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1	JOHDANTO	
	
	
Tämä	eläinlääketieteen	lisensiaatin	tutkielma	koostuu	kirjallisuuskatsauksesta	ja	

tutkimusosuudesta.	 Tutkimuksen	 tavoitteena	 oli	 kerätä	 tietoa	 umpihoitojen	

käytöstä	 suomalaisilla	 lypsykarjatiloilla.	 Työssä	 on	 käsitelty	 sekä	

mikrobilääkkeellisiä	umpihoitovalmisteita,	että	vetimessä	mekaanisena	tulppana	

toimivia	 valmisteita.	 Tutkimus	 toteutettiin	 osana	 laajempaa	

umpeutuskäytänteisiin	 ja	 vedinsairauksiin	 liittyvää	 tutkimusta,	 mutta	 tässä	

työssä	 on	 keskitytty	 ainoastaan	 umpihoitovalmisteiden	 käyttöön,	 ja	 siihen	

vaikuttaviin	seikkoihin.	

	

Kirjallisuuskatsaukseen	 on	 koottu	 umpihoitohin	 liittyviä	 hyötyjä	 ja	 haittoja	 eri	

näkökulmista.	 Umpihoidot	 ovat	 tehokas	 ja	 helppo	 tapa	 sekä	 uusien	

utaretulehdusten	ennaltaehkäisyyn,	että	jo	olemassa	olevien	tulehdusten	hoitoon.	

Antibioottien	 käyttöön	 liittyy	 kuitenkin	 lisääntyvä	 huoli	 mikrobilääkkeille	

resistenttien	 bakteerikantojen	 lisääntymisestä,	 ja	 tietyissä	 maissa	

mikrobilääkettä	sisältävien	umpihoitojen	käyttöä	pyritäänkin	vähentämään.	

	

Umpihoitokäytäntöjä	 suomalaisilla	 lypsykarjoilla	 ei	 ole	 tutkittu	 aikaisemmin,	 ja	

arvioita	 umpihoitojen	 käyttömääristä	 Suomessa	 on	 ollut	 vaikeaa	 antaa.	

Suomalaisen	maidontuotannon	rakenne	on	muutoksessa	tuotannon	keskittyessä	

yhä	 suurempiin	yksiköihin,	 samalla	kun	pienten	karjojen	määrä	vähenee.	Tässä	

tutkimuksessa	 haluttiin	 selvittää	 umpihoitokäytäntöjen	 eroja	 eri	 kokoisissa	

karjoissa.	Ennakko-oletuksena	oli,	että	suurin	osa	suomalaisista	lypsykarjatiloista	

käyttää	 selektiivistä	 umpihoitoa.	 Lisäksi	 oletettiin	 että	 suuremmissa	 karjoissa	

käytetään	 mikrobilääkkeellistä	 umpihoitoa	 isommalle	 osalle	 lehmistä	 kuin	

pienissä	karjoissa.			
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2	KIRJALLISUUSKATSAUS	

	

2.1	Umpihoitojen	merkitys	
	

Lypsylehmien	 utareiden	 hoitaminen	 paikallisesti	 pitkävaikutteisilla	

mikrobilääkkeillä	umpeutuksen	yhteydessä	on	maailmanlaajuisesti	yleinen	tapa.	

Umpihoitojen	 tarkoituksena	 on	 hoitaa	 olemassa	 olevat	 utaretulehdukset	 ja	

ennaltaehkäistä	 uusia	 infektioita	 (katsauksessa	 Bradley	 ja	 Green	 2004).	

Umpeutus	onkin	hyvä	ajankohta	 infektioiden	hoitamiselle,	 sillä	maidon	varoajat	

eivät	 aiheuta	 taloudellisia	 menetyksiä	 (kirjassa	 Blowey	 ja	 Edmondson	 2010).	

Näin	 ollen	 umpeuttaessa	 voidaan	 käyttää	 pitkävaikutteisia	 mikrobilääkkeitä	

suurilla	pitoisuuksilla,	 jolloin	myös	hoitovasteet	ovat	 lypsykaudella	hoitamiseen	

verrattuna	paremmat	(kirjassaan	Blowey	ja	Edmondson	2010).	Umpihoidot	ovat	

karjanhoitajan	kannalta	helppo	kertahoito,	sekä	verrattain	edullisia	tuottajalle.		

	

Uusien	 infektioiden	 ennaltaehkäisystä	 umpeenpanon	 yhteydessä	 tekee	

merkittävää	 se,	 että	 riski	 utareen	 infektoitumiselle	 on	 kohonnut	 umpeenpanon	

jälkeen	 ja	 juuri	 ennen	 poikimista	 (Neave	 ym.	 1950).	 Esimerkiksi	 Dingwell	 ym.	

(2004)	 havaitsivat	 tukimuksessaan,	 että	 11	 %	 neljänneksistä	 infektoituu	

umpikaudella.	Tutkittavissa	neljänneksissä	ei	käytetty	umpihoitoja.	

	

Toisaalta	utare	voi	parantua	infektioista	umpikaudella.	Rajala-Schultz	ym.	(2009)	

tekemässä	 tutkimuksessa	 69	 %	 neljänneksistä,	 jotka	 todettiin	 positiivisiksi	

koagulaasinegatiivisen	stafylokokin	(KNS)	suhteen	umpeenpanon	yhteydessä,	oli	

poikimisen	 yhteydessä	 negatiivisia.	 Kyseisissä	 neljänneksissä	 ei	 käytetty	

umpihoitoja.	 Mikrobilääkkeellä	 umpihoidetuista	 neljänneksistä	 vastaava	 osuus	

oli	 84	%.	 Samassa	 tutkimuksessa	 myös	 genotyypitettiin	 maitonäytteiden	 KNS–

lajeja	pulssikenttägeelielektroforeesilla,	ja	havaittiin	että	samassa	neljänneksessä	

saattoi	olla	umpeenpanon	ja	poikimisen	hetkillä	eri	KNS–lajit,	mikä	viittaa	siihen	

että	 neljännes	 on	 parantunut	 ja	 infektoitunut	 uudestaan	 umpikauden	 aikana	

(Rajala-Schultz	ym.	2009).		
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2.2	Riskitekijöiden	vaikutus	utareen	infektoitumiseen	
	

Lehmä–,	 utare–	 ja	 neljänneskohtaisia	 riskitekijöitä	 utareen	 infektoitumiselle	

umpikaudella	 on	 pyritty	 kartoittamaan	 useissa	 tutkimuksissa.	 Esimerkiksi	

lehmän	korkea	poikimakerta	lisää	riskiä	utareen	infektoitumiselle	sekä	kliiniselle	

utaretulehdukselle	 tulevalla	 lypsykaudella	 (Pinedo	 ym.	 2012).	 Eräiden	

tutkimusten	 mukaan	 riski	 kliiniselle	 utaretulehdukselle	 seuraavalla	

lypsykaudella	 on	 kohonnut,	 jos	 lehmän	 poikimakerta	 on	 kolme	 tai	 suurempi	

(Green	ym.	2002,	Whist	ym.	2006).	

	

Lehmäkohtainen	maitotuotos	 umpeenpantaessa	 ja	maidon	 vuotaminen	 parteen	

umpikaudella	 vaikuttavat	 utareen	 infektoitumisen	 riskiin	 (Rajala-Schultz	 ym.	

2005,	Gott	ym.	2016).	Gott	ym.	 (2016)	 tekemässä	 tutkimuksessa	havaittiin,	että	

maidon	 vuotaminen	 umpikaudella	 yhdistyi	 kohonneeseen	 utareen	

infektoitumisen	 riskiin	 ensikoilla,	 mutta	 useasti	 poikineilla	 vaikutusta	 ei	

tutkimuksessa	 havaittu.	 Rajala-Schultz	 ym.	 (2005)	 taas	 määrittivät	

tutkimuksessaan,	 että	 jokainen	 12,5	 kg	 rajan	 ylittävä	 5	 kg	 nousu	 päivittäisessä	

maitotuotoksessa	 umpeenpantaessa	 nostaa	 vähintään	 77	 %	 riskiä	 sille,	 että	

utareessa	on	ympäristöperäisen	bakteerin	aiheuttama	 infektio	poikiessa.	Ennen	

umpeenpanoa	 maitotuotosta	 pystytään	 laskemaan	 lypsytiheyden	

harventamisella	(Newman	ym.	2010,	Gott	ym.	2016).		

	

Dingwell	 ym.	 (2004)	 tutkivat	 lehmä–	 ja	 neljänneskohtaisten	 tekijöiden	

vaikutusta,	 ja	 huomasivat	 että	 rikkoutunut	 vetimenpään	 iho	 ja	 keratiinitulpan	

hidas	 muodostuminen	 nostivat	 riskiä	 utareen	 infektoitumiselle	 umpeenlaiton	

yhteydessä.	Keratiinitulpan	merkitystä	on	käsitelty	tarkemmin	kohdassa	2.6.	

	

Mielenkiintoista	on,	että	Bradley	ym.	(2015)	tekemässä	laajassa	eurooppalaisessa	

tutkimuksessa	 ei	 pystytty	 yhdistämään	 mitään	 nauta-	 tai	 neljänneskohtaisia	

tekijöitä	 kohonneeseen	 infektioriskiin	 umpikaudella.	 Sen	 sijaan	 tutkimuksessa	

havaittiin	paljon	karjakohtaisia	eroja,	ja	pohdittiin	tilatason	tekijöiden	merkitystä	

infektoitumisriskiin	(Bradley	ym.	2015).	

	



	 4	

2.3	Umpihoitokäytännöt	
	

Umpihoitokäytännöt	vaihtelvat	huomattavasti	niin	maa-	kuin	karjakohtaisestikin.	

Maailmalla	 keskustelua	 on	 herättänyt	 se,	 onko	 kannattavampaa	 hoitaa	 aina	

kaikki	 umpeenpantavat	 lehmät	 mikrobilääkkein,	 vai	 hoitaa	 ainoastaan	 lehmät	

joiden	utare	on	 infektoitunut	 (selektiivinen	umpihoito).	Kysymystä	voi	 lähestyä	

eri	 näkökulmista,	 esimerkiksi	 mikrobilääkeresistenssin,	 nautojen	 hyvinvoinnin	

tai	taloudellisten	näkökohtien	kannalta.	

	

Rutiininomainen	 kaikkien	 umpeutettavien	 neljännesten	 lääkitseminen	

mikrobilääkkein	 otettiin	 mukaan	 utaretulehdusten	 ennaltaehkäisyohjelmaan	

1960–luvulla,	englanniksi	 five-point	plan	(kirjassa	Blowey	ja	Edmondson	2010).	

Ohjelmaa	 on	 toteutettu	 maailmalla	 siitä	 asti.	 	 Esimerkiksi	 eräässä	 Kanadassa	

tehdyssä	 tutkimuksessa	 88	 %	 tutkimukseen	 osallistuneista	 karjoista	 käytti	

umpihoitoa	rutiinisti	kaikille	umpeutettaville	lehmille	(Dufour	ym.	2012).	Isossa-

Britanniassa	 vastaavan	 luvun	on	 arvioitu	 	 olevan	 jopa	99	%	 (Berry	 ja	Hillerton	

2002).	 Toisaalta	 useat	 maat	 toteuttavat	 selektiivistä	 umpihoitoa	

menestyksekkäästi,	 kuten	 Ruotsi,	 Uusi-Seelanti	 ja	 Sveitsi	 (International	 Dairy	

Federation	 2001).	 Myös	 Suomessa	 umpihoitojen	 käyttö	 on	 pitkään	 ollut	

maltillista	 	 (Päivi	 Rajala-Schultz,	 henkilökohtainen	 tiedonanto).	 Lääkittäessä	

kaikki	 umpeutettavat	 lehmät	 mikrobilääkkein	 utareen	 infektiostatuksesta	

riippumatta,	painottuu	umpihoidon	utaretulehduksia	ennaltaehkäisevä	vaikutus.		

Selektiivisessä	 umpihoidossa	 tavoitteena	 taas	 on	 infektoituneiden	 utareiden	

hoitaminen.	

	

Suomessa	 mikrobilääkkeellisen	 umpihoidon	 reunaehdot	 ovat	 lainsäädännössä.	

