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1 JOHDANTO 

 

Kansainvälinen kivuntutkimusyhdistys IASP (International Association for the Study of Pain) 

määrittelee ihmisen kivun epämiellyttäväksi aistimukseksi tai tunteeksi, joka liittyy 

kudosvaurioon tai sen uhkaan, tai jota kuvataan kudosvaurion käsitteillä. Molony ja Kent 

(1997) määrittelevät katsausartikkelissaan eläimen kivun vastaavalla tavalla ja korostavat, että 

kipu muuttaa eläimen fysiologiaa tai käyttäytymistä niin, että vaurio vältetään tai minimoidaan 

ja sen paraneminen edistyy. Kipuaistimus on elintärkeä varoitusmerkki (Sjaastad ym. 2010), 

mutta ei aina. Tarpeettoman kivun voimakkuus tai kesto ei ole tarkoituksenmukainen, tai se ei 

edesauta vaurion lievittämistä (Molony ja Kent 1997). 

 

Hevosen kivun havaitseminen ja sen hoitaminen on tärkeää hevosen terveyden ja käyttöuran 

takia. Kivun varhainen tunnistaminen voi mahdollistaa sairauden havaitsemisen ennen kuin se 

etenee vakavaksi (Hausberger ym. 2016). Pitkään jatkunut kipu voi kroonistua (Sjaastad ym. 

2010), ja esimerkiksi ontuman viivästynyt havaitseminen usein vaikeuttaa hoitoa (Mullard ym. 

2017). Kipu voi aiheuttaa ratsastettavuusongelmia tai muuta epätoivottua käyttäytymistä, kuten 

stereotypioita, itsensä vahingoittamista (Christoffersen ym. 2007) tai aggressiivisuutta (Fureix 

ym. 2010). Sairauden havaitsemisen lisäksi luotettavan kivunarvioinnin avulla voidaan seurata 

hevosen tilan kehittymistä, hoitovastetta ja kivunlievityksen tarvetta (van Loon ym. 2010). 

 

Jatkuva tai toistuva kipu heikentää merkittävästi hevosen hyvinvointia. Hevonen on muiden 

kotieläinten tapaan altis käytön ja pito-olosuhteiden aiheuttamille hyvinvointiongelmille 

(Hausberger ym. 2016). Esimerkiksi selkäsairaudet ovat ratsuhevosilla yleisiä, mutta ne jäävät 

hevosenomistajilta usein huomaamatta (Lesimple ym. 2013). Kivun tunne itsessään on 

epämiellyttävä, ja pitkittynyt kipu voi aiheuttaa herkistymistä, jolloin eläin kokee kivun 

aikaisempaa voimakkaampana tai normaalisti kivuttomat ärsykkeet kivuliaina (Sjaastad ym. 

2010). Herkistyminen voi säilyä jonkin aikaa myös alkuperäisen kivun aiheuttajan poistumisen 

jälkeen (Christoffersen ym. 2007). Kipu vaikuttaa aivorungossa aivoverkostoon, jonka 

aktivoituminen herättää nukkuvan tai uneliaan eläimen. Tämä mahdollistaa kivun aiheuttajaan 

reagoimisen, mutta johtaa samalla siihen, että kivuliaan eläimen on vaikea nukahtaa (Sjaastad 

ym. 2010). 
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Hevonen ei pysty itse kertomaan tuntemuksistaan, joten kivun arviointi perustuu ulkoisten 

merkkien havainnoimiseen. Hyvä kivunarviointimenetelmä on toimiva ja luotettava, eli se 

pystyy erottamaan kivuliaat eläimet kivuttomista niin, että tulos on mahdollisimman hyvin 

toistettavissa (Dalla Costa ym. 2018). Eri arvioiden vertailukelpoisuus on tärkeää esimerkiksi 

suurissa hevossairaaloissa, joissa samaa potilasta hoitaa useampi lääkäri (van Loon ja Van 

Dierendonck 2015). Lisäksi hyvä kivunarviointitapa on helppokäyttöinen (Bussiéres ym. 2008) 

ja myös hevosenomistajien käytettävissä (van Loon ja Van Dierendonck 2015). Tällöin hevosen 

kipu voidaan tunnistaa mahdollisimman helposti ja nopeasti. 

 

Hevosen kivun arviointiin käytetään fysiologisia muuttujia, erilaisia käyttäytymismuutoksia 

(Pritchett ym. 2003, Bussiéres ym. 2008, Graubner ym. 2011) sekä kasvonilmeitä (Dalla Costa 

ym. 2014, Gleerup ym. 2015). Fysiologisten muuttujien, kuten sydämen sykkeen ja veren 

kortisolipitoisuuden, toimivuus ja luotettavuus on rajallinen (Price ym. 2003, Pritchett ym. 

2003, Bussiéres ym. 2008, Graubner ym. 2011). Lisäksi niiden määrittäminen vaatii välineitä 

ja koulutusta. Käyttäytymiseen perustuvissa kivunarviointimenetelmissä voidaan tarkkailla 

hevosen asentoa ja liikkumista sekä sen reaktioita ympäristön ärsykkeisiin, kuten ihmisiin, 

kosketukseen ja ruokaan (Bussiéres ym. 2008, van Loon ja Van Dierendonck 2015). Tässä 

kirjallisuuskatsauksessa keskitytään hevosen kivun tutkimiseen ja arvioimiseen käyttäytymisen 

ja kasvonilmeiden perusteella. 
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

2.1 HEVOSEN KIPU TUTKIMUSKOHTEENA 

 

Hevosen kipua on tutkittu monessa tarkoituksessa. Kivuliaita ja kivuttomia hevosia vertaamalla 

on pyritty tunnistamaan kipuun viittaavia merkkejä hevosen käyttäytymisessä tai 

kasvonilmeissä (Price ym. 2003, Pritchett ym. 2003, Dalla Costa ym. 2014, Gleerup ym. 2015). 

Oletettavasti kipuun liittyviä muutoksia yhdistämällä ja pisteyttämällä on kehitetty erilaisia 

kipuasteikkoja, jotka mahdollistavat hevosen johdonmukaisen tarkkailun ja kivun 

voimakkuuden arvioimisen (Bussiéres ym. 2008, Graubner ym. 2011, Sutton ym. 2013a,b, 

Dalla Costa ym. 2014, van Loon ja Van Dierendonck 2015). Useimmat asteikot on kehitetty 

ainoastaan tietynlaisen kivun, kuten akuutin ähky- tai nivelkivun, arvioimista varten, mutta 

joitakin asteikkoja on myöhemmin testattu myös erilaisissa kivuliaissa tiloissa (Van Loon ym. 

2010 ja 2014, Dalla Costa 2016, van Loon ja Van Dierendonck 2017). Kipuasteikkojen 

kehittämisen lisäksi hevosen kivun arviointi on olennaista, kun tutkitaan uusia 

kivunlievitysmenetelmiä tai erilaisten sairauksien ja toimenpiteiden aiheuttamaa kipua 

(Goodrich ym. 2002, Lindegaard ym. 2010, Diego ym. 2016). 

 

Hevosen kipuun liittyviä käyttäytymismuutoksia on tutkittu useimmiten yhdessä erilaisten 

fysiologisten muuttujien kanssa (Pritchett ym. 2003, Bussiéres ym. 2008, Graubner ym. 2011, 

van Loon ja Van Dierendonck 2015). Tutkimuksissa on havainnoitu joko erilaisten 

käyttäytymistapojen esiintymistä tai tietyn käyttäytymisen kestoa. Käyttäytymistapojen 

esiintymistä on seurattu lyhyiden arviointijaksojen aikana tarkkailemalla hevosta tätä 

häiritsemättä tai testaamalla hevosen reaktiota erilaisiin ärsykkeisiin, kuten lähestyvään 

ihmiseen (Bussiéres ym. 2008, Fureix ym. 2010, Graubner ym. 2011, van Loon ja Van 

Dierendonck 2015). Seuraamalla samaa hevosta pitempään yhtäjaksoisesti on määritetty niin 

kutsuttuja aikabudjetteja (time budget) eli selvitetty, kuinka suuren osan ajasta hevonen käyttää 

esimerkiksi lepäämiseen, liikkumiseen tai ympäristönsä tarkkailemiseen (Price ym. 2003, 

Pritchett ym. 2003, Rochais ym. 2016).  

 

Hevosen kivun tunnistaminen pelkkien kasvonilmeiden perusteella on käyttäytymistä uudempi 

tutkimuskohde, vaikka yksittäisiä kasvonilmeen osia on tutkittu myös vanhemmissa hevosen 

kivusta tehdyissä tutkimuksissa. Price ym. (2003), Graubner ym. (2011) ja Sutton ym. (2013a) 
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havainnoivat kivuliaiden hevosen korvien asentoa tutkimuksissaan. Bussiéres ym. (2008) 

arvioivat hevosten kasvonilmettä ja olemusta osana kehittämäänsä kipuasteikkoa, mutta 

havaitsivat ne toimimattomiksi kivun mittareiksi. Tutkijat kuitenkin toteavat, että syy oli 

todennäköisemmin kriteerien epäonnistuneessa määrittelyssä kuin siinä, että hevosen 

kasvonilme ei muuttuisi kivun seurauksena (Bussiéres ym. 2008).  

 

Ihmislääketieteessä kasvonilmeitä käytetään pienten lasten kivun arvioimisessa (Heiderich ym. 

2015). Eläinten kivun tunnistamista pelkästään kasvonilmeiden perusteella tutkittiin 

ensimmäiseksi laboratoriohiirillä. Hiirten kivun arvioimiseen kehitettiin Mouse Grimace Scale 

eli MGS-kipuasteikko, joka havaittiin toimivaksi, tarkaksi ja luotettavaksi (Langford ym. 

2010). Sen jälkeen kasvonilmeiden käyttöä on ryhdytty tutkimaan useilla eläinlajeilla, ja 

vastaavanlaisia kipuasteikkoja on kehitetty hiirten lisäksi ainakin rotille (Sotocinal ym. 2011), 

kaneille (Keating ym. 2012) ja lampaille (McLennan ym. 2016). Tutkimuksissa on testattu 

myös mahdollisuutta automatisoida kasvonilmeisiin perustuvaa kivuntunnistusta (Sotocinal 

ym. 2011, Heiderich ym. 2015, Dalla Costa ym. 2018). 

 

Kivuliaalle hevoselle tyypillinen kasvonilme on kuvattu kahdessa tutkimuksessa, joissa 

verrattiin hevosten kasvonilmeitä ennen kivuliasta toimenpidettä ja sen jälkeen (Dalla Costa 

ym. 2014, Gleerup ym. 2015). Havaittujen kasvonilmeiden perusteella on kehitetty kaksi 

kivunarviointiasteikkoa (Dalla Costa ym. 2014, van Loon ja Van Dierendonck 2015), joiden 

toimivuutta on myöhemmin testattu muutamissa eri tutkimuksissa (Dalla Costa ym. 2016 ja 

2018, van Loon ja Van Dierendonck 2017). Myöhempien tutkimusten helpottamiseksi hevosen 

kasvonilmeet on kuvattu systemaattisesti anatomiaan perustuvan Facial Action Coding-

systeemin eli FACS:n avulla (Wathan ym. 2015). Uusimpana tutkimuskohteena on ollut 

kasvonilmeiden soveltaminen hevosen kivun tunnistamiseen ratsastuksen aikana (Dyson ym. 

2017, Mullard ym. 2017, Dyson ym. 2018a,b). 

 

2.2 KIPUUN YHDISTETYT KÄYTTÄYTYMISMUUTOKSET JA KASVONILMEET 

 

2.2.1 Kehonasennot ja liikkuminen 

 

Kipu vaikuttaa siihen, kuinka paljon hevonen liikkuu karsinassa tai tarhassa. Price ym. (2003) 

havaitsivat, että vuorokausi nivelkirurgian jälkeen hevoset liikkuivat merkittävästi vähemmän 

kuin ennen sitä. Myös Pritchettin ym. (2003) ja Reidin ym. (2017) tutkimuksissa kivuliaiden 
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hevosten liikkuminen oli vähentynyt kontrolleihin verrattuna. Graubner ym. (2011) tulkitsivat 

sekä hevosen liikkumattomuuden että levottoman liikkumisen kivun merkeiksi.  

 

Karsinassa liikkumisen lisäksi tutkimuksissa on tarkkailtu hevosen kehon erilaisia liikkeitä ja 

asentoja. Kivun merkeiksi on tulkittu maan kuopiminen ja mahan potkiminen (Bussiéres ym. 

2008, Graubner ym. 2011, Sutton ym. 2013a, van Loon ym. 2014, van Loon ja Van 

Dierendonck 2015), venyttely (Sutton ym. 2013a, van Loon ja Van Dierendonck 2015), painon 

siirtely (Bussiéres ym. 2008, Sutton ym. 2013a), köyristetty selkä ja sisäänvedetty vatsa 

(Bussiéres ym. 2008, van Loon ja Van Dierendonck 2015), painon epänormaali jakautuminen 

raajoille (Bussiéres ym. 2008, Lindegaard ym. 2010), hampaiden narskuttaminen (Lindegaard 

ym. 2010, van Loon ja Van Dierendonck 2015), haukottelu, hännällä huiskiminen ja flehmen-

reaktio eli ylähuulen kohottaminen ja vetäminen taaksepäin (van Loon ja Van Dierendonck 

2015).  

