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aineenvaihduntasairaus, joka johtuu vaikeuksista sopeutua negatiiviseen energiataseeseen. Lehmä voi sairastua 

kliiniseen ketoosiin tai huomaamattomampaan subkliiniseen ketoosiin. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, 

miten ketoosi on yhteydessä lypsylehmien poikimisen jälkeisten ensimmäisten viikkojen maitotuotokseen ja 

märehtimisaikaan. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin ketoosia mahdollisesti selittävinä tekijöinä poikimista 

edeltävää kuntoluokkaa, poikimakertaa, poikimaväliä, ummessaolokauden pituutta, edellisen tuotoskauden 305 

päivän maitotuotosta ja rotua. 

   Tutkimusaineisto hankittiin ProAgria Etelä-Pohjanmaan Maidosta Maitoon (MaMa) -hankkeen yhteydessä. 
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   Ketosis is a common metabolic disorder among dairy cows. It is associated with negative energy balance 

usually during the first lactation weeks. Ketosis can be clinical but it can also occur as subclinical without 

any clinical signs. The aim of this study was to determine the association of milk yield and rumination time 

with ketosis in dairy cows in postpartum period. In addition, body condition score, parity, calving interval, 

the length of dry period, previous-lactation 305-d milk yield and breed were evaluated as factors potentially 

affecting the development of ketosis   

   Data were collected in connection with From milk to milk -project, ProAgria Etelä-Pohjanmaa. Five farms 

with automatic milking systems were selected for this study and two test periods were conducted in each 
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   Overall, 19 % of cows were categorized to group TER, 71 % to group SKK and 10 % to group KK. There 

were no differences in average milk yield or rumination time between the ketosis groups. Milk yield and 

rumination time increased weekly as expected. The interaction between the week and the ketosis group was 

significant in milk yield. During the first week of lactation TER cows had the lowest and KK cows had the 

highest milk yield but the difference disappeared by week 4. Increased milk BHB concentration may have 

been due to increased initial lipid mobilization of high-yielding cows. Primiparous cows produced less milk 

and ruminated fewer minutes than multiparous cows. The significant interaction between the week and 

parity indicated that rumination time increased up to the fourth lactation week in primiparous cows whereas 

in multiparous cows it increased only to the second week. The attenuated increase in rumination time in 

primiparous cows may be due to the slow increase of feed intake. There were no differences between the 

ketosis groups in body condition score, previous-lactation 305-d milk yield or the length of dry period. 
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fat had greater proportion of BHB results showing ketosis than the other BCS groups. The proportion of 
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µmol/L results compared to Ayrshire cows. These results suggest that almost all cows suffered from 

subclinical ketosis but it did not affect milk yield or rumination time during the first four lactation weeks.  
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Subkliininen ja kliininen ketoosi 

 

Ketoosi on lypsylehmillä esiintyvä aineenvaihduntasairaus, joka johtuu vaikeuksista 

sopeutua negatiiviseen energiataseeseen yleensä poikimisen jälkeisinä ensimmäisinä 

viikkoina (Herdt 2000). Negatiivisesta energiataseesta huolimatta suurin osa lehmistä ei 

sairastu ketoosiin, vaan ongelmia aiheutuu vasta silloin, kun lehmän elimistö ei pysty 

syystä tai toisesta tuottamaan tarpeita vastaavia määriä glukoosia (Herdt 2000). 

Leblancin (2010) mukaan negatiivisen energiataseen lisäksi kaikkien lehmien kudosten 

insuliiniresistenssi kasvaa, syöminen vähenee, lipolyysi lisääntyy ja paino pienenee 

tuotoskauden alussa. Lisäksi hypokalsemiaa ilmenee muutamia päiviä poikimisen 

jälkeen ja immuunipuolustus heikkenee jo muutama viikko ennen poikimista sekä sen 

jälkeen. Kliininen ketoosi ilmenee kohonneena veren ketoainepitoisuutena, jonka lisäksi 

lehmällä esiintyy kliinisiä oireita (Andersson 1988, ref. Raboisson ym. 2014). 

Subkliininen ketoosi puolestaan ilmenee ilman kliinisiä oireita, vaikka veren 

ketoainepitoisuus on suurentunut (Raboisson ym. 2014). 

 

Useiden tutkimusten (Suthar ym. 2013, Berge ja Vertenten 2014, Shin ym. 2015) 

mukaan ketoosi lisää riskiä sairastua kohtutulehdukseen. Ketoosin negatiiviset 

vaikutukset hedelmällisyysongelmiin ovat ennalta-arvaamattoman pitkäaikaisia, sillä 

poikimista edeltävien ja jälkeisten viikkojen terveys voi näkyä hedelmällisyydessä jopa 

kaksi ensimmäistä kuukautta poikimisen jälkeen (Leblanc 2010). Myös Ospinan ym. 

(2010) tutkimus osoitti suurempien siirtymäkauden ketoainepitoisuuksien vaikuttavan 

haitallisesti hedelmällisyyteen. Lisäksi Shinin ym. (2015) tutkimuksessa ketoosiin 

sairastuneiden lehmien todennäköisyys sairastua munasarjojen rakkuloihin oli suurempi 

terveisiin verrattuna. Sutharin ym. (2013) mukaan subkliininen ketoosi lisäsi kliinisen 

ketoosin, ontumisen ja juoksutusmahan siirtymän todennäköisyyttä. Bergen ja 

Vertentenin (2014) tutkimuksessa ketoosi oli yhteydessä edellisten lisäksi myös 

utaretulehduksiin ja ruoansulatushäiriöihin. 
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1.1.1 Ketoaineiden muodostuminen, mittaus ja raja-arvot 

 

Herdtin (2000) mukaan tuottaakseen maitoa lehmä tarvitsee laktoosisynteesiin etenkin 

glukoosia, jota se saa maksan ja osittain myös munuaiskuoren glukoneogeneesin kautta. 

Pötsifermentaatiossa muodostuvista haihtuvista rasvahapoista propionihappo on tärkein 

glukoneogeneesin lähtöaineista. Negatiivisessa energiataseessa hyvin ratkaisevassa 

asemassa on glukoosin synteesin lisäksi sen säästäminen maidon muodostukseen. 

Haytonin ym. (2012, s. 228) mukaan utarekudoksen glukoosinotto ei ole 

insuliinisäätelyn alaista, joten jopa negatiivisen energiataseen vallitessa utarekudos ottaa 

tarvitsemansa glukoosin. Muut insuliinisäätelyn alaiset kudokset käyttävät glukoosia 

ensisijaisena energianlähteenään energiataseen ollessa ainoastaan positiivinen.  

 

Herdtin (2000) mukaan rasvakudoksen määrä kertoo elimistön energiavarastojen 

suuruudesta. Rasvakudos koostuu rasvasoluista, jotka ovat triglyserideillä täytettyjä 

soluja. Triglyseridien jatkuva hajoaminen vapauttaa veren vapaita rasvahappoja (NEFA; 

nonesterified fatty acids). Rasvahappojen ja glyserolin vapautumista kutsutaan 

lipolyysiksi. Päinvastaista tapahtumaa kutsutaan puolestaan lipogeneesiksi. Lipolyysiä 

ja lipogeneesiä tapahtuu jatkuvasti rasvasoluissa. Rasvahappojen vapauduttua 

lipolyysissä, ne voivat liikkua ulos solusta vereen muiden kudosten energianlähteeksi. 

Rasvan määrä tai lehmän lihavuus voivat vaikuttaa kriittisesti rasvakudoksen lipolyysin 

aktiivisuuteen. 

 

Herdtin (2000) mukaan maksan toiminta vaikuttaa negatiivisesta energiataseesta 

selviämiseen, sillä se muun muassa säätelee veren glukoosipitoisuutta ja glukoosin 

välittämistä muihin kudoksiin. Glukoneogeneesin lisäksi se osallistuu rasvametaboliaan. 

Negatiivisen energiataseen tuloksena rasvakudoksesta vapautuu suuri määrä 

rasvahappoja, joita voidaan hapettaa maksassa joko täydellisesti tai epätäydellisesti. 

Epätäydellisen hapettumisen tuloksena muodostuu ketoaineita. Negatiivisessa 

energiataseessa hiilihydraatteja ei ole tarpeeksi saatavilla, etenkään korkean 

maidontuotannon aikaan. Tällöin glukoosin tai glukoosin esiasteiden määrä on 

rajallinen ja vain vähän glukoosia virtaa mitokondrioissa tapahtuvaan 

sitruunahappokiertoon. Välivaiheiden kautta vapaiden rasvahappojen metabolian 

välituotteena syntyy asetyylikoentsyymi-A:ta, joka ehkäisee glukoosin käyttöä ja 

stimuloi glukoneogeneesiä. Asetyylikoentsyymi-A on ketoaineiden esiaste ja siitä 

metaboloidaan mitokondriossa asetoasetaattia eli yhtä ketoaineista. Asetoasetaatti 
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siirtyy sytosoliin, muuttuen osittain β-hydroksivoihapoksi (BHB; β-hydroxybutyrate), 

joka on yksi tärkeimmistä ketoaineista. 

 

Herdtin (2000) mukaan ketoosi voidaan jakaa tyypin I ja tyypin II ketoosiksi. Tyypin I 

ketoosi ilmenee, kun glukoosin tarve ylittää maksan glukoneogeneesin kapasiteetin. 

Tuotoskauden alkuvaiheessa glukoneogeneesi on hyvin stimuloitunut, mutta glukoosin 

esiasteita ei vain ole riittävästi suurimpaan mahdolliseen glukoosin tuotantoon. 