Maa-	 ja	 metsätalousministeriön	 asetuksen	 (17/14)	 luvun	 5	 kohdassa	 6	

säädetään,	 että	 mikrobilääkkeitä	 ei	 saa	 käyttää	 infektion	 tai	 sairauden	

ennaltaehkäisemiseen	 ilman	 eläinlääketieteellisiä	 perusteita.	 Euroopan	 Unionin	

komission	 tiedotteessa	 (2015)	 kehotetaan	 välttämään	 lehmien	 järjestelmällistä	

lääkintää	umpeenpanon	yhteydessä,	ja	toteuttamaan	vaihtoehtoisia	toimenpiteitä	

tapauskohtaisesti.		
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Samassa	tiedotteessa	ohjeistetaan	käyttämään	antimikrobista	metafylaksiaa	vain	

jos	 hoitoon	 on	 todellinen	 tarve,	 eikä	 koskaan	 hyvien	 hoitokäytänteiden	 sijasta.	

Tiedotteessa	 metafylaksian	 määritelmänä	 käytetään	 ”valmisteen	 antamista	

samanaikaisesti	 ryhmälle	 kliinisesti	 terveitä	 (mutta	 luultavasti	 tartunnan	

saaneita),	 sairaisiin	 eläimiin	 yhteydessä	 olleita	 eläimiä,	 jotta	 estetään	 niitä	

kehittämästä	kliinisiä	oireita	 ja	 levittämästä	 tautia	 edelleen”	 (komission	 tiedote	

2015).	 Kun	 metafylaksiaa	 käytetään,	 tulee	 eläinlääkärin	 perustella	 ja	

dokumentoida	hoito	kliinisten	havaintojen	perusteella	(komission	tiedote	2015).	

Tilan	 kaikkien	 umpeenpantavien	 lehmien	 hoitamisen	 mikrobilääkkein	 voidaan	

näin	ollen	ajatella	olevan	metafylaksiaa,	jos	tilalla	on	utaretulehdusongelma.	

	

2.3.1	Eri	umpihoitokäytäntöjen	vaikutukset	utareterveyteen	
	

Selektiivisen	 umpihoidon	 vaikutuksia	 utareterveyteen	 on	 verrattu	 kaikkien	

umpeutettavien	mikrobilääkkeelliseen	hoitoon	muutamissa	tutkimuksissa.	

	

Scherpenzeel	ym.	(2014)	valitsivat	tukimukseensa	1	657	lehmää,	 joiden	maidon	

soluluku	umpeutettaessa	oli	alhainen;	kerran	poikineilla	alle	150	000	solua/ml	ja	

useammin	 poikineilla	 alle	 250	 000	 solua/ml.	 Näiden	 lehmien	 utareen	 kaksi	

neljännestä	hoidettiin	mikrobilääkkeellä	umpeenlaiton	yhteydessä,	ja	toiset	kaksi	

neljännestä	 jätettiin	 ilman	 lääkitystä.	 Neljänneksistä	 seurattiin	 umpikauden	

lisäksi	 sadan	 päivän	 päähän	 poikimisesta	 solulukua,	 mahdollista	 kliinistä	

utaretulehdusta	 ja	 maidon	 mikrobiologiaa.	 Lisäksi	 seurattiin	 neljänneksiin	

käytettyjä	 mikrobilääkemääriä	 (ks.	 kohta	 2.3.3).	 Tutkimuksessa	 havaittiin	

kliinisen	 utaretulehduksen	 riskin	 olevan	 seurantajaksolla	 1,7	 kertaa	 suurempi	

neljänneksissä,	 joita	 ei	 oltu	 lääkitty	 umpeenpanon	 yhteydessä.	 Myös	 soluluvut	

poikimisen	 jälkeen	 olivat	 korkeammat	 lääkitsemättömissä	 neljänneksissä	 kuin	

lääkityissä.	 Scherpenzeel	 ym.	 (2014)	 eivät	 tutkimuksessaan	 kuitenkaan	

huomioineet	 esimerkiksi	 tutkimukseen	 valitun	 lehmän	 utaretulehdushistoriaa	

edeltävältä	 lypsykaudelta,	 sillä	 tutkittavat	 yksilöt	 valittiin	 ainoastaan	

umpeenpanohetken	soluluvun	perusteella.	
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Rajala-Schultz	 ym.	 (2011)	 tekemässä	 samankaltaisessa	 tutkimuksessa	 lehmät	

jaettiin	 alhaisen	 (414	 kpl)	 ja	 korkean	 (386	 kpl)	 soluluvun	 lehmiin	 soluluku-	 ja	

utaretulehdushistorian	 perusteella.	 Alhaisen	 soluluvun	 lehmät	 jaettiin	

sattumanvaraisesti	 umpeutuksen	 yhteydessä	 mikrobilääkkein	 lääkittäviin	 ja	

niihin,	 joita	 ei	 lääkitty.	 Tutkittavia	 alhaisen	 soluluvun	 lehmiä	 seurattiin	

poikimisesta	alkaen	koko	seuraava	 lypsykausi,	 ja	havaittiin	että	umpihoidetuilla	

lehmillä	oli	noin	16	%	alhaisemmat	soluluvut	poikimisen	yhteydessä,	kuin	niillä	

lehmillä,	 joita	ei	oltu	lääkitty	umpeenpantaessa.	Umpihoidon	merkitys	kuitenkin	

vaihteli	 huomattavasti	 karjojen	 välillä.	 Merkittävä	 havainto	 tutkimuksesa	 oli	

myös	se,	ettei	alhaisen	soluluvun	lehmän	maitotuotoksen	suuruuteen	vaikuttanut	

merkitsevästi	 se,	 oliko	 lehmä	 lääkitty	 umpeutuksen	 yhteydessä	 vai	 ei.	

Tutkimuksessa	ei	käytetty	vedintulppavalmisteita	(Rajala-Schultz	ym.	2011).	

	

Samankaltaisia	 tuloksia	 on	 tutkimuksessaan	 saanut	 myös	 McDougall	 (2010).	

Tutkimukseen	valittiin	 lehmiä,	 joiden	soluluku	on	edellisellä	 lypsykaudella	ollut	

alhainen.	 Mikrobilääkkein	 umpihoidetuilla	 lehmillä	 oli	 seuraavan	 poikimisen	

jälkeen	 pienemmällä	 todennäköisyydellä	 infektoitunut	 utare	 ja	 alhaisemmat	

maidon	soluluvut	kuin	lehmillä,	joita	ei	lääkitty	(McDougall	2010).	

	

Tutkimusten	 perusteella	 vaikuttaakin	 siltä,	 ettei	 mikrobilääkkeellisen	

umpihoidon	 utaretulehduksia	 ennaltaehkäisevää	 vaikutusta	 voi	 kiistää.	

Kyseisissä	 tutkimuksissa	 ei	 kuitenkaan	 käytetty	 vedintulppavalmisteita,	 jotka	

myös	 vaikuttavat	 utaretulehduksia	 ehkäisevästi	 (ks.	 kohta	 2.6.1).	

Umpihoitopäätöstä	 tehdessä	 voi	 olla	 perusteltua	 arvioida	 lehmän	

utaretulehdustilanteen	lisäksi	yksilön	muita	riskitekijöitä.	

	

2.3.2	Eri	umpihoitokäytäntöjen	vaikutukset	kustannuksiin	
	

Tuottajan	 päätökseen	 siitä,	minkälaista	 umpihoitokäytäntöä	 karjassa	 käytetään,	

vaikuttaa	 merkittävänä	 osana	 taloudelliset	 seikat.	 Koska	 umpihoitovalmisteet	

ovat	 verrattain	 edullisia,	 erilaisista	 umpihoitostrategioista	 aiheutuvat	

kustannukset	 koostuvat	 pääosin	 niiden	 vaikutuksesta	 utaretulehdusten	
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esiintymiseen	 (Scherpenzeel	 ym.	 2016),	 sillä	 utaretulehdus	 on	 yksi	 suurimpia	

kustannuksia	 aiheuttava	 sairaus	 lypsykarjalla	 (katsauksessa	 Bradley	 2002).	

Mikäli	 kaikki	 karjan	 umpeutettavat	 lehmät	 hoidetaan	 mikrobilääkkein,	

umpihoitokustannukset	saattavat	kuitenkin	kasvaa	korkeammiksi	kuin	kliinisten	

utaretulehdusten	hoidon	kustannukset	(Huijps	ja	Hogeveen	2007)	

	

Scherpenzeel	 ym.	 (2016)	 selvittivät	 hollantilaisessa	 tutkimuksessaan	 erilaisten	

umpihoitokäytänteiden	vaikutusta	utareterveyteen,	mikrobilääkkeiden	käyttöön	

ja	 kustannuksiin.	 Kustannusarvion	 laskemisessa	 huomioitiin	 umpeenpanon,	

umpihoitovalmisteen	 sekä	 kliinisten-	 ja	 piilevien	 utaretulehdusten	 aiheuttamat	

kustannukset	 karjatasolla	 umpikaudella	 ja	 sadan	 päivän	 sisällä	 poikimisesta.	

Tutkimuksissa	havaittiin,	että	taloudelliselta	kannalta	selektiivinen	umpihoito	on	

kannattavampi	 vaihtoehto	 kuin	 kaikkien	 lehmien	 hoitaminen	 umpeenpanon	

yhteydessä	mikrobilääkkein	(Scherpenzeel	ym.	2016).	

	

Myös	 Huijps	 ja	 Hogeveen	 (2007)	 havaitsivat	 kokonaiskustannusten	 olevan	

pienimmät	 selektiivisellä	 umpihoitokäytännöllä	 verrattuna	 kaikkien	 lehmien	

umpihoitoon	tai	siihen,	ettei	karjassa	käytettäisi	ollenkaan	umpihoitoja.	Huijps	ja	

Hogeveen	 (2007)	 kuitenkin	 huomauttavat,	 että	 selektiivistä	 umpihoitoa	

käyttävillä	 tiloilla	 kustannukset	 vaihtelevat	 voimakkaammin	 kuin	 kaikki	

umpeutettavat	 mikrobilääkkein	 hoitavilla	 tiloilla.	 Kustannusten	 vaihtelu	 eri	

hoitokäytänteiden	 välillä	 oli	 kirjoittajien	mukaan	 vähäistä	 (Huijps	 ja	 Hogeveen	

2007).	 Tutkimuksen	 laskentamalli	 perustuu	 kirjallisuudesta	 ja	 asiantuntijoilta	

koottuihin	arvioihin	ja	hollantilaisiin	talousarvioihin	(Huijps	Hogeveen	2007).	

	

Down	ym.	(2016)	ovat	tutkineet	Isossa–Britanniassa	erilaisten	utaretulehdusten	

rajoittamiseen	 pyrkivien	 tekijöiden	 taloudellisia	 vaikutuksia.	 Myös	 tässä	

tutkimuksessa	 todettiin,	 että	 selektiivinen	umpihoito	on	kustannustehokkaampi	

vaihtoehto	 verrattuna	 kaikkien	 lehmien	 umpeuttamiseen	 mikrobilääkkein.	

Tutkimuksessa	ei	eritelty	kirteereitä,	 joilla	hoidettavat	 lehmät	valittiin.	Samassa	

tutkimuksessa	havaittiin,	 että	mikrobilääkkeellisen	umpihoidon	 ja	mekaanisena	

tulppana	 toimivien	 valmisteiden	 käyttö	 karjassa	 rinnakkain	 on	 hyvin	

todennäköisesti	taloudellisesti	kannattavaa	(Down	ym.	2016).	
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Johtopäätöksenä	 vaikuttaa	 siltä,	 ettei	 kaikkien	 umpeutettavien	 lehmien	 hoito	

mikrobilääkkein	 ole	 selektiiviseen	 umpihoitoon	 verrattuna	 taloudellisesti	

perusteltua.	

	

2.3.3	Eri	umpihoitokäytäntöjen	vaikutukset	mikrobilääkeresistenssiin	
	

Lisääntyvä	 mikrobilääkeresistenssi	 on	 maailmanlaajuinen	 huolenaihe,	 joka	 on	

nostanut	kansainväliseen	keskusteluun	mikrobilääkkeiden	käytön	niin	 ihmisillä,	

lemmikkieläimillä	kuin	tuotantoeläimilläkin	(WHO	2016,	WHO	2000).	Maailman	

terveysjärjestö	 WHO	 on	 julkaisussaan	 (2015)	 listannut	 viisi	 tavoitetta	

mikrobilääkeresistenssin	 hillitsemiseksi.	 Tavoitteissa	 mainitaan	 muun	 muassa	

mikrobilääkkeiden	 käytön	 optimoiminen	 niin	 ihmisillä	 kuin	 eläimilläkin,	 sekä	

infektioiden	 ennaltaehkäisy	 hyvän	hygienian	 ja	 sanitaation	 avulla	 (WHO	2015).	