 

Makaaminen on mainittu kivun merkiksi useissa tutkimuksissa (Bussiéres ym. 2008, Sutton 

ym. 2013a, van Loon ja Van Dierendonck 2015). Sutton ym. (2013a) sekä van Loon ja Van 

Dierendonck (2015) tarkentavat, että kyljellään makaaminen viittaa voimakkaampaan kipuun 

kuin rinnan päällä makaaminen. Suttonin ym. (2013a) mukaan myös rinnan päällä makaaminen 

on kivun merkki, mutta Pricen ym. (2003) tutkimuksessa rinnan päällä makaaminen vähentyi 

kivuliailla hevosilla. Makaamisen lisäksi toistuvia makaamaanmenoyrityksiä (Sutton ym. 

2013a) sekä piehtarointia (Sutton ym. 2013a, van Loon ja Van Dierendonck 2015) on käytetty 

kivun tunnistamisessa. 

 

Pään liikuttamiseen liittyvä näyttö on ristiriitaista. Bussiéres ym. (2008) totesi, että pään 

heiluttamista esiintyi kivuliailla hevosilla ja sen perusteella pystyi myös erottamaan kivun 

voimakkuuksia toisistaan. Pään heiluttamista esiintyi kuitenkin runsaasti myös kontrolleilla, 

joten sen tarkkuus kivun arvioinnissa on huono. Gleerupin ym. (2015) tutkimuksessa ei havaittu 

eroa pään ravistelussa kivuliaiden ja kivuttomien välillä. Van Loon ja Van Dierendonck (2015) 

havaitsivat pään heiluttamisen herkkyyden heikoksi, mutta pään liikkumattomuuden sen sijaan 

toimivaksi kivun tunnistamisessa.  

 

Pään liikuttamisen lisäksi pään sijainnin yhteyttä kipuun on tutkittu. Price ym. (2003) ja 

Graubner ym. (2011) mukaan kivuliaat hevoset kannattelevat päätään enemmän sään kohdalla 

tai sen alapuolella kuin kivuttomat hevoset, jotka pitävät päätään useammin sään yläpuolella. 
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Raekallio ym. (1997) eivät kuitenkaan havainneet merkittävää eroa pään asennossa kivuliaiden 

ja kivuttomien välillä. 

 

2.2.2 Kasvonilmeet 

 

Kivuliaalle hevoselle tyypillisen korvien asennon kuvailu vaihtelee jonkin verran eri 

tutkimusten välillä, mutta tutkimustulokset ovat saman suuntaisia. Graubnerin ym. (2011) ja 

Suttonin ym. (2013a) tutkimuksissa taakse- tai alaspäin osoittavat korvat tulkittiin kivun 

merkiksi. Gleerup ym. (2015) havaitsivat kivuliailla hevosilla matalalla olevia, ulospäin sivuille 

tai hieman taakse osoittavia korvia (kuva 1). Dalla Costan ym. (2014) tutkimustulosten mukaan 

kivuliaalle hevoselle tyypillistä ovat jäykät taaksepäin osoittavat korvat. Sekä Dalla Costa ym. 

(2014) että Gleerup ym. (2015) kuvaavat, että kivuliaan hevosen korvien välimatka vaikuttaa 

tavallista suuremmalta. Kivuliailla hevosilla on havaittu esiintyvän vähemmän suoraan 

eteenpäin osoittavia (Price ym. 2003, Gleerup ym. 2015) tai tarkkaavaisesti liikkuvia korvia 

mutta enemmän epäsymmetrisesti sivuilla olevia korvia kuin kivuttomilla hevosilla (Gleerup 

ym. 2015, kuva 1).  

 

 

 

Kuva 1.  Kivuliaan hevosen kasvonilme Gleerupin ym. (2015) mukaan. Piirretty Andrea 

Klintbjerin alkuperäisen kuvan pohjalta. (A) Kivuton, rento ja tarkkaavainen hevonen. Ilmeestä 

havaittavissa pystyssä olevat ja eteenpäin osoittavat korvat, pitkulaiset sieraimet, rentoutunut 

turvan alue ja rennot ilmelihakset. (B) Kivulias hevonen korvat epäsymmetrisessä asennossa. 

Ilmeestä havaittavissa kulmikas yläluomi, nelikulmaiset ja laajentuneet sieraimet, jäykistynyt 

suu, kulmikas turpa ja jännittyneet ilmelihakset. (C) Kivulias hevonen korvat matalassa 

asennossa. 
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Gleerup ym. (2015) havaitsivat, että kivuliaan hevosen silmiä ympäröivät lihakset kiristyvät ja 

musculus anguli oculi medialis -lihaksen supistuminen tekee yläluomesta kulmikkaan (kuva 

1). Dalla Costan ym. (2014) mukaan silmän yläpuoliset lihakset kiristyvät, mikä lisää 

luurakenteiden näkymistä. Gleerup ym. (2015) kuvaavat kivuliaiden hevosten katsetta 

jännittyneeksi ja vetäytyneeksi. He myös havaitsivat, että joillakin kivuliailla hevosilla silmän 

sisäkulman valkoinen kovakalvo näkyi useammin kuin kivuttomana. Silmän siristymisestä 

Dalla Costa ym. (2014) ja Gleerup ym. (2015) ovat eri mieltä. Dalla Costan ym. (2014) 

tutkimuksessa kivuliailla hevosilla havaittiin merkittävästi enemmän silmien siristymistä kuin 

kivuttomilla. He tulkitsivat osittain tai kokonaan kiinni olevan silmäluomen kivun merkiksi, 

kun taas Gleerup ym. (2015) tulkitsivat siristyneet silmät torkkumisen merkiksi ja havaitsivat 

niitä kivuliailla hevosilla vähemmän kuin kivuttomilla. 

 

Kivuliaan hevosen sieraimet laajenevat ja jäykistyvät (Dalla Costa ym. 2014, Gleerup ym. 

2015). Gleerupin ym. (2015) mukaan sierainten muoto muuttuu pitkänomaisesta 

nelikulmaiseksi, ja etenkin sierainten sisäreuna on jäykkä. Heidän tutkimuksessaan sierainten 

muutokset olivat selvimpiä sisäänhengityksessä. Sekä Dalla Costan ym. (2014) että Gleerupin 

ym. (2015) tutkimuksissa havaittiin, että hevosen suun alue jäykistyy. Gleerup ym. (2015) 

kuvaavat, että hevosen turpa muuttuu kulmikkaaksi, kun taas Dalla Costan ym. (2014) mukaan 

alahuulen muodostama leukamainen osa turpaa korostuu. Lisäksi hevosen nenän profiili 

litistyy, huulet pidentyvät ja puremalihakset jännittyvät (Dalla Costa ym. 2014). Gleerup ym. 

(2015) havaitsivat, että hevosen ilmelihakset kiristyvät ja näkyvät pään sivuilla (kuva 1). 

 

2.2.3 Vuorovaikutus ympäristön kanssa 

 

Kivulias hevonen käyttää tavallista vähemmän aikaa ympäristönsä tutkimiseen (Price ym. 

2003, Pritchett ym. 2003, Dalla Costa ym. 2014, Rochais ym. 2016). Dalla Costa ym. (2014) 

havaitsivat, että kivuliaan hevosen valppaus vähenee. Graubnerin ym. (2011) kipuasteikossa 

hevosen vähenevä kiinnostus ympäristöä kohtaan on lisääntyvän kivun merkki. Pritchettin ym. 

(2003) ja Lindegaardin ym. (2010) kipuasteikkojen mukaan kivuton hevonen tarkkailee 

karsinan ovella ja kivulias hevonen sen sijaan seisoo karsinan takaosassa poispäin ovesta.  

 

Kivulias hevonen saattaa reagoida poikkeavasti ympäristön ärsykkeisiin ja havainnoijaan. 

Bussiéresin ym. (2008) ja van Loonin ja Van Dierendonckin (2015) mukaan kivulias hevonen 

saattaa reagoida ääniin tavallista voimakkaammin ja vakavasti kivulias hevonen ei välttämättä 
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reagoi ympäristöönsä lainkaan. Kun kivuton hevonen tavallisemmin reagoi aukeavaan oveen ja 

lähestyvään ihmiseen liikkumalla niitä kohti, kivulias hevonen ei lähesty tai ei kiinnitä ihmiseen 

huomiota (Pritchett ym. 2003, Lindegaard ym. 2010). Kivuliaat hevoset reagoivat kivuttomia 

harvemmin ihmiseen positiivisesti, esimerkiksi lähestymällä korvat pystyssä tai haistelemalla, 

ja käyttäytyvät merkittävästi enemmän aggressiivisesti ihmistä kohtaan (Fureix ym. 2010). 

Hevosen reagointia käytetään hyväksi myös, kun arvioidaan kipua tunnustelemalla kipeää 

aluetta. Palpaatiokipua voi arvioida esimerkiksi niveltulehduskivussa tunnustelemalla niveltä 

(Bussiéres ym. 2008) tai ähkykivussa tunnustelemalla hevosen kylkeä (van Loon ja Van 

Dierendonck 2015).  

 

Kivuliaiden hevosten ruokahalu heikkenee ja syöminen vähentyy (Price ym. 2003, Pritchett 

ym. 2003, Bussiéres ym. 2008, Graubner ym. 2011). Ruokahalun vähenemisen astetta voi 

kuitenkin olla vaikea luokitella, ellei hevonen ole täysin syömätön (Bussiéres ym. 2008). 

Joissain tilanteissa, kuten akuutissa ähkyssä, hevosen ruokahalua ei voi arvioida lainkaan (van 

Loon ja Van Dierendonck 2015). 

 

2.2.4 Yhteenveto kivun merkeistä 

 

Hevosen kipuun yhdistettyjä käyttäytymiseen ja kasvonilmeisiin liittyviä muutoksia on paljon. 

Ne vaihtelevat hyvin helposti havaittavista käyttäytymistavoista pieniin kasvonilmeisiin. Osa 

on hetkittäisiä tapahtumia, kuten maan kuopiminen, ja osa pitkällä aikavälillä havaittavia 

hienovaraisia muutoksia hevosen käyttäytymisessä. Monet ovat myös jokseenkin ristiriitaisia, 

kuten pään liikkumattomuus (Bussiéres ym. 2008) ja pään heiluttaminen (van Loon ja Van 

Dierendonck 2015) tai paikallaan seisominen karsinassa (Pritchett ym. 2003) ja levoton 

liikkuminen (Graubner ym. 2011).  

 

Kivuliaan tai sairaan hevosen käyttäytymisen kuvaamiseen käytetään myös laajoja koko 

hevosta koskevia termejä, kuten apaattisuus tai levottomuus (Burn ym. 2010). Suttonin ym. 

(2013b) tutkimuksessa arvioijien näkemykset hevosen apaattisuudesta erosivat voimakkaasti ja 

apaattisuus huomattiin vaikeasti tunnistettavaksi käyttäytymismuutokseksi. Myös Burnin ym. 

(2010) tutkimuksessa arviot hevosen pirteydestä ja apaattisuudesta vaihtelivat ja arvioijien 

välinen toistettavuus havaittiin heikoksi, vaikka kaikki arvioijat koulutettiin samoja kriteereitä 

käyttäen. Luotettavampien arvioiden saamiseksi apaattisuus voitaisiin purkaa pienempiin ja 

tarkempiin osiin, kuten korvien ja pään asentoon ja liikkeisiin (Burn ym. 2010). Toisaalta kivun 
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tunnistaminen myös pienempien käyttäytymismuutosten perusteella voisi helpottua, mikäli ne 

voidaan yhdistää laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Monet hevosen kipuun liitetyt 

käyttäytymismuutokset vaikuttavat jakautuvan apaattisiin (taulukko 1) ja levottomiin 

käyttäytymistapoihin (taulukko 2).  

  

Taulukko 1. Apaattinen käyttäytyminen. Tutkimuksissa mainittuja hevosen kivun mahdollisia 

merkkejä, jotka saavat aikaan vaikutelman apaattisesta hevosesta. 

