että  yksittäisen  hevosen  
ravintoaineiden  tarpeiden  tietämystä.  Näiden  tietojen  saamiseksi  viittaan  esim.  vuoden  
2007  painokseen  teoksesta  National  Research  Council  (NRC),  Nutrient  Requirements  of  
Horses.  Kotimaisena,  joskin  tarpeiden  osalta  hyvin  suppeana  lähteenä  viittaan  MTT:n  
Internetsivustoon  (RY,  SRV,  kalsium  ja  fosfori).    
Nutrient  Requirements  of  Horses  on  ensisijaisesti  käytännöllinen  ja  tekninen  
referenssiteos.  Sen  tarkoituksena  on  varmistaa,  että  hevoseläinten  ruokinta  sisältää  
riittävästi  eri  ravintoaineita  ja  ettei  yksittäisten  ravintoaineiden  saanti  ole  niin  suuri,  että  
se  vaikuttaa  haitallisesti  niiden  suoritukseen  tai  terveyteen.  Teos  on  tarkoitettu  
ensisijaisesti  ammattilaisille,  eläinlääkäreille  ja  tutkijoille;;  teos  on  kuitenkin  myös  hyvin  
käyttökelpoinen  yksittäiselle  hevosenomistajalle.  
4.  

Hevosten  ruokinnallisten  ongelmien  selvittäminen  

Ruokintaa  epäillään  usein  hevosen  sairauden  tai  huonon  suorituskyvyn  aiheuttajana.  
Rehujen  tai  ruokinta-aikojen  äkilliset  muutokset,  rehujen  myrkylliset  aineet  ja  yksittäisten  
ravintoaineiden  yli-  tai  aliruokinta  voivat  kaikki  johtaa  kliinisiin  ongelmiin.  
Ruokintaperäisten  ongelmien  selvittäminen  on  välttämätöntä  näiden  korjaamiseksi.  
Ongelman  ratkaiseminen  voi  olla  niinkin  yksinkertaista  kuin  tapahtumien  selvittäminen  
(hevonen  pääsi  esim.  irti  rehuhuoneeseen).  Usein  kuitenkin  tarvitaan  asian  
seikkaperäisempää  tutkimista.  
Kun  ruokintaa  epäillään  ongelman  aiheuttajaksi,  ratkaisun  löytäminen  saattaa  edellyttää  
jotakin  tai  kaikkia  seuraavista  toimenpiteistä:  hevosen/hevosten  tutkiminen  ja  
taustatietojen  selvittäminen,  rehunäytteiden  ottaminen,  veri-  tai  kudosnäytteiden  
ottaminen  hevosesta/hevosista.  Jokainen  tapaus  on  erilainen,  seuraavassa  esitetään  
yleisimmät  menettelytavat  ongelman  löytämiseksi.  
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4.1.  

Taustatiedot  

Hevosen  tai  hevosten  seikkaperäiset  taustatiedot  tulee  selvittää,  jotta  voidaan  tehdä  
korjaavia  toimenpiteitä.  Nämä  tiedot  sisältävät:  
A.    

Kuinka  kauan  hevonen/hevoset  ovat  olleet  nykyisellä  ruokinnalla  (koskee  sekä  
rehuja  että  ruokintarutiineja)?  

Ellei  rehuissa  tai  rutiineissa  ole  tehty  muutoksia  yli  kuukauteen,  oireet  ovat  kehittyneet  
hitaasti  tai  ovat  epämääräisiä,  on  syytä  epäillä  pitkän  ajan  ongelmia,  kuten  energian,  
valkuaisen,  kivennäisten  tai  rasvaliukoisten  vitamiinien  yli-  tai  aliruokintaa.  
Ellei  muutoksia  ole  tehty  ja  oireet  ilmenivät  äkillisesti,  on  syytä  epäillä  pilaantuneita  tai  
saastuneita  rehuja  tai  myrkytystä.  Kaikkia  muutoksia,  jotka  edeltävät  kliinisiä  oireita,  on  
syytä  epäillä  ongelman  aiheuttajiksi.  
Ongelman  aiheuttava  muutos  voi  olla  niinkin  yksinkertainen  kuin  yhtäkkinen  rehujen  
laadun  tai  määrien  muuttaminen  tai  uuden  rehuerän  syöttämisen  tai  uusien  kuivikkeiden  
käytön  aloittaminen.  
B.    

Viettääkö  hevonen  aikaa  tarhassa  tai  laitumella?    

Jos  vastaus  on  kyllä,  epäile  myrkyllisiä  kasveja.  Hevosille  myrkyllisiä  kasveja  on  melko  
paljon.  Usein  hevoset  jättävät  ne  itse  syömättä,  mutta  ahneet  hevoset  ja  sellaiset,  jotka  
eivät  ole  ennen  laiduntaneet  voivat  vahingossa  maistaa  myrkyllisiä  kasveja.  Suomessa  
kasvavia  yleisimpiä  myrkyllisiä  kasveja  ovat  erilaiset  villakot,  leinikit,  peltokorte  ja  
saniainen.  Yritä  tutkimalla  selvittää,  onko  hevonen  syönyt  myrkyllisiä  kasveja.  Aliravittu  
hevonen  tai  loppuun  kalutulla  laitumella  oleva  hevonen  saattaa  herkemmin  syödä  
myrkyllisiä  kasveja.  Tarkista  myös  juottopaikka  ja  laitumella  olevat  puut  ja  pensaat  sekä  
merkit  siitä  onko  hevosille  annettu  ruohonleikkauksen  leikkuujätettä.  Katso  myös  Helinä  
Anttilan  artikkeli  Pro  Hevonen-lehdessä  no.  1/2009  Nurmirehujen  endofyytit.  
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C.    

Kuinka  monella  hevosella  on  oireita?  

Jos  laumassa  tai  tallissa  vain  yhdellä  hevosella  on  oireita  ja  kaikilla  on  sama  ruokinta,  on  
ruokintaperäinen  ongelmanaiheuttaja  epätodennäköinen.  Kyseessä  voi  kuitenkin  olla  
yksittäisen  hevosen  reaktio  tai  yksittäinen  hevonen  on  voinut  syödä  jotakin,  jolta  muut  
hevoset  välttyivät.  Jos  useammalla  hevosella  on  oireita,  pyri  löytämään  näitä  hevosia  
yhdistävät  tekijät  (esim.  rehut,  ikä,  lisäravinteet,  valmennus  ym.).  Selvitä  myös  kuinka  
kauan  hevosilla  on  ollut  nykyinen  ruokinta  ja  ruokintarutiinit.  Todenna  ilmoitettu  ruokinta  
tutkimalla  rehuhuone  ja  punnitsemalla  ilmoitetut  määrät.  Tarkista  henkilöiltä,  jotka  
ruokkivat  hevosia,  ovatko  hevoset  syöneet  niille  jaetuiksi  ilmoitetut  rehut.            
D.    

Täydelliset  ruokinnan  taustatiedot:  mitä,  kuinka  paljon  ja  milloin?  

Heinä:  Tarkista  esiintyykö  hometta  ja  arvioi  hygieeninen  laatu.  Onko  heinä  vihreää  ja  
pehmeää  vai  keltaista  ja  kuitupitoista?  Onko  heinässä  haitallisia  rikkakasveja  tai  muita  
saasteita?  Tarkista,  ettei  sinimailasessa  ole  vaikeasti  havaittavia  toukohärkiä  (blister  
beetles).  Jos  epäillään  ruokinnan  epätasapainon  aiheuttamia  ongelmia  ja  käytössä  
olevaa  karkearehuerää  on  syötetty  yli  kuukauden,  tulee  erästä  tehdä  rehuanalyysi  
ongelman  selvittämiseksi.  
Väkirehut:  Tarkista  esiintyykö  rehuissa  hometta,  poikkeavaa  hajua  tai  vierasaineita.  
Rehuista  tulee  ottaa  edustavat  näytteet,  varsinkin,  jos  ne  ovat  omia  seoksia.  Jos  
käytössä  on  kaupallinen  rehuseos  ja  epäillään  seos-  tai  laatuvirheitä,  kirjaa  eränumero  
ja  valmistajan  tiedot.  Lähetettäessä  rehunäyte  valmistajalle,  tulee  säilyttää  itsellään  
toinen  näyte  puolueetonta  analyysiä  varten  kiistojen  varalta.  
Ravintolisät:  Kirjaa  tiedot  kaikkien  ravintolisien  tuoteselosteista  sekä  tiedot  syötetyistä  
määristä  ja  ruokintakerroista.  Useiden  ravintolisien  samanaikaisesta  käytöstä  syntyy  
yliruokinnan  vaara  erityisesti  koskien  A-vitamiinia,  D-vitamiinia,  seleeniä  ja  rautaa.  
Kun  hevosilla  on  myrkytysoireita  on  tärkeää  laskea  ruokinnan  kokonaismäärät  kaikista  
rehuista  ja  ravintolisistä.  
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Juomavesi:  Riittämätön  vedensaanti  voi  johtaa  ummetusähkyyn.  Vedessä  voi  myös  olla  
poikkeuksellisen  suuria  pitoisuuksia  eri  hivenaineita,  jotka  haittaavat  rehun  
ravintoaineiden  imeytymistä.  Jos  esim.  sinkityt  tankit  ovat  kosketuksissa  
kupariputkistoon,  veteen  voi  liueta  suuria  määriä  sinkkiä.  
Suola:  Riippumatta  muista  annetuista  ravintolisäaineista,  hevosilla  tulisi  aina  olla  suolaa  
(NaCl,  merisuola,  Himalajan-suola  tai  muu  joditon  suola)  vapaasti  saatavilla.    
E.    

Muita  sairauksien  oireita  

Tarkista  rokotus-  ja  madotusohjelmat.  Kun  kyseessä  on  laihtuminen,  kyseisten  hevosten  
hampaat  tulee  tarkastaa.  Maksan  ja  munuaisten  toimintahäiriöt  tulee  myös  voida  sulkea  
pois.  
4.2.  

Näytteidenotto  

A.    

Rehunäytteet:  

Otettaessa  rehunäytteitä,  varsinkin  hivenaineanalyysiä  varten,  on  tärkeää,  ettei  itse  
saastuta  näytettä.  Käytä  muovihansikkaita  käsitellessäsi  karkearehuja  ja  normaalisti  
käytössä  olevaa  annostelukauhaa  väkirehuille,  asettaaksesi  näytteet  puhtaaseen,  
suljettavissa  olevaan  muovipussiin.  
Ota  laidunnäytteitä  vähintään  kymmenestä  eri  paikasta,  mieluiten  paikoista,  joita  
hevoset  ovat  laiduntaneet.  Leikkaa  ruohot  ja  muut  kasvit;;  älä  vedä  niitä  ylös  juurineen.  
Älä  käytä  tähän  ruosteisia  saksia!  
Heinästä  (tai  säilöheinästä)  tulee  näytteet  ottaa  vähintään  10  eri  paalin  keskikohdasta.  
Osanäytteet  sekoitetaan  ja  kokonaisnäytteestä  otetaan  analysoitavaksi  lähetettävä  
rehunäyte.  
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Kuva  3.  Näytekaira  ottaa  rehunäytteen  1  metrin  syvyyteen  asti.  Kuva  Jaakko  Helminen.  

B.    

Kliiniset  näytteet  

Verinäytteet:  Verinäytteillä  voi  lähinnä  sulkea  pois  ei-ruokintaperäisiä  sairauksia  ja  
selvittää  myrkyllisten  raskasmetallien  esiintymistä.  Veren  kalsium-  ja  natriumpitoisuudet  
ovat  hormonaalisen  säätelyn  alaisia  eivätkä  kuvasta  ruokintaa.  Hivenaineiden,  kuten  
kuparin,  sinkin  ja  seleenin  arvot  voivat  heijastaa  ruokinnan  ongelmia,  mutta  nämä  ovat  
niin  vaihtelevia,  että  vain  suuret  poikkeavuudet  voidaan  huomata.  Hemoglobiini  kertoo  
punasolujen  hapenkuljetuskyvystä,  ja  se  vaihtelee  terveilläkin  hevosilla  paljon.  
Hemoglobiini  ja  rauta  liittyvät  yhteen,  käytännössä  hemoglobiini  on  parempi  mittari  
hevosen  tilasta  kuin  seerumin  rauta.  Anemia  ei  ole  seuraus  raudanpuutteesta,  anemian  
taustalla  on  useita  muita  tekijöitä.  Rutiiniverikokein  voidaan  selvittää  vain  A-vitamiini,  
jonka  puutos  on  epätodennäköistä.  
Virtsanäytteet:  Fosforin,  kaliumin  ja  natriumin  pitoisuuksia  voidaan  selvittää  
virtsanäytteistä.  Virtsan  kalsiumin  vuorokausivaihtelu  on  suurta,  eikä  sitä  voida  mitata  
luotettavasti.    
Post-mortem  tarkastus:  Suolistotutkimukset,  maksa  ja  munuaisbiopsiat:  Hyödyllisimmät  
tutkittaessa  pitkäaikaisia  hivenaine-epätasapainoja  (erityisesti  kupari  ja  sinkki)  ja  
myrkytyksiä.  
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Mahdollisia  ruokinnan  ongelmien  aiheuttajia  
Taulukko  4.  
  

  
Ongelma  
  
  
Laihtuminen  

  
Anemia  
  
Luuston  kehityshäiriöt  
(Developmental  Orthopaedic  
Disease)  
  
Lihasongelmat  
(Rhabdomyolysis)  
  
Ähkyt  
•   Kaasuähky  
  
  
  
•   Ummetusähky  
  
  
  
•   Suolen  primaariset  
tulehdustilat  
(enteriitti)  
  
  
  
Kaviokuume  

  
Ruokintaperäisiä  syitä  

  
Sulje  pois  

  
Ruokinnan  riittämättömyys,  
hammasongelmat,  suolistoloiset,  
raskasmetallimyrkytykset,  rehujen  
huono  imeytyminen,  hiekansyönti  
  
Liika  raudan  saanti,  kuparin  puutos,  
raudan  puutos  (harvinainen)  
  
Energian  yliruokinta,  riittämätön  tai  
epäsuhteinen  Ca,  P,  Cu,  Zn,  I  ja  Se  
saanti;;  äkillinen  ruokinnan  lisäys  
Hiilihydraattien  yliruokinta,  
elektrolyyttien  vaje,  E-vitamiinin  
puutos  (?)  
  
  
Äkilliset  ruokinnan  muutokset,  viljan  
liikasaanti,  myrkylliset  kasvit  tai  
aineet  
  
Riittämätön  veden  saanti,  liian  
kuitupitoinen  ravinto,  äkilliset  
ruokinnan  muutokset  
  
Sinimailasen  tai  muun  emäksisen  
rehun  syöttö,  vierasesineiden  
nieleminen  

  
Krooniset  sairaudet  

  
Viljojen  tai  muiden  hiilihydraattien  
yliruokinta,  altistuminen  myrkyille    

  
Aineenvaihdunnan  sairaudet,  
liikalihavuus  

  
Krooniset  sairaudet    
  
Perinnölliset  tekijät  
  
Ylirasitus  
  
  
Stressi  
  
  
  
Heikentynyt  suoliston  
liikkuvuus  

  
5.  

Ruokinnan  tasapainottaminen  ja  seuranta  

Vaaditaan  sekä  tietoa  että  taitoa  laadittaessa  hyvää  ruokintaa  yksilölliselle  hevoselle.  
Ruokinnan  tule  perustua  tietoon.  Kun  perusta  on  luotu,  taito  ja  kokemus  astuvat  mukaan  
kuvaan.  Lopputuloksena  on  hevosen  tarpeita  vastaava,  tasapainoinen  ruokinta,  jota  on  
helppo  toteuttaa.  
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Laadittaessa  ravintoarvoiltaan  tasapainoista  ruokintaa  on  tunnettava  ja  ymmärrettävä  
useiden  ravintoaineiden  ominaisuudet  ja  niiden  keskinäinen  vuorovaikutus.  Useimmat  
ammattilaiset  käyttävät  laskennassa  tietokoneohjelmia.  Käytä  hyväksesi  hevosten  
ruokinnan  ammattilaista  hyödyntääksesi  tehokkaasti  saamasi  rehuanalyysit  tai  
ruokintasuositukset.  Ammattilaisten  osaaminen  eri  hevosten  tarpeista  ja  rehujen  
ominaisuuksista  auttavat  sinua  päättämään  perusteiltaan  terveestä,  tietoon  perustuvasta  
ruokinnasta  hevosellesi.  
Vaikka  ruokinta  pitää  sen  suunnitteluvaiheessa  laskea  matemaattisesti,  ruokinnan  
toteutus  ei  ole  tarkkaa  tiedettä.  Ruokinnan  vaikutusta  hevoseen  tulee  seurata,  jotta  
varmistetaan  sen  yksilöllinen  sopivuus,  koska  ei  ole  kahta  samanlaista  hevosta.  
Hevosen  lihavuuskuntoa  tulee  seurata  ja  ruokintaa  säätää  seurannan  tulosten  mukaan.  
Lihavuuskunnon  pisteytys  on  yksi  tapa  arvioida  kehon  rasvakertymiä.  Pisteytyksessä  
hevoselle  annetaan  pisteet  1.  ja  9.  väliltä.  Pisteytyksessä  arvioitavat  alueet  on  näytetty  
seuraavassa  kuvassa.      

  
Kuva  5.  Lihavuuskunnon  pisteytyksessä  arvioitavat  kehon  alueet  

Jokainen  alue  pisteytetään  erikseen  katsomalla  ja  tunnustelemalla,  kaikkien  pisteiden  
keskiarvo  kuvaa  hevosen  lihavuuskuntoa.  
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  HEVOSTEN  LIHAVUUSKUNTOA  KUVAAVAT  PISTEET  
9.  ERITTÄIN  LIHAVA  
Pullistuvia  rasvakertymiä.  Kylkiluiden  päällä  rasvalaikkuja.  Kylkiluut  vaikea  
tai  mahdoton  erottaa.  Lapojen  takaiset  alueet  täyttyneet  rasvalla.  Selvä  vako  
selkärangan  päällä.  Rasvakertymät  pakaroiden  välissä  voivat  hiertyä  
yhteen.  Kyljet  täyttyneet  kauttaaltaan.  Hännäntyvi  vaikuttaa  painuneelta  sitä  
ympäröivän  rasvan  johdosta.    
  

8.  LIHAVA  
Rasvakertymiä  säänsyrjillä,  lapojen  takana  ja  hännäntyven  ympärillä.  
Paksuuntunut,  harjamainen  niska.  Vaikeaa  tuntea  kylkiluita.  Näkyvä  vako  
selkärangan  päällä.  Kyljet  lähes  täyttyneet.    Rasvakertymiä  pakaroiden  
välissä.  Hännäntyveä  ympäröivä  rasva  tuntuu  huokoiselta.    
  

