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SISÄLTÖ

➤ INTAKE 

➤ Nesteen saanti 

➤ OUTPUT 

➤ Virtsa 

➤ Uloste 

➤ Haihtuminen 

➤ Hikoilu
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VETTÄ 60 %  
= 300 litraa 500 kg hevosella

Intrasellulaarista 200 litraa

Ekstrasellulaarista 100 litraa

Interstitiaali- ja imuneste 35 litraa

Transsellulaarinen neste 30 litraa

HKR % 

=veren solut 

sh 34-43 

lv/pv 35-48

PLASMA 

95% H2O Plasma 

4-6 % kokonaispainosta 

Noin 25 litraa
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INTAKE

OUTPUT

Hikoilu 

Haihtuminen

Virtsa 

20-55%

Uloste 

30 - 55%
Juoma 85% 

Ruoka 5% 

+Metabolinen 10%

Uloshengitys

15 - 40 % 

ei näkyvää hikoilua
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NESTETASAPAINO
➤ Veden saannin ja poistumisen 

välillä elimistössä vallitsee 
tasapaino (+/- 2 %) 

➤ Nesteen puute - jano 

➤ Poistuminen - virtsa 

➤ Hiki, haihtuminen, uloste 

➤ Lämpötila, kosteus 

➤ Urheiluhevosella vapaaehtoisella 
juomisella voi olla ratkaiseva 
merkitys menestykseen
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VEDEN TARVE
➤ Tallioloissa asuvat 2 - 4 litraa / kg ruuan kuiva-aine 

➤ Vaihtelua pureskelun määrän vuoksi, syljen määrä 

➤ Karkea kuiva-heinä vs. pelletit 

➤ Groenendyk et al 1988:  

➤ viisi lv 

➤ ka paino 427kg 

➤ 14 pv, vedensaanti (juominen, ruuan mukana, metabolinen)  

➤ 27,6 litraa eli 64,4 ml/kg, ulkolämpö 16-25 C, kosteus 55,4-75,5 

➤ Virtsa 9,9 litraa (23,2 ml/kg), uloste 7,2 litraa (16,9 ml/kg) 

➤ 6,5 litraa/100 kg kesäisissä olosuhteissa
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VEDEN JUONTI

➤ Lämpötila 5° - 16° C 

➤ 44-61 ml/vrk 

➤ 19,8 - 27,5 l /450 kg  

➤ Lämpötila 25° C 

➤ 70 ml/vrk 

➤ 31,5 l / 450 kg 

➤ Lämpötila 13° -> 25°C 

➤ Juominen lisääntyi 15 - 20 %

REED: Equine Internal Medicine
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JUOMINEN
➤ Varsat eivät juo vettä aluksi, varhaisimmat havainnot on tehty 3 

vkon ikäisillä (juovat maitoa 20% painostaan) 

➤ Laiduntavat hevoset  saapuvat veden äärelle usein iltapäivällä 
koko lauman kera 

➤ Käyvät vesipisteellä vähintään kerran päivässä.  

➤ Kaukana laiduntavat voivat käydä jopa vain 72 tunnin välein. 
Namib hevoset voivat selvitä jopa 100 tuntia ilman vettä 

➤ Hevonen laittaa juodessaan huulet veden pinnan alle ja tekee 
alipaineen suuhun liikuttaen kieltä ja sitten nielaisemalla noin 
sekunnin välein, korvat heilahtaa kun nielaisee 

➤ Juominen on sosiaalinen tapahtuma ja kestää noin 30 min
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JUOMINEN

➤ Vapaa ruoka ja juoma - 89% hevosista joi 10 min ennen - 30 
min jälkeen väkirehun syömisen (Sufit et al, 1985) 

➤ Hevoset, jotka valitsevat mutaisen veden puhtaan sijasta, 
voivat pyrkiä korjaamaan mineraalivajetta (McGreevy, 1996) 

➤ Häiriökäytökset 

➤ Liika juominen - diabetes insipidus, cushing, ripuli, 
turhautumista aiheuttavat olosuhteet (tylsistyminen), liika 
suolan syöminen (salt-licking), primaarinen psykogeeninen 
liikajuominen (yleisempi kuin salt-licking)
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ADH = ANTIDIUREETTINEN HORMONI ELI VASOPRESSIINI

