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Hevosen jalan alaosan rakenne 



Hevosen jalan alaosan rakenne 



Huomiot hevosesta 

● Onko hevosella rakennevikoja? Jalka-asennot  

muotoutuvat varsa-aikana ja hevosen kasvaessa 

● Irtopalat ovat kasvun aikaisia luutumahäiriöitä 

● Tähtää hyvään kaviotasapainoon ja varvasakseliin!  

- SUORA = HYVÄ: kavio-, ruunu- ja vuohisluu  

  saman suuntaiset 

- taaksepäin taittunut 

- eteenpäin taittunut, pukinkavio 

- edestä katsottuna vino  



Suora varvasakseli 



Tavalliset ongelmat 



Kannat eri korkeudella 



  

Kengän sopiva mitta 



No hoof – no horse 

● Säde leveä ja elävä 

● Kannat (<20% säteen 
keskiuurteen pituutta 
taaempana) vs säde 

● Kannatinpinta, levein 
kohta keskellä 

● Varvas (säteen kärki 
yläpuoliskoon) 



Kengän mitta 



Hevosen käyttö – vammojen 
ehkäisy 

● Käyttötarkoitus, lihaskunto, lämmittely 

● (Yli)paino 

● Säännöllinen liikunta. Hevonen on luotu 
liikkumaan     ja mitä enemmin se liikkuu, sitä 
paremmin hevonen     ja kavio voivat. 

● Ratsastusalusalueiden pohjat. Kiinteä ja 
joustava       on hyvä. 

● Sopivat varusteet. 

● Ratsastaja, valmentautuminen  



Akuutti ontuma: Kaviopaise 

● Tavallisin syy kaviopaise, naulanpainama,       
ruhje anturaan 

● Hevonen ei varaa painoa tai astuu kavion 
kärjellä 

● Digitaalipulssi voimakas, kaviopihtiarkuus 

● Kenkä pois, betadinehaude (saippua hautoo, 
desinfiointi aine kuivattaa) 3-5 pv. Seppä tai 
eläinlääkäri avaa paiseen. 

● Jäykkäkouristusrokotus? Kipulääke? 
Antibiootti? 



Akuutti ontuma: Kaviokuume 
laminitis 

● Hevonen ei halua liikkua tai liikkuu jäykästi 
kavion kanta edellä. HÄTÄTAPAUS. 

● Digitaalipulssi voimistunut, pihtiarkuus kavion 
kärjellä 

● Karsinalepo, paljon kuiviketta 

● Kipulääkitys, kylmäys 

● Röntgenkuvaus kavioluiden asennosta, 
sairaskengitys 

● Syyn selvitys (metabolinen syndrooma, 
Cushing, ruokinta, jälkeisten jääminen,...) 





Akuutti ontuma: Murtumat 

● Turvotus, puristusarkuus 

● Lepo, röntgenkuvaus 



Akuutti ontuma: Niveltulehdus 

● Niveleeseen ulottuvan haavan aiheuttama 
bakteeritulehdus on HÄTÄTAPAUS 

● Nivel voimakkaasti turvonnut, yleensä voimakas 
ontuma, kuumetta 

● Nivelhuuhtelu, antibiootti, kipulääkitys 



Imusuonentulehdus 

● Akuutti tai krooninen 

● Diffuusi turvotus raajan ympäri 

● Lievä tulehdus: 1% betadine haude 

● Kuumeinen tulehdus, elefantin jalka:  

kipulääke, antibiootti 



JÄNTEET yhdistävät lihakset luuhun 

● Pinnallinen koukistajajänne: uloimpana jalan 
takana, kiinnittyy vuohisluun alaosaan ja 
ruunuluun yläosaan. Muodostaa rengassiteen 
syvän koukistajan ympärille 

● Syvä koukistajajänne: kiinnittyy kavioluun 
pohjaan 

● Ojentajajänne: sääriluun etupuolella, kiinnittyy      
kavioluuhun 

● Vauriot paranevat arpeutumalla 

● Jännevamman kengitys: optimaalinen 
varvasakseli,       hyvä pyörähdys, vuohisen 
tukeminen (rengaskengän       orsi takana) 

 



HANKOSIDE tukee vuohista 

● Lähtee sääriluun yläosasta takapinnalta, 
jakautuu kahtia nuljuluiden yläpuolella 

● Kiinnittyy nuljuluihin ja kehäluuhun etupinnalle 



Jännevammat 

● Voivat heikentää suorituskykyä pysyvästi 

● Vaikeimpia rasitusperäiset koukistaja- ja 
hankosidevammat 

● Syitä esim: huono kaviotasapaino, huono alusta 
(upottava, liukas, epätasainen), väsynyt 
hevonen, ylipaino, viereisen jalan 
ontuma/epäpuhtaus 

