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Tämä on lyhennelmä alkuperäisestä tutkimuksesta, joka on julkaistu open access 
-julkaisuna tänä vuonna:
Tuomola K, Mäki-Kihniä N, Kujala-Wirth M, Mykkänen A and Valros A (2019) Oral 
Lesions in the Bit Area in Finnish Trotters A�er a Race: Lesion Evaluation, Scoring, 
and Occurrence.�Front. Vet. Sci.�6:206. doi: 10.3389/fvets.2019.00206

Tämä Eläinlääkärilehdessä julkaistu suomenkielinen lyhennelmä julkaistaan myös 
avoimesti liiton verkkosivuilla tarvittaessa edelleen jaettavaksi. 
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Kuolaimiin liittyvät suuvam-
mat ovat kipua aiheuttava 
hyvinvointiongelma. Hevos-
ten suuvammoja on aikai-
semmin tutkittu kilpailun 

yhteydessä ruotsalaisilta ravihevosilta, is-
lanninhevosilta, poolo- ja laukkahevosilta 
sekä ratsuhevosilta (este-, koulu-, kenttä- 
ja maastoratsastus). Tutkimukset eivät ole 
kaikilta osin vertailukelpoisia, koska on 
käytetty erilaisia vammojen tarkasteluta-
poja ja luokittelujärjestelmiä. Suomessa 
ravikilpailujen kilpailueläinlääkärien oh-
jeistuksen mukaan eläinlääkäri tutkii he-
vosen, jos suusta havaitaan verenvuotoa. 
Verta ulospäin vuotamattomien suiden 
terveydentilasta ei ole ollut tietoa ennen 
tätä tutkimusta. 
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Tutkimus kuului pakollisena osana Suo-
men Hippoksen ravihevosten hyvinvoin-
tiohjelmaan. Hevoset, 261, valittiin kym-
menestä ravikilpailutapahtumasta (115 
lähdöstä) neljällä länsisuomalaisella ra-
viradalla: Pori, Tampere, Forssa, Turku. 

Hevosista oli lämminverisiä 151, suo-
menhevosia 78 ja poneja 32; hevoset oli-
vat iältään kolmesta viiteentoista vuotta. 
Hevoset valittiin satunnaisesti sekä läh-
tölistoista että käytännön syistä valjas-
tuskatoksilta, jotta tutkimukseen saatiin 
mahdollisimman paljon hevosia. Jokainen 
hevonen tarkistettiin vain kerran. Tarkas-
tusta vastustelevat hevoset jätettiin pois 
tutkimuksesta. Myöhemmin tarkastimme, 
oliko hevonen kilpaillut uudelleen seuraa-
van kahden viikon aikana.
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Hevoset tutkittiin 5–20 minuuttia ravi-
lähdön jälkeen valjastuskatoksessa. Tut-

kimusmenetelmä mukailtiin islanninhe-
vosten tutkimuksesta. Suu tutkittiin ilman 
rauhoitusta ja suunavaajaa. Hevosella oli 
pelkkä riimu. Eläinlääkäri käytti kerta-
käyttöisiä nitriilikäsineitä ja valovoimaista 
otsalamppua. 

Tutkimus alkoi hevosen vasemmal-
ta puolelta. Kieli siirrettiin vasemmalle, 

mikä mahdollisti oikean suupielen sisä-
puolen ja oikean posken toisen premo-
laarihampaan (106) läheisen limakalvon 
tutkimisen. Samalla tarkastettiin kieli ja 
kitalaki. Mahdolliset piikkihavainnot 106/ 
206-hampaassa kirjattiin ja ilmoitettiin 
valmentajalle, mutta muutoin hampaita 
ei tutkittu, koska suunavaajaa ei käytetty. 
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