Näitä	 tavoitteita	 kohti	 tulisi	 pyrkiä	 myös	 umpihoitojen	 kohdalla.	 Maailmalla	

käytetty	 tapa	 kaikkien	 lehmien	 hoitamisesta	 mikrobilääkkein	 umpeenpanon	

yhteydessä	 onkin	 herättänyt	 tiedemaailmassa	 kysymyksiä	 umpihoitojen	

vaikutuksista	mikrobilääkeresistenssin.		

	

Pääsääntöisesti	 vaikuttaa	 siltä,	 että	mitä	 enemmän	mikrobilääkkeitä	 käytetään,	

sitä	 enemmän	 bakteereilla	 esiintyy	 mikrobilääkeresistenssiä.	 Chantziaras	 ym.	

(2014)	 ovat	 tutkineet	 aihetta	 vertaamalla	 maakohtaisia	 suhteellisia	

mikrobilääkkeiden	käyttömääriä	naudalla,	sialla	ja	siipikarjalla	kyseisten	maiden	

eläinten	 Escherichia	 coli	 -bakteerikantojen	 mikrobilääkeherkkyyteen.	

Tutkimuksessa	 havaittiin	 vahva	 korrelaatio	 suurempien	 mikrobilääkkeiden	

käyttömäärien	 ja	E.	 coli	 -kantojen	heikentyneen	mikrobilääkeherkkyyden	välillä	

(Chantziaras	 ym.	 2014).	 Pienemmässä	 mittakaavassa	 aihetta	 on	 tarkasteltu	

tutkimalla	 ulosteen	 koliformisten	 bakteereiden	 mikrobilääkeherkkyyttä	

karjoissa,	 joissa	 oltiin	 käytetty	 mikrobilääkkeellistä	 umpihoitoa	 kaikille	

umpeutettaville	 vähintään	 viimeisen	 vuoden	 ajan	 (Mollenkopf	 ym.	 2010).	

Ulosteen	 bakteerien	 mikrobilääkeherkkyys	 in	 vitro	 oli	 vähentynyt	 erityisesti	
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karjoissa,	 joissa	 umpihoitovalmiste	 oli	 kefalosporiinipohjainen	 (Mollenkopf	 ym.	

2010).	

	

Mikrobilääkkeellisiä	 umpihoitoja	 vähentämällä	 voidaan	 merkittävästi	 vaikuttaa	

mikrobilääkkeiden	 käyttömääriin,	 sillä	 umpihoidot	 saattavat	muodostaa	 suuren	

osan	 lypsykarjatilalla	 käytetyistä	 mikrobilääkkeistä	 (Scherpenzeel	 ym.	 2014).	

Scherpenzeel	 ym.	 (2014)	 tekemän	 tutkimuksen	 mukaan	 neljännestä	 kohti	

käytettyjen	mikrobilääkkeiden	määrä	pieneni	85	%	jos	neljännekseen	ei	käytetty	

umpihoitoa,	 verrattuna	 tilanteeseen	 jossa	 neljännes	 hoidettiin	mikrobilääkkein.	

Tutkimuksessa	 huomioitiin	 umpihoidon	 lisäksi	 mahdollisen	 kliinisen	

utaretulehduksen	 hoitoon	 tarvittavat	 mikrobilääkkeet	 lehmän	 umpeenpanosta	

sadan	päivän	päähän	poikimisesta	(Scherpenzeel	ym.	2014).		

	

Myös	 mikrobilääkeresistenssin	 kehittymistä	 utaretulehdusta	 aiheuttavilla	

bakteereilla	 on	 tutkittu.	 Berghash	 ym.	 (1983)	 vertasivat	 tutkimuksessaan	

utaretulehduspatogeenien	mikrobilääkeherkkyyttä	karjatasolla.	Niissä	karjoissa,	

joissa	 kaikki	 lehmät	 hoidettiin	 mikrobilääkkein,	 esiintyi	 enemmän	 resistenssiä	

kaikkia	 13:sta	 testattua	 mikrobilääkettä	 kohtaan,	 kuin	 niissä	 joissa	 ei	 käytetty	

rutiininomaista	umpihoitoa	(Berghash	ym.	1983).		

	

Schultze	 (1983)	 ja	 Rajala-Schultz	 ym.	 (2009)	 ovat	 tutkineet	 utaretulehdusta	

aiheuttavien	bakteerien	mikrobilääkeresistenssiä	lehmätasolla.	Schultzen	(1983)	

tekemässä	 tutkimuksessa	 käytettiin	 umpihoitona	 prokaiinipenisilliiniä	 ja	

dihydrostreptomysiiniä	 sisältävää	 valmistetta.	 Jopa	 70–80	 %	 niistä	 kannoista,	

jotka	 persistoivat	 utareessa	 hoidosta	 huolimatta,	 olivat	 poikimisen	 jälkeen	

resistenttejä	 kyseisiä	 mikrobilääkkeitä	 kohtaan	 (Schultze	 1983).	 Rajala-Schultz	

ym.	 (2009)	 tutkimuksessa	 verrattiin	 mikrobilääkeresistenssin	 esiintymistä	

maitonäytteissä	 esiintyneillä	 KNS:lla	 ennen	 ja	 jälkeen	 mikrobilääkkeellisen	

umpihoidon.	 Tuloksissa	 havaittiin	 yhteys	 umpihoidon	 ja	 lisääntyneen	

mikrobilääkeresistenssin	 välillä	 lehmillä,	 jotka	 tutkimuksessa	 oli	 määritelty	

korkean	riskin	lehmiksi	tai	poikineet	useammin	kuin	kerran	(Rajala-Schultz	ym.	

2009).	
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Umpihoitovalmisteet	saattavat	vaikuttaa	mikrobilääkeresistenssin	kehittymiseen	

myös	 maidon	 mikrobilääkejäämien	 välityksellä.	 Umpihoitojen	

mikrobilääkejäämillä	 on	 merkitystä	 poikimisen	 jälkeen,	 sillä	 vastasyntynyt	

vasikka	tarvitsee	ternimaitoa.	Mikrobilääkejäämiä	sisältävän	maidon	käyttämisen	

rehuna	 epäillään	 altistavan	 mikrobilääkeresistenttien	 kantojen	 kehittymiselle	

vasikoiden	suolistossa,	mutta	tutkimustietoa	on	vähän	ja	se	on	ristiriitaista	(Duse	

ym.	 2013).	 Kuitenkin	 esimerkiksi	 Englannissa	 eräällä	 tilalla	 98,7	 %	 alle	 21	

vuorokauden	 ikäisistä	 vasikoista	 oli	 positiivisia	 ESBL-bakteerin	 (extended	

spectrum	 beta-lactamase	 E.	 coli)	 suhteen	 (Watson	 ym.	 2012).	 Englannissa	 ja	

Walesissa	 toteutettuun	 kyselytutkimukseen	 vastanneista	 tiloista	 96	 %	 käytti	

mikrobilääkkeellistä	umpihoitoa	(Brunton	ym.	2012).	Näistä	tiloista	85	%	käytti	

umpihoitoa	 kaikille	 umpeutettaville,	 yleisimmän	 valmisteen	 sisältäessä	

kefaloniumia,	ensimmäisen	polven	kefalosporiinia	(Brunton	ym.	2012).	Tällaisilla	

tiloilla	kaikki	vasikat	saavat	mikrobilääkkein	umpihoidetun	lehmän	ternimaitoa,	

lukuunottamatta	 niitä	 harvoja	 poikkeustiloja,	 jotka	 käyttävät	

ternimaidonkorviketta	 (Brunton	 ym.	 2012).	 	 Vastaavasti	 Ruotsissa,	 jossa	 noin	

30	%	lehmistä	hoidetaan	antimikrobisella	umpihoidolla	(SVA	2011),	89	%	tiloista	

vastasi	 kyselytutkimuksessa	 juottavansa	 vasikoille	 mikrobilääkkein	

umpihoidettujen	lehmien	ternimaitoa	ainakin	toisinaan	(Duse	ym.	2013).	Tiloista	

85	%	vastasi	juottavansa	ainakin	toisinaan	vasikoille	myös	poikimisen	jälkeisten	

2.–4.	 päivän	 maidot,	 vaikka	 lehmä	 olisi	 hoidettu	 mikrobilääkkein	 (Duse	 ym.	

2013).	

	

2.4	Kriteerit	mikrobilääkkeelliselle	umpihoidolle	
	

Selektiivisessä	 umpihoidossa	 tavoitteena	 on	 lääkitä	 ne	 yksilöt,	 joiden	 utare	 on	

umpeenpanon	 yhteydessä	 infektoitunut,	 eli	 joilla	 on	 piilevä	 utaretulehdus.	

Tiedemaailmassa	 on	 pyritty	 selvittämään,	 miten	 nämä	 yksilöt	 pystyttäisiin	

luotettavasti	 ja	kustannustehokkaasti	 tunnistamaan	tilaolosuhteissa	(Torres	ym.	

2008).	
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Koska	 jokaisen	 umpeutettavan	 lehmän	 neljännesten	 maidon	 mikrobiologinen	

tutkiminen	 umpeuteuksen	 yhteydessä	 ei	 ole	 taloudellisesti	 kannattavaa,	 Torres	

ym.	 (2008)	 selvittivät	 lypsykauden	 utaretulehdushistorian	 ja	 kuukausittaisten	

solulukujen	 yhteyttä	 utareen	 infektoitumiseen.	 Tutkimuksessa	 verrattiin	 eri	

solulukurajojen	 ja	 kliinisen	 utaretulehduksen	 esiintymisen	 yhteyttä	

umpeutuksen	 yhteydessä	 otetusta	 maitonäytteestä	 saatuun	 viljelytulokseen.	

Tutkimuksessa	 määritettiin	 kriteerit,	 jotka	 varmimmin	 luokittelivat	 utareen	

infektoituneeksi	 tai	 terveeksi.	 Terveen	 utareen	 kriteerit	 olivat	 soluluku	 alle	

200	000	 solua/ml	 kolmen	 viimeisen	 laktaatiokuukauden	 ajan,	 eikä	 kliinistä	

utaretulehdusta	lypsykaudella.	Lehmä	hyväksyttiin	tähän	ryhmään	myös,	vaikka	

sillä	 olisi	 ollut	 kliininen	 utaretulehdus	 lypsykauden	 kolmen	 ensimmäisen	

kuukauden	 aikana,	 jos	 sen	 soluluku	 oli	 kolmen	 viimeisen	 laktaatiokuukauden	

ajan	 ollut	 alle	 100	 000	 solua/ml.	 Muussa	 tapauksessa	 utare	 luokiteltiin	

infektoituneeksi	(Torres	ym.	2008).		

	

Scherpenzeel	 ym.	 (2016)	 tarkastelivat	 tutkimuksessaan	 eri	 solulukurajojen	

käytön	 vaikuksia	 mikrobilääkkein	 umpihoidettavien	 lehmien	 valinnassa.	

Tutkimuksessa	 kehitettiin	 kahdeksan	 skenaariota	 erilaisista	

umpihoitokäytännöistä	 perustuen	 1	 657	 lehmällä	 tehtyyn	 kenttätutkimukseen.	

Ensimmäisessä	skenaariossa	kaikki	umpeutettavat	hoidettiin	mikrobilääkkein,	ja	

muissa	 seitsemässä	 käytettiin	 eri	 solulukurajoja	 (vaihdellen	 välillä	 50	 000–

250	000	 solua/ml)	 kriteerinä	 umpihoidolle.	 Tutkimuksessa	 havaittiin,	 että	mitä	

korkeampaa	 solulukurajaa	käytetään,	 sitä	 enemmän	 lehmillä	 esiintyy	piileviä	 ja	

kliinisiä	 utaretulehduksia	 ajanjaksolla	 umpeenpanosta	 sadan	 päivän	 päähän	

poikimsesta.	 Havainto	 oli	 selkeämpi	 useasti	 poikineilla	 lehmillä	 verrattuna	

ensimmäistä	 lypsykauttaan	 päättäviin	 lehmiin	 (Scherpenzeel	 ym.	 2016).	 Näin	

ollen	 tilan	 umpihoitokäytänteitä	 suunnitellessa	 tulisi	 ottaa	 huomioon	 tilalla	

vallitseva	utaretulehdustilanne.	