Glukoosin rajoittunut tuotanto riippuu siis ainoastaan lähtöaineiden 

riittämättömyydestä. Tyypin I ketoosissa veren glukoosi- ja insuliinitaso ovat hyvin 

pienet, mikä johtaa lopulta ketogeneesiin (ketoaineiden muodostuminen) ja veren 

suureen ketoainepitoisuuteen. Tyypin I ketoosia esiintyy yleensä 3–6 viikkoa 

poikimisen jälkeen, lähellä tuotoshuippua. Tyypin II ketoosiin liittyy puolestaan 

voimakkaasti rasvamaksa. Lehmän kyky kuljettaa rasvahappoja ja muita lipidejä 

maksasta ylikuormittuu herkästi, kun veren NEFA-pitoisuus on suuri ja ketoaineiden 

synteesi ei ole niin voimakas. Tämä johtaa rasvamaksan kehittymiseen, mikä voi 

ehkäistä glukoneogeneesiä. Haytonin ym. (2012, s. 247) mukaan tyypin II ketoosissa 

veren NEFA-pitoisuus nousee yleensä välittömästi poikimisen jälkeen ja BHB-pitoisuus 

viidennestä laktaatiopäivästä lähtien. Herdtin (2000) mukaan tyypin II ketoosissa veren 

ketoainepitoisuus on usein pienempi ja glukoosipitoisuus suurempi kuin tyypin I 

ketoosissa. Tyypin II ketoosin ajoittuminen heijastaa luultavasti rasvakudoksen 

lipolyysin aktiivisuutta, joka alkaa kasvamaan poikimisen lähestyessä. 

 

Ketoosi voidaan määrittää mittaamalla rasvahappojen hapetuksen välituotteina 

muodostuneiden ketoaineiden (BHB, asetoni ja asetoasetaatti) pitoisuutta verestä, 

maidosta tai virtsasta (Jeong ym. 2018). Negatiivista energiatasetta tai ketoosia tutkitaan 

yleensä mittaamalla veren NEFA- ja BHB-pitoisuutta (Ospina ym. 2010). Veren NEFA-

pitoisuus kertoo rasvan mobilisaation voimakkuudesta (Hayton ym. 2012, s. 246) ja 

BHB-pitoisuus rasvahappojen epätäydellisestä hapettumisesta maksassa (Leblanc 

2010). Leblancin (2010) mukaan ketoaineista asetoasetaatti on haihtuva ja epävakaa 

eikä mittauksen haastavuuden vuoksi ole juurikaan käytössä ketoosin diagnosoinnissa. 

Myös ketoaineiden määritys virtsasta on ongelmallista, sillä se ei ole yhtä tarkka kuin 

seerumista tehtävä testi. Stabiileista ketoaineista BHB:n pitoisuus on veressä suurin 

(Leblanc 2010). 
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Ketoosin diagnosoinnissa käytetyt veren tai seerumin BHB-pitoisuuden raja-arvot 

vaihtelevat hieman tutkimusten välillä. Tutkimuksissa usein käytetty subkliinisen 

ketoosin raja-arvo verestä mitattuna BHB-pitoisuutena on ≥ 1,2 mmol/L (McArt ym. 

2011, Suthar ym. 2013, Kaufman ym. 2016). Kliinisen ketoosin veren raja-arvona 

pidetään puolestaan ≥ 3.0 mmol/L (McArt ym. 2011, McArt ym. 2012). Denis-

Robichaudin ym. (2011) tutkimuksessa ketoosin raja-arvona pidettiin sen sijaan verestä 

mitattuna ≥ 1,4 mmol/L. 

 

Kaupallisesti saatavilla olevan, testiliuskoilla tehtävän määrityksen mukaan maidon 

BHB-pitoisuus < 100 µmol/L on normaali, 100–199 µmol/L on arveluttava, 200–499 

µmol/L on positiivinen ja > 500 µmol/L on vahvasti positiivinen (PortaCheck 2014). 

Bergen ja Vertentenin (2014) tutkimuksessa maidon BHB-pitoisuuden ketoosia 

määrittävänä raja-arvona pidettiin ≥ 100 μmol/L ja Tatonen ym. (2017) tutkimuksessa 

puolestaan ≥ 150 μmol/L, mutta kummassakaan tutkimuksessa ei eroteltu subkliinisen 

ja kliinisen ketoosin raja-arvoja. 

 

1.1.2 Ketoosin esiintyvyys ja ajoitus 

 

Akuutti kliininen ketoosi voidaan havaita melko helposti, mutta subkliinisen ketoosin 

oireiden havaitseminen on vaikeampaa, minkä vuoksi ketoosin esiintyvyys karjassa 

saattaa usein olla aliarvioitu (Berge ja Vertenten 2014). Oetzelin (2004) mukaan 

subkliinisen ketoosin testauksessa hälyttävänä rajana karjatasolla olisi hyvä pitää > 10 

% sairastuneita. Sutharin ym. (2013) tutkimuksen mukaan subkliinisen ketoosin 

esiintyvyys oli kymmenessä Euroopan maassa keskimäärin 21,8 %, esiintyvyyden 

vaihdellessa eri maissa välillä 11,2–36,6 %. Vanholderin ym. (2015) tutkimuksessa 

hollantilaisissa karjoissa subkliinistä ketoosia esiintyi puolestaan paljon runsaammin, 

47,2 %:lla lehmistä ja kliinistä ketoosia 11,6 %:lla lehmistä. Tatonen ym. (2017) 

tutkimuksessa ketoosia esiintyi 21 %:lla tutkituista lehmistä ja myös Rathbun ym. 

(2017) saivat tutkimuksestaan saman suuntaisen tuloksen (19,7 %:lla lehmistä 

diagnosoitiin ketoosi). Berge ja Vertenten (2014) tutkivat maidon ketoainepitoisuuksia 

Länsi-Euroopassa. Tutkituista lehmistä 39 % sairastui subkliiniseen tai kliiniseen 

ketoosiin. Vaihtelu ketoosin esiintyvyydessä oli melko suurta eri maiden välillä (31–53 

%). Tutkimuksessa olleista 131 tilasta 85 %:lla ketoosiin sairastuneiden lehmien osuus 

oli yli 25 %. 
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Ketoosin ajoittuminen riippuu pitkälti siitä, sairastuuko lehmä tyypin I vai tyypin II 

ketoosiin. Subkliinisen ketoosin esiintyvyys oli Geishauserin ym. (1998) tutkimuksessa 

suurimmillaan poikimisen jälkeisen kuuden ensimmäisen laktaatioviikon aikana, 

esiintyvyyden ollessa suurimmillaan toisella laktaatioviikolla. Rathbunin ym. (2017) 

tutkimuksessa ensimmäinen positiivinen ketoositulos ilmeni keskimäärin yhdeksäntenä 

laktaatiopäivänä ja Leblancin (2010) mukaan valtaosa subkliinisistä ketooseista esiintyy 

kahden ensimmäisen laktaatioviikon aikana. 

 

1.2 Ketoosiin altistavat tekijät 

 

Leblancin (2010) mukaan sairastumisen ajoituksen perusteella voidaan suunnitella 

ketoosia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Mikäli valtaosa ketoositapauksista ajoittuu 

esimerkiksi 3–6 viikkoa poikimisen jälkeen, tulee Leblancin (2010) mukaan huomio 

kiinnittää lehmien rehun syönnin lisäämiseen ensimmäisten laktaatioviikkojen aikana. 

Bergen ja Vertentenin (2014) tutkimuksessa havaittiin, että erillisruokintatilojen 

ketoosin esiintyvyys oli 33 %, täysapetilojen 36 % ja osittaisaperuokintatilojen (PMR) 

50 %. Tatone ym. (2017) arvioivat yhdeksi ketoosin syyksi automaattilypsytilojen 

ruokintavat, sillä heidän tutkimuksessaan löydettiin enemmän ketoositapauksia 

automaattilypsytilojen useamman kerran poikineilta lehmiltä muihin lypsytyyppeihin 

verrattuna. Ensikoilla vastaavaa yhteyttä ketoosin ja automaattilypsytavan välillä ei 

havaittu. Erot eri poikimakertojen välillä epäiltiin johtuvan siitä, että ensikot 

kasvatetaan tiloilla samalla tavoin lypsytavasta riippumatta, mikä vähentää ketoosin 

todennäköisyyden eroja tuotoskauden alussa. Ketoaineiden pitoisuuden nousua 

selittäviksi tekijöiksi on esitetty lisäksi muun muassa hyvin voihappopitoinen säilörehu 

(Leblanc 2010), tietty vuodenaika (alkuvuosi) (Vanholder ym. 2015, Tatone ym. 2017), 

suuri tilakoko (Berge ja Vertenten 2014) ja osaston ylitäyttö viikko ennen poikimista 

(Kaufman ym. 2016). Usein tutkittuja tekijöitä ovat lisäksi poikimisen aikainen 

kuntoluokka (Shin ym. 2015, Vanholder ym. 2015, Sheehy ym. 2017), poikimakerta 

(Berge ja Vertenten 2014, Vanholder ym. 2015, Kaufman ym. 2016), poikimaväli ja 

ummessaolokauden pituus (Vanholder ym. 2015, Tatone ym. 2017), edellisen 

tuotoskauden maitotuotos (Gröhn ym. 1995, Kaufman ym. 2016) sekä rotu (Ntallaris 

ym. 2017, Tatone ym. 2017). 
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1.2.1 Kuntoluokka 

 

Poikimisen aikainen kuntoluokka on useiden tutkimusten mukaan yksi ketoosin 

kehittymiseen vaikuttava tekijä (Shin ym. 2015, Vanholder ym. 2015, Kaufman ym. 

2016). Haytonin ym. (2012, s. 240) mukaan lehmän kuntoluokka korreloi positiivisesti 

sen energiavarastojen kanssa. Rathbun ym. (2017) pohtivat, että ketoosin esiintyvyyttä 

voitaisiin vähentää välttämällä ummessaolevien lehmien lihomista ja siitä johtuvaa 

siirtymäkauden rasvavarastojen ylenpalttista mobilisaatiota. Kokkosen ym. (2005) 

tutkimuksessa lihavat lehmät alkoivat mobilisoida tehokkaammin kehon lipidejä ja 

aminohappoja poikimista edeltävällä viikolla kuin normaalikuntoiset, ja jatkoivat sitä 

useiden viikkojen ajan poikimisen jälkeen. Myös Rathbun ym. (2017) havaitsivat 

tämän, sillä heidän tutkimuksessaan ummessaolevien lihavien lehmien (≥ 4,0) veren 

BHB-pitoisuus oli suurempi verrattuna pienemmän kuntoluokan ummessaoleviin 

lehmiin. Lisäksi Barlettan ym. (2017) tutkimuksessa siirtymäkaudella kuntoluokkansa 

pudottaneiden lehmien veren BHB-pitoisuus oli suurempi verrattuna kuntoluokkansa 

säilyttäneisiin tai kasvattaneisiin lehmiin. Sheehyn ym. (2017) tutkimuksessa lehmillä, 

joiden kuntoluokka laski ennen poikimista, oli poikimisen jälkeen suurempi veren 

BHB-pitoisuus viikoilla 1, 2 ja 4 verrattuna lehmiin, joiden kuntoluokka pysyi samana. 