➤ Aivolisäke erittää antidiureettista hormonia (ADH), joka saa 
munuaiset vähentämään veden eritystä ja tuottamaan 
konsentroidumpaa virtsaa 

➤ Ensimmäinen stimulus ADH:n eritykseen on plasman 
hyperosmolaliteetti, niinkin pieni muutos kuin 1% 

➤ ADH:n erityksen kynnystä ei ole hevosella tarkkaan tunnettu 

➤ 24h terveiden ponien pitäminen ilman vettä johti                   
n. 8 mOsm/kg  (287 —> 295 mOsm/kg) nousuun eli       
noin 3 % osmolaliteetin nousuun plasmassa, joka johti 
ADH:n nousuun 1,53 pg/ml —> 4,32 pg/ml
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VEREN PAINEEN VAIKUTUS
➤ Verenpaineen muutosta mittaavia 

reseptoreita löytyy valtimoista ja 
sydämen eteisistä 

➤ Reagoivat epäsuorasti plasman määrään 
mittaamalla painetta 

➤ Paineen lasku aiheuttaa ADH:n 
erityksen näiden reseptoreiden 
välittämän tiedon avulla vaikka plasman 
konsentraatiossa ei tapahtuisi muutosta 

➤ ADH:n eritys lisääntyy myös stressin 
vuoksi
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RENIINI-ANGIOTENSIINI-ALDOSTERONI
➤ Verenpaineen laskiessa munuaisista erittyy reniiniä 

➤ Verenkierrossa reniini pilkkoo maksan tuottamasta 
angiotensiinin esiasteesta angiotensiiniä 

➤ Angiotensiini supistaa verisuonia ja siten lisää verenpainetta 

➤ Angiotensiini saa aldosteronierityksen lisääntymään 
lisämunuaisissa ja antidiureettisen hormonin erittymisen 
aivolisäkkeestä 

➤ Andosteroni vähentää natriumin ja veden eritystä virtsaan ja 
näin nostaa verenpainetta
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JANON TUNNE 1
➤ Ilmaisee elimistön tarvitsevan nestettä 

➤ Syntyy, kun elimistön vesipitoisuus 
vähenee, suolapitoisuus kasvaa ja 
veren tilavuus pienenee 

➤ Hevosella janon tunne syntyy kun 
plasman määrä vähenee ja plasman 
osmolaliteetin nousee (3% saa aikaan 
janon tunteen) 

➤ Muutokset havaitaan verisuonten ja 
sydämen painereseptoreissa ja 
hypotalamuksen 
suolapitoisuusherkissä reseptoreissa

pixabay
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JANON TUNNE 2
➤ Säädellään pääsääntöisesti plasman konsentraatiomuutosten kautta 

➤ Ihmisellä janon tunteen kynnys plasman konsentraation 
kohoamisen oli 2 - 5 mOsm/kg isompi kuin ADH:n eritykselle 

➤ Jano on kontrolloitu osmosensitiivisten reseptoreiden avulla 
hypotalamuksessa (lähellä osmoreseptoreita, joissa ADH eritetään) 

➤ Janon tunteet kaikkia mekanismeja ei ole täysin selvitetty 

➤ Ponit joivat, kun 

➤ plasman osmolaliteetti nousi 3 % 

➤ plasman Na pitoisuus nousi n. 5% 

➤ plasman pitoisuus väheni 6 %
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KYLLÄ HEVONEN TIETÄÄ? OSAAKO ANNOSTELLA ELEKTROLYYTIT ITSE?

➤ Suolan syönti hevosella ei ole niin hyvin kontrolloitua kuin 
veden juonti - syövät suolaa toisinaan liikaa 

➤ Vedenjuonnin säätelyä on tutkittu enemmän kuin 
suolatasapainon säätelyä 

➤ Jos suolaa on vapaasti tarjolla, useimmiten hevoset syövät sitä 
enemmän kuin on tarve 

➤ Veden juomisen säätely tarkempaa 

➤ Huomioi urheilevat hevoset

15

VESIKUPPI
➤ Automaattikuppi - voi olla ettei hevonen 

juo tarpeeksi ja etenkin urheilun jälkeen 
kannattaa tarjota vettä myös ämpäristä. 
Virtaus automaattikupista yli 10 litraa/
minuutti. Kannattaa mitata useamman 
kerran vuodessa. 