	

Suomessa	 Helsingin	 yliopiston	 eläinlääketieteellisen	 tiedekunnan	 suositukset	

mikrobilääkkeelliselle	 umpihoidolle	 on	 saatu	 professori	 Päivi	 Rajala-Schultzilta	

henkilökohtaisena	 tiedonantona.	 Tiedekunta	 suosittelee	 tällä	 hetkellä	

käyttämään	 mikrobilääkkeellistä	 umpihoitoa	 niille	 lehmille,	 joilla	 on	 piilevä	
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utaretulehdus.	 Käytännössä	 tämä	 tarkoittaa	 lehmiä,	 joiden	 soluluku	 on	 ollut	

lypsykaudella	 kroonisesti	 korkea,	 mutta	 joita	 ei	 ole	 hoidettu	 utaretulehduksen	

vuoksi,	tai	joiden	soluluku	on	pysynyt	korkealla	hoidosta	huolimatta.	Kroonisesti	

korkealla	 soluluvulla	 tarkoitetaan	 yli	 200	 000	 solua/ml	 useammalla	 kuin	

kahdella	 näytteenottokerralla.	 Antimikrobista	 umpihoitoa	 suositellaan	 myös	

lehmille,	 joiden	 soluluku	 lypsykauden	 lopussa	 on	 tuotosseurantanäytteiden	 tai	

solutestin	 (CMT)	 perusteella	 korkea,	 jättäen	 kuitenkin	 huomioimatta	 tuotoksen	

pienemisestä	 aiheutuva	 soluluvun	 nousu.	 Suositus	 on,	 että	 hoito	 valitaan	

bakteriologisen	 diagnoosin	 perusteella.	 Lisäksi	 hyvin	 herkkälypsyisille,	

valutteleville	 lehmille	 suositellaan	 harkittavan	 antimikrobista	 umpihoitoa	 tai	

vedintulppavalmistetta	 (ks.	 kohta	 2.6)	 (Rajala-Schultz,	 henkilökohtainen	

tiedonanto).		

	

Staphylococcus	 aureus	 tai	 Streptococcus	 agalactiae	 -bakteerien	 suhteen	

positiiviset	 lehmät	 tulee	 huomioida	 erikseen.	 Lehmiä,	 joilla	 on	 krooninen	 S.	

aureus	 -bakteerin	 aiheuttama	 utaretulehdus,	 ei	 yleisesti	 suositella	 hoidettaviksi	

alhaisten	hoitovasteiden	vuoksi.	Ensisijainen	vaihtoehto	on	tällöin	lehmän	poisto	

karjasta.	 Tiedekunta	 suosittelee	 umpihoitamaan	 S.	 aureus	 tai	 Str.	 agalactiae	

-bakteerien	suhteen	positiiviset	lehmät	mikrobilääkkein,	mikäli	ne	halutaan	pitää	

karjassa	(Rajala-Schultz,	henkilökohtainen	tiedonanto).	

	

2.5	Antimikrobiset	umpeenpanovalmisteet	Suomessa	
	

Mikrobilääkkeet	 ovat	 umpihoitovalmisteissa	 pitkävaikutteisessa	 muodossa	

(Lääketietokeskus	 2016).	 Suomessa	 umpihoitovalmisteiden	 vaikuttavat	 aineet	

ovat	 penisilliini,	 kloksasilliini,	 framysetiini	 ja	 ampisilliini	 (Lääketietokeskus	

2016),	 jotka	 framysetiiniä	 lukuunottamatta	 ovat	 beetalaktaameja	 (kirjassa	

Giguère	 ym.	 2013).	 Beetalaktaamien	 vaikutusmekanismi	 perustuu	 bakteerin	

soluseinäsynteesin	 häiritsemiseen	 inhiboimalla	 soluseinäsynteesin	 entsyymejä,	

niin	 sanottuja	 penisilliiniä	 sitovia	 proteiineja	 (PBP,	 penicillin-binding	 proteins)	

(kirjassa	Giguère	ym.	2013).	
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Bentsyylipenisilliini	 tehoaa	 grampositiivisiin	 bakteereihin,	 kuten	

streptokokkeihin	ja	penisilliinille	herkkiin	stafylokokkeihin,	estäen	niiden	kasvua	

(kirjassa	 Giguère	 ym.	 2013).	 Ampisilliini	 on	 laajakirjoinen	 penisilliini,	 jolla	 on	

grampositiivisten	 bakteerien	 lisäksi	 vaikutusta	 myös	 gramnegatiivisiin	

bakteereihin,	kuten	E.	coliin	(kirjassa	Giguère	ym.	2013).		

	

Kloksasillinin	vaikutus	on	hieman	bentsyylipenisilliiniä	kapeakirjoisempi,	mutta	

sillä	on	 tehoa	myös	beetalaktamaasia	 tuottaviin	kantoihin	 (kirjassa	Giguère	ym.	

2013).	Kietzmann	ym.	(2010)	tutkivat	kloksasilliinipitoisuuksia	utareen	eri	osissa	

6	tuntia	lääkkeen	annostelun	jälkeen	käyttäen	teurastuksen	yhteydessä	kerättyjä	

laktaatiokauden	 utareita.	 Kloksasilliinipitoisuus	 kudosnäytteissä	 vaihteli	 välillä	

0,67–4,2	 μg/g.	 S.	 aureus	 –bakteerin	MIC90-arvo	 on	 0,5	 μg/g,	 joten	 tutkimuksen	

perusteella	 vaikuttaa	 siltä,	 että	 kloksasilliini	 jakautuu	 utareeseen	 riittävinä	

pitoisuuksina	 (Kietzmann	 ym.	 2010).	 Tutkimuksessa	 (Kietzmann	 ym.	 2010)	

käytetty	 valmiste	 sisälsi	 kloksasilliinibentsatiinia	 600	 mg,	 kun	 Suomessa	

markkinoilla	 oleva	 Orbenin	 retard	 vet	 intramammaarisuspensio	 sisältää	

kloksasilliinibentsatiinia	500	mg	(valmisteyhteenveto	2013a).	Näin	ollen	tuloksia	

ei	voi	suoraan	verrata	Suomen	tilanteeseen.	

	

Framysetiini	 on	 neomysiini	 B:n	 kanssa	 identtinen	 aminogykosidi	 (kirjassa	

Giguère	 ym.	 2013).	 Aminoglykosidit	 vaikuttavat	 bakterisidisesti	 tunkeutumalla	

bakteerisolun	sisään	ja	häiritsemällä	sen	proteiinisynteesiä	(kirjassa	Giguère	ym.	

2013).	 Beetalaktaamit	 vaikuttavat	 aminoglykosidien	 kanssa	 synergistisesti	

helpottamalla	aminoglykosidien	penetroitumista	bakteeriin	(kirjassa	Giguère	ym.	

2013).	 Tämä	 synergia	 on	 havaittu	 penisilliinin	 ja	 framysetiinin	 suhteen	

käytännössä	esimerkiksi	Pillar	ym.	(2014)	tutkimuksessa	streptokokkikannoilla.	

Framysetiinin	 aktiivisuus	 grampositiivisia	 bakteereita	 kohtaan	 on	

pääsääntöisesti	 heikko	 (kirjassa	 Giguère	 ym.	 2013).	 Poikkeuksen	 muodostaa	

S.	aureus	–bakteeri,	jota	kohtaan	framysetiinin	vaikutus	on	hyvä	(kirjassa	Giguère	

ym.	 2013).	 Framysetiini	 vaikuttaa	 myös	 opportunistisiin	 gramnegatiivisiin	

bakteereihin	 (kirjassa	 Giguère	 ym.	 2013).	 Pillar	 ym.	 (2014)	 havaitsivat	

esimerkiksi	 tutkittujen	 E.	 coli	 ja	 S.	 aureus	 -kantojen	 olevan	 herkkiä	

framysetiinille.	 Pillar	 ym.	 (2014)	 eivät	 artikkelissaan	 kuitenkaan	 maininneet,	



	 14	

tuottivatko	 käytetyt	 S.	 aureus	 –kannat	 beetalaktamaasia.	 Valmisteyhteenvedon	

(2013c)	 mukaan	 framysetiini	 tehoaa	 myös	 beetalaktamaasia	 tuottaviin	

stafylokokkeihin.	Framysetiinin	suhteen	on	hyvä	huomioida,	että	se	on	mainittu	

WHO:n	 ”Critically	 Important	 Antimicrobials	 for	 Human	 Medicine”	 -julkaisussa	

(WHO	 2011)	 kriittisen	 tärkeänä	 mikrobilääkkeenä,	 eli	 tärkeydeltään	

korkeimmassa	luokassa.	

	

Suomessa	 mikrobilääkkeellisiä	 umpihoitovalmisteita	 on	 markkinoilla	 neljä	

(Lääketietokeskus	 2016).	 Umpimycin	 vet	 intramammaarisuspensio	 on	

umpihoitovalmiste,	 jonka	 vaikuttavat	 aineet	 ovat	 penetamaattihydrojodidi,	

benetamiinipenisilliini	 ja	 framysetiinisulfaatti	 (valmisteyhteenveto	 2013c).	

Penetamaattihydrojodidin	 ja	 benetamiinipensilliinin	 määrät	 yhdessä	

annosruiskussa	 vastaavat	 yhdessä	 400	 000	 IU	 bentsyylipenisilliiniä	

(valmisteyhteenveto	 2013c).	 Framysetiinisulfaattia	 yksi	 ruisku	 sisältää	 100	mg	

(valmisteyhteenveto	 2013c).	 Orbenin	 retard	 vet	 intramammaarisuspension	

vaikuttava	 aine	 on	 kloksasilliinibentsatiini,	 jonka	määrä	 annosruiskussa	 vastaa	

500	 grammaa	 kloksasilliinia	 (valmisteyhteenveto	 2013a).	 Bovaclox	 vet	 ja	

Kloxerate	retard	vet	–valmisteiden	vaikuttavat	aineet	vastaavat	kloksasilliinia	 ja	

ampisilliinia	(valmisteyhteenveto	2015a,	valmisteyhteenveto	2015b).		

	

Gundelach	 ym.	 (2011)	 tekemässä	 tutkimuksessa	 selvitettiin	 mikrobilääkkein	

umpihoidettujen	 neljännesten	 paranemista	 umpikaudella.	 Tutkimuksessa	

havaittiin,	 että	noin	86	%	neljänneksistä	parani	 bakteriologisesti	 umpikaudella.	

Tutkimuksen	 mukaan	 kloksasilliinibentsatiinivalmisteella	 hoidetuista	

neljänneksistä	 	 suurempi	 osa	 parani	 bakteriologisesti	 umpikaudella	 kuin	

penetamaattihydrojodidia,	 benetamiinipenisilliiniä	 ja	 framysetiinisulfaattia	

sisältäneellä	 valmisteella	 hoidetuista	 neljänneksistä.	 Gundelach	 ym.	 (2011)	

pohtivat	eron	saattavan	johtua	siitä,	että	kloksasilliinibentsatiini	oli	valmisteessa	

erityisen	 hienoksi	 jauhetussa	 muodossa.	 Tutkimuksessa	 havaittiin	 myös,	 että	

ennen	 umpeenpanoa	 noin	 90	%	maitonäytteissä	 esiintyneistä	 bakteereilajeista	

oli	 grampositiivisia,	 ja	 vain	 noin	 0,5	 %	 koliformeja	 (Gundelach	 ym.	 2011).	

Tyypillisesti	 gramnegatiivisten	 patogeenien,	 kuten	 E.	 coli	 -bakteerin,	 osuus	

kasvaa	umpikauden	edetessä	(Bradley	ym.	2015).	
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2.6	Vedintulppavalmisteet		
	

Umpikaudella	vetimen	päähän	muodostuu	vahasta	ja	keratiinista	keratiinitulppa,	

joka	 sulkee	 vedinkanavan	 estäen	 mekaanisesti	 taudinaiheuttajien	 pääsyä	

utareeseen	(kirjassa	Blowey	ja	Edmonson	2010).	Dingwell	ym.	(2004)	havaitsivat	

tukimuksessaan,	 että	 ensimmäisen	 ummessaoloviikon	 kuluessa	 vedinkanavista	

sulkeutui	yli	50	%,	mutta	toisaalta	23	%	vetimistä	oli	avoinna	vielä	kuuden	viikon	

kuluttua	umpeutuksesta.	Kyseisessä	 tutkimuksessa	 todettiin,	 että	 vedinkanavan	

viivästynyt	 sulkeutuminen	 lisää	 riskiä	 neljänneksen	 infektoitumiselle	

umpikaudella.	 Williamson	 ym.	 (1995)	 tutkimuksessa	 jopa	 97	 %	 kliinisistä	

utaretulehduksista	umpikaudella	oli	 neljänneksissä,	 joihin	 ei	 ollut	muodostunut	

keratiinitulppaa.	