 

Shinin ym. (2015) tutkimuksessa ketoosiin sairastuneiden lehmien kuntoluokka oli 

ennen poikimista ja kaksi viikkoa poikimisen jälkeen terveitä lehmiä korkeampi. Myös 

Vanholderin ym. (2015) tutkimuksessa selvisi, että lehmät, jotka olivat ennen 

poikimista kuntoluokaltaan kohtuullisia (3,25–3,75) tai lihavia (≥ 4), sairastuivat 

todennäköisemmin subkliiniseen ja kliiniseen ketoosin laihoihin (≤ 3.0) verrattuna. 

Kaufmanin ym. (2016) tutkimuksessa useamman kerran poikineiden lehmien 

subkliinisen ketoosin todennäköisyys pieneni siirtymäkauden maltillisemman 

kuntoluokan menetyksen myötä. Barletta ym. (2017) suosittelevat, että nykyaikaisten 

korkeatuottoisten lehmien tulisi olla siirtymäkauden alussa kuntoluokaltaan 2,5–3,0.  

 

1.2.2 Poikimakerta 

 

Vanholderin ym. (2015) tutkimuksessa toista tai useampaa kertaa poikineiden lehmien 

riski sairastua subkliiniseen ketoosiin oli suurempi ensikoihin verrattuna. Kliiniseen 

ketoosiin sairastuminen oli todennäköisempää kolme tai useampaa kertaa poikineilla 

lehmillä. Gröhnin ym. (1995) mukaan useamman kerran poikineiden lehmien riski 
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sairastua ketoosiin oli lähes kaksinkertainen verrattuna toista kertaa poikineisiin 

lehmiin. Myös Bergen ja Vertentenin (2014) tutkimuksessa useamman kerran 

poikineiden lehmien ketoosin todennäköisyys oli suurempi, etenkin poikimakerroilla 

kaksi ja kolmesta seitsemään verrattuna ensikoihin. Lisäksi Tatonen ym. (2017) 

tutkimuksessa useamman kerran poikineilla lehmillä esiintyi enemmän ketoosia 

ensikoihin verrattuna.  

 

1.2.3 Poikimaväli ja ummessaolokauden pituus 

 

Vanholderin ym. (2015) tutkimuksessa ummessaolokauden pidentyminen lisäsi riskiä 

sairastua subkliiniseen ja kliiniseen ketoosin, kun puolestaan pidempi edellinen 

tuotoskausi lisäsi riskiä sairastua kliiniseen ketoosiin poikimisen jälkeisellä toisella 

viikolla. Myös Tatonen ym. (2017) tutkimuksessa useamman kerran poikineiden 

lehmien ketoosin todennäköisyys lisääntyi pidemmän ummessaolokauden ja pidemmän 

poikimavälin myötä. Ensikoiden ketoosin todennäköisyys lisääntyi puolestaan 

ensimmäisen poikimisen viivästyessä. 

 

1.2.4 Edellisen tuotoskauden 305 päivän maitotuotos 

 

Kaufmanin ym. (2016) tutkimuksessa havaittiin suuremman edellisen tuotoskauden 305 

päivän maitotuotoksen lisäävän subkliinisen ketoosin todennäköisyyttä. Samoin 

Fleischerin ym. (2001) mukaan suurempi edellisen tuotoskauden 305 päivän 

maitotuotos lisäsi ketoosin riskiä, mutta Gröhnin ym. (1995) mukaan suurempi 305 

päivän maitotuotos ei päinvastoin lisännyt ketoosin riskiä.  

 

1.2.5 Rotu 

 

Ntallariksen ym. (2017) mukaan holstein- ja ruotsin punainen -rotuisten ensikoiden 

plasman NEFA-pitoisuus oli suuntaa-antavasti suurempi ruotsin punainen -rotuisilla 

kaksi viikkoa ennen poikimista, kertoen suuremmasta rasvakudoksen mobilisaatiota jo 

ennen poikimista. Lisäksi ruotsin punainen -rotuisten kuntoluokka oli korkeampi. 

Holstein-rotuisten NEFA-pitoisuus oli puolestaan suurempi kaksi viikkoa poikimisen 

jälkeen. Tutkimuksen perusteella holstein-rotuiset panostivat maidontuotantoon ruotsin 

punainen -rotuisia enemmän. Anderssonin ja Emanuelsonin (1985) mukaan ruotsin 
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punainen -rotuisten lehmien maidon asetonipitoisuus oli suurempi verrattuna ruotsin 

friisiläis -rotuisiin. Tatonen ym. (2017) tutkimuksessa puolestaan jersey-rotuisten 

ketoosin todennäköisyys oli noin puolitoistakertainen verrattuna holstein-rotuisiin niin 

ensikoilla kuin useamman kerran poikineilla lehmillä. 

 

1.3 Maitotuotoksen yhteys ketoosiin 

 

Vanholderin ym. (2015) tutkimuksessa havaittiin, että subkliiniseen ja kliiniseen 

ketoosiin sairastuneiden lehmien maitotuotos oli suurempi verrattuna terveiden lehmien 

maitotuotokseen. Lisäksi ensimmäisen lypsykerran suurempi ternimaidon määrä lisäsi 

niin ensikoiden kuin myös useamman kerran poikineiden lehmien riskiä sairastua 

subkliiniseen ja kliiniseen ketoosiin poikimisen jälkeisellä toisella viikolla. Myös 

Rathbunin ym. (2017) mukaan ketoosiin sairastuneiden lehmien ensimmäisen 

laktaatiokuukauden maitotuotos oli suurempi. Duffieldin ym. (2009) tutkimuksessa 

kahden ensimmäisen laktaatioviikon suurempi seerumin BHB-pitoisuus yhdistyi 

puolestaan pienempään maitotuotokseen. Ospinan ym. (2010) mukaan useamman 

kerran poikineiden lehmien maitotuotos oli pienempi, mikäli poikimisen jälkeinen veren 

BHB-pitoisuus oli suurempi. Ensikoiden maitotuotos oli päinvastoin suurempi. Myös 

McArtin ym. (2012) tutkimuksessa subkliiniseen ketoosiin sairastuneet lehmät tuottivat 

vähemmän maitoa ensimmäisenä laktaatiokuukautena. Shinin ym. (2015) tutkimuksessa 

maitotuotos sen sijaan ei eronnut terveiden ja ketoosiin sairastuneiden lehmien kesken. 

Myöskään Bicalho ym. (2017) eivät löytäneet yhteyttä maitotuotoksen ja veren NEFA- 

ja BHB-pitoisuuksien välillä.  

 

1.4 Märehtimisajan yhteys ketoosiin 

 

Kaufman ym. (2016) tutkivat siirtymäkauden lehmien märehtimisajan ja subkliinisen 

ketoosin yhteyttä. Tutkimus tehtiin holstein-rotuisilla lypsylehmillä 14 päivää ennen 

poikimista – 28 päivää poikimisen jälkeen. Ensikoiden märehtimisajan ja subkliinisen 

ketoosin välillä ei havaittu yhteyttä ennen poikimista eikä sen jälkeen. Sen sijaan 

useamman kerran poikineet terveet lehmät märehtivät enemmän kuin subkliiniseen 

ketoosiin tai sen lisäksi johonkin muuhun sairauteen sairastuneet lehmät. Suurimmat 

erot terveiden ja subkliinisen ketoosin lisäksi johonkin muuhun sairauteen 

sairastuneiden lehmien märehtimisajoissa ajoittuivat poikimista edeltävälle sekä 

poikimisen jälkeisille kahdelle ensimmäiselle viikolle. Kaufmanin ym. (2016) 
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tutkimuksessa havaittiin, että subkliinisen ketoosin todennäköisyys oli pienempi silloin, 

kun märehtimisaika oli suurempi viikko ennen poikimista. Todennäköisyys sairastua 

subkliinisen ketoosin lisäksi johonkin muuhun sairauteen oli pienempi, mikäli 

märehtimisaika oli suurempi poikimisen jälkeisellä ensimmäisellä viikolla. Myös 

Schirmannin ym. (2016) mukaan subkliiniseen ketoosiin sairastuneet lehmät märehtivät 

terveitä vähemmän ennen poikimista. 

 

Stonen ym. (2017) tutkimuksessa runsaammin maitoa tuottavat lehmät märehtivät 

enemmän kuin vähemmän tuottavat. Tutkimuksessa arvioitiin korkeatuottoisten lehmien 

rehunsyönnin olevan pienempituottoisia lehmiä suurempi, mikä selittäisi pidemmän 

märehtimisajan. Goldhawk ym. (2009) osoittivat, että subkliiniseen ketoosiin 

sairastuneiden lehmien kuiva-aineen syönti oli pienempi terveisiin verrattuna. Lisäksi 

niillä havaittiin vähemmän ja lyhytkestoisempia syöntijaksoja viikko ennen poikimista 

sekä kaksi viikkoa poikimisen jälkeen. Kuiva-aineen syönnin vähentyminen kilolla 

päivässä viikko ennen poikimista lisäsi subkliinisen ketoosin riskiä 2,2-kertaisesti. 

 

Tulokset märehtimisajan ja veren BHB-pitoisuuden yhteydestä ovat ristiriitaisia 

(Kaufman ym. 2016). Esimerkiksi Liboreiro ym. (2015) eivät löytäneet yhteyttä 

subkliinisen ketoosin ja märehtimisajan välillä. Kuitenkin subkliiniseen ketoosiin 

sairastuneilla lehmillä havaittiin lyhyempi märehtimisaika poikimisen jälkeisenä 

kahdeksana päivänä terveisiin verrattuna. 

