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1 JOHDANTO 
 

Kaviokuume eli laminiitti on kavion sarveis- ja martokerrosta yhdistävien sälekerrosten 

eli lamellien tulehdus. Kaviokuumeen tarkka syntymekanismi on vielä nykyäänkin 

epäselvä, ja siitä on esitetty useita teorioita. Kaviokuumeen voivat aiheuttaa lukuisat eri 

tekijät.1 

 

Kaviokuume on hevoselle usein hyvin kivulias sairaus ja voi johtaa kavioluun asennon 

muuttumiseen kavion sisällä.1 Tämä johtuu kavioluun kannatinmekanismien 

heikkenemisestä tai pettämisestä kaviokuumeen aiheuttaman tulehdusreaktion 

seurauksena.2 Kavioluun asennon korjaamisessa käytetään yleensä apuna kavion vuolua 

ja sairaskengitystä. Kaviokuumeesta kärsineen hevosen (myöhemmin 

kaviokuumehevonen) sairaskengityksen perusperiaatteena on jakaa paino tasaisesti 

koko kavion pohjalle, vähentää kavion seinämiin kohdistuvaa rasitusta, siirtää kavion 

ylipyörähdyspiste normaalia taemmas ja saada kavioluun ja sarveiskavion alapinta 

mahdollisimman yhdensuuntaisiksi.1 Kaviokuumehevosen sairaskengityksen 

suunnittelussa eläinlääkärin ja kengittäjän yhteistyö on erittäin tärkeää. 

Sairaskengitykseen on olemassa useita eri tapoja, mutta niiden tehokkuudesta ei ole 

olemassa juurikaan tutkittua tietoa. Erään sairaskengitysmenetelmiä vertailevan 

lyhytaikaisen tutkimuksen mukaan eri menetelmien välillä ei ole eroa niiden tehossa.3 

 

Kaviokuumehevosen ennustetta arvioitaessa tulee ottaa huomioon esitiedot, kliinisen 

yleistutkimuksen löydökset ja röntgenkuvissa havaitut muutokset.4,5 Hevosten 

jaotteleminen kaviokuumeeseen liittyvien kliinisten löydösten suhteen eri luokkiin 

parantaa ennusteen tarkkuutta.6,7 Ontuma-aste vaikuttaa ennusteeseen: mitä 

voimakkaampi ontuma-aste, sitä huonompi ennuste on palata käyttöhevoseksi.6-9 

Tutkimusten mukaan kavioluun kääntymiskulma korreloi negatiivisesti käyttöennusteen 

kanssa.6,10 Vastakkaisia tutkimustuloksia on myös saatu.8,11 Kavioluun putoaminen 

huonontaa ennustetta.9,12 Kavioluun putoamisetäisyys korreloi negatiivisesti 

käyttöennusteen kanssa.6,11 Hevosilla, joilla kavioluu läpäisee kavion pohjan, on yleensä 

huono ennuste.11 

 

Tämän lisensiaatin tutkielman tavoitteena on selvittää sairasvuolun ja -kengityksen 

vaikutusta kaviokuumehevosen kavion radiologisiin parametreihin sekä hevosen 
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toipumiseen ja käyttöennusteeseen. Työn merkitys on tärkeä, koska sairaskengityksestä 

löytyy vain vähän tutkittua tietoa, mutta sairaskengitys on kuitenkin usein käytetty 

menetelmä kaviokuumehevosen hoidossa. Täsmällistä tietoa sairaskengityksen 

vaikutuksesta on vaikea saada, koska jokaisen kaviokuumehevosen kengitykseen 

vaikuttavat sairauden vakavuusaste ja tila, hevosen käyttötarkoitus sekä kengittäjän ja 

omistajan mieltymykset ja tottumukset. Kengitystapa saattaa vaihdella samankin 

hevosen kohdalla eri kengityskerroilla. Sairaskengitys tai -vuolu ei ole ainoa asia, joka 

kaviokuumehevosen toipumiseen vaikuttaa. Tämä vaikeuttaa myös sairaskengityksen 

tehokkuuden arviointia. Voidaan kuitenkin olettaa, että kaviohoidon perusperiaatteiden 

mukaan suoritettu sairaskengitys tai -vuolu ei ainakaan huononna kaviokuumehevosen 

ennustetta. 

 

 

2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

2.1 Kavion rakenne ja biomekaniikka 

 

Kavio koostuu kavioluusta rustoineen ja niitä suojaavista rakenteista. Kavioluu on 

raajan ulommaisin luu, ja se niveltyy kavionivelellä ruunu- eli kehäluuhun ja 

sädeluuhun. Kavioluuhun kiinnittyy sen alapinnalla lähellä luun kärkeä syvä 

koukistajajänne (latinaksi musculus flexor digitorum profundus). Kavioluuta suojaa 

kavion seinämän eri kerrokset: luuhun kiinnittyvä, verinahkaa vastaava martokavio ja 

sen ulkopuolella ihon epidermistä vastaava sarveiskavio.13 Martokaviossa on tiheä 

verisuoniverkosto (500 anastomoosia/cm2), josta myös sarveiskavio saa ravinteensa.14 

Sarveiskavio koostuu kiille-, putkilo- ja sälekerroksista. Sarveis- ja martokavio ovat 

kiinni toisissaan sälekerrosten eli lamellien avulla.13,15,16 Sälekerrokset muodostuvat 

toisiinsa lomittuvista primaarisista säleistä ja pinta-alaa edelleen kasvattavista 

sekundaarisista säleistä.13,15,16 Sälekerrosten pinta-ala on noin 0,8 m2.16 Näiden 

kerrosten välissä on tyvikalvo.16,17 

 

Kavion pohja eli antura ei osu kokonaan maahan, vaan painoa kantavat lähinnä kavion 

kannatinreunat ja kavion pohjan keskellä sijaitseva V-kirjaimen muotoinen säde. 

Kannatinreunat voidaan jakaa varvas-, sivu- ja kantaosiin. Kantaosan ja säteen tyviosan 

risteyskohtaa kutsutaan kantakulmaksi, ja siitä säteen kärkeä kohti lähtevää anturan 
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kohoumaa kantakulmatueksi. Kantaosan yläpuolella, kavion takapuolella sijaitsee 

päkiäinen.13 

 

Kavio kasvaa jatkuvasti ruununrajasta ja kuluu pohjasta.13,15,16,18 Kavio kasvaa 8–10 cm 

vuodessa.13 Kavion kasvu on nopeampaa nuorilla kuin vanhoilla hevosilla.19 Hevosen 

liikkuessa ja kavion kuormittuessa kavion muoto muuttuu. Kavion osuessa maahan se 

leviää etenkin kantaosaltaan, ja antura litistyy säteen levitessä ja painon kohdistuessa 

kaviolle.13,19 Kaviomekanismi takaa myös kavion verisuoniverkoston toiminnan.19 

 

Kavioon kohdistuvia voimia voidaan ajatella kavion rakennetta tukevina ja sitä 

horjuttavina voimina. Kavion rakennetta tukevia voimia ovat sarveis- ja martokavion 

sälekerrosten välillä vallitseva lukitusvoima, maan ja kavion pohjan ja hevosen painon 

välillä vallitseva vastavuoroinen voima sekä ojentajajänteen aiheuttama nostovoima. 

Horjuttavia voimia ovat puolestaan kavion kärkiosaan kohdistuvan vipuvaikutuksen 

aiheuttama repäisyvoima, hevosen paino ja syvän koukistajajänteen aiheuttama 

vetovoima. Terveessä kaviossa nämä voimat kumoavat toisensa, mutta kaviokuumeessa 

kavioluu kääntyy kavion rakennetta horjuttavien voimien seurauksena.20  

 

2.2 Kaviokuume hevosella 

 

2.2.1 Kaviokuumeen patofysiologia 

 

Kaviokuume eli laminiitti on kavion sarveis- ja martokerrosta yhdistävien sälekerrosten 

eli lamellien tulehdus. Tulehdusreaktio johtaa kavioluun kannatinmekanismien 

heikkenemiseen ja/tai pettämiseen, minkä seurauksena kavioluun asento kavion sisällä 

muuttuu.2 Kavioluu kääntyy yleensä niin, että sen kärki siirtyy taaemmaksi ja lähemmäs 

kavion pohjaa eli niin sanotusti distopalmaari/-plantaarisuunnassa.21 Kun kavioluu 

kääntyy eli rotatoituu suhteessa kavion sarveisetuseinämään, puhutaan kapsulaarisesta 

rotaatiosta. Kun kavioluu kääntyy suhteessa muihin varvasluihin, puhutaan 

falangeaalisesta rotaatiosta. Falangeaalinen rotaatio tapahtuu usein samanaikaisesti 

kapsulaarisen rotaation kanssa.22 Joskus kavioluu kääntyy sivusuunnassa, jolloin 

puhutaan sivuttaissuuntaisesta eli mediolateraalisesta rotaatiosta.21,23 On  epäilty,  että  

asennon muuttumiseen vaikuttaa syvän koukistajajänteen aiheuttama vetovoima.20,24 

Kaviokuumeesta kärsivillä hevosilla syvän koukistajajänteen aiheuttama vetovoima on 
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kavioluun asennon jo muututtua pienempi kuin terveillä hevosilla.24 Kavioluun 

kääntyminen alaspäin voi johtua myös siitä, että hevosen seistessä jännitevoimat 

kaviossa kohdistuvat nimenomaan kavioluun kärkiosan lähelle ja kavioluun kärkiosan 

lähellä verenkierto voi olla heikompaa kuin kavion kantaosissa.25,26 Viimeksi mainittuja 

syitä ei kuitenkaan ole todistettu tutkimuksissa. Kavioluun kärjen siirtyminen alaspäin 

lähemmäs kavion pohjaa voi johtaa kavion pohjan ohenemiseen ja hapenpuutteesta 

johtuviin eli iskemisiin painevaurioihin, mikä taas altistaa kavion pohjan 

vaurioitumiselle erilaisten traumojen seurauksena.21 Pahimmillaan kavioluun kärki voi 

painua läpi kavion pohjasta (niin kutsuttu ”prolapsi”).27 Joskus koko kavioluu tipahtaa 

alaspäin sarveiskavion sisällä kannatinmekanismien pettäessä kauttaaltaan (englanniksi 

’sinking’ eli niin kutsuttu ”sinkkeri”).19,21,22 Kavioluun kiinnitysmekanismit voivat 

parantua vain kavion seinämän kasvaessa.21,27 Mikäli sarveis- ja martokerrokset ovat 

irronneet toisistaan kavioluun yläosasta alaspäin, uusi kavion seinämä ei välttämättä 

muodostu yhdensuuntaiseksi kavioluun etuseinämän kanssa.21 

 

Kaviokuumeen syntymekanismi on vielä nykyäänkin epäselvä, ja siitä on esitetty useita 

teorioita, kuten paikallisen entsyymiaktiivisuuden, muun muassa 

matriksimetalloproteinaasien, lisääntymistä, kudoksen hapenpuutetta verisuonten 

supistumisen eli vasokonstriktion seurauksena ja toisaalta verisuonten laajenemista eli 

vasodilataatiota.1 Kaviokuumeen voivat aiheuttaa lukuisat eri tekijät. Ilmeisesti eri 

tekijät vaikuttavat kaviokuumeen syntyyn eri mekanismein, ja ristiriitaisia 

tutkimustuloksia on paljon. Niin sanottua klassista kaviokuumetta voivat aiheuttaa 

esimerkiksi hiilihydraattipitoisen rehun ylensyönti, mustajalopähkinän (englanniksi 

’black walnut’) syönti ja rasitus kovalla alustalla. Nykyisin yleisempää, niin sanottua 

metabolista kaviokuumetta, aiheuttavat erilaiset metaboliset ja endokrinologiset häiriöt, 

kuten metabolinen oireyhtymä, korkea veren insuliinipitoisuus eli hyperinsulinemia ja 

korkea veren kortisolipitoisuus aivolisäkkeen eli hypofyysin keskiosan toimintahäiriön 

eli PPID:n (englanniksi ’pituitary pars intermedia dysfunction’) seurauksena.1 

  

Tutkimukset liittyen metabolisten ja endokrinologisten sairauksien yhteydestä 

kaviokuumeeseen ovat lisääntyneet viime vuosina. Helsingin Yliopistollisessa 

hevossairaalassa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että kaviokuumehevosista 89 %:lla 

oli taustalla endokrinologinen häiriö. Metabolisesta kaviokuumeesta kärsivät hevoset 

ovat usein ylipainoisia, ja niillä on usein myös korostunut kaulan harjanne.28 
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Metaboliset ja endokrinologiset sairaudet aiheuttavat kavion rakenteeseen muutoksia 

usein ennen kuin kliinisiä kaviokuumeen oireita havaitaan, mutta kuitenkin hitaammin 

kuin klassisen kaviokuumeen aiheuttajat.23,29 Metabolisessa kaviokuumeessa oireilu ei 

korreloi radiologisten löydösten kanssa kuten klassisessa kaviokuumeessa.23 

 

2.2.2 Kaviokuumeen vaiheet 

 

Akuutista kaviokuumeesta puhuttaessa tarkoitetaan tunteja tai muutamia päiviä (yleensä 

alle kolme päivää) kestänyttä akuuttia kaviokuumeoireilua, johon ei vielä liity 

kavioluun kääntymistä kavion sisällä.21,22,30 Akuuttia vaihetta edeltää kaviokuumeen 

kehittymisvaihe, jolloin kliinisiä oireita ei vielä havaita.21,22 Krooninen kaviokuume on 

kestänyt pidempään, ja kavioluu on kääntynyt kavion sisällä.21,22,30 Mikäli akuutti vaihe 

ei johda kavioluun kääntymiseen kavion sisällä, voidaan oireiden lievennyttyä puhua 

subakuutista vaiheesta. Subakuutti vaihe voi johtaa hevosen tervehtymiseen, tai se voi 

myöhemmin edetä krooniseksi kaviokuumeeksi.21 Krooninen kaviokuume voi esiintyä 

kompensoidussa vaiheessa, jolloin kavioluu on kääntynyt, mutta tilanne on kuitenkin 

vakaa, tai ei-kompensoidussa vaiheessa, jolloin kavioluun kääntyminen ei ole vielä 

pysähtynyt.26  

 

2.2.3 Kaviokuumeen kliininen kuva 

 

Kliinisesti kaviokuumeeseen liittyy usein kipu, kuten aristus kaviopihtitutkimuksessa, 

sahapukkimainen asento, haluttomuus liikkua ja kääntyä, ontuminen, painon siirto 

puolelta toiselle, voimistuneet varvas- eli digitaalipulssit, lämpimät kaviot ja painaumat 

ruununrajassa.1 Kaviokuumeeseen liittyvää ontumista voidaan arvioida Obelin 

asteikolla, joka on kuvattu taulukossa 1.31  
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Taulukko 1. Obelin asteikko hevosen kaviokuumeeseen liittyvän ontuma-asteen 
arviointiin ja kaviokuumeen kliiniseen luokittamiseen. 
Ontuma-aste Kuvailu 
1 Hevonen vaihtaa painoa puolelta toiselle seisoessaan, ei käynnissä 

onnu mutta ravissa askel on lyhyt ja jäykkä. 
2 Hevonen kävelee melko halukkaasti, mutta askellus on 

kaviokuumeelle tyypillistä. Etujalan voi nostaa maasta ongelmitta. 
3 Hevonen liikkuu enimmäkseen haluttomasti ja vastustaa 

voimakkaasti etujalan nostamista maasta. 
4 Hevonen liikkuu vain pakotettuna. 

 

Kliinisten oireiden ilmettyä kavion histologisessa rakenteessa on jo tapahtunut 

muutoksia. Histologisten vaurioiden vakavuus ja ontuma-aste korreloivat hyvin 

keskenään.2 Kroonisen kaviokuumeen seurauksena ja kavion kasvun häiriinnyttyä 

kavion pintaan muodostuu vaakasuuntaisia renkaita, ja kavio voi virsuuntua (niin 

kutsuttu ”virsukavio”).1,19  

 

2.2.4 Kaviokuumeen diagnosointi 

 

Yleensä kaviokuumediagnoosiin päästään esitietojen ja kliinisen tutkimuksen 

perusteella, mutta kaviokuumeen syyn selvittämiseksi esimerkiksi verinäytteiden otto 

metabolisten tai endokrinologisten sairauksien poissulkemiseksi voi olla tarpeen. 