	

Mikrobeja	 mekaanisesti	 estävien	 umpeenpanovalmisteiden,	 joita	 arkikielessä	

kutsutaan	 esimerkiksi	 vahatuubeiksi,	 tarkoitus	 on	 keratiinitulpan	 tavoin	 sulkea	

vetimen	 pää	 (kirjassa	 Blowey	 ja	 Edmonson	 2010).	 Valmisteet	 eivät	 sisällä	

antimikrobisia	aineita,	ja	ne	annostellaan	vedinonteloon	viimeisen	lypsyn	jälkeen	

joko	 ainoana	 valmisteena	 tai	 yhdessä	 mikrobilääkettä	 sisältävän	 valmisteen	

kanssa	 (kirjassa	 Blowey	 ja	 Edmonson	 2010).	 Suomessa	 on	 markkinoilla	 kaksi	

vedintulppavalmistetta,	 Noroseal	 vet	 ja	 Orbeseal	 (valmisteyhteenveto	 2013b,	

valmisteyhteenveto	 2015c).	 Molemmissa	 valmisteissa	 on	 sama	 määrä	 samaa	

vaikuttavaa	 ainetta,	 vismuttisubnitraattia.	 (valmisteyhteenveto	 2013b,	

valmisteyhteenveto	2015c).	

	

Mekaanisena	 tulppana	 toimiva	 valmiste	 säilyy	 vetimessä	 pitkään	 annostelun	

jälkeen.	Woolford	ym.	(1998)	röntgenkuvasivat	19	vedintä,	 joihin	oli	annosteltu	

vedintulppavalmistetta	 umpeenpanon	 yhteydessä	 99–106	 päivää	 aikaisemmin.	

Kaikissa	 vetimissä	 oli	 jäljellä	 ainakin	 osa	 valmisteesta	 (Woolford	 ym.	 1998).	

Suurin	 osa	 mikrobilääkkeitä	 sisältävistä	 valmisteista	 taas	 vaikuttaa	 utareessa	

umpikauden	 alku-	 ja	 keskiosassa,	 mutta	 niiden	 teho	 heikkenee	 umpikauden	

loppuosassa	 (katsauksessaan	Gruet	 ym.	 2001,	Gundelach	 ym.	2011).	Gundelach	
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ym.	 (2011)	 pohtivat	 tutkimuksessaan	 että	 iso	 osa	 umpikaudella	 hankituista	

uusista	 KNS-	 ja	 korynebakteerilajeista	 infektoi	 mikrobilääkkein	 hoidettuja	

neljänneksiä	 erityisesti	 umpikauden	 lopussa.	 Yksi	 vedintulppavalmisteiden	 etu	

onkin	 se,	 että	 suojaava	 vaikutus	 säilyy	 neljänneksessä	 pidempään	 kuin	

mikrobilääkettä	sisältävien	umpeenpanovalmisteiden	antimikrobinen	vaikutus.	

	

2.6.1	Vedintulppavalmisteiden	teho	
	

Mikrobeja	 mekaanisesti	 estävien	 umpeenpanovalmisteiden	 tehosta	

utaretulehdusten	 ehkäisyssä	 on	 tehty	 eri	 puolilla	maailmaa	 useita	 tutkimuksia.	

Rabiee	 ja	 Lean	 (2013)	 ovat	 koonneet	 vedintulppavalmisteita	 koskevista	

tukimuksista	 meta-analyysin.	 Meta-analyysin	 kokoamiseen	 on	 käytetty	 17	

utareen	 infektoitumisen	 ja	 21	 kliinisen	 utaretulehduksen	 riskiä	 selvittävää	

vedintulppavalmistetutkimusta	 (Rabiee	 ja	 Lean	 2013).	 Meta-analyysissä	

havaittiin,	 että	 vedintulppavalmisteet,	 käytettynä	 joko	 ainoana	 valmisteena	 tai	

yhdistettynä	mikrobilääkettä	 sisältävään	umpeenpanovalmisteeseen,	 vähensivät	

merkitsevästi	 sekä	 piilevän	 että	 kliinisen	 utaretulehduksen	 riskiä	 verrattuna	

kontrolliryhmiin.	

	

Yhteensä	 12:sta	 tutkimuksen	 perusteella	 havaittiin,	 että	 käytettäessä	 pelkkää	

vedintulppavalmistetta,	 verrattuna	 neljännekseen	 johon	 ei	 käytetä	 mitään	

umpihoitoa,	 riski	 neljänneksen	 infektoitumiselle	 pienenee	 73	 %,	 ja	 riski	

kliiniselle	 utaretulehdukselle	 pienenee	 48	 %	 (Rabiee	 ja	 Lean	 2013).	

Vedintulppavalmisteella	 ja	 mikrobilääkkeellä	 umpihoidetun	 neljänneksen	

infektoitumisen	 riski	 on	 39	 %	 pienempi	 kuin	 pelkällä	 mikrobilääkkeellä	

umpihoidetun	neljänneksen	riski	(Rabiee	ja	Lean	2013).	

	

Rabiee	 ja	 Lean	 (2013)	 tekivät	 meta-analyysin	 perusteella	 laskennallisia	

analyysejä.	 Jos	 21	 lehmää	 hoidetaan	 sekä	 vedintulppavalmisteella	 että	

mikrobilääkettä	 sisältävällä	 valmisteella,	 verrattuna	 siihen	 että	 lehmät	

hoidettaisiin	 ainoastaan	 mikrobilääkettä	 sisältävällä	 valmisteella,	 1	 lehmä	

vähemmän	 saa	 kliinisen	 utaretulehduksen	 (Rabiee	 ja	 Lean	 2013).	 Lisäksi	
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havaittiin,	 että	 verrattuna	 lehmiin	 joille	 ei	 anneta	mitään	umpihoitovalmistetta,	

jokaista	13:sta	sekä	vedintulppa-	että	mikrobilääkevalmisteella	hoidettua	lehmää	

kohti	esiintyy	1	kliininen	utaretulehdus	vähemmän	(Rabiee	ja	Lean	2013).	

	

Koska	 vedintulppavalmisteet	 eivät	 sisällä	 antimikrobisia	 aineita,	 liittyy	 niiden	

käyttöön	 ainoana	 valmisteena	 huoli	 utareen	 infektoitumisesta	 lääkkeen	

annostelun	 yhteydessä	 (Crispie	 ym.	 2004,	 Higgins	 ym.	 2017).	

Valmisteyhteenvetojen	 (2015c,	 2013b)	 mukaan	 vedintulppavalmisteita	 voi	

käyttää	 yksinään	 ilman	mikrobilääkettä	 sisältävää	 umpihoitovalmistetta,	mikäli	

utare	ei	ole	infektoitunut.	Käytännössä	lehmän	äärellä	ehdoton	varmuus	utareen	

infektiotilanteesta	 on	 vaikea	 saavuttaa	 (Torres	 ym.	 2008).	 Tutkimukset	

(Woolford	 ym.	 1998,	 Huxley	 ym.	 2002)	 ovat	 kuitenkin	 osoittaneet,	 että	

vedintulppavalmiste	 yksinään	 on	 yhtä	 tehokas	 kuin	 mikrobilääkettä	 sisältävä	

umpihoitovalmiste	 utaretulehdusten	 ehkäisyssä	 umpikaudella,	 mikäli	 utare	 on	

infektoitumaton	 ja	 maidon	 soluluku	 on	 alle	 200	 000	 solua/ml	 umpeenlaiton	

yhteydessä.	

		

3	AINEISTO	JA	MENTELMÄT	
	

3.1	Tutkimuksen	tavoitteet	ja	hypoteesit	
	

Tämän	tutkimuksen	tavoitteena	oli	kerätä	tietoja	suomalaisten	 lypsykarjatilojen	

umpihoitokäytännöistä.	 Suomessa	 maidontuotanto	 keskittyy	 yhä	 suurempiin	

yksiköihin	pienten	karjatilojen	vähentyessä.	Tutkimuksessa	haluttiin	selvittää	eri	

kokoisten	lypsykarjatilojen	umpihoitokäytäntäntöjen	välisiä	eroja.	

	

Tutkimuksen	 hypoteesi	 oli,	 että	 suurimmalla	 osalla	 suomalaisista	

lypsykarjatiloista	käytetään	selektiivistä	umpihoitoa.	Hypoteesina	tutkimuksessa	

oli	 myös	 se,	 että	 suuremmilla	 tiloilla	 käytetään	 enemmän	 mikrobilääkkeellistä	

umpihoitoa	suhteessa	lehmämäärään	verrattuna	pieniin	tiloihin.	
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3.2	Tutkimuksen	toteutus	

	

Umpihoitoihin	 ja	niiden	käyttöön	 liittyvä	 tutkimus	 toteutettiin	osana	 laajempaa	

kokonaisuutta,	 jossa	 tutkitaan	 laajasti	 lypsykarjatilojen	 umpeutuskäytänteitä	 ja	

vedinsairauksia.	 Tutkimus	 toteutettiin	 kyselytutkimuksena,	 joka	 lähetettiin	

maidontuottajille	 sähköisenä	 lomakkeena	 meijereiden	 palvelimien	 välityksellä.	

Tähän	tutkimukseen	vastauksia	ehti	kertyä	230	kappaletta.	

	

3.3	Kyselylomake	

	

Tilallisille	 lähetetyllä	 kyselylomakkeella	 selvitettiin	 yleisesti	 tilojen	

umpeutuskäytänteitä,	 joten	 vain	 osa	 kysymyksistä	 koski	 umpihoitoja.	

Lomakkeella	 kysyttiin	 tilan	 perustietoja	 ja	 olosuhteita,	 kuten	 keskilehmäluku,	

navettatyyppi,	 lypsytapa	 ja	 tankkimaidon	 soluluku.	 Umpihoitoa	 koskevilla	

kysymyksillä	 selvitettiin	 käytetäänkö	 tilalla	 umpihoitoja	 ylipäätään	 lainkaan,	

selektiivisesti	 vai	 kaikille	 umpeutettaville,	 ja	 miten	 kyseiseen	 käytäntöön	 on	

päädytty.	 Heiltä,	 jotka	 kertoivat	 käyttävänsä	 selektiivistä	 umpihoitoa,	 kysyttiin	

miten	hoidettavat	lehmät	valitaan,	ja	kuinka	suuri	osa	umpeutettavista	hoidetaan.	

Kyselyssä	 selvitettiin	 miten	 vastaajat	 valitsevat	 käyttämänsä	

umpeenpanovalmisteen,	 ja	 käytetäänkö	 niillä	 tiloilla,	 joilla	 kaikki	 lehmät	

umpihoidetaan,	 yhtä	 vai	 useampaa	 valmistetta.	 Myös	 vedintulppavalmisteiden	

käytöstä	ja	käyttömääristä	oli	muutama	kysymys.	

	

3.4	Aineiston	käsittely	
	

Aineiston	 käsittelyssä	 ja	 kaavioiden	 muodostamisessa	 käytettiin	 sekä	 Apache	

Openoffice	4.1.3	Calc	että	Microsoft	Excel	2008	12.2.0	-taulukkolaskentaohjelmia.	

Ristiintaulukkoinnit	 tehtiin	 SPSS	 Statistics	 24	 –ohjelmiston	 avulla.	 Analyysistä	

jätettiin	 pois	 joko	 kokonaan	 tai	 osittain	 vastaukset,	 jotka	 olivat	

epäjohdonmukaisia.	 Ristiintaulukoinnista	 poistettiin	 kokonaan	 1	 vastaus	

epäjohdonmukaisuuden	 vuoksi.	 Muussa	 analyysissä	 havaittiin	 yhteensä	 4	

tilallisen	 vastanneen	 epäjohdonmukaisesti	 yhteen	 tai	 useampaan	 kysymykseen,	

jolloin	vastaukset	poistettiin	analyysistä	kyseisten	kysymysten	osalta.		
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4	TULOKSET	

	

4.1	Tilojen	perustiedot	
	

Kyselyyn	 vastanneista	 tilallisista	 (230	 kpl)	 97	 %	 kertoi	 tilansa	 tuotantotavan	

olevan	tavanomainen.	Tiloista	vain	2	%	(4	tilaa)	oli	 luomutiloja.	Vastaajista	4	ei	

vastannut	 tuotantotapaa	koskevaan	kysymykseen.	 Suurimpana	 ryhmänä	 (39	%,	

90/229)	 vastanneiden	 joukossa	 olivat	 tilat,	 joiden	 keskilehmäluku	 oli	 30–60.	