 

2 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ketoosin yhteyttä lypsylehmien poikimisen 

jälkeisten ensimmäisten viikkojen maitotuotokseen ja märehtimisaikaan. Tutkimuksessa 

tarkasteltiin ketoosia mahdollisesti selittävinä tekijöinä poikimista edeltävää 

kuntoluokkaa, poikimakertaa, poikimaväliä, ummessaolokauden pituutta, edellisen 

tuotoskauden 305 päivän maitotuotosta ja rotua. Aiempiin tutkimustuloksiin perustuen 

tutkimuksen hypoteesina oli, että subkliininen ja kliininen ketoosi vähentävät 

maitotuotosta ja poikimisen jälkeistä märehtimisaikaa.  
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3 AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

Tutkimusaineisto hankittiin ProAgria Etelä-Pohjanmaan Maidosta Maitoon (MaMa) -

hankkeen yhteydessä. MaMa-hankeen tavoitteena on parantaa maidontuotannon 

kannattavuutta ja tuottavuutta sekä lisätä eläinten terveyttä ja maitotuotosta. Hankkeessa 

pyritään kehittämään eteläpohjalaisten tilojen toimintatapoja ja osaamista eläinten 

hoidossa, ruokinnassa, olosuhteissa ja työtavoissa, joiden avulla pystytään 

ennaltaehkäisemään aineenvaihduntasairauksia ja etenkin subkliinistä ketoosia. MaMa-

hankkeessa on 12 pilottitilaa, joilla on toteutettu kaksi seurantajaksoa vuosina 2016-

2018. Jaksojen aikana on kerätty tietoa pilottitilojen olosuhteista, ruokinnasta ja 

hoidosta. Jokaiselle jaksolle valittiin pian poikivia eläimiä, joiden maitotuotosta, 

erikseen annettua väkirehumäärää ja maidon BHB-pitoisuutta seurattiin keskimäärin 

seitsemän ensimmäisen laktaatioviikon ajan. Tietoa kerättiin myös poikimisiin ja 

mahdollisiin hoitoihin tai vastaaviin liittyen. 

 

Tutkimukseen valittiin hankkeesta viisi lypsyrobottitilaa (A-E) (taulukko 1). Tiloista 

kolme oli tuotantotavaltaan tavanomaisia ja kaksi luonnonmukaisia. Kaikkien tilojen 

ruokintatapa oli PMR. Lehmien ruokinta koostui nurmisäilörehupohjaisesta appeesta 

sekä lypsyroboteilta annostelluista väkirehuista, jotka vaihtelivat tilakohtaisesti sekä 

osittain seurantajaksoittain. Jokaisella tilalla oli vähintään kaksi lypsyrobottia, jotka 

olivat Lely Astronaut A3 Next tai A4 -tyyppisiä (Lely International, Maassluis, 

Alankomaat). Tilojen lypsylehmien lukumäärä vuosina 2016–2017 oli noin 110-160 ja 

keskituotos oli noin 9 500–12 500 kg. 
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Taulukko 1. Taustatietoja tutkimustiloilta. 

* ProAgria: Tuotosseuranta vuosiraportti – karjan yhteenveto 

** = osittaisaperuokinta 

*** = luonnonmukainen 

 

3.1 Koejärjestelyt 

 

Tutkimuksessa hyödynnettiin MaMa-hankkeen molempien seurantajaksojen tuloksia. 

Seurantajaksot ajoittuivat tutkimuksen tiloilla vuosille 2016–2017. Seurantajaksoa 

varten oli valittu 20 pian poikivaa eläintä (taulukko 2). Rotujen valikoituminen 

aineistoon oli sattumanvaraista. Tutkimuksessa oli yhteensä 200 eläintä, joista 23 % (n 

= 46) oli ensikoita ja 77 % (n = 154) oli useamman kerran poikineita lehmiä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tila 

A B C D E 

Tuotantotapa tavanomainen tavanomainen luomu*** tavanomainen luomu 

Ruokintatapa PMR** PMR PMR PMR PMR 

Robotteja, kpl  2 3 3 3 3 

Robottimerkki Lely Lely Lely Lely Lely 

Robottimalli A4 
2xA3 Next ja 

1xA4 

2xA3 Next ja 

1xA4 
A4 A4 

Lypsylehmiä, 

  kpl (2016)* 
111 161 154 153 163 

Keskituotos, 

  kg (2016)* 
10 009 10 923 9 945 11 962 9 898 

Lypsylehmiä, 

  kpl (2017)* 
108 163 159 157 162 

Keskituotos, 

  kg (2017)* 
10 229 11 040 9 545 12 498 9 720 
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Taulukko 2. Seurantajaksoille valitut eläimet. 
 

* = useamman kerran poikineet lehmät 

 

3.1.1 Maidon BHB-pitoisuuden mittaus 

 

Jokaisen poikineen lehmän maidon BHB-pitoisuus mitattiin kerran viikossa 

PortaCheckin PortaBHB-testiliuskoilla (Moorestown, New Jersey, USA). Tilalliset 

mittasivat maidon BHB-pitoisuuden poikineilta lehmiltä yleensä samana viikonpäivänä 

tilakohtaisesti, pääsääntöisesti ensimmäisten seitsemän laktaatioviikon ajan. Hankkeen 

ensimmäisen seurantajakson alussa tilallisille annettiin ohjeet testiliuskojen käytöstä. 

Puhtaaseen astiaan lypsettiin maitoa, johon testiliuskan päässä oleva tyyny kastettiin 

noin viideksi sekunniksi. Tämän jälkeen ylimääräinen maito ravistettiin tyynyltä pois ja 

odotettiin yksi minuutti, joka jälkeen tulos tulkittiin vertailemalla testiliuskan tyynyn 

mahdollista värimuutosta testiliuskapurkin kyljessä olevaan väritaulukkoon. 

Testiliuskojen päässä oleva tyyny värjäytyy sitä tummemman violetiksi, mitä suurempi 

BHB-pitoisuus on. Testiliuskan tyyny sisältää entsyymiä, joka muuntaa BHB:n 

asetoasetaatiksi. Reaktio aikaansaa vetyioneja, mikä pelkistää sinistä nitrotetrazoliumia 

muuttaen sitä violetiksi formatsaaniksi.  

 

PortaBHB-testiliuskoissa tulos 0–99 µmol/L on normaali (-), 100–199 µmol/L on 

arveluttava (+/-), 200–499 µmol/L positiivinen (+) ja 500+ µmol/L vahvasti positiivinen 

(++). Käytännössä tulokset taulukoitiin aluksi muotoon 0, 50, 100, 200 ja 500 µmol/L. 

Lopullisissa tuloksissa käytetiin arvoja 0, 100, 200 ja 500 µmol/L, sillä ensimmäisen 

seurantajakson loputtua huomattiin, että tulkinta ketoositulosten 0 ja 50 µmol/L välillä 

 

  Tila    

A B C D E yht. 

Seurantajakso 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
 

Seurantalehmiä 

  yht, kpl 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200 

  ensikoita, kpl 7 4 4 3 5 6 5 4 4 4 46 

  vanhempia*, kpl 13 16 16 17 15 14 15 16 16 16 154 

  holstein, kpl 5 2 13 13 10 6 20 20 - 1 90 

  ayrshire kpl 15 18 7 7 9 14 - - 20 18 108 

  muut rodut, kpl - - - - 1 - - - - 1 2 
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oli hyvin häilyvä. Tästä syystä päätetiin toisella seurantajaksolla kirjata molemmat 

vaihtoehdot ainoastaan tuloksena 0 µmol/L. Ensimmäisen seurantajakson tulokset 50 

µmol/L on lopullisessa aineistossa muutettu tulokseksi 0 µmol/L. 

 

Mikäli ketoositesti oli poikkeuksellisesti otettu esimerkiksi saman viikon alkuviikosta ja 

loppuviikosta, ja edellisen tai seuraavan viikon testaus puuttui, siirrettiin toinen 

tuloksista lähimmän vajaan viikon tulokseksi. Vastaavia siirtoja tehtiin tapauskohtaisesti 

harkiten. Joiltakin lehmiltä saattoi puuttua tulos ensimmäiseltä testiviikolta, mutta 

testausta oli jatkettu kahdeksanteen laktaatioviikkoon saakka. 

 

Lehmät jaettiin tilastollista analyysiä varten ensimmäisten neljän laktaatioviikon maidon 

BHB-tulosten perusteella kolmeen ryhmään: terve (TER: kaikissa määrityksissä 0 

µmol/L tai enintään yhdessä määrityksessä 100 µmol/L), subkliininen ketoosi (SKK: 

enemmän kuin yksi määritystulos 100 µmol/L tai 200 µmol/L, mutta ei 500 µmol/L) ja 

kliininen ketoosi (KK: vähintään yksi määritystulos 500 µmol/L). Ryhmään jako 

edellytti kultakin lehmältä vähintään kolmea BHB-tulosta neljän viikon jaksolta. 

 

3.1.2 Maitotuotos ja märehtimisaika 

 

Lypsyrobotin tallentamista tiedoista (Lely T4C, Lely International, Maassluis, 

Alankomaat) kerättiin ensimmäisten neljän viikon päivittäiset maitotuotokset ja 

märehtimisajat. Poikimapäivä oli kirjattu lypsyrobotilla nollapäiväksi. Ennen datan 

keräämistä karjasta poistetuilta lehmiltä puuttuivat märehtimistiedot, sillä niiden haku 

eläimen poiston jälkeen ei onnistunut.  

 

Lehmäkohtaiset maitotuotokset (kg) kerättiin lypsyrobotin 

tuotannonhallintajärjestelmästä lehmien lypsykohtaisista tiedoista. Lypsykohtaiset 

maitomäärät summattiin päiväkohtaisesti yhteen, jonka jälkeen maitotuotoksista 

laskettiin viikkokeskiarvot. Märehtimistiedot (min/pv) kerättiin lehmien 

päiväkohtaisista tiedoista. Märehtimistieto perustui lehmän kaulapannassa olevaan 

mikrofoniin (Lely Qwes HR, Lely International, Maassluis, Alankomaat), joka keräsi 

tietoa leuan liikkeistä. Päiväkohtaisista tiedoista laskettiin viikkokeskiarvot. 