➤ PUHDAS 

➤ Makuhaitat 

➤ Muoto, korkeus 

➤ Sijainti 

➤ Kappalemäärä/hevonen 

➤ Jotkut hevoset liottavat heinää kupissa

Kuvat Johanna Virtanen
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JUOMISTA HÄIRITSEVÄT TEKIJÄT
➤ Poskien haavaumat - hampaiden aiheuttamat haavat? Kipu 

➤ Hammasvaivat - perifeerinen karies - vihlooko esim. kylmä vesi? 

➤ Nielun ongelmat ? 

➤ Mahahaava ? 

➤ Asento - niskakipu 

➤ Sää -kylmät olosuhteet - kylmä vesi (lämmin sää - lämmin vesi) 

➤ Neofobia - maku, haju 

➤ Juoma-astia - liian vähän vettä astian pohjalla ja hevonen ei nää 
ympärilleen - voi vähentää juomista
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NESTETARVE KASVAA

➤ Urheilu 

➤ Matkustaminen 

➤ Imetys 

➤ Tiineys 

➤ Ripuli 

➤ Helle - kuumat olosuhteet 

➤ Stresi

pixabay

ELEKROLYYTTITARVE KASVAA
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➤ Ruuan puutteen vaikutus veden kulutukseen 

➤ 4 päivää normaali ruokinta, 4 päivää ruuan puute 

➤ Ruuan puutteessa veden kulutus laski heti 16% ja pysyi 
alhaisena 

➤ Neljän päivän jälkeen hevosilla oli lievä dehydraatio 
laboratoriotulosten (PCV, TPP, electrolytes, osmolality and 
triglycerides) mukaan 

➤ Ruuan kulutuksella on merkittävä vaikutus veden kulutukseen
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HIKI
➤ Hikirauhasia esiintyy hevosella kauttaaltaan 

ihossa - sekä karvattomilla että karvaisilla alueilla 

➤ Tarkoituksena viilentää kehoa ja estää 
ylikuumeneminen 

➤ Hien määrälliseen tuottoon vaikuttavat monet 
seikat: urheilun intensiteetti, ympäröivät 
olosuhteet, nestetasapainotaso, akklimatisaatio 
(ilmalaan sopeutuminen) 

➤ Hevosen hiki on hypertonista (tai isotonista) 

➤ Voimakas hien eritys urheilusuorituksen 
yhteydessä voi aiheuttaa merkittävän ioni 
vajauksen, joka johtaa mm. lihasten 
ionitasapainon muutoksiin ja siten lihasten 
toimintahäiriöihin (lannehalvaus)

20



HIKI
➤ Vettä 

➤ Elektrolyytit - natrium, kloridi, kalium, 
magnesium, kalsium 

➤ Koostumus: Cl 5,4 g, Na 2,7 g, K 1,6 g, 
Mg 0,07g, Ca 0,3 g/litra hikeä (myös Fe, 
Cu, Zn) (hevostietokeskus) 

➤ Plasmaa väkevämpää - Na, K, Cl  

➤ Jopa 10-15 litraa tunnissa 

➤ Elektrolyyttien menetys on merkittävää 
urheilusuorituksen aikana 

➤ Vaahtoava hiki - lateriini (proteiini) pixabay
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➤ Hikoilun määrää ja koostumusta määritettiin erilaisissa sääoloissa 

➤ 5 täysiveristä hevosta (3-6-v.), olosuhtet: CD=viileä, kuiva, huoneenlämpö 
(20°C RH45-55%), HD=kuuma ja kuiva (T32°-34°C, RH 45-55%), HH= 
kuuma ja kostea (T32°-34°C, RH 80-85%) 

➤ Urheilusuoritus oli 50% VO2max 

➤ Hikoilua mitattiin urheilun aikana ja sen jälkeen 30 min 

➤ Hikoilun määrä CD 7,9 ± 0,7 litraa, HD 9,9 ± 0,5 litraa ja HH 6,6 ±1,2 litraa 

➤ Eri olosuhteissa hien koostumus oli eri ja urheilusuorituksen aikana 
koostumus muuttui 

➤ Osmolaliteetti ja Na oli korkein HD ryhmässä ja matalin CD ryhmässä
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➤ 4 kpl lv ravuri ruunia, 3-8 v., 431-531 kg. Heinä, kaura ruokinta. Na saanti 32 mg/kg 

➤ Kolmivaiheinen testi: 1. vaihe- 25,5 min ei-maksimaalista liikuntaa, 2. vaihe karsinalepo, 3. 
vaihe 26 min liikuntaa sisältäen ravia 2600 m 90% VO2max. 