Käyttäytymismuutos Lähde 

Pään liikkumattomuus van Loon ja Van Dierendonck 2015 

Sään kohdalla tai sen 

alapuolella oleva pää 

Price ym. 2003, Graubner ym. 2011 

Korvat eivät osoita eteenpäin 

tai liiku tarkkaavaisesti 

Price ym. 2003, Graubner ym. 2011, Sutton ym. 2013a, 

Dalla Costa ym. 2014, Gleerup ym. 2015,  

Vetäytynyt katse Gleerup ym. 2015 

Liikkumattomuus karsinassa Price ym. 2003, Pritchett ym. 2003  

Seisominen karsinan 

takaosassa ja/tai poispäin 

ovesta 

Pritchett ym. 2003, Lindegaard ym. 2010 

Vähentynyt ympäristön 

tarkkailu 

Price ym. 2003, Pritchett ym. 2003, Dalla Costa ym. 2014, 

Rochais ym. 2016 

Ei kiinnitä huomiota 

aukeavaan oveen tai 

lähestyvään ihmiseen 

Pritchett ym. 2003, Lindegaard ym. 2010 

Ei lähesty ihmistä 

ystävällisesti 

Fureix ym. 2010 

Huono ruokahalu  Price ym. 2003, Pritchett ym. 2003, Bussiéres ym. 2008, 

Graubner ym. 2011 

Makaaminen Bussiéres ym. 2008, Sutton ym. 2013a, van Loon ja Van 

Dierendonck 2015 
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Taulukko 2.  Levoton käyttäytyminen. Tutkimuksissa mainittuja hevosen kivun mahdollisia 

merkkejä, jotka saavat aikaan vaikutelman levottomasta hevosesta.  

Käyttäytymismuutos Lähde 

Pään heiluttaminen Bussiéres ym. 2008 

Maan kuopiminen Bussiéres ym. 2008, Graubner ym. 2011, Sutton ym. 

2013a, van Loon ja Van Dierendonck 2015 

Mahan potkiminen Bussiéres ym. 2008, Graubner ym. 2011, Sutton ym. 

2013a, van Loon ja Van Dierendonck 2015 

Hännällä huiskiminen Van Loon ja Van Dierendonck 2015 

Painon siirtely Bussiéres ym. 2008, Sutton ym. 2013a 

Piehtarointi  Sutton ym. 2013a, van Loon ja Van Dierendonck 2015 

Toistuvat 

makaamaanmenoyritykset 

Sutton ym. 2013a 

Makaamattomuus (rinnan 

päällä) 

Pricen ym. 2003 

Levoton liikkuminen Graubner ym. 2011 

Liioiteltu reaktio ääniin Bussiéresin ym. 2008, van Loonin ja Van Dierendonck 

2015 

Aggressiivisuus Fureix ym. 2010 

 

2.3 KIVUN LAADUN VAIKUTUS ILMEISIIN JA ASENTOIHIN 

 

Kipua on monenlaista, ja siihen vaikuttavat muun muassa kivun aiheuttaja, sijainti ja kesto. 

Kipu voidaan jakaa esimerkiksi keston perusteella akuuttiin ja krooniseen kipuun tai sijainnin 

perusteella viskeraaliseen eli sisäelinperäiseen ja somaattiseen eli muista kudoksista peräisin 

olevaan kipuun (Sjaastad ym. 2010). Hevosen kivun tunnistamisesta tehdyissä tutkimuksissa 

on yleensä käytetty hevosia, joilla on kaikilla samantyyppinen kivulias tila, kuten ähky (van 

Loon ja Van Dierendonck 2015) tai niveltulehdus (Bussiéres ym. 2008). Tulosten 

sovellettavuudesta erilaisiin kiputiloihin on rajallisesti tietoa.  

 

2.3.1 Kivun sijainti 

 

Hiirillä tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että kipuun liittyvien kasvonilmeiden esiintymiseen 

voi vaikuttaa se, sijaitseeko kipu pinnallisissa vai syvissä kudoksissa (Langford ym. 2010). 

Hevosen kasvonilmeet on todettu toimivaksi kivunarviointimenetelmäksi kastraatiokivun 

(Dalla Costa ym. 2014), kaviokuumekivun (Dalla Costa ym. 2016), ähkykivun (van Loon ja 

Van Dierendonck 2015), pään alueen leikkauksenjälkeisen tai muun akuutin kivun (van Loon 
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ja Van Dierendonck 2017) sekä kapsaisiinivoiteella tai kiristyssiteellä jalkaan aiheutetun kivun 

tunnistamisessa (Gleerup ym. 2015). Hevosen kasvonilmeet vaikuttavat siis olevan melko 

riippumattomia kivun sijainnista.  

 

Käyttäytymiseen kivun sijainnilla on havaittu olevan ainakin jonkin verran vaikutusta. 

Bussiéres ym. (2008) kehittivät kipuasteikon käyttämällä hevosia, joille aiheutettiin 

kokeellisesti nivelkalvontulehdus kinnerniveleen. Van Loon ym. (2014) testasivat samaa 

asteikkoa hevosilla vatsaontelokirurgian jälkeen ja totesivat sen toimivaksi, mutta havaitsivat, 

että hieman eri muuttujat toimivat parhaiten. Maan kuopiminen havaittiin hyväksi kivun 

merkiksi molemmissa tutkimuksissa, mutta pään heiluttaminen viittasi paremmin 

vatsaonteloleikkauksen jälkeiseen kipuun (Van Loon ym. 2014) ja painon siirtely ja 

epänormaali painon jakautuminen nivelkipuun (Bussiéres ym. 2008).  

 

Hevosen painon jakautuminen ja seisomisasento ovat olennaisia merkkejä ontuman ja siitä 

aiheutuvan kivun tunnistamisessa (Ross 2011). Ontuman astetta on käytetty kivun mittarina 

ilman muita käyttäytymismuutoksia esimerkiksi nivelkirurgian jälkeen (Goodrich ym. 2002). 

Joissakin tapauksissa hevosen asento voi viitata kivun sijainnin lisäksi kivun aiheuttajaan. 

Esimerkiksi kaviokuumeelle on tyypillistä etujalkojen venyttäminen eteenpäin ja painon 

siirtäminen takajaloille (Ross 2011). Ontuman ja epänormaalin seisomisasennon lisäksi painon 

siirtely jalalta toiselle on mahdollisesti raajassa olevalle kivulle tyypillinen 

käyttäytymismuutos, eikä niinkään liity yleiseen levottomuuteen (Burn ym. 2010). 

 

Hevosen vähentynyt kiinnostus ympäristöä kohtaan on havaittu kivun merkiksi ortopedisen 

kirurgian (Price ym. 2003), vatsaonteloleikkauksen (Pritchett ym. 2003), kastraation (Dalla 

Costa ym. 2014) ja kroonisen selkäkivun yhteydessä (Rochais ym. 2016). Hevosen 

vuorovaikutus ympäristön kanssa ei siis vaikuta riippuvan kivun sijainnista. Myös korostunutta 

reaktioherkkyyttä on havaittu sekä akuutissa ähkykivussa (van Loon ja Van Dierendonck 2015) 

että nivelperäisessä kivussa (Bussiéres ym. 2008). 

 

Hevosten käyttäytymisessä akuutin ähkyn aikana ja vatsaontelokirurgian jälkeen on havaittu 

eroja, vaikka molemmissa tilanteissa kipu on sisäelinperäistä (Pritchett ym. 2003, Graubner ym. 

2011, Sutton ym. 2013a). Suttonin ym. (2013a) mukaan ähkykivun merkkejä ovat muun muassa 

maan kuopiminen, toistuva makaamaanmeno, mahan potkiminen ja piehtarointi, mutta 

Graubner ym. (2011) havaitsivat näitä käyttäytymismuutoksia vain vähän vatsaontelokirurgian 
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jälkeen. Pritchettin ym. (2003) tutkimuksessa hevoset, joille oli tehty vatsaontelokirurgiaa, 

liikkuivat karsinassa merkittävästi vähemmän kuin kontrollihevoset, vaikka hevosen 

levottomuus viittaa yleisesti sisäelinperäiseen kipuun (Pritchett ym. 2003). Toisaalta 

korostuneena reaktioherkkyytenä tai aggressiivisuutena ilmenevää levottomuutta on havaittu 

sekä akuutissa ähkyssä (van Loon ja Van Dierendonck 2015) että vatsaontelokirurgian jälkeen 

(van Loon ym. 2014). Ähkykipu ja vatsaontelokirurgian jälkeinen kipu saattavat olla samasta 

sijainnista huolimatta erilaisia ja aiheuttavat siksi erilaista käyttäytymistä, mutta vaihtelu voi 

johtua myös eroista kivun voimakkuudessa tai hevosten lääkityksessä.  

 

2.3.2 Kivun kesto 

 

Lähes kaikissa tutkimuksissa hevosia on tutkittu jonkin akuuttia kipua aiheuttavan sairauden 

tai toimenpiteen, kuten ähkyn (Sutton ym. 2013a,b, van Loon ja Van Dierendonck 2015) tai 

kirurgian yhteydessä (Raekallio ym. 1997, Price ym. 2003, Pritchett ym. 2003, Graubner ym. 

2011, van Loon ym. 2014). Sen sijaan kroonisen kivun tunnistamisesta on hyvin vähän 

tutkimustietoa.  

 

Fureix ym. (2010) tutkivat kroonisista selkäongelmista kärsivien hevosten suhtautumista 

ihmiseen. He havaitsivat, että merkittävä osa kivuliaista hevosista käyttäytyi aggressiivisesti 

ihmistä kohtaan esimerkiksi lähestymällä uhkaavasti korvat taaksepäin tai yrittämällä purra. 

Aggressiivisuus on yhdistetty myös akuuttiin kipuun, mutta kroonisessa kivussa hevonen 

saattaa oppia yhdistämään kivun ihmisen kanssa toimimiseen (Fureix ym. 2010). Tämä voi 

lisätä aggressiivista käyttäytymistä, sillä oppimisen kautta eläin pyrkii välttämään kivuliaan 

asian toistumista (Molony ja Kent 1997). Oppimisen vaikutukseen voisi viitata se, että 

Bussiéresin ym. (2008) tutkimuksessa vain pieni osa kaikista kipeimpiä akuutista 

nivelkalvontulehduksesta kärsiviä hevosia reagoi ihmiseen poikkeavasti, kun taas Fureixin ym. 

(2010) mukaan jopa 75% kroonisesti kivuliaista hevosista käyttäytyi aggressiivisesti eikä 

aggressiivisuus riippunut selkäongelmien vakavuudesta. 

 

Aggressiivisuuden lisäksi vähentynyt positiivinen suhtautuminen ihmiseen eli lisääntynyt 

välinpitämättömyys on yhdistetty krooniseen kipuun tai epämukavuuteen (Fureix ym. 2010). 

Myös ympäristön tarkkailu eli seisominen karsinan ovella, rauhalliset ympäristöä havainnoivat 

pään ja korvien liikkeet sekä hetkittäinen katsominen ärsykkeiden suuntaan on mahdollisesti 

vähentynyt kroonisista selkäongelmista kärsivillä hevosilla (Rochais ym. 2016). 
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Suuri osa hevosen kipuun yhdistetyistä kehonasennoista, kuten selän köyristäminen 

ähkykivussa (van Loon ja Van Dierendonck 2015) tai etujalkojen ojentaminen eteenpäin 

kaviokuumekivussa (Ross 2011), on äkillisiä muutoksia hevosen käyttäytymisessä. Kroonisten 

muutosten havaitseminen on vaikeampaa, sillä havainnoijalla ei välttämättä ole vertailukohtaa 

ja epänormaalia voidaan pitää tavallisena (Lesimple ym. 2013). Krooniseen kipuun liittyvistä 

kehonasennoista tiedetään hyvin vähän. Lesimple ym. (2012) tutkivat hevosen käyttötavan, 

kroonisten selkäsairauksien ja seisomisasennon yhteyttä. He havaitsivat, että suora tai harjan 

puolelta kovera kaula saattaa viitata selkäongelmiin, ja terve hevonen seisoo useammin kaula 

pyöreässä kuperassa asennossa. Pyöreitä kaulanasentoja ja terveitä selkiä havaittiin vähemmän 

ratsastuskouluhevosilla kuin kevyellä käytöllä olevilla, lajityypillisesti elävillä hevosilla (kuva 

2). 

 

 

Kuva 2. Hevosen kaulan asento Lesimplen ym. (2012) mukaan. (A) Pyöreä, useammin 

kevyellä käytöllä olevilla hevosilla havaittu kaulan asento. (B) Suora, useammin 

ratsastuskouluhevosilla havaittu kaulan asento. Suora tai kovera kaulan asento viittaa 

mahdollisesti kroonisiin selkäongelmiin. 
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2.4 KIVUN VOIMAKKUUDEN ARVIOINTI 

 

Hevosen kivun tunnistamisen lisäksi on usein tarpeellista arvioida kivun voimakkuutta. Sen 

avulla voidaan seurata kivuliaan tilan muuttumista ja tehdä perusteltuja päätöksiä 

kivunlievityksen tarpeesta (van Loon ym. 2010). Kivun voimakkuutta on yritetty arvioida 

kehittämällä erilaisia kipuasteikkoja, joiden mukaan hevosesta tehdyt havainnot yhdistetään 

kipupisteiksi.  