Kaviokuumeesta toipumisen arvioinnin ja kaviokuumehevosen ennusteen arvioimisen 

kannalta muut tutkimukset, kuten röntgenkuvaus, ovat usein hyödyllisiä. Kaviokuumeen 

diagnosoinnissa voidaan hyödyntää lisäksi muun muassa venografiaa eli laskimoiden 

varjoainekuvausta, magneettikuvausta ja skintigrafiaa.1,32 

 

2.3 Kavion radiologinen kuvantaminen 

 

Kavio puhdistetaan hyvin kuivuneesta kurasta ja muusta liasta.33,34 Kengän poisto 

kaviosta kuvaamista varten ei ole pakollista. Sädeuurteen ja säteen viereiset uurteet voi 

täyttää esimerkiksi saippualla ilmataskujen poistamiseksi. Kavion etuseinämä merkitään 

röntgentiiviillä materiaalilla, esimerkiksi metallilangalla tai bariumsalvalla, 

ruununrajasta kavioluun kärjen tasolle asti. Joskus merkitään myös ruununraja ja säteen 

kärjen kohta kavion pohjassa.33 
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Kuvattaessa jalka asetetaan muutaman sentin korkuiselle korokkeelle, jotta röntgensäde 

saadaan suunnattua oikein.33,34 Röntgenkasetti asetetaan kavion välittömään 

läheisyyteen ja kohtisuoraan röntgensädettä vastaan. Sivulta eli lateromediaalisuunnasta 

(LM) kuvattaessa röntgensäde suunnataan horisontaalisesti kohtisuoraan jalan 

pitkittäisleikkausta vastaan.33 Kun halutaan tarkastella kavioluuta, röntgensäde 

kohdennetaan 1,5–2 cm kavion kantavan pinnan eli pohjan yläpuolelle, noin 1 cm 

ruununrajan alapuolelle kannan ja kärjen puoliväliin.33,34 Kavioluun asentoa tai kavion 

pohjan tai seinämän paksuutta arvioitaessa röntgensäde tulisi kohdistaa niin lähelle 

kavioluun alapintaa kuin mahdollista. Mikäli kaviota kuvataan edestä taaksepäin eli 

dorsopalmaari/-plantaarisuunnasta (DP) tai ylhäältä alaspäin eli skyline-projektiossa ja 

halutaan tarkastella kavioluun asentoa suhteessa kavioon, kohdennetaan röntgensäde 

kavioluun kärjelle 1,5–2 cm kavion pohjan yläpuolelle.33 Kavioluuta tarkasteltaessa 

röntgensäde voidaan suunnata eri kulmissa ylä- tai etusuunnasta kuvattaessa.33,34  

 

2.4 Kaviokuumeeseen liittyvät radiologiset parametrit ja muutokset 

 

2.4.1 Kapsulaarinen rotaatio 

 

Kavioluun kapsulaarista rotaatiota arvioidaan kaviosta LM-suunnassa otetuista 

röntgenkuvista. Jos kavioluu on kääntynyt sivusuunnassa, tarvitaan DP-suunnassa otetut 

röntgenkuvat.5 Usein kääntyminen mitataan kääntymiskulmana asteissa: mitataan 

kavioluun etureunan ja kavion pohjan tai maan välisen kulman ja kavion etuseinämän ja 

kavion pohjan tai maan välisen kulman erotus.10 Tämä kulma on yleensä lähellä 0°, jopa 

negatiivinen.35,36 Toisaalta voidaan mitata myös kavioluun alareunan ja maan välinen 

kulma eli palmaarinen kulma.37 Tämä on yleensä 0–8°.36,38 Kaviokuumehevosella tämä 

kulma yleensä kasvaa kavioluun kääntyessä.37 

 

2.4.2 Falangeaalinen rotaatio 

 

Kavioluun falangeaalista rotaatiota arvioidaan kaviosta LM-suunnassa otetuista 

röntgenkuvista. Varvasakseli on tavallisesti suora, mutta kaviokuumeen seurauksena 

kavioluun ja ruunuluun kulma yleensä muuttuu, tai kavioluun sijainti suhteessa 

ruunuluuhun muuttuu.5,13 Varvasakselia arvioitaessa on oltava erityisen tarkkana siitä, 

että jalka on kuvattaessa mahdollisimman suorassa ja luonnollisessa asennossa.5 
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2.4.3 Kavioluun ja kavion etuseinämän välinen etäisyys 

 

Kavioluun kääntyessä kavion etuseinämän ja kavioluun välinen matka usein kasvaa. 

Tätä voidaan mitata kaviosta LM-suunnassa otetuista röntgenkuvista mittaamalla 

kavion etuseinämän ja kavioluussa ojentajajänteen kiinnittymiskohdan (latinaksi 

processus extensorius) välinen välimatka eli proksimaalinen etäisyys ja kavion 

etuseinämän ja kavioluun etureunan välinen välimatka kavioluun kärjen kohdalta eli 

distaalinen etäisyys.37,39 Toisinaan proksimaalinen etäisyys mitataan heti ojentajajänteen 

kiinnittymiskohdan alapuolelta.36 Etäisyydet mitataan kohtisuoraan kavioluuta 

vastaan.37 Normaalisti proksimaalinen ja distaalinen etäisyys ovat yhtä suuret.36,37 

Kavioluun kääntyessä kavion etuseinämän ja kavioluun etureunan välinen etäisyys 

yläreunassa pysyy normaalina, mutta kasvaa alareunassa. Kavioluun pudotessa 

molemmat etäisyydet kasvavat, mutta eivät muutu suhteessa toisiinsa.39 Kavion 

etuseinämän paksuus on yleensä noin 25 % kavioluun alareunan pituudesta mutta 

vaihtelee eri roduilla.35,36,40 Lisäksi etuseinämän paksuus korreloi hevosen 

säkäkorkeuden ja kavion koon kanssa.35 Poneilla se on noin 1,3 cm, kun taas hevosilla 

yleensä noin 1,6–1,9 cm.35,36,41 Kavioluun kärjen ja kavion etuseinämän välinen etäisyys 

on yleensä noin 25–30 % kavioluun alareunan pituudesta.42 

 

2.4.4 Kavioluun ja kavion pohjan välinen etäisyys 

 

Kavioluun kääntyessä sen kärki siirtyy alas- ja taaksepäin.1 Tällöin kavioluun kärjen ja 

kavion pohjan välinen matka lyhenee. Tämä voidaan havaita kaviosta LM-suunnassa 

otetuista röntgenkuvista.37 Normaalisti kavioluun kärjen ja pohjan välinen etäisyys on 

vähintään 15 mm.36,37 Pahimmassa tapauksessa kavioluun kärki läpäisee kavion pohjan, 

mikä voidaan todeta ilman röntgenkuviakin.1,27 

 

2.4.5 Kavioluun putoamisetäisyys 

 

Kavioluun putoaminen havaitaan usein jo kliinisessä tutkimuksessa ruununrajassa 

kauttaaltaan tuntuvan painauman avulla, mutta tätä voidaan tulkita myös kaviosta 

sivusuunnasta otettujen röntgenkuvien avulla.5,12,23,27,35 Kliinisessä tutkimuksessa 

havaittavia muutoksia ovat myös kova kipu, voimakkaasti tuntuva (”pulsoiva”) 
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digitaalipulssi, tihkuva erite ruununrajasta ja jopa kavion etuseinämän irtoaminen 

osittain tai kokonaan.12 Usein LM-suunnassa otetuista röntgenkuvista mitataan kavion 

etuseinämän yläreunan ja kavioluun ojentajajänteen kiinnittymiskohdan välinen 

pystysuora matka (englanniksi ’founder distance’ eli niin kutsuttu 

putoamisetäisyys).27,35 Normaalisti välimatka on vain muutamia millimetrejä, mutta se 

vaihtelee roduittain ja yksilöittäin.5,35,36 Hevosen korkeudella, kavion koolla tai kavion 

seinämän paksuudella ei ole tilastollista merkitsevyyttä putoamisetäisyyteen, kun taas 

röntgensäteen suuntaus ja korkeuskulma sekä kuvauksen suorittaja vaikuttavat siihen 

tilastollisesti merkitsevästi. Kuvaajan vaikutus voi johtua kavion erilaisesta 

merkitsemisestä.35 Kavioluun putoamisetäisyyden on havaittu korreloivan kavioluun ja 

kavion etuseinämän proksimaalisen etäisyyden kanssa.36 Jos halutaan tarkastella, onko 

kavioluun putoaminen yhtäläistä horisontaalisesti sisä- ja ulkoreunoilla, voidaan 

röntgenkuvat ottaa DP-suunnassa.5 Kavioluu ei välttämättä ole kääntynyt, vaikka se 

olisi pudonnut, joten kavioluun kääntymisen lisäksi kavion putoamisetäisyys on tärkeää 

arvioida röntgenkuvista.12 Lähes aina, kun kavioluu on kääntynyt, se on siirtynyt jonkin 

verran alaspäin ja putoamisetäisyys on normaalia suurempi.5,27 

 

2.4.6 Muut kaviokuumeeseen liittyvät radiologiset löydökset 

 

LM-kuvassa voidaan joskus nähdä kavioluun ja kavion etuseinämän välillä kaasun 

kertymisen seurauksena syntynyt tumma, röntgenharva linja tai kudosnesteen 

kertymisen seurauksena syntynyt harmahtava linja, kun kavioluun kannatinmekanismit 

ovat pettäneet ja kavioluu on kääntynyt.5 Jos kavioluu on kääntynyt sivusuunnassa, 

tällaisia röntgenharvoja linjoja voidaan nähdä DP-kuvassa kavioluun sivuilla.1  

 

Kroonisesta kaviokuumeesta kärsivällä hevosella voi olla muutoksia myös kavioluussa, 

joka voi olla haurastunut ja liuennut tai siinä voi olla uudismuodostusta.1,5 Haurastunut 

kavioluu murtuu helposti.1 Kaikkia näitä muutoksia voidaan tarkastella eri suunnista 

otetuista röntgenkuvista.5 Arviointi on kuitenkin subjektiivista, eikä näiden muutosten 

mittaamiseksi käytetä numeerisia arvoja. 

 

Kääntymiskulman ja joidenkin muidenkin parametrien mittaukseen vaikuttaa kavion 

muokkaus vuolemalla, kavion muokkautuminen sen kasvaessa ja sairauden 
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aiheuttamien muutosten seurauksena. Siksi näiden parametrien mittaus on aina jossain 

määrin epätarkkaa.36 Kavioiden vuoleminen ei vaikuta kavioluun putoamisetäisyyteen.27 

 

2.4.7 Kuvaamistiheys 

 

Kaviokuumehevosen kavioita röntgenkuvataan usein toistuvasti ennusteen 

asettamiseksi. Kuvaamistarve vaihtelee yksilöittäin ja riippuu muun muassa sairauden 

etenemisnopeudesta ja kavion kasvunopeudesta.5 Akuutissa vaiheessa kavioita tulisi 

kuvata muutaman päivän välein, etenkin mikäli paranemista tilassa ei havaita ja jos 

hevonen on sairaalahoidossa ja tiheä kuvaaminen on näin mahdollista.43 Akuutissa 

vaiheessa hevosen liikuttaminen ja kuljettaminen on kuitenkin pidettävä 

mahdollisimman vähäisenä, joten hyöty-haitta-arvio tulee tehdä ennen hevosen 

röntgenkuviin viemistä.43,44 Akuutista vaiheesta toipumisen jälkeen kavioista tulisi ottaa 

kontrolliröntgenkuvat 4–6 viikon kuluttua.43 Vakaassa tilassa sopiva kuvaustiheys voi 

olla 3–4 kuukautta, mutta sairauden edetessä nopeasti kuvaus voi olla indikoitu jopa 

viikoittain vakavan kavioluun kääntymisen havaitsemiseksi. Mikäli tilanne akutisoituu, 

tulisi kaviot kuvata tilanteen salliessa.5 Kohtalaisen vakavissa ja vakavissa tapauksissa, 

joissa hoito jatkuu kuukausia, kontrolliröntgenkuvat tulisi ottaa 6–8 viikon välein.43 

 

2.5 Kaviokuumehevosen hoito 

 

2.5.1 Akuutti ensiapu 

 

Kaviokuumeen taustalla olevan syyn selvittäminen ja hoitaminen akuutissa vaiheessa on 

ensiarvoisen tärkeää, jotta kaviokuume saadaan heti hallintaan ja kaviokuumeen 

uusiutumista voidaan yrittää ehkäistä.1 Akuutti kaviokuume on aina hätätapaus.1 

Akuutissa vaiheessa kaikenlainen liikunta tulee vähentää minimiin, ja karsinalepo on 

suositeltavaa.1,26,43-45 Kengät tulisi poistaa.43,45 Ruokinnan tulee perustua hyvälaatuiseen 

heinään, liiallista hiilihydraattien antamista tulee välttää ja erilaisista ravintolisistä, 

kuten biotiinista, voi olla hyötyä.30,39,45,46 Akuutissa vaiheessa kavioista aina etupolviin 

asti ulottuvasta jalkojen kylmähoidosta eli kryoterapiasta voi olla hyötyä.47,48 

  

2.5.2. Lääkehoito 
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Kivun hallinta tulehduskipulääkkeitä tai tarvittaessa opioideja, rauhoitusaineita tai 

lidokaiini-infuusiota käyttämällä on tärkeää.1,43,45 Tulehdusreaktiota vähentävistä 

lääkkeistä, kuten dimetyylisulfoksidi ja pentoksifylliini, voi olla apua. Joidenkin 

tutkimusten mukaan verisuonia laajentavista lääkeaineista, kuten asepromatsiini, 

isoksupriini ja glyseryylitrinitraatti, tai tukoksia estävistä lääkeaineista, kuten hepariini 

ja asetyylisalisyylihappo, voi olla hyötyä, mutta tutkimustulokset ovat 

ristiriitaisia.1,21,26,43,45 Vertailevia tutkimuksia lääkeaineiden tehosta on vähän, ja 

retrospektiivisissä tutkimuksissa lääkeaineiden tehokkuuden vertailu on ollut vaikeaa, 

koska käytettyjä lääkkeitä on useita ja annokset ja käyttöaika vaihtelevat.8 Joidenkin 

tutkimusten mukaan esimerkiksi asepromatsiinin käyttö kipulääkkeenä voi olla 

hyödyllistä, kun taas fluniksiinin käyttö voi heikentää ennustetta.7,9 

 

2.5.3 Kirurgiset hoitovaihtoehdot 

 

Joskus kaviokuumeesta kärsivän hevosen hoidossa käytetään syvän koukistajajänteen 

katkaisua. Tämä tulee kysymykseen yleensä silloin, jos kavioluu on kääntynyt 

voimakkaasti tai läpäissyt kavion pohjan tai hevonen kipuilee muista hoidoista 

huolimatta.21,42,49-51 Mikäli hevonen kärsii kapsulaarisen rotaation lisäksi 

sivuttaisuuntaisesta rotaatiosta, ei syvän koukistajajänteen katkaisu ole suositeltavaa, 

koska kavioluuta tukevat katkaisun jälkeen ainoastaan vahingoittumattoman puolen 

lamellit.51 Syvän koukistajajänteen katkaisu yhdistetään usein sairaskengitykseen.49,51,52 

Syvän koukistajajänteen katkaisu voi johtaa varvasluiden ja sädeluun virheasentoihin ja 

rasitusvammoihin, joista seurauksena voi olla nivelrikkoa.21,51,53 Katkaisuleikkauksen 

jälkeen hevonen ei yleensä voi palata entiseen käyttötarkoitukseensa.42,50,51 Eräässä 

tutkimuksessa 38 % (5/13) vakavasta kaviokuumeesta kärsivistä hevosista palasi 

harrasteratsuiksi syvän koukistajajänteen katkaisun jälkeen. Seuranta-aika 

tutkimuksessa oli 2–28 kuukautta.49 Toisessa tutkimuksessa seuranta-aika oli 2 vuotta, 

ja 29 % (10/35) hevosista pystyi toimimaan harrasteratsuina operaation jälkeen.53  

 

2.6 Kaviokuumehevosen kaviohoito 

 

Kaviohoidolla tarkoitetaan tässä työssä kavioiden sairasvuolun ja -kengityksen lisäksi 

muita toimenpiteitä, joita kavioon kohdistetaan kaviokuumeen yhteydessä. 

Kaviokuumehevosen kaviohoidosta on olemassa vain vähän tieteellisesti tutkittua tietoa. 
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Kaviokuumehevosen kavioiden vuolun ja kengityksen suunnittelussa eläinlääkärin ja 

kengittäjän yhteistyö on tärkeää. Ennen kengittämistä kengittäjän on hyvä tutkia jalat, 

kaviot sekä kaviosta otetut röntgenkuvat. Kaikki jalat tulisi tutkia erikseen, takajalkoja 

unohtamatta.54  

 

2.6.1 Kaviohoidon yleiset tavoitteet ja periaatteet 

 

Kaviohoidon ensisijaisena tavoitteena on palauttaa potilas ennalleen ja entiseen 

käyttötarkoitukseensa, mutta aina tämä ei onnistu tai ole mahdollista.54 Hoidolla 

pyritään lisäksi vähentämään kipua ja palauttamaan jalan asento ja toiminta 

normaaleiksi.21,54 Teknisiä tavoitteita ovat kavion mekaanisen toiminnan takaaminen, 

sälekerrosten rasituksen vähentäminen, kavioluun asennon tasapainottaminen kavion 

sisällä, kavion normaalin verenkierron ja kasvun turvaaminen, painon vähentäminen 

kivuliailta alueilta ja paikallisten infektioiden paikantaminen.1,21,42,54 Infektoituneiden 

tai kuolioon menneiden alueiden poistaminen on tärkeää, jotta terve sarveinen voisi 

kasvaa.30 Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on olemassa lukuisia erilaisia vuolu- ja 

kengitystapoja, joita käytetään vaihdellen potilaasta ja kengittäjästä riippuen.54 

Tavoitteet vaikuttavat myös kengän valintaan.51 

 

Mekaanisen toiminnan maksimoinnilla tarkoitetaan kavion muodon ja mittasuhteiden 

palauttamista niin, että kavio voi kantaa hevosen painon normaalisti. Jos kavioluu on 

kääntynyt niin, että sen etureuna ei ole enää yhdensuuntainen sarveiskavion 

etuseinämän kanssa, yritetään kääntymistä vähentää vuolemalla kavion etuseinämän 

alaosaa. Tämä kuitenkin voi heikentää mekaanista eheyttä. Jos kavioluu on kääntynyt 

niin, ettei se ole samansuuntainen muiden varvasluiden kanssa, yritetään kääntymistä 

vähentää vuolemalla kantoja matalammiksi. Näin pyritään saamaan kavioluun asento 

samansuuntaiseksi muiden varvasluiden kanssa ja kavioluun alapinta samansuuntaiseksi 

kavion pohjan kanssa. Tämä kuitenkin voi lisätä syvän koukistajajänteen aiheuttamaa 

vetovoimaa ja pahentaa kavioluun kääntymistä sekä ontumista, ainakin aluksi ennen 

kuin jänne venyy.54 Tällöin kuitenkin vastavuoroinen voima kasvaa, ja hevosen painon 

aiheuttama voima lievittyy. Joskus kavion kantaa nostetaan ajatuksena vähentää syvän 

koukistajajänteen aiheuttamaa vetovoimaa. Tällöin kuitenkin vastavuoroinen voima 

vähenee, ja hevosen painon aiheuttama voima kavioon kasvaa.20 
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Kavion kärkeä muokkaamalla pyritään vähentämään sälekerrosten rasitusta ja samalla 

muuttamaan kavion palmaarista kulmaa. Kavion kärkeä voidaan pyöristää tai muokata 

kavion ylipyörähdyspisteen saamiseksi taaksepäin, kengän kärjen reunaa voidaan 

pyöristää tai kavion etuseinämästä voidaan poistaa pala (resektio).54 Nämä keinot 

vähentävät repäisyvoimaa.20 Sälekerrosten rasituksen vähentäminen edesauttaa 

kavioluun ja kavion etuseinämän saattamista yhdensuuntaisiksi.21 

 