7.  PULSKA  
Rasvakertymiä  kaulan  yläosassa,  säänsyrjillä,  lapojen  takana  ja  
hännäntyven  molemmin  puolin.  Painettaessa  kylkiluut  erottuvat  mutta  niiden  
välit  ovat  selvästi  täyttyneet.  Rasvaa  muodostunut  kylkiin.  Tunnistettavissa  
oleva  vako  selkärangan  päällä.    
  

6.  KOHTALAISEN  PULSKA  
Rasvakertymiä  alkanut  muodostua.  Kylkiluiden  päällä  oleva  rasva  tuntuu  
huokoiselta.  Kylkiluita  ei  näe,  mutta  ne  tuntuvat  kevyesti  painamalla.  
Selkärangan  päällä  voi  näkyä  lievä  vako.  Kyljet  liittyvät  tasaisesti  kehoon.  
Säänseutu  pyöristynyt.  Rasvaa  alkanut  kertyä  hännäntyven  ympärille.  
  

5.  KOHTALAINEN  (Optimaalinen  lihavuuskunto  useimmille  hevosille)  
Kylkiluut  heikosti  näkyvissä  ja  helposti  tunnettavissa.  Selkärangan  alue  on  
tasainen.  Kyljet  liittyvät  tasaisesti  kehoon.  Säänseutu  pyöristynyt.  Lonkka  ja  
takapuoli  pyöristynyt.  Hännäntyveä  ympäröivä  rasva  alkaa  tuntua  
huokoiselta  ja  hännäntyvi  sulautuu  tasaisesti  takapuoleen.  
  

4.  KOHTALAISEN  LAIHA  
Kylkiluut  erottuvat  ja  niiden  välissä  on  jonkin  verran  rasvaa.  Selkäranka  
koholla.  Niska,  lapa  ja  säänseutu  ohuehkot.  Lonkkakyhmy  näkyvissä.  
Istuinkyhmy  pyöreä.  Hännäntyvi  lievästi  ulkoneva.    
  

3.  LAIHA  
Ohuelti  rasvaa  kylkiluiden  päällä.  Kylkiluut  selvästi  näkyvillä.  Kaula,  säkä  ja  
lavat  korostuneet.  Lonkka  pyöristynyt  mutta  selvästi  erotettavissa.  
Istuinkyhmy  erotettavissa.  Hännäntyvi  erottuu,  mutta  yksittäiset  
selkänikamat  eivät  ole  näkyvissä.    
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2.  ERITTÄIN  LAIHA  
Kylkiluut  erottuvat  selvästi.  Luuston  rakenteet  nähtävissä.  Selkäranka  
erottuu  selvästi.  Kaula  ilmeisen  laiha.  Lavat,  kylkiluut,  lonkat  ja  istuinkyhmyt  
selvästi  nähtävissä.  Hännäntyvi  voimakkaasti  koholla.    
  

1.  NÄLKIINTYNYT  
Erittäin  laiha  hevonen.  Rasvakudosta  ei  voi  tuntea.  Luuston  rakenteet  
selvästi  nähtävissä.  Törröttävät  kylkiluut.  Lavat  terävästi  ulkonevat.  Lonkat  ja  
istuinkyhmyt  selvästi  nähtävissä.  Hännäntyvi  voimakkaasti  koholla.    
  

  

Tavoiteltavat  lihavuuskuntopisteet  vaihtelevat  sen  mukaan  mitä  työtä  hevonen  tekee.  
Kilpahevosen  pisteet  tulisivat  olla  5-7  ja  matkaratsastushevosen  4-5.  Kantavan  tamman  
pisteet  7-8  ovat  hyväksyttävissä,  koska  tammat  yleensä  menettävät  lihavuuskuntoaan  
imetyksen  aikana.  Hevosen  lihavuuskunto  tulee  huomioida  ruokinnan  määrissä.  
Ruokintaa  tulee  korjata  siten,  että  hevonen  ei  liho  tai  laihdu  liikaa.  Rehumäärien  lisäksi  
tulee  kiinnittää  huomiota  rehujen  laatuun.  
6.  

Rehujen  laatu    

6.1.  

Vesi  

Vesi  on  välttämätöntä  elimistön  nestetasapainolle,  ruuansulatuksen  häiriöttömälle  
toiminnalle  ja  yleiselle  terveydelle.  Erityiset  syyt,  kuten  imettäminen  tai  ympäristön  
lämpötila  voivat  muuttaa  voimakkaasti  hevosen  vedentarvetta.    
Vedenpuute  voi  aiheuttaa  kehon  kuivumista  (nestevajaus)  ja  suolistotukoksia.  Riittävä  
vedensaanti  voi  vaarantua,  kun  hevonen  on  jännittynyt  esim.  kilpailuissa  tai  kuljetusten  
yhteydessä.  Hevonen  voi  olla  haluton  juomaan  vierasta,  sille  oudonmakuista  vettä,  jota  
tarjotaan  sille  oudosta  astiasta.  Lisäämällä  veteen  jo  kotona  muutaman  viikon  ajan  
ennen  kuljetusta  jotain  houkuttelevaa  makuainetta  (sarviapila,  banaani,  kirsikka,  
rosmariini,  kumina,  piparminttu,  oregano,  melassi,  omenamehu),  se  saattaa  auttaa  
peittämään  oudon  veden  maun.    
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Hevosella  tulisi  mieluiten  aina  olla  vapaasti  saatavilla  hyvälaatuista  ja  –  makuista  vettä.  
Kovan  rasituksen  jälkeen  kun  hevosen  keho  on  vielä  kuuma,  vettä  ei  tule  antaa.  Tällöin  
hevosta  tulee  jäähdyttää  ennen  kuin  sen  annetaan  vapaasti  juoda.  Tämä  vähentää  
kaviokuumeen  ja  ähkyn  riskejä.  Ennen  kovaa  rasitusta  ja  rasituksen  aikana  (esim.  
matkaratsastus)  hevoselle  on  kuitenkin  annettava  niin  paljon  vettä  kuin  se  haluaa  juoda.  
Nestevajauksen  välttäminen  
Nestevajaus  syntyy  kun  hevosen  keho  menettää  liikaa  vettä.  Työtä  tekevä  hevonen  
menettää  vettä  hikoilun  kautta.  Aluksi  hevonen  selviää  siitä  hyvin,  mutta  nestevajauksen  
jatkuessa  sen  pulssi  kiihtyy,  koska  verisuonistossa  on  nyt  vähemmän  nestettä  ja  
sydämen  on  pumpattava  verta  nopeammin.  Hevonen  virtsaa  vähemmän,  jos  ollenkaan.  
Hevosen  suoritus  heikkenee  kun  nestevajaus  aiheuttaa  uupumuksen.  Vakavassa  
nestevajauksessa  hevonen  ei  enää  kykene  suoritukseen  ja  saattaa  jopa  pyörtyä.  
Ratkaiseva  keino  välttää  suorituksen  heikkeneminen  lämpökuormituksen  aikana  tai  sen  
jälkeen,  on  estää  nestevajauksen  syntyminen.  Tämä  onnistuu  vain  huolehtimalla  siitä,  
että  hevonen  saa  riittävästi  vettä  ja  tasapainotettuja  elektrolyyttejä  korvaaman  hien  
kautta  menetetty  vesi  ja  elektrolyytit.  Näin  autetaan  hevosta  säätelemään  ruumiin  
lämpötilaa  varmistamalla  että  sen  kehossa  on  riittävästi  nestettä  hikoiluun  ja  sydämen  
toimintaan.  Muita  keinoja  ovat  hakeutuminen  varjoon,  hevosen  vilvoittelu  tuulessa  tai  
tuulettimien  avulla  ja  toistuva  valeleminen  vedellä.  Pelkkä  vesi  (ilman  elektrolyyttejä)  
laimentaa  kehon  jo  ennestään  laimentuneita  elektrolyyttivarastoja.  Munuaiset  
rekisteröivät  pelkän  veden  ylikuormaksi  ja  poistavat  lisää  vettä,  joka  puolestaan  huuhtoo  
mukanaan  lisää  elektrolyyttejä.  
6.2.  

Karkearehut  ja  laitumet  

Karkearehuja  ovat  ruoho,  heinä,  säilörehu  ja  -heinä,  sinimailanen  (ei  heinä-  vaan  
palkokasvi),  viher-  ja  heinäjauhopelletit,  sekä  olki.  Karkearehut  ovat  tärkein  rehu  
kaikkien  (ei-imeväisten)  hevosten  ruokinnassa.    
Kasvilaji,  kasvuaste  ja  ympäristötekijät  vaikuttavat  karkearehun  laatuun.  Yleistäen  
voidaan  sanoa,  että  tekijät,  jotka  hidastavat  kasvin  kasvua  ja  ylläpitävät  kasvustoa  
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nuoressa  kasvuvaiheessa,  lisäävät  karkearehun  sulavuutta  paremman  
solunpitoisuus:solunseinämä  suhteen  ansiosta.  Käänteisesti  ne  tekijät  (esim.  lämmin  
ilma,  paljon  valoa),  jotka  edistävät  kasvien  kasvua  ja  kehitystä,  heikentävät  karkearehun  
laatua  heikentyneen  lehti:korsi  suhteen  ja  solunpitoisuuden  sekä  kohonneen  
solunseinämäpitoisuuden  johdosta.  

  
Kuva  6.  Suupala  säilöheinää.  

Markkinoille  on  tullut  viimeisen  kymmenen  vuoden  aikana  uudenlaisilla  menetelmillä  
valmistettua  karkearehua  perinteisen  kuivan  heinän  ja  AIV-säilörehun  lisäksi.  
Rehuanalyysin  kannalta  korsirehut  voidaan  jaotella  kahteen  päätyyppiin  sen  mukaan,  
onko  niissä  tapahtunut  maitohappokäymistä  vai  ei.  Heinätyyppiin  vaikuttavat  heinän  
kuivaus-,  säilytys-  ja  pakkausmenetelmät.  
Heiniin  lukeutuu  perinteinen  kuivaheinä,  jonka  säilyvyyden  perustana  on  riittävä  kuiva-
ainepitoisuus.  Mikrobikasvun  estämiseksi  kuivaheinän  varastointikosteuden  olisi  oltava  
vähintään  83  %  kuiva-ainetta.  Kuivaheinän  tekeminen  on  yksinkertaisuudessaan  veden  
haihduttamista.  Kuivaheinän  onnistumisen  turvaamiseksi  on  syytä  käyttää  latokuivuria.  
Kuivurin  on  syytä  olla  tehokas  ja  kapasiteetiltaan  riittävä,  jotta  varmistetaan  kuivurin  
riittävä  ilmamäärä  ja  tasainen  läpivirtaus.  Paalien  löysyys  parantaa  kuivausta,  mutta  
hankaloittaa  paalien  käsittelyä.    
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Säilörehuja  ovat  perinteinen,  tuoreena  tehty  säilörehu  eli  AIV-rehu  sekä  esikuivatettu  
säilörehu.  Säilörehu  valmistuu  nurmirehusta  käymisen  avulla.  Hyvälaatuinen  säilörehu  
syntyy  rehusiilossa  maitohappokäymisen  tuloksena.  AIV-rehu  jäätyy  läpikotaisin  
pakkasella,  sillä  sen  kuiva-ainepitoisuus  on  tyypillisesti  20–25  %.  Esikuivatettu  säilörehu  
eroaa  perinteisestä  säilörehusta  siten,  että  sen  annetaan  kuivahtaa  niiton  jälkeen  
karholla  muutamia  tunteja  ennen  korjuuta.  Kuiva-ainepitoisuudessa  pyritään  30–40  
%:iin.  Kosteimpiin  rehuihin  voi  pakkasessa  muodostua  jäähilettä,  mutta  rehu  ei  jäädy  
täysin.    
Säilöheinä  on  muovin  sisään  ilmatiiviisti  pakattua  rehua,  jonka  kuiva-ainepitoisuus  on  
45–75  %.  Säilöheinän  käyttö  on  yleistynyt  hevosten  ruokinnassa  sen  hyvän  
maittavuuden  ansiosta.  Säilöttyjen  rehujen  teossa  huolellinen  korjuu  on  tärkeää.  Se  
pitää  sisällään  riittävän  hitaan  paalausnopeuden,  tarkoituksenmukaisen  paalaimen,  
rehun  oikean  kasvuasteen  ja  laadukkaan  muovin.  Ilmatiiviisti  säilötyssä  heinässä  
maitohappokäyminen  tapahtuu  oikealla  tavalla  ja  rehun  laatu  säilyy  moitteettomana.  
Säilöttyjen  rehujen  teossa  ei  kannata  pyrkiä  liian  kuivaan  rehuun,  jossa  ongelmaksi  
muodostuu  riittämätön  maitohappokäyminen.  Tällöin  rehun  sokeripitoisuus  jää  
korkeaksi,  mikä  voi  aiheuttaa  terveysongelmia  joillekin  hevosille.  Säilöntäaineen  käyttö  
on  suositeltavaa,  sillä  se  nopeuttaa  pH:n  laskua  eli  estää  haitallisten  bakteerien,  hiivojen  
ja  homeiden  kasvua  ja  rehun  lämpenemistä.  Samalla  rehun  hygieeninen  laatu,  
maittavuus  ja  valkuaisen  laatu  paranevat  ja  pilaantuminen  estyy.  
Odelmaheinäksi  kutsutaan  kesän  ensimmäisen  sadon  jälkeen  kasvaneesta  uudesta  
sadosta  tehtyä  kuivaheinää.  Se  on  lehtipitoista  ja  vähäkortista.    
Kuivaheinää  ja  säilöttyä  heinää  käytetään  kuitenkin  molempia  hevosten  ruokinnassa.  
Se,  kumman  käyttöön  päädytään,  riippuu  monista  tekijöistä,  kuten  esimerkiksi  rehujen  
säilytystilan  ominaisuuksista,  paalien  käsittelymahdollisuuksista,  konekannasta  ja  
hevosen-  ja  tallinomistajan  omista  mieltymyksistä.  Kaikki  hevoset  eivät  siedä  säilörehua  
tai  edes  säilöheinää.  Oireena  voi  olla  esim.  jatkuva  lievä  ripuli,  joka  vähimmillään  voi  
heikentää  ravintoaineiden  imeytymistä  ruuansulatuskanavasta  ja  huonontaa  hevosen  
yleiskuntoa.  Näille  hevosille  ei  tule  käyttää  säilöttyjä  heiniä,  ainoastaan  kuivaheinää.  
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Jos  käytettävä  karkearehu  on  ravintoainekoostumukseltaan  heikkolaatuista,  voidaan  
hevosen  karkearehuruokintaa  parantaa  erityistuotteilla.  Näitä  ovat  esim.  viherpelletit  ja  
sinimailanen.    
Heinien  ravintoainepitoisuudet  riippuvat  maaperästä  ja  kasvuolosuhteista.  Siksi  vain  
laboratorioanalyysi  voi  antaa  luotettavaa  tietoa  jonkin  heinäerän  ravintoarvoista.  
Analyysi  tulee  rutiininomaisesti  aina  tehdä,  kun  suunnitellaan  tasapainoista  ruokintaa  
yksittäiselle  hevoselle.  
Karkearehujen  terveysriskeistä  
Jotkut  tutkimustulokset  viittaavat  siihen,  että  heinäerän  vaihtaminen  lisää  ähkyjen  
vaaraa.  Varovaisuussyistä  tulee  uuden  heinäerän  syöttö  aina  aloittaa  hitaasti  määriä  
lisäten.  Kuivaheinä  saattaa  altistaa  hengitystiesairauksille.  Hyvin  tehty  ja  varastoitu  
kuivaheinä,  joka  paljaalle  silmälle  näyttää  “puhtaalta”,  sisältää  suuria  määriä  
hengitettäviä  hiukkasia,  jotka  voivat  johtaa  allergisiin  hengitystiesairauksiin  hevosilla.  
Tämän  vaaran  välttämiseksi  on  tavanomaista  ”liottaa”  heinää  vedessä,  jotta  saadaan  
vähennettyä  hengitettäviä  hiukkasia.  Kun  heinää  liotetaan  yli  10  minuuttia,  siitä  liukenee  
veteen  huomattavia  määriä  kivennäisiä.  Heinässä  voi  myös  olla  rehuksi  kelpaamattomia  
kasveja  tai  muita  epäpuhtauksia,  joista  on  vaaraa  hevosen  terveydelle.  Säilöheinien  
hygieeninen  laatu  on  ensiarvoisen  tärkeää,  koska  hevonen  ei  siedä  tiettyjä  myrkkyjä  
kuten  märehtijät.  Homehtunutta  heinää  ei  tule  syöttää  ollenkaan.    
Kuitupitoiset  karkearehut  ovat  villihevosten  pääasiallinen  ravinnonlähde.  Riittämätön  
kuidun  määrä  hevosten  ruokinnassa  voi  kiistatta  aiheuttaa  häiriöitä  paksusuolen  
toiminnassa,  ähkyjä,  mahahaavan,  altistaa  puunpurennalle  ja  muille  käytöshäiriöille.  
Laidun  on  hevosen  luonnollisin  ravinnonlähde.  Laitumet,  joita  käytetään  pääasiassa  
hevosten  ravinnonlähteinä  tarvitsevat  toisenlaisia  hoitotoimenpiteitä  kuin  pääasiassa  
jaloitteluun  ja  sosiaaliseen  kanssakäymiseen  tarkoitetut  alueet.  Laitumia  tulee  hoitaa,  
jotta  niiden  pintakerrokset  kestävät  kulutusta  ja  niiden  ruohon  laatu  on  hyvää  hevosille.  
Laitumen  rehuarvo  hevoselle  muodostuu  syödystä  määrästä,  kasvien  
ravintoainekoostumuksesta,  niiden  sulavuudesta  ja  saatavuudesta.    
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6.3.  

Väkirehut  

Viljat  ja  viljojen  sivutuotteet  
Useita  eri  viljalajeja  ja  viljojen  sivutuotteita  voidaan  käyttää  hevosten  väkirehuna.  Näiden  
rehujen  pääasialleni  käyttötarkoitus  on  lisätä  ruokintaan  energiaa.  