 

2.4.1 Kivun voimakkuuden arviointi käyttäytymisen perusteella 

 

Hevosen käyttäytymistä hyödynnetään useissa niin kutsutuissa yhdistelmäasteikoissa, joissa 

arvioidaan hevosen käyttäytymistä ja erilaisia fysiologisia muuttujia, ja kipupisteet 

muodostuvat näiden yhdistelmästä (Bussiéres ym. 2008, Graubner ym. 2011, van Loon ja Van 

Dierendonck 2015). Bussiéres ym. (2008) kehittivät Composite Pain Scale- eli CPS-asteikon 

hevosen ortopedisen kivun arviointiin (taulukko 3). CPS-asteikossa on 13 aikaisempien 

tutkimusten perusteella valittua hevosen fysiologiaan ja käyttäytymiseen liittyvää muuttujaa, 

jotka pisteytetään asteikolla 0-3, jolloin suurin mahdollinen pistemäärä on 39. Asteikkoa on 

testattu nivelkalvontulehduskivun lisäksi erilaisten kirurgisten toimenpiteiden yhteydessä (van 

Loon ym. 2010 ja 2014) ja käytetty vertailukohtana muita kipuasteikkoja kehitettäessä (Dalla 

Costa ym. 2014). Vaikka CPS-asteikon toimivuudesta on lupaavia tutkimustuloksia, 

jatkotutkimukset ovat vielä tarpeen. Esimerkiksi ruumiinlämpö on havaittu toimimattomaksi 

kivun mittariksi ja joidenkin muuttujien, kuten hevosen olemuksen, kuvailu vaatii kehittämistä 

(Bussiéres ym. 2008). 

 

CPS-asteikon lisäksi samantapaiset yhdistelmäasteikot on kehitetty hevosen 

vatsaontelokirurgian jälkeiseen kivun (Graubner ym. 2011) ja akuutin ähkykivun (van Loon ja 

Van Dierendonck 2015) arviointiin, mutta niistä on tehty ainoastaan yksittäiset tutkimukset. 

Hevosen ähkykivun voimakkuuden arviointiin on kehitetty myös pelkkään käyttäytymiseen 

perustuva kipuasteikko. Suttonin ym. (2013a) kehittämästä Equine Acute Abdominal Pain 

Scale -asteikosta on kaksi versiota. EAAPS-1 versiossa käyttäytymiseen liittyvät muutokset on 

jaettu viiteen ryhmään sen mukaan, kuinka voimakkaaseen kipuun ne viittaavat. Vakavimman 

havaitun muutoksen numero määrää kipupisteet (taulukko 4). EAAPS-2 -asteikossa käytetään 

samoja käyttäytymismuutoksia, mutta samasta muutoksesta voi saada kaksi eri pistemäärää sen 

mukaan, kuinka usein tai rajuna käyttäytymistä havaitaan (Sutton ym. 2013a).  
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Taulukko 3. Composite Pain Scale (CPS) -kipuasteikko Bussiéresin ym. (2008) mukaan. 

Osa-alue Kuvailu Pisteet 

Syke Kohonnut alle 10% 0 

Kohonnut 11-30% 1 

Kohonnut 31-50% 2 

Kohonnut yli 50% 3 

Hengitystiheys Kohonnut alle 10% 0 

Kohonnut 11-30% 1 

Kohonnut 31-50% 2 

Kohonnut yli 50% 3 

Suolistoäänet Normaali liike 0 

Vähentynyt liike 1 

Ei suoliston liikettä 2 

Lisääntynyt liike 3 

Ruumiinlämpö Ero normaaliin alle 0,5°C 0 

Ero normaaliin 1°C 1 

Ero normaaliin 1,5°C 2 

Ero normaaliin 2°C 3 

Vuorovaikutus 

ympäristön 

kanssa 

Kiinnittää huomiota ihmisiin 0 

Liioiteltu reaktio ääniin 1 

Liioiteltu tai aggressiivinen reaktio ääniin 2 

Tokkuraisuus, makaaminen, reagoimattomuus 3 

Reaktio kipeän 

alueen 

tunnusteluun 

Ei reaktiota 0 

Lievä reaktio 1 

Vastustelee 2 

Raju reaktio 3 

Olemus Pirteä, matala pää ja korvat, ei vastustele liikkumista 0 

Pirteä ja tarkkaavainen, satunnaisia pään liikkeitä, ei vastustele liikkumista 1 

Levoton, korvat pystyssä, epänormaali kasvonilme, laajentuneet pupillit 2 

Levoton, liikkuu jatkuvasti, epänormaali kasvonilme 3 

Hikoilu Ei selkeää hikoilua 0 

Kostea 1 

Märkä, hikipisaroita keholla 2 

Rajua hikoilua, hikipisaroita valuu keholta 3 

Mahan 

potkiminen 

Seisoo hiljaa, ei potkimista 0 

Satunnaista potkimista (1-2krt/5min) 1 

Toistuvaa potkimista (3-4krt/5min) 2 

Jatkuvaa potkimista (yli 5krt/5min), yrittää maata ja piehtaroida 3 

Maan kuopiminen Seisoo hiljaa, ei kuopimista 0 

Satunnaista kuopimista (1-2krt/5min) 1 

Toistuvaa kuopimista (3-4krt/5min) 2 

Jatkuvaa kuopimista (yli 5krt/5min) 3 

Asento Seisoo hiljaa, kävelee normaalisti 0 

Satunnaista painon siirtelyä, lievää lihasvapinaa 1 

Ei kanna painoa jalalla, epänormaali painon jakautuminen 2 

Yrittää virtsata, makaa, lihasvapinaa 3 

Pään liikkeet Ei merkkejä epämukavuudesta, pää suurimman osan ajasta suoraan eteenpäin 0 

Ajoittaisia pään liikkeitä sivu- tai pystysuunnassa, satunnaista kylkien katselua 

(1-2krt/5min), huulen rullaus (1-2krt/5min) 

1 

Ajoittaisia ja nopeita pään liikkeitä sivu- tai pystysuunnassa, toistuvaa kylkien 

katselua (3-4krt/5min), huulen rullaus (3-4krt/5min) 

2 
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Jatkuvia pään liikkeitä, jatkuvaa kylkien katselua (yli 5krt/5min), huulen rullaus 

(yli 5krt/5min) 

3 

Ruokahalu Syö heinää mielellään 0 

Epäröi syödä heinää 1 

Kiinnostuu heinästä vain vähän, syö hyvin vähän tai ottaa heinää suuhun mutta ei 

pureskele 

2 

Ei kiinnostu heinästä eikä syö 3 

Yhteensä  0-39 

 

Suttonin ym. (2013b) tutkimuksessa havaittiin yhteys EAAPS-kipuasteikkojen antamien 

pisteiden ja sen välillä, vaatiko hevonen ähkyyn lääkkeellistä vai kirurgista hoitoa, ei hoitoa 

lainkaan vai päätyikö se eutanasiaan. Samoin CPS-asteikosta on havaittu, että kirurgian jälkeen 

komplikaatioita saaneet ja eutanasiaan päätyneet hevoset saivat merkittävästi korkeampia 

pisteitä (van Loon ym. 2010 ja 2014). Bussiéres ym. (2008) myös erottivat CPS-asteikon 

perusteella erilaista kivunlievitystä saaneet ryhmät toisistaan, joten kokonaisuutena CPS pystyy 

ilmeisesti erottamaan kivun voimakkuuksia.  

 

Käyttäytymiseen perustuvien kivunarviointimenetelmien avulla on vaikea erottaa lievää ja 

kohtalaista kipua (Diego ym. 2016). Lindegaard ym. (2010) eivät havainneet tilastollisesti 

merkittävää muutosta käyttäytymiseen perustuvan kipuasteikon antamissa pisteissä, vaikka 

hevosen nivelkalvontulehduksesta aiheutunut ontuma väheni. Asteikko ei siis välttämättä ollut 

tarpeeksi herkkä havaitsemaan pieniä muutoksia ja lievää kipua (Lindegaard ym. 2010). 

Yhdistelmäasteikkojen antamiin pisteisiin vaikuttavat lisäksi fysiologiset muuttujat, joten 

käyttäytymismuutosten osuutta kivun voimakkuuden tunnistamisessa on niiden perusteella 

vaikea arvioida. 

 

Taulukko 4. Equine Acute Abdominal Pain Scale 1 (EAAPS-1) -kipuasteikko Suttonin ym. 

(2013a) mukaan. 

Käyttäytyminen Pisteet 

Apaattisuus 1 

Kylkien katselu 1 

Painon siirtely 2 

Levottomuus 2 

Mahan potkiminen 3 

Maan kuopiminen 3 

Venyttely 3 

Rinnan päällä makaaminen 3 

Makuulle menon yrittäminen 3 

Kyljellään makaaminen 4 

Piehtarointi 4 

Maahan rojahtaminen 5 
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Tutkimuksissa on yritetty pisteyttää yksittäisiä käyttäytymismuutoksia sen mukaan, kuinka 

voimakkaaseen kipuun ne viittaavat, mutta asiasta on vähän näyttöä ja vähän yksimielisyyttä. 

Esimerkiksi Suttonin ym. (2013a) mukaan kylkien katselu viittaa lievään ähkykipuun ja mahan 

potkiminen sekä maan kuopiminen kohtalaiseen kipuun. Graubnerin ym. (2011) asteikossa 

kuitenkin maan kuopiminen on lievän, kylkien katselu kohtalaisen ja mahan potkiminen 

voimakkaan ähkykivun merkki. Suttonin ym. (2013a) näkemys perustuu asiantuntijoiden 

mielipiteeseen, ja Graubnerin ym. (2011) asteikossa käytettiin lähteenä aikaisempia 

tutkimuksia ja kliinistä kokemusta. Bussiéresin ym. (2008) ja van Loonin ja Van Dierendonckin 

ym. (2015) kipuasteikoissa erilaiset käyttäytymismuutokset ovat samanarvoisia ja kivun 

voimakkuuteen viittaa käyttäytymisen voimakkuus ja eri muutosten yhteenlaskettu lukumäärä.  

 

Kipuasteikoissa on eriäviä näkemyksiä hevosen levottomuuden tai apaattisuuden ja kivun 

voimakkuuden välisestä yhteydestä. Suttonin ym. (2013a) mukaan hevosen apaattisuus ja 

sulkeutuneisuus viittaa lievään kipuun. Bussiéresin ym. (2008) ja van Loonin ja Van 

Dierendonckin (2015) mukaan reagoimattomuus on voimakkaan kivun merkki ja lievään 

kipuun viittaa sen sijaan korostunut reaktioherkkyys. Graubnerin ym. (2011) kipuasteikossa 

lievä apaattisuus on lievän kivun merkki ja lisääntyvä reagoimattomuus merkitsee 

voimakkaampaa kipua, mutta myös levottomuus nostaa kipupisteitä. Reid ym. (2017) tutkivat 

nipistyksestä aiheutuvan kivun vaikutusta hevosen käyttäytymiseen ja havaitsivat, että kivuliaat 

hevoset liikkuvat vähemmän kuin kontrollihevoset. Tämän perusteella ainakin lievä kipu 

aiheuttaa enemmän apaattista kuin levotonta käyttäytymistä.  

 

Kroonisesti kivuliaiden hevosten kivun voimakkuus ja hevosen reagointi ympäristöön ovat 

yhteydessä toisiinsa (Fureix ym. 2010, Rochais ym. 2016). Voimakkaammin kivuliaat hevoset 

tarkkailivat ympäristöään merkittävästi vähemmän (Rochais ym. 2016) ja reagoivat harvemmin 

ihmiseen positiivisesti (Fureix ym. 2010) kuin lievästi kivuliaat hevoset. Sen sijaan ihmiseen 

kohdistuvaan aggressiivisuuteen kivun voimakkuudella ei havaittu olevan vaikutusta (Fureix 

ym. 2010). 

  

2.4.2 Kivun voimakkuuden arviointi kasvonilmeiden perusteella 

 

Hevosen kasvonilmeisiin perustuvia kipuasteikkoja ovat Horse Grimace Scale eli HGS (Dalla 

Costa ym. 2014) ja the Equine Utrecht University Scale for Facial Assessment of Pain eli 

EQUUS-FAP (van Loon ja Van Dierendonck 2015). HGS sisältää 6 osa-aluetta, joista 



18 

 

jokaisesta voi saada 0-2 pistettä, joten suurin mahdollinen pistemäärä on 12 (Dalla Costa ym. 

2014, taulukko 5). EQUUS-FAP sisältää kasvonilmeiden lisäksi myös pään liikkeet, 

haukottelun, hampaiden narskuttamisen ja ääneen valittamisen. HGS-asteikon tapaan jokainen 

osa-alue arvioidaan asteikolla 0-2, mutta alakohtia on 9, joten pisteitä voi saada enintään 18 

(van Loon ja Van Dierendonck 2015, taulukko 6). HGS kehitettiin kastroitavilla oreilla, minkä 

jälkeen sitä on käytetty myös kaviokuumekivun arvioinnissa (Dalla Costa ym. 2016). EQUUS-

FAP on testattu toimivaksi akuutissa ähkykivussa (van Loon ja Van Dierendonck 2015) sekä 

erilaisissa pään alueen akuuteissa kivuliaissa tiloissa, kuten leukamurtuman tai kirurgian 

yhteydessä (van Loon ja Van Dierendonck 2017). 