Kavioluun asentoa kavion sisällä voidaan tasapainottaa monin tavoin, mutta kaikissa 

tavoissa kavion pohjaa tuetaan jollakin menetelmällä. Kavion pohjan tukeminen täytyy 

rajata kavion pohjan takaosiin käyttämällä esimerkiksi sädepatjoja tai 

sydänorsikenkää.54 Kavion pohjan tukeminen kavioluun kääntymisen tai putoamisen 

estämiseksi on tärkeää.30 

 

Verenkierron ja kasvun turvaamiseksi kavion etuseinämän painorasitusta tulee vähentää 

esimerkiksi jättämällä pieni rako kengän ja kavion etuseinämän väliin tai pyöristämällä 

kavion tai kengän kärkeä.54 Joskus kokeillaan myös vaakasuuntaisen uurteen tekoa 

ruununrajan alapuolelle tai jopa sarveiskavion etuseinämän poistoa eli resektiota.26,54,55 

Resektio vähentää painetta kavion etuseinämän alla ja voi jopa auttaa saattamaan 

kavioluu ja kavion etuseinämä samansuuntaisiksi, mikäli tätä ei saavuteta 

kengittämällä.21,42 Lievissä kasvun häiriöissä sarveiskavion ruununrajan urittaminen 

vaakasuunnassa voi olla riittävää, jotta kasvusuunta saadaan normalisoitua.21 Tämä voi 

myös nopeuttaa sarveiskavion kasvua.51 Mikäli sarveiskavion seinämä on irronnut 

kokonaan kaviokuumeen seurauksena, resekointi on yleensä välttämätöntä.21,42 Mikäli 

kavioluun ja sarveiskavion seinämän väliin on muodostunut serooma eli 

kudosnestekeräymä tai tulehduspesäke, sarveiskavion seinämän osittainen tai 

kokonaisvaltainen resektio tai reikien poraaminen sarveiskavion seinämään ovat 

mahdollisia vaihtoehtoja.21,39,42,56 Joskus tällaiset toimenpiteet voivat kuitenkin häiritä 

kavion kasvua ja johtaa kavion rakenteen ja tasapainon häviämiseen.21,54 

 

Painon rajaaminen pois kivuliailta alueilta voi tapahtua tukemalla ja siirtämällä painoa 

kivuttomille alueille. Esimerkiksi niin kutsuttu munakenkä lisää pohjan pinta-alaa ja 

samalla siirtää painoa taaksepäin. Myös alustalla voidaan vaikuttaa: esimerkiksi hiekka 

alustana on pehmeä mutta kuitenkin tukea antava. Jos kipu johtuu kavion 
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sarveisseinämän alla olevasta paiseesta, paiseen avaaminen usein lievittää kipua. Syvän 

koukistajajänteen aiheuttamaa kipua voidaan lievittää nostamalla kantoja.54 

 

2.6.2 Akuutin vaiheen kaviohoito 

 

Akuutissa kaviokuumeessa tärkein tavoite on estää tai minimoida kavioluun 

kääntyminen.1,26,44,57 Kengät poistetaan ja kavion kärkeä kevennetään raspaamalla.1,44 

Kärkiosa vuollaan niin, että painoa kantava osa alkaa noin 2,5–4 cm säteen kärjestä 

eteenpäin.1 Kavion ylipyörähdyspiste siirretään näin normaalia taaemmas.21,25,44,45 Tämä 

vähentää kavion kärkiosaan kohdistuvan vipuvaikutuksen aiheuttamaa repäisyvoimaa ja 

syvän koukistajajänteen aiheuttamaa vetovoimaa.1,25,57  

 

Painorasitusta yritetään jakaa kavion seinämiltä enemmän kavion pohjalle ja syvän 

koukistajajänteen aiheuttamaa vetovoimaa yritetään vähentää.1,25,44,45,57 Lepo ja pehmeä 

alusta, kuten hiekka, tai säde- tai pohjapehmusteet (esimerkiksi Styrofoam-styroksista 

leikatut pehmusteet tai ”Soft Ride” -kaviokuumetossut) vähentävät kavion seinämiin 

kohdistuvaa painorasitusta ja auttavat jakamaan painoa paremmin kavion 

pohjalle.1,19,44,45,57 Pohjapehmusteet voivat painua kasaan nopeasti etenkin painavilla 

hevosilla, joten ne tulee vaihtaa riittävän usein ja tarpeen mukaan.1,57 Joissakin maissa 

painorasitusta on vähennetty erilaisten kantoliinojen avulla, mutta se ei ole välttämättä 

käytännöllistä eikä edullista.21,43,57  

 

Kavion kannan kohottaminen vähentää syvän koukistajajänteen aiheuttamaa 

vetovoimaa.25,26,45 Kannan kohottamiseksi on olemassa muun muassa kaupallisia 

kiiloja.25,44,57 Kavioluun pohjan ja maan välinen kulma voidaan asettaa noin 20°, mutta 

joidenkin mielestä kantaa ei tule kohottaa kuin lievästi.26,45,58 Kavion kantojen nosto voi 

johtaa kuitenkin kavion kantaosien rasittumiseen ja kasaan painumiseen, mikä aiheuttaa 

kipua. Kavioluu voi myös alkaa painaa kavion pohjaa entisestään, ja tuolloin kavion 

pohjaa tukevaa materiaalia on kevennettävä kavioluun kärjen alta ja kavion kantaa tulee 

laskea.25,26  

 

Akuutin tilan kehittymistä tulee seurata kliinisten tutkimusten ja noin viikon välein 

otettujen röntgenkuvien avulla. Jos hevonen alkaa toipua pohjan tukemisen ja kantojen 

noston avulla, vähennetään kipulääkitystä asteittain. Mekaanista tukea aletaan vähentää, 
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kun hevonen on pysynyt kivuttomana ilman kipulääkkeitä viikon ajan. Kantoja 

lasketaan asteittain ja jatkokengityssuunnitelma tehdään kullekin hevoselle 

yksilöllisesti. Hevosen liikuttaminen aloitetaan vähitellen reilun kuukauden kuluessa 

akuutista vaiheesta toipumisen jälkeen.25 

 

2.6.3 Kroonisen vaiheen kaviohoito 

 

Kroonisessa kaviokuumeessa tavoitteena on minimoida kavioluun kääntyminen 

entisestään.1 Sairaskengitystä aletaan harkita yleensä sitten, kun kavioluun asento on 

pysynyt vakaana vähintään 10 päivän ajan, mieluummin 2–4 viikkoa kliinisten oireiden 

ilmenemisen jälkeen.21,42  

 

Kroonisessa vaiheessa perusperiaatteet kaviohoidossa ovat samat kuin akuutissa 

vaiheessa. Kavioluun kapsulaarisen rotaation yhteydessä kavion pohjaa vuollaan, 

ylipyörähdyspistettä siirretään normaalia taaemmas, kavion pohjaa tuetaan ja kantoja 

nostetaan.21,26,51,59 Kavion pohjaa vuoltaessa tavoitteena on kavioluun alapinnan ja 

kavion pohjan yhdensuuntaisuus.21,26,59 Kavioluun alapinnan ja kavion pohjan välille 

pitäisi jäädä noin 15–20 mm.21,60 Jos kantaosia joudutaan madaltamaan runsaasti, voi se 

lisätä syvän koukistajajänteen aiheuttamaa vetovoimaa.26,59,61  

 

Samoin kuin akuutissa vaiheessa, kavion ylipyörähdyspistettä siirretään 

taaksepäin.26,42,51,54 Tässä voidaan käyttää apuna muun muassa sydänorsikenkää, 

munakenkää tai idioottikenkää. Kenkä voidaan kiinnittää naulojen sijaan myös liimalla 

kengästä riippuen.21 Kengän tulisi olla sellainen, että sen alareuna on voimakkaasti 

pyöristetty kärjeltä, jolloin kavion ylipyörähdyspiste siirtyy taaksepäin. Jotkut käyttävät 

ylipyörähdyspisteen määrittämisessä apuna kavioluun kärjestä kohtisuoraan alaspäin 

kavion pohjaan vedettyä viivaa, jotkut taas dorsaalista ruununrajaa ja siitä kavion 

pohjaan vedettyä kohtisuoraa linjaa.26 Ylipyörähdyspisteen siirtäminen taaksepäin voi 

vähentää syvän koukistajajänteen aiheuttamaa vetovoimaa ja lievittää kipua.59 

Ylipyörähdyspisteen asettaminen liian taakse puolestaan pienentää kavion pohjan 

painorasitusta kantavaa käyttämää pinta-alaa ja epätasapainottaa kaviota.51  

 

Painorasitusta yritetään jakaa kavion seinämiltä enemmän kavion pohjalle, ja kavion 

pohja tuetaan hyvin.1,21,26,42 Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää erilaisia täyteaineita ja 
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pohjallisia.21,26 Valintaan vaikuttavat hevosen kliiniset oireet, kavion pohjan paksuus ja 

kaviopihtitutkimuksen reaktioherkkyys.51 Eräässä tutkimuksessa havaittiin, että sädettä 

tukevia menetelmiä käytetään sairaskengityksen yhteydessä useammin kuin sädettä ja 

kavion koko pohjaa tukevia menetelmiä. Sädettä tukevia menetelmiä käytetään 

vakavissa tapauksissa useammin kuin lievemmissä tapauksissa.7 Kavioluun kärjen 

aiheuttamaa kipua kavion pohjassa voidaan lieventää vähentämällä ulkoista painetta 

tässä kohdassa.21  

 

Lopuksi kavion kantoja nostetaan syvän koukistajajänteen aiheuttaman vetovoiman 

vähentämiseksi.1,21,26,42 Tämä voidaan tehdä kengän alapinnalle kiinnitettävien kiilojen 

avulla tai niin sanottujen kiskokenkien avulla.21,59 Kannan nostaminen ei ole aivan 

välttämätöntä lievissä tapauksissa.1 Yleensä kantoja nostetaan aluksi 4–6°.21 Kantojen 

noston sopivaa määrää voi arvioida hevosen kävellessä: hevosen kavion tulisi juuri ja 

juuri laskeutua maahan kanta edellä. Mikäli hevosen kavio laskeutuu maahan selvästi 

kanta edellä, on kannan nosto luultavasti liiallista, mutta jos hevosen kavio laskeutuu 

selvästi kärki edellä, on kantojen nosto liian vähäistä. Muut poikkeavan kavion 

laskeutumisen syyt tulee kuitenkin ensin selvittää. Tällaisia voivat olla esimerkiksi 

kavion etuseinämään kohdistuva paine ja siitä johtuva kipu.51 Kantojen nosto vähentää 

kavion seinämään kohdistuvaa rasitusta ja näin ollen lievittää kipua ja edesauttaa kavion 

normaalia verenkiertoa ja kasvua.59 Tutkimuksissa on saatu ristiriitaisia tuloksia: kavion 

kannan nosto syvän koukistajajänteen aiheuttaman vedon vähentämiseksi voi lisätä 

sarveis- ja martokavion sälekerroksiin kohdistuvaa kuormitusta.62 Toisaalta on viitteitä 

siitä, että kantaa nostamalla kavion muoto säilyy parempana ja kavion seinämään 

kohdistuva rasitus pienempänä kuin kantaa laskemalla tai normaalikulmauksella.63 

Pitkittynyt kantojen nosto voi johtaa kannan supistumiseen ja näin ollen kipuun, joten 

kantoja tulee laskea mahdollisimman nopeasti kliinisen vasteen mukaan.51  

 

Mediolateraalisessa kavioluun rotaatiossa painoa yritetään siirtää painuneelta puolelta 

toiselle. Muun muassa puukenkien ja alumiinikiskokenkien avulla mediaalista ja 

lateraalista ylipyörähdyspistettä saadaan siirrettyä kavion keskiviivaa kohden eli 

aksiaalisuuntaan. Kavion seinämän poistoa ei yleensä suositella tehtäväksi, koska silloin 

kavion tukimekanismi kärsii.51 
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Kavioluun pudotessa alaspäin kaviota voidaan tukea pohjapehmusteiden avulla.21,42 

Akuutin vaiheen hoitoa täytyy yleensä tällöin jatkaa pidempään kuin kapsulaarisen 

rotaation yhteydessä.21 Kantojen nostoa ei yleensä tarvita, muuten edellä kuvattu 

kengitystapa sopii usein kavioluun putoamisestakin kärsiville hevosille.21,42 

 

Ensimmäisen kengityksen jälkeen hevonen tulisi pitää karsinalevossa parin viikon ajan, 

minkä jälkeen liikuntaa voidaan hiljalleen lisätä.42 Kun kivuton tila on saavutettu, tulee 

hevosta alkaa liikuttaa ja lisätä liikuntaa asteittain. Hierontaa, venyttelyä ja fysioterapiaa 

voidaan käyttää apuna toipumisessa ja liikeratojen ja liikkuvuuden säilyttämiseksi.64  

 

Kengitysväli vaihtelee yksilöittäin, mutta on normaalisti noin 4–6 viikkoa, alussa jopa 

tiheämpi.21,42 Röntgenkuvaus ennen kengitystä on suositeltavaa.21 Vähitellen kantoja 

lasketaan ja kuukausien jälkeen kavion pohjan tukemista vähennetään.21,42,51 Normaaliin 

kengitykseen voidaan palata yleensä vasta 8–12 kuukauden kuluttua.21 

 

Sama kengitystapa ei sovi kaikille potilaille.21,42 Vakaassa tilassa pysyvillä potilailla 

voidaan käyttää perinteisiä sairaskenkiä, kuten sydänorsikenkää, munakenkää, 

idioottikenkää sädetuella tai käänteellä, mutta epävakaissa tilanteissa käytetään 

enemmän mukautuvia sairaskenkiä, kuten alumiinikiskokenkää, kumikenkää, 

kiilatukikenkää tai Natural balance -kenkää.1,19 Hevosilla, joilla kavioluu on läpäissyt 

kavion pohjan, voidaan käyttää kumi- tai puumateriaalista valmistettuja kenkiä, jotka 

kiinnitetään esimerkiksi liiman avulla kavioon.1,60,65 Liimakenkien etuna on se, että 

niiden kiinnitys ei aiheuta kavioon vaurioita.57,66 Erään tapausselostuksen mukaan 

liimakenkien käyttö viiden viikon ajan kroonisesta kaviokuumeesta kärsivillä hevosilla 

vähensi ontumisastetta, lievensi kaviopihtitutkimukseen reagointia sekä lisäsi kavion 

seinämän kasvua ja kavion pohjan paksuutta.66 Joskus kenkien kiinnitys kavioon 

tehdään ruuvien avulla.51,65 Hevosta voidaan pitää myös ilman perinteisiä kenkiä. 

Tällöin voidaan turvautua ”kaviotossuihin”, jotka suojaavat kaviota, etenkin sen 

pohjaosia.64 

 

2.6.3.1 Erikoiskengät 

 

Sydänorsikengän tarkoituksena on tukea sädettä ja näin ollen myös kavioluuta 

kantamalla painoa laajemmalla alueella.42 Sydänorsikengän vaikutus kavioluun 
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putoamisen ehkäisyyn on kuitenkin epäselvä.57 Se voi kuitenkin vähentää kavion 

etuseinämään kohdistuvia voimia jopa viidenneksellä.67 Sydänorsikenkä tulee asettaa 

tarkasti kavion pohjaan, sillä se voi olla haitallinen, jos sädetuki on liian edessä tai 

takana.42,54  

 

Munakengän ja idioottikengän tarkoituksena on toimia kantojen pidentäjinä, jolloin 

painopiste siirtyy taaksepäin.42,58 Ne myös siirtävät kavion ylipyörähdyspistettä 

taaksepäin.58 Ne eivät kuitenkaan estä kavioluuta kääntymästä lisää, koska ne eivät tue 

kavion pohjaa tai sädettä enempää kuin normaalikenkä.42 Kengitys idioottikengällä 

vähentää kavion etuseinämään kohdistuvia rasittavia voimia.68 Erään tutkimuksen 

mukaan sydänorsi-munakenkä lisää kavion etuseinämän skintigrafista aktiivisuutta ja 

vähentää kavion pohjan skintigrafista aktiivisuutta, joka kuvaa verenkierron vilkkautta 

ja aktiivista tulehdusta alueella. Jos sydänorsi-munakengän lisäksi kavion ruununrajaa 

uurrettiin, ei kavion etuseinämän skintigrafinen aktiivisuus lisääntynyt, mutta kavion 

kasvu kannalla ja kärjellä tasapainottui.32 

 

Alumiinikiskokenkä ja Natural balance -kenkä toimivat samalla periaatteella: 

ylipyörähdyspistettä siirretään taaksepäin, kantoja pidentämällä painopistettä siirretään 

taaksepäin, painonjakautumista lisätään pohjallisen tapaisella ja lisäksi kantoja voidaan 

nostaa syvän koukistajajänteen aiheuttaman vetovoiman vähentämiseksi.42,58 

Alumiinikiskokengän etuja ovat sen edullinen hinta, keveys ja helppo muokattavuus.51  

 

Puumateriaalista valmistettuja kenkiä on helppo muokata.57,60,65 Yleensä puukenkien 

alapinta on muotoiltu niin, että ne siirtävät ylipyörähdyspistettä taaksepäin.51,58 

Puukenkien avulla paino voidaan helposti jakaa halutuille alueille.51,60,65 Puukenkiin voi 

tarvittaessa yhdistää myös kiilat.51,60  

 