  
Kuva  7.  Kaura,  Avena  Sativa  

Perinteisesti  viljat  ovat  myös  useimpien  valmisrehujen  energianlähteinä.  
Käsittelemättömät  viljat,  kuten  kaura,  ohra  ja  maissi  ja  jotkut  seokset  sisältävät  kaikki  
suhteellisen  paljon  viljantärkkelystä.  Tärkkelys  hajoaa  nopeasti  hevosen  
ruuansulatuselimistössä  ja  aikaansaa  ”polttoainesyöksyn”  verenkiertoon,  joka  
puolestaan  tekee  hevosesta  levottoman.  Liika  tärkkelys  voi  myös  aiheuttaa  
hermostuneisuutta  ja  huonoa  käytöstä,  koska  se  happamoittaa  paksusuolta  ja  
aikaansaa  huonon  olon  hevosessa.  Tiedetään,  että  liika  tärkkelys,  tai  muut  liukoiset  
hiilihydraatit,  voivat  hevosilla  johtaa  laktaattiasidoosiin,  paksusuolen  toimintahäiriöihin,  
ähkyihin  ja  kaviokuumeeseen.      
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Hermostuneille  ja  jännittyneille  hevosille  ei  tulisi  syöttää  liian  tärkkelyspitoisia  rehuja.  
Kuidut  ja  rasvat,  jotka  ovat  arvokkaita  energianlähteitä,  vapauttavat  hevoselle  energiaa  
hitaammin,  kuin  tärkkelys,  eivätkä  ”kuumenna”  hevosta.  Raskasta  työtä  tekeville  
hevosille,  tai  niille,  joiden  tarvitsee  parantaa  lihavuuskuntoaan,  on  mahdollista  syöttää  
paljon  kaloreita,  ilman  että  hevoset  ”kuumenevat”.  Kuidut  ja  rasvat  ruuansulatuksessa  
eivät  aiheuta  riskejä  hevoselle  eivätkä  siis  myöskään  vatsakipuja.    
Viljojen  tärkkelyspitoisuutta  voidaan  laskea  huomattavasti  eri  viljankäsittelymenetelmillä.  
Mikronisointi  on  eräs  kypsennysmenetelmä,  jossa  vilja  turvotetaan  liottamalla  ja  
kuumennetaan  sen  jälkeen  infrapunavalolla.  Mikronisointi  (ja  muut  
kypsennysmenetelmät)  optimoi  tärkkelyksen  sulavuuden  ohutsuolessa,  missä  sen  
pitäisikin  sulaa,  ja  vähentää  riskiä,  että  sulamatonta  tärkkelystä  joutuu  paksusuoleen,  
jossa  se  aiheuttaa  ruuansulatusongelmia  ja  huonoa  käytöstä.  
Hevosen  käyttäytymiseen  ja  asenteeseen  voidaan  huomattavasti  vaikuttaa  
rehuvalinnoilla.  Ruokinnalla  ei  voida  muuttaa  hevosen  luonnetta  mutta  se  voi  olla  
tehokas  työkalu  oikean  suunnan  löytämiseksi.  
Rasvat  ja  öljyt  
Turvallisina  vaihtoehtoina  rasvoja  ja  öljyjä  käytetään  yleensä  hevosten  ruokinnassa  
energialisinä  ja/tai  korvaamaan  viljoja.  Tärkkelyspitoiset  viljat  voivat  aiheuttaa  ähkyjä,  
kaviokuumeen,  mahahaavan  tai  lihasongelmia.  Rasvoilla  ja  öljyillä  on  muitakin  hyötyjä  
verrattuina  viljoihin;;  niillä  on  parempi  energiatehokkuus,  ne  parantavat  lihavuuskuntoa,  
ne  eivät  aiheuta  käytösongelmia  ja  elimistö  oppii  polttamaan  paremmin  rasvaa  
rasituksen  aikana.  Rasvat  toimivat  myös  rasvaliukoisten  vitamiinien  kantaja-aineina  ja  
niistä  hevonen  saa  linolihappoja  ja  alfa-linolihappoja,  jotka  ovat  välttämättömiä  
rasvahappoja  (näitä  keho  ei  voi  itse  tuottaa).  
Rasvoja  ja  öljyjä  lisätään  myös  hevosten  rehuihin  sitomaan  pölyä,  rasvaamaan  
rehunvalmistuksessa  käytettäviä  koneita,  toimimaan  pelletöinnin  sidosaineena,  
estämään  raaka-aineiden  seuloutumista  rehuseoksissa,  toimimaan  kantaja-aineina  
vitamiineille  ja  parantamaan  karvapeitteen  kuntoa.  Rasvojen  ja  öljyjen  tärkein  tehtävä  
hevosten  rehuissa  on  kuitenkin  toimia  energialisänä.  
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Hevonen  voi  ilman  haittavaikutuksia  käyttää  hyväkseen  rasvaa  jopa  20  %  
kokonaisrehuannoksestaan.  Useissa  tutkimuksissa  rasvojen  sulavuus  on  ollut  76–94  %  
kun  kokonaisrehuannoksessa  on  ollut  20  %  rasvaa.  Eläinperäiset  rasvat  sulavat  
huonommin  kuin  kasviperäiset.  Eläinrasvat  eivät  myöskään  ole  niin  puhtaita  kuin  
kasvirasvat  ja  niiden  maistuvuus  on  myös  huonompi.  Useissa  tutkimuksissa  maissi-  ja  
soijaöljyt  maistuivat  parhaiten  hevosille.  

  
Kuva  8.  Rypsiöljy,  Brassica  rapa  ssp  oleifera  

Rasvat  ja  öljyt  maksavat  yleensä  painoonsa  nähden  kahdesta  viiteen  kertaan  niin  paljon  
kuin  viljat,  mutta  ne  sisältävät  noin  kolminkertaisesti  saatavilla  olevaa  energiaa  viljoihin  
nähden.  Siksi  ne  ovat  usein  kilpailukykyisiä  vaihtoehtoja.  
Valitessa  rasvaa  tai  öljyä  hevoselle  on  tunnettava  saatavilla  olevat  vaihtoehdot,  
verrattava  niiden  laatuja,  hyötyjä,  säilyvyysaikaa,  hintaa  ja  sitten  tehtävä  
henkilökohtainen  valinta.    
Öljy  on  hitaasti  vapautuvaa  energiaa  tiiviissä  muodossa.  Mitä  enemmän  öljyjä  lisätään  
hevosen  ruokintaan,  sitä  enemmän  sen  keho  tarvitsee  antioksidantteja  selviytyäkseen  
rasvan  sulamisen  vapauttamista  vapaista  radikaaleista.  Rehutehtaat  ovat  kehittäneet  
öljyrehuja,  jotka  sisältävät  antioksidantteina  E-  ja  C-vitamiineja,  seleeniä  ja  sinkkiä  
tukemaan  öljyjen  turvallista  hyödyntämistä  hevosten  ruokinnassa.  
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Valkuaisaineet  
Valkuaisaineet  (proteiinit,  kreikk.  proteios  =  ensi  sijalla  oleva)  ovat  veden  jälkeen  
elimistön  kudosten  suurin  aineryhmä.  Kaikki  kehon  kudokset  on  tehty  proteiineista,  
entsyymeistä,  hormoneista  ja  vasta-aineista.  Proteiinit  koostuvat  aminohappoketjuista.  
Proteiineissa  esiintyy  perusyksikkönä  20  erilaista  aminohappoa,  joista  10  on  elimistölle  
välttämätöntä.  Hevosen  on  saatava  välttämättömät  aminohapot  rehuistaan,  muut  sen  
elimistö  voi  valmistaa.  Lysiiniä  lukuun  ottamatta,  yksittäisten  aminohappojen  tarvetta  ei  
ole  hevosille  määritelty.  Proteiinisynteesissä  kaikkien  välttämättömien  aminohappojen  
on  oltava  saatavilla  samanaikaisesti.  Haasteena  hevosten  ruokinnassa  on  sisällyttää  
rehuihin  riittävästi  ja  oikeanlaatuisia  proteiineja,  jotta  sen  elimistö  pystyy  syntetisoimaan  
kudoksia,  entsyymejä  ja  hormoneja  ja  korjaamaan  kudosvaurioita.  
  

  
Kuva  9.  Soijan  lehtiä  ja  palkoja.  

Hevosille  syötettävän  proteiinin  arvo  määräytyy  sekä  aminohappoprofiilista  että  
sulavuudesta.  Proteiinilähteet  voivat  olla  joko  eläin-  tai  kasvisperäisiä.  Eläinperäisten  
proteiinien  aminohappokoostumus  on  kasvisperäisiä  arvokkaampi.  Ne  ovat  kuitenkin  
kalliita  ja  usein  hevosille  maittamattomia.  Useiden  maiden  lainsäädäntö  kieltää  
eläinperäisen  proteiinin  käytön  hevosten  rehuissa.  
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Proteiininlähteinä  maidon  sivutuotteet,  soija  sekä  rypsi  ovat  osoittautuneet  parhaiksi  
mitattaessa  kasvua  kasvavissa  hevosissa.  Tämä  johtuu  todennäköisesti  näiden  
lähteiden,  muihin  verrattuna  paremmasta  aminohappoprofiilista  ja  proteiinin  paremmasta  
sulavuudesta  hevosen  ohutsuolessa.  Soija  ja  jotkut  hernelajikkeet  sisältävät  trypsiinin  
salpaajan  ja  puuvillansiemen  sisältää  gossypolia,  näiden  uskotaan  huonontavan  
proteiinin  sulamista.  Rehunkäsittelyssä  kuumennuksella  voidaan  tuhota  soijan  ja  
herneen  trypsiinin  salpaajat  ja  tehdä  vaikuttamattomaksi  puuvillansiemenen  sisältämän  
gossypolin  myrkyt,  jonka  jälkeen  ne  kelpaavat  hevosten  rehuiksi.  Muita  hevosten  
rehuissa  käytettyjä  valkuaisainelähteitä  ovat  auringonkukansiemen,  maapähkinä,  
lupiininsiemen,  palkokasvit,  pellavansiemen,  mäski  ja  rankki.  
Valkuaislähteen  lysiinipitoisuudella  on  merkitystä  erityisesti  kasvavilla  hevosilla  ja  
imettävillä  tammoilla.  Riittämätön  lysiini  huonontaa  varsojen  ja  nuorten  hevosten  kasvua  
ja  tammanmaidon  laatua.  
6.4.  

Ravintolisät  

Ravintolisä  on  mikä  tahansa  hevoselle  annettu  lisä,  sen  luonnollisen  ravinnon  tai  
karkearehun  lisäksi.  Tarkkaan  ottaen  myös  vilja  on  ravintolisä.  Ravintolisällä  yleensä  
kuitenkin  tarkoitetaan  lisättäviä  lisäravinteita  (kuten  vitamiinit,  kivennäiset,  valkuaislisät,  
energialisät  ym.),  joita  saattaa  puuttua  ruokinnasta.  Viime  vuosina  yhä  suurempi  joukko  
hevosenomistajia  on  myös  alkanut  lisäämään  yrttejä  ja  tiettyjä  muita  ravintolisiä,  joilla  
uskotaan  olevan  yleisesti  terveyttä  tai  suorituskykyä  edistäviä  vaikutuksia.  
Lähes  kaikki  hevoset  tarvitsevat  laajan  vitamiini-kivennäislisän  tasapainottamaan  
perusruokinnan  ravintoainepuutteita.  Vitamiinilisien  kemialliset  koostumukset,  
pitoisuudet  ja  säilyvyys  vaihtelevat.  Kivennäis-  ja  hivenainelisien  kemialliset  
koostumukset,  pitoisuudet  ja  biologinen  hyväksikäytettävyys  vaihtelevat.  Tarvitaan  
enemmän  tutkimustietoa  selvittämään  kivennäisten  ja  vitamiinien  sulavuutta  ja  
hyväksikäytettävyyttä.  Jo  nyt  tiedetään,  että  esim.  eloperäinen  E-vitamiini  imeytyy  
synteettistä  muotoa  paremmin.  
Ongelmana  lisättäessä  epäorgaanisia  kivennäisiä  hevosen  ruokintaan  on  se,  että  
hevosen  elimistö  ei  pysty  hyödyntämään  niitä  tehokkaasti.  Epäorgaaniset  kivennäiset  
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ovat  huonosti  hevosen  hyväksikäytettävissä,  vain  4-22  %.  Useiden  epäorgaanisten  
tuotteiden  molekyylipaino  on  liian  suuri,  jotta  ne  voisivat  imeytyä  ruuansulatuskanavasta.  
Keho  joutuu  käyttämään  energiaa  hajottaakseen  ja  muuttaakseen  näiden  kivennäisten  
muotoa,  jotta  ne  voisivat  kulkeutua  suolenseinämän  läpi  verenkiertoon.  Valitettavasti  
noin  80  %  näistä  epäorgaanisista  kivennäisistä  kiinnittyy  hajottuaan  muihin  aineisiin  
tavalla,  joka  tekee  niistä  hevoselle  käyttökelvottomia.  Ne  erittyvät  ulos  elimistöstä  
myötävaikuttamatta  hevosen  ravintoaineiden  saantiin.  Lisäämällä  suurempia  määriä  
näitä  kivennäisiä  ei  ole  ratkaisu,  koska  silloin  on  olemassa  liikasaannin  vaara  
(myrkyllisyys).  
Kelaatti  kuuluu  kompleksiyhdisteisiin.  Kelatoiduissa  kivennäisissä  kivennäiset  on  
kiinnitetty  toisiin  molekyyleihin,  kuten  proteiineihin  tai  hiilihydraatteihin.  Niitä  käytetään  
parantamaan  kivennäisten  hyväksikäytettävyyttä.  
Kun  vitamiineja  lisätään  rehuihin,  joita  ei  käytetä  välittömästi,  on  vitamiinit  suojattava,  
jotta  ne  säilyttävät  aktiivisuutensa  ja  tehonsa.  Kaupalliset  tuottajat  saattavat  tehdä  tämän  
päällystämällä  vitamiinit  jollakin  aineella  kuten  vahalla  tai  sokerilla.  Vaihtoehtoisesti  
tuotteelle  voidaan  asettaa  lyhyt  myyntiaika  (parasta  ennen  päiväys).  Useat  
suojaamattomat  vitamiinit  eivät  sovi  yhteen  toisten  vitamiinien  tai  kivennäisten  kanssa.  
Esimerkiksi  suojaamattomana  B1-vitamiini  ei  sovi  yhteen  B2-vitamiinin  kanssa,  
molemmat  ovat  yhteensopimattomia  B12-vitamiinin  kanssa  valolle  altistettaessa.  
Useimmat  vitamiinit  ovat  herkkiä  hapettumaan  raudan,  kuparin,  sulfaattien,  sulfiittien,  
fosfaattien  ja  karbonaattien  vaikutuksesta.  On  erityisen  vaikeaa  suojata  näiden  aineiden  
tehokkuutta  nestemäisissä  vitamiinivalmisteissa.  On  suositeltavaa  kysyä  valmistajalta  
vitamiinien  aktiivisuudesta  ja  tehosta.  Ellei  vastaus  tyydytä,  on  syytä  epäillä  tuotteen  
tehokkuutta.            
Eräitä  muita  aineita,  jotka  voivat  edistää  hevosen  hyvinvointia:  
•   Ruuansulatusta  edistävät  aineet  –  nämä  toimivat  vahvistaen  ja  ylläpitäen  
hyödyllisiä  bakteerikantoja  hevosen  paksusuolessa  tehostaen  ruuansulatusta  ja  
rehujen  hyväksikäyttöä.  Ne  eivät  ole  hevoselle  ravinnon  lähde  mutta  ovat  
erityisesti  hyödyksi  niille  hevosille,  joiden  ruuansulatuselimistön  toiminta  on  
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heikentynyt  eri  syistä  (stressi,  valmennus,  kuljetus,  kilpaileminen,  suolistoloisten  
kuormitus,  antibioottikuurit  ym.).  Näillä  aineilla  tarkoitetaan  yleensä  probiootteja,  
prebiootteja  ja  hiivaa,  joita  voidaan  lisätä  valmisrehuun  tai  antaa  erillisenä  
ravintolisänä.  Prebiootit  eivät  sisällä  eläviä  organismeja.  Ne  edistävät  suoliston  
toimintaa  tuomalla  ravintoa  hyödyllisille  bakteerikannoille  tai  imemällä  itseensä  
tauteja  aiheuttavia  mikro-organismeja.  Probiootit  ovat  eläviä  bakteerikantoja,  
joiden  tarkoituksena  on  palauttaa  terve  bakteeritasapaino  suolistoon.  Hiivat  
parantavat  kuitujen  sulavuutta  vahvistamalla  kuituja  sulattavia  bakteerikantoja.  
Tämä  on  erityisen  hyödyllistä  vanhemmille  hevosille,  joiden  kuitujen  sulatuskyky  
on  heikentynyt.  Euroopassa  sallittu  hiivakanta  on  Yea  Sacc1026  .  
•   Omega-3  rasvahapot  –  Tulehduksia  ehkäisevien  ja  immuunijärjestelmää  
vahvistavien  lupaavien  vaikutustensa  ansiosta  tutkijat  selvittävät  omega-3  
rasvahappojen  suotuisia  vaikutuksia  myös  hevosille.    
•   Antioksidantit  –  Vapaat  radikaalit  ovat  haitallisia  soluille.  Vapaita  radikaaleja  
syntyy  normaalin  aineenvaihdunnan  tuloksena.  Antioksidantit  ovat  kehon  
suojajärjestelmä  vapaita  radikaaleja  vastaan.  Tietyt  vitamiinit  ja  hivenaineet,  
erityisesti  E-vitamiini  ja  seleeni,  toimivat  antioksidantteina.  
•   Yrtit  -  Hevosille  tarkoitetut  yrtit  ja  yrttiseokset  pohjautuvat  suurelta  osin  ihmisille  
tehtyihin  tuotteisiin.  Hevosen  sairastuessa  eläinlääkärin  tulee  aina  tehdä  
diagnoosi  ja  hoitosuunnitelma,  mutta  yrttejä  voi  käyttää  tukihoitona  
koululääketieteen  tarjoaman  hoidon  ohessa.  Yrttejä  voi  käyttää  myös  
ennaltaehkäisevänä  hoitona  terveyden  ylläpitämiseksi,  tai  niillä  voi  helpottaa  
hevosen  elämää  mikäli  lääketiede  ei  pysty  auttamaan  sairauden  syyn  
hoitamisessa.  Yrttihoidoissa  hyödynnetään  yrttien  sisältämää  vaikuttavien  
yhdisteiden  kokonaisuutta.  Yksittäisessä  yrtissä  on  valtava  määrä  erilaisia  
kemiallisia  yhdisteitä  ja  niiden  yhteisvaikutuksia,  mitä  lääketiede  ei  kaikkinensa  
ole  edes  pystynyt  selvittämään.  Yrteissä  vaikuttavat  aineet  ovat  biologisesti  
helposti  imeytyvässä  ja  aktiivisessa  muodossa.  Usein  yrttejä  käyttämällä  saadaan  
ravintoon  myös  hivenaineita,  vitamiineja  ja  antioksidantteja.  Yrteillä  ei  yleensä  ole  
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haitallisia  sivuvaikutuksia,  mikäli  huomioidaan  yrttituotteiden  käyttö  
kuuriluontoisesti  ja  annostus  on  kohtuullinen.    
Raskasta  työtä  tekevät  hevoset,  kasvavat  yksilöt  ja  toipilaat  saattavat  tarvita  ravintolisiä,  
koska  niiden  elimistö  kuluttaa  enemmän  tiettyjä  aineita  kuin  mitä  perusruokinta  tarjoaa.  
Jotkut  hevoset  voivat  olla  huonoja  rehunkäyttäjiä,  hitaita  toipumaan  sairauksista,  niillä  
voi  olla  heikko  kestävyys  rasitukselle,  ne  voivat  olla  huonoja  tiinehtymään  tai  niillä  on  
heikko  kavionkasvu  tai  –  laatu.  Mm.  näistä  syistä  on  kehitetty  lukuisia  eri  ravintolisiä  
hevosille.  Markkinoilla  on  lukuisia  erilaisia  vitamiini/kivennäisravintolisiä  –  jotkut  
sisältävät  lukuisia  ravintoaineita  kun  taas  toiset  sisältävät  vain  yhtä  ainetta,  esim.  
biotiinia.  Ravintolisiä  saa  nestemäisinä,  jauheina,  pelletteinä  tai  kivinä  ja  niitä  on  helppo  
lisätä  hevosen  ruokintaan.  
Useimmat  hevosenomistajat  haluavat  tarjota  hevoselleen  vain  parasta  ja  täydentävät  
hevostensa  ruokintaa  rutiininomaisesti  ravintolisillä.  Ravintolisät  ovat  lähtökohtaisesti  
hyvä  asia.  Useat  niistä  täyttävät  tärkeän  tarpeen  hevosten  ravinnonsaannissa.  Laadukas  
kivennäis-vitamiinivalmiste  sopii  esim.  hyvälle  rehunkäyttäjälle  täydentämään  
karkearehua.  Muut  tuotteet  täyttävät  jonkin  erityisen  tarpeen  ja  ne  voivat  olla  ratkaisu  
johonkin  yksittäiseen  tarpeeseen.  
Ongelmia  syntyy  kun  hevosen  ravintoainetarpeista  tietämättömät  ihmiset  tekevät  
päätöksiä  hevosen  ruokinnasta.  Vaikka  he  luulevat  toimivansa  hevosen  parhaaksi,  liian  
monien  tai  väärien  ravintolisien  käyttö  toimii  hevosen  haitaksi.  
Eräs  yleisimmistä  virheistä  ravintolisien  käytössä  on  yliruokinta.  Tämä  ongelma  korostuu  
varsinkin  kun  käytetään  useita  ravintolisiä  pitkän  aikaa.  Kivennäisruokinta  on  tästä  eräs  
esimerkki.  Korkealuokkaisten  rehunvalmistajien  ravitsemusasiantuntijat  tietävät  
formuloidessaan  jotakin  täysrehua  kivennäisten  sulavuuden  ja  eri  kivennäis-  ja  
hivenaineiden  keskinäisen  vuorovaikutuksen  hevosen  elimistössä.  Näillä  tiedoilla  he  
tietävät  miten  paljon  eri  ravintoaineita  erityyppisten  hevosten  tulee  päivittäin  saada  ilman  
että  se  johtaa  haitalliseen  yliruokintaan.  Kun  rehua  käytetään  valmistajan  suositusten  
mukaan,  hevonen  saa  oikean  määrän  eri  ravintoaineita  ikäänsä  ja  työmääräänsä  
nähden.  Kun  tähän  ruokintaan  sitten  lisätään  eri  ravintolisiä,  ruokinnan  ravintoaineprofiili  
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muuttuu  jopa  ratkaisevasti.  Tästä  voi  olla  hevoselle  jopa  kohtalokkaita  
terveysseuraamuksia.    
Sen  lisäksi  että  ravintolisät  voivat  väärin  käytettyinä  olla  hevoselle  haitallisia,  ne  ovat  
myös  kalliita.  Useimmat  suoritushevoset  hyötyvät  aika  ajoin  joistakin  ravintolisistä.  
Esimerkiksi  eloktrolyyttivalmisteita  on  syytä  käyttää  hevosella,  joka  hikoaa  lähes  
päivittäin.  Hevonen,  joka  tekee  kevyttä  työtä  viileässä  ilmastossa,  ei  näitä  tarvitse.  
7.  