➤ Toistettiin 3 kertaa —> +20°C, + 35°C ja + 35° C/nesteytys 

➤ Mitattiin paino ennen ja jälkeen. Virtsan eritystä mitattiin 2 päivää ennen ja jälkeen testin 

➤ Veren- ja rektaalilämpö kohosi suorituksessa ja merkittävästä verrattuna +20° C ja +35° C 

➤ Hevoset menettivät 2% ruuminpainosta urheilun aikana (10 litraa/500 kg) 

➤ Plasma proteiini konsentraatio kohosi urheilun aikana ja jäi koholle 2 h jälkeen rasituksen, 
vaikka vettä tarjolla. Palautuivat normaalille tasolle 26 h urheilun jälkeen 

➤ Nestetasapainon tasaaminen tapahtui pääasiassa virtsan erityksen vähenemisellä, 
veden juonti ei lisääntynyt merkittävästi 

➤ Tutkimus osoitti, että 38 g suolan saannilla menee useita päiviä ennen kuin tasapaino 
saavutetaan urheilusuorituksessa hikoilun jälkeen. Täten voidaan suositella urheilupäivänä 
lisättäväksi suolaa ruokintaan ja tämä lyhentää palautumista
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➤ Transepidermal water loss (TEWL) - ihon läpi haihtuminen 

➤ TEWL vaikuttaa ikä, sukupuoli, kuntoluokka 

➤ Rotu vaikuttaa haihtumiseen 

➤ Tutkimuksessa oli neljää eri rotua ja tutkittiin neljää eri 
vartalon kohtaa (niska, lantio, inguinaalialue, huulen seutu)
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KULJETUS JA NESTETASAPAINO

➤ 600 km matka, dataa kerättiin 8 tunnin matkan jälkeen ja 6 
tuntia matkustuksen päättymisen jälkeen 

➤ Data: vesi ja elektrolyytit (natrium, kalium, kloori) intake ja 
output, paino, ruuan kulutus 

➤ Vettä oli tarjolla koko kuljetuksen ajan, mutta eivät juoneet 
riittävästi 

➤ kuljetuksen jälkeen dehydraatio oli 3%, ruuan kulutus oli 
laskenut 6 h matkustuksen jälkeen 

➤ Matkustus vaikutti vesi- ja elektrolyyttitasapainoon vielä 6 
tuntia matkustuksen jälkeen

25

➤ Pitkä kuljetus, kuuma sää 

➤ Mitattiin dehydraatiota, stressireaktiota, veden kulutusta 
kuljetuksen aikana ja 30 tuntia sen jälkeen 

➤ Kuljetus vedellä ja ilman/ tarhaus vedellä ja ilman kontrollina 

➤ Pitkä kuljetus 8 h välein tunnin tauko - 10 min vettä tarjolla 

➤ Vettä saaneiden ryhmien kortisoli pysyi vakaava, kun taas 
vedettömien ryhmissä kortisolipitoisuus kohosi 

➤ Tarhaus tarhassa ilman varjoa - nestehukka oli voimakasta 

➤ Terveiden hevosten kuljetus kuumissa olosuhteissa ilman vettä 
24 h johtaa vakavaan nestehukkaan

KULJETUS JA NESTETASAPAINO
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SÄÄTILA
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STRESSIN VAIKUTUS NESTETASAPAINOON

➤ ADH on hevosella myös stressihormoni 

➤ Huulipuristin, letkutus ja rasitus saivat ADH:n koholle 

➤ Kortisoli 

➤ Lisää virtsan eritystä 

➤ Stressireaktio 

➤ Juomattomuus, ripuli, hikilu, lisääntynyt hengitys, kuljetus, 
kuumuus
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NESTETASAPAINON MÄÄRITTÄMINEN HEVOSELLA
➤ KTA - kapillaarien täyttymisaika, alle 2 s 

➤ Limakalvot - kuiva/kostea 

➤ Ihopoimu - normaalisti palautuu heti, jää ryppyyn => nesteenvajaus 

➤ Silmä  

➤ kornean pinta - kyynelten tuotto vähenee 

➤ kuopalla ”sunken eyes” 

➤ Verinäyte 

➤ HKR  —> perna 

➤ Elektrolyytit (Na, K, Cl) 

➤ TPP - total plasma protein 

➤ Virtsan määrä, väri 

➤ Ulosteen koostumus 

➤ Yleisolemus: sulkeutunut, syömättömyys
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LIMAKALVOT JA KTA = KAPILLAARIEN TÄYTTYMISAIKA
KTA alle 2 sek

Limakalvot 

- kosteat 

- vaaleanpunaiset 

- KTA
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IHOPOIMU
Lievä nestevajaus 5% = melko kuivat limakalvot,  KTA 3 s, ihopoimu hidastunut 

Keskinkertainen nestevajaus 10 % = kuivat limakalvot, ihopoimu hidas, KTA yli 3 s 
Vakava 15 % = hyvin kuivat limakalvot, iho jää poimulle, KTA yli 4 s, hevonen on heikko

Dehydraatio% * paino(kg) * 10  

= nestehukka  ml 

—> 5%*500 kg*10= 25000 ml=25 litraa
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VERIARVOJEN MUUTOKSET
➤ Na - natrium 

➤ koholla ☞ veden puute, ripuli, suolamyrkytys 

➤ matala ☞ ripuli, munuaisen toimintahäiriöt, hypotoninen nesteytys, hevosella hikoilu 

➤ Cl - Kloridi 

➤ koholla ☞ veden puute 

➤ matala ☞ liiallinen veden saanti 

➤ K - Kalium -  

➤ koholla ☞ ravinnosta, munuaisongelmat 

➤ matala  ☞ liika nesteytys, ripuli, hevosella hikoilu 

➤ T-prot 

➤ suurentuneet pitoisuuden kuivumisen yhteydessä 

➤ Alb 

➤ suurentuneet pitoisuuden viittaavat kuivumiseen
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NESTEPUUTTEEN KORJAUS

➤ Pelkkä vesi ei auta 

➤ Ei voi juoda, jos ei ole elektrolyyttejä - elimistö ”laimenee” liikaa 

➤ Natrium-vaje urheilun jälkeen kohenee nopeammin hevosilla, 
jotka kieltäytyvät juomasta 

➤ Elektrolyyttien avulla myös vesi imeytyy paremmin 

➤ Dehydraation haittoja mm. ummetusähky, urheilusuorituksen 
heikkeneminen 

➤ Hevosella hyvä kapasiteetti säästää vettä ja elektrolyyttejä 
konsentroimalla virtsaa (virtsa on pääpoistumisreitti K ja Cl) 

➤ Vakavassa dehydraatiossa hikoilu loppuu, mikä huonontaa 
merkittävästi hevosen lämmönsäätelyä
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OSMOOTTISUUS -LIIKAA, LIIAN VÄHÄN VETTÄ VAI SOPIVASTI

ISOTONIEN LIUOS

H2O

HYPERTONINEN LIUOS

HYPOTONINEN LIUOS

H2O

H2O
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ELEKTROLYYTTIEN ANNOSTELU
➤ Liian vähän on haittaa 

➤ Liika rasittaa myös elimistöä 

➤ Liiallinen annostelu lisää veden tarvetta yli 
normaalin eli raikasta vettä aina tarjolla 

➤ Etukäteen ennen kilpailua?  

➤ Etukäteen ennen matkustusta? 