 

Taulukko 5. Horse Grimace Pain Scale (HGS) -kipuasteikko Dalla Costan ym. (2014) mukaan. 

Osa alue (Facial action unit) Kuvailu Pisteet 

Jäykästi taaksepäin osoittavat 

korvat 

Korvat ovat jäykät ja taaksepäin kääntyneet, 

minkä takia korvien välinen etäisyys voi 

vaikuttaa suuremmalta 

0 – ei havaittavissa 

1 – lievä 

2 – selkeä 

Silmän siristyminen Silmäluomi on osittain tai kokonaan suljettu. 

Jos silmästä on näkyvissä alle puolet, 

pisteytys on 2 – selkeä 

0 – ei havaittavissa 

1 – lievä 

2 – selkeä 

Kireys silmän alueen 

yläpuolella 

Silmän yläpuolisen alueen lihaksen ovat 

supistuneet ja luurakenteet erottuvat 

tavallista selkeämmin. Jos luinen 

ohimoharjanne (temporal crest bone) on 

selkeästi näkyvissä, pisteytys on 2 – selkeä.  

0 – ei havaittavissa 

1 – lievä 

2 – selkeä 

Korostuneet jännittyneet 

puremalihakset 

Jännittyneet puremalihakset näkyvät 

selkeästi lisääntyneenä kireytenä suun 

yläpuolella. Jos puremalihakset ovat selvästi 

korostuneet ja tunnistettavissa, pisteytys on 2 

– selkeä 

0 – ei havaittavissa 

1 – lievä  

2 – selkeä 

Kiristynyt suu ja korostunut 

leuka 

Suun kiristyminen näkyy selkeästi, kun 

ylähuuli vetäytyy taaksepäin ja alahuuli 

muodostaa korostuneen ”leuan” 

0 – ei havaittavissa 

1 – lievä 

2 – selkeä 

Jännittyneet sieraimet ja 

litistynyt profiili 

Sieraimet näyttävät jännittyneiltä ja hieman 

laajentuneilta. Nenän profiili lititstyy ja 

huulet pidentyvät 

0 – ei havaittavissa 

1 – lievä 

2 – selkeä 

Yhteensä  0-12 
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Taulukko 6. The Equine Utrecht University Scale for Facial Assessment of Pain (EQUUS-

FAP) -kipuasteikko van Loonin ja Van Dierendonckin (2015) mukaan. 

Osa-alue Kuvailu Pisteet 

Pää Normaali pään liike/kiinnostunut ympäristöstä 0 

Vähentynyt pään liike 1 

Ei pään liikettä 2 

Silmäluomet Avoimet. Kovakalvo näkyy silmien tai pään liikkeen 

yhteydessä 

0 

Suurentuneet silmät tai kiristyneet silmäluomet. 

Kovakalvon reuna näkyy 50% ajasta 

1 

Selkeästi suurentuneet silmät tai kiristyneet silmäluomet.  

Kovakalvo näkyy yli 50% ajasta 

2 

Keskittyminen ympäristöön Kiinnittää huomiota ympäristöön 0 

Kiinnittää vähemmän huomiota ympäristöön 1 

Ei kiinnitä huomiota ympäristöön 2 

Sieraimet Rentoutuneet 0 

Hieman laajentuneet 1 

Selkeästi laajentuneet ja liikkuvat. Mahdollisesti äänekäs 

hengitys. 

2 

Suupielet/huulet Rentoutuneet 0 

Hieman koholla 1 

Selvästi koholla 2 

Pään lihakset Ei lihasten nykimistä 0 

Lievää lihasten nykimistä 1 

Selkeää lihasten nykimistä 2 

Flehmen ja/tai haukottelu Ei 0 

Kyllä 2 

Hampaiden narskutus ja/tai 

ääneen valittaminen 

Ei 0 

Kyllä 2 

Korvat Osoittavat ääntä kohti/Ääntä lähin korva tai molemmat 

korvat reagoivat selkeästi ääniin 

0 

Hidastunut tai vähentynyt reaktio ääniin 1 

Osoittavat taaksepäin/eivät reagoi ääniin 2 

Yhteensä  0-18 

 

Molempien kasvonilmeisiin perustuvien asteikkojen antamissa kipupisteissä on saatu 

merkittävä ero kivuliaiden ja kivuttomien hevosten välille, eli asteikkojen avulla pystyy 

tunnistamaan hevosen kivun (Dalla Costa ym. 2014, van Loon ja Van Dierendonck 2015 ja 

2017. Kasvonilmeiden toimivuudesta kivun voimakkuuden arvioinnissa on kuitenkin 

vähemmän näyttöä. Hiirillä on havaittu lineaarinen riippuvuus kipuärsykkeen voimakkuuden 

ja kasvonilmeisiin perustuvan MGS-kipuasteikon antamien pisteiden kanssa (Langford ym. 

2010). Dalla Costa ym. (2014) arvioivat hevosia HGS-asteikon avulla kastraation jälkeen 

eivätkä havainneet eroa kipupisteissä kahden erilaista kivunlievitystä saaneen ryhmän välillä. 
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Tulos voi johtua siitä, että HGS ei ollut tarpeeksi herkkä havaitsemaan eroa kivun 

voimakkuudessa ryhmien välillä. Toisaalta mahdollinen selitys on se, että toisen ryhmän saama 

lisäkivunlievitys ei ollut riittävä muuttamaan kivun voimakkuutta merkittävästi (Dalla Costa 

ym. 2014). Van Loon ja Van Dierendonck (2015) eivät havainneet merkittävää eroa EQUUS-

FAP-asteikon antamissa pisteissä ilman leikkaushoitoa parantuneiden ja leikkaushoitoa 

vaatineiden ähkyhevosten välillä, joten eri hevosten kivun voimakkuuden vertailuun asteikko 

ei välttämättä toimi. Kipupisteiden on kuitenkin havaittu laskevan merkittävästi hoidon 

edetessä sekä ähky- (van Loon ja Van Dierendonck 2015) että kaviokuumepotilailla (Dalla 

Costa ym. 2016), joten asteikkojen perusteella pystyy seuraamaan tietyn hevosen kivun 

voimakkuuden kehitystä ajan kuluessa. 

 

2.5 KIVUN ARVIOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ  

 

2.5.1 Yksittäisten havaintojen merkitys 

 

Käyttäytymiseen ja kasvonilmeisiin perustuvat kivunarviointimenetelmät sisältävät useita 

alakohtia, jotka vaikuttavat kipuarvioon yhdessä. Näyttö yksittäisistä alakohdista on kuitenkin 

vähäistä, jos niitä on tutkittu ainoastaan osana kokonaisuutta. Van Loon ja Van Dierendonck 

(2015) määrittivät yksittäisten käyttäytymismuutosten ja kasvonilmeen osa-alueiden 

herkkyyksiä ja tarkkuuksia sen mukaan, miten hyvin ne erottivat ähkystä kärsivät hevoset 

kontrolleista. Suurimmalla osalla muuttujista havaittiin olevan korkeampi tarkkuus kuin 

herkkyys. On siis todennäköisempää, että kivulias hevonen jää tunnistamatta kuin että 

todellisuudessa kivuton hevonen todetaan kivuliaaksi. Piehtaroimiselle, mahan potkimiselle, 

ympäristöön keskittymiselle, hampaiden narskuttamiselle ja korvien asennolle saatiin 

tutkimuksessa 100% tarkkuus ja pään liikkumattomuudelle 96% tarkkuus. Paras herkkyys 

havaittiin olevan epänormaalilla seisomisasennolla (88%), pään liikkumattomuudella (74%) ja 

korvien asennolla (71%) (van Loon ja Van Dierendonck 2015). Tästä voi päätellä, että helposti 

havaittavaa ähkykäyttäytymistä, kuten mahan potkimista ja piehtaroimista, ilmentävä hevonen 

todennäköisesti on kipeä, sillä muuttujien tarkkuus on korkea. Mahan potkimisen ja 

piehtaroimisen herkkyys on kuitenkin vain 29% (van Loon ja Van Dierendonckin 2015), joten 

pelkästään käyttäytymismuutosten puuttumisen perusteella ei voi tehdä johtopäätöstä hevosen 

kivuttomuudesta. 
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Kivuliaalle hevoselle tyypillinen kasvonilme koostuu muun muassa korvien asennosta, 

sierainten koosta ja turvan alueen muodosta, ja eri osa-alueiden suhteellinen merkitys kivun 

tunnistamisessa on heikosti tunnettu (Dalla Costa ym. 2018). Kaikki osa-alueet eivät 

välttämättä näy yhtä aikaa, ja ne voivat vaihdella sen mukaan, miten hevonen reagoi 

ympäristöönsä (Gleerup ym. 2015). Yksittäisiä kipuilmeen osa-alueita voi näkyä myös 

kivuttomilla hevosilla, mutta yleensä lievänä tai satunnaisena (Dalla Costa ym. 2014). 

Gleerupin ym. (2015) tutkimuksessa kontrollihevosilla havaittiin pääasiassa 0-2 kipuun liitettyä 

ilmettä, kun taas kivuliailla hevosilla niitä havaittiin 3 tai enemmän. Myös käyttäytymiseen 

perustuvia kipuasteikkoja tutkittaessa kontrollihevosilla on havaittu nollaa suurempia 

kipupisteitä (Bussiéres ym. 2008, van Loon ja Van Dierendonck 2015).  

 

Yksittäisten käyttäytymismuutosten tai kasvonilmeen osa-alueiden merkitys kivun 

arvioimisessa on siis rajallinen, ja luotettavamman arvion saavuttamiseksi kivun merkkejä on 

havainnoitava kokonaisuutena. Kasvonilmeisiin perustuvan EQUUS-FAP -kipuasteikon 

herkkyydeksi ja tarkkuudeksi on määritetty 87,5% ja 88,0% (van Loon ja Van Dierendonck 

2015) ja 80,0% ja 78,0% (van Loon ja Van Dierendonck 2017). Asteikon kokonaisherkkyys on 

korkeampi kuin yhdelläkään yksittäisellä alakohdalla yksinään, ja ainoastaan hevosen korvien 

asennolla ja keskittymisellä havaittiin olevan suurempi tarkkuus kuin kipuasteikolla 

kokonaisuutena (van Loon ja Van Dierendonck 2015). Useista alakohdista ja niiden 

muodostamasta kokonaisuudesta huolimatta kasvonilmeisiin ja käyttäytymiseen perustuvan 

kivun tunnistamisen luotettavuus ei ole täydellinen (Gleerup ym. 2015, van Loon ja Van 

Dierendonck 2015). 

 

Kipuasteikoissa yksittäisten muuttujien luotettavuus vaihtelee (Graubner ym. 2011, van Loon 

ja Van Dierendonck 2015), minkä lisäksi kivun sijainti saattaa vaikuttaa eri muuttujien 

tärkeyteen (van Loon ym. 2014). Kipuasteikkojen herkkyyden ja tarkkuuden parantamiseksi on 

suunniteltu painotuskertoimia, joiden avulla eri alakohtien vaikutusta voitaisiin tasapainottaa. 

Van Loon ja Van Dierendonck (2015) kehittivät painotuskertoimia EQUUS-FAP -asteikolle ja 

CPS-asteikon pohjalta kehitetylle EQUUS-COMPASS -yhdistelmäasteikolle mutta eivät 

tutkineet niiden vaikutusta kivun arviointiin. Dalla Costa ym. (2018) tutkivat HGS-asteikon 

luotettavuuden parantamista alakohtien painotuksen avulla ja havaitsivat, että asteikko saattaa 

toimia jopa paremmin ilman alakohtia ”kiristynyt suu” sekä ”jännittyneet sieraimet”. 

Yksittäisten alakohtien merkitys vaihteli yksilöiden ja toisinaan arvioijien välillä (Dalla Costa 

2018).  
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2.5.2 Helppokäyttöisyys 

 

Käyttäytymisen ja kasvonilmeiden käyttämistä helpottaa se, että niiden havainnoimiseen ei 

tarvita erityisiä välineitä, kuten stetoskooppia. Useimmat käyttäytymistä hyödyntävät 

kipuasteikot eivät kuitenkaan ole muiden kuin ammattilaisten käytettävissä, sillä ne sisältävät 

myös fysiologisia muuttujia. Diegon ym. (2016) mukaan käyttäytymiseen perustuvat 

kivunarviointimenetelmät vaativat kokenutta arvioijaa ja pitkää arviointiaikaa, mikä rajoittaa 

niiden käyttöä. Esimerkiksi Bussiéresin ym. (2008) CPS-kipuasteikossa on 13 alakohtaa, ja 

hevosta on tarkkailtava yli 5 minuuttia.  