Ruokintarutiinit    

Seuraavia  ”kiveen  hakattuja”  sääntöjä  on  noudatettu  hevosten  ruokinnassa  vuosisatoja.  
Ne  ovat  syntyneet  yhdistelmänä  hevosen  käyttäytymisen  ja  sen  ruuansulatuselimistön  
toiminnan  ymmärrystä.  Kokemus  on  osoittanut,  että  hevonen  voi  paremmin,  kun  me  
kunnioitamme  sen  psyykkisiä  ja  fyysisiä  tarpeita  ja  toimimme  mahdollisimman  
luonnonmukaisesti.    
1.    

Ruoki  vähän  ja  usein  

Muista,  että  hevosen  mahalaukku  on  pieni  ja  että  sen  ruuansulatuselimistö  on  
suunniteltu  käsittelemään  rehua  usein  ja  pieninä  määrinä.  Liian  suuret  annokset  
läpäisevät  hevosen  ruuansulatuselimistön  liian  nopeasti  ja  voivat  aiheuttaa  ongelmia  
varsinkin  paksusuolessa.  Jaa  väkirehuannokset  mahdollisimman  useaan  pienempään  
päivittäiseen  annokseen.  Tämä  on  hevoselle  luonnollisempaa  ja  edistää  rehujen  
tehokkaampaa  sulamista.  
2.  

Ruoki  paljon  karkearehua  

Hevosen  ravinto  koostui  alun  perin  kuitupitoisista  kasveista.  Siksi  sen  suolisto  tarvitsee  
jatkuvasti  karkearehua  toimiakseen  normaalisti.  Hevonen  kehittyi  käyttäen  suurimman  
osan  vuorokaudesta  laiduntamiseen.  Karkearehu  tyydyttää  hevosen  tarvetta  pureskella  
ja  antaa  sille  tekemistä  pitkäksi  aikaa  vähentäen  samalla  käyttäytymishäiriöiden  
syntymistä  (veivaaminen,  puunpurenta  ym.).  
3.  

Älä  tee  äkillisiä  muutoksia  ruokintaan  

Terveen  hevosen  suolistossa  on  erilajisten  mikrobien  herkkä  tasapaino,  jossa  kukin  laji  
on  erikoistunut  hajottamaan  ruokinnan  elementtejä.  Äkilliset  ruokinnan  muutokset  
järkyttävät  tätä  tasapainoa  ja  tuottavat  suolistoon  toksiineja  kuolleista  mikrobeista.  Nämä  
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toksiinit  voivat  aiheuttaa  ruuansulatushäiriöitä  (esim.  kaviokuumetta)  ja  ruuansulatuksen  
tehokkuus  voi  kärsiä  johtaen  ähkyyn  tai  ripuliin.  Asteittainen  siirtyminen  uusiin  rehuihin  
tai  rehumääriin  vähentää  aineenvaihdunnan  ja  ruuansulatuksen  ongelmia.  
4.  

Pidä  ruokinta-astiat  puhtaina  

Itsestäänselvyys  –  haisevat  astiat  saavat  hevosen  kieltäytymään  rehuista.  Huomioi  
myös  ristisaastumisen  vaara  kun  useat  hevoset  käyttävät  samoja  astioita.  Lääkkeet  tai  
kilpailusäännöissä  kielletyt  aineet  voivat  kulkeutua  hevoselta  toiselle.  
5.  

Varmista  puhtaan,  raikkaan  veden  saanti  

Vesi  on  tärkein  ravintoaine  –  vedenpuute  tappaa  hevosen  nopeinten  kaikista  puuttuvista  
ravintoaineista.  Hevosen  elopainosta  noin  65  –  75  %  on  vettä,  jota  tarvitaan  
säätelemään  kehon  lämpötilaa,  pitämään  nivelet  notkeina  ja  kuljettamaan  ravinteita  eri  
elimille.  Vesi  on  myös  syljen  ja  muiden  ruuansulatusnesteiden  ainesosa.  Hevoset  ovat  
tunnetusti  nirsoja  ja  jättävät  mieluummin  juomatta  kuin  juovat  likaista  vettä.  Kun  vettä  on  
vapaasti  saatavilla,  hevoset  juovat  sitä  harvoin  liikaa.  
6.    

Pidä  tauko  ruokinnan  ja  liikunnan  välissä  

Väkirehuannoksen  jälkeen  on  syytä  odottaa  1  tunti  ennen  raskasta  työtä.  Muussa  
tapauksessa  veri  hakeutuu  suolistosta  lihaksiin  ja  ruuansulatus  heikkenee.  Täysi  
mahalaukku  voi  myös  olla  esteenä  keuhkojen  laajenemiselle  heikentäen  sydämen  ja  
verisuoniston  tehokkuutta.  
7.  

Ruoki  kaikkia  hevosia  yksilöllisesti  

Vaikka  jokaisen  hevosen  ruokinnan  perustana  tulee  olla  karkearehu,  niiden  yksilölliset  
tarpeet  vaihtelevat  riippuen  työmäärästä,  luonteesta  ja  siitä  miten  tehokkaasti  ne  
käyttävät  rehuja  hyväkseen.  Kevyessä  työssä  olevan  alkuperäisrotuisen  hyvän  
rehunkäyttäjän  ruokinta  on  toisenlainen  kuin  kovassa  työssä  olevan  täysiverisen  
hevosen.  Tavoitteena  on  tasapainoinen  ruokinta,  joka  vastaa  hevosen  tekemän  työn  
tarpeita  ja  ylläpitää  sen  terveyttä.  
8.  

Käytä  vain  hyvälaatuisia  rehuja  

Heinän  tulee  olla  vapaata  homeista  ja  pölystä,  jotta  se  ei  altista  hevosta  
hengitystiesairauksille.  Heinää  voidaan  liottaa  tai  syöttää  säilöheinää  pölyhiukkasten  
minimoimiseksi.  Väkirehut  tulee  säilyttää  kuivassa,  puhtaissa  astioissa,  valolta  ja  
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jyrsijöiltä  suojattuina.  Korkealaatuiset  valmisrehut  ovat  usein  myös  taloudellisin  
vaihtoehto,  koska  niissä  käytettyjen  kypsennettyjen  raaka-aineiden  sulavuus  on  paras.  
9.  

Huolla  hevosesi  terveyttä  

Terävät  hampaanreunat  vaikeuttavat  pureskelua  ja  saattavat  johtaa  tukehtumiseen  tai  
huonoon  rehujen  sulamiseen  hevosen  niellessä  liian  suuria  suupaloja.  Hevonen  saattaa  
myös  tiputtaa  suuria  määriä  rehuja.  Suolistoloiset  voivat  aiheuttaa  arpikudosta  
suolistossa  haitaten  ravintoaineiden  imeytymistä  ja  johtaen  laihtumiseen.  Säännölliset  
madotukset  ja  hampaiden  raspaukset  ylläpitävät  hevosen  terveyttä.  
10.  

Ruoki  säännöllisesti  

Hevosen  ruuansulatuselimistö  ei  voi  hyvin  ollessaan  tyhjillään.  Ellei  karkearehua  voi  
syöttää  vapaasti  tulee  sitä  antaa  usein.  Hevoset  voivat  hyvin  rutiineista  ja  ovat  
tyytyväisempiä  tietäessään  koska  ja  mistä  niiden  seuraava  ateria  saapuu!  
8.  

Rehujen  säilytys    

Oikealla  rehujen  säilytyksellä  voidaan  ehkäistä  mm.  seuraavat  haitat:  
•   Rehujen  homehtuminen.  
•   Ravintoaineiden  ennenaikainen  hajoaminen.  
•   Hyönteisten  ja  jyrsijöiden  aiheuttamat  saastumiset.  
•   Hevosen  sairastuminen  pilaantuneista  rehuista.  
Tärkein  syy  säilyttää  rehut  oikein  on  niiden  säilyvyys.  Home  ja  muut  pilaantumisen  
sivutuotteet  ovat  vaaraksi  hevosen  terveydelle  eivätkä  hevoset  mielellään  syö  
pilaantuneita  rehuja.  
Myös  jyrsijöiden  ulosteet  voivat  levittää  sairauksia.  Hyönteiset  ja  home  on  helppo  nähdä  
rehuissa,  mutta  jyrsijöiden  jätökset  eivät  ole  niin  helposti  havaittavissa.    
  

Hyvä  varastointi  estää  myös  ravintoaineiden  ennenaikaisen  hajoamisen.  Happi,  
auringonvalo,  kuumuus  tai  kosteus  pilaannuttaa  nopeasti  rehuja.  

32  
  

Tärkein  seikka  rehujen  varastoinnissa  on  kuitenkin  se,  että  hevoset  eivät  pääse  niihin  
käsiksi!  Joko  astioiden  tulee  olla  suljettavissa  siten,  että  hevonen  ei  saa  niitä  auki  tai  
koko  rehuhuoneen  tulee  olla  hevosvarmasti  suljettavissa.  
Muista  myös,  että  rehu-  ja  lääkityskirjanpito  kuuluvat  hyvään  tallinpitoon.  

  
Kuva  10.  Puhdas  ja  siisti  rehuhuone  
  

Karkearehun  oikeaoppinen  säilytys  vaatii  myös  tietoa.  Seuraavassa  
Laatuheinäntuottajina  toimivien  Anita  ja  Pekka  Kaakkolan  ohjeet  asialle:  
Kuivaheinä  
•  

Kuivaheinä  imee  helposti  kosteutta  ilmasta,  mitä  kuivempaa  heinä  on,  sitä  
herkemmin.  Erityisesti  tätä  tapahtuu  paalin  leikkuupinnasta,  jossa  korsien  päät  
ovat  kuin  imupillit  kapillaariselle  vedenkululle.  Varastoi  paalit  siis  mahdollisimman  
hyvin  kosteudelta  suojassa.      

•  

Paalikasan  alle  jäävän  lattian  tulee  olla  kuiva,  mutta  älä  käytä  kuormalavoja  yms.  
ritilöitä  avoimina,  koska  ilma  kulkee  sieltä  paalikasan  alle.  Kevytpeite  lavojen  
päällä  tai  tiivis  lauta/lankkulattia  ovat  hyviä.  Maalattia  tai  betonilattia  ilman  
kosteussulkua  eivät  sovellu  kuivaheinän  säilytykselle.    

•  

Paalikasa  voidaan  latoa  aivan  seinään  kiinni  jos  seinässä  on  kosteussulku  (esim.  
muovi  niitattuna  raollisen  lautaseinän  sisäpuolelle).  Ladottaessa  paalikasa  irti  
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seinästä,  on  se  peitettävä  sekä  sivuilta  että  päältä  esim.  kevytpeitteellä.  
Paalikasan  suojaksi  soveltuu  myös  vaikkapa  olkipaalit  tai  irto-olki/heinä.    
•  

Säilytyspaikan  tulee  olla  valolta  suojattu  ja  ovia  pidetään  kiinni  kun  varastossa  ei  
asioida.  Heinien  säilytyspaikka  tulee  olla  erillään  kosteasta  talli-ilmasta.  
  

Säilöheinä  
•  

Kanttipaaleja  tulee  säilyttää  mahdollisimman  varjoisassa  paikassa.  Paalien  
lämpeneminen  ja  jäähtyminen  aiheuttaa  kondenssiveden  muodostumista  paalin  
ja  muovin  väliin  päällimmäisinä  oleviin  paaleihin.    

•  

Pohja,  jolle  paalit  asetetaan,  ei  saa  sisältää  teräviä  kohtia  kuten,  kiviä,  käpyjä,  
oksia,  yms.  vaan  että  sen  on  oltava  tasainen  eikä  siinä  saa  seistä  vettä.    

•  

Paaleja  ei  välttämättä  tarvitse  peittää,  mutta  peittämisellä  varmistat  etteivät  
eläimet  tai  ihmiset  riko  muovia  säilytyksen  aikana.    

•  

Paalien  päällä  ei  saa  kävellä,  erityisesti  lapsien  leikkipaikkana  se  on  vaarallinen!    

•  

Jos  huomaat  muovin  rikkoutuneen,  voi  paalin  vielä  pelastaa  teippaamalla  reiän  
mahdollisimman  hyvin  ja  nopeasti  umpeen.  Käytä  tämä  paali  mahdollisimman  
pian.  

9.  

Loishäädöt  ja  hampaiden  hoito  

Kaikilla  hevosilla  on  suolistoloisia.  Loiset  ryöväävät  hevoselta  verta,  ravintoaineita  ja  
energiaa.  Hoitamattomana  loisten  saastuttama  hevonen  voi  saada  pysyvää  haittaa,  
kroonisia  ruuansulatusongelmia  ja  sen  suorituskyky  heikkenee.  Hyvä  asia  on  se,  että  
loisia  voidaan  helposti  torjua.  Pyydä  hevostasi  hoitavalta  eläinlääkäriltä  suositukset  
hevosellesi  sopivasta  madotussuunnitelmasta  ja  noudata  sitten  suunnitelmaa.  
Hevosen  hampaat  saattavat  kulua  epätasaisesti  ja  terävät  reunat  voivat  kivun  kautta  
vaikeuttaa  pureskelua,  joka  voi  johtaa  laihtumiseen.  Uusimmat  tutkimustulokset  
viittaavat  siihen,  että  terävät  hammasreunat  haittaavat  hevosta  pääasiassa  
aiheuttamansa  kivun  kautta,  eivät  heikentyneenä  ruuansulatuksena.  Kun  hampaat  ovat  
kuluneet  epätasaisesti,  hevonen  ei  pysty  pureskelemaan  rehuaan  kunnolla  ja  saa  liian  
pieniä  määriä  rehua.  Viimeaikaisten  tutkimustulosten  valossa  onkin  muutettava  
ajattelutapaa.  Tähän  asti  hampaita  on  hoidettu  pääasiassa  raspaamalla  niitä.  Nyt  tulisi  
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kysyä  miksi  hampaat  kuluvat  epätasaisesti  ja  suunnata  katse  hampaista  
pehmytkudoksiin  (ienongelmat,  ongelmat  hampaiden  juurissa,  mahahaava  yms.).  

  
Kuva  11.  Hampaiden  terävät  reunat  ovat  aiheuttaneet  kivuliaita  haavaumia  limakalvoon.  

Varsinkin  iäkkäämmillä  hevosilla  hampaat  voivat  myös  haljeta  tai  pudota.  Tarkistuta  
hevosesi  hampaiden  kunto  eläinlääkärillä  vähintään  kerran  vuodessa.  Alle  5-vuotiaitten  
ja  yli  20-vuotiaitten  hevosten  hampaat  tulisi  tarkistaa  useammin.  
10.  

Sairauksia,  joiden  syntymiseen  yhdistetään  virheellinen  ruokinta    

10.1.     Yli-  tai  aliruokinnasta  johtuvia  sairauksia  
Tietyn  ravintoaineen  aliruokinnasta  johtuvat  sairaudet  ovat  lähes  aina  vakavia.  Hevosen  
iästä,  tyypistä  ja  maantieteellisestä  olinpaikasta  riippuen  ravintoaineet,  joista  yleisimmin  
saattaa  syntyä  puutos  ovat  energia,  valkuainen,  kalsium,  fosfori,  kupari,  natrium  ja  
seleeni.  Puutostilan  oireet  ovat  yleensä  epämääräisiä  ja  oikean  diagnoosin  tekeminen  
voi  olla  erityisen  vaikeaa,  jos  puutos  koskee  useampaa  ainetta.  Suolistoloiset  tai  
tulehdussairaudet  voivat  peittää  alleen  puutostaudin  ja  se  saattaa  jäädä  huomaamatta.  
Yksinkertaiset  yliruokinnat  on  helpompi  havaita.  Yliruokinnan  seurauksena  voi  olla  
myrkytys  tai  muiden  ravintoaineiden  hyväksikäytön  estyminen.  Tavallisimmin  yliruokittuja  
ravintoaineita  ovat  energia,  fosfori,  rauta,  kupari,  seleeni  ja  A-vitamiini.  
Energian  puutos    
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Useat  epämääräiset  muutokset  hevosen  terveydessä  johtuvat  kalorien  puutteesta,  joka  
voi  johtua  riittämättömästä  rehusta,  huonosta  ruuansulatuksesta  tai  rehujen  heikosta  
imeytymisestä.  Nälkiintyneellä  hevosella  useimmat  sisäelimet  ovat  surkastuneet.  Aivot  
kärsivät  vähiten,  mutta  sukupuolirauhaset  voivat  olla  hämmästyttävän  pienet  ja  kiimat  
epäsäännöllisiä.  Immuunijärjestelmä  heikkenee  ja  hevonen  on  altis  tulehduksille.  
Kasvavan  hevosen  luusto  on  erittäin  herkkä  puutoksille  ja  sen  kasvu  hidastuu  tai  loppuu  
kokonaan.  Rasvakudoksen  väheneminen  on  aikainen  mutta  selvä  merkki  
energianpuutoksesta.  Suorituskyky  heikkenee  ja  lihasmassa  pienenee  kun  hevosen  
aineenvaihdunta  alkaa  käyttää  lihaksia  energianlähteenä.  
Energian  yliruokinta  
Liiallisen  energian  ruokinta  johtaa  liikalihavuuteen  joka  kasvavilla  hevosilla  voi  aiheuttaa  
kasvuhäiriöitä.  Lihavuus  altistaa  hevosta  kaviokuumeelle  ja  ähkyille.  Lihavilla  hevosilla  ja  
poneilla  on  alentunut  herkkyys  insuliinille  ja  heikentynyt  lämmön-  ja  rasituksensietokyky.    
Valkuaisaineiden  puutos  
Valkuaisen  puutos  johtuu  liian  vähäisestä,  korkealaatuisen  valkuaisen  saannista  tai  
tietyn  aminohapon  puutteesta.  Oireet  ovat  yleensä  epämääräisiä  ja  voivat  muistuttaa  
energian  puutosoireita.  Hevosella  voi  olla  heikko  karvan  laatu  ja  kavioiden  kasvu,  se  voi  
laihtua  ja  sillä  voi  olla  huono  ruokahalu.  Lisäksi  hevosella  voi  olla  alhainen  hemoglobiini,  
punasolujen  määrä  ja  plasman  proteiini.  Imettävien  tammojen  maidontuotanto  laskee.  
Kivennäisten  ali-  ja  yliruokinta  
Kaikenikäiset  hevoset,  joiden  ruokinta  koostuu  heinästä  tai  laitumesta  ja  suurista  
määristä  viljaa  tai  vehnälesettä,  ovat  vaarassa  sairastua  kalsiuminpuutteeseen  
(Nutritional  Secondary  Hyperparathyroidism).  Fosforin  yliruokinta  (kalsium:fosfori  suhde  
<1.0)  aiheuttaa  samoja  oireita.  Veren  kalsiumpitoisuus  ei  heijasta  kalsiumin  saantia,    
mutta  veren  epäorgaaninen  fosfori  voi  olla  koholla  elimistön  alkaessa  käyttää  hyväkseen  
luuston  mineraaleja.  Kasvavilla  hevosilla  on  luuston  kasvuhäiriöitä  ja  niiden  luusto  on  
hauras.  Luunmurtumat  ovat  tavallisia  ja  luut  luutuvat  heikosti.  Pään  luustossa  voi  olla  
turvotusta  ja  pehmenemistä  ja  hevonen  voi  ontua  milloin  mitäkin  jalkaa.      
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Fosforin  aliruokinta:  Tätä  voi  esiintyä  hevosilla,  jotka  saavat  heikkolaatuista  heinää  tai  
laidunta  eivätkä  saa  viljaa.  Hevonen  voi  ontua  milloin  mitäkin  jalkaa.  Luuston  muutokset  
muistuttavat  kalsiumpuutoksessa  kuvattuja.  Fosforin  puutoksesta  kärsivät  hevoset  
saattavat  alkaa  syödä  suuria  määriä  maa-ainesta  tai  muita  outoja  aineksia  ennen  kuin  
muita  oireita  todetaan.      
Suolan  puutos:  Hevoset  voivat  herkimmin  kärsiä  suolan  (NaCl)  puutteesta  tehdessään  
raskasta  työtä  kuumassa  ilmastossa.  Nesteiden  menetys  hikoamisen  ja  virtsaamisen  
kautta  on  huomattavaa.  Suolan  puutteesta  kärsivä  hevonen  väsyy  helposti,  lopettaa  
hikoilemisen  ja  saa  lihaskramppeja,  jos  kova  rasitus  jatkuu.  Pitkäaikainen  suolan  puutos  
voi  johtaa  ruokahaluttomuuteen  ja  outojen  aineiden  syömiseen,  vaikkakaan  nämä  eivät  
ole  tyypillisiä  oireita.  Imettävillä  tammoilla  maidontuotanto  heikkenee  huomattavasti.  
Kaliumin  puute:  Pitkäaikainen  kaliumin  vaje  ruokinnassa  heikentää  kasvua,  johtaa  
ruokahaluttomuuteen  ja  mahdollisesti  hypokalemiaan.  Useimmat  karkearehut  sisältävät  
kuitenkin  enemmän  kuin  riittävästi  kaliumia.  Äkilliset  puutteet  hikoilun  seurauksena  ovat  
todennäköisempiä  ja  voivat  aiheuttaa  lihasheikkoutta,  sydämen  rytmihäiriöitä  ja  yleistä  
heikkoutta.  Liika  kalium,  erityisesti  suonensisäisesti  annettuna,  voi  myös  aiheuttaa  
sydämen  rytmihäiriöitä  (eteisvärinää).    
Magnesium:  Useimmat  yleisesti  käytetyt  rehut  sisältävät  riittävästi  magnesiumia.  
Magnesiumin  yliruokinta  onkin  tavallisempaa  kuin  sen  aliruokinta.  Yliruokinta  saattaa  
aiheuttaa  samankaltaisia  oireita  kuin  kalsiumin  yliruokinta.  
Rauta:  Raudanpuute  voi  olla  seuraus  suolistoloisista  tai  pitkäaikaisesta  verenhukasta  ja  
se  voi  johtaa  anemiaan.  On  kuitenkin  epätodennäköistä  että  aneemisiltakaan  hevosilta  
puuttuu  rautaa.  Raudan  yliruokinta  estää  kupariaineenvaihdunnan.  
Sinkki:  Sinkin  puutos  varsoilla  hidastaa  kasvua,  aiheuttaa  ihovaurioita  alaraajoissa,  
karvattomuutta  ja  ruokahaluttomuutta.  Yliruokinta  on  yhdistetty  kasvuhäiriöihin  nuorilla  
hevosilla.  Aikuisilla  hevosilla  ei  ole  raportoitu  oireita  yli-  tai  aliruokinnasta.  
Kupari:  Selvä  yhteys  veren  matalan  kuparin  ja  vanhojen  synnyttävien  tammojen  
kohdunvaltimon  repeämäriskin  välillä  viittaa  siihen,  että  kuparin  imeytyminen  heikkenee  
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iän  myötä.  Kuparin  puutos  voi  aiheuttaa  aortan  aneurysman,  jännevaurioita  (contracted  
tendons)  ja  häiritä  rustonmuodostusta  kasvavilla  varsoilla.  Kuparin  yliruokinta  voi  estää  
seleeni-  ja/tai  rauta-aineenvaihdunnan.    
Seleeni:  Seleenin  puutos  johtaa  lihassairauteen  (white  muscle  disease)  ja  mahdollisesti  
lannehalvaukseen  aikuisilla  hevosilla.  Seleenin  yliruokinta  jo  hyvinkin  vähäisillä  määrillä  
johtaa  harjan  ja  hännän  kaljuuntumiseen  ja  kavion  kärkien  kääntymiseen.    
Vitamiinit  
A-vitamiinin  puutos  saattaa  kehittyä  kun  huonolaatuista  kuivaa  heinää  syötetään  
pitkäaikaisesti.  Jos  kehon  A-vitamiini  varastot  ovat  hyvät,  oireiden  esiintymiseen  voi  
mennä  kuukausia.  Puutoksen  oireita  ovat  silmän  sarveiskalvon  sairaudet,  altistuminen  
keuhkokuumeelle,  paiseet  kielen  alla  olevissa  rauhasissa,  huono  koordinaatiokyky,  
huono  lisääntymiskyky,  vaihteleva  ruokahalu  ja  etenevä  heikkoustila.  Kaviot  ovat  usein  
epämuodostuneita.  Luusto  kärsii  kehityshäiriöistä.  
D-vitamiinin  puutos  on  epätodennäköistä,  jos  hevonen  syö  auringossa  kuivatettua  
heinää.  Nuorten  hevosten  pitkäaikainen  pitäminen  tallissa  samalla  kun  ne  saavat  vain  
vähän  auringossa  kuivatettua  heinää,  voi  johtaa  luiden  heikentyneeseen  kalsifikaatioon,  
jäykkiin  ja  turvonneisiin  niveliin,  jäykkiin  liikkeisiin  ja  ärtyneisyyteen.  
Kokeellisissa  tiamiinin  (B1-vitamiini)  puutostiloissa  on  havaittu  ruokahaluttomuutta,  
laihtumista  ja  huonoa  koordinaatiokykyä.  Samanlaisia  oireita  on  saniaismyrkytyksessä.  
Normaalioloissa,  tavanomainen  ruokinta  ja  suoliston  mikrobisto  tuottavat  
todennäköisesti  riittävästi  tiamiinia.  Stressi  voi  lisätä  tätä  B1-vitamiinin  tarvetta.  
Vaikka  tavanomainen  ruokinta  ja  suoliston  mikrobisto  normaalisti  tuottavat  riittävästi  
riboflaviinia  (B2-vitamiini),  tietyt  tutkimustulokset  viittaavat  siihen,  että  huonolaatuinen  
ruokinta  saattaa  johtaa  puutokseen.    Puutoksen  ensioireet  ovat  keratokonjunktiviitti  
(silmäsairaus)  yhdistettynä  valonarkuuteen.  
Hevosten  tavanomaiset  rehut  sisältävät  yleensä  hyvin  vähän  B12-vitamiinia.  Hevonen  
syntetisoi  sitä  kuitenkin  suolistossaan,  josta  se  imeytyy  vereen.    
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10.2.   Ähky  
Ähky  ei  ole  yksittäinen  sairaus  vaan  nimi  oireyhtymälle,  joka  yleensä  johtuu  kivusta  
vatsaontelon  alueella.  Kipu  voi  johtua  monesta  eri  syystä  ja  olla  vakavuudeltaan  lievästä  
ja  ohimenevästä  aina  hengenvaaralliseen  ja  kuolemaan  johtavaan  asti.  Ähkyn  hoidon  
tekee  hankalaksi  se  seikka,  että  sen  alkaessa  on  vaikeaa  erottaa  lievät  tapaukset  
mahdollisesti  vakavista  tapauksista.  Tästä  syystä  kaikki  vatsan  kiputilat  on  alusta  asti  
otettava  vakavasti.  
Ähkyn  eri  päämuotoja  
Ummetusähky:  Kyseessä  on  ummetusähky,  kun  tiivis  rehukertymä  tukkeuttaa  suolen.  
Yleisimmin  tätä  esiintyy  paksusuolen  taipeissa.  Ummetusähky  on  verrattain  yleinen  
ähkyn  muoto,  joka  yleensä  vastaa  hyvin  sen  oikeaan  hoitoon.  Ummetusähky  voi  
kuitenkin  olla  ensimmäinen  selvä  oire  jostakin  vakavammasta  ongelmasta.    
Kaasuähky:  Suolistoon  saattaa  kertyä  kaasua,  useimmiten  paksu-  tai  umpisuoleen.  
Kaasu  venyttää  suolta  ja  aiheuttaa  kipua.  Kaasuähky  vastaa  yleensä  hyvin  oikeaan  
hoitoon.  On  kuitenkin  aina  varmistettava,  ettei  kaasuähkyn  taustalla  ole  jokin  muu  
ongelma.  
Kouristusähky:  Kouristusähkyssä  hevosen  suoliston  seinämät  supistuvat  tavallista  
voimakkaammin  aiheuttaen  kovaakin  kipua.  Kouristusähky  vastaa  yleensä  hyvin  
oikeaan  hoitoon.  
Suoliston  asentovirheet:  Suolen  osa  voi  siirtyä  poikkeavaan  asentoon  hevosen  
vatsassa.  Tätä  kutsutaan  suolikierteeksi.  Ohutsuolen  suoliliepeen  kannatus  ja  
paksusuolen  lähes  vapaa  olotila  vatsassa  tekevät  hevosen  riskialttiiksi  suolikierteille.  
Tämän  tyyppiset  ähkyt  aiheuttavat  lähes  poikkeuksetta  suolen  totaalisen  tukkeutumisen  
ja  vaativat  hoitona  välitöntä  leikkausta.  Alkuvaiheessa  suolen  asentovirheistä  johtuva  
ähky  voi  oireiltaan  muistuttaa  ähkyn  lievempiä  muotoja.  Siksi  ähkyn  oireet  on  aina  heti  
otettava  vakavasti  ja  kutsuttava  eläinlääkäri  paikalle  jo  aikaisessa  vaiheessa.  
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Kuva  12.  Hevosen  makaaminen  on  normaalia  mutta  toistuva  makuulle  meno  ja  ylösnouseminen,  oudot  
asennot  tai  piehtaroiminen  voivat  olla  oireita  ähkystä.  Kuva  Bob  Langrish.  
  

Suolistotulehdukset:  Vatsan  kiputilat  voivat  myös  johtua  suolistotulehduksesta  
(ohutsuolessa  enteriitti,  paksusuolessa  koliitti).  Nämä  ovat  aina  vakavia  sairauksia  ja  
vaativat  eläinlääkärin  hoitoa.  
Mahalaukun  tukkeutuminen  tai  repeytyminen:  Jos  hevonen  ylensyö  väkirehua,  tai  jotakin  
rehua,  joka  laajenee  kostuessaan  (esim.  kuiva  melassileike)  sen  mahalaukku  voi  paisua.  
Hevosella  on  pieni  mahalaukku,  eikä  se  kykene  oksentamaan.  Näistä  syistä  on  vaarana,  
että  sen  mahalaukku  repeytyy.  Tämä  johtaa  aina  hevosen  kuolemaan.  Jos  epäilet  
hevosesi  ylensyöneen  väkirehua,  ota  heti  yhteys  eläinlääkäriin.  
Hiekkaähky: Hiekkaa  voi  joutua  ruuan  mukana  suolistoon  tai  hiekan  syöminen  voi  johtua  
myös  tekemisen  puutteesta  (käytöshäiriö).  Hiekka  kertyy  tavallisesti  paksusuolen  
alempana  olevaan  osaan.  Varmin  keino  diagnoosiin  on  röntgenkuva  vatsaontelosta  ns.  
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hiekkaröntgen,  jossa  hiekka  näkyy  tiiviinä  massana  suolen  pohjalla. Jos  hiekkaa  on  
todettu  suolessa,  se  yritetään  saada  pois  suolen  sisältöä  pehmittävillä  aineilla  (psyllium  
kuituvalmiste,  magnesiumsulfaatti).  Yleensä  tarvitaan  noin  kahden  viikon  kuuri.  Jos  
hevosella  on  akuutti  kiputila,  se  tarvitsee  kipulääkkeet  ja  lääkkeitä  voidaan  tarvittaessa  
laittaa  letkulla  suoraan  mahalaukkuun.  Jos  kivut  jatkuvat  hoidoista  huolimatta,  voidaan  
hevonen  joutua  leikkaamaan  ja  suoli  tyhjentämään  hiekasta.  Joillakin  hevosilla  hiekka  ei  
lähde  pois  helposti,  joten  hiekan  poistuminen  tulisi  varmistaa  uudella  
röntgentutkimuksella  ja  tarvittaessa  jatkaa  lääkitystä.  
Tuntemattomat  syyt:  On  usein  vaikeaa  varmuudella  arvioida  hevosen  vatsakipujen  
aiheuttajaa.  Oireidenmukainen  hoito,  tarkkailu  ja  nopea  reagoiminen  hevosen  tilan  
heikkenemiseen,  johtavat  yleensä  olon  normalisointiin.  
Ähkyn  ennaltaehkäisy    
Hevonen  on  ähkyaltis  eläin.  Vuosittain  noin  10  %  hevosista  saa  ähkyn.  Seuraavassa  on  
joitakin  hevosen  hoitoon  liittyviä  tekijöitä,  joiden  arvellaan  vähentävän  ähkyriskejä.  
Riskiryhmässä  olevia  hevosia  (tallissa  elävät  hevoset,  raskaassa  valmennuksessa  
olevat  hevoset  ja  huippukuntoiset  hevoset)  tulee  tarkkailla  erityisen  huolella.  
•   Pidä  hevosta  ulkona  mahdollisimman  paljon.  
•   Ruoki  säännöllisesti.  
•   Pidä  aina  hevosen  saatavilla  puhdasta  vettä.  
•   Tarjoa  hevoselle  vähintään  60  %  kokonaisrehumäärästä  karkearehuna.  
•   Älä  ruoki  liikaa  liukoisia  hiilihydraatteja  (sokerit,  tärkkelys).  
•   Älä  anna  hevoselle  homeisia  rehuja.  
•   Ruoki  heinät  ennen  väkirehuja.  
•   Anna  hevosen  syödä  karkearehuja  niin  usein  kuin  mahdollista,  mieluiten  vapaasti.  
•   Älä  ylilaidunna  laitumia.  
•   Älä  ruoki  tai  anna  vettä  hevoselle  ennen  kuin  se  on  jäähtynyt  rasituksen  jälkeen.  
•   Liikuta  hevosta  säännöllisesti.  
•   Tee  kaikki  muutokset  ruokintaan,  valmennukseen  ja  hoitoon  hitaasti  ja  asteittain.  
•   Noudata  madotussuunnitelmaa  ja  tarkistuta  sen  ajantasaisuus  aika  ajoin.  
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10.3.   Mahahaava  
Urheiluhevoset  viettävät  usein  suurimman  osan  ajastaan  tallissa  ja  kärsivät  sen  
seurauksena  useasti  tallihevosten  yleisimmästä  ongelmasta  –  mahahaavasta.  Me  
ihmiset  voimme  helposti  poiketa  lähimpään  apteekkiin  hakemaan  närästyslääkettä  ja  
konsultoida  lääkäriämme  saadaksemme  tarkemman  diagnoosin  ja  hoito-ohjeet  tähän  
tuskalliseen  vatsakipuun.  Hevoset  voivat  vain  välillisesti  käyttäytymisellään  näyttää  
meille  tätä  kroonista  ja  kestämätöntä  kipua.  Siksi  ei  olekaan  yllättävää,  että  mahahaava  
voi  usein  olla  syynä  hevosen  huonoon  suorituskykyyn.  
Kaikilla  lajeilla  mahahaava  on  eroosio  tai  mahalaukun  pintakerroksen  vaurioituminen  
yhdestä  tai  useammasta  kohdasta.  Mahahaava  on  hyvin  yleinen  hevosilla.  Eri  
tutkimuksissa  70  %  -  100  %  tutkituista  hevosista  on  tähystyksellä  todettu  mahahaava.  
Tämä  ei  tarkoita  sitä,  että  kaikilla  näillä  oli  kliinisiä  oireita  mahahaavasta.  Toisin  kuin  
ihmisillä,  joilla  mahahaava  kehittyy  bakteeritulehduksen  seurauksena,  hevosilla  ei  ole  
todettu  tulehduksellista  aiheuttajaa.  Hevosilla  on  toistaiseksi  tunnistettu  vain  muutama  
yksittäinen  syy  mahahaavan  kehittymiseen.  Useimmat  ammattilaiset  ovat  sitä  mieltä,  
että  varsoilla  stressi  voi  aiheuttaa  mahahaavan  ja  aikuisilla  hevosilla  puolestaan  harvat  
karkearehun  syöttökerrat,  paljon  hiilihydraatteja  sisältävät  väkirehut  ja/tai  raskas  
valmennus.  
Toisin  kuin  ihmisillä,  hevosilla  erittyy  syömisestä  riippumatta  jatkuvasti  mahahappoja.  
Luonnontilassa  hevonen  söi  melkein  jatkuvasti  laihahkoa,  paljon  kuituja  sisältävää  
karkearehua.  Tähän  elämäntyyliin  mahahappojen  jatkuva  eritys  sopii  täydellisesti.  Kun  
hevoselle  syötetään  harvoin  tai  epäsäännöllisesti  suuria  määriä  nopeasti  sulavaa  rehua,  
sen  mahalaukku  tyhjentyy  nopeasti  ja  jää  sitten  toimettomaksi.  Hevosella  on  useita  
suojautumiskeinoja  mahahappojen  haitallisia  vaikutuksia  vastaan,  mutta  sen  
mahalaukun  ollessa  tyhjä,  sen  elimistö  ei  aina  pysty  suoriutumaan  tästä  tehtävästä.  
Myös  tietyt  lääkkeet  voivat  aiheuttaa  hevosille  mahahaavan.  Vakavissa  tapauksissa  
mahalaukun  eroosiokohdat  alkavat  vuotaa  verta.  Verenhukan  seurauksena  hevosesta  
voi  tulla  aneeminen  ja  se  voi  kärsiä  valkuaisen  puutoksesta.  
Mahahaavan  ennaltaehkäisy  
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•  

Mahahaava  on  harvinainen  hevosilla,  jotka  oleskelevat  paljon  ulkona  ja  joilla  on  aina  
vapaasti  saatavilla  karkearehua  tai  laidunta.    

•  

Mahahaava  on  harvinainen  hevosilla,  joita  ei  valmenneta.    

•  

Arvellaan,  että  hevosen  luonnollista  elintapaa  mahdollisimman  tarkoin  jäljittelevä  
hevosenpito  on  paras  suoja  mahahaavaa  vastaan.  Tämä  tarkoittaa  mm.  useita  pieniä  
rehuannoksia,  karkearehuvoittoista  ruokintaa  ja  paljon  ulkona  oleskelua.    

10.4.   Kaviokuume  
Kavion  uloin  rakenne  on  tunnoton  sarveiskavio,  jossa  ei  ole  hermoja  eikä  verisuonia.  
Sarveiskavion  sisäpuolella  on  martokavio,  jossa  on  sekä  verisuonia  että  hermoja.  
Sarveiskavio  ja  martokavio  yhdistyvät  toisiinsa  sälekerroksen  avulla,  mikä  näkyy  kavion  
pohjassa  valkoviivana.  Kaviokuume  on  näiden  säleiden  eli  laminoiden  tulehdus.  
Kaviokuumeen  syntymekanismista  ei  olla  yksimielisiä  vaan  on  esitetty  erilaisia  teorioita:  
Shunttiteoria:  Verenkierto  kavion  laminoihin  estyy  verisuonien  supistumisen,  
veritulppien,  turvotuksen  ja  uusien  verisuoniyhteyksien  (shunttien)  muodostumisen  
vuoksi  ja  laminat  tuhoutuvat.  
Entsyymiteoriat:  Laminoiden  metalloproteinaasit  (entsyymit)  aktivoituvat  ja  verisuonet  
laajenevat,  mikä  aiheuttaa  solutuhoa  martokaviossa  ja  laminoissa.  Tämän  seurauksena  
verenkierto  heikkenee  ja  veri  kulkee  käymättä  kavion  alaosissa.  
Laminojen  tulehduksen  ja  verenkiertohäiriön  seurauksena  kavioluun  alaosan  etureuna  
erkanee  kauemmaksi  kavion  seinämästä  ja  syväkoukistajajänne  pääsee  vaikuttamaan  
kavioluuhun  ja  kavioluu  kääntyy.  Kääntymisen  aste  voidaan  määrittää  röntgenkuvilla.  
Jos  kääntymisen  aste  on  alle  5º,  ennuste  on  hyvä,  5-11º  kohtalainen  ja  yli  11º  on  
ennuste  yleensä  huono.    
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Kuva  13.  Tällä  hevosella  on  vakava  kaviokuume  molemmissa  etukavioissa  ja  se  liikkuu  sairaalle  
hevoselle  tyypillisellä  tavalla  asettaen  takajalat  mahdollisimman  eteen.  
  

Kaviokuumetta  voidaan  ehkäistä  välttämällä  yleisesti  tunnettuja  altistavia  tekijöitä:    
•   Liikalihavuus.    
•   Paljon  liukoisia  hiilihydraatteja  tai  nopeasti  sulavia  kuituja  sisältävät  rehut.  Näitä  
ovat  esim.  viljat,  kypsentämättömiä  viljoja  sisältävät  rehuseokset,  nopeassa  
kasvussa  oleva  tai  lannoitettu  laidunruoho.    
•   Kaikki  sairaudet,  joihin  liittyy  myrkytys.  Näihin  lukeutuvat  bakteeritulehdukset  ja  
myrkyllisten  kasvien  tai  kemikaalien  saanti.    
•   Cushingin  tauti.  Tämä  on  sairaus,  joka  johtuu  aivolisäkkeen  toimintahäiriöstä.  
Taudin  seurauksena  hevonen  ei  vaihda  talvikarvaansa  vaan  karvasta  tulee  pitkä,  
takkuinen  ja  lopuksi  kihara.  Hevonen  syö  ja  juo  suuria  määriä,  hikoilee  paljon  ja  
laihtuu.  
•   Yhden  jalan  liikarasitus  toisen  jalan  vamman  vuoksi.      
•   Rasitus  kovalla  pohjalla.  Kun  hevonen  liikkuu  kovaa  tai  pitkään  kovalla  
maapohjalla,  tästä  voi  olla  seurauksena  laminoiden  tulehtuminen  etenkin,  jos  
hevosella  on  heikko  kavionlaatu.    
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•   Hormonaaliset  häiriöt.  Hyvillä  rehunkäyttäjillä  voi  olla  kilpirauhasen  vajaatoiminta  
tai  häiriöitä  kortisolitasoissa  (Peripheral  Cushing's  disease).  Joillakin  hevosilla  
kiimat  laukaisevat  kaviokuumeen.    
•   Kylmä  ilma.  Jotkut  hevoset  sairastuvat  kaviokuumeeseen  kylmällä  ilmalla.  Näillä  
hevosilla  lämpimistä  jalkakääreistä  on  usein  apua.    
•   Stressi.  Madotukset,  rokotukset,  kuljetus  tai  ero  hevoskumppanista  voivat  
laukaista  kaviokuumeen.    
•   Kortisonilääkitys.  
Ylensyönti  ja  lihavuus  ovat  kaviokuumeen  yleisimmät  riskit.  Hevosta  ei  tule  lainkaan  
päästää  laiduntamaan,  jos  sen  lihavuuskunto  on  yli  5.  Laitumensaantia  voidaan  myös  
rajoittaa  kuonokopalla  tai  rajaamalla  se  alue  hyvin  pieneksi,  missä  hevonen  laiduntaa.  
10.5.   Hevosten  kasvuhäiriöt  (Developmental  Orthopedic  Disease,  DOD)  
Sekä  perinnöllisten  että  ruokinnallisten  tekijöiden  arvellaan  vaikuttavan  kasvuhäiriöiden  
syntyyn  kasvavissa  hevosissa.  Uusimpien  tietojen  mukaan  näiden  kahden  tekijän  välillä  
on  mahdollisesti  yhteys.  Perinnölliseen  tekijään  saattaa  liittyä  glukoosi-intoleranssi  tai  
insuliiniresistenssi,  jotka  ilmenevät,  kun  kasvavalle  hevoselle  annetaan  paljon  
hiilihydraatteja  nopean  kasvun  aikaansaamiseksi.  
Tutkimuksissa  on  ilmennyt,  että  eräillä  alle  1-vuotiailla  hevosilla,  joilla  oli  kasvuhäiriöitä,  
kuten  osteochondritis  dissecans  (OCD),  ilmeni  myös  glukoosi-intoleranssi.  Kun  näille  
hevosille  annetaan  suuria  määriä  viljaa,  kykenee  niiden  keho  ylläpitämään  lähes  
normaaleja  glukoosipitoisuuksia  ainoastaan  tuottamalla  liiallisia  määriä  insuliinia.  
Kohonnut  insuliini  voi  vaikuttaa  haitallisesti  luuaineenvaihduntaan  estämällä  luun  
muodostuksen  rustosta,  aiheuttaen  mahdollisesti  OCD  oireyhtymän.  Tätä  oireyhtymää  
on  syytä  epäillä,  jos  samaa  sukua  olevilla  hevosilla  ilmenee  kasvuhäiriöitä.  
Ruokinnallisena  hoitona  näille  hevosille  tärkkelyksen  määrää  tulee  ratkaisevasti  alentaa  
siten,  että  viljat  tulisi  kokonaan  korvata  rasvoilla  tai  öljyillä  ja  korkealuokkaisilla  
karkearehuilla.    
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Rasvat  ja  öljyt  hevosten  ruokinnassa  eivät  aiheuta  samanlaista  korkeaa  glykeemistä  
vastetta  hevosissa  (150  %  nousu  plasman  glukoosissa  ja  vastaavasti  plasman  
insuliinissa  2-3  tunnin  aikana  aterian  jälkeen)  kuin  viljat.  Käyttämällä  rasvoja  tai  öljyjä  
voidaan  kasvua  ylläpitää  ilman  turhia  viljan  hiilihydraatteja  jotka  aiheuttavat  liian  suuren  
insuliinin  tuotannon.              

    

  

Kuva14  A:  Tällä  varsalla  on  oikean  distaalisen  

Kuva  14  B:  Röntgenkuva  kuvan  14  A  varsasta.  

värttinäluun  epifysiitti.  Yleensä  paksuuntunut  

Vasen  etupolvi  (L)  on  normaali  ja  oikeassa  

kasvurusto  on  tunnustellessa  arka.  

etupolvessa  on  epifysiitti.  Laajentunut  ja  
epäsäännöllinen  kasvulevy  on  merkitty  nuolella.  

Kuten  aina,  kasvavien  hevosten  kokonaisruokinnassa  seuraavien  ravintoaineiden  suhde  
tulee  luonnollisesti  olla  tasapainossa,  jotta  kasvuhäiriöiden  riski  olisi  minimoitu:  energia,  
valkuainen,  kalsium,  fosfori,  kupari  ja  sinkki.  Koska  useat  kasvuhäiriöt  kasvavissa  
varsoissa  juontavat  juurensa  siitostammojen  kivennäispuutoksista  tai  epätasapainoista,  
kasvuhäiriöiltä  suojautuminen  alkaa  jo  emätamman  oikealla  ruokinnalla.  
10.6.   Puhkuri  
Puhkurin  (krooninen  pöly  yliherkkyys,  ent.  Chronic  Obstructive  pulmonary  disease,  
COPD,  heaves,  broken  wind,  chronic  hypersensitivity  bronchitis,  small  airway  disease,  
SAD,  allergic  airway  disease)  voi  aiheuttaa  heinän  tai  kuivikkeiden  homeet  tai  pöly,  
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siitepöly  tai  ympäristön  pöly  ja  muut  ärsyttävät  aineet.  Puhkuri  on  hevosten  astma.  
Jokainen  hevonen,  joka  altistuu  hengitysteitä  ärsyttäville  aineille,  voi  saada  puhkurin.  
Puhkuri  kehittyy  sitä  vakavammaksi  mitä  pitempään  altistus  kestää.  Tallissa  pidettävät  
hevoset  ovat  suuremmassa  vaarassa  saada  puhkurin  kuin  ulkona  elävät  hevoset.  
Yskiminen,  tihentynyt  hengitys,  raskas  hengitys  tai  keltaiset  eritteet  sieraimista  voivat  
olla  puhkurin  oireita.  Oireet  voivat  olla  lieviä  tai  vakavampia,  jolloin  hevonen  vaikuttaa  
apaattiselta,  sillä  on  hengitysvaikeuksia  ja  sille  kehittyy  ylirasittuneesta  hengityksestä  
rintakehän  takaosaan  ”palje  juova”.  Ruumiinlämpö  ei  yleensä  nouse  puhkurista.  
Hevosen  ruokahalu  pysyy  yleensä  muuttumattomana,  ellei  sen  hengitys  ole  vaikeutunut  
äärimmäisyyksiin  asti.  
  

  
Kuva  15.  Puhkurin  edetessä  hevoselle  kehittyy  “palje  juova”.  

Puhkuri  on  etenevä  ja  krooninen  sairaus.  Jos  sairaus  havaitaan  varhain,  voidaan  
oikealla  ruokinnalla  ja  tallinpidolla  estää  tai  hidastaa  sen  eteneminen  ja  hevonen  saattaa  
kyetä  lähes  normaaliin  työhön.  Jos  altistus  ärsyttäville  aineille  jatkuu,  tauti  etenee  
pisteeseen,  jolloin  hevonen  ei  enää  selviä.  
Hyvät  talli-  ja  ruokintarutiinit  auttavat  välttämään  puhkurin.  Kaikkien  rehujen  tulee  olla  
vapaita  homeesta  ja  pölyistä.  Varmista,  että  hevonen  saa  paljon  raikasta  ilmaa  
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puhtaassa  ympäristössä.  Eläinlääkäri  neuvoo  oireita  lievittävässä  lääkehoidossa  ja  
useat  hevosenomistajat  ovat  saaneet  hyviä  tuloksia  yrttilääkkeillä.  Varmaa  
parannuskeinoa  ei  ole;;  puhkurin  saanut  hevonen  on  aina  vaarassa  saada  vakavampia  
keuhkovaurioita.    
10.7.   Lihasten  toimintahäiriöt  (Equine  Rhabdomyolysis  Syndrome)    
Lihasten  toimintahäiriöistä  tunnettiin  ennen  parhaiten  lannehalvaus.  Equine  
Rhabdomyolysis  Syndrome  (ERS)  kuvataan  englanniksi  usealla  nimellä  (Monday  
morning  disease,  setfast,  azoturia,  tying-up  and  exertional  rhabdomyolysis).  Sairauden  
ominaisuutena  ovat  lihasten  vauriot  ("lysis")  poikkijuovaisissa  lihaksissa  (erityisesti  II  
tyypin  lihaskudoksissa).    
Oireet  vaihtelevat  lievistä  liikevaikeuksista  aina  vakaviin,  jolloin  hevonen  kieltäytyy  
ollenkaan  liikkumasta.  ERS:iä  sairastava  hevonen  saattaa  kieltäytyä  peruuttamasta.  
Lihasten  ”lihasentsyymien”  mittaaminen  voi  antaa  osviittaa  lihasvaurioiden  
vakavuudesta.  Tarkin  mittari  lihasvaurioista  on  kreatiinikinaasi  (CK),  joka  nousee  
nopeasti  ERS:issä.  Lievemmissä  tapauksissa  ERS  voidaan  diagnostisoida  mittaamalla  
20  minuutin  ravirasituskokeessa  verestä  CK  ennen  rasitusta  ja  4  tuntia  sen  jälkeen.  Jos  
rasituksen  jälkeen  mitattu  CK  on  enemmän  kuin  kaksi  kertaa  suurempi  kuin  ennen  
rasitusta,  hevosella  on  ERS.    
ERS:iä  on  kahta  eri  muotoa:  satunnainen  ja  krooninen  ERS.  On  tärkeää  tunnistaa  
kumpaa  muotoa  hevonen  sairastaa  sillä  hoito  on  niissä  eri.  Satunnaisen  ERS:in  
aiheuttajia  on  kuvattu  useita,  kuten  liian  hiilihydraattipitoinen  ruokinta,  tulehduksellinen  
lihassairaus,  E-vitamiinin  ja  seleenin  puutos  sekö  synnynnäinen  lihassairaus.  Nämä  
tekijät  voivat  myös  toimia  kroonisen  ERS:in  laukaisijoina.  
Kroonisen  ERS:in  aiheuttajia  on  tunnistettu  kaksi:  1)  EPSM  (Equine  polysaccharide  
storage  myopathy)  on  aineenvaihdunnallinen  sairaus,  jossa  lihaskudoksen  varastosokeri  
(glykogeeni)  ei  toimi  normaalisti.  Lihaksiin  kerääntyy  epätavallisia  määriä  sokereita,  joita  
lihassolut  eivät  kuitenkaan  pysty  hyödyntämään  energiantuotannossa.  Tämä  johtaa  
vakaviin  soluvaurioihin  ja  lihaskunnon  heikentymiseen.  2)  Kalsiumkanava  sairaus.  
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EPSM:ää  tavattiin  ensin  Quarterhevosilla  USA:ssa  mutta  sitä  on  nyttemmin  tavattu  myös  
muilla  roduilla  –  kuten  työhevosilla,  työhevosristeytyksillä  ja  puoliverisillä.  Diagnoosi  
varmistuu  lihasbiopsialla,  joka  osoittaa  että  lihaksiin  on  kertynyt  suuret  määrät  
polysakkarideja  (glykogeenia).  EPSM:n  aiheuttajaa  ei  tiedetä.  Siitä  kärsivien  hevosten  
lihasten  glykogeenitaso  on  levossa  korkea.  Tämä  ei  johdu  niiden  kyvyttömyydestä  
hajottaa  glykogeenia,  vaan  näyttää  siltä,  että  ne  tuottavat  sitä  enemmän.  
Kalsiumkanavan  sairaus  on  virhe  lihassolujen  kalsiumaineenvaihdunnassa,  joka  haittaa  
lihassupistusten  normaalia  säätelyä.  Tätä  tavataan  täysiverisillä  hevosilla  ja  se  lienee  
perinnöllinen.  
Taudin  laukaisevat  syyt  riippuvat  hevosesta  ja  sen  tekemästä  työstä.  Poolo  poneilla  
suurin  yksittäinen  tekijä  on  puutteellinen  fyysinen  kunto.  ERS:iä  tavataan  kilpailukauden  
alussa,  kun  hevoset  ovat  lepokauden  jälkeen  aloittaneet  kovemman  valmennuksen.  
Hermostuneet  hevoset  sairastuvat  useammin.  ERS:n  oireet  ovat  yleensä  Poolo  poneilla  
vakavia.  
ERS:istä  kärsivien  hevosten  hoito  on  keskeisessä  asemassa  ehkäistäessä  taudin  
oireiden  uusiutumista.  Ruokinnan  hiilihydraattipitoisuutta  tulisi  vähentää  mahdollisimman  
paljon  korvaamalla  viljat  öljyillä.  Kokonaiskalorimäärän  korvaaminen  20  %  saakka  öljyllä  
tarkoittaa  500  ml  öljyä  500  kg  painavalle  hevoselle.  Hevosen  tulee  saada  
vuorokaudessa  vähintään  1  %  elopainostaan  karkearehuja.  Vitamiini-  ja  
kivennäisruokintaan  tulee  myös  kiinnittää  huomio.  Jos  ruokinnassa  käytetään  paljon  
öljyä,  on  hevosella  suurempi  antioksidanttien  tarve  (E-vitamiini  ja  seleeni).  
On  tärkeää  aloittaa  liikunta  aikaisin.  Jos  hevonen  liikkuu  hyvin,  ei  ole  välttämätöntä  
odottaa  kunnes  lihasarvot  ovat  täysin  palautuneet.  Alkulämmittelyn  tulee  olla  rentoa,  ei  
koottua  työtä.  Työn  säännöllisyys  on  tärkeää,  vapaapäiviä  ei  tulisi  olla.  Hevosen  tulee  
ulkoilla  mahdollisimman  paljon  mutta  liian  vahvaa  laidunta  sen  ei  tule  saada.  
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10.8.     Botulismi  ja  Grass  sickness  
Botulismi  
Luonnossa  on  olemassa  varsin  laaja  valikoima  vaarallisia  myrkkyjä,  esimerkiksi  
käärmeiden  myrkyt  ja  kasvimyrkyt.  Yksi  pelätyimmistä  on  hermomyrkky,  
botuliinumtoksiini.  Botuliini  sitoutuu  hermopäätteisiin.  Se  estää  välittäjäaineen  
vapautumisen  hermo-lihas  -liitoksessa,  jolloin  lihas  ei  supistu.  Botuliinimyrkytyksen  
seurauksena  hengitys  lamaantuu  ja  uhri  kuolee  tukehtumalla.  
Myrkkyjen  kemiallinen  koostumus  on  paljon  yksinkertaisempi  kuin  pieneliöiden,  eivätkä  
myrkyt  itse  pysty  lisääntymään.  Todellisempi  uhka  onkin  altistua  tautia  aiheuttavalla  
mikrobilla  saastuneelle  ruualle  tai  rehulle  kuin  myrkylle.  
Clostridium  botulinum  bakteerit  ovat  hyödyllisiä  ja  yleisiä  maaperän  ja  vesistöjen  
bakteereja  sekä  erittäin  myrkyllisten  toksiinien  tuottajia.  Nämä  sauvanmuotoiset  pieneliöt  
viihtyvät  vähähappisessa  ympäristössä.  Ne  muodostavat  itiöitä,  jotka  ovat  eräänlaisia  
bakteerin  kestomuotoja.  Itiöt  vain  odottavat  sopivia  kasvuolosuhteita.  Kun  olosuhteet  
sallivat,  itiöt  muuttuvat  lisääntymiskykyisiksi  soluiksi,  jotka  alkavat  tuottaa  toksiinia.  
Botulismiin  sairastuminen  johtuu  ravinnossa  valmiiksi  muodostuneiden  toksiinien  eli  
myrkkyjen  syömisestä.  Toksiinit  estävät  lihassupistuksen,  mikä  johtaa  heikkouteen.  
Useimmiten  tauti  yhdistetään  pyöröpaalisäilörehun  syömiseen,  mutta  on  
sairastapauksia,  joissa  ei  ole  syöty  säilörehua.  Sairastuneet  eläimet  ovat  heikkoja,  mutta  
muuten  normaaleja.  Tyypillisesti  eläin  on  noustessaan  ensin  normaali,  tulee  sitten  
heikommaksi,  alkaa  täristä  ja  menee  takaisin  makuulle.  Hetken  levon  jälkeen  eläin  voi  
jälleen  näyttää  normaalilta.  Vakavasti  sairaat  hevoset  eivät  pääse  ylös,  mutta  ovat  
muuten  pirteitä  ja  seurallisia.  Hoito  on  pääasiassa  tukihoitoa.  Ennuste  riippuu  taudin  
vakavuudesta;;  yleensä  se  on  kuitenkin  hyvä,  jos  hevonen  saadaan  hoidettua  akuutin  
vaiheen  yli.  
Clostridium  botulinum  ei  ole  rehun  pilaajabakteeri  eikä  botuliinitoksiinia  voi  havaita  
rehusta  mitenkään.  Rehun  ulkonäkö  tai  haju  eivät  muutu.  Jos  rehu  taas  on  selkeästi  
pilaantunutta  eli  pilaajabakteerit  ovat  päässeet  siinä  lisääntymään,  on  mahdollista,  että  
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myös  Clostridium  botulinum  -bakteereille  ja  botuliinitoksiinin  tuotannolle  on  samalla  
kehittynyt  suotuisat  olosuhteet.  Pilaantunutta  rehua  ei  siis  pidä  koskaan  syöttää  
eläimille.  Jos  rehun  seasta  löytyy  raato,  on  rehu  luonnollisesti  kelvotonta.  
Huolellisella  rehunkorjuulla  voidaan  vähentää  maaperän  ja  sitä  kautta  itiöiden  joutumista  
rehun  joukkoon.  Säilörehun  pH:n  on  oltava  säilöntäaikana  riittävän  alhainen.  
Perussääntönä  pidetään,  että  pH-arvo  ollessa  alle  4,5,  se  estää  Clostridium  botulinumin  
kasvua.  Rehun  kuiva-ainepitoisuus  on  kuitenkin  otettava  huomioon  pH:ta  arvioitaessa.  
Vähäinen  kuiva-ainepitoisuus  lisää  botulismiriskiä.  Jos  kuiva-ainepitoisuus  on  15  %  tai  
vähemmän,  ei  pH  4,5  enää  riitä  estämään  botulinum-bakteerin  kasvua.  Tällainen  tilanne  
voi  johtaa  jälkikäymiseen.  Maitohappo  hajoaa  ja  pH  nousee,  mikä  puolestaan  
mahdollistaa  botulinum-bakteerien  lisääntymisen.  Tällä  tavalla  pilaantuneessa  rehussa  
voi  aistia  selvää  ammoniakin  hajua.  
Hyvälaatuisessa  säilörehussa  vesiliukoisten  hiilihydraattien  käyminen  laskee  pH:n  
tasolle  4,2–4,6,  joka  estää  Clostridium  botulinumin  kasvua,  jos  kuiva-ainepitoisuus  on  yli  
25  %.  
Grass  sickness  
“Grass  sickness”  –  tauti  on  lähes  100  vuotta  tunnettu  vakava  hevossairaus.  Sitä  esiintyy  
etenkin  Isossa-Britanniassa,  mutta  myös  monissa  muissa  Euroopan  maissa.  Sairautta  ei  
ole  toistaiseksi  raportoitu  Suomessa.  Sairaustapaukset  ovat  yleensä  laiduntavia  nuoria  
hevosia.  Eniten  sairastumisia  ilmenee  huhti  –  heinäkuussa  parin  viikon  viileän,  kuivan  
sääjakson  jälkeen.    
Sairauden  etiologia  on  tuntematon.  Sen  aiheuttaa  luultavasti  neurotoksiini,  joka  on  
peräisin  sienistä  (Fusarium),  bakteereista  (Clostridium  botulinum  tyyppi  C)  tai  kasveista.  
Sairaudessa  todetaan  neuronien  degeneraatiota  ja  häviämistä  autonomisen  hermoston  
ganglioissa  ja  enteerisessä  hermostossa.    
  “Grass  sickness”  –  taudin  ennuste  on  huono.  Suurin  osa  sairastuneista  kuolee  tai  
joudutaan  lopettamaan,  mutta  osa  kroonisista  selviää  hengissä  asianmukaisella  
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hoidolla.  Suomessa  todettiin  ensimmäinen  epäilty  “grass  sickness”  –  tapaus  vuonna  
1999.  Sen  jälkeen  samalla  hevostilalla  ja  sen  lähitiloilla  on  todettu  useita  epäiltyjä  
tapauksia.  Osa  tapauksista  on  histopatologisesti  vahvistettu.  “Grass  sickness”  –  tauti  
tulisi  muistaa  ähkyoireisen  hevosen  differentiaalidiagnoosina.    

  
Kuva  16.  Grass  sickness  –  tautia  sairastava  hevonen.  

10.9.   Ripuli    
Kaikenikäisillä  hevosilla  ripuli  on  verrattain  tavallinen  mutta  aina  mahdollisesti  
vaarallinen  oire.  Ripuliin  saattaa  myös  liittyä  ähkyoireita.  Aivan  lievimpiä  tapauksia  
lukuun  ottamatta  on  aina  syytä  kääntyä  eläinlääkärin  puoleen,  jotta  saadaan  aloitettua  
oikea  hoito  ja  poissuljettua  tiettyjä  vakavampia  sairauksia  ennen  niiden  etenemistä.  
Lieväkin  ripuli,  joka  jatkuu  pitkään,  heikentää  hevosen  terveyttä,  koska  ravintoaineiden  
imeytyvyys  hevosen  ruuansulatuselimistöstä  heikkenee.  Kuten  ihmisillä,  ripuli  voi  johtua  
useasta  syystä  ja  siksi  sen  hoidot  poikkeavat  toisistaan.  Kaikissa  tapauksissa  on  
tärkeää,  että  hevonen  saa  riittävästi  puhdasta  vettä,  koska  ripuloiva  hevonen  menettää  
paljon  nesteitä  ja  elektrolyyttejä.    Noudata  eläinlääkärin  neuvoja  kussakin  tapauksessa.  
Hevosilla  ripuli  voi  johtua  ruokinnan  muutosten  aiheuttamista  lievistä  
ruuansulatusongelmista  tai  vahvasta  laidunruohosta,  liiallisesta  vedensaannista  tai  
stressistä  (kuljetukset,  kilpaileminen).  Suolistoloiset  voivat  myös  aiheuttaa  ripulin.  
Vakavammat  tapaukset  voivat  johtua  koliitista  (koolonin  tulehdus),  bakteeritulehduksesta  
tai  antibioottien  vaikutuksesta.  Usein  ripulin  aiheuttajaa  on  vaikea  selvittää.  Tällöin  
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hevosta  hoidetaan  oireidenmukaisella  hoidolla  jatkaen  samalla  oireiden  syiden  
selvittelyä.  
Ruokinnasta  johtuvat  ripulit  
Muutokset  ruokinnassa  voivat  aiheuttaa  lievää  ripulia.  Ruokittavien  rehujen  tai  niiden  
määrien  muutos  voi  johtaa  lieviin  ruuansulatusongelmiin.  Nämä  menevät  useimmiten  ohi  
itsestään  hevosen  ruuansulatuselimistön  sopeutuessa  muuttuneeseen  ruokintaan.  Tästä  
syystä  on  ruokinnan  muutokset  aina  tehtävä  asteittain.  Vastaavasti  vahva  laidun  voi  
aiheuttaa  ripulia  sulatettavan  ruohomassan  edetessä  nopeasti  ruuansulatuksen  läpi.  
Vahva  laidun  ei  myöskään  sisällä  pitkiä  kuituja,  joita  tarvitaan  kiinteän  ulosteen  
muodostamiseksi.  
Eräät  viljat  ja  vahva  laidun  sisältävät  paljon  helppoliukoisia  hiilihydraatteja.  Näiden  
sulaessa  hevosen  paksusuolessa  ne  aiheuttavat  häiriöitä  suolen  mikrobitasapainossa.  
Tämä  lisää  suolen  happamuutta  ja  aiheuttaa  ripulin.  Tämän  tyyppinen  ripuli  voi  johtaa  
kaviokuumeeseen,  joten  hevosen  ruokinnasta  tulee  vähentää  tai  poistaa  viljat  ja  vahva  
laidun  ja  korvata  ne  kuitupitoisella  heinällä.  Annokset  tulee  myös  jakaa  useaan  pieneen  
erään.  Eräistä  lisäravinteista  (probiootit,  prebiootit,  hiiva,  yrtit,  piimä)  voi  myös  olla  apua.    
Stressiperäinen  ripuli  
Jotkut  hevoset  saavat  lievän  ripulin  kuljetusten  ja  kilpailemisen  yhteydessä.  Tämä  johtuu  
ruuansulatuselimistön  hermostollisista  ärsykkeistä  ja  menee  yleensä  ohi,  kun  stressaava  
tilanne  lakkaa.  Puhdas  vesi  ja  elektrolyytit  ovat  tässäkin  ensimmäinen  hoitosuositus.  
Suolistoloisista  johtuva  ripuli  
Suolistoloiset  aiheuttavat  tunnetusti  ripulia,  joten  jos  ripuli  jatkuu  pidempään,  tulee  
hevosesta  ottaa  ulostenäyte  oikean  matolääkityksen  määrittämiseksi.  
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Tulehduksen  aiheuttama  ripuli  
Tietyt  bakteerit,  kuten  salmonella  tai  clostridium  botulinum  voivat  aiheuttaa  vakavan  
ripulin.  Bakteeritulehduksen  saanut  hevonen  voi  vaikuttaa  masentuneelta,  
ruokahaluttomalta,  sillä  voi  olla  ähkyn  oireita  tai  sillä  voi  olla  kuumetta.  Hevonen  ripuloi  
usein  voimakkaasti  ja  uloste  on  pahanhajuista.  Jos  epäilet  tulehdusperäistä  ripulia,  ota  
heti  yhteys  eläinlääkäriin.  Varsoilla  epäiltävät  bakteerit  ovat  ensisijaisesti  rotavirus  ja  
Cryptosporidium  ja  kaikissa  ikäryhmissä  Salmonella  sp.,  Clostridium  spp.  ja  Aeromonas  
sp.  
Tietyt  raskasta  työtä  tekevät  hevoset  saattavat  saada  äkillisen,  voimakkaan  ripulin,  
johon  liittyy  korkea  kuume.  Tähän  liittyy  myös  joskus  nopea  kehon  kuivuminen  ja  
laihtuminen  1-2  vuorokaudessa.  Tämä  sairaus  tunnetaan  nimellä  ”Colitis  X”.  Sen  syitä  ei  
täysin  tiedetä,  mutta  stressillä  arvellaan  olevan  osuus  sairauteen.  Sairaus  on  vakava,  
joskus  fataali  ja  vaatii  tehokasta  hoitoa  klinikalla  tai  eläinlääkärin  ohjauksessa.      
Useimmat  ripulit  vastaavat  hyvin  hoitoon  tai  menevät  ohi  itsestään.  On  kuitenkin  
muistettava,  että  hoitamattomana  ripuli  voi  aiheuttaa  kaviokuumeen  ja  vakavan  kehon  
kuivumisen.  On  myös  pidettävä  mielessä,  että  ripuli  voi  tarttua  (bakteeritulehdukset).  
Siksi  ripulitapauksissa  on  vältettävä,  että  sairas  hevonen  pääsee  kosketuksiin  muiden  
hevosten  kanssa.  Peseydy  ja  vaihda  vaatteet  hoidettuasi  ripuloivaa  hevosta.  
10.10.    Metaboolinen  oireyhtymä  
Hevosihmiset  ovat  tienneet  vuosisatoja,  että  lihavuus  on  hevoselle  epäterveellistä.  
Ennen  vanhaan  lihavat  hevoset  olivat  harvinaisia,  koska  niiden  tuli  tehdä  paljon  töitä.  
Nykypäivänä  hevosten  liikalihavuus  on  iso  ongelma.  Eläinlääkäreiden  ja  ruokinta-
asiantuntijoiden  liikalihavuudesta  varoittavista  neuvoista  huolimatta,  hyvää  tarkoittavat  
hevosenomistajat  vesittävät  näitä  terveystavoitteita  kaloripitoisilla  rehuilla.  Tuloksena  on  
usein  pullea,  keski-ikäinen  hevonen,  joka  on  kaikkea  muuta  kuin  terve  ja  atleettinen.  
Nämä  hevoset  haukkovat  henkeä  jo  kevyessä  työssä  ja  niiden  jalat  joutuvat  kestämään  
ylimääräisten  kilojen  rasitukset.  
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Tutkijat  ovat  paljastaneet  vielä  yhden  hyvän  syyn  pitää  hevoset  kohtuullisessa  
lihavuuskunnossa:  metaboolisen  oireyhtymän.  Oireyhtymän  ollessa  suhteellisen  uusi  
löydös,  tutkijat  ovat  vasta  selvittämässä  sen  saloja.  Aluksi  eläinlääkärit  eivät  kyenneet  
sopimaan  oireyhtymälle  sopivasta  nimestä.  Ennen  oireyhtymää  on  kutsuttu  
perifeeriseksi  Cushingin  oireyhtymäksi,  vale  Cushingin  oireyhtymäksi,  kilpirauhasen  
vajaatoiminnaksi  ja  insuliiniresistentti  oireyhtymäksi  (peripheral  Cushing’s  syndrome,  
pseudo-Cushing’s  syndrome,  hypothyroidism,  and  insulin  resistance  syndrome).  
Harvinaisempia  nimiä  olivat  omentaalinen  Cushingin  oireyhtymä  ja  keskikehon  
liikalihavuus  (omental  Cushing’s  syndrome,  or  central  obesity).  Kehittyi  myös  
salaperäiseltä  kuulostava  lempinimi,  oireyhtymä  X  (syndrome  X).  Lopulta  tutkijat  
päätyivät  Maailman  Terveysjärjestön  WHO:n  ehdottamaan  nimeen:  hevosten  
metaboolinen  oireyhtymä  (equine  metabolic  syndrome).  
Metaboolisen  oireyhtymän  oikean  diagnostisoinnin  yleistyessä  tutkijat  paljastavat  uutta  
tietoa  sen  syistä,  oireista  ja  hoidosta.  
Taustatekijänä  insuliiniresistenssi  
Tärkein  tekijä  metaboolisessa  oireyhtymässä  on  insuliiniresistenssi,  jota  kuvataan  
merkilliseksi  fysiologiseksi  reaktioksi  ravinnon  pilkkoutumiselle  glukoosiksi  tai  muiksi  
sokereiksi.  Tietyt  tavanomaisesti  käytetyt  rehut,  joissa  on  paljon  glukoosia,  nostavat  
verensokeria.  Korkea  verensokeri  on  viesti  haimalle  tuottaa  insuliinia  siirtämään  
glukoosia  verenkierrosta  rasva-  tai  lihassoluihin.  Soluissa  glukoosi  voidaan  ottaa  heti  
käyttöön  polttoaineeksi  lihastyöhön  tai  kasvuun  tai  se  voi  varastoitua  rasvana  tai  
glykogeenina  myöhäisempää  käyttöä  varten.  Insuliiniresistenssi  tarkoittaa  että  joko  
keskeinen  elin  (maksa)  tai  kudokset  (lihakset  tai  rasvasolut)  eivät  reagoi  riittävästi  
insuliinille  tai  että  haiman  insuliinineritys  on  vähäistä.  Näin  glukoosia  jää  verenkiertoon.  
Koska  verensokeri  ei  laske,  haima  tuottaa  jatkuvasti  insuliinia,  joka  johtaa  siihen  että  
veren  insuliinipitoisuus  nousee.  
Mikä  sitten  tekee  hevosen  insuliiniresistentiksi?  Tästä  ei  vielä  tiedetä  paljoa,  mutta  syiksi  
on  arveltu  perinnöllisyyttä  sekä  tiineyteen  ja  ympäristöön  liittyviä  tekijöitä.  Ihmisillä  syyt  
ovat  selvillä:  ikääntyminen,  raskaus,  tupakointi,  fyysisen  liikunnan  puute  ja  lihavuus.  
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Hevosilla  liikalihavuus  näyttää  olevan  yksi  metaboolisen  oireyhtymän  syistä.  Eräs  
ehdotettu  syy  tähän  on  se,  että  tietyt  rasvasolut  tuottavat  mm.  kortisolia,  joka  estää  
insuliinia  siirtämästä  glukoosia  verestä  soluihin.  Koska  liikalihavilla  hevosilla  on  
enemmän  rasvasoluja,  insuliinin  toimintaa  estävää  kortisolia  syntyy  enemmän.  Tästä  
syystä  laihduttaminen  on  tehokas  keino  hoitaa  insuliiniresistenssiä.  
Kaikki  lihavat  hevoset  eivät  ole  insuliiniresistenssejä.  Erään  teorian  mukaan  ne  hevoset,  
joiden  rasvasolut  tuottavat  suuria  määriä  leptiiniä  ja  kortisolia,  ovat  vaarassa  tulla  
insuliiniresistenteiksi.  Leptiini  on  rasvakudoksen  erittämä  hormoni,  joka  säätelee  
ruokahalua  ja  elimistön  energiankäyttöä.  Leptiinin  ei  arvella  aiheuttavan  
insuliiniresistenssiä  mutta  insuliiniresistenteillä  hevosilla  leptiinitasot  ovat  korkeammat  
kuin  terveillä  hevosilla.  
Hevosen  ikä  ja  sen  ruokinta  voivat  molemmat  vaikuttaa  metaboolisen  oireyhtymän  
syntyyn.  Iän  arvellaan  heikentävän  hevosen  herkkyyttä  insuliinille.  Ateriat,  jotka  
sisältävät  paljon  tärkkelystä  ja  sokereita,  aiheuttavat  piikin  veren  glukoosi-  ja  
insuliinimääriin  ja  pitkään  jatkuva  ruokinta  tällaisilla  rehuilla  saattaa  johtaa  
insuliiniresistenssiin.  
Lihavuuteen  liittyvä  kaviokuume  
Lievä  kaviokuume  on  merkittävä  metaboolisen  oireyhtymän  kliininen  oire.  Oireet  voivat  
olla  niinkin  lieviä,  että  ne  jäävät  huomaamatta.  Todisteet  kaviokuumeesta  puhuvat  
kuitenkin  eri  kieltä.  Hevosilla  voi  esiintyä  epänormaalia  kavionkasvua.  Usein  voidaan  
havaita  että  kavioiden  kannat  ovat  matalat,  kasvurajat  ovat  epäsäännölliset  ja  valkoviiva  
on  irronnut.    Vakavinta  on  kuitenkin  röntgentutkimuksin  nähtävissä  oleva  kavioluun  
alaosan  etureunan  erkaneminen  kauemmaksi  kavion  seinämästä  ja  kavioluun  
kääntyminen  syväkoukistajajänteen  vaikutuksesta.  
Mikä  aiheuttaa  kaviokuumeen?  Kaviokuumeen  syyt  ylipainoisilla  aikuisilla  hevosilla  on  
kiteytetty  kolmeen  eri  syyhyn:  1)  Endokriiniset  sairaudet,  tarkemmin  kilpirauhasen  
vajaatoiminta.  2)  Jo  olemassa  olevan  kaviokuumeen  paheneminen  endotoksisista  syistä  
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(esim.  viljojen  liikasyönti).  3)  Mekaaninen  pettäminen  liian  suuresta  jalan  
pehmytkudoksiin  suuntautuvasta  paineesta.  
Oli  syy  mikä  tahansa,  kaviokuume  johtuu  kavioiden  laminoiden  muuttuneesta  
verenkierrossa.  Tutkijat  arvelevat,  että  lihavilla  hevosilla  insuliiniresistenssi  ja  
verenkierron  häiriöt  saattavat  aiheuttaa  muutoksia  laminoiden  endoteelikudoksissa.  
Fysiologisella  tasolla  tämä  vastaa  niitä  verenkierron  häiriöitä,  joita  on  ihmisillä,  jotka  
sairastavat  Diabetes  Mellitus  II:sta.  Hyvin  perustelluista  teorioista  huolimatta,  varmaa  
syytä  lihavuudesta  johtuvalle  kaviokuumeelle  ei  vielä  tiedetä.  
Diagnoosi  
Tällä  hetkellä  metaboolisen  oireyhtymän  diagnoosi  perustuu  oireiden  kuvaukseen,  
fyysisiin  ominaisuuksiin  ja  glukoositoleranssitestin  tuloksiin  sekä  samankaltaisten  
sairauksien  eliminointiin.  
Oireiden  kuvaus  ja  fyysiset  ominaisuudet.  Sairastuneet  hevoset  ovat  yleensä,  
vaikkakaan  eivät  kaikki,  iältään  8-18  vuoden  ikäisiä.  Lähes  kaikenrotuisia  hevosia  on  
sairastunut,  mutta  USA:ssa  Morganin  hevoset,  Perun  Pasot,  Paso  Finot,  kesyt  
Espanjalaiset  Mustangit  ja  lämminveriset  hevoset  vaikuttavat  olevan  erityisen  alttiilta  
tälle  sairaudelle.  Poneilla  on  hevosia  suurempi  taipumus  liikalihavuuteen  ja  ne  ovat  
alttiita  kaviokuumeelle.  
Merkityksellisempää  kuin  hevosen  ikä  tai  rotu  on  rasvan  kerrostuminen  kehoon.  Alueet,  
joihin  kerrostuu  poikkeuksellisen  paljon  rasvaa,  ovat  niska  (niska  harjamainen),  lavat  ja  
takapuoli  (myös  lanneselkä  ja  hännäntyvi).  Ruunilla  voi  kertyä  niin  paljon  rasvaa  
esinahan  ympärille,  että  se  vaikuttaa  turvonneelta.  
Sairastuneilla  siitostammoilla  on  häiriintynyt  kiimakierto,  jonka  seurauksena  ne  
tiinehtyvät  huonosti.  Omistajien  subjektiiviset  kertomukset  ovat  myös  hyödyksi  
metaboolisen  oireyhtymän  diagnoosia  tehdessä.  Omistajat  kuvaavat  usein  hevosiaan  
hyviksi  rehunkäyttäjiksi,  joita  on  mahdoton  laihduttaa  pelkästään  kaloreita  rajoittamalla.  
Useat  kertovat,  että  paljon  kaloreita  sisältäviä  viljoja  ei  ole  syötetty  lainkaan.  
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Kuva  17.  Insuliiniresistentin  hevosen  ulkoisia  tunnusmerkkejä  voivat  olla  poikkeukselliset  rasvakertymät,  
etenkin  niskassa,  takapuolessa  ja  silmien  yläpuolella.  
  

Glukoosi-intoleranssi  testin  tulokset.  Eläinlääkärit  tekevät  usein  suun  kautta  tehtävän  tai  
suonensisäisen  glukoositoleranssi  testin  hevosilla,  joiden  epäillään  kärsivän  
insuliiniresistenssistä.  Sen  jälkeen,  kun  hevoselle  on  annettu  glukoosia,  insuliinin  ja  
glukoosin  vasteet  mitataan  ja  verrataan  näin  saatuja  arvoja  vastaaviin  arvoihin  terveillä  
hevosilla.  Tämä  testi  tulisi  tehdä  paaston  jälkeen,  jotta  aiemmin  annettujen  
rehuannosten  glukoosi  ei  vääristä  tulosta.  
Joidenkin  hevoseläinlääkäreiden  mielestä  ainoa  varma  tapa  diagnostisoida  
insuliiniresistenssiä  on  ns.  “euglycemic  hyperinsulinemic  clamp”.  Tämä  on  menettelynä  
monimutkainen,  aikaa  vievä  ja  se  voi  olla  myös  kallis.  Näistä  rajoitteista  johtuen  
eläinlääkärit  tekevät  useimmiten  diagnoosin  pelkästään  kliinisiin  löydöksiin  tukeutuen.  
Samankaltaisten  sairauksien  eliminointi.  Aiemmin  eläinlääkärit  diagnosoivat  usein  väärin  
metaboolisen  oireyhtymän  päätyen  virheellisesti  joko  kilpirauhasen  vajaatoimintaan  tai  
Cushingin  oireyhtymään.  
Ihminen  sairastaa  kilpirauhasen  vajaatoimintaa,  kun  kilpirauhanen  tuottaa  liian  vähän  
tyroksiinihormonia,  kliinisinä  oireina  hidastunut  aineenvaihdunta  ja  painonlisäys.  
Aikuisilla  hevosilla,  joiden  kilpirauhanen  on  poistettu,  ei  seuraamuksena  ole  liikalihavuus  
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tai  kaviokuume.  Testeillä,  joiden  tarkoituksena  on  stimuloida  kilpirauhasen  toimintaa,  ei  
voida  selvittää  kilpirauhasen  vajaatoimintaa.  Tämän  lisäksi  metaboolista  oireyhtymää  
sairastavilla  hevosilla  kilpirauhanen  vaikuttaa  terveeltä.  Siksi  on  selvää,  että  
liikalihavuuden  ja  kaviokuumeen  esiintyminen  yhdessä  eivät  aina  ole  seurauksia  
kilpirauhasen  vajaatoiminnasta.  
Ennaltaehkäisy  ja  hoito  
Ruokinta.  Liian  monet  hevoset  syövät  liikaa,  näin  yksinkertaista  se  on.  Kaikkien  
hevosten  ruokinnan  tavoitteena  tulee  yksinkertaisesti  olla  riittävän  ravinnon  tarjoaminen  
vastaamaan  ravitsemuksellisia  tarpeita  kasvuun,  ylläpitoon  tai  työhön,  säilyttäen  samalla  
optimaalisen  lihavuuskunnon.  Optimaalista  ei  tule  erehtyä  luulemaan  maksimaaliseksi  
tai  lihavaksi.  Optimaalinen  lihavuuskunto  voidaan  määritellä  ravitsemukselliseksi  tilaksi,  
jossa  hevosen  kylkiluut  voi  tuntea  kevyesti  tunnustelemalla  mutta  ne  eivät  näy.  
Hevosista  tulee  liikalihavia  kun  ne  saavat  liikaa  kaloreita  siihen  työhön  nähden  mitä  ne  
tekevät.  Ne  hevoset,  jotka  tekevät  kevyttä  tai  kohtalaista  työtä  eivät  juuri  tarvitse  
enempää  kuin  hyvälaatuista  karkearehua  tai  laidunta  ja  kattavan  vitamiini-kivennäislisän,  
varsinkin  jos  ne  ovat  hyviä  rehunkäyttäjiä.  Tällainen  yksinkertainen  ruokinta  sisältää  
vähän  tärkkelystä,  joka  on  tärkeä  tekijä  ehkäistäessä  metaboolista  oireyhtymää.  
Aikuisille  hevosille,  jotka  sairastavat  metaboolista  oireyhtymää,  ei  tule  antaa  viljoja,  
seosrehuja,  joissa  on  seosmelassia  tai  vapaasti  laidunta.  Pelletöity  ”balansseri”  
(valkuaista,  kivennäisiä  ja  vitamiineja  tiiviissä  muodossa)  sopii  näille  hevosille  tuomaan  
välttämättömät  ravintoaineet  ilman  ei-toivottuja  hiilihydraatteja.  Jos  hevonen  tarvitsee  
lisäenergiaa,  voidaan  käyttää  tärkkelysvapaita  vaihtoehtoja  kuten  öljyjä.  
Suurten  viljamäärien  syöttäminen  nuorille  kasvaville  hevosille  ei  ole  suositeltavaa.  
Nuorena  ylisyötetyt  hevoset  ovat  aikuisina  taipuvaisia  liikalihavuuteen  ja  
kaviokuumeeseen.  Hyvillä  rehunkäyttäjillä  on  kohtuuttoman  suuret  rasvavarastot  
sisustoissaan,  tekijä,  joka  altistaa  ne  metabooliselle  oireyhtymälle.  
Liikunta.  Ruokinnan  muutosten  lisäksi  liikalihaville  hevosille  tulee  suunnitella  laihduttava  
harjoitusohjelma.  Harjoitus  voi  olla  mitä  tahansa  liikuntaa:  ratsastus,  ajaminen,  
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työskentely  pyöröaitauksessa,  talutus,  juoksutus  tai  ohjasajo.  Liikunta  suojaa  
liikalihavuudelta  mutta  tutkimus  on  myös  osoittanut,  että  se  parantaa  hevosten  ja  ponien  
insuliiniherkkyyttä.  Ruokinnan  muutosten  ja  lisääntyneen  liikunnan  yhdistelmä  on  
tehokkain  tapa  parantaa  insuliiniherkkyyttä.  Harjoitusohjelmat  on  sovitettava  kullekin  
yksilölle  sopivaksi.  Hevosen  lähtötilanne  on  arvioitava  realistisesti,  tämän  tilanteen  
pohjalta  laaditaan  harjoitusohjelma.  Erityisesti  vanhojen,  huonokuntoisten  tai  ei  niin  
terveiden  hevosten  erityiset  tarpeet  tulee  huomioida  ohjelmaa  laadittaessa.  Jos  
hevosella  on  ollut  lievä  kaviokuume,  tulee  asiasta  myös  neuvotella  sekä  eläinlääkärin  
että  kengittäjän  kanssa  ennen  harjoitusten  aloittamista.          
Lääkitys.  Metabooliselle  oireyhtymälle  ei  ole  sopivaa  lääkitystä.  Cushingin  
oireyhtymässä  käytetyt  yleisimmät  lääkkeet  -  pergolide  ja  cyproheptadine  –  ovat  
osoittautuneet  toimimattomiksi  metaboolisen  oireyhtymän  hoidossa.  Kumpikin  lääke  
vähentää  haiman  insuliinin  eritystä,  seikka,  joka  vain  pahentaa  tilannetta.  
Hevosten  metaboolinen  oireyhtymä  on  astunut  eläinlääketieteen  näyttämölle  uhkana  
keski-ikäisille  ja  liikalihaville  hevosille.  Vaikka  sairautta  ei  vielä  ymmärretä  täysin,  
saattavat  ruokinnan  muutokset  ja  lähes  päivittäinen  liikunta,  joiden  tavoitteina  on  
kohtuullinen  lihavuuskunto,  olla  riittäviä  tämän  vaarallisen  sairauden  välttämiseksi.  
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