➤ Aina urheilusuorituksen jälkeen, kuumalla 
säällä ja matkustuksen yhteydessä 

➤ Operaatiosta toipuva hevonen - tarkkaile veden 
juontia 

➤ ELÄINLÄÄKINTÄ: 1.Nesteen laatu, 2. 
Nopeaus ja määrä 3. nesteytyksen riittävyyden 
arviointi 4. turvallisuuden rajat nesteytykselle
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➤ Na tarve päivässä - 0,4 - 0.8 mEq/kg eli        200 -400 
mEq/500 kg 

➤ eli 6-12 g/vrk 

➤ Urheileva hevonen voi menettää Na 500 - 1000 mEq/tunti 

➤ eli 15-30 g 

➤ 1 g pöytäsuolaa sis. Na n. 17 mEq 

➤ 50 -75 g lisäys NaCl = Na 850 - 1275 mEq 

➤ Turvallinen ja helppo tapa 

➤ Heinä valtainen ruokinta takaa yleensä riittävän K ja Cl 
saannin

ELEKTROLYYTTIEN ANNOSTELU

pixabay
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ELEKTROLYYTTIEN ANNOSTELU
➤ Kaliumin vaje voi syntyä, kun hevonen ei saa heinää tai on 

ruokahaluton (anoreksia) 

➤ Munuaisten talteenotto järjestelmä ei ole hyvä, joten jos saanti 
on heikko, niin kalium vajetta voi syntyä 

➤ Eli kun ruuan syönti on heikkoa, voi lisätä kaliumin myös 
elektrolyyttiepätasapainoa korjaamaan 

➤ KCl 1 g = 15 mEq  eli 25-50 g KCl = K 375 - 750 mEq
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YHTEENVETO
➤ Varmista, että hevosella on mahdollisuus säilyttää hyvä nestetasapaino 

➤ Puhdista vesikupit säännöllisesti 

➤ Pidä tarjolla vettä useammassa vesipisteessä 

➤ Tarkista automaattikuppi päivittäin 

➤ Pidä tarjolla suolakivi - tallissa ja laitumella tai annostele suola ruokinnan yhteydessä 

➤ Syötä elektrolyyttejä aina raskaan urheilun jälkeen, matkustuksen jälkeen ja kuumalla säällä 

➤ Varmista, että vettä on aina tarjolla 

➤ Opeta hevoselle herkkujuoma, jota mielellään juo - opeta silloin kun hevonen terve/hyvinvoiva 

➤ Tarjoile herkkuvettä aina tarvittaessa 

➤ Järjestä mahdollisuus päästä varjoon halutessaan 

➤ Huomioi mahdollisten lääkitysten vaikutus virtsan eritykseen ja siten lisääntynyt veden tarve 

➤ Opettele arvioimaan hevosen nestetasapaino  

➤ Hälytys: KTA yli 2 sek, limakalvot kuivat, iho jää koholle yli 2 sek, uloste menee 
kuivaksi
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KIITOS! annamari.olbricht@gmail.com
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SUOLAA PURKISTA
➤ Mineraalisuolat 

➤ Pansuola, koostumus: Natriumkloridi 57%, kaliumkloridi 
28%, magnesiumsulfaatti 12% 

➤ Pansuola 57 g NaCl / 100 g - KCl 28 g/100 g 

➤ Seltin suola 40% NaCl, 35 % KCl 

➤ Merisuola - ruokasuolan kaltainen (häviävän vähän Ca, K, Mg) 

➤ Vuorisuola 95% NaCl
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LÄHTEET
➤ https://hevostietokeskus.fi/dataflow/hevostietokeskus/files/

media/
tietosivu_elektrolyyttitasapainon_palauttaminen_597.pdf 

➤ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9561689/ 

➤ https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/1975/82/
elainane.pdf?sequence=1
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VEDEN TARVE - ALUSTAVAT AJATUKSET
➤ Mihin? 

➤ Kuinka paljon? 

➤ Mitkä tekijät vaikuttavat? 

➤ Mitkä estävät? 

➤ Liian vähän - syyt 

➤ Liikaa - syyt 

➤ Iän vaikutus - pikku varsa 

➤ Siitostamma 

➤ Sääolot 

➤ Milloin janon tunne? 

➤ Milloin janon tunne loppuu? 

➤ Millä mitata kuivumista?
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➤ 50 työhevosta Pakistanista, lämpötilat 30-44°C 

➤ Mitattiin ihopoimua, limakalvojen kosteutta, plasman 
osmolaliteettia, veden juontia 

➤ Hevoset, joilla oli kohonnut plasman osmolaliteetti, joivat 
enemmän, kun vettä oli saatavilla 

➤ Ihopoimu-testi tai limakalvojen kosteus ei ollut tämän 
tutkimuksen mukaan pätevä testaamaan dehydraation astetta 
verrattuna plasman pitoisuuksien määrittämiseen
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