Joissakin tapauksissa käytetään kavion kipsaamista.57,68 Kavion kipsaamisesta voi olla 

hyötyä erityisesti silloin, kun kavion seinämän laatu ja kiinnittyminen on heikentynyt ja 

kavio vaurioituu tämän seurauksena toistuvasti.51 In vitro -tutkimuksen mukaan 

kaviokipsin käyttö on kengitystä tehokkaampi keino rasitusvoimien vähentämiseksi 

kavion etuseinämältä.68 Kipsimateriaalia voidaan muokata kavion ylipyörähdyspisteen 

siirtämiseksi ja kantakulman muuttamiseksi. Hyvin tehtyä kipsausta voidaan pitää 

paikallaan kerrallaan kuukaudesta kahteen.51  
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2.7 Kaviokuumehevosen ennuste 

 

Kaviokuumehevosen ennuste riippuu taudin ja sen syyn vakavuudesta.1,4,39 Akuutista 

kaviokuumeesta kärsivän hevosen ennustetta voidaan arvioida sekä esitietojen 

(sairauden kesto ja eteneminen, vaste lääkitykseen sekä aikaisempi kaviokuumehistoria 

ottaen huomioon myös muut sairaudet) että kliinisen tutkimuksen löydösten perusteella 

(ontuma-aste, muutokset kaviossa sekä muut kliiniset löydökset). Lopullisen ennusteen 

antaminen akuutissa vaiheessa on kuitenkin vaikeaa.4 Kaviokuumeen kroonistuttua 

ennusteeseen vaikuttavat edelleen esitiedot (vaste hoitoon) ja kliinisen yleistutkimuksen 

löydökset (ontuma-aste ja kipu sekä parantumattomat muutokset kaviossa).5,23 Kavion 

radiologiset löydökset antavat myös viitteitä ennusteesta.5 Omistajan odotukset ja 

panostus hoitoon ja jatkohoitoon vaikuttavat kaviokuumeesta toipumiseen.4,5,23 

 

Kaviokuumehevosen ennustetta käsittelevissä tutkimuksissa hevoset jaetaan useisiin 

erilaisiin ryhmiin lopputuloksen perusteella. Käytettyjä ryhmiä ovat muun muassa 

hevoset, jotka ylipäänsä selviävät hengissä kaviokuumeesta ja toisaalta hevoset, jotka 

kuolevat tai lopetetaan tutkimuksen aikana kaviokuumeen tai jonkin muun syyn takia, 

hevoset, jotka palaavat kokonaan tai osittain entiseen käyttötarkoitukseensa ja hevoset, 

jotka ontuvat vaihtelevasti tai pysyvästi varsinaisesta kaviokuumeesta toivuttuaan.6-10 

Selviämisosuudet vaihtelevat tutkimuksittain. Lyhytaikaisessa tutkimuksessa, jossa 

seuranta-aika oli 8 viikkoa, kokonaisselviämisosuus oli 95 % (102/107), ja 59 % (47/79) 

kaviokuumeen sairastaneista käyttöhevosista palasi normaalikäyttöön.7 Tutkimuksessa, 

jossa seuranta-aika oli 6 kuukautta, selvinneiden osuus oli 80 % (169/211), ja 77 % 

(162/211) hevosista palasi entiseen käyttötarkoitukseensa.6 Tutkimuksessa, jossa 

seuranta-aika oli 12 kuukautta, selvinneiden osuus oli 50 % (96/193), ja vain 30 % 

(57/193) hevosista palasi käyttöhevosiksi.8 Edellä mainituissa tutkimuksissa ei vertailtu 

kaviokuumeen taustasyyn yhteyttä ennusteeseen.6-8 Aikaisempi kaviokuumehistoria 

huonontaa kuitenkin ennustetta palata normaalikäyttöön.7  

 

Kaviokuumeetta sairastavan hevosen jatkoseurannassa tärkeintä on seurata kliinistä 

oireilua ja hoitovastetta. Akuutin vaiheen jälkeen kipulääkitystä tulee asteittain vähentää 

ja seurata kipuilua. Kohtalaisissa ja vakavissa tapauksissa voimakas kipu voi jatkua 

kipulääkityksestä huolimatta viikonkin ennen kuin kliinistä paranemista alkaa tapahtua. 
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Käytännössä, mikäli voimakas kipu jatkuu yli kaksi viikkoa kipulääkityksestä 

huolimatta, ennuste toipumiselle huononee.43 Ensimmäiset kolme viikkoa näyttävät 

melko hyvin, lähteekö tila paranemaan. Koska kavio kasvaa hitaasti, on kaviokudoksen 

paranemista hankala arvioida ensimmäisten kuukausien aikana, ja komplikaatiot voivat 

viivästyttää paranemista.21 Vaikka hevosen tila kohenisi ja kliiniset oireet häviäisivät, ei 

hevosta tulisi rasittaa seuraavaan kuuteen viikkoon.43  

 

Ontuma-aste vaikuttaa ennusteeseen. Kaviokuumeesta selvinneillä ja entiseen 

käyttötarkoitukseensa palanneilla hevosilla on merkitsevästi lievempi ontuma-aste 

Obelin asteikolla arvioituna kuin huonosti kaviokuumeesta selvinneillä hevosilla.6-9 

Sairastuneiden jalkojen lukumäärä vaikuttaa merkitsevästi ennusteeseen, mutta niiden 

välillä ei kuitenkaan ole suoraviivaista negatiivista korrelaatiota.6 

 

On havaittu, että hevosten jaotteleminen kaviokuumeen ja siihen liittyvien löydösten 

suhteen eri luokkiin (luokat A-D) helpottaa ennusteen laatimisessa, ja tarkkuus 

lopputuloksen ennustamisessa on noin 80 %.6,7 Luokat on esitetty taulukossa 2. 

  

Taulukko 2. Hevosten luokittelu kaviokuumeeseen liittyvien löydösten suhteen. 
Luokka Luokkaan liittyvät muutokset 
Luokka A: 
”laminiitti” 

Normaalit kaviot, voimakas varvaspulssi, sahapukkiasento, painon 
siirto puolelta toiselle, aristus kaviopihtitutkimuksessa ja 
ruununrajan palpaatiossa. 

Luokka B: 
”akuutti 
laminiitti” 

Luokan A löydösten lisäksi painaumat (paikoitellen) 
ruununrajassa. 

Luokka C: 
”sinkkeri” 

Painaumat kauttaaltaan ruununrajassa, pulsoiva varvaspulssi, 
haluttomuus liikkua ja nostaa jalkaa. 

Luokka D: 
”krooninen 
laminiitti” 

Ylipitkät tai koverat kaviot, kasvurenkaat kavion pinnassa, 
tasainen tai kupera kavion pohja, venynyt valkoviiva, muuttunut 
varvasakseli, joillakin lisäksi luokan A tai B löydöksiä. 

 

Joskus luokan B ja C löydöksiin kuuluu lisäksi sarveiskavion ja ihon erkaantuminen 

ruununrajasta ruununrajan poikittaissuuntaisen halkeilun seurauksena.11 Luokkaan A 

kuuluvilla hevosilla on paras ennuste (lähes 100 %) ja luokkaan C kuuluvilla hevosilla 

on huonoin ennuste (0–20 %). Luokkaan B ja D kuuluvilla hevosilla ennuste on melko 

hyvä (80–100 %).6,7 
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Hevoset, joilla kavioluu ei ole juurikaan kääntynyt, toipuvat yleensä hyvin, kun taas 

hevoset, joilla kavioluu on kääntynyt, toipuvat huonommin ja kärsivät usein toistuvasta 

kaviokuumeesta, etenkin rasituksen jälkeen. Sälekerroksissa tapahtuu histologisia 

muutoksia, jotka voivat säilyä jopa vuosia, ja tämä altistaa kaviokuumeen 

uusiutumiselle. Stickin ym. (1982) tutkimuksen mukaan kavioluun kääntymiskulma 

korreloi negatiivisesti hevosen käyttöennusteen kanssa.10 Hevoset, joilla kavioluu oli 

kääntynyt vähemmän kuin 5,5°, voivat palata entiseen käyttötarkoitukseensa. Hevosilla, 

joilla kääntymiskulma oli 6,8–11,5°, oli varauksellinen ennuste. Mikäli kavioluu oli 

kääntynyt yli 11,5°, ennuste käyttöhevoseksi oli huono, mutta hevosta voitiin käyttää 

esimerkiksi jalostushevosena, mikäli hevonen ei kipeytynyt liikaa. Cripps ym. (1999) 

havaitsivat, että kavioluun kääntymiskulma on yleensä suurempi niillä hevosilla, joilla 

lopputulos kaviokuumeen seurauksena on huono kuin niillä, jotka toipuvat 

kaviokuumeesta.6 Jos kavioluun kääntymiskulma oli yli 20°, selvinneiden osuus oli noin 

50 %, ja jos kääntymiskulma oli vähemmän kuin 2°, selvinneiden osuus oli lähes 90 %. 

Kaviokuumeen ennuste voitiin antaa lähes 80 %:n tarkkuudella kavioluun 

kääntymiskulman perusteella. Huntin (1993) mukaan kavioluun kääntymiskulma ei 

täysin korreloi käyttöennusteen kanssa.8 Kavioluun kääntymiskulma oli kyllä 

merkitsevästi pienempi entiseen käyttötarkoitukseensa palanneilla hevosilla kuin 

huonommin toipuneilla hevosilla, mutta se ei kuitenkaan merkitsevästi eronnut 

lopetettujen tai kuolleiden hevosten kavioluun kääntymiskulmasta. Tämä voi johtua 

siitä, että osa hevosista lopetettiin ennen kuin merkittävää kavioluun kääntymistä 

tapahtui. Eustace ym. (2012) eivät myöskään havainneet merkitsevää yhteyttä kavioluun 

kääntymiskulman ja käyttöennusteen välillä.11 Yhteyttä ei havaittu myöskään kavion 

etuseinämän paksuuden ja käyttöennusteen välillä.  

 

Kavion pohjan paksuutta ja kavioluun putoamisen nopeutta tulisi arvioida ennustetta 

annettaessa.21 Jos kavioluu on pudonnut, on ennuste usein huono.9,12 Huntin (1993) 

mukaan kavioluun putoaminen ei korreloi huonon käyttöennusteen kanssa.8 Cripps ym. 

(1999) puolestaan totesivat tutkimuksessaan, että merkittävin radiologinen parametri 

ennusteen kannalta on kavioluun putoamisetäisyys.6 Mikäli putoamisetäisyys oli yli 14 

mm, selviämisennuste oli alle 50 %. Myös Eustace ym. (2012) havaitsivat, että 

kavioluun putoamisetäisyys korreloi merkitsevästi ennusteen kanssa: mitä suurempi 

putoamisetäisyys, sitä huonompi ennuste.11 Kavioluun putoamisetäisyyden raja-arvo, 

jonka avulla ennuste voidaan asettaa tarkasti, oli 11,8 mm. Mikäli kavioluun 
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putoaminen jatkuu progressiivisesti sairauden edetessä, ennuste heikkenee.43 Kaikilla 

hevosilla, joilla kavioluu todellisuudessa on pudonnut, ei kavioluun putoamisetäisyys 

välttämättä eroa normaalista röntgenkuvissa. Tämä on kuitenkin harvinaista.6 

 

Hevosilla, joilla kavioluu läpäisee kavion pohjan, on yleensä huono ennuste.11 Crippsin 

ym. (1999) tutkimuksessa selvinneiden osuus oli tuolloin 56 %, kun taas hevosilla, joilla 

kavioluu ei läpäissyt kavion pohjaa, selvinneiden osuus samassa tutkimuksessa oli 81 

%.6 Eustacen ym. (2012) tutkimuksessa vastaavat osuudet olivat 38 % ja 80 %.11 

Ennuste on parempi, jos kavioluu on kääntynyt suhteessa kavion etuseinämään nähden 

ja siksi läpäissyt kavion pohjan, kuin jos kyseessä on kavioluun putoaminen ja kavion 

pohjan läpäisy tämän takia.6 Kirjallisuudessa on raportoitu yksittäisestä nuoresta 

kilpahevosesta, jolla kavioluu oli kääntynyt 15° ja läpäissyt kavion pohjan, mutta joka 

selvisi ainakin kevyeen käyttöön tehokkaan hoidon ja kengityksen avulla.69 

 

Hevosten ja ponien välillä ei ole todettu merkitsevää eroa ennusteen kannalta. 

Kaviokuumeoireilun perusteella luokkiin jaettaessa luokkaan D kuuluu kuitenkin 

enemmän poneja ja luokkaan B taas vähemmän poneja kuin hevosia.6 Täysverisillä 

hevosilla (arabit, arabiristeytykset, täysveriset) on joidenkin tutkimusten mukaan 

merkitsevästi huonompi ennuste muihin rotuihin verrattuna riippumatta ontuma-

asteesta, kavioluun putoamisetäisyydestä tai siitä, mihin luokkaan hevonen 

kaviokuumeoireilun perusteella kuuluu.6,9 Ikä ja sukupuoli eivät vaikuta kavioluun 

putoamisesta selviämiseen, mutta hevosen painon on todettu merkitsevästi korreloivan 

selviämisennusteen kanssa: kevyemmillä hevosilla on parempi ennuste 7,12. Hevosen 

säkäkorkeudella ei ole todettu olevan yhteyttä ennusteeseen.6 

 

Kavion skintigrafiaa voidaan käyttää apuna ennusteen asettamisessa. Ennuste on 

huonompi, jos skintigrafinen aktiivisuus eli verenkierron vilkkaus on vähäisempää 

kavioissa. Skintigrafinen aktiivisuus on vähäisempää, kun kavioluu on enemmän 

kääntynyt.32 

 

2.7.1 Kaviohoidon vaikutus kaviokuumehevosen toipumiseen ja ennusteeseen 

 

Sairaskengityksen ja muun kaviohoidon vaikutuksesta kaviokuumehevosen 

ennusteeseen ei juuri löydy tutkittua tietoa. Voidaan kuitenkin olettaa, että kavion 
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biomekaniikka ja kaviohoidon perusperiaatteet huomioiden suoritettu 

kaviokuumehevosen kaviohoito on hyödyllisempää kuin hoidon suorittamatta 

jättäminen. Samaa kengitystapaa ei voida käyttää kaikilla hevosilla eikä välttämättä 

edes samalla hevosella jatkuvasti. Erilaisten kaviohoitomenetelmien vertailu on siksi 

vaikeaa, ja jokaista kaviokuumehevosta hoidetaan yksilöllisesti sen vaatimusten 

mukaisesti ja samalla hevosella voidaan käyttää useita eri menetelmiä. Kengitysväli ja 

erikoishoidon kokonaispituus vaihtelevat yksilöllisesti.  

 

Erilaisia sairaskengitysmenetelmiä vertailtaessa niiden välillä ei todettu eroja. 

Vertailtaessa normaalin kengän, munakengän, sydänorsikengän ja eräänlaisen 

kaviotukikengän lyhytaikaista vaikutusta ontuma-asteeseen kroonisesta kaviokuumeesta 

kärsivillä hevosilla ei huomattu merkittäviä eroja niiden välillä. Tosin seuranta-aika 

tutkimuksessa oli vain viikko kutakin kengitystapaa kohden.3 Liimattavien (englanniksi 

’glue-on shoe’) kenkien käyttö voi olla hyödyllistä.9 

 

 

3 AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

3.1 Aineiston kerääminen 

 

Tutkimus tehtiin prospektiivisesti keräten aineistoa Yliopistollisen eläinsairaalan 

Hevossairaalassa Helsingissä ja Ypäjän Hevossairaala Oy:ssä Ypäjällä kesäkuun 2011 

ja lokakuun 2012 välisenä aikana. Tutkimukseen hyväksymiskriteereinä olivat seuraavat 

asiat: 1) hevosella on kliininen kaviokuume, 2) ainakin yhdessä jalassa havaitaan LM-

suunnassa otetuissa röntgenkuvissa kavioluun kääntymä, 3) hevosen omistaja sitoutuu 

tuomaan hevosen uusintakäynnille ja -kengitykseen säännöllisin väliajoin (4–6 viikkoa) 

6 kuukauden ajan (tai kunnes kavioluun asento on korjaantunut, vaikka 6 kuukautta ei 

olisi kulunut) ja 4) hevosen omistaja haluaa osallistua hevosensa kanssa tutkimukseen, 

ja allekirjoittaa ’Suostumus tutkimukseen osallistumisesta’ -lomakkeen (liite A). Koska 

hevosille ei tehty varsinaisia eläinlääketieteellisiä kokeita tai testejä, ei työlle tarvinnut 

eläinkoelupaa. Tutkimukseen osallistuneet hevoset on esitetty taulukossa 3.  
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Taulukko 3. Tutkimukseen osallistuneet hevoset: tutkimuspaikka, rotu, sukupuoli ja ikä. 
Hevosen 
numero 

Tutkimus-
paikkaa 

Rotu Sukupuoli Ikä (vuotta) 

1 HES irlantilainen 
risteytysponi 

tamma 25 

2 HES islanninhevonen tamma 11 
3 HES aasi ori 14 
4 HES welsh mountain ruuna 22 
5 YHS shetlanninponi ruuna 6 
6 YHS welsh mountain ruuna 14 
7 YHS shetlanninponi tamma 9 
8 YHS shetlanninponi tamma 8 

a HES = Yliopistollisen eläinsairaalan Hevossairaala, YHS = Ypäjän Hevossairaala Oy 
 

Hevonen numerolla 1 lopetettiin 12 vuorokautta ensimmäisen käynnin jälkeen. Hevoset 

numeroilla 2 ja 5 kävivät tutkimukseen liittyen vain kerran hevossairaalassa. Hevosia 

numeroilla 1, 2 ja 5 ei otettu mukaan tulosten käsittelyssä. 

 

Jokaiselle hevoselle tuli kolme tai neljä tutkimukseen liittyvää käyntikertaa, jolla 

suoritettiin alla kerrotut kyselyt ja toimenpiteet. Tutkimukseen liittyvät käyntikerrat 

olivat noin 1,5–3 kuukauden välein.  