Keskilehmäluku	 vuonna	 2016	 oli	 vastausten	 perusteella	 ollut	 alle	 120	 lehmää	

91	%	 tiloista.	Kyselyyn	 vastanneista	 tiloista	 90	%	 (206/228)	 kertoi	 kuuluvansa	

tuotosseurantaan.	 Tilojen	 lehmäkohtainen	 keskituotos	 vuonna	 2016	 on	 ollut	

52	%:lla	 (119/227)	 kysymykseen	 vastanneista	 8	 001–10	 000	 kg/v,	 ja	 40	%:lla	

(90/227)	 yli	 10	 000	 kg/v.	 Vastanneista	 8	 %	 (17/227)	 kertoo	 keskituotoksen	

tilallaan	olevan	vuosittain	8	000	kg	tai	vähemmän.	

	

4.2	Eri	umpihoitokäytännöt	
	

Kyselyyn	vastanneista	tilallisista	suurin	osa,	77	%	(177/229),		kertoi	käyttävänsä	

mikrobilääkkeellistä	 umpihoitoa	 valikoiden	 vain	 tietyille	 lehmille	 eli	

selektiivisesti.	Vastaajista	17	%	(38/229)	kertoi	käyttävänsä	umpihoitoja	kaikille	

lehmille,	kun	taas	6	%	(14/229)	vastaajista	kertoi,	ettei	umpeenpanoantibiootteja	

käytetä	tilalla	lainkaan.	

	

Kysymyksiin	 siitä,	 miten	 tilan	 umpihoitokäytäntö	 on	 valittu	 ja	 miten	 pitkään	

kyseinen	 käytäntö	 on	 ollut	 tilalla	 käytössä,	 vastasi	 72	 %	 kaikista	 vastaajista.	

Heistä	 suurin	 osa,	 64	 %	 (106/165),	 oli	 valinnut	 umpihoitokäytännön	 oman	

kokemuksensa	 perusteella.	 Noin	 kolmannes	 kysymykseen	 vastanneista,	 34	 %	

(56/165),	 kertoi	 valinneensa	 umpihoitokäytännön	 eläinlääkärin	 ohjeiden	

perusteella.	 Loput	 3	 vastaajaa	 kertoi	 umpihoitokäytännön	 perusteena	 olevan	

muiden	tuottajien	kokemukset.	Suurin	osa	vastanneista	 (67	%,	110/165)	kertoi	
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saman	 umpihoitokäytännön	 olleen	 tilalla	 käytössä	 yli	 5	 vuotta	 ja	 vain	 7	 %:lla	

(11/165)	umpihoitokäytäntö	oli	ollut	käytössä	alle	vuoden.	

	

4.2.1	Tilat,	joilla	ei	käytetä	umpihoitoja	
	

Kyselyyn	 vastanneista	 tilallisista	 14	 kertoi,	 ettei	 umpeenpanoantibiootteja	

käytetä	 tilalla	 lainkaan.	 Heistä	 10	 vastaajaa	 perusteli	 valintaa	 sillä,	 että	 tilan	

utaretulehdustilanne	 on	 hyvä,	 eikä	 umpihoidoille	 ole	 nähty	 tarvetta.	 Loput	

vastaajista	 perusteli	 käytäntöä	 sillä,	 ettei	 umpihoidoista	 ole	 havaittu	 olevan	

mitään	etua.	Kukaan	vastaajista	ei	ollut	valinnut	lääkkeiden	kalleutta	perusteeksi	

olla	käyttämättä	umpihoitoja.	

	

4.2.2	Tilat,	joilla	käytetään	selektiivistä	umpihoitoa	

	
Selektiivistä	umpihoitoa	kertoi	käyttävänsä	177	vastaajaa.	Kuva	1	havainnollistaa	

selektiivistä	umpihoitoa	käyttävien	vastaajien	arviota	siitä,	mikä	osuus	 lehmistä	

saa	mikrobilääkkeellisen	umpihoidon.	

	

	

	
	

Kuva	 1.	 Selektiivistä	 umpihoitoa	 käyttävien	 vastaajien	 arvio	 siitä,	 miten	 iso	 osuus	 lehmistä	

hoidetaan	mikrobilääkkein.	Kysymykseen	vastasi	175	vastaajaa.	

	

Vain	muutama	lehmistä	

Neljäsosa	lehmistä	

Noin	puolet	lehmistä	

Selvästi	yli	puolet	lehmistä	
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Kyselyssä	 pyrittiin	 selvittämään	 selektiivistä	 umpihoitoa	 käyttävien	 tilojen	

kriteereitä	mikrobilääkkein	umpihoidettavien	lehmien	valinnassa.	Kysymyksessä	

oli	mahdollisuus	valita	useita	vastausvaihtoehtoja.	Sitä,	että	 lehmän	soluluku	on	

ollut	 lypsykaudella	 pitkään	 korkealla,	 käytti	 kriteerinä	 65	 %	 (115/177)	

selektiivistä	umpihoitoa	käyttävistä	vastaajista.	Se,	 lehmällä	on	todettu	aiemmin	

lypsykaudella	utaretulehduksen	aiheuttajabakteeri,	mutta	lehmää	ei	ole	hoidettu	

silloin,	oli	kriteerinä	63	%:lla	(112/177)	vastaajista.	Vastaajista	59	%	(104/177)	

kertoi	umpihoitavansa	mikrobilääkkein	lehmät,	jotka	ovat	sairastaneet	oireilevan	

utaretulehduksen	lypsykaudella.	Se,	että	lehmä	on	hoidettu	lypsykaudella,	mutta	

se	ei	ole	parantunut,	oli	kriteerinä	53	%:lla	(94/177)	vastaajista.	Vastaajista	48	%	

(85/177)	 kertoi	 umpihoitavansa	 lehmät	 joilla	 on	 korkea	 soluluku	

umpeutettaessa	 CMT-testin	 (lettupannutestin)	 perusteella.	 Viimeisen	 koelypsyn	

korkeaa	 solulukua	 käytti	 kriteerinä	 36	%	 (63/177)	 vastaajista.	 Vastaajista	 2	%	

(4/177)	 kertoi	 käyttävänsä	 suuresta	 tuotoksesta	 umpeuttamista	 kriteerinä	

mikrobilääkkeelliselle	umpihoidolle.	

	

Selektiivistä	umpihoitoa	käyttäviltä	 tiloilta	kysyttiin,	 kuinka	 iso	osa	niistä	 tutkii	

maitonäytteet	 umpeutuksen	 yhteydessä	 utaretulehduksen	 aiheuttajabakteerin	

selvittämiseksi.	 Vastausvaihtoehtoja	 oli	 kolme;	 maitonäytteet	 tutkitaan	 kaikilta	

umpihoidettavilta	 lehmiltä,	 osalta	 lehmistä	 tai	 ei	 lainkaan.	 Kysymykseen	

vastanneista	 tilallisista	 50	 %	 (87/175),	 kertoi	 tutkivansa	 maitonäytteet	 osalta	

lehmistä.	Kolmasosa	vastaajista	kertoi	tutkivansa	maitonäytteet	kaikilta	lehmiltä,	

kun	taas	18	%	(31/175)	kertoi,	ettei	maitonäytteitä	tutkita	umpeutettaessa.	

	

Kyselyssä	 selvitettiin	 myös,	 miten	 selektiivistä	 umpihoitoa	 käyttävillä	 tiloilla	

valitaan	 umpihoitovalmisteet.	 Kysymyksessä	 vastaajalla	 oli	 mahdollisuus	 valita	

useita	 kohtia.	 Vastanneista	 62	 %	 (110/177)	 kertoi	 valitsevansa	 valmisteet	

eläinlääkärin	 suositusten	 pohjalta.	 Umpeuttamisen	 yhteydessä	 otettujen	

maitonäytetulosten	 perusteella	 valmisteet	 kertoi	 valitsevansa	 54	 %	 (95/177)	

vastaajista.	 Aiemmin	 lypsykaudella	 otettujen	 maitonäytetulosten	 pohjalta	

valmisteen	 kertoi	 valitsevansa	 37	 %	 (66/177)	 vastaajista.	 Noin	 kuudesosa	

vastanneista	 kertoi	 valitsevansa	 valmisteen	 karjan	 yleisimpien	 utaretulehdusta	

aiheuttavien	 bakteereiden	 mukaisesti.	 Myös	 oman	 karjan	 aikasempia	
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paranemistuloksia	 käytetään	 apuna	 valmisteen	 valinnassa	 (7	 %,	 12/177),	 ja	 2	

vastaajaa	(1	%)	kertoi	valitsevansa	valmisteen	varoajan	perusteella.	

	

4.2.3	Tilat,	joilla	umpihoidetaan	kaikki	lehmät	
	

Vastaajista	 38	 kappaletta	 kertoi	 käyttävänsä	 umpihoitoa	 kaikille	 lehmille.	

Tutkimuksessa	 tiedusteltiin,	miten	kyseiseen	umpihoitokäytäntöön	on	päädytty.	

Vastaajista	 26	 %	 (10/38)	 kertoi	 noudattavansa	 eläinlääkärin	 tekemää	

terveydenhuoltosuunnitelmaa.	 Yhtä	 monta	 tilallista	 oli	 vastannut	 käyttävänsä	

umpihoitoja	kaikille	lehmille	varmuuden	vuoksi,	jotta	ongelmia	ei	tulisi.	Yllättäen	

heikentynyneellä	 utareterveydellä	 kaikkien	 lehmien	umpihoitamista	 perusteli	 5	

vastaajaa	 (13	 %).	 Sama	 määrä	 vastaajia	 kertoi,	 että	 kaikkien	 lehmien	

umpihoitamiseen	on	päädytty	alun	perin	utareterveyden	äkillisesti	heikennyttyä,	

eikä	käytäntöä	ole	tilanteen	parannuttua	uskallettu	lopettaa.	Yksi	vastaaja	kertoi	

umpihoitokäytännön	 syyksi	 robottilypsyyn	 siirtymisen.	 Muulla	 syyllä	 kaikkien	

lehmien	umpihoitamista	perusteli	18	%	vastaajista,	eli	7	tilallista.	Heistä	4	kertoi	

tilalla	 esiintyvän	Str.	 agalactiae	 –bakteeria,	 jonka	 vuoksi	 umpihoitoja	 käytetään	

kaikille	 lehmille.	 Tiloista,	 jotka	 käyttävät	 kaikille	 lehmille	 umpihoitoa,	 27	 %	

(10/37)	vastasi	käyttävänsä	kaikille	umpeutettaville	samaa	valmistetta.	

	

Lomakkeella	 oli	 kysymys	 ”Tutkitteko	 lehmiltä	 maitonäytteet	 umpeenlaiton	

yhteydessä	 aiheuttajabakteerin	 selvittämiseksi?”.	 Kaikille	 lehmille	 umpihoitoa	

käyttävistä	 vastaajista	 32	 %	 (12/37)	 vastasi	 ei.	 Vastaajista	 loput,	 25	 tilallista	

vastasi	tutkivansa	maitonäytteet	umpeutuksen	yhteydessä.	Heistä	52	%	(13/25)	

kertoi,	että	vain	muutama	tai	korkeintaan	neljäsosa	lehmistä	tutkitaan.	Toisaalta	

28	%	(7/25)	heistä	vastasi	että	selvästi	yli	puolet	lehmistä	tutkitaan.	Vastaajista	5	

arvioi,	että	noin	puolet	lehmistä	tutkitaan.	

	

4.2.4	Vedintulppavalmisteiden	käyttö	
	

Kyselyyn	 vastanneista	 tilallisista	 36	 %	 (82/230)	 kertoo	 käyttävänsä	

vedintulppavalmisteita	 ainakin	 muutamille	 lehmille.	 Avoimessa	 kentässä	 useat	
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vastaajat	 kertovat,	 etteivät	 ole	 nähneet	 vedintulppavalmisteiden	 käytölle	

tarvetta,	 tai	 eivät	 ole	 kokeneet	 niitä	 hyödyllisiksi	 vaivannäköön	 nähden.	 Yksi	

vastaaja	 kokee	 vedintulppavalmisteiden	 olevan	 ainoana	 valmisteena	 vaarallisia.	