● Ultraäänitutkimus 1-3 viikon kuluttua 



Pinnallinen koukistajajänne 
Superficial flexor tendon 

● Turvotus, puristusarkuus, säären takapinnalla 

● Kenttähevoset, vanhemmat estehevoset 

● Jänne pullahtaa banaanin malliseksi 

● Lievä tulehdus (tendiniitti) → jänne poikki 

● Ensiapu KYLMÄYS ja lepo, jos laitat tukisiteen    
käytä paljon pehmustetta 

● Ultraäänitutkimus: ennuste (yläosassa ja 
jännetupessa huono, kiinnikkeitä), hoito 





Syvä koukistajajänne 
Deep digital flexor tendon 

● Täyttyneet takajalkojen vuohisten jännetupet   
hyvä huomioida 

● Ontuu 

● Vauriot vuohisen jännetupen sisällä voivat         
olla vaikeita diagnosoida ultraäänellä,      
hoidetaan kirurgisesti. 

● Vauriot kavion sisällä voi diagnosoida 
magneettikuvauksella, paranevat huonosti            
ja hitaasti. 



Syvän koukistajan tukiside 
Accesory ligament 

● Akuutti ontuma, turvotus säärellä 

● Yleensä > 10 v, ponit ja cobit 

● Paranevat yleensä hyvin, mahdollisesti voi 
aiheuttaa kiinnikkkeitä 



Hankoside 
Suspensory ligament 

● Hankositeen yläkiinnityskohdan vauriot 

- akuutti tai krooninen (rasitusta lisätty) 

- rasitus, vuohisen yliojennus, yhdessä tai       
molemmissa jaloissa 

- joskus kompensatoorinen vaurio, kavion   

  epätasapaino altistaa 

● Runko-osan vaurio (voimakas ontuma) 

● Hankositeen haarat (tavallinen, lieväoireinen) 



Nivelet 

● Nivelkapselit ja nivelsiteet ympäröivät niveltä 

● Nivelkapseli on täynnä nivelnestettä 

● Nivelpussin sisäpinta erittää nivelnestettä, joka 
ravitsee nivelrustoa ja pitää rustopinnat 
liukkaina 

● Nivelrusto peittää luiden pintoja  

● Vuohisnivel liikkuu yli 180 astetta, rasittuu 
herkästi 

● Nivelsairaudet hevosortopedian suurin 
sairausryhmä 



Niveltulehdus, artriitti 
 

● Nivel kuuma, turvotusta, ontuu. Nivelnesteen 
tuotanto lisääntyy ja nivelneste muuttuu. 

● Syitä:  1) Traumaattinen synoviitti (aktiivisessa 
treenissä olevat hevoset) 

2) Krooninen traumaattinen synoviitti 

3) Reaktiivinen synoviitti esim. nivelpiikityksen 
jälkeen. 

(Veren vuoto niveleeseen, Borrelioosi,...)  



Niveltulehdus - nivelrikko 



Osteoartriitti 

● Nivelten kuluma, nivelrikko 

● Nivelruston  degeneraatio ja toiminnan menetys 
ja uuden luun muodostuminen nivelten 
reunoille. 

● Ei ole vain yksi sairaus, vaan yleinen seuraus 
nivelessä usealle mahdolliselle aiheuttajalle 

 













Kintereen kipu, kinnerpatti 
hock, tarsus, spavin 

● Lievät oireet (laukka muutuu, jäykkä, vaikea 
kengittää ) tai selvä ontuma 

● Kinnerpatti= pienten nivelrakojen nivelrikko 

● Kolme nivelrakoa 

● Röntgenkuvaus, puudutus 

● Nivelen liiallinen painorasitus, rakennevika 
(kiverä-, lehmän-, suora kinner), varsa-aikaiset 
pikkuluiden luutumishäiriöt 



Kinnerpatti 

● Ylimmässä nivelraossa -> huono ennuste 

● Voimakasta harventumaa → huono ennuste 

● Kengitys: tarkista kaviotasapaino. Ulkohaaralle 
lisää tukea 

● Liikunta: pyritään pitämään liikkeessä 







Sädeluu syndrooma 
navicular disease 

● Sädeluu, sädeluun bursa, syvän koukistajan 
kiinnityskohta ja muut läheiset ligamentit             
rasittuvat toisessa tai molemmissa etujaloissa 

● Vertyy. Kilpailupäivän tai levon jälkeen 
huonompi. Kovalla pohjalla huonompi. 

● Syitä: huono rakenne (pysty vuohinen), huono 
varvasakseli (pitkä varvas, kannat alla, kapeat     
kannat,-> lisäävät painetta alueelle), perimä        
(pieni kavio + iso massa) voivat altistavat 



Sädeluu syndrooma 

● Rtg kuvissa mm. laajentuneita nutritio-       
kanavia, terävöitymistä kulmissa 

● Tulehduskipulääkekuuri 

● Sairaskengitys: tarpeen mukaan varvas-      
akselin korjaus, hyvä brake-over, lyhyt varvas, 
kannoille tukea, ei nauloja taakse  

● Tapauskohtaisesti hevonen ja kavion malli 
huomioiden esim. natural balance, munakenkä, 
sydän orsikenkä, kantojen korotus... 