Viikkokeskiarvot laskettiin, mikäli seitsemästä päivästä vähintään neljältä oli tulos. 

Märehtimistietoja ei saatu tilojen C ja D ensimmäiseltä seurantajaksolta, sillä 
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märehtimismittareita ei oltu tiloilla vielä tuolloin asennettu. Tilalla E ei ollut 

märehtimismittareita kummankaan seurantajakson aikana. 

 

3.1.3 Kuntoluokka 

 

Hanketyöntekijät kuntoluokittivat valitut eläimet ennen poikimista seurantajaksoja 

edeltäneillä tilakäynneillä. Kuntoluokituksen teki 2-3 henkilöä, joista yksi oli sama 

jokaisella tilalla. Lehmäkohtainen kuntoluokka oli eri kuntoluokittajien yhteinen 

näkemys. Lehmät kuntoluokitettiin Edmonsonin ym. (1989) mukaan asteikolla 1–5, 

minkä perusteella lehmät jaettiin analyysia varten neljään ryhmään: laiha (< 3), 

normaali (3–3,5), lihava (3,75–4) ja ylilihava (> 4). 

 

3.1.4 Poikimakerta, poikimaväli, ummessaolokauden pituus, edellisen tuotoskauden 

305 päivän maitotuotos ja rotu 

 

Poikimakerta, poikimaväli, edellisen tuotoskauden 305 päivän maitotuotos ja 

poikimispäivä saatiin Lelyn T4C-tuotannonhallintaohjelman (Lely International, 

Maassluis, Alankomaat) Tuotoskaudet-raportilta ja umpeenpanopäivä Kalenteri-

raportilta. Ummessaolokauden pituus laskettiin poikimapäivän ja umpeenpanopäivän 

erotuksena. Poikimakerta jaoteltiin lopullisessa analyysissä ensikoihin ja useamman 

kerran poikineisiin lehmiin. Lehmien rotutiedot saatiin ProAgrian Verkkopalveluiden 

Lehmäkunto-palvelusta, johon myös hankkeen aloituskäynnillä tehdyt kuntoluokat oli 

tallennettu. Kaikilla tutkimuksen tiloilla holstein ja ayrshire olivat vallitsevina rotuina. 

Tiloilla oli myös kahta muuta rotua (jersey ja länsisuomenkarja), mutta liian pienen 

havaintomäärän vuoksi ne rajattiin aineiston ulkopuolelle. 

 

3.2 Tilastollinen analyysi 

 

Tiedot tallennettiin Microsoft Excel -taulukkolaskentaohjelmalla. Tilastollinen analyysi 

tehtiin varianssianalyysillä käyttäen SAS 9.4 -ohjelmiston Mixed-proseduuria. 

Maitotuotoksen ja märehtimisajan erot ketoosiryhmien välillä analysoitiin toistettujen 

mittausten mallilla, käyttäen viikkojen 1–4 havaintoja. Mallissa kiinteinä tekijöinä 

käytettiin laktaatioviikkoa, ketoosiryhmää ja poikimakertaa. Alustavassa analyysissä 

malliin sisällytettiin kaikkien kiinteiden tekijöiden yhdysvaikutukset. Ne 
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yhdysvaikutukset, jotka eivät olleet tilastollisesti merkitseviä, jätettiin lopullisesta 

analyysistä pois. Seuranta tilan sisällä oli mallissa satunnaistekijä. Poikimista edeltävän 

kuntoluokan ja edellisen tuotoskauden maitotuotoksen erot ketoosiryhmien välillä 

analysoitiin varianssianalyysillä käyttäen mallia, jossa ketoosiryhmä oli kiinteänä 

tekijänä ja seuranta tilan sisällä oli satunnaistekijänä. Edellisen tuotoskauden 

maitotuotoksen erot kuntoluokkaryhmien välillä analysoitiin varianssianalyysillä 

käyttäen mallia, jossa kuntoluokkaryhmä oli kiinteänä tekijänä ja seuranta tilan sisällä 

oli satunnaistekijänä. Ensikoiden ja useamman kerran poikineiden lehmien 

kuntoluokkien ero analysoitiin mallilla, jossa poikimakerta oli kiinteänä tekijänä ja 

seuranta tilan sisällä oli satunnaistekijänä. Aineiston normaalijakautuneisuutta 

tarkasteltiin käyttäen alustavan tilastollisen testauksen residuaaleja ja SAS-ohjelmiston 

Univariate-proseduurin Shapiro-Wilks testiä. Ne havainnot, joiden studentisoitu 

residuaali oli yli kolmen keskihajontayksikön suuruinen, poistettiin poikkeavina 

havaintoina. Poikimaväli ja ummessaolokauden pituus eivät olleet normaalijakautuneita 

poikkeavien havaintojen poiston jälkeen, joten ne analysoitiin ei-parametrisellä 

Friedmanin varianssianalyysillä. 

 

Ketoosiryhmien välisissä vertailuissa käytettiin ortogonaalisia kontrasteja (TER vs. 

SKK+KK sekä SKK vs. KK) ja parittaisia vertailuja. Kuntoluokkaryhmien välisessä 

vertailussa käytettiin myös ortogonaalisia kontrasteja (laiha vs. muut, normaali vs. 

lihavat sekä lihava vs. ylilihava). Lisäksi kuntoluokan, poikimakerran ja rodun yhteyttä 

ketoosihavaintojen jakaumaan tarkasteltiin ristiintaulukoinnin avulla viikoilta 1–8, 

käyttäen SAS-ohjelmiston Freq-proseduuria ja khiin neliö -testiä. Tilastollisen analyysin 

tulos tulkittiin suuntaa antavaksi, mikäli P < 0,10 ja tilastollisesti merkitseväksi, jos P < 

0,05. Tapauskohtaisesti on voitu myös mainita, mikäli tulos oli tilastollisesti erittäin 

merkitsevä, eli jos P < 0,001. 

 

4 TULOKSET 

 

Maidon ketoosimääritysten perusteella eläimistä 19 % kuului TER-ryhmään, 71 % 

SKK-ryhmään ja loput 10 % KK-ryhmään, eli valtaosa lehmistä sairastui viikoilla 1–4 

jonkin asteiseen ketoosiin (taulukko 3). Tilojen välillä esiintyi melko suuria eroja, sillä 

TER-ryhmän näytteiden osuus oli tilalla A pienin ja tilalla D suurin (12,5 % vs. 27,5 

%). SKK-ryhmään kuuluvia eläimiä oli vähiten tilalla D ja eniten tilalla A (57,5 % vs. 
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82,5 %). KK-ryhmään kuuluvia oli vähiten tiloilla A ja C ja eniten tilalla B (5,0 % vs. 

17,5 %). 

 

Taulukko 3. Lehmien jakautuminen ketoosiryhmiin tiloittain (viikot 1–4). 

  
Tila 

    

 

A B C D E yht. 

Ketoosiryhmä n % n % n % n % n % n % 

TER 5 12,5 8 20,0 7 17,5 11 27,5 7 17,5 38 19,0 

SKK 33 82,5 25 62,5 31 77,5 23 57,5 30 75,0 142 71,0 

KK 2 5,0 7 17,5 2 5,0 6 15,0 3 7,5 20 10,0 

 

BHB-tulosten osuutta tarkasteltaessa havaittiin, että tuloksia 0 µmol/L oli kaikilla 

tiloilla keskimäärin 30,6 %, 100 µmol/L 45,1 %, 200 µmol/L 13,9 % ja 500 µmol/L 3,3 

% (taulukko 4).  Kaikkien muiden tulosten paitsi 500 µmol/L osuus eri tiloilla vaihteli 

melko paljon.  

 

Taulukko 4. Tilakohtaisten BHB-tulosten määrä ja osuus (viikot 1–4). 

 

Tila 
 

A B C D E yht. 

BHB-tulos, 

µmol/L 
n % n % n % n % n % n % 

0 42 26,3 47 29,4 42 26,3 68 42,5 46 28,8 245 30,6 

100 82 51,3 72 45,0 65 40,6 64 40,0 78 48,8 361 45,1 

200 30 18,8 19 11,9 39 24,4 14 8,8 9 5,6 111 13,9 

500 2 1,3 9 5,6 2 1,3 9 5,6 4 2,5 26 3,3 

ei havaintoa 4 2,5 13 8,1 12 7,5 5 3,1 23 14,4 57 7,1 

 

Maitotuotoksessa oli suuria eroja tilojen kesken (taulukko 5). Luonnonmukaisessa 

tuotannossa olevalla tilalla E maitotuotos oli pienin ja tavanomaisessa tuotannossa 

olevalla tilalla D puolestaan suurin (30,8 kg/pv vs. 38,9 kg/pv). Myös märehtimisajoissa 

oli havaittavissa pientä eroa siten, että tilalla B märehtimisaika oli muita tiloja hieman 

suurempi. Keskimääräisesti pienin kuntoluokka oli tilalla D, kun tilalla A se oli suurin 

(3,32 vs. 3,84). Tilan D tutkitut lehmät olivat holstein-rotuisia, kun tilalla A ne olivat 
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pääsääntöisesti ayrshire-rotuisia. Keskimääräinen poikimakerta oli tilalla C pienin ja 

tilalla D suurin (2,2 vs. 3,0). Tutkittujen eläinten edellisen tuotoskauden 305 päivän 

maitotuotos vaihteli paljon tilojen kesken. Tilalla A tuotos oli pienin ja tilalla D 

puolestaan suurin (8 777 kg vs. 11 416 kg), kaikkien tilojen keskiarvon ollessa 9 862 

kg. Poikimaväli oli lyhin tilalla D (388 pv) ja ummessaolokauden pituus tilalla A (55 

pv). Poikimaväli oli pisin tilalla B (437 pv) ja ummessaolokauden pituus tilalla C (86 

pv). 

 

Taulukko 5. Tilakohtaiset keskiarvotulokset tutkituilta lehmiltä. 

 

Tila 
 

A B C D E yht. 