Vedintulppavalmisteita	 käyttävistä	 tilallisista	 43	%	 (35/82)	 kertoo	 käyttävänsä	

niitä	kaikille	lehmille,	kun	taas	37	%	(30/82)	vedintulppavalmisteiden	käyttäjistä	

hoitaa	 valmisteilla	 korkeintaan	 neljäsosan	 lehmistä.	 Vedintulppavalmisteita	

käyttävistä	 vastaajista	 41	 %	 (34/82)	 kertoo	 hoitavansa	 valmisteilla	 herkästi	

maitoa	 valuttelevat	 lehmät,	 ja	 vain	 2	 %	 (2/84)	 käyttää	 valmisteita	 suuresta	

tuotoksesta	umpeutettaville	lehmille.	

	

4.3	Umpihoitokäytännöt	ja	tilojen	perustiedot	

	

Kuvaajiin	 on	 koottu	 tilojen	 perustietoja	 suhteessa	 niiden	 umpihoitokäytäntöön.	

Kuvien	 tarkastelussa	 kannattaa	 huomioida,	 että	 tiloja,	 joilla	 ei	 käytetä	 mitään	

umpihoitoja,	 on	 ainoastaan	 14.	 Kuvassa	 2	 on	 kuvattu	 eri	 kokoisten	 tilojen	

osuuksia	 eri	 umpihoitokäytäntöjä	 noudattavien	 vastaajien	 joukossa.	 Kuva	 	 3	

havainnollistaa	 eri	 lypsytapoja	 kyselyyn	 vastanneilla	 tiloilla	 suhteessa	 tilojen	

umpihoitokäytäntöön.	 Kuva	 4	 kuvaa	 eri	 umpihoitokäytäntöjä	 käyttävien	 tilojen	

keskituoksia,	 ja	 kuvassa	 5	 havainnollistetaan	 tankkimaidon	 solululuvun	

viimeisen	 kolmen	 kuukauden	 keskiarvoa	 eri	 umpihoitokäytäntöjä	 soveltavilla	

vastaajilla.	 Kuvassa	 6	 on	 nähtävissä	 eri	 umpihoitokäytäntöjä	 käyttävien	 tilojen	

jakautuminen	navettatyyppien	mukaan.	
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Kuva	2.	Tilojen	keskilehmäluku	ja	käytössä	oleva	umpihoitokäytäntö.	Selektiivinen	umpihoito	oli	

käytössä	 177	 tilalla,	 ja	 kaikille	 lehmille	 käytettiin	 umpihoitoa	 38	 tilalla.	 Mitään	 umpihoitoja	 ei	

käytetty	14	tilalla.	

	

Kuva	3.	Lypsytapa	ja	käytössä	oleva	umpihoitokäytäntö.	Selektiivinen	umpihoito	oli	käytössä	177	

tilalla,	ja	kaikille	lehmille	käytettiin	umpihoitoa	38	tilalla.	Mitään	umpihoitoja	ei	käytetty	14	tilalla.	
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Kuva	 4.	 Keskituotos	 ja	 käytössä	 oleva	 umpihoitokäytäntö.	 Selektiivinen	 umpihoito	 oli	 käytössä	

177	tilalla,	 ja	kaikille	lehmille	käytettiin	umpihoitoa	38	tilalla.	Mitään	umpihoitoja	ei	käytetty	14	

tilalla.		

	

Kuva	5.	Tankkimaidon	soluluku	ja	käytössä	oleva	umpihoitokäytäntö.	Selektiivinen	umpihoito	oli	

käytössä	 177	 tilalla,	 ja	 kaikille	 lehmille	 käytettiin	 umpihoitoa	 38	 tilalla.	 Mitään	 umpihoitoja	 ei	

käytetty	14	tilalla.	
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Kuva	6.	Navettatyyppi	ja	käytössä	oleva	umpihoitokäytäntö.	Selektiivinen	umpihoito	oli	käytössä	

177	tilalla,	 ja	kaikille	lehmille	käytettiin	umpihoitoa	38	tilalla.	Mitään	umpihoitoja	ei	käytetty	14	

tilalla.	

	

5	POHDINTA	

	

Kyselytutkimuksen	otos	 (230	vastausta)	on	kohtalainen.	Vastausten	perusteella	

noin	 kolme	 neljästä	 lypsykarjatilasta	 käyttää	 selektiivistä	 umpihoitoa,	 mikä	 oli	

odotettavissa.		

	

Kyselyyn	 vastanneet	 tilat	 edustavat	 kokonaisuudessaan	 suomalaisia	

lypsykarjatiloja	 melko	 hyvin.	 Vuonna	 2016	 Suomessa	 on	 ollut	 150	

luomumaidontuottajaa	(Evira	2016),	ja	lypsykarjatilojen	määrä	on	ollut	yhteensä	

7	 827	 (Luke	 2017a).	 Luomutilojen	 osuus	 suomalaisista	 maitotiloista	 vuonna	

2016	 on	 siis	 ollut	 2	 %,	 eli	 sama	 osuus	 kuin	 kyselyyn	 vastanneista	 tiloista.	 Jos	

luomutilojen	 osuus	 kyselyn	 vastauksista	 olisi	 ollut	 suurempi,	 olisi	 ollut	

mielenkiintoista	verrata	luomutilojen	umpihoitokäytäntöjä	tavanomaisten	tilojen	

umpihoitokäytänteisiin.	Nyt	se	ei	kuitenkaan	luomutilojen	pienen	määrän	(4	kpl)	

vuoksi	 ollut	 järkevää.	 Myös	 karjakoon	 ja	 keskituotoksen	 puolesta	 kyselyyn	

vastanneet	 tilat	 edustavat	 suomalaisia	 lypsykarjatiloja.	 Vuonna	 2016	 tiloilla	 on	

ollut	 keskimäärin	 56,2	 lypsylehmää	 tilaa	 kohti	 (Evira	 2016),	 ja	 vuosittainen	
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keskituotos	 on	 ollut	 8	 406	 l/lehmä	 (Luke	 2017b),	 mikä	 vastaa	 melko	 hyvin	

kyselyyn	vastanneiden	tilojen	tietoja.	

	

Kyselytutkimuksen	 vastauksien	 perusteella	 vaikuttaa	 siltä,	 että	 umpihoitoja	

käytetään	 enemmän	 isommissa	 karjoissa.	 Lisäksi	 42	 %	 tiloista,	 jotka	

umpihoitavat	 kaikki	 lehmät	 mikrobilääkkein,	 ovat	 vastanneet	 käyttävänsä	

robottilypsyä.	 Karjakoon	 kasvaessa	 tiloilla	 oletettavasti	 panostetaan	 enemmän	

lehmien	 terveydenhuoltoon	 ja	 toiminnan	 tehokkuuteen,	 jolloin	 umpihoitojen	

käytön	 hyödyt	 voivat	 nousta	 keskustelunaiheeksi.	 Isommilla	 tiloilla,	 erityisesti	

robottitiloilla,	myös	tarttuvat	utaretulehdukset,	kuten	S.	aureus	tai	Str.	agalactiae	

saattavat	 osoittautua	 hankaliksi.	 Tällöin	 umpihoitojen	 käyttäminen	 kaikille	

lehmille	osana	ongelman	hallitsemista	tai	saneeraamista	saattaa	olla	perusteltua.	

Automaattilypsytilojen	 maidon	 solu-	 ja	 bakteeriluvut	 ovat	 pääsääntöisesti	

korkeammat	 kuin	 suomalaisten	 lypsykarjatilojen	 maidossa	 keskimäärin	

(Maitohygienialiitto	2017),	mikä	voisi	osaltaan	vaikuttaa	umpihoitojen	käyttöön.	

Toisaalta,	 kyselytutkimuksessa	 tankkimaidon	 soluluvut	 jakaantuivat	 melko	

tasaisesti	 eri	 umpihoitokäytäntöä	 käyttävillä	 tiloilla,	 mikä	 viittaisi	 siihen	 ettei	

tankkimaidon	 soluluku	 ohjaa	 mikrobilääkkeellisten	 umpihoitojen	 käyttöä.	 Eri	

umpihoitokäytäntöjä	 toteuttavien	 ryhmien	 välillä	 havaitaan	 eroja	 myös	

navettatyyppien	 välillä.	 Erot	 vaikuttavat	 heijastelevan	 eroja	 lypsytavassa,	

parsinavetoiden	 osuuden	 ollen	 suurin	 niiden	 tilojen	 joukossa,	 jotka	 eivät	 käytä	

mikrobilääkkeellistä	umpihoitoa	lainkaan.		

	

Keskituotoksessa	 havaitaan	 eroja	 eri	 umpihoitokäytäntöä	 käyttävissä	 ryhmissä.	

Keskituotos	 vaikuttaa	 olevan	 suurempi	 tiloilla,	 joilla	 käytetään	 enemmän	

umpihoitoja.	 Selittävänä	 tekijänä	 toimii	 todennäköisesti	 tilakoon	 ja	 lypsytavan	

erot.	 Korkeatuottoisten	 lehmien	 tuotos	 saattaa	 olla	 korkealla	 vielä	

umpeutettaessa,	 ja	 ne	 saattavat	 vuotaa	 parteen	 umpeutuksen	 jälkeen.	

Vuotaminen	ja	korkeasta	tuotoksesta	umpeuttaminen	ovat	riskitekijöitä	utareen	

infektoitumiselle	 (Rajala-Schultz	 ym.	 2005,	 Gott	 ym.	 2016).	

Vedintulppavalmisteiden	 käyttäminen	 voi	 kuitenkin	 olla	 mikrobilääkkeellistä	

umpihoitoa	perustellumpi	vaihtoehto	korkeatuottoiselle	lehmälle,	mikäli	utare	on	

umpeutettaessa	infektoitumaton.	
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Tiloja,	 jotka	käyttävät	mikrobilääkkeellistä	umpihoitoa	kaikille	 lehmille,	oli	noin	

kuudesosa	 vastaajista.	 Heidän	 kohdallaan	 herää	 kysymys	 siitä,	 onko	 tilojen	

umpihoitokäytäntö	 Euroopan	 komission	 mikrobilääkkeiden	 maltillista	 käyttöä	

koskevan	tiedotteen	(2015)	mukainen.	Utaretulehdusongelmatilanteissa	kaikkien	

lehmien	 mikrobilääkkeellinen	 umpihoito	 on	 tulkittavissa	 tiedotteessa	

tarkoitetuksi	 metafylaksiaksi.	 Yhteensä	 71	 %	 (27/38)	 heistä,	 jotka	 käyttävät	

umpihoitoja	 kaikille	 lehmille,	 perustelee	 käytäntöä	 muulla	 kuin	

utaretulehdusongelmalla.	Tähän	ryhmään	on	luettu	myös	vastaajat	(10/38),	jotka	

kertovat	 umpihoitavansa	 kaikki	 lehmät	 eläinlääkärin	 tekemän	

terveydenhuoltosuunnitelman	 perusteella.	 On	 mahdollista,	 että	

terveydenhuoltosuunnitelman	 perusteella	 kaikki	 lehmät	 mikrobilääkkein	

umpihoitavilla	 tiloilla	 olisi	 taustalla	 myös	 utaretulehdusongelma,	 joka	 ei	 tullut	

vastauksista	ilmi.	

	

Kriteerit,	joilla	selektiivistä	umpihoitoa	käyttävät	vastaajat	kertoivat	valitsevansa	

umpihoidettavat	 lehmät,	 ovat	 pääasiassa	 linjassa	 niin	 Helsingin	 Yliopiston	

tuotantoeläinsairaalan	suositusten,	kuin	esimerkiksi	Torres	ym.	(2008)	tekemän	

tutkimuksenkin	 kanssa.	 Suurin	 osa	 vastaajista	 (59	 %)	 kertoo	 umpihoitavansa	

mikrobilääkkein	 ne	 lehmät,	 jotka	 ovat	 sairastaneet	 lypsykaudella	 oireilevan	

utaretulehduksen.	 Lisäksi	 63	 %	 vastaajista	 käyttää	 mikrobilääkkeellistä	

umpihoitoa	 lehmille,	 joilla	 on	 todettu	 utaretulehdusbakteeri	 aiemmin	

lypsykaudella,	 mutta	 lehmää	 ei	 olla	 hoidettu	 silloin.	 Tuotantoeläinsairaalan	

suosituksissa	painottuu	utareen	infektiostatus	umpeutushetkellä,	kun	taas	Torres	

ym.	(2008)	tuloksissa	terveen	utareen	kriteerinä	oli	alhaisen	soluluvun	lisäksi	se,	

ettei	 lehmällä	 ole	 ollut	 kliinistä	 utaretulehdusta	 lypsykaudella.	 Esimerkiksi	 S.	

aureus	–bakteerin	aiheuttamassa	piilevässä	utaretulehduksessa	maidon	soluluku	

voi	 olla	 alle	 200	000	 solua/ml	 (Torres	 ym.	 2008).	Näin	 ollen	 lehmien,	 jotka	 on	

todettu	aiemmin	lypsykaudella	positiivisiksi	S.	aureus	 -bakteerin	suhteen,	mutta	

jotka	 halutaan	 pitää	 karjassa,	 hoitaminen	 mikrobilääkkein	 umpeutettaessa	 on	

järkevää	 soluluvusta	 huolimatta.	 Haastavampia	 ovat	 kuitenkin	 lehmät,	 joilla	 on	

ollut	merkitykseltään	vähäisemmän	utaretulehdusbakteerin	aiheuttama	kliininen	

utaretulehdus	 aiemmin	 lypsykaudella.	 Jos	 lehmä	ei	 soluta	umpeenpanohetkellä,	
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kannattaa	 mikrobilääkkeellisen	 umpihoidon	 tarve	 arvioida	 tilannekohtaisesti	

esimerkiksi	lehmän	muiden	riskitekijöiden	perusteella.	

	

Huomion	 arvoisia	 ovat	 myös	 tilat,	 jotka	 eivät	 käytä	 mikrobilääkkeellistä	

umpihoitoa	ollenkaan.	On	melko	 todennäköistä,	 että	kyseiset	 tilat,	 joita	oli	noin	

6	%	 vastaajista,	 hyötyisivät	 suunnitelmallisesta,	 valikoivasta	 umpihoidosta	 niin	

utareterveyden	 kuin	 kustannustenkin	 kannalta.	 Toisaalta,	 69	 %:lla	 kyseisistä	

tiloista	tankkimaidon	soluluvun	kolmen	viimeisen	kuukauden	keskiarvo	oli	ollut	

alle	 150	 000	 solua/ml,	 eikä	 yhdelläkään	 tilalla	 tankkimaidon	 soluluku	 ylittänyt	

250	 001	 solua/ml.	 Tankkimaidon	 osalta	 tilanne	 siis	 vaikuttaa	 hyvältä,	 mutta	

todennäköisesti	 joukkoon	 mahtuu	 lehmäyksilöitä,	 jotka	 hyötyisivät	

umpihoidoista.	

	

Kirjallisuudessa	 ja	 julkisessa	 keskustelussa	 esiintynyt	 huoli	

mikrobilääkeresistenssin	 yleistymisestä	 näkyy	 maailmalla	 myös	 umpihoidoista	

käytävässä	 keskustelussa,	 ja	 esimerkiksi	 Englannissa	 mikrobilääkkeellisten	

umpihoitojen	käyttöä	pyritäänkin	vähentämään	(Higgins	ym.	2017).	Hillerton	ym.	

(2017)	 pyrkivät	 julkaisullaan	 vaikuttamaan	 umpihoitoihin	 liittyviin	 asenteisiin	

muuttamalla	 tieteellisissä	 artikkeleissa	 umpihoidoista	 käytettyjä	 lyhenteitä.	

Yleisesti	 artikkeleissa	 on	 ollut	 käytössä	 lyhenne	DCT,	 dry	 cow	 therapy,	 joka	 on	

ilmaisuna	 melko	 laaja.	 Sen	 korvaamiseksi	 Hillerton	 ym.	 (2017)	 ehdottavat	

kaavamaista	 systeemiä	 eri	 umpihoitotyyppien	 lyhenteiden	 muodostamiseen,	

jolloin	 eri	 umpihoitotyyppien	 kuvaaminen	 yhdenmukaistuisi	 ja	 tarkentuisi.	

Hillerton	ym.	(2017)	ehdottavat	myös	esimerkiksi	selective	–termin	korvaamista	

targetet	 –termillä	 englanninkielisissä	 julkaisuissa	 umpihoitoihin	 liittyen.	

Suomessa	 mikrobilääkeresistenssitilanne	 on	 perinteisesti	 ollut	 hyvä,	 eivätkä	

umpihoitojen	 vaikutukset	 mikrobilääkeresistenssiin	 ole	 olleet	 esillä.	

Mikrobilääkettä	 sisältävien	umpihoitojen	käyttöön	 ja	niihin	 liittyviin	 asenteisiin	

olisi	 kuitenkin	 syytä	 kiinnittää	 huomiota,	 jotta	 niiden	 käytön	 pääpainopiste	

pysyisi	jo	olemassa	olevien	infektioiden	hoitamisessa.	

	

Tässä	 kyselyssä	 ei	 huomiotu	 esiintyykö	 vastanneilla	 tiloilla	

utaretulehdusbakteereilla	 mikrobilääkeresistenssiä.	 Olisi	 ollut	 mielenkiintoista	
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verrata	 mikrobilääkeresistenssin	 esiintyvyyttä	 erilaisia	 umpihoitokäytäntöjä	

noudattavilla	 tiloilla.	 Käytännössä	 mikrobilääkeresistenssin	 esiintyvyyden	

selvittäminen	kyselytutkimuksella	olisi	ollut	haastavaa,	ellei	mahdotonta.		

	

Vedintulppavalmisteita	 koskevien	 tutkimusten	 perusteella	 vaikuttaa	 siltä,	 että	

valmisteiden	 teho	 uusien	 utaretulehdusten	 ennaltaehkäisyssä	 on	 selkeä.	

Kyselytutkimuksessa	 kuitenkin	 vain	 yli	 kolmasosa,	 36	 %	 tilallisista,	 kertoi	

käyttävänsä	 valmisteita	 edes	 muutamilla	 lehmillä.	 Kysymykseen	 liittyneen	

avoimen	 kentän	 vastausten	 perusteella	 kaikki	 tilalliset	 eivät	 koe	

vedintulppavalmisteita	hyödyllisiksi.	Tilalla	pienessä	mittakaavassa	valmisteiden	

utaretulehduksia	 ennaltaehkäisevä	 vaikutus	 saattaakin	 olla	 vaikea	 havaita.	

Vedintulppavalmisteet	ovat	hinnaltaan	samaa	 luokkaa	kuin	mikrobilääkkeelliset	

umpihoitovalmisteet	 (Lääketietokeskus	 2016).	 Vedintulppavalmisteiden	 käyttö	

eroaa	 perinteisistä	 antibioottituubeista,	 sillä	 ne	 tulisi	 annostella	 vain	 vetimen	

päähän	 ja	 lypsää	 käsin	 pois	 umpikauden	 päätyttyä	 (Lääketietokeskus	 2016),	

mikä	 saatetaan	 kokea	 ylimääräisenä	 vaivana.	 Valittaessa	 mikrobilääkkeellisen	

umpihoidon	ja	vedintulppavalmisteen	välillä,	saattaa	mikrobilääkkeellinen	hoito	

tuntua	tilallisesta	houkuttelevammalta.	

	

Vedintulppavalmisteet	 tarjoavat	 mahdollisuuden	 utaretulehdusten	

ehkäisemiseen	 terveillä	 lehmillä	 ilman	 huolta	 mikrobilääkeresistenssin	

kehittymisestä,	 mutta	 niiden	 käytön	 turvallisuudesta	 on	 keskusteltu	 niin	

maailmalla	 kuin	 Suomessakin.	 Vedintulppavalmisteiden	 kohdalla	

annosteluhygienia	 on	 erittäin	 tärkeässä	 roolissa,	 ja	 onkin	 hyvä	 huomata,	 että	

vedintulppavalmisteisiin	 liittyvissä	 tutkimuksissa	 lääkkeen	 annostelija	 on	 usein	

tutkija	 tai	 koulutettu	 teknikko.	 Suomessa	 kuitenkin	 aseptisiin	 käytäntöihin	

utareen	 lääkitsemisessä	 ja	 näytteenotossa	 saatetaan	 olla	 tottuneempia	 kuin	

maissa,	 joissa	 utareessa	 käytettävät	 antibiootit	 ovat	 laajakirjoisempia,	 ja	

maitonäytteiden	 tutkiminen	 vähäisempää.	 Joka	 tapauksessa	 vaikuttaa	 siltä,	 että	

mikäli	 vedintulppavalmisteen	 annostelussa	 noudatetaan	 tarkkaa	 aseptista	

tekniikkaa	 ja	 valitaan	 huolellisesti	 ainoastaan	 vedintulppavalmisteella	

hoidettavat	 lehmät,	 on	 vedintulppavalmiste	 järkevä	 valinta	 utaretulehdusten	

ennaltaehkäisyyn.	 Oleellista	 ainoastaan	 vedintulppavalmisteella	 hoidettavien	
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lehmien	 valinnassa	 on	 se,	 ettei	 utareessa	 olisi	 tulehdusta,	 edes	 piilevää,	

umpeutettaessa.	

	

Umpihoidot	 ovat	 tärkeä	 osa	 lypsykarjatilan	 utareterveyden	 hallintaa.	

Mikrobilääkkeitä	 sisältävät	 umpituubit	 ovat	 tehokas	 hoito	 lehmille,	 joilla	 on	

piilevä	 utaretulehdus	 umpeutettaessa	 ja	 arvokas	 apu	 ongelmatiloilla.	

Utareterveyttä	 tulisi	 kuitenkin	 aina	 tarkastella	 tilakohtaisena	 kokonaisuutena.	

Esimerkiksi	 Bradley	 ym.	 (2015)	 tekemässä	 tutkimuksessa	 tuli	 selvästi	 esiin	

tilojen	 väliset	 erot	 utaretulehdusta	 aiheuttavien	 bakteerien	 etiologioissa	 ja	

esiintyvyyksissä.	 Torres	 ym.	 (2008)	 kehottavat	 ottamaan	 huomioon	

umpihoitokäytännön	suunnittelun	yhteydessä	myös	tilan	olosuhteisiin		ja	hoitoon	

liittyvät	 tekijät,	 sekä	 tilan	 mahdollisuudet	 utaretulehduksiin	 liittyvään	

kirjanpitoon.	 Mitä	 herkemmin	 tilalla	 käytetään	 umpihoitoa,	 sitä	

todennäköisemmin	osa	lehmistä	hoidetaan	turhaan	(Torres	ym.	2008).	Toisaalta	

mitä	 vähemmän	 umpihoitoja	 käytetään,	 sitä	 useampi	 sellainen	 lehmä,	 jolle	

umpihoidosta	olisi	ollut	hyötyä,	jää	ilman	hoitoa	(Torres	ym.	2008).	Tilan	tunteva	

eläinlääkäri	on	hyvin	tärkeässä	roolissa	umpihoitoihin	liittyvässä	neuvonnassa	ja	

päätöksenteossa.	

	

Higgins	 ym.	 (2017)	 tutkivat	 Englannissa	 eläinlääkäreiden	 kokemuksia	

muutoksessa	 kaikkien	 lehmien	 mikrobilääkkeellisestä	 umpihoitamisesta	

selektiiviseen	 umpihoitoon.	 Tutkimuksen	 mukaan	 umpihoitokäytäntöjen	

soveltamiseen	yksittäiselle	tilalle	vaikuttaa	utarterveytyteen	liittyvien	tekijöiden	

lisäksi	 tilallisten	 ja	 eläinlääkärin	 välinen	 luottamus,	 sekä	 osapuolten	 omat	

mielipiteet,	 asenteet	 ja	 kokemus.	 Tutkimuksessa	 havaittiin	 että	 vähemmän	

kokeneet	eläinlääkärit	olivat	kokeneita	eläinlääkäreitä	innokkaampia	pääsemään	

osalliseksi	 tilojen	 päätöksentekoon,	 kun	 taas	 tilallisten	 luottamus	 oli	 suurempi	

kokeneempia	eläinlääkäreitä	kohtaan.		Higgins	ym.	(2017)	perusteella	tehokkain	

keino	 vaikuttaa	 tilan	 päätöksentekoon	 on	 eläinlääkäreiden	 välinen	 yhteistyö	 ja	

yhteneväiset	suositukset.	

	

Tutkimuksen	 perusteella	 umpihoitoja	 käytetään	 suomalaisilla	 lypsykarjatiloilla	

pääsääntöisesti	 maltillisesti	 ja	 perustellusti.	 Vaikuttaa	 siltä,	 että	 isommissa	
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karjoissa	 käytetään	 suhteessa	 lehmämäärään	 enemmän	 mikrobilääkkeellistä	

umpihoitoa	 kuin	 pienissä	 karjoissa.	 Mikrobilääkeresistenssin	 lisääntyessä	

umpihoitokäytännön	 ja	 mikrobilääkkein	 umpihoidettavien	 lehmien	 valinnan	

tulee	olla	huolellista.	
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