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Hevosjalostuksen perusta

• Terveet hevoset

• Mahdollisuus lajityypilliseen elämään

• Elinvoimainen rotu

• Perinnöllinen edistyminen

• Laji/rotukohtaiset jalostustavoitteet

– Suorituskyvyn kehitys



Yleistä

• Eri roduilla huomattava määrä erilaisia perinnöllisiä sairauksia

• Jatkuvasti uutta tietoa

• Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamiseksi hevosen 
on täytettävä määritellyt rakenne- ja terveysvaatimukset 
jalostusarvostelussa 
– Mikäli jalostusluokkaan merkityn hevosen jälkeläisillä todetaan haitallinen perinnöllinen vika tai 

sairaus, Suomen Hippoksen jalostusvaliokunta voi poistaa hevosen jalostuskäytöstä



Miten jalostusohjelmat huomioi? 

• Huomioitavia oreilla:

– Kivekset

– Hampaat

– Hengitystiet

– Ihottuma

– Osteokondroosi (lv, sh ja ratsut)

– Kaviorustoluutuma (sh)

http://www.hippos.fi/files/14056/Rakenne_ja_terveysvaatimukset1512
15.pdf 

http://www.hippos.fi/files/2878/JALOSTUSHEVOSTEN_RAKENNE-_JA_TERVEYSVAATIMUKSET_2012.pdf


• SH-ori voidaan hyväksyä jalostusarvostelussa vain poikkeuksellisen 
hyvän kilpailumenestyksen perusteella         

I-palkinnolla palkitut oriit

– Juoksija-suunnalla oriin tulee täyttää I-palkinnon 
palkintosummavaatimukset
• voittosumma 4-vuotiaana 40 000 euroa, 5-vuotiaana 60 000 euroa sekä 6-vuotiaana ja sitä 

vanhempana 100 000 euroa 

– R, P ja T- suunnilla kilpailu- ja suorituskoevaatimukset

– Muutokset ilmoitetaan selkeästi jalostusarvostelussa ja ne laskevat 
pisteytystä. Oritta ei palkita 
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Esimerkki: sh-ori ja osteokondroosi



Miten jalostusohjelmat huomioi? 

• Ratsuilla ja poneilla lisäksi rotukohtaisia sairauksia
– Alkuperämaan jalostusohjesääntö määrittelee

• Esimerkiksi?
– Shetlanninponi: kesäihottuma, kaihi, takapolvien lateraalinen luksaatio & polvilumpion 

hakautuminen 

– New Forest: kaihi, myotonia (synnynäinen lihasjäykkyys)

– Connemara: HWSD (kavioiden irtoseinämäisyys oireyhtymä)

Alkuperämaan kantakirja ohjaa



Yleistä

• Yksinkertaisesti periytyvä
– Myotonia (New Forest-ponit)

– Lethal white –oireyhtymä (Paint-hevoset)

• Monitekijäinen
– Osteokondroosi

– Kesäihottuma

• Kynnysominaisuudet
– Geneettinen alttius ylittyy

• Monitekijäisissä ympäristötekijöiden rooli korostuu
– Olosuhteet, liikunta, ruokinta



Yleistä

• Dominoiva / resessiivinen

• Sukupuoleen sitoutunut

• Hypätä sukupolven yli

• Yksilö kuolee ennen syntymää

• Vaikuttaa haitallisesti myöhemmin



Yleistä

• Sukulaistumisen vaikutus
– Todennäköisyys haitallisten resessiivisten alleelien esilletuloon kasvaa

– Heterotsygotia estää

• Täytyy tunnistaa sairaat / kantajat

– Huomiointi jalostussuunnittelussa

• Ei tarpeen poistaa kaikkia kantajia, sillä heterotsygotia suojaa



• Kasvavilla hevosilla esiintyvä ortopedinen 
kehityshäiriö
– Luutuvan ruston verisuonituksessa tapahtuu muutoksia

• Muutokset voivat kehittyessään aiheuttaa niveleen 
esimerkiksi kystan tai irrallisen luu- tai 
rustokappaleen (ns. irtopala)
– Vaikuttaa heikentävästi käyttöominaisuuksiin, 

kilpailumenestykseen ja uran pituuteen

– Varsojen irtopalakuvaukset ja –leikkaukset ovat useille 
kasvattajille jo rutiinia
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Osteokondroosi



• Yleinen lämminverisillä ratsuilla ja ravureilla 
sekä täysiverisillä

– Lämminveriroduilla esiintymisfrekvenssi  
25  30 %, eräissä tutkimuksissa jopa 50 %

• Harvinainen poneilla ja kylmäverisillä

– 62 %:lla Pohjois-Saksan kylmäverihevosista 
(N=167) muutoksia, näistä 27 %:lla muutos 
näkyi röntgenkuvassa irtopalana

• Esiintyvyys nousussa karsivasta valinnasta 
huolimatta 
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Osteokondroosi



Osteokondroosi

• Tausta osin vielä tuntematon

– Perimä

– Ympäristötekijät 
• Ruokinnan epätasapaino tamman tiineysaikana ja 

varsan kasvaessa

• Liikunnan epätasapaino suhteessa ruokintaan

• Varsan nopea kasvu
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Perinnöllisyys

•H2 vaihtelee suuresti, ero isompi kuitenkin 
eri nivelten kuin eri rotujen välillä
• Kintereellä yleisesti korkeimmat 0,1 - 0,5

•Uusien molekyyligenetiikan 
mahdollistamien keinojen odotetaan 
ymmärtävän enemmän perinnöllisistä 
tekijöistä



Perinnöllisyys

• Taustalla huomattava määrä geenejä eri kromosomeissa

– Lokukset ovat nivel– ja rotukohtaisia

• Osteokondroosia ei ole järkevää käsitellä yhtenäisenä sairautena, vaan 
eri nivelten muutoksilla on osittain eri perinnöllinen tausta

• Ei voida valita vain yksittäisiä muutoksia

– Yleistyessä kaikki frekvenssit kasvaa



Oikea takapolvi – ei muutoksiaSaman hevosen vasen takapolvi -
osteokondroosimuutoksia
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Osteokondroosi suomenhevosilla

Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3

Hevosia yht. 654 889 261

Hevosia joilla muutoksia ≥ 1 111 91 33

17% 10% 13%

• 17 %:lla nuorista suomenhevosista od-muutoksia



Periytyvyysasteita
- lineaarinen isämalli Ryhmä 1
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Kinner (0,03 – 0,35)

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

Heritabiliteetti

Takapolvi (0,09 – 0,54)

Etujalkojen birkeland (0,07–0,48)

Takajalkojen birkeland (0,02–0,21)

Etujalkojen kavionivel (0,12–0,55)



Periytyvyysasteita
- lineaarinen isämalli Ryhmä 1
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0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

Heritabiliteetti

Etujalkojen vuohisen etupinta
(0,03 – 0,23)

Etujalkojen sääriluun etupinta
(0,07 – 0,40)

Takajalkojen vuohisen etupinta
(0,03 – 0,24)

Takajalkojen sääriluun etupinta
(0,08 – 0,41)



Osteokondroosi –
alttius sairastua

• Yksilön sukulaisilla korkeampi riski sairastua kuin populaatiossa 
keskimäärin

– Esiintymisfrekvenssi 5 % (kintereen od-muutokset sh:lla), h2 0,4  
sairaiden yksilöiden sukulaisten riski kaksinkertainen



Osteokondroosi –
vaikutus suorituskykyyn?

• Suorituskyvyn kannalta positiiviset ominaisuudet ei 
todennäköisesti riippuvaisia od:sta

– Yksilö suorittaa muutoksista huolimatta

• Moniperintäinen sairaus

– Osa vaikuttaa positiivisesti suorituskykyyn

• Nopea kasvu, kehitys, varhainen valmennus



Osteokondroosi

• Alttius sairastumiseen geneettistä

• Voiko taustalla olla geneettisiä korrelaatioita?

• Hyväksytäänkö normaaliksi, että luustosta ja rustosta irtoaa 
paloja?

• Kuluja omistajalle, leikkausriski hevoselle, treenitauko 



Kesäihottuma

• Polttiaisten aiheuttama yliherkkyys

– Voimakas kutina, voi hangata ihon rikki

• Kivulias ja elämää rajoittava hevoselle, työläs ja kallis 
omistajalle

– Suuri vaikutus hyvinvointiin

• Yleistyy huolestuttavasti mm. suomenhevosilla

• Tausta tuntematon

– Geneettisiä tekijöitä



Muita?

• Kongenitaalinen myotonia (New Forest- ponit)

– Synnynnäinen lihasjäykkyys

• HWSD (Connemara-ponit)

– Kavioiden perinnöllinen irtoseinämäisyysoireyhtymä

• Skeletal atavism (Shetlanninponit)

– Kääpiökasvuisuus

• Geenitestit kantajien löytymiseksi on jo



Geenitestaus

• Lisääntyvissä määrin tulevaisuutta

• Uusia tutkimuslöytöjä

• Uusia kaupallisia testejä jatkuvasti

• Tammojen testaaminen

– Tärkeää erityisesti resessiivisten ominaisuuksien osalta



Rotukohtaiset erot

• Iso kansainvälinen rotu - suljettu populaatio
• Lämminverinen ravihevonen – suomenhevonen

• Tervettä verta ulkoa? 

• Monimuotoisen geneettisen pohjan turvaaminen



Kasvatetaan parhaita mahdollisia yksilöitä, mutta 
muistetaan kasvattajan vastuu sekä syntyvästä 

yksilöstä että koko rodun tulevaisuudesta