Maitotuotos (vk 1-4), 

  kg/pv 
31,7 37,7 33,5 38,9 30,8 34,5 

Märehtiminen (vk 1-4), 

  min/pv 
471 506 470 467 - 478 

Kuntoluokka 3,84 3,78 3,80 3,32 3,73 3,69 

Poikimakerta 2,8 2,5 2,2 3,0 2,5 2,6 

Ed. 305 pv maitotuotos, kg 8 777 10 173 9 256 11 416 9 687 9 862 

Poikimaväli, pv 390 437 405 388 413 406 

Ummessaolokausi, pv 55 65 86 74 74 71 

 

4.1 Maitotuotos 

 

Eri ketoosiryhmien välillä ei ollut merkitseviä eroja ensimmäisten neljän viikon 

maitotuotoksessa (P > 0,10) (taulukko 6). Maitotuotos kasvoi odotetusti viikoittain 

(kuva 1). Maitotuotoksessa viikon ja ketoosiryhmän yhdysvaikutus oli erittäin 

merkitsevä (P < 0,001), sillä tuotos oli ensimmäisellä viikolla TER-ryhmällä pienin ja 

KK-ryhmällä suurin (19,5 kg/pv vs. 25,5 kg/pv) eron tasoittuessa myöhemmin (kuva 2). 

Ensikoiden maitotuotos oli pienempi verrattuna useamman kerran poikineisiin lehmiin 

(25,0 kg/pv vs.  37,6 kg/pv). 



 

 

Taulukko 6. Maitotuotos ja märehtimisaika eri ketoosiryhmissä sekä poikimakerroilla. 

* = useamman kerran poikineet lehmät 

Maitotuotoksessa viikon ja ketoosiryhmän yhdysvaikutus oli erittäin merkitsevä (P < 0,001) 

Märehtimisajassa viikon ja poikimakerran yhdysvaikutus oli merkitsevä (P < 0,05) 

 
Ketoosiryhmä  P-arvo  Poikimakerta 

 
P-arvo 

 
TER SKK KK SEM Ketoosiryhmä TER vs. SKK+KK SKK vs. KK 

 
Ensikot Vanhemmat* SEM Poikimakerta 

Maitotuotos, kg/pv 30,2 31,5 32,2 1,7 > 0,10 > 0,10 > 0,10 
 

25,0 37,6 1,5 < 0,001 

Märehtiminen, min/pv 480 469 465 19,5 > 0,10 > 0,10 > 0,10 
 

444 499 14,6 < 0,001 
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Kuva 1. Maitotuotoksen ja märehtimisajan muutos poikimisen jälkeen. 



 

 

 

4.2 Märehtimisaika 

 

Eri ketoosiryhmien välillä ei ollut merkitseviä eroja ensimmäisten neljän viikon 

märehtimisajassa (P > 0,10), vaikka TER-ryhmän lehmät märehtivät hieman enemmän 

verrattuna SKK-ryhmän ja KK-ryhmän lehmiin (480 min/pv vs. 469 min/pv ja 465 

min/pv) (taulukko 6). Märehtimisaika kasvoi viikoittain (kuva 1). Ensikoiden 

märehtimisaika oli pienempi verrattuna useamman kerran poikineisiin lehmiin (444 

min/pv vs. 499 min/pv) (taulukko 6). Märehtimisajassa viikon ja poikimakerran 

yhdysvaikutus oli merkitsevä (P < 0,05), sillä ensikoiden märehtimisaika lisääntyi aina 

neljänteen viikkoon saakka, kun useamman kerran poikineiden lehmien märehtimisaika 

lisääntyi toiselle viikolle, jonka jälkeen se hieman pieneni (kuva 3).  
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Kuva 2. Maitotuotoksen muutos eri ketoosiryhmissä poikimisen jälkeen. 

Maitotuotoksessa viikon ja ketoosiryhmän yhdysvaikutus oli erittäin merkitsevä (P < 

0,001). 
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4.3 Kuntoluokka 

 

Poikimista edeltävässä kuntoluokassa ei ollut eroa ketoosiryhmien välillä (P > 0,10) 

(taulukko 7). Kuntoluokaltaan ylilihavien lehmien ketoosia osoittavien BHB-tulosten 

osuus oli muita ryhmiä suurempi ja puolestaan terveeksi luokiteltujen BHB-tulosten 

osuus oli pienempi kuin muilla ryhmillä (khiin neliö -testin P-arvo 0,02) (taulukko 8). 

Tervettä osoittavien BHB-tulosten osuus oli suurin kuntoluokaltaan laihoilla lehmillä 

(36,8 %). Myös kuntoluokaltaan normaaleilla esiintyi odotettuun havaintomäärän 

nähden enemmän tervettä osoittavia BHB-tuloksia. 

 

Taulukko 7. Kuntoluokka ja edellisen tuotoskauden 305 päivän maitotuotos eri 

ketoosiryhmissä. 

 

 

 
Ketoosiryhmä 

 
P-arvo 

 
TER SKK KK SEM Ketoosiryhmä 

TER vs. 

SKK+KK 

SKK vs. 

KK 

Kuntoluokka 3,58 3,75 3,66 0,13 > 0,10 > 0,10 > 0,10 

Ed. 305 pv 

  maitotuotos, kg 
10 044 9 554 9 969 553 > 0,10 > 0,10 > 0,10 

Kuva 3. Poikimakerran ja viikon yhdysvaikutus märehtimisaikaan poikimisen jälkeen. 

Märehtimisajassa viikon ja poikimakerran yhdysvaikutus oli merkitsevä (P < 0,05). 
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Taulukko 8. Eri kuntoluokkaryhmien BHB-tulosten määrä ja osuus (viikot 1–8). 

      Kuntoluokkaryhmä 

      Laiha Normaali Lihava Ylilihava 

BHB-tulos 0 µmol/L  n 21 200 129 59 

  
odotettu n 18 182 128 81 

 
  % 36,8 34,5 31,5 22,9 

 
100 µmol/L  n 25 262 200 130 

  
odotettu n 27 274 194 122 

 
  % 43,9 45,3 48,9 50,4 

 
200 µmol/L  n 8 89 70 51 

  
odotettu n 10 97 68 43 

 
  % 14,0 15,4 17,1 19,8 

 
500 µmol/L  n 3 28 10 18 

  
odotettu n 3 26 19 12 

    % 5,3 4,8 2,4 7,0 

Khiin neliö -testin P-arvo 0,02 

 

4.4 Poikimakerta 

 

Ensikoiden pienten BHB-pitoisuuksien osuus oli selvästi suurempi verrattuna 

useamman kerran poikineisiin lehmiin (36,3 % vs. 29,2 %) (khiin neliö -testin P-arvo < 

0,001) (taulukko 9). Useamman kerran poikineiden lehmien ketoosia osoittavien 

suurempien BHB-tulosten osuus oli vastaavasti ensikoita suurempi. 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

Taulukko 9. Ensikoiden ja useamman kerran poikineiden lehmien BHB-tulosten määrä 

ja osuus (viikot 1–8). 

      Poikimakerta 

      Ensikot Vanhemmat* 

BHB-tulos 0 µmol/L  n 117 306 

  
odotettu n 99 324 

 
  % 36,3 29,2 

 
100 µmol/L  n 164 489 

  
odotettu n 154 499 

 
  % 50,9 46,7 

 
200 µmol/L  n 36 195 

  
odotettu n 54 177 

 
  % 11,2 18,6 

 
500 µmol/L  n 5 57 

  
odotettu n 15 47 

    % 1,6 5,4 

* = useamman kerran poikineet lehmät 

Khiin neliö -testin P-arvo < 0,001 

 

Kuntoluokka erosi merkitsevästi ensikoiden ja useamman kerran poikineiden lehmien 

välillä (P < 0,05) (taulukko 10). Molempien kuntoluokka oli korkea, mutta ensikoilla se 

oli merkitsevästi korkeampi verrattuna useamman kerran poikineisiin lehmiin. 

 

Taulukko 10. Ensikoiden ja useamman kerran poikineiden lehmien kuntoluokat. 

 
Poikimakerta 

 
P-arvo 

 
Ensikot Vanhemmat* SEM Poikimakerta 

Kuntoluokka 3,90 3,65 0,10 < 0,05 

* = useamman kerran poikineet lehmät 
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4.5 Poikimaväli ja ummessaolokauden pituus 

 

Poikimaväli oli suuntaa antavasti pidempi KK-ryhmällä verrattuna TER- ja SKK-

ryhmiin (447 pv vs. 380 pv ja 392 pv) (P < 0,10) (taulukko 11). Ummessaolokauden 

pituudessa ei ollut eroa eri ketoosiryhmien välillä (P > 0,10). 

 

Taulukko 11. Poikimavälin ja ummessaolokauden pituuden mediaanit eri 

ketoosiryhmissä. 

  Ketoosiryhmä 
 

P-arvo 

 
TER SKK KK 

 
Ketoosiryhmä 

Poikimaväli, pv 380
a
 392

a
 447

b
  

< 0,10 

Ummessaolokausi, pv 61 67 65 
 

> 0,10 

Eri yläindeksillä (a, b) merkittyjen ryhmien mediaanit poikkeavat toisistaan suuntaa antavasti (P 

< 0,10) 

 

4.6 Edellisen tuotoskauden 305 päivän maitotuotos 

 

Edellisen tuotoskauden 305 päivän maitotuotoksessa ei ollut eroa ketoosiryhmien välillä 

(P > 0,10) (taulukko 7). Maitotuotos erosi merkitsevästi kuitenkin eri 

kuntoluokkaryhmissä (P < 0,05) (taulukko 12). Laihojen lehmien edellisen 

tuotoskauden 305 päivän maitotuotos oli suurempi kuin muiden ryhmien (P < 0,05). 

Vastaavasti normaalikuntoisten lehmien maitotuotos oli suurempi kuin lihavien ja 

ylilihavien (P < 0,05). Ylilihavien lehmien maitotuotos oli suuntaa antavasti suurempi 

kuin lihavien (P < 0,10). 

 

Taulukko 12. Edellisen tuotoskauden 305 päivän maitotuotos eri kuntoluokkaryhmissä. 