 

3.2 Taustatiedot ja kliininen tutkimus 

 

Kun hevonen tuli sairaalaan tutkimukseen liittyvälle käynnille, hevosen omistaja täytti 

kyselylomakkeen (liite B). Ensimmäisellä kerralla lomake täytettiin sen mukaan, mikä 

oli tilanne ennen hevosen viimeisintä sairastumista kaviokuumeeseen. Hoitava 

eläinlääkäri täytti jokaisella hoitokerralla ’Kliininen tutkimus’ -lomakkeen (liite C).  

 

3.3 Radiologinen kuvantaminen 

 

Hevosten etukavioista otettiin jokaisella käyntikerralla röntgenkuvat LM-suunnasta. 

Joidenkin hevosten etukaviot kuvattiin myös DP-suunnassa, ja joiltakin hevosilta 

kuvattiin myös takakaviot, jos niissä epäiltiin ilmenevän muutoksia. Tulososiossa 

käytetään tietoja vain etukavioista LM-suunnassa otetuista röntgenkuvista.  

 

Kaviot puhdistettiin ja pestiin ennen röntgenkuvausta. Kenkiä ei poistettu joka kerta 

ennen kuvausta. Kavion etuseinämä ja ruununraja merkittiin pääsääntöisesti 
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metallilangalla, mutta tästä voitiin poiketa, mikäli kuvausarvot oli säädetty niin, että 

röntgenkuvista voidaan selvästi erottaa kavion etuseinämä ja muut rakenteet kavioluun 

lisäksi. Esimerkiksi Ypäjän Hevossairaala Oy:ssä kavion etuseinämää ja ruununrajaa ei 

merkitty yhdelläkään kuvauskerralla. Kavion alla oli kuvattaessa noin 5–10 cm korkea 

koroke. Vastakkaisen kavion alla käytettiin hieman matalampaa koroketta. Röntgensäde 

kohdistettiin ruununrajaan. Kasetti asetettiin niin lähelle kaviota kuin mahdollista. 

 

Röntgenkuvista mitattiin seuraavat arvot:  

1)  = kavioluun kääntymiskulma eli kapsulaarinen rotaatio mittaamalla kavioluun 

etureunan ja kavion etuseinämän välinen kulma  

2)  = kavioluun palmaarinen kulma mittaamalla kavioluun alareunan ja kavion pohjan 

tai kengän välinen kulma  

3) Dp = kavion etuseinämän paksuus ylhäällä mittaamalla kavioluun tyven ylimmän ja 

etummaisimman kohdan eli ojentajajänteen kiinnittymiskohdan (latinaksi processus 

extensorius) ja kavion etuseinämän välinen välimatka eli proksimaalinen etäisyys  

4) Dpa = kavion seinämän paksuus mittaamalla kavioluun etuseinämän ja kavion 

etuseinämän välinen välimatka heti ojentajajänteen kiinnittymiskohdan (processus 

extensorius) alapuolelta  

5) Dd = kavion seinämän paksuus alhaalla mittaamalla kavioluun kärjen ja kavion 

etuseinämän välinen välimatka eli distaalinen etäisyys  

6) Ds = kavion pohjan paksuus mittaamalla kavioluun kärjen ja kavion pohjan välinen 

välimatka  

7) Df = kavioluun putoamisetäisyys mittaamalla kavioluun ojentajajänteen 

kiinnittymiskohdan (processus extensorius) ja ruununrajan välinen pystysuora 

välimatka  

8a)  1 = kavioluun asento verrattuna varvasakseliin eli falangeaalinen rotaatio 

mittaamalla kavioluun etureunan ja ruunuluun etureunan välinen kulma  

8b)  2 = edellä mainittu falangeaalinen rotaatio mitattuna kavioluun etureunan ja 

ruunuluun keskilinjan välillä.  

 

Kuvassa 1 esitetään kavioista LM-suunnassa otetuista röntgenkuvista mitatut arvot. 

Kaikki arvot laskettiin kahden mittaustuloksen aritmeettisena keskiarvona, mutta 

korjauskertoimia ei käytetty todellisten mittojen määrittämiseksi. 
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Kuva 1. Tutkimukseen osallistuneiden kaviokuumehevosten kavioista LM-suunnassa 
otetuista röntgenkuvista mitatut arvot. 
 

3.4 Kaviohoito 

 

Hevoset sairaskengitettiin tai hevosen kaviot vuoltiin tarpeen mukaan jokaisen 

kontrollikäynnin yhteydessä. Sairaskengitykseen käytettiin useita erilaisia tapoja 

kengittäjästä ja potilaasta riippuen. Kengitystapa ja kengittäjä kirjattiin ylös ’Kliininen 

tutkimus’ -lomakkeelle (liite C). 

 

3.5 Kontrolli 

 

Kaikille tutkimukseen osallistuneiden hevosten omistajille soitettiin maaliskuun 2013 

aikana ja kysyttiin hevosen voinnista kontrollilomakkeen avulla (liite D). Erillistä 

kontrollikäyntiä klinikalle ei järjestetty. 

 

3.6 Tulosten käsittely ja tilastolliset menetelmät 
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Tulokset on käsitelty deskriptiivisesti eli kuvailevasti. Tuloksia ei käsitelty 

tilastollisesti, koska aineiston määrä jäi liian vähäiseksi tilastollisen merkitsevyyden 

määrittämiseksi. 

 

 

4 TULOKSET  

 

Tutkimukseen osallistui yhteensä 7 hevosta ja 1 aasi, joista tammoja oli neljä, ruunia 

kolme ja oreja yksi. Näistä lopulliseen tulosten tarkasteluun otettiin mukaan 4 hevosta ja 

1 aasi, joista tammoja oli kaksi, ruunia kaksi ja oreja yksi. Hevosten keski-ikä oli 13,4 

vuotta. Hevosista neljä oli harrastehevosia (hevonen numero 4, 6, 7 ja 8) ja yksi 

lemmikki (hevonen numero 3). Hevosista kolme ei ollut sairastanut kaviokuumetta 

aikaisemmin, ja kaksi oli sairastanut kaviokuumeen aiemmin, mutta parantunut välillä 

ennen kaviokuumeoireiden uusiutumista (hevonen numero 3 ja 7). Taulukossa 4 on 

esitetty tutkimukseen osallistuneiden hevosten fyysiset ominaisuudet.  
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Taulukko 4. Tutkimukseen osallistuneiden kaviokuumehevosten fyysiset ominaisuudet 
eri tutkimuskerroilla. 

ETS = ei tietoja saatavilla 
a m = mitattu, a = arvioitu, em = ei mitattu / arvioitu 
b p = punnittu, m = mitattu, a = arvioitu, em = ei punnittu / mitattu / arvioitu 
c katso liite C 
d katso liite C 
e 0 = ei ole, 1 = on; vähän, 2 = on; pullottava 
 

Veren insuliinipitoisuus määritettiin vain yhdestä hevosesta (hevonen numero 4), jolla 

se oli ensimmäisellä käyntikerralla yli 300 µU/ml (viitearvo < 19 µU/ml, 

Eläinlaboratorio Vetlab, Tampere, Suomi) ja kolmannella käyntikerralla 2 µU/ml. 

Ensimmäisellä käyntikerralla tällä hevosella myös ACTH-arvo veressä oli selvästi 

koholla (325 pg/ml, viitearvo < 35 pg/ml, Eläinlaboratorio Vetlab, Tampere, Suomi) eli 

hevosella oletettiin olevan PPID. 

 

  

Hevosen 
numero 

Käynti-
kerta 

Säkäkor-
keus (cm)a 

Paino 
(kg)b 

Kunto-
luokkac 

Kaulan 
harjanned 

Supraorbitaa-
linen rasvae 

3 1 em 170 (p) 5 2 0 
 2 ETS ETS ETS ETS ETS 
 3 ETS ETS ETS ETS ETS 
4 1 em 180 (p) 4 3 1 
 2 ETS ETS ETS ETS ETS 
 3 121 (a) 223 (p) 5 3 ETS 
6 1 122 (m) 310 7 2 1 
 2 122 (m) 289 (m) 5 2 0 
 3 122 (m) 300 5 2 0 
 4 122 (m) 295 (m) 5 2 0 
7 1 104 (m) 250 (a), 

355 (m) 
8 3 0 

 2 104 (m) 220 (a) 
318 (m) 

7 3 0 

 3 104 (m) 300 (m) 6 3 0 
8 1 110 (a) 336 (m) 8 4 1 
 2 110 (a) 300 (m) 7 3 1 
 3 110 (a) 273 (m) 7 3 1 
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Taulukossa 5 on esitetty tutkimukseen osallistuneiden hevosten kliiniseen tutkimukseen 

liittyvät löydökset. 

 

Taulukko 5. Tutkimukseen osallistuneiden kaviokuumehevosten kliiniseen 
tutkimukseen liittyvät löydökset eri tutkimuskerroilla. 
Hevosen 
numero 

Käynti-
kerta 

Kipua Ontuma-
asteb 

Hevosen 
asento 
seistessäc 

Painon-
siirtod 

Kavio-
pihti-
tutkimuse 

3 1 1 0 0 0 es 
 2 ETS ETS ETS ETS ETS 
 3 ETS ETS ETS ETS ETS 
4 1 1 1 0 0 es 
 2 ETS ETS ETS ETS ETS 
 3 0 0 0 0 0 
6 1 2 2 0 0 0 
 2 2 3 0 0 0 
 3 2 2 0 0 0 
 4 0 0 0 0 0 
7 1 1 2 0 0 1 
 2 0 0 0 0 0 
 3 0 0 0 0 0 
8 1 3 3 0 0 0 
 2 4 4 2 0 1 

 3 2 2 0 0 1 
ETS = ei tietoja saatavilla 
a 0 = ei lainkaan, 1 = vähän, 2 = jonkin verran, 3 = melko paljon, 4 = paljon 
b katso liite C 
c 0 = normaali, 1 = nojaa taaksepäin, 2 = kaikki jalat ruumiin alla 
d 0 = ei, 1 = kyllä 
e 0 = ei arista, 1 = aristaa, es = ei suoritettu 
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Taulukossa 6 on esitetty tutkimukseen osallistuneiden hevosten kaviokuumeeseen 

liittyvät löydökset kavioissa. 

 

Taulukko 6. Tutkimukseen osallistuneiden kaviokuumehevosten kaviokuumeeseen 
liittyvät löydökset kavioissa eri tutkimuskerroilla. 
Hevosen 
numero 

Käynti- 
kerta 

Digitaali-
pulssia 

Kavion 
lämpötilab 

Ruunun-
rajac 

Kavion 
pintad 

Kavion 
pohjae 

3 1 2 0 0 1 0 
 2 ETS ETS ETS ETS ETS 
 3 ETS ETS ETS ETS ETS 
4 1 0 0 0 0 0 
 2 ETS ETS ETS ETS ETS 
 3 0 0 1 1 ETS 
6 1 1 2 0 1 0 
 2 0 1 0 1 0 
 3 0 0 0 1 0 
 4 2 0 0 1 0 
7 1 0 0 0 1 0 
 2 0 0 0 1 0 
 3 0 0 0 0 0 
8 1 1 2 0 0 0 
 2 1 2 0 0 0 
 3 1 2 0 1 0 

ETS = ei tietoja saatavilla 
a 0 = normaali, 1 = pulsoiva, 2 = ei tunnu 
b 0 = normaali, 1 = kylmä, 2 = kuuma 
c 0 = normaali, 1 = painunut kuopalle paikoin, 2 = painunut kuopalle ympäriinsä 
d 0 = ei uurteita, 1 = uurteita havaittavissa 
e kavioluun tunkeutuminen kavion pohjan läpi: 0 = ei, 1 = kyllä 
 

Taulukoiden 4, 5 ja 6 tulokset perustuvat nimenomaan eläinlääkärin tekemiin 

havaintoihin kliinisen yleistutkimuksen yhteydessä. Ensimmäisellä käyntikerralla 

hevosista kolmella (hevoset numero 3, 6 ja 8) oli muutoksia molemmissa etujaloissa ja 

yhdellä (hevonen numero 4) oli muutoksia kaikissa jaloissa. Vain yhdellä hevosista 

muutoksia oli vain toisessa etujalassa (hevonen numero 7). Viimeisellä käyntikerralla 

yhdellä hevosella (hevonen numero 6) oli edelleen muutoksia molemmissa etujaloissa, 

yhdellä hevosella (hevonen numero 7) ei ollut muutoksia enää yhdessäkään jalassa ja 

kahdella hevosella (hevonen numero 4 ja 8) muutoksia oli havaittavissa kaikissa 

jaloissa.  
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Taulukossa 7 on esitetty tutkimukseen osallistuneiden hevosten kavioista otettujen 

röntgenkuvien radiologiset parametrit. Taulukoissa 8 a ja 8 b on esitetty tutkimukseen 

osallistuneiden hevosten kavioluun kääntymiskulmassa tapahtuneet muutokset 

tutkimusaikana.  

 

Taulukko 7. Radiologiset parametrit tutkimukseen osallistuneiden kaviokuumehevosten 
kavioista mitattuna eri tutkimuskerroilla. 
Aa Bb Cc   Dp Dpa Dd Ds Df 1 2 
3 1 oe 30,3 15,3 16,7 19,9 24,9 6,3  159,5 163,9 
  ve 38,8 16,7 14,9 18,3 25,2 7,4  168,8 168,5 
 2 oe 35,5 13,9      148,1 163,9 
  ve 25,7 15,5      158,1 161,7 
 3 oe 24,9 20,0      162,8 166,7 
  ve 27,8 16,7      164,3 165,7 
4 1 oe  10,9 9,3 10,4 13,2 21,8 16,8 0,5 172,5 173,5 
  ve  8,2 12,1 9,5 15,4 21,3 13,1 0,0 162,9 162,8 
 2 oe 5,2 18,1 15,2 17,9 21,9 11,1 12,2 170,2 168,2 
  ve 4,8 17,1 13,6 16,8 20,9 9,1 14,2 166,1 171,8 
 3 oe 1,8 15,1 15,6 17,1 19,2 12,6 6,5 170,3 168,3 
  ve 2,1 12,5 15,4 16,5 18,6 16,1 4,6 175,8 172,6 
6 1 oe 8,7 14,9 11,0 13,2 19,5 9,2 7,3 173,4 171,5 
  ve 1,5 10,7 12,1 13,9 16,2 11,4 7,1 177,5 175,5 
 2 oe 11,0 19,8 13,6 15,2 22,1 11,0 7,6 165,0 164,0 
  ve 5,7 14,7 12,8 16,1 20,0 11,0 9,2 175,0 175,9 
 3 oe 10,9 19,3 11,5 13,8 19,6 15,0 7,5 168,5 166,9 
  ve 6,6 16,9 11,8 15,3 21,7 13,0 9,0 167,8 165,0 
 4 oe 5,0 12,7 10,0 10,4 20,4 19,6 7,3 177,7 175,8 
  ve 3,3 10,2 11,8 13,5 22,4 16,3 3,3 175,4 174,3 
7 1 oe 2,1 7,6 9,7 12,7 15,6 9,6 4,6 172,5 171,2 
  ve -3,1 6,8 11,2 12,7 14,3 12,5 5,6 177,0 178,1 
 2 oe -0,6 3,2 12,0 13,2 15,7 14,2 5,8 179,1 179,9 
  ve -4,6 3,3 10,6 13,1 14,1 15,3 7,3 178,5 179,6 
 3 oe -1,6 8,2 10,1 12,3 12,9 10,9 5,4 174,3 172,7 
  ve -0,5 4,9 9,4 12,0 12,2 10,7 4,6 179,0 178,0 
8 1 oe 13,6 14,4 10,7 16,8 23,1 12,8 7,3 175,9 176,7 
  ve 15,8 15,3 10,8 16,6 24,6 13,5 6,9 177,6 179,4 
 2 oe 16,2 15,2 11,6 18,7 25,5 9,6 8,2 162,1 167,4 
  ve 22,7 22,3 12,0 19,6 28,7 9,7 6,1 160,1 163,4 
 3 oe 22,3 15,0 10,9 18,9 27,4 12,7 10,0 166,6 170,8 
  ve 17,0 19,1 12,8 18,8 26,8 14,5 7,1 171,8 177,3 

a hevosen numero 
b käyntikerta 
c kuvattu jalka: oe = oikea etujalka, ve = vasen etujalka 

 = kavioluun kääntymiskulma eli kapsulaarinen rotaatio mittaamalla kavioluun etureunan ja kavion 
etuseinämän välinen kulma  
 = kavioluun palmaarinen kulma mittaamalla kavioluun alareunan ja kavion pohjan tai kengän välinen 

kulma  



 

32 
 

Dp = kavion etuseinämän paksuus ylhäällä mittaamalla kavioluun tyven ylimmän ja etummaisimman 
kohdan eli ojentajajänteen kiinnittymiskohdan (latinaksi processus extensorius) ja kavion etuseinämän 
välinen välimatka eli proksimaalinen etäisyys  
Dpa = kavion seinämän paksuus mittaamalla kavioluun etuseinämän ja kavion etuseinämän välinen 
välimatka heti ojentajajänteen kiinnittymiskohdan (processus extensorius) alapuolelta  
Dd = kavion seinämän paksuus alhaalla mittaamalla kavioluun kärjen ja kavion etuseinämän välinen 
välimatka eli distaalinen etäisyys  
Ds = kavion pohjan paksuus mittaamalla kavioluun kärjen ja kavion pohjan välinen välimatka  
Df = kavioluun putoamisetäisyys mittaamalla kavioluun ojentajajänteen kiinnittymiskohdan (processus 
extensorius) ja ruununrajan välinen pystysuora välimatka  

1 = kavioluun asento verrattuna varvasakseliin eli falangeaalinen rotaatio mittaamalla kavioluun 
etureunan ja ruunuluun etureunan välinen kulma  

2 = edellä mainittu falangeaalinen rotaatio mitattuna kavioluun etureunan ja ruunuluun keskilinjan välillä 
 

Taulukko 8 a. Tutkimukseen osallistuneiden kaviokuumehevosten oikean etujalan 
kavioluun kääntymiskulma ajan funktiona. 