 

Kasvonilmeisiin perustuvan kivunarvioinnin käyttökelpoisuus vaikuttaa lupaavalta. Dalla 

Costan ym. (2014) mukaan HGS-asteikko on käytännöllinen, tehokas ja nopea eikä sen 

käyttöön vaadita kovin pitkää koulutusta. Mullardin ym. (2017) tutkimuksessa arvioijien 

lisäkoulutus kuitenkin paransi arvion luotettavuutta, ja siitä huolimatta kaksi arvioijaa arvioi 

muista poikkeavasti. Kivunarvioinnin luotettavuus on tärkeää hevosen hyvinvoinnin kannalta, 

joten arvioijien kouluttaminen on tärkeää (Dalla Costa ym. 2018). Kasvonilmeet ovat kuitenkin 

käyttökelpoinen menetelmä myös hevosenomistajille (Dalla Costa ym. 2014, van Loon ja Van 

Dierendonck 2015).  

 

2.5.3 Arvioijan vaikutus 

 

Hyvän kivunarviointimenetelmän antama tulos pysyy samana arvioijasta riippumatta 

(Bussiéres ym. 2008). Objektiivisuus on fysiologisten muuttujien etu, sillä määrittämällä 

sydämen syke tai veren kortisolipitoisuus saadaan yksinkertaisia vertailukelpoisia numeroita. 

Fysiologiset muuttujat yksinään eivät kuitenkaan anna luotettavaa kuvaa hevosen kivusta (Price 

ym. 2003, Pritchett ym. 2003, Bussiéres ym. 2008, Graubner ym. 2011). Hevosen kipua on 

myös arvioitu käyttämällä esimerkiksi visuaalista analogista asteikkoa eli VAS-asteikkoa, jossa 

hevosen kivun voimakkuus pisteytetään välille 0-10 (van Loon ja Van Dierendonck 2015) tai 

0-100 (Lindegaard ym. 2010) täysin arvioijan henkilökohtaisen näkemyksen perusteella. 

Subjektiiviseen arvioon perustuva kivun tunnistus on kuitenkin osoittautunut epäluotettavaksi 

ja riippuu paljon havainnoijasta. Lesimplen ym. (2013) tutkimuksessa 49,8% hevosista 

havaittiin selkäongelmia, vaikka omistajien ja hoitajien näkemyksen mukaan vain 11,8% kärsi 

selkäkivuista. 
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Käyttäytymiseen perustuvilla kipuasteikoilla on pyritty parantamaan arvioiden 

vertailukelpoisuutta ja luotettavuutta (Lindegaard ym. 2010). Van Loon ja Van Dierendonck 

(2015) arvioivat hevosten kipua EQUUS-COMPASS -yhdistelmäkipuasteikon, 

kasvonilmeisiin perustuvan EQUUS-FAP -asteikon ja VAS-asteikon avulla. VAS-asteikko ei 

pystynyt tilastollisesti merkitsevästi erottamaan ähkyhevosia kontrolleista, ja sen arvioijien 

välinen toistettavuus oli selkeästi EQUUS-COMPASS- ja EQUUS-FAP-asteikkoja heikompi 

(van Loon ja Van Dierendonck 2015). CPS-yhdistelmäkipuasteikon arvioijien välinen 

toistettavuus on havaittu hyväksi (Bussiéres ym. 2008, van Loon 2010 ja 2014), kuten myös 

kasvonilmeisiin perustuvan HGS-asteikon (Dalla Costa ym. 2014 ja 2016). Tutkimusten 

perusteella arvioiden vertailukelpoisuudessa ei ole selkeää eroa käyttäytymistä ja kasvonilmeitä 

hyödyntävien menetelmien välillä. Van Loonin ja van Dierendonckin (2015) mukaan EQUUS-

COMPASS-asteikon arvioijien välinen toistettavuus oli hieman EQUUS-FAP-asteikkoa 

parempi. Toisaalta Dalla Costan ym. (2014) tutkimuksessa HGS havaittiin CPS-asteikkoa 

paremmaksi. 

 

Kipuasteikkojen objektiivisuudessa on vielä parantamista, sillä asteikkojen 

käyttäytymismuuttujat on kuvailtu epätarkasti, ja ne ovat riippuvaisia yksilöllisistä tulkinnoista 

(Hausberger ym. 2016). Käyttäytymismuuttujien määritelmissä käytetään sanoja, kuten 

”epänormaali” (Bussiéres ym. 2008), ”levoton” (Graubner ym. 2011) ja ”liioiteltu” (van Loon 

ja Van Dierendonck 2015), jotka ovat väistämättä jonkin verran subjektiivisia arvioita.  

 

Tutkimustarkoituksissa arvioiden vertailukelpoisuus ja toistettavuus on tärkeää, mutta 

tavallisessa elämässä hevosen hyvinvoinnille merkityksellisempää on kivun tunnistaminen tai 

sen mahdollisuuden huomioiminen. Lesimple ym. (2013) havaitsivat, että sellaisissa 

ratsastuskouluissa, joissa hevosenhoitajien mukaan oli paljon selkäkipuisia hevosia, hevosilla 

esiintyi todellisuudessa vähän selkäongelmia. Niissä ratsastuskouluissa, joissa hoitajien 

mukaan ei ollut kivuliaita hevosia, esiintyi merkittävästi enemmän selkäongelmia. Tämän 

perusteella hoitajien ja omistajien tarkkaavaisuus ja huoli hevosista on yhteydessä hevosten 

parempaan hyvinvointiin, vaikka terveysongelmia ei aina tunnistettaisikaan oikein (Lesimple 

ym. 2013). 
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2.5.4 Turvallisuus ja hevosystävällisyys 

 

Turvallisuus ja hevosystävällisyys ovat kasvonilmeiden ja kehonasentojen etuja 

kivunarvioinnissa. Kivulias hevonen saattaa käyttäytyä tavallista aggressiivisemmin ihmistä 

kohtaan (Fureix ym. 2010), joten arvioijan turvallisuus voi parantua, kun kipua voi arvioida 

etäältä (Dalla Costa ym. 2014). Etäältä tapahtuva kivun arviointi ei myöskään aiheuta hevoselle 

lisää kipua. Esimerkiksi kaviokuumeen (Dalla Costa ym. 2016) ja nivelkirurgian (Goodrich ym. 

2002) aiheuttaman kivun tutkimisessa on käytetty ontuman arviointia, mikä vaatii hevosen 

kävelyttämistä. Liikkuminen on näissä tilanteissa oletettavasti hevoselle kivuliasta. 

 

2.5.5 Käytettävissä oleva aika 

 

Käytännössä hevosen kivun arviointia rajoittaa käytettävissä oleva aika. Pricen ym. (2003) 

mukaan hevosen käyttäytymistä ja liikkumista oli helpompi arvioida pitkästä videosta kuin 

lyhyiden hevosen luona vietettyjen hetkien aikana. Kipuun liittyviä käyttäytymismuutoksia on 

havaittu esiintyvän harvoin tai satunnaisesti (Raekallio ym. 1997, Price ym. 2003). Kivuliaat 

hevoset saattavat käyttää enemmän aikaa liikkumatta lepäämiseen kuin selkeään 

kipukäyttäytymisen (Pritchettin ym. 2003). Eläinlääkärillä on harvoin mahdollisuutta käyttää 

pitkää aikaa kivun arvioimiseen, eikä videointi ole käytännöllistä kuin tutkimustarkoituksissa. 

Tämän vuoksi vain satunnaisesti esiintyvät tai hyvin hienovaraiset kivun merkit voivat jäädä 

huomaamatta ja esimerkiksi aikabudjettien määrittäminen on käytännön kliinisessä työssä 

mahdotonta.  

 

2.5.6 Kasvonilmeiden havainnointi käytännössä 

 

Useissa tutkimuksissa hevosten kasvonilmeitä on havainnoitu kuvista (Dalla Costa ym. 2014, 

Gleerup ym. 2015, Mullard ym. 2017), eivätkä tulokset välttämättä ole suoraan sovellettavissa 

hevosen äärellä tapahtuvaan kivun arviointiin (Mullard ym. 2017). Hevonen ei peittele kipuun 

liittyviä kasvonilmeitä ihmisen ollessa paikalla, joten hevosen käyttäytyminen ei estä 

kasvonilmeiden havainnointia käytännössä (Gleerup ym. 2015). Arvioijaan ja arvioon 

havainnointitavalla voi kuitenkin olla merkitystä. 

 

Kuvista tehtyyn arvioon voi vaikuttaa kuvien laatu ja hevosen väritys sekä esimerkiksi 

kuvanottohetkeen osunut silmän räpäytys (Dalla Costa ym. 2014). Jotkut todelliset muutokset 
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taas eivät välttämättä näy kuvassa ollenkaan. Esimerkiksi sierainten laajeneminen ja 

kiristyminen on selkeintä sisäänhengityksen aikana (Gleerup ym. 2015), joten sen 

havaitseminen voi olla vaikeampaa uloshengityksen aikana otetusta kuvasta. Ajanhetken lisäksi 

kuvaussuunta vaikuttaa siihen, mitä ilmeitä ja asentoja kuvasta voi nähdä. Kaikki ilmeet eivät 

välttämättä näy, jos käytettävissä on vain sivusta tai edestä otettu kuva (Mullard ym. 2017).  

 

Miller ja Leach (2015) havaitsivat, että kun hiiriä tarkkailtiin MGS-asteikon avulla 

reaaliaikaisesti, annetut pisteet olivat merkittävästi kuvista tehtyjä arvioita matalammat. Dalla 

Costan ym. (2016) tutkimuksessa ei kuitenkaan havaittu merkittävää eroa hevosten 

kipupisteissä kuvista ja videoista tehtyjen arviointien välillä, mutta videoista saaduissa 

tuloksissa oli enemmän hajontaa. Ilmeiden havainnointi videosta on ehkä vaikeampaa, mutta 

myös videon lyhyt kesto saattoi vaikuttaa tulokseen (Dalla Costa ym. 2016).  

 

2.6 KIVUN TUNNISTAMISTA SEKOITTAVIA TEKIJÖITÄ 

 

2.6.1 Yksilölliset erot hevosten välillä 

 

Kivuliaiden hevosten käyttäytymisessä on runsaasti yksilöllistä vaihtelua (Raekallio ym. 1997, 

Price ym. 2003). Ijichi ym. (2014) havaitsivat, että hevosen persoonallisuudella oli vaikutusta 

kivun ilmenemiseen. Heidän tutkimuksessaan ontuman vakavuus ei ennustanut diagnostisen 

kuvantamisen avulla arvioitua vaurion vakavuutta. Omistajien mukaan hermostuneet tai 

energiset ja herkästi reagoivat hevoset näyttivät enemmän kipua suhteessa vaurion vakavuuteen 

kuin rauhallisemmat hevoset (Ijichi ym. 2014). 

 

Hevosen rodulla (Pritchett ym. 2003, Sutton 2013b, van Loon 2014, van Loon ja Van 

Dierendonck 2015), sukupuolella (Pritchett ym. 2003, Sutton 2013b, van Loon ja Van 

Dierendonck 2015) tai iällä (Pritchett ym. 2003, Sutton 2013b) ei ole havaittu olevan vaikutusta 

kivun merkkeihin. Kuitenkin osa hevosen kivusta tehdyistä tutkimuksista on tehty pelkästään 

lämmin- tai täysiverisillä hevosilla (Pritchett ym. 2003, Bussiéres ym. 2008), ja monissa 

muissakin tutkimuksissa suurin osa hevosista on kuulunut lämmin- tai täysiverisiin rotuihin 

(Graubner ym. 2011, Dalla Costa ym. 2014, van Loon 2014, van Loon ja Van Dierendonck 

2015). Hevosen rotu vaikuttaa sen persoonallisuuteen (Lloyd ym. 2008), mikä puolestaan 

vaikuttaa siihen, miten se näyttää kipua (Ijichi ym. 2014). Lämminveristen hevosten kipuun 

liittyvä käyttäytyminen saattaa siis erota jonkin verran kylmäveristen hevosten 
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käyttäytymisestä. Rodun lisäksi myös tutkittujen hevosten sukupuolijakauma on ollut 

epätasainen, sillä oreja on käytetty tutkimuksissa reilusti vähemmän kuin tammoja tai ruunia 

(Bussiéres ym. 2008, Graubner ym. 2011, van Loon 2014, van Loon ja Van Dierendonck 2015). 

 

2.6.2 Hevosen muut tunnetilat 

 

Toimivan kivuntunnistusmenetelmän täytyy pystyä erottamaan kivuliaat eläimet esimerkiksi 

ahdistuneista (Dalla Costa ym. 2018). Kivun tunnistamista saattaa vaikeuttaa muun muassa 

hevosen stressi (van Loon ym. 2010, Reid ym. 2017), pelko (Dalla Costa ym. 2017), uupumus 

(Gleerup ym. 2015) tai nälkä (Raekallio ym. 1997, Pritchett ym. 2003).  

 

Suuri osa hevosen kipuun liittyvistä tutkimuksista on tehty sairaalaolosuhteissa eli hevoselle 

tuntemattomassa paikassa (van Loon ym. 2010, Graubner ym. 2011, Dalla Costa ym. 2014, 

Gleerup ym. 2015). Tutkimuksissa aika, jonka hevoset totuttelivat ympäristöönsä ennen 

ensimmäistä arviointia, vaihtelee nollasta (van Loon ja Van Dierendonck 2015) kymmeneen 

päivään (Gleerup ym. 2015). Van Loon ym. (2010) havaitsivat, että ympäristön aiheuttamalla 

jännityksellä on vaikutus käyttäytymisen perusteella tapahtuvaan kivun arviointiin. 

Kastraatioon tulevat orit saivat CPS-yhdistelmäasteikon mukaan kohonneita kipupisteitä heti 

saavuttuaan, ja pisteet laskivat, kun hevoset tottuivat ympäristöönsä (van Loon ym. 2010). 

Dalla Costan ym. (2017) tutkimustulosten mukaan hevoselle tuntematon ympäristö ei 

kuitenkaan vaikuta kasvonilmeisiin perustuvan HGS-asteikon antamiin pisteisiin.  

 

Sairaalaolosuhteissa hevoselle voi aiheuttaa stressiä tuntemattoman ympäristön lisäksi 

rajoitettu kontakti muihin hevosiin. Reidin ym. (2017) tutkimustulosten mukaan 

lajitovereistaan erotetut kivuttomat hevoset käyttäytyivät levottomammin ja liikkuivat 

enemmän kuin kontrollihevoset, kun taas lievästi kivuliaat hevoset toisen hevosen seurassa 

liikkuivat kontrollihevosia vähemmän. Kipu ja yksinjäämisestä aiheutunut ahdistus muuttivat 

hevosen käyttäytymistä siis vastakkaisiin suuntiin. Kivuliaat ahdistuneet hevoset sen sijaan 

käyttäytyivät samantapaisesti kuin kivuttomat ahdistuneet hevoset, joten yksinjäämisestä 

aiheutuva stressi näyttää vaikuttavan hevosen käyttäytymiseen voimakkaammin kuin lievä kipu 

(Reid ym. 2017). Useissa hevosen kivun tunnistamisesta tehdyissä tutkimuksissa hevosilla ei 

ollut kosketusyhteyttä muihin hevosiin (Price ym. 2003, Dalla Costa ym. 2014), eikä monissa 

tutkimusartikkeleissa ole lainkaan mainintaa asiasta (Pritchett ym. 2003, Bussiéres ym. 2008, 

van Loon ja Van Dierendonck 2015). Hevosen ahdistus yksinjäämisestä tulisi ottaa huomioon 
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kipua arvioitaessa. Ahdistus saattaa peittää todellista kivusta aiheutuvaa käyttäytymistä ja 

toisaalta aiheuttaa käyttäytymismuutoksia, jotka voidaan virheellisesti tulkita kivun merkeiksi 

(Reid ym. 2017). 

 

Hevosen kroonisen kivun ja kroonisen stressin tunnistaminen ja etenkin erottaminen toisistaan 

on hyvin vaikeaa. Krooniseen kipuun yhdistettyjä käyttäytymismuutoksia ovat esimerkiksi 

vähentynyt kiinnostus ympäristöä kohtaan (Rochais ym. 2016) sekä vähentynyt positiivinen 

suhtautuminen ihmisiin (Fureix ym. 2010). Toisaalta Hallin ym. (2008) mukaan hevosilla on 

havaittu niin kutsuttua opittua avuttomuutta eli masennuksen kaltaista tilaa, jossa hevonen on 

reagoimaton ja vetäytynyt. Opittu avuttomuus aiheutuu toistuvista epämiellyttävistä 

ärsykkeistä, joita hevonen ei voi välttää omalla toiminnallaan. Opittuun avuttomuuteen voi 

johtaa esimerkiksi puuttuva lajitovereiden seura tai ristiriitaiset koulutusmenetelmät (Hall ym. 

2008). Apaattisuus ja reagoimattomuus on yhdistetty myös yleisesti heikkoon kuntoon ja 

sairauteen. Burn ym. (2010) tutkivat kehitysmaissa työskenteleviä hevosia ja havaitsivat 

yhteyden reagoimattomuuden ja huonon kuntoluokan tai epänormaalin limakalvojen värin 

välillä. Hevosen apaattiseen käyttäytymiseen voi siis löytyä syy kroonisen kivun lisäksi myös 

muista sairauksista, hevosen nykyisistä pito-olosuhteista tai hevosen historiasta. Burnin ym. 

(2010) mukaan apaattisuuden tarkempi määrittely voisi auttaa erilaisten apaattisuutta 

aiheuttavien tilojen erottelussa. Hevosen sulkeutuneisuus ja jännittyneisyys on yhdistetty 

kipuun, kun taas masentunut tai uupunut hevonen saattaa olla enemmänkin veltto ja 

reagoimaton. 

 

Dalla Costa ym. (2017) tutkivat alustavasti hevosen tunnetilojen vaikutusta kasvonilmeisiin. 

Sään alueen rapsuttaminen, ruokapalkinnon odottaminen ja pelästyminen eivät aiheuttaneet 

merkittäviä HGS-asteikon mukaisia kipupisteitä, joten kipuun liitetyt kasvonilmeet vaikuttavat 

olevan ominaisia vain kivuliaalle hevoselle. Pelkäävillä hevosilla havaittiin kuitenkin jäykästi 

taaksepäin osoittavia korvia enemmän kuin hevosilla muiden tunnetilojen aikana tai 

neutraalissa ympäristössä (Dalla Costa ym. 2017). 

 

Kivuliaan ja uneliaan hevosen kehonasennot ja kasvonilmeet voivat olla osin samanlaisia (kuva 

3). Matalalla oleva pää on yhdistetty kipuun (Price ym. 2003, Graubner ym. 2011), mutta myös 

lepäävän ja rentoutuneen hevosen pää voi riippua (Raekallio ym. 1997). Siristyneet silmät ja 

taaksepäin osoittavat korvat on tulkittu sekä kivun (Dalla Costa ym. 2014) että torkkumisen 

(Gleerup ym. 2015) merkiksi. Torkkuvat ja kivuliaat hevoset voi kuitenkin mahdollisesti erottaa 
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toisistaan huulten perusteella. Dalla Costan ym. (2014) tutkimuksessa kivuliailla hevosilla 

havaittiin kiristyneet ja taaksepäin vetäytyneet huulet, ja Gleerupin ym. (2015) mukaan 

torkkuvien hevosten huulet ovat löysät. Leikkauksenjälkeistä kipua tutkittaessa hevosten 

uupumus voi lisätä torkkumisilmeitä (Gleerup ym. 2015).  

 

Nälkä vaikuttaa hevosen käyttäytymiseen (Price ym. 2003). Monissa tutkimuksissa hevoset 

ruokittiin kahdesti päivässä, eli ruokinta oli rajoitettua (Price ym. 2003, Pritchett ym. 2003, 

Dalla Costa ym. 2014). Kirurgianjälkeisestä kivusta tehdyissä tutkimuksissa nälkää aiheuttaa 

lisäksi hevosten paastotus kirurgiaa varten (Price ym. 2003, Pritchett ym. 2003). Pritchett ym. 

(2003) havaitsivat tutkimuksessaan, että kivuttomat kontrollihevoset hevoset liikkuivat 

enemmän ensimmäisen tunnin aikana anestesian jälkeen, mikä voi johtua ruoan etsimisestä. 

Sekä levoton liikkuminen että liikkumattomuus on yhdistetty kipuun (Price ym. 2003, Pritchett 

ym. 2003, Graubner ym. 2011), joten nälän aiheuttama liikkuminen voi aiheuttaa virheellisiä 

arvioita hevosen kivusta. Lisäksi kivun merkkinä pidetty maan kuopiminen voi viitata kivun 

sijasta nälkään (Raekallio ym. 1997).  

 

 

Kuva 3. Torkkuvia hevosia. Hevosten päät riippuvat ja silmäluomet ovat kiinni. Korvat ovat 

matalalla ja osoittavat sivuille. Kasvojen lihakset ja sieraimet ovat rennot. 
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2.6.3 Anestesia ja kivunlievitys 

 

Kivuliaan hevosen käyttäytymistä tutkittaessa täytyy varmistua siitä, että hevonen todella on 

kivulias, joten sairaan hevosen mahdollisesti saama kivunlievitys on huomioitava. Price ym. 

(2003) olettivat, että nivelkirurgia aiheuttaa välttämättä epämukavuutta kivunlievityksestä 

huolimatta. Van Loonin ja Van Dierendonckin (2015) tutkimuksessa kaikki hevoset, jotka 

tulivat sairaalaan akuutin ähkyn takia, olivat saaneet tulehduskipulääkettä ennen saapumistaan. 

Tutkimuksesta kuitenkin poistettiin sellaiset hevoset, jotka vaativat α2-agonisteja sairaalaan 

saapumisen jälkeen.  

 

Anestesiassa ja kivunlievityksessä käytetyt lääkkeet saattavat aiheuttaa käyttäytymismuutoksia, 

jotka voidaan virheellisesti olettaa kivun merkeiksi. Bussiéresin ym. (2008) mukaan 

tutkimuksessa käytetty epiduraalipuudutus saattoi muun muassa lisätä maan kuopimista ja pään 

kannattelua matalalla. Price ym. (2003) eivät voineet sulkea anestesian ja kivunlievityksen 

vaikutusta hevosen käyttäytymiseen kokonaan pois. He alkoivat havainnoida hevosen 

käyttäytymistä sen jälkeen, kun hevonen nousi ensimmäisen kerran onnistuneesti seisomaan 

anestesian jälkeen. Epänormaaleja asentoja havaittiin merkittävästi enemmän neljän 

ensimmäisen tunnin aikana kuin kuusi tai 12 tuntia anestesian jälkeen (Price ym. 2003). Van 

Loon ym. (2010) antoivat kivutonta toimenpidettä varten nukutettujen hevosten palautua 

anestesiasta 4 tuntia ja vertasivat CPS-yhdistelmäasteikon antamia pisteitä niiden ja 

kontrollihevosten välillä. Pisteissä ei havaittu eroja, joten anestesia ei vaikuttanut kivun 

arviointiin enää 4 tuntia myöhemmin (van Loon ym. 2010).  

 

2.7 RATSASTETTAVAN HEVOSEN KIVUN TUNNISTAMINEN 

 

Ratsastettavan hevosen kivun tunnistaminen on tärkeää, sillä ratsastajaa vastusteleva tai 

huonosti suorittava hevonen leimataan usein huonokäytöksiseksi. Silloin alkuperäinen ongelma 

voi jäädä huomaamatta ja hevosen hyvinvointi heikkenee, etenkin jos hevosen kouluttamiseksi 

ryhdytään käyttämään kovempia keinoja (Dyson ym. 2018a). Ratsastettavalle hevoselle kipua 

aiheuttavia asioita ovat esimerkiksi ontumat (Mullard ym. 2017) ja epäsopivat kuolaimet (Cook 

ym. 2018). Ratsastetun hevosen käyttäytymiseen vaikuttavat kivun lisäksi monet muut tekijät, 

kuten fyysinen rasitus, ympäristö, ratsastustapa, ratsastajan paino, hevosen ja ratsastajan taidot, 

ratsastajan antamat avut, ohjien kireys sekä varusteet ja niiden sovitus, joten kivusta johtuvien 
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käyttäytymismuutosten tunnistaminen on vaikeaa (Mullard ym. 2017, Dyson ym. 2017 ja 

2018a,b).  

 

Ratsastetun hevosen kivun tunnistamista käyttäytymisen ja kasvonilmeiden perusteella on 

tutkittu, jotta muun muassa ontumat havaittaisiin ajoissa (Mullard ym. 2017, Dyson ym. 2018a). 

Dysonin ym. (2017) mukaan kasvonilmeet voisivat joissain tilanteissa olla helpompia tunnistaa 

kuin hevosen ontuma. Mullard ym. (2017) tutkivat ratsastetun hevosen kasvonilmeitä 

alustavaksi pohjaksi, jotta kipuun liittyvien ilmeiden olemassaoloa voitaisiin selvittää. Dyson 

ym. (2017 ja 2018a,b) tutkivat ontuvien hevosten käyttäytymistä ja kasvonilmeitä Mullardin 

ym. (2017) tutkimuksen pohjalta.  

 

Päähän ja kasvoihin liittyvistä muutoksista kipuun saattavat viitata toiselle sivulle liikkunut 

kuolain, eri suuntiin osoittavat korvat, silmäluomen osittainen sulkeutuminen, silmän 

kovakalvon näkyminen, kireys silmän takapuolella, jännittynyt katse, pään kallistaminen, 

taaksepäin osoittavat korvat, epävakaa pään kannattelu, pään asennon vaihtelu, suun toistuva 

aukominen ja ulkona suusta oleva kieli (Dyson ym. 2017 ja 2018a). Hevosen asennoista ja 

liikkeistä mahdollisia kivun merkkejä ovat vinossa liikkuminen, kiirehtiminen, muutokset 

askelten tahdissa, epänormaali laukka, haluttomuus liikkua, liian hidas liikkuminen, vastustelu, 

askellajien vaihtaminen pyytämättä, kompurointi, maan raapiminen kaviolla, pukittelu ja 

takajaloille nouseminen (Dyson ym. 2018a,b). Nämä käyttäytymismuutokset on havaittu 

tutkimalla ontuvia hevosia (Dyson ym. 2017 ja 2018a,b), mutta muutkin kipua aiheuttavat asiat 

voivat vaikuttaa ratsastetun hevosen käyttäytymiseen. Cook ym. (2018) tutkivat omistajien 

raportoinnin perusteella mahdolliseen kuolaimen aiheuttamaan kipuun liittyviä 

käyttäytymismuutoksia, jotka ovat hyvin samanlaisia kuin Dysonin ym. (2018a,b) havaitsemat 

ontumiin yhdistetyt muutokset. Tammoilla ratsastettavuusongelmat saattavat aiheutua myös 

sukuelinten alueen kivusta (Christoffersen ym. 2007). 