 

4.7 Rotu 

 

Tutkituista eläimistä 45 % (n = 90) oli holstein-rotuisia ja 54 % (n = 108) ayrshire-

rotuisia. Holstein-rotuisilla lehmillä oli ayrshire-rotuisia enemmän 0 µmol/L BHB-

 

Kuntoluokkaryhmä 
 

P-arvo 

 

Laiha Normaali Lihava Ylilihava SEM 
Kuntoluok- 

karyhmä 

Laiha 

vs. muut 

Normaali 

vs. lihavat 

Lihava vs. 

ylilihava 

Maitotuotos, 

  kg 
10 930 10 225 8 678 9 551 713 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,10 
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tuloksia (37,3 % vs. 25,5 %) ja ayrshire-rotuisilla lehmillä oli puolestaan enemmän 

subkliinistä ketoosia osoittavia BHB-tuloksia (khiin neliö -testin P-arvo < 0,001) 

(taulukko 13). Holstein-rotuisilla esiintyi sen sijaan hieman enemmän tuloksia 500 

µmol/L (5,3 % vs. 4,0 %). 

 

Taulukko 13. Holstein- ja ayrshire-rotuisten lehmien BHB-tulosten määrä ja osuus 

(viikot 1–8). 

      Rotu 

      holstein ayrshire 

BHB-tulos 0 µmol/L  n 234 185 

  
odotettu n 194 225 

 
  % 37,3 25,5 

 
100 µmol/L  n 264 381 

  
odotettu n 299 346 

 
  % 42,0 52,4 

 
200 µmol/L  n 97 132 

  
odotettu n 106 123 

 
  % 15,5 18,2 

 
500 µmol/L  n 33 29 

  
odotettu n 29 33 

    % 5,3 4,0 

Khiin neliö -testin P-arvo < 0,001 

 

5 TULOSTEN TARKASTELU 

 

Tutkimuksessa haluttiin selvittää lypsylehmien poikimisen jälkeisten ensimmäisten 

viikkojen maitotuotoksen ja märehtimisajan yhteyttä ketoosiin. Lisäksi tutkimuksessa 

tarkasteltiin, selittävätkö poikimista edeltävä kuntoluokka, poikimakerta, poikimaväli, 

ummessaolokauden pituus, edellisen tuotoskauden 305 päivän maitotuotos tai rotu 

ketoosin sairastumista. 
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Tutkittujen lehmien ketoosistatus määräytyi neljän ensimmäisen BHB-tuloksen 

perusteella kolmeen ketoosiryhmään (TER, SKK ja KK). Yksittäisen viikon BHB-tulos 

saattoi siis määrittää tiettyyn ryhmään kuulumisen. Maidon ketoosimääritysten 

perusteella valtaosa lehmistä sairastui jonkin asteiseen ketoosiin, sillä lehmistä yhteensä 

81 % kuului joko SKK- tai KK-ryhmän. Tuloksia on vaikea verrata aiempiin 

tutkimuksiin ketoosiryhmän erilaisen määritystavan vuoksi. Aiemmissa tutkimuksissa 

(Berge ja Vertenten 2014, Tatone ym. 2017), joissa BHB-pitoisuus määritettiin 

maidosta, eläimet jaettiin vain terveisiin ja ketoosiin sairastuneisiin lehmiin, ei 

subkliiniseen ja kliiniseen ketoosiin sairastuneisiin lehmiin. Ketoosin raja-arvot olivat 

tosin samankaltaiset, sillä Bergen ja Vertentenin (2014) tutkimuksessa ketoosin raja-

arvona pidettiin maidon BHB-pitoisuutta ≥ 100 μmol/L ja Tatonen ym. (2017) 

tutkimuksessa puolestaan ≥ 150 μmol/L. Lisäksi aiemmissa tutkimuksissa lehmät 

luokiteltiin ainoastaan yhden maidon ketoosimäärityksen perusteella. Bergen ja 

Vertentenin (2014) tutkimuksessa määritys tehtiin 7–21 päivää poikimisen jälkeen ja 

Tatonen ym. (2017) tutkimuksessa ensimmäisen laktaatiokuukauden aikana.  

 

BHB-määritystulosten jakaumassa tuloksia 0 µmol/L oli kaikilla tiloilla keskimäärin 

30,6 %, 100 µmol/L 45,1 %, 200 µmol/L 13,9 % ja 500 µmol/L 3,3 %. Denis-

Robichaudin ym. (2011) tutkimuksessa veren BHB-pitoisuuden ollessa ≥ 1,4 mmol/L, 

ketoosia esiintyi 24,6 % tutkituista lehmistä. Samassa tutkimuksessa maidon BHB-

pitoisuutta mitattiin PortaBHB-testiliuskoilla ja raja-arvon ollessa ≥ 100 μmol/L 

ketoosin esiintyvyys oli 39,5 % ja arvon ollessa ≥ 200 μmol/L esiintyvyys oli 13,7 %, 

eli esiintyvyydet ovat pienempiä verrattuna tämän tutkimuksen esiintyvyyksiin, etenkin 

raja-arvon ollessa ≥ 100 μmol/L. Dredgen ja Soverin (2000, s. 26) mukaan maidon 

asetonipitoisuuden ollessa 2,5–5,0 mg/100 ml piilevä ketoosi havaittiin keskimäärin 10 

%:lla lehmistä ja pitoisuuden ollessa > 5,0 mg/100 ml ketoosi havaittiin keskimäärin 13 

%:lla lehmistä, tilojen välisten erojen ollessa hyvin suuri. Palmion ym. (2016) 

tutkimuksen koelehmistä 28 % sairastui piilevään ketoosiin, mikä on selvästi pienempi 

kuin tässä tutkimuksessa, jos BHB-määritystulokset 100 µmol/L ja 200 µmol/L 

luokitellaan subkliinistä ketoosia osoittaviksi. Palmion ym. (2016) tutkimuksessa 

kliiniseen ketoosiin sairastui noin 4 %, joka on puolestaan lähes sama kuin tässä 

tutkimuksessa, mikäli 500 µmol/L tulokset luokitellaan kliinistä ketoosia osoittaviksi. 

Näytteenottotiheys ja -ajoitus tuotoskauden eri vaiheisiin voi selittää tutkimustulosten 

osittain suuria vaihteluita. 
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Denis-Robichaud ym. (2011) tutkivat myös PortaBHB-testin herkkyyttä ja tarkkuutta. 

BHB-raja-arvon ollessa 100 μmol/ herkkyys oli 89 % ja tarkkuus 80 % ja raja-arvon 

ollessa 200 μmol/L herkkyys oli 40 % ja tarkkuus 100 %. Tuloksilla 100 μmol/L 

herkkyys ja tarkkuus olivat siis kohtalaisen suuria, joten kyseisellä raja-arvolla tuli 

melko vähän vääriä positiivisia ja negatiivisia tuloksia. Tuloksilla 200 μmol/L herkkyys 

oli puolestaan selvästi pienempi, eli tällä raja-arvolla ilmeni enemmän vääriä 

negatiivisia tuloksia, mutta toisaalta tarkkuuden puolesta ei olisi tullut yhtään väärää 

positiivista tulosta.  

 

BHB-tulosten luotettavuus ei välttämättä ole paras mahdollinen, sillä testauksen ollessa 

vain kerran viikossa, on ketoaineiden muodostus voinut olla juuri kohoamassa tai 

päinvastoin laskemassa. Lisäksi testauspäivä on saattanut vaihdella tiloilla eikä 

testausten välisten päivien määrä ole välttämättä ollut aina vakio. Tutkimuksessa ei 

myöskään otettu huomioon lehmien muita mahdollisia sairastumisia, eikä mitään hoitoja 

ketoosiin tai muihin sairauksiin liittyen. 

 

Vuoden 2017 tuotosseurannan tuloksiin (Nokka 2018) verrattuna tutkimuksen tilojen 

maitotuotos oli niin tavanomaisilla ja luonnonmukaisilla tiloilla keskimääräistä selvästi 

suurempi. Tavanomaisten tuotosseurantatilojen tuotos oli 9 675 kg/lehmä ja 

luonnonmukaisten tilojen puolestaan 8 690 kg/lehmä, kun puolestaan tutkimuksen 

tavanomaisten tilojen vuoden 2017 keskituotos oli keskimäärin 11 256 kg/lehmä ja 

luonnonmukaisten tilojen 9 633 kg/lehmä. Tuotosseurantatilojen keskipoikimakerta oli 

vuonna 2017 2,47, kun se tutkimuksen tilojen tutkituilla lehmillä oli 2,2–3,0, ollen 

kuitenkin keskimäärin suurempi kuin tuotosseurantatiloilla. 

 

5.1 Maitotuotos 

 

Eri ketoosiryhmien välillä ei ollut merkitseviä eroja alkulaktaation keskimääräisessä 

maitotuotoksessa. Myöskään Shinin ym. (2015) tutkimuksessa maitotuotos ei eronnut 

terveiden ja ketoosiin sairastuneiden lehmien kesken, eikä Bicalhon ym. (2017) 

tutkimuksessa löydetty yhteyttä plasman BHB-pitoisuuden ja maitomäärän 

pienenemisen välillä. Maitotuotoksessa viikon ja ketoosiryhmän yhdysvaikutus oli 

kuitenkin erittäin merkitsevä, sillä tuotos oli ensimmäisellä viikolla TER-ryhmällä 

pienin ja KK-ryhmällä suurin eron tasoittuessa myöhemmin. Rathbunin ym. (2017) 
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tutkimuksessa ensimmäisen laktaatiokuukauden ajan ketoosiin sairastuneiden lehmien 

maitotuotos oli suurempi terveisiin verrattuna. Terveiden lehmien maitotuotos oli 

viikoilla yksi, kaksi ja kolme keskimäärin 36 kg/pv, 42 kg/pv ja 45 kg/pv, kun se 

ketoosiin sairastuneilla lehmillä oli viikoilla yksi, kaksi ja kolme 41 kg/pv, 45 kg/pv ja 

48 kg/pv. Myös Rathbunin ym. (2017) tutkimuksessa ensimmäisen viikon maitotuotos 

erosi terveiden ja ketoosiin sairastuneiden lehmien välillä hieman enemmän verrattuna 

toiseen ja kolmanteen viikkoon. McArt ym. (2013) pohtivat, että korkeatuottoisilla 

lehmillä olisi suurempi tarve mobilisoida rasvakudosta suuremman energiantarpeen 

vuoksi alkulaktaation aikana. Tällöin negatiivinen energiatase vaikuttaisi lyhytaikaisesti 

niiden tuotokseen, mutta lehmien tottuessa muuttuneeseen energiantarpeeseen, ne 

pystyisivät lisäämään maitotuotostaan täyteen mittakaavaan loppulaktaation ajaksi. 

