
Olivia postia 8.1.2015 

Hei kaikki! 
  
Ja oikein hyvää tätä vuotta! Toivottavasti joulunpyhät sujuivat rentouttavasti. 
  
Tommi soitteli Olivian kuulumisia. Tammamme voi muuten hyvin, mutta ruoka ei oikein ole viime päivinä 
maittanut. Tommi kertoi, että treenilenkillä jalka nousee entiseen malliin, eikä Olivia ole laihtunut tai 
muuttunut millään tavalla huonon näköiseksi, ainoastaan osa ruuista meinaa jäädä syömättä. Syöminen on 
kilpahevoselle äärimmäisen tärkeää, jotta hevosen herkkä ruoansulatuselimistö pysyy kunnossa, joten 
tallilla seurataan hyvin tarkasti kaikkien hevosten syöntiä ja yleiskuntoa. Olivia on ollut kova tyttö syömään 
tähän asti, onneksi, sillä sen takia Tommi ja Raisa työntekijöineen huomasivat heti, että nyt on jotain 
muuttunut Olivian olossa, kun ei ruat maistu. 
  
Olivia menee käymään klinikalla huomenna perjantaina 9.1., ja eläinlääkäri Leena Väihkönen tutkii 
tammamme. Tommi epäilee, että Olivialla saattaa olla mahahaava, joten kliinisen tutkimuksen 
lisäksi hevosemme maha tähystetään (tähystys on ainoa tapa todeta mahahaava aukottomasti). Tommi 
lupasi soittaa uudestaan klinikkakäynnin jälkeen, ja tiedotan löydöksistä heti kun mahdollista. 
   
Miten Tommi sitten osasi mahahaavaa epäillä? Hevosen äkillinen syömättömyys ilman muita oireita on yksi 
mahahaavan oireista. Oireet taudissa ovat kuitenkin hyvin moninaiset, joten diagnoosi on joskus varsinaista 
salapoliisin työtä. Mahahaava on kuitenkin hyvin yleinen sairaus, joidenkin tutkimusten mukaan jopa 90% 
kilpahevosista on mahahaavaan liittyviä muutoksia). Se liittyy hevosten fysiologiaan, sillä hevonen on tehty 
syömään jatkuvasti pieniä annoksia, mikä ei aivan täysin treenattavan hevosen elämässä toteudu, lisäksi 
valjastus ja kovaa ravaaminen altistavat mahahappojen nousulle väärään paikkaan tekemään tuhojaan. 
Toisaalta mahahaavaa tavataan myös laiduntavilla varsoilla, eli pelkästään treenausta ei voida syyttää 
mahahaavan yleisyydestä. 
   
Hyvä uutinen on se, että vaikka Olivialla mahahaava todettaisiinkin, niin kyseessä on kuitenkin hoidettavissa 
oleva ja yleinen vaiva, johon on myös tehokkaita lääkkeitä. Olivian ei siis tarvitse kärsiä kipuja, eikä 
treenaaminen tai kilpaileminen ole vaarassa, kunhan vatsan herkkyys otetaan hevosen hoidossa huomioon. 
   
Tätäkin tämä hevosenomistaminen välillä on, huolta hevosesta. Onneksi Olivian päivittäisestä hoidosta 
vastaavat rautaiset ammattilaiset ja käytettävissä ovat myös erinomaiset eläinlääkärit. Korostan kuitenkin, 
että vielä mitään diagnoosia ei ole tehty, vaan meidän pitää odottaa huomiseen ja antaa eläinlääkärin 
tehdä työnsä. Olivia saa joka tapauksessa varmasti parhaan mahdollisen hoidon. 
   
terveisin, 
Johanna 
  
p.s. Mikäli hevosen mahahaava kiinnostaa, niin Suomen Hevosenomistajien Keskusliiton sivuilta 
juttuarkistosta löytyy kirjoittamani (vielä tyttönimelläni Virtanen) artikkeli aiheesta. Linkki arkistoon: 
http://www.shkl.net/lehti/artikkelit/ . Juttu löytyy lehdestä Hevosenomistaja 3/09 otsikolla Mahahaava. 
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