 

Tutkimuksissa arvioitiin hevosia Dysonin ym. (2018a) kehittämän ratsastetun hevosen 

kasvonilmeisiin ja käyttäytymiseen perustuvan kipuasteikon avulla (taulukko 7). Asteikon 

perusteella saatiin tilastollisesti merkittävä ero vertaamalla ontuvia hevosia ja terveitä 

kontrolleja (Dyson ym. 2018a) sekä ontuvia hevosia ennen diagnostista puudutusta ja sen 

jälkeen (Dyson ym. 2018b). Ryhmien välillä oli jonkin verran päällekkäisyyttä, eli kaikkia 

yksittäisiä ontuvia hevosia ei voitu erottaa kontrolleista (Dyson ym. 2018a,b). Dysonin ym. 

(2018b) tutkimuksen mukaan hevonen on todennäköisesti ontuva, jos asteikon mukaiset 
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kokonaispisteet ovat yli 8. Samat käyttäytymismuutokset voivat kuitenkin liittyä myös 

esimerkiksi kuolaimen aiheuttamaan kipuun (Cook ym. 2018). 

 

Taulukko 7. Ratsastetun hevosen kipukäyttäytyminen Dysonin ym. (2018a) mukaan. 

Havaittujen alakohtien määrä lasketaan yhteen kokonaispistemääräksi (max. 24). 

Osa-alue Kuvailu 

Keho – pää Toistuvia muutoksia pään asennossa (ylös/alas) 

Pää kallistunut tai kallistuu toistuvasti 

Pää pystytason etupuolella (yli 30°) yli 10 sekuntia 

Pää pystytason takapuolella yli 10 sekuntia 

Kasvot – korvat Toinen tai molemmat korvat kiertyneet taakse tai painettu matalaksi yli 5 

sekuntia tai jatkuvasti 

Kasvot – silmät Silmäluomet kokonaan tai puoleksi suljettu 2-5 sekuntia 

Kovakalvo näkyvissä 

Jännittynyt katse 5 sekuntia 

Kasvot – suu Suun toistuva aukeaminen yli 10 sekuntia 

Kieli ulkona suusta tai liikkuu ulos suusta 

Keho – häntä Häntä toisella sivulla tai puristettu tiukasti keskelle 

Häntä huiskii toistuvasti ylös-alas, sivulta sivulle tai kaaressa. Siirtymien 

aikana.  

Liike Kiirehtivä askellus (raviaskeleita yli 40/15 sekuntia), epäsäännöllinen 

rytmi, toistuvat nopeuden muutokset 

Liian hidas askellus (raviaskeleita alle 35/15 sekuntia), passagen tyylinen 

ravi 

Takajalat eivät kulje samalla uralla etujalkojen kanssa, kääntyvät 

vasemmalle tai oikealle kolmelle uralle 

Askellajin muuttuminen pyytämättä (esimerkiksi laukasta raviin) 

Toistuvat jalkojen muutokset laukassa: ponnistaa väärällä jalalla, 

edessä/takana oleva jalka vaihtuu, vinous, epätasaisuus 

Kompuroi, tai kavion kärki osuu maahan toistuvasti 

Liike – tottelevaisuus Yhtäkkinen suunnan muutos pyytämättä 

Haluton liikkumaan eteenpäin, pysähtyy pyytämättä 

Nousee takajaloille (molemmat etujalat irti maasta) 

Pukittaa tai potkaisee taaksepäin (toisella tai molemmilla takajaloilla) 

Muut Kuolain siirtynyt vasemmalle tai oikealle 
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Yksilöllinen vaihtelu hevosten välillä on suurta (Dyson ym. 2017 ja 2018b). Kaikilla hevosilla 

ei havaittu lainkaan eroa kasvonilmeissä ennen diagnostista puudutusta ja sen jälkeen, vaikka 

kehoon ja liikkeisiin liittyvä käyttäytyminen muuttui merkittävästi (Dyson ym. 2018b). 

Dysonin ym. (2018a) mukaan hevosten välillä on eroa myös siinä, millaisissa tehtävissä 

käyttäytymismuutokset näkyvät. Hevosta on siksi tärkeää arvioida ainakin edestä, takaa ja 

sivulta, ravissa, laukassa ja askellajisiirtymissä sekä suoralla että ympyrällä. Joillakin hevosilla 

kipukäyttäytymistä havaittiin ainoastaan vieläkin vaativammissa tehtävissä, kuten 

laukanvaihdoissa (Dyson ym. 2018a).  

 

Tutkimuksissa ei ole pystytty varmasti erottamaan, johtuuko havaittu käyttäytyminen hevosen 

reaktiosta kipuun vai johonkin muuhun epämukavuutta tai ristiriitaa aiheuttavaan ärsykkeeseen 

(Dyson ym. 2017 ja 2018a,b). Dyson ym. (2017) vertasivat ontuvien hevosten kasvonilmeitä 

paikallaan ja liikkeessä. Kasvonilmeissä havaittiin selkeä ero, mikä viittaa siihen, että pelkkä 

ratsastajan paino ei aiheuttanut hevosille merkittävää epämukavuutta (Dyson ym. 2017). 

Tutkimuksissa on myös pyritty minimoimaan ympäristön ja ratsastajan vaikutusta esimerkiksi 

niin, että hevosta ratsastaa kokenut ratsastaja (Dyson ym. 2018a,b) ja hevosta ratsastetaan 

mahdollisimman tutussa ympäristössä (Dyson ym. 2018a). Ratsastetun hevosen kivun 

tunnistaminen vaatii jatkotutkimuksia suuremmalla otoskoolla, jotta voidaan huomioida 

esimerkiksi varusteiden vaikutus hevoseen, kivuliaan tilan voimakkuus ja kivun sijainti (Dyson 

ym. 2018b).  
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3 POHDINTA 

 

Hevosen kivun tutkiminen ja tunnistaminen ei ole helppoa. Kivuliaat tilat vaihtelevat vakavasta 

akuutista ähkystä lievään krooniseen ontumaan, minkä lisäksi kipu on aina hevosen yksilöllinen 

kokemus. Eläimen aistimuksen ja tunteiden arvioiminen ulkoisten merkkien perusteella on 

haastavaa. Kuitenkin hevosen kivun tunnistaminen on välttämätöntä sairauksien 

havaitsemiseksi ja hyvinvoinnin varmistamiseksi. 

 

Luotettavaa tutkimustietoa hevosen kivusta on vähän. Lähes jokaisessa tutkimuksessa 

käytetään erilaista asteikkoa ja erilaisia kriteerejä kivun määrittelemiseen. Tällöin näyttö 

yksittäisistä asteikoista jää vähäiseksi ja tutkimustulosten vertaaminen on vaikeaa. Esimerkiksi 

kivunlievityksen tehoa tutkittaessa voi olla vaikea varmistua siitä, johtuuko hevosen 

näennäinen kivuttomuus tarpeeksi tehokkaasta kivunlievityksestä, riittämättömän herkästä 

kivunarviointimenetelmästä vai yksilöllisistä eroista hevosten tavassa näyttää kipua. 

Suurimmassa osassa hevosen kivusta tehdyissä tutkimuksissa on kohtalaisen pieni otoskoko. 

 

Kipuasteikkoja tulisi kehittää yhdistelemällä tietoa eri tutkimuksista, poistamalla 

toimimattomiksi havaitut muuttujat ja selventämällä niitä, joissa on selkeitä puutteita. 

Esimerkiksi käyttäytymispohjaisten kipuasteikkojen epäselvät hevosen olemusta koskevat 

muuttujat voisi korvata kipuun liittyvillä kasvonilmeillä. Kipuasteikkojen toimivuutta 

käytännössä heikentää myös se, että kivulle ja kivuttomuudelle ei ole määritetty raja-arvoja, ja 

asteikkojen todellisesta kyvystä erottaa kivun voimakkuuksia on hyvin vähän näyttöä. 

Kipuasteikon antaman pistemäärän tulkinta jää siis kokonaan tarkkailijan vastuulle. Toisaalta 

yleensä ei tarvitse arvioida kahden hevosen kivun voimakkuutta suhteessa toisiinsa vaan riittää, 

että voidaan seurata yhden hevosen tilan kehittymistä vertaamalla tuloksia hevosen 

aikaisempiin kipuarvioihin. Kipupisteiden yksilöllisyys ja mahdollinen huono kyky erottaa 

kivun todellista voimakkuutta tulee kuitenkin huomioida, jos esimerkiksi arvioi hevosen 

ennustetta kivun perusteella.  

 

Monet eläinlääkärit ja hevosenomistajat pystyvät arvioimaan hevosen kipua ilman 

kipuasteikkoja. Havainnoijalta vaaditaan kuitenkin tarkkaavaisuutta ja pitkää kokemusta 

hevosista, jotta vaistonvarainen arvio on luotettava. Tutkitusti kipuun viittaavien 

käyttäytymismuutosten ja kasvonilmeiden järjestelmällinen havainnointi mahdollistaa hevosen 
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kivun tunnistamisen, vaikka arvioijalla ei olisi vankkaa kokemusta hevosen käyttäytymisestä. 

Selkeästi kuvailtujen kivun merkkien avulla on myös mahdollista kehittyä kivun arvioimisessa 

nopeammin kuin pelkästään kokemuksen kautta. Yksiselitteisten havaintojen avulla voidaan 

lisäksi perustella näkemyksiä hevosen kivusta ja verrata eri arvioita toisiinsa, mikä on 

välttämätöntä etenkin tutkimustarkoituksissa.  

 

Hevosen kipua ei kuitenkaan voi tunnistaan pelkän oppikirjan avulla. Hevosten välinen 

yksilöllinen vaihtelu ja hevosen muut tunnetilat vaikeuttavat kivun tunnistamista. Esimerkiksi 

lisääntynyt liikkumattomuus ja vähentynyt ympäristön tarkkailu ovat hyvin hienovaraisia kivun 

merkkejä, ja tarkkailijan on tunnettava hevonen hyvin havaitakseen muutos normaalista. 

Hevosen omistajan ja hoitajan merkitys hevosen kivun tunnistamisessa on siis suuri. 

Eläinlääkäri ei voi käyttää pitkää aikaa hevosen tarkkailemiseen, joten pienten muutosten 

havaitseminen tuntemattoman hevosen käyttäytymisessä on mahdotonta. Vieraan ihmisen läsnä 

ollessa hevosen mahdollinen kiinnostus tai ahdistus saattaa myös peittää kivun merkkejä. 

 

Krooninen kipu on erityisen haastava tunnistaa, sillä tutkimustieto krooniseen kipuun liittyvistä 

käyttäytymismuutoksista on lähes olematonta. Kroonisen kivun merkkien havaitsemisessa 

omistajallakaan ei ole etulyöntiasemaa, sillä hevonen on saattanut käyttäytyä omistajan 

käsityksen mukaan aina samalla tavalla. On paljon helpompaa havaita äkillinen muutos kuin 

tunnistaa tietylle hevoselle tavallinen käyttäytymistapa epänormaaliksi.  

 

Vaikka hevosen kivun tunnistaminen on vaikeaa eikä kivun arvioimiseen ole yksiselitteistä ja 

varmaa tapaa, kivun mahdollisuus tulisi pitää aina mielessä. Esimerkiksi aggressiivisuus ja 

apaattisuus eivät ole hevosen normaalia käyttäytymistä ja saattavat viitata kipuun, samoin kuin 

monet ratsastettavuusongelmat. Hevosta ei pidä tuomita käyttäytymisen perusteella 

pahatapaiseksi tai kurittomaksi ennen kuin kivun mahdollisuus on suljettu pois. Kipua 

arvioitaessa on myös huomioitava hevosen persoonallisuus, jotta rauhallisempien ja 

vähäeleisempien yksilöiden kipu ei jää havaitsematta. Hevosen omistajan olisi siis tärkeää 

viettää paljon aikaa hevosensa kanssa ja oppia tuntemaan tälle ominaiset käyttäytymistavat, 

jotta mahdollinen kipuun liittyvä käyttäytyminen voidaan tunnistaa. Eläinlääkäreiden 

puolestaan tulisi oppia tuntemaan mahdollisesti kipuun viittaavat merkit hevosessa, neuvoa 

omistajia niiden tunnistamisessa ja ottaa omistaja vakavasti, jos tämä kertoo hevosensa 

käyttäytyvän epätavallisesti. 
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