Subkliiniseen ja kliiniseen ketoosiin sairastuminen rajoitti todennäköisesti tässä 

tutkimuksessa maitotuotoksen nousua, mikä näkyi myöhemmillä viikoilla 

maitotuotoksen tasoittumisena eri ketoosiryhmien välillä. Vaikka tutkimuksessa ei 

analysoitu hoitoja, voisi ketoosin hoitamatta jättämisen olettaa vaikuttavan 

sairastumisen vakavuuteen ja kestoon ja siten myös maitotuotokseen. 

 

5.2 Märehtimisaika 

 

Eri ketoosiryhmien välillä ei havaittu merkitseviä eroja alkulaktaation 

märehtimisajoissa. Tulosten mukaan poikimisen jälkeisen märehtimisajan 

viikkokohtainen tarkastelu ei toimi subkliinisen tai kliinisen ketoosin indikaattorina. 

Liboreiro ym. (2015) eivät myöskään löytäneet yhteyttä subkliinisen ketoosin ja 

päivittäisen märehtimisajan välillä poikimista aiempien ja jälkeisten kolmen viikon 

aikana. Kuitenkin heidän mukaan subkliiniseen ketoosiin sairastuneiden lehmien 

märehtimisaika oli pienentynyt poikimisen jälkeisenä kahdeksana päivänä terveisiin 

verrattuna. Liboreiron ym. (2015) tutkimuksen mukaan päivittäinen märehtimisaika ei 

ole riittävän hyvä metabolisen statuksen indikaattori. Tässä tutkimuksessa 

märehtimisaikaa käsiteltiin viikkokeskiarvoina. Päiväkohtaisia arvoja olisi voitu testata 

tarkemmin etenkin poikimisen jälkeisinä kahtena ensimmäisenä viikkona. Lisäksi tässä 

tutkimuksessa ei huomioitu mahdollisia ketoosihoitoja. Hoito on voitu aloittaa 

esimerkiksi välittömästi ketoosia osoittavan BHB-tuloksen jälkeen ja lehmä on voinut 

parantua tehokkaan hoidon vuoksi, minkä seurauksena syönti ja siten märehtimisaika 

eivät ole vähentyneet merkitsevästi. Schirmannin ym. (2009) mukaan märehtimisaikaan 
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voi tulla myös mittausvirheitä esimerkiksi liian löyhällä tai väärässä asennossa olevan 

kaulapannan vuoksi. Mahdolliset mittausvirheet ovat kuitenkin tässä tutkimuksessa 

pyritty minimoimaan poistamalla datasta poikkeukselliseksi luokitellut havainnot, kuten 

hyvin lyhyet märehtimisajat. Kaufmanin ym. (2016) mukaan useamman kerran 

poikineista lehmistä terveet märehtivät eniten ja niitä vähemmän märehtivät 

subkliiniseen ketoosiin sairastuneet lehmät sekä sen lisäksi johonkin muuhun sairauteen 

sairastuneet lehmät. Sen sijaan ensikoiden märehtimisajoissa ei havaittu vastaavaa eroa. 

Tässä tutkimuksessa ei huomioitu mitään muita sairauksia subkliinisen ja kliinisen 

ketoosin lisäksi. 

 

Goldhawkin ym. (2009) mukaan subkliiniseen ketoosiin sairastuneiden lehmien kuiva-

aineen syönti oli pienempi terveisiin verrattuna viikko ennen poikimista ja kaksi viikkoa 

poikimisen jälkeen. Kaufmanin ym. (2016) mukaan kuiva-aineen syönnin ja 

märehtimisajan yhteydestä on saatavilla ristiriitaisia tuloksia. Tämän tutkimuksen 

mukaan märehtimisaika kasvoi viikoittain, suurimman muutoksen ajoittuessa 

ensimmäiseltä laktaatioviikolta toiselle. Myös Kaufmanin ym. (2016) tutkimuksessa 

niin ensikoiden kuin myös useamman kerran poikineiden lehmien märehtimisaika 

lisääntyi poikimisen jälkeiseltä ensimmäiseltä viikolta toiselle viikolle. Märehtimisajan 

pitenemisen arveltiin johtuvan kuiva-aineen syönnin muutoksista, mikä tämänkin 

tutkimuksen kohdalla on hyvin todennäköistä. 

 

Ensikoiden märehtimisaika oli pienempi verrattuna useamman kerran poikineisiin 

lehmiin. Myös Maekawan ym. (2002) tutkimuksessa useamman kerran poikineet lehmät 

märehtivät ensikoita enemmän, minkä lisäksi useamman kerran poikineiden lehmien 

kuiva-aineen syönti oli ensikoita suurempaa. Maekawan ym. (2002) mukaan useamman 

kerran poikineiden lehmien pidempi märehtimisaika johtui luultavasti niiden 

suuremmasta kuiva-aineen syönnistä. 

 

Märehtimisajassa viikon ja poikimakerran yhdysvaikutus oli merkitsevä, sillä 

ensikoiden märehtimisaika lisääntyi aina neljänteen viikkoon saakka, kun useamman 

kerran poikineilla lehmillä märehtimisaika lisääntyi toiselle viikolle, jonka jälkeen se 

hieman pieneni. Ensikoiden märehtimisajan hitaampi kasvu saattoi johtua niiden 

hitaammasta syöntikyvyn kehittymisestä. Kaufmanin ym. (2016) tutkimuksessa 

löydettiin myös yhteys märehtimisajassa viikon ja poikimakerran välillä, sillä ensikot 

märehtivät kolme ja neljä viikkoa poikimisen jälkeen vähemmän verrattuna useamman 
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kerran poikineisiin lehmiin. Märehtimisajan tutkiminen ennen poikimista olisi ollut 

hyödyllistä, sillä esimerkiksi Kaufmanin ym. (2016) tutkimuksessa useamman kerran 

poikineiden lehmien ketoosin ja märehtimisajan välillä havaittiin yhteys jo ennen 

poikimista. 

 

5.3 Kuntoluokka 

 

Poikimista edeltävässä kuntoluokassa ei ollut eroa ketoosiryhmien välillä. Toisaalta 

kuntoluokituksen luotettavuus ei ollut paras mahdollinen, sillä kaikki lehmät 

kuntoluokitettiin tilakohtaisesti yhden päivän aikana ennen seurantajakson alkua. 

Toisten lehmien kuntoluokitus saatettiin tehdä päivää ennen poikimista ja toisilla yli 

kuukautta ennen poikimista. Kuntoluokitukset eivät siten ajoittuneet välttämättä täysin 

samaan ummessaolokauden vaiheeseen kaikilla lehmillä, vaikka jokainen eläin 

kuntoluokitettiin ennen poikimista. Lisäksi kuntoluokitus tehtiin vain kerran, eikä 

kuntoluokan muutosta voitu arvioida. Olisi ollut mielekästä tarkastella kuntoluokan 

muutosta siirtymäkauden aikana, sillä useat tutkimukset ovat löytäneet kuntoluokan 

laskun ja suuremman BHB-pitoisuuden välillä yhteyden (Sheehy ym. 2017, Rathbun 

ym. 2017). 

 

Kuntoluokaltaan ylilihavien lehmien ketoosia osoittavien BHB-tulosten osuus oli muita 

ryhmiä suurempi. Tervettä osoittavien BHB-tulosten osuus oli sen sijaan suurin 

kuntoluokaltaan laihoilla lehmillä. Tulosten mukaan korkeampi kuntoluokka ennen 

poikimista lisäsi siten ketoosia osoittavien suurempien BHB-tulosten osuutta. Toisaalta 

kuntoluokkaryhmissä ylilihava ja etenkin laiha oli pieni määrä havaintoja suhteessa 

muihin kuntoluokkaryhmiin. Vanholderin ym. (2015) tutkimuksessa lehmät jaettiin 

kuntoluokan perusteella laihoihin (≤ 3), kohtuullisiin (3,25–3,75) ja lihaviin (≥ 4) eli 

tämän tutkimuksen kuntoluokkaryhmiin verrattuna hieman eri tavoin. Myös heidän 

tutkimuksessa kuntoluokaltaan laihojen ja lihavien havaintomäärä oli suhteessa pieni 

verrattuna kuntoluokaltaan kohtuullisiin. Vanholderin ym. (2015) mukaan 

kuntoluokaltaan kohtuulliset lehmät sairastuivat 1,5 kertaa todennäköisemin 

subkliiniseen ja 3,6 kertaa todennäköisemmin kliiniseen ketoosin laihoihin verrattuna, 

lihavilla lehmillä vastaavien todennäköisyyksien ollessa 2,7 ja jopa 8,7. Tässä 

tutkimuksessa olisi myös voitu jakaa kuntoluokitetut lehmät neljän kuntoluokkaryhmän 
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sijaan kolmeen, jolloin havaintojen lukumäärä ryhmää kohden olisi voinut olla 

tasaisempi. 

 

Rathbunin ym. (2017) mukaan kuntoluokka ja sen muutos siirtymäkaudella kertovat 

elimistön rasvavarastojen suuruudesta ja mobilisaatiosta. Myös Herdtin (2000) mukaan 

rasvan määrä tai lehmän lihavuus voivat vaikuttaa rasvakudoksen lipolyysin 

aktiivisuuteen, joka kasvaa poikimisen lähestyessä. Kokkosen ym. (2005) mukaan 

lihavat lehmät mobilisoivat tehokkaammin kehon lipidejä ja aminohappoja viikko ennen 

poikimista, mutta myös useiden viikkojen ajan poikimisen jälkeