
Zylkène Equine

Hevosen stressin 
hallintaan 



Katsaus hevosen stressiin



Mitä on stressi?

• Kahdenlaista stressiä: akuuttia ja kroonista

• Akuutti stressi vaste on välttämätön 
selviytymismekanismi – se valmistaa hevosta 
pakenemaan tai puolustautumaan 

• Pitkäkestoinen stressi vaikuttaa haitallisesti koko 
elimistöön. Esim.,se yhdistetään vatsan haavaumiin 
hevosella ja se vaikuttaa myös oppimiseen ja muistiin. 



Miksi hevoset stressaavat?

• Hevoset ovat sosiaalisia 
laumaeläimiä, jotka 
tukeutuvat lauman 
yhteistyöhön

• Sosiaalisuus, yhteistyö, 
jatkuva syöminen ja 
liikkuminen ovat tärkeitä 
hevosen henkiselle 
hyvinvoinnille ja terveydelle. 



Stressin aiheuttajia

• Trailerissa matkustaminen
• Koppilepo
• Vuoleminen/kengitys
• Klippaus
• Uusi ympäristö
• Opetus ajoon/ratsutus
• Eläinlääkäri
• Hampaiden hoito



Miten hevonen ilmentää 
stressiä?

• Kroonisesti stressaantunut 
hevonen näyttää stressiä monin 
eri tavoin

• Useat ahdistuvat
• Osa vaikuttaa rauhallisilta, 

mutta ovat ahdistuneita
• Osa pärjää stressin kanssa 

muita paremmin



Miten vaikuttaa 
ahdistuneisuuteen?



Miten vaikuttaa 
ahdistuneisuuteen?

• Käytösterapia 
• Ahdistuksen lääkitseminen (myyntilupa?)
• Vapaakaupanvalmisteet (ei lääkkeeksi 

rekisteröidyt) 
• Yksistään tai yhdistettynä



Käytökseen liittyvät 
valmisteet

• Magnesium valmisteet
• Kasvisperäiset tuotteet
• Tryptofaanivalmisteet
• Sedatiivit (lääkkeet)



Lääkkeet

• Kaikki käytökseen vaikuttavat lääkkeet 
lisäävät välittäjäaineiden vaikutusta 

keskushermostossa 



Välittäjäaineet

• Kun signaali saapuu presynaptiseen hermon päähän, 
välittäjäaineita vapautuu synapsirakoon ja kiinnittyvät 
potsynaptisen hermon reseptoriin

• Resptorin ionikanavat avautuvat tai sulkeutuvat 
riippuen signaalista

• Käytökseen vaikuttavat lääkkeet 
vaikuttavatvälittäjäaineiden avulla hermosolua 
stimuloivasti (agonisti) lamauttavasti (antagonisti) 
antagonists)





Välittäjäaineet

• Noradrenaliini
• Dopamiini
• Serotoniini
• GABA                  
• muut



Miten asemoida Zylkène?

• Zylkène on eturintaman ratkaisu 
ahdistuneisuuteen (stressiä aiheuttavat 
tilanteet, ympäristön muutos, koppilepo ym.).

• Hevoset, jotka saivat Zylkèneä kliinisen 
tutkimuksen aikana, olivat helpompia käsitellä 
ja oppivat myös nopeammin. 



MITÄ ON ZYLKENE?



Zylkènen® kehittäminen alkoi 
yksinkertaisesta kysymyksestä

Miksi vauvat ovat niin rauhallisia rintaruokinnan jälkeen?

AVO 16



Alfa-kasotsepiini

Peptideiksi 
lohkominen

Trypsiinillä 
hydrolysointi Konsentroiminen

Kaseiini Alfa-kasotsepiini

Maito



Zylkène® eristetään maidosta

• Alfa-kasotsepiinia on molekyyli, joka tukee 
vastasyntyneiden rentoutuneisuuttamista 
imettämisen jälkeen

• Zylkène on hyvin maistuva

AVO 18



Zylkène – GABA agonisti

• Zylkene vaikuttaa GABA agonistina
• Sitoutumalla GABA reseptoriin, se vaikuttaa 

kuten GABA 
• Mitä GABA on? –> Gamma Amino Butyric Acid; 

tärkein inhibitoorinen välittäjäaine aivoissa.
• GABA vähentää eksitaatiota, mahdollistaen näin 

hevosen tottumisen epämukaviin tai 
epätavallisiin tilanteisiin





 

Älä käytä sanoja:
• Hoitaa
• Ahdistus
• Stressi
• Annos
• Kirjallinen > suullinen

Käytä :
• Tukea
• Totuttaa
• Tilanne
• Ylläpitää normaalia 

käyttäytymistä

Zylkène

• Ei voida pitää lääkkeenä. 
• Täydennysrehu, jonka antaminen saattaa 

helpottaa epätavallisten tilanteiden kohtaamista



mitä ZYLKENE EQUINE on?



Zylkène Equine

• Turvallinen ratkaisu hevosen kokemaan ahdistukseen ja 
stressiin liittyviin tilanteisiin

• Tukee hevosen selvitymistä stressaavissa tilanteissa 
kohentamalla keskittymistä ja oppimista 

• Dopingvapaa, (Hippos? FEI?)

• Maustettu, helposti annettavassa pulverimuodossa 



Zylkène equine kliininen koe



Ei sivuvaikutuksia

• Läpäissyt toksikologiset kokeet 
• Ei vaikutusta muistiin
• Ei sedatiivista vaikutusta 
• Ei riippuvuutta 
• Ei teratogeenisia vaikutuksia ensimmäisessä tai 

toisessa sukupolvessa. 



Miten käyttää ZYLKENE EQUINEa?



Miten käytän ZYLKENE EQUINE:a?

• Omenan makuinen valmiste
• Sekoita ruokaan
• Kerran päivässä
• 2mg/kg
• 20 pussin laatikossa

Zylkene 
Equine 
1000 mg

500 kg asti

Yli 500 kg

1 pussi / vrk

2 pussia / vrk



Miten käytän ZYLKENE 
EQUINE:a?

• Lyhytkestoinen stressi
– Koppilepo
– Kuljetukset
– Eläinlääkärin vierailut
– Ympäristön muutokset
– Vieroitus



Miten käytän ZYLKENE 
EQUINE:a?

• Pitkäkestoinen stressi
– Käytöshäiriöt (box walking, head shaking)
– Käsittelyongelmat
– Ylireagointi arkisiin tapahtumiin (normaalit 

äänet tai visuaaliset kohteet ym.)



Miten käytän ZYLKENE 
EQUINE:a?

• Lyhytaikainen stressi
– Aloita 2 päivää aiemmin ennakoitavaa stressaavaa 

tapahtumaa

• Pitkäkestoinen stressi
– Aluksi 20 vrk ajan: tilannearviointi
– Voidaan toistaa kuuri, mikäli tarpeen
– Parhaimmillaan yhdistettynä käytösterapiaan
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