Estehevosen tavallisimmat 
ongelmat / ontumat 

1. Etujalkojen kavion kantaosan kipu 

- kavion malli, kannat, päkiät, kengitys 

- sädeluu ontuma (oireet tulevat hitaasti, ensin 
askel lyhenee, lahaa, ajoittainen yhden jalan 
ontuma, vaikka yleensä mej vaiva, huonompi 
kilpailujen jälkeen) 

2. Kintereen alaosan kipu (askel lyhenee, 
hyppytyyli muuttuu, ristilaukka) 

3. Kavionivelen synoviitti ja osteoartriitti 



4. Hankositeen yläkiinnityskohdan vaurio 

5. Selkäkipu 

6. Vuohisnivelen synoviitti ja osteoartriitti 
(vanhemmilla hevosilla tavallista) 

7. Takapolvien kipu (osteokondroosi, 
pehmytosavauriot, synoviitti, osteoartriitti) 

8. Ruununivelen osteoartriitti 

9. Lihasrevähdys 

10. Jännevaurio (vanhemmilla tavallisempaa) 



Kouluhevosen tavallisimmat 
ontumat 

1. Hankositeen yläkiinnityskohdan kipu 

a) takajaloissa 

b) etujaloissa (ennuste parempi) 

2. Hankositeen haaran vauriot 

3. Kavionivelen synoviitti tai osteoartriitti 

4. Syvän koukistajan tukisiteen vaurio 

5. Kinnerpatti 

 



6. Etupolvien synoviitti 

7. Vuohisnivelen synoviitti tai osteoartriitti 

8. Annulaariligamentin desmiitti, 
jännetupentulehdus 

9. Sääriluun stressi- 

murtuma 

10. Lannerangan ja  

ristiluun kipu 



Nivelten hoito 

● Tulehduskipulääkkeet 

● Kortisoni: vähentää tulehdusta nivelessä, 
nivelneste normalisoituu 

● Hyaluronihappo: Parantaa nivelnesteen        
laatua 

● PSGAG: Parantaa nivelruston toimintaa 

● Tiludronaatti: lisää luun tiheyttä ja vähentää 
tulehdusta 

 





IRAP 

● Nivelsairuksien regeneratiivinen  hoito 

● Pyrkii rustovaurion korjaamiseen ja osteoartriitin 
estoon 

● Hevosen omasta verestä (seerumista) 
bioteknologialla valmistettu tuote, inkuboidaan 
24 h irap ruiskussa 

● IL-1 reseptori antagonistia, muita endogeenisiä 
cytokiinejä ja kasvutekijöitä rikastetaan 

● Saadaan 3-5 annosta, voidaan pakastaa 



IRAP tutkimus 262 hevosta 

● 110 kavioniveltä, 87 vuohisniveltä, 26 
etupolvea, 33 kinnertä, 6 takapolvea 

● 20 kk – 14 vuotiaita, ei huomattavaa nivelrikkoa 

● 2-3 injektiota 8-12 pv välein 

● 6 viikon kuluttua 199 ei ontunut, 22 ontuma 
lieveni, 44 (17 %) ei apua 

● 3 kk kuluttua 178 (68 %) ei ontunut, olivat 
takaisin normaali käytössä 



Lisäravineteet 

● MSM 

● Kondrotiini 

● Glukosamiini 

● Hyaluronihappo 

● Ongelmana, että tieteellisesti ei ole pystytty 
osoittamaan niiden imeytymistä hevosen 
ruuansulatuskanavasta ja hyötyä 



Jännevaurion konservatiivinen  
hoito 

● Kylmäys, lepo, (tukiside), kipulääke 2 viikkoa 

● Kontrolloidun liikunnan asteittainen lisääminen 

- esim ravia 3-4 kk kuluttua 

- laukkaa 9 kk kuluttua 

- normaalikäyttöön 12 kk kuluttua 

● Kontrolli ultraäänitutkimus 2-3 kk välein 



Shock wave 

● Paineaaltohoito ortopedisiin kipuihin, kuten 
hankositeen yläosan kipuun 

● Yleensä hevonen rauhoitetaan 

● Yleensä noin 2000 iskua, 10-11/sekunti, esim 
2,5 bar teholla 

● Yleensä 3 hoitokertaa 2 viikon välein 



PRP 

● Plasmasta rikastetaan verihiutaleita ja 
kasvutekijöitä 

● Voidaan piikittää esim koukistajajänteen 
repeämiin tietyin rajoituksin 

● Ei akuutissa vaiheessa, ei jännetupen sisälle 
(kiinnikkeitä) 



Kantasolut 
stem cells 

● Luuytimestä tai rasvakudoksesta eristetään     
ja kasvatetaan kantasoluja 

● Piikitetään vauriokohtaan esim.  
hankositeeseen 

● Lupaavaa tutkimusta, haasteena saada 
kantasolut erikoistumaan juuri halutunlaisiksi 



Kiitokset! 