 
 

Taulukko 8 b. Tutkimukseen osallistuneiden kaviokuumehevosten vasemman etujalan 
kavioluun kääntymiskulma ajan funktiona. 
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Yksikään tutkimukseen osallistuneista hevosista ei käynyt kontrolliröntgenkuvissa 

viimeisen käyntikerran jälkeen.  

 

Taulukossa 9 on esitetty tutkimukseen osallistuneilla hevosilla käytetyt 

kaviohoitomenetelmät. Kengitystä ennen kavio on vuoltu tarpeen mukaan, tätä ei 

mainita erikseen taulukossa. Kavion vuolu ilmoitetaan taulukossa vain, jos siihen ei liity 

erikseen kengitystä. 

 

Taulukko 9. Tutkimukseen osallistuneilla kaviokuumehevosilla käytetyt 
kaviohoitomenetelmät eri tutkimuskerroilla. 
Hevosen 
numero 

Käynti- 
kerta 

Käytetty kaviohoitomenetelmä 

3 1 kavioiden vuolu ja kipsaus 
 2 ETS 
 3 ETS 
4 1 kavioiden vuolu 
 2 ETS 
 3 ETS 
6 1 idioottikenkä 
 2 idioottikenkä 
 3 idioottikenkä 
 4 normaali kenkä 
7 1 idioottikenkä 
 2 idioottikenkä 
 3 normaali kenkä 
8 1 idioottikenkä 
 2 sydänorsikenkä 
 3 ETS 

ETS = ei tietoja saatavilla 
 

Kaviohoidon lisäksi hoitoina käytettiin akuutissa vaiheessa lepoa, kipulääkitystä ja 

jalkojen kylmähoitoa. Käytettyjä kipulääkkeitä olivat fluniksiinimeglumiini, 

meloksikaami, mefenaamihappo, asetyylisalisyylihappo ja gabapentiini. Ylipainoisten 

hevosten omistajille annettiin kehotus pyrkiä laihduttamaan hevostaan. Hevosella, jolla 

oletettiin olevan PPID, aloitettiin ensimmäisellä käyntikerralla pergolidilääkitys. 

 

Taulukossa 10 on esitetty tutkimukseen osallistuvien hevosten toipumista kuvaavia 

tietoja. Kaikki omistajat kokivat sairaskengityksen tai muun kaviohoidon hyödylliseksi 

kaviokuumeesta toipumisen kannalta. Hevonen numero 8 lopetettiin 3 viikkoa 

viimeisen käyntikerran jälkeen kaviokuumeoireilun jatkuttua rajuna.  
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Taulukko 10. Tutkimukseen osallistuneiden kaviokuumehevosten toipuminen. 
Hevosen 
numero 

Aikavälia Kaviokuumeen 
uusiutuminenb 

Kaviokuumeoireet 
kontrollihetkelläc 

Toipuminend Kengityse 

3 13 kk 0 0 0 0 
4 12 kk 0 0 0 0 
6 11 kk 0 0 0 0 
7 12 kk 0 0 0 0 
8 10 kk   1  

a Aikaväli viimeisen käyntikerran ja kontrollisoiton välillä 
b 0 = ei, 1 = kyllä 
c 0 = ei, 1 = kyllä 
d 0 = toipui, 1 = ei toipunut 
e 0 = normaali kengitys, 1 = sairaskengitys tai muu kaviohoito 
 

 

5 POHDINTA 

 

Tämän lisensiaatin tutkielman tarkoituksena oli kerätä tietoa sairasvuolun ja -

kengityksen vaikutuksesta kaviokuumehevosen kavioiden radiologisiin parametreihin 

sekä hevosen toipumiseen ja käyttöennusteeseen. Aineisto jäi hyvin suppeaksi. Tähän 

voi vaikuttaa se, että Suomessa kaviokuumehevoset hoidetaan usein kotitallilla 

käyttämättä niitä kertaakaan hevosklinikalla kaviokuumeen takia. 

 

Kaikki tutkimukseen osallistuneet hevoset olivat ponikokoisia. Tämä poikkeaa useista 

ulkomailla tehdyistä tutkimuksesta, joissa usein täys- ja lämminveriset hevoset 

muodostavat merkittävän osapopulaation tutkimukseen osallistuneista hevosista.6,8-10,70-

73 Poneilla on todettu olevan suurempi riski sairastua kaviokuumeeseen kuin 

hevosilla.7,72,74 Kaikki tutkimukset eivät tue tätä yhteyttä.70,71,73 Erään tutkimuksen 

mukaan kevyemmät hevoset sairastuvat kaviokuumeeseen helpommin kuin 

painavammat hevoset, mutta säkäkorkeuden ei ole todettu olevan merkitsevä riskitekijä 

kaviokuumeelle.75 Tekemäämme tutkimukseen osallistui yksi aasi. Kaviokuumeen 

yleisyydestä aaseilla ei löydy tutkimuksia, mutta kaviokuumetta kuitenkin esiintyy 

myös aaseilla.  

 

Tutkimukseen osallistuneiden hevosten keski-ikä oli 13,4 vuotta, vaihteluväli 8–22 

vuotta. Joissakin tutkimuksissa iän ei ole todettu merkitsevästi vaikuttavan 

kaviokuumeeseen sairastumiseen.70 Iällä ei ole todettu olevan merkitsevää vaikutusta 
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akuuttiin kaviokuumeeseen sairastumiseen, mutta kroonisen kaviokuumeen riski kasvoi 

iän lisääntyessä.71 Alfordin ym. (2001) tutkimuksessa iän vaikutus kaviokuumeriskiin 

oli kaksijakoinen.72 Dornin ym. (1975) mukaan poneilla kaviokuumeeseen 

sairastuminen tapahtuu myöhemmällä iällä kuin muilla hevosilla.74 

 

Sukupuolijakauma tutkimuksessa oli melko tasainen: 2 tammaa (40 %), 2 ruunaa (40 %) 

ja 1 ori (20 %). Sukupuolijakauma eri tutkimuksissa on vaihdellut suuresti: tammoja 

39–52 %, ruunia 15–60 % ja oreja 4–33 %.6-10,70-73,75 Polzerin ym. (1996) mukaan 

sukupuoli ei merkitsevästi vaikuta akuutin tai kroonisen kaviokuumeen riskiin.71 

Slaterin ym. (1995) mukaan sukupuoli ei merkitsevästi vaikuta akuutin kaviokuumeen 

riskiin, mutta krooniseen kaviokuumeeseen tammoilla on suurempi riski kuin ruunilla.70 

Alfordin ym. (2001) mukaan tammoilla on suurempi riski sekä akuutin että kroonisen 

kaviokuumeen kannalta.72 Oriiden pienempi osuus sukupuolijakaumassa voi johtua 

niiden pienemmästä osuudesta hevospopulaatiossa, koska oriit ruunataan usein, ellei 

niitä aiota käyttää siitokseen.  

 

Kaikki tutkimukseen osallistuneet hevoset olivat käyttötarkoitukseltaan harrastehevosia 

80 % (4/5) tai lemmikkejä 20 % (1/5). Akuutista kaviokuumeesta kärsivät hevoset ovat 

yleensä kevyemmässä käytössä jo ennen sairastumista kuin terveet hevoset, ja 

kroonisesta kaviokuumeesta kärsivät hevoset ovat vain harvoin kovassa käytössä.72 

Kilpahevosilla on todettu olevan suurempi riski kuolla tai tulla lopetetuksi 

kaviokuumeen seurauksena kuin hevosilla, joilla ei kilpailla.9 Näiden löydösten 

perusteella kilpailuihin valmistava valmennus saattaa vähentää riskiä sairastua 

kaviokuumeeseen. Kilpahevosten kohdalla päädytään todennäköisesti eutanasiaan myös 

helpommin ja nopeammin kuin harrastehevosten kohdalla, koska kaviokuumehevosen 

ennuste on usein varauksellinen ja toipuminen vie aikaa ja taloudellisia resursseja. Tästä 

syystä kilpahevosten osuus tutkimuksissa voi jäädä suhteessa pienemmäksi kuin 

harrastehevosten osuus. 

 

Tutkimukseen osallistuneista hevosista 40 % (2/5) oli sairastanut kaviokuumeen 

aiemmin, mutta toipunut siitä ennen uutta kaviokuumejaksoa. Menzies-Gow ym. (2010) 

havaitsivat tutkimuksessaan, että aikaisemmin kaviokuumeen sairastaneet hevoset 

kärsivät vakavasta kaviokuumeesta merkitsevästi vähemmän sairastuttuaan uudestaan 

kuin hevoset, jotka eivät ole aikaisemmin sairastaneet kaviokuumetta.7 Havainnot 
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tekemässämme tutkimuksessa viittaavat edellä mainitun tutkimuksen löydöksiin. Saman 

tutkimuksen mukaan aikaisempi kaviokuumehistoria huonontaa hevosen 

käyttöennustetta kaviokuumeen jälkeen.7 Tutkimuksessamme aikaisemmin 

kaviokuumeen sairastaneet hevoset toipuivat ennalleen, tosin yksikään tutkimukseen 

osallistuneista hevosista ei ollut raskaassa käytössä. 

 

Kuntoluokan arvioinnissa käytettiin 9-portaista asteikkoa.76 Kaulan harjannetta 

arvioitiin erikseen.77 Tutkimukseen osallistuneista hevosista 60 % (3/5) oli ylipainoisia 

tutkimukseen osallistuessa ensimmäisellä käyntikerralla. Näille suositettiin 

painonpudotusta muun hoidon ohessa, ja kaikilla paino väheni viimeiseen käyntikertaan 

mennessä vähintään yhdellä kuntoluokalla. Yksi hevosista oli hieman laiha tutkimuksen 

alkaessa, mutta kuntoluokka parani hyväksi viimeiseen käyntikertaan mennessä. 

Kaikilla hevosilla oli selvästi havaittava kaulan harjanne ja silmän yläpuolelle kertyvää 

supraorbitaalirasvaa oli havaittavissa 60 %:lla (3/5) hevosista tutkimuksen alkaessa. 

Supraorbitaalirasvaa ei ollut havaittavissa yhdellä hevosella, joka kuitenkin oli 

kuntoluokaltaan selvästi ylipainoinen tutkimuksen alkaessa. On havaittu, että monet 

kaviokuumehevoset ovat ylipainoisia.7 Etenkin metabolisesta kaviokuumeesta kärsivät 

hevoset ovat usein ylipainoisia.28 Ylipaino ja rasvan poikkeava jakautuminen (kaulan 

harjanne, supraorbitaalinen rasva) kehossa voivat johtua metabolisesta oireyhtymästä ja 

altistavat etenkin poneilla veren korkealle insuliinipitoisuudelle eli 

hyperinsulinemialle.28,77,78 Kaulan harjanne on riskitekijä sekä akuutin että kroonisen 

kaviokuumeen kehittymiselle.72 

 

Tutkimuksessa ei selvitetty kaviokuumeeseen sairastumisen syytä. Muissa 

tutkimuksissa kaviokuumeen taustalla on voitu todeta olevan ruuansulatuskanavan 

sairaus, ylensyönti, endotoksemia, liikuntaelimistön ja kavioiden sairaus, jälkeisten 

jääminen, kohtutulehdus, pneumonia, metabolinen oireyhtymä, endokrinologinen häiriö 

ja muita syitä.6,8,9,28,70,73 Vain yhdeltä tutkimukseen osallistuneista hevosista mitattiin 

verestä insuliini- ja ACTH-pitoisuus. Molemmat arvot olivat selvästi viitearvojen 

yläpuolella, ja hevosella oletettiin olevan PPID. Tämä on voinut aiheuttaa kyseisellä 

hevosella sairastumisen kaviokuumeeseen tai ainakin altistanut sille. Metabolinen 

oireyhtymä ja PPID, jotka voivat aiheuttaa niin sanottua metabolista kaviokuumetta, 

nostavat veren insuliinipitoisuutta.78,79 Insuliiniresistenssi altistaa kaviokuumeelle.80 

Eräässä tutkimuksessa hyperinsulinemia todettiin 97 %:lla kaviokuumehevosista. 
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Insuliinin mittaus ja muut testit endokrinologisten sairauksien selvittämiseksi ovat 

tärkeitä kaviokuumeen taustasyyn selvittämiseksi.28 Voi olla, että verinäytteiden otolla 

olisi voinut löytyä taustasyy useamman hevosen kaviokuumeelle myös tässä 

tutkimuksessa.  

 

Tutkimukseen osallistuneiden hevosten ontuma-astetta arvioitiin Obelin asteikolla.31 

Obelin asteikon käytön kaviokuumehevosen ontuman arvioinnissa on todettu olevan 

huomattavan yhtäpitävää eri arvioijien välillä ja kohtalaisen yhtäpitävää saman arvioijan 

eri arviointikertojen välillä.81 Ontuma-aste tässä tutkimuksessa vaihteli 0–4 välillä ja oli 

ensimmäisellä käyntikerralla suurempi niillä hevosilla, joilla kuntoluokka oli normaalia 

korkeampi. Tämä voi johtua siitä, että lihavilla hevosilla, joilla painoa suhteessa 

säkäkorkeuteen on enemmän kuin normaalipainoisilla, kavioluun kiinnittymiskudoksiin 

kohdistuvat voimat voivat olla suurempia kuin normaalipainoisilla hevosilla. Ontuma-

aste oli kaikilla hevosilla pienempi viimeisellä kuin mitä se oli ensimmäisellä 

käyntikerralla. Samalla kuntoluokka pieneni. Vaikka ontuma-asteen pieneneminen ei 

oletettavasti johdu pelkästään kuntoluokan pienenemisestä, voi tällä kuitenkin olla 

merkitystä kaviokuumeesta toipumiseen. Laihdutus voisi näin ollen olla hyödyllistä 

osana kaviokuumehevosen hoitoa. Laihdutus on myös tärkeä osa metabolisen 

kaviokuumeen ehkäisyssä ja hoidossa. 

 

Subjektiivisesti arvioitu kipu ei täysin korreloinut ontuma-asteen kanssa. Kivun 

arvioinnissa voidaan käyttää ulkoisten merkkien ja käytösmuutosten lisäksi apuna 

esimerkiksi sydämen lyöntitiheyttä.76 Kivun määrä voidaankin arvioida suuremmaksi 

kuin mitä se esimerkiksi pelkän ontuma-asteen perusteella olisi. Näin on voinut olla 

esimerkiksi hevosen numero 3 kohdalla, jonka kipu ensimmäisellä käyntikerralla 

arvioitiin vähäiseksi, vaikka ontumaa ei havaittu lainkaan. Toisaalta joillakin hevosilla 

kivun määrä arvioitiin pienemmäksi kuin mitä ontuma-asteen avulla voisi olettaa. Kivun 

ja ontuma-asteen arviointi on aina ainakin osittain subjektiivista, ja kivun ja ontuma-

asteen välillä ei aina ole havaittavissa suoraa korrelaatiota. Kivun määrä oli kuitenkin 

viimeisellä käyntikerralla pienempi kuin ensimmäisellä käyntikerralla kaikilla 

tutkimukseen osallistuneilla hevosilla. Asiantuntevaa omistajaa voidaan käyttää apuna 

hevosen kivun asteen arvioinnissa. Omistajat arvioivat useimmiten kivun ja ontuma-

asteen suuremmiksi kuin hoitanut eläinlääkäri. Omistajat todennäköisesti arvioivat 

kipua subjektiivisemmin, ja he eivät ole kivun arvioinnissa yhtä harjaantuneita kuin 
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eläinlääkäri, mutta toisaalta he tuntevat hevosensa paremmin. Hevonen voi myös 

reagoida vieraassa paikassa ja oudossa ympäristössä eri tavalla kuin kotitallilla, ja kivun 

määrä saatetaan arvioida siksi pienemmäksi klinikalla kuin kotona. 

 

Painon siirtoa puolelta toiselle ei havaittu yhdelläkään hevosella, vaikka ontuma-aste 

vaihteli 0–4 välillä ja Obelin asteikon määrittelyssä painon siirto mainitaan jo asteessa 

1. Hevosten seisoma-asento oli myös normaali jokaisella käyntikerralla. Ainoastaan 

yhdellä tutkimukseen osallistuneista hevosista (hevonen numero 8) seisoma-asento oli 

epänormaali (kaikki jalat ruumiin alla) yhdellä käyntikerralla, ja tällöin ontuma-aste oli 

4. Tämä oli mielenkiintoinen havainto, sillä sahapukkimainen seisoma-asento on yksi 

yleisimmistä kaviokuumeeseen liittyvistä kliinisistä löydöksistä.1 

Kaviopihtitutkimuksessa havaittava aristus kaviokuumeen yhteydessä johtuu usein 

kavioluun asennon muuttumisesta eli sen kärjen siirtymisestä lähelle kavion pohjaa ja 

kavion pohjan ohenemisesta.23 Oletettavasti ontuma-aste on suurempi kavioluun 

asennon muuttuessa kavion sisällä ja kavion pohjan ohenemisen jälkeen kuin jos 

kavioluun asento ei ole muuttunut niin voimakkaasti. On yllättävää, että aristus 

kaviopihtitutkimuksessa ei näyttänyt olevan yhteydessä ontuma-asteeseen tai arvioituun 

kivun määrään. Aristus kaviopihtitutkimuksessa voi olla vähäisempää metabolisen kuin 

klassisen kaviokuumeen yhteydessä. Aristus on usein vähäisempää kroonisessa, 

kompensoidussa kaviokuumeessa kuin akuutissa kaviokuumeessa.23 

 

Ontuma-aste ei suoraan korreloinut minkään kavioihin liittyvien muutosten kanssa. 

Varvaspulssi oli voimistunut 40 %:lla hevosista (numero 6 ja 8) ensimmäisellä 

käyntikerralla ja 20 %:lla (numero 8) viimeisellä käyntikerralla. Samoilla hevosilla, 

joilla varvaspulssi oli voimistunut, oli kavion lämpötila normaalia lämpimämpi. Kavion 

lämpötila normalisoitui varvaspulssin normalisoituessa. On yllättävää, että varvaspulssi 

ja kavion lämpötila oli muuttunut alle puolella tutkimukseen osallistuneista hevosista, 

sillä varvaspulssin voimistuminen ja kavion lämpötilan nouseminen ovat yleisiä 

kliinisiä löydöksiä kaviokuumeeseen liittyen.1 Yhdelläkään tutkimukseen osallistuneella 

hevosella kavioluu ei läpäissyt kavion pohjaa. Vain yhdellä hevosella (hevonen numero 

4) oli tunnettavissa paikoin painauma ruununrajassa viimeisellä käyntikerralla. 

Painaumat ruununrajassa, etenkin jos painaumat tuntuvat kauttaaltaan, viittaavat yleensä 

kavioluun putoamiseen kavion sisällä. Tällöin kavion pohja yleensä ohenee ja kavioluun 

putoamisetäisyys röntgenkuvissa on suurempi kuin normaalisti ja kivun määrä, ontuma-
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aste ja aristus kaviopihtitutkimuksessa ovat yleensä suurempia kuin jos kavioluu ei ole 

pudonnut. Ennuste on myös yleensä huonompi.27 Hevosella, jolla tuntui painaumia 

ruununrajassa, ei kuitenkaan ollut normaalista poikkeavia löydöksiä kivun, ontuma-

asteen tai kaviopihtitutkimuksen suhteen. Koska painauma tuntui vasta viimeisellä 

käyntikerralla, on mahdollista, että muut muutokset olisivat tulleet ilmi vasta 

myöhemmin. Kontrollikyselyn perusteella hevonen kuitenkin toipui entiselleen 

kliinisesti, tosin sitä ei käytetty myöhemmin enää uudelleen kontrolleissa tutkimukseen 

osallistumisen jälkeen.  

 

Kavioluun kääntymiskulma oli viimeisellä käyntikerralla pienempi kuin ensimmäisellä 

käyntikerralla kaikilla tutkimukseen osallistuneilla hevosilla, lukuun ottamatta yhtä 

hevosta (numero 8), jolla kavioluun kääntymiskulma kasvoi tutkimuksen edetessä ja 

joka lopetettiin pian viimeisen käyntikerran jälkeen. Kavioluun kääntymiskulma vaihteli 

ensimmäisellä käyntikerralla -3,1–38,8° ja viimeisellä käyntikerralla -1,6–27,8° välillä. 

Kavioluu on normaalisti samansuuntainen kavion etuseinämän kanssa, mutta joskus 

kulma voi olla jopa negatiivinen.35,36 Kavioluun kääntymiskulma ei korreloinut suoraan 

kavioluun palmaarisen kulman kanssa, vaikka normaalisti palmaarinen kulma kasvaa, 

kun kavioluu kääntyy kavion sisällä.37 Kavion etuseinämän proksimaalinen ja 

distaalinen paksuus ei myöskään suoraan korreloinut kavioluun kääntymiskulman 

kanssa. Distaalinen paksuus kuitenkin väheni kavioluun kääntymiskulman pienentyessä, 

kuten loogista onkin. Kavion etuseinämän proksimaalinen paksuus vaihteli 

ensimmäisellä käyntikerralla 9,5–16,7 mm:n välillä ja viimeisellä käyntikerralla 9,4–

15,6 mm:n välillä. Vähimmillään etuseinämän paksuus oli vähemmän kuin aiemmissa 

tutkimuksissa keskimäärin, mutta paksuus vaihtelee hevosen rodun ja säkäkorkeuden 

sekä kavion koon mukaan, joten vaihtelu voi johtua näistä tekijöistä.35,36 Kavion pohjan 

paksuus vaihteli ensimmäisellä käyntikerralla 6,3–16,8 mm:n välillä ja viimeisellä 

käyntikerralla 10,7–19,6 mm:n välillä. Viimeiselläkin käyntikerralla kavion pohjan 

paksuus oli vähimmillään vähemmän kuin normaalisti.36,37 Kavion pohjan paksuus 

vaihtelee todennäköisesti myös hevosen ja kavion koon mukaan. Kavioluun 

kääntymiskulma ja kavion pohjan paksuus ei korreloinut keskenään. Kavioluun 

kääntyessä kavioluun kärki siirtyy kohti kavion pohjaa ja kavion pohja yleensä ohenee 

silloin. Näin ei käynyt nyt säännönmukaisesti, vaan välillä pohjan paksuus oli suurempi 

kavioluun kääntymiskulman ollessa suurempi. Kavioluun putoamisetäisyys vaihteli 

ensimmäisellä kerralla 0,0–7,3 mm:n välillä ja viimeisellä kerralla 3,3–10,0 mm:n 
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välillä.  Kavioluun putoamisetäisyys ja pohjan paksuus eivät korreloineet keskenään. 

Korrelaation puute on hieman yllättävää, sillä loogisesti tiettyjen radiologisten 

parametrien tulisi korreloida keskenään. Syynä odottamattomiin löydöksiin 

röntgenkuvissa voivat olla virheet tai puutteet kuvien tulkinnassa ja parametrien 

mittauksessa tapahtuneet virheet. Kuvien tulkintaan voi vaikuttaa myös 

kuvaustekniikka, esimerkiksi kavion etuseinämän merkitsemättä jättäminen kaviota 

kuvattaessa. 

 

Kaviohoitona käytettiin sairaskengitystä hevosilla numero 6, 7 ja 8, pelkkää vuolua 

hevosella numero 4 ja vuolua ja kaviokipsausta hevosella numero 3. Kontrollihetkellä 

kaikki hevoset olivat palanneet normaalikengitykseen, eikä sairaskengitystä tai muuta 

kaviohoitoa ollut tarvinnut jatkaa kotona viimeisen käyntikerran jälkeen. Tämän 

perusteella noin puolen vuoden sairaskengitysjakso riitti palauttamaan kliinisen tilan 

niin, että normaalikengitykseen voitiin palata. Kaikki omistajat kokivat 

sairaskengityksen tai muun kaviohoidon hyödylliseksi hevoselleen kaviokuumeesta 

toipumiseksi. 

 

Tässä tutkimuksessa 80 % (4/5) hevosista toipui kaviokuumeesta eikä kaviokuume ollut 

uusiutunut yhdelläkään hevosella ennen kontrollikyselyä, joka suoritettiin noin vuoden 

kuluttua viimeisestä käynnistä klinikalla. Kaikkiaan 75 % hevosista (hevoset numero 4, 

6 ja 7) palasi entiseen käyttötarkoitukseensa. Hevonen, joka ei toipunut, lopetettiin jo 

pian viimeisen kontrollikäynnin jälkeen oireiden pahennuttua ja kavioluun 

kääntymiskulman lisäännyttyä koko ajan. Pitkäaikaisennuste tämän tutkimuksen 

mukaan oli hyvä verrattuna aikaisempiin tutkimuksiin.6-8 

 

Ontuma-aste oli suurin sillä hevosella, joka lopetettiin pian viimeisen käyntikerran 

jälkeen. Tämä tukee tutkimustulosta, jonka mukaan ontuma-aste on lievempi hevosilla, 

jotka selviävät kaviokuumeesta ja palaavat käyttöhevosiksi.6-9 Ontuma-aste  ei  

korreloinut suoraan kavioluun kääntymiskulman kanssa, mutta ontuma-aste kyllä 

pieneni kavioluun kääntymiskulman pienentyessä. Ontuma-aste oli usein suurempi 

niillä, joilla kavion pohja oli ohentunut, mikä on luonnollista. Ontuma-aste ja kavioluun 

putoamisetäisyys eivät täysin korreloineet keskenään eli ontuma-aste ei voimistunut 

aina kavioluun putoamisetäisyyden kasvaessa. 
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Tässä tutkimuksessa käyttöön palanneilla hevosilla kavioluun kääntymiskulma oli 

enimmillään 11°. Hevosella, joka lopetettiin pian viimeisen käyntikerran jälkeen, 

kavioluun kääntymiskulma lisääntyi tutkimuksen edetessä ja oli viimeisellä 

käyntikerralla 22,3°. Stickin ym. (1982) mukaan kaviokuumehevosen ennuste palata 

käyttöhevoseksi on huono, jos kavioluun kääntymiskulma on yli 11,5°, ja 

varauksellinen, jos kääntymiskulma on 6,8–11,5°.10 Crippsin ym. (1999) mukaan 

selviämisaste pienenee, jos kavioluun kääntymisaste on yli 20°.6 Tämän tutkimuksen 

tulokset tukevat näitä aikaisemmin tehtyjen tutkimusten tuloksia. Kavion pohjan 

paksuus ei suoraan korreloinut ennusteen kanssa. Kavioluun putoamisetäisyys 

viimeisellä käyntikerralla oli suurin (10,0 mm) hevosella, joka lopetettiin pian tämän 

jälkeen. Tämä on vähemmän kuin tutkimuksessa, jonka mukaan putoamisetäisyyden 

ollessa yli 14 mm selviämisennuste on alle puolet.6 

 

Kaviokuumehevosten hoidot suoritetaan Suomessa usein esitietojen, kliinisen 

tutkimuksen ja hoitovasteen perusteella ilman kavioiden röntgenkuvausta. Vaikka 

hevonen käytettäisiin kaviokuumeen alkuvaiheessa klinikalla, useat hevosenomistajat 

päätyvät hoitamaan ja teettämään jatkokengitykset kotitallilla sen sijaan, että toisivat 

hevosensa joka kerta klinikalle. Syynä voivat olla taloudelliset ja muut seikat, 

esimerkiksi pitkät etäisyydet tallien ja klinikoiden välillä. Kaikki hevosenomistajat eivät 

myöskään halua osallistua tutkimuksiin, koska he voivat kokea sen esimerkiksi liian 

sitovaksi. Osa tutkimukseen osallistuvista hevosista lopetettiin tutkimusaikana, eikä 

niitä voinut ottaa mukaan tulosten tarkasteluun, koska kyse oli tutkimuksesta, jossa 

nimenomaan seurattiin kaviokuumeesta toipumista pitkällä aikavälillä.  

 

Aineisto jäi tästä syystä erittäin suppeaksi ja tuloksia ei voinut käsitellä tilastollisesti. 

Tutkimukseen osallistuneita hevosia ei voinut myöskään jaotella erilaisiin ryhmiin 

taustatietojen, lähtötilanteen, käyttötarkoituksen tai kengitystavan mukaan. 

Tutkimuksessa ei ollut käytettävissä kontrolliryhmää. Kaviohoito kuuluu niin kiinteänä 

osana kaviokuumehevosen hoitoon, että muun muassa eettisistä syistä on mahdotonta 

järjestää kontrolliryhmää, jonka jäsenille kaviohoito jätettäisiin antamatta. Jos aineistoa 

olisi ollut riittävästi, kontrolliryhmänä sairaskengitetyille hevosille olisivat voineet 

toimia hevoset, joiden kaviot vain vuoltiin.  
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Kaikista hevosista ei löytynyt tutkimuslomakkeita täytettyinä kaikkien käyntien osalta. 

Tähän syynä voi olla eläinlääkäreiden ja muun henkilökunnan tietämättömyys 

tutkimuksesta tai siihen liittyvistä lomakkeista, tai papereiden joutuminen hukkaan. 

Tutkimukseen osallistuvia hevosia ei voinut kohdistaa vain yhden henkilön 

hoidettavaksi, jolloin tutkimuslomakkeiden täyttö olisi voinut olla luotettavampaa. Osa 

tutkimuslomakkeista oli myös puutteellisesti täytettyjä. Useimmiten lomakkeista puuttui 

tieto kaviohoidosta ja muista hoidoista. Potilasohjelmistossa hevosten potilastietoihin ei 

aina ollut kirjattu huolellisesti kaikkia tutkimuksia ja niiden löydöksiä, esimerkiksi 

ontuma-astetta ja varvaspulssin voimakkuutta. 

 

Röntgenkuvien tulkintaa vaikeutti ja tulosten luotettavuutta heikentää se, että kavioita ei 

aina merkitty samalla tavalla. Ypäjän Hevossairaala Oy:ssä kavioiden etuseinämää tai 

ruununrajaa ei merkitä röntgentiiviillä materiaalilla, koska röntgenkoneen arvot on 

säädetty niin, että kavion etuseinämä ja muut rakenteet ovat erotettavissa muuten. 

Kuitenkin joidenkin parametrien, etenkin eri rakenteiden etäisyyksien, tarkka 

mittaaminen oli välillä näistä kuvista vaikeaa. Joskus kaviot jätettiin merkitsemättä 

myös Yliopistollisen eläinsairaalan Hevossairaalassa. Parametrien mittaaminen 

kengitetystä tai kengättömästä kaviosta voi aiheuttaa tuloksiin pientä hajontaa. Myös 

mahdollinen kavioiden kipsaus (hevonen numero 3) vaikeutti ja teki jopa 

mahdottomaksi joidenkin parametrien mittauksen röntgenkuvista. Parametrien 

mittauksessa ei käytetty apuna korjauskertoimia, joita joissakin tutkimuksissa on 

käytetty.35 

 

Edellä mainituista tuloksia mahdollisesti vääristävistä tekijöistä huolimatta tämän 

tutkimuksen perusteella vaikuttaisi siltä, että sairaskengitys ja -vuolu ovat hyödyllisiä 

kaviokuumehevosen toipumisen ja käyttöennusteen kannalta. Ennustetta arvioitaessa on 

tärkeää ottaa huomioon hevosen kliininen tila ja ontuma-aste eikä tulkita vain 

röntgenkuvia. Röntgenkuvista on kavioluun kääntymiskulman lisäksi tärkeää arvioida 

kavioluun putoamisetäisyys ja kavion pohjan paksuus. Tutkimuksia etenkin eri 

sairaskengitysmenetelmien tehokkuuden vertailemiseksi tarvitaan lisää. 
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Liite A. 
 
Tutkijan kappale 
SUOSTUMUS KAVIOKUUMETUTKIMUKSEEN OSALLISTUMISESTA 
Tutkija: ELK Matleena Hietala puh: XXX-XXX XX XX 
 matleena.hietala@helsinki.fi 
 
Eläinlääketieteen kandidaatti Matleena Hietala tekee lisensiaatin tutkielmansa 
aiheesta ”Sairaskengityksen vaikutus hevosen kavion röntgenmuutoksiin sekä 
käyttöennusteeseen kaviokuumeesta kärsineellä hevosella”.  
Sairaskengityksen vaikutuksia kaviokuumeesta kärsineillä hevosilla on tutkittu 
maailmalla todella vähän. Sairaskengitys kuuluu kuitenkin usein kaviokuumeesta 
kärsivän hevosen hoito-ohjelmaan tärkeänä osana.  
Tämän takia olisi tarpeen saada tutkittua tietoa sairaskengityksen vaikutuksista. 
 
Etsimme tutkimukseen hevosia, jotka kärsivät kaviokuumeesta ja joilla kavioluu on 
kääntynyt taudin johdosta. Aineistoa kerätään sekä Yliopistollisen eläinsairaalan 
Hevossairaalassa Helsingissä että Ypäjän Hevossairaala Oy:ssä Ypäjällä.   
 
Tutkimukseen hyväksytyille hevosille tehdään kliininen yleis- ja ontumatutkimus, johon 
kuuluu myös kavioiden röntgenkuvaus. Tarvittaessa hevosesta otetaan verikokeet 
esimerkiksi insuliinin määrittämiseksi. Lisäksi hevonen sairaskengitetään, mikäli 
mahdollista käynnin yhteydessä, jolloin kavion asentoa korjataan. Hevonen tulee 
klinikalle kengitykseen tai kengitetään kotona 4–6 viikon välein. Kontrollikäynti 
hevossairaalassa pyritään tekemään 3 kk ja 6 kk kohdalla. Jokaisella kerralla hevosen 
omistaja/vastuuhenkilö täyttää kyselylomakkeen ja hevosta pyritään siis seuraamaan 
yhteensä 6 kk ajan. Tämän jälkeen omistaja arvioi vielä erillisellä lomakkeella hevosen 
toipumista kaviokuumeesta ja sen käyttöastetta. Tutkimukseen hyväksytyille hevosille 
ontumatutkimus ja röntgenkuvaus tehdään seurannassa ilmaiseksi. 
 
Kaikki tiedot tullaan käsittelemään täysin luottamuksellisesti ja niin, että yksittäistä 
hevosta ei voida tunnistaa tulosten raportoinnista. 
Omistajalla on oikeus vetäytyä pois tutkimuksesta missä tahansa vaiheessa. 
 
Olen lukenut yllä olevan tiedotteen ja saanut tietoa tutkimuksesta sekä suullisesti että 
kirjallisesti, ja minulle on tarjottu tilaisuus kysyä epäselvistä asioista.  
Haluan osallistua hevoseni kanssa tutkimukseen. 
 
HEVOSEN NIMI: _______________________________________ 
 
Aika ja paikka:   _______________________________________ 
 
Allekirjoitus:   _______________________________________ 
Nimenselvennys:  _______________________________________ 
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Liite B. 
 
KAVIOKUUMETUTKIMUS - KYSELYLOMAKE (omistaja täyttää) pvm: _____________ 
     käyntikerta: _______ 
Tutkija:  ELK Matleena Hietala puh: XXX-XXX XX XX
 matleena.hietala@helsinki.fi 
 
Tämän lomakkeen täyttää hevosen omistaja / hoitaja / muu vastuuhenkilö, ja mielellään joka 
kerta sama henkilö.  
 
Lomakkeessa kysytään tietoja hevosesta ja sen olosuhteista. Pyydämme teitä vastaamaan 
mahdollisimman rehellisesti esitettyihin kysymyksiin. Vastaukset käsitellään täysin 
luottamuksellisesti, ja niin, että yksittäistä hevosta ei voida tunnistaa.  
 
Lomake on tarkoitus täyttää joka kerta, kun tutkimukseen osallistuva hevonen tulee 
klinikkakäynnille kaviokuumeen takia. Ensimmäisellä käyntikerralla lomake on tarkoitus täyttää 
sen mukaan, mikä oli tilanne ennen hevosen sairastumista kaviokuumeeseen (viimeisin 
sairastumiskerta). Ensimmäisellä kerralla lomake tulee täyttää erityisen huolellisesti. 
 
Pyydämme teitä täyttämään lomakkeen myös seuraavilla käyntikerroilla huolellisesti. Tämä on 
tärkeää siksi, että Suomessa yksittäistenkin hevosten olosuhteet vaihtelevat paljon muun 
muassa vuodenaikojen mukaan ja koska kyseessä on pitkän aikavälin tutkimus, tapahtuu 
muutoksia seuranta-ajan aikana luultavasti kaikilla jonkin verran. 
 
OMISTAJAN TIEDOT 
Nimi: _________________________________________________________ 

Osoite: _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

Puh.nro: _________________________________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________ 

 Olen allekirjoittanut ”Suostumus tutkimukseen osallistumisesta” -lomakkeen.  
 
HEVOSEN TIEDOT 
Nimi:  _________________________________________________________ 

Rotu: _________________________________________________________ 

Sukupuoli:  tamma  ori  ruuna 

Syntynyt: ____.____._______  (____ v ____ kk) 
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TALLI- JA ULKOILUOLOSUHTEET 
 
Kuinka kauan hevosenne keskimäärin on tallissa päivittäin? ______ h / vrk 
 
Minkä tyyppinen talli on kyseessä?  

 karsina  pilttuu  pihatto  jokin muu; mikä? _________________________ 
 
Millainen lattia hevosenne karsinassa / pilttuussa / pihatossa on?  

 betoni  kumimatto  maapohja  jokin muu; mikä? _________________________ 
 
Millaisia kuivikkeita hevosellanne käytetään?  

 puru  turve  olki  jokin muu; mikä? _________________________ 
 
Kuinka paksu kuivikekerros keskimäärin on? ______ cm 
 
Kuinka kauan hevosenne keskimäärin on ulkona päivittäin? ______ h / vrk 
 
Millainen pohja hevosenne tarhassa on?   

 hiekka  multa   nurmi  lumi   jokin muu; mikä? _____________ 
 
Muita kommentteja: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
RUOKINTA 
 
Kuinka usein hevosenne ruokitaan?  

 1-2 kertaa vuorokaudessa  3 kertaa vuorokaudessa  4 kertaa vuorokaudessa 
 5 kertaa vuorokaudessa  yli 5 kertaa vuorokaudessa 

 
Kerro tähän sanallisesti hevosenne ruokinnasta (mainitse ainakin käytetyt ruoka-aineet 
käytettyine määrineen): 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
Muita kommentteja: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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KÄYTTÖTAPA JA -ASTE 

Millaisessa käytössä hevosenne on? (täytä sekä a) että b) -kohdat) 
a)  harrastehevonen  kilpahevonen  lemmikki  siitoshevonen 
b)  ratsu   kouluratsu   esteratsu  

 kenttäratsu   matkaratsu   ratsastuskouluratsu  
 ravuri   montéhevonen  valjakkohevonen 
 jokin muu; mikä? _______________________________ 
 ei urheilukäytössä; lemmikki / siitoshevonen 

 
Kuinka usein hevostanne keskimäärin liikutetaan? 

 1-2 kertaa viikossa   3-4 kertaa viikossa   5-7 kertaa viikossa 
 harvemmin kuin kerran viikossa; kuinka usein? ____________________________________ 

 
Kuinka paljon hevostanne keskimäärin liikutetaan kerralla? 

 alle tunti  1-2 tuntia  yli 2 tuntia  
 
Millaisella pohjalla hevostanne yleisimmin liikutetaan? 

 maneesipohja  hiekka  sora  asfaltti  nurmi  pelto  
 jokin muu; mikä?________________________________  

 
Kuinka paljon hevosenne liikkuu tarhassa? 

 ei lainkaan      vähän      jonkin verran      melko paljon      paljon      en osaa sanoa 
 
Muita kommentteja: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
KIVUN JA ONTUMISEN ARVIOINTI 
 
Kuinka kivulias hevosenne mielestänne on tällä hetkellä? 

 ei lainkaan      vähän      jonkin verran      melko paljon      paljon      en osaa sanoa  
 
Kuinka paljon hevosenne mielestänne ontuu tällä hetkellä? 

 ei lainkaan      vähän      jonkin verran      melko paljon      paljon      en osaa sanoa 
 
Muita kommentteja: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Liite C. 
 
KAVIOKUUMETUTKIMUS - KLIININEN TUTKIMUS -LOMAKE (ELL täyttää)  2011-2012 
Tutkija:   ELK Matleena Hietala puh:XXX-XXX XX XX
 matleena.hietala@helsinki.fi 
 
Hevosen nimi: _______________________________________________________________ 

Omistajan nimi: ______________________________________________________________ 

 
Tämä on ______. käyntikerta tutkimukseen osallistuttaessa.  Edellinen käynti ______ viikkoa 
sitten. 
 
Kaviokuumehistoria:    ei ole sairastanut kaviokuumetta aikaisemmin 

  on sairastanut kaviokuumetta aikaisemmin, mutta parantunut 
välillä 

  on sairastanut kaviokuumetta aikaisemmin, mutta ei ole 
parantunut välillä 

    ei tiedossa 
 
Aiemmat kaviokuume-episodit 
Kommentit: 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
Nykyinen kaviokuume-episodi 
Anamneesi: 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
Sairauden kesto (viimeisin sairastumiskerta): ____v ____ kk ____vk ____vrk             ei tiedossa 
 
Säkäkorkeus:  ______ cm    mitattu   arvioitu     ei mitattu 
 
Paino: ______ kg   punnittu   mitattu   arvioitu        ei punnittu /mitattu
  
Insuliini: ______ U / ml   määritetty    ei määritetty 
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Kuntoluokka (ks. liite 1):    1         2         3       4         5         6         7         8           9   
 
Kaulan harjanne (ks. liite 2):   0        1   2          3   4         5   
 
Supraorbitaalinen rasva:   ei ole   on; vähän   on; pullottava  
 
Ontuma-aste (ks. liite 2):   0         1        2         3         4 
  
Hevosen asento seistessä:   normaali   nojaa taaksepäin     kaikki jalat ruumiin alla
    muita huomioita: ___________________________________ 
 
Painonsiirto puolelta toiselle:   ei   kyllä   
 
Digitaalipulssi:    ei tunnu   normaali   pulsoiva  
 
Ruununraja:   normaali   painunut kuopalle paikoin  

  painunut kuopalle ympäriinsä  
Kavion lämpöisyys:   kylmä   normaali   kuuma  
 
Kavion pinnan uurteet:   ei uurteita   uurteita havaittavissa  
 
Kavioluun tunkeutuminen kavion pohjan läpi:    ei   kyllä 
  
Kaviopihtitutkimus:   ei arista   aristaa   
 
Kavion pohjan koko: leveys ______cm x pituus ______ cm   mitattu   ei mitattu 
 
Kavion korkeus ruununrajasta pohjaan: ______ cm   mitattu   ei mitattu 
 
Ruununrajan ympärysmitta: ______ cm    mitattu   ei mitattu 
 
Kuinka monessa jalassa kaviokuumeeseen viittaavia muutoksia on?  

  1   2   3   4   
 
Missä jalassa / jaloissa muutoksia on? 

  oej   vej   otj   vtj   
 
Kuinka kivuliaalta hevonen vaikuttaa tällä hetkellä? 

  ei lainkaan     vähän       jonkin verran       melko paljon       paljon  
 
Muita kommentteja kliiniseen tutkimukseen liittyen: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Muu hoito: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
Muita kommentteja tapaukseen liittyen: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
Hoitanut eläinlääkäri: 
_____________________________________________________________________ 

 
KENGITYS 
 
Hevonen kengitetään kaviokuumeen vuoksi nyt ______. kerran (viimeisin sairastumiskerta). 
 
Mitä kengitystapaa tapauksen hoidossa käytettiin? 

_____________________________________________________________________________ 

 
Muita kommentteja: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
Kengittäjä: 
_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

  



 

58 
 

Liite 1:  Kuntoluokitus 

 

 
 

numeer
inen 
kuntolu
okka 

sanallinen 
kuntoluokka 

kaula lavat säkä kyljet lantio, kuve hännäntyvi 

1 hyvin huono luiset 
rakenteet 
nähtävissä; 
tuntuu hyvin 
luiselta 

luiset 
rakenteet 
helposti 
nähtävissä ja 
tuntuvat 
teräviltä 

luiset rakenteet 
helposti 
nähtävissä; ei 
rasvaa; 
partaveitsimäin
en 

kylkiluut 
helposti 
nähtävissä ja iho 
uppoaa 
kylkiluiden väliin 

selkänikamat 
nähtävissä, 
nikamahaarak
keet tuntuvat 
teräviltä 

lantio ja 
hännäntyvi 
helposti 
nähtävissä 

2 todella laiha luiset 
rakenteet 
nähtävissä; 
riutuneen 
näköinen 

luisten 
rakenteiden 
reunat voi 
hahmottaa 

säkä selvästi 
erottuva, ei 
juuri rasvaa 
sään ympärillä 

kylkiluut 
prominentit, iho 
uppoaa vähän 
kylkiluiden väliin 

vähän rasvaa 
selkärangan 
ympärillä, 
nikamahaarak
keet tuntuvat 
pyöreiltä 

lantion luut ja 
hännäntyvi 
silmin 
nähtävissä 

3 laiha laiha, ohut 
lihaskerros, ei 
rasvaa  

lavat 
korostuneet, 
hieman 
rasvaa mutta 
ei niin paljon 
kuin olisi 
toivottavaa 

säkä ohut ja 
korostunut, 
vähän rasvaa 
sään ympärillä 

ohut rasvakerros 
kylkiluiden 
päällä, 
kylkiluiden 
ääriviivat silmin 
nähtävissä 

rasvaa 
selkänikamien 
ympärillä 
mutta 
selkäranka 
kuitenkin 
helposti 
nähtävissä, 
poikkihaarakk
eet eivät 
tunnettavissa 

hännäntyvi 
prominentti, 
lantioluut 
pyöreät mutta 
kuitenkin 
nähtävissä 

4 hieman 
laiha 

jonkin verran 
rasvaa, ei 
selvästi laiha 

lavat eivät 
selvästi laihat 
ja jonkin 
verran rasvaa 

säkä ei selvästi 
laiha, pehmeät 
reunat, mutta 
prominentti 

ääriviivat juuri ja 
juuri silmin 
nähtävissä 

jonkin verran 
selkälinjan 
yläpuolella 

rasvaa 
tunnettavissa 

5 hyvä kaula yhtyy 
pehmeästi 
muuhun 
kehoon, 
jonkin verran 
rasvaa 

lavat yhtyvät 
pehmeästi 
muuhun 
kehoon 

säkä pehmeän 
pyöreä 

kylkiluut eivät 
nähtävissä 
mutta helposti 
tunnettavissa 

selän tasossa hännäntyven 
ympärillä oleva 
rasva tuntuu 
hieman 
”sienimäiseltä” 

6 hieman 
pullea 

rasva helposti 
tunnettavissa 

rasvakerros 
tunnettavissa 

rasva 
tunnettavissa 

rasva kylkiluiden 
päällä tuntuu 
”sienimäiseltä” 

voi olla pieni 
ura sisäänpäin 

rasva 
hännäntyven 
ympärillä 
pehmeää ja 
tunnettavissa 

7 pullea rasvakertymiä 
kaulalla 
nähtävissä 

lapojen 
takana 
rasvakertymä 

säkää peittävä 
rasvaa kiinteää 

yksittäiset 
kylkiluut 
tunnettavissa 

voi olla pieni 
ura sisäänpäin 

rasva 
hännäntyven 
ympärillä 
pehmeää ja 
pyöristynyt 

8 lihava kaula selvästi 
paksuuntunut 

lavat samassa 
tasossa muun 
kehon kanssa 

säkää 
ympäröivä alue 
rasvan 
täyttämä 

kylkiluita vaikea 
tuntea 

selvä ura 
sisäänpäin 

hännäntyvi 
hyvin pehmeä ja 
vetelä 

9 todella 
lihava 

rasva 
pullottaa 

rasva 
pullottaa 

rasva pullottaa rasvaa 
epätasaisesti 
kylkiluiden 
päällä 

selvä ura 
sisäänpäin 

rasva pullottaa 
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Liite 2:   Kaulan harjanne 
0 Ei harjannetta silmin nähtävissä eikä tunnettavissa. 
 
1 Ei harjannetta silmin nähtävissä mutta harjanne tunnettavissa. 
 
2 Harjanne nähtävissä ja tunnettavissa, rasvakertymä melko tasaisesti jakautunut 

pään ja säkän väliselle alueelle. Harjanteesta saa kiinni kädellä ja sitä voi 
heilutella puolelta toiselle. 

 
3 Harjanne suurentunut ja paksuuntunut, rasvakertymä vallimaisesti kaulan 

keskialueella. Harjanteesta saa kiinni kädellä, mutta se ei enää taivu puolelta 
toiselle yhtä helposti. 

 
4 Harjanne todella suurentunut ja paksuuntunut, siitä ei saa kiinni yhdellä kädellä 

eikä se taivu puolelta toiselle. Harjanteessa voi olla poikittaisia ”ryppyjä”. 
 
5 Harjanne on niin suuri, että se painuu jommallekummalle puolelle.  
  

 
  
Liite 3: Ontuma-aste Obelin asteikolla 
0  Ei havaittavia muutoksia. 
 
1 Seistessään hevonen nostelee etujalkojaan taukoamatta. Hevosen kävellessä 

ontuminen ei ole selvää. Hevosen ravatessa askel on lyhyt ja jäykkä. 
 
2 Hevosen kävellessä se liikkuu halukkaasti, mutta askel on jäykkä ja tyypillinen ja 

kaviokuumehevoselle. Hevonen ei vastusta etujalkojen nostamista. 
 
3 Hevonen liikkuu haluttomasti ja vastustaa etujalkojen nostamista. 
 
4 Hevonen liikkuu vain pakotettaessa. 
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Liite D. 
 
KAVIOKUUMETUTKIMUS  - KONTROLLILOMAKE (puhelinkysely) pvm:____________ 
 
Tutkija:  ELK Matleena Hietala puh:XXX-XXX XX XX
 matleena.hietala@helsinki.fi 
 
Tämän lomakkeen avulla suoritetaan kontrollikysely puhelimitse jokaiselle tutkimukseen 
osallistuneelle omistajalle hevosen voinnin kontrolloimiseksi tutkimuksen päätyttyä.  
 
OMISTAJAN TIEDOT 

Nimi: _________________________________________________________ 

Osoite: _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

Puh.nro: _________________________________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________ 

 

HEVOSEN TIEDOT 

Nimi:  _________________________________________________________ 

Rotu: _________________________________________________________ 

Sukupuoli:  tamma  ori  ruuna 

Syntynyt: ____.____._______  (____ v ____ kk) 

 

KAVIOKUUMEESTA TOIPUMINEN 
 
Viimeisin käynti klinikalla tutkimukseen liittyen: ______________________________ 
 
Jatkettiinko hevosenne hoitoa kaviokuumeen suhteen viimeisen käyntikerran jälkeen? 

 kyllä, kotona   kyllä, klinikalla   ei 
Jos vastasitte kyllä, sisältyikö jatkohoitoon jokin / joitakin seuraavista vaihtoehdoista? 

 sairaskengitys tai muu kaviohoito   lääkehoito   laihdutus 
 jokin muu, mikä: ______________________________________________________ 

Jos vastasitte kyllä, kuinka kauan hoitoa jatkettiin?_____________________________ 
 
Käytittekö hevostanne uudelleen kontrolliröntgenkuvissa viimeisen käyntikerran jälkeen? 

 kyllä   ei 
 
Onko hevosenne sairastanut kaviokuumetta uudelleen viimeisen käyntikerran jälkeen? 

 kyllä   ei 
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Onko hevosenne mielestänne oireeton kaviokuumeen suhteen tällä hetkellä? 
 kyllä   ei 

 
Kuinka kivulias hevosenne mielestänne on tällä hetkellä? 

 ei lainkaan      vähän      jonkin verran      melko paljon      paljon      en osaa sanoa  
 
Kuinka paljon hevosenne mielestänne ontuu tällä hetkellä? 

 ei lainkaan      vähän      jonkin verran      melko paljon      paljon      en osaa sanoa 
 
Millaisessa käytössä hevosenne on tällä hetkellä? (täytä sekä a) että b) -kohdat) 
a)  harrastehevonen  kilpahevonen  lemmikki   
siitoshevonen 
b)  ratsu   kouluratsu   esteratsu  

 kenttäratsu   matkaratsu   ratsastuskouluratsu  
 ravuri   montéhevonen  valjakkohevonen 
 jokin muu; mikä? _______________________________ 
 ei urheilukäytössä; lemmikki / siitoshevonen 

 
Kuinka usein hevostanne keskimäärin liikutetaan? 

 1-2 kertaa viikossa   3-4 kertaa viikossa   5-7 kertaa viikossa 
 harvemmin kuin kerran viikossa; kuinka usein? 

_______________________________________________ 
 
Kuinka paljon hevostanne keskimäärin liikutetaan kerralla? 

 alle tunti  1-2 tuntia  yli 2 tuntia  
 
Millaisella pohjalla hevostanne yleisimmin liikutetaan? 

 maneesipohja  hiekka  sora  asfaltti  nurmi  pelto  
 jokin muu; mikä?________________________________  

 
Kuinka paljon hevosenne liikkuu tarhassa? 

 ei lainkaan      vähän      jonkin verran      melko paljon      paljon      en osaa sanoa 
 
Koitteko sairaskengityksen tai muun kaviohoidon hyödylliseksi hevosenne kannalta 
kaviokuumeesta toipumiseksi? 

 kyllä   ei 
 
Muita kommentteja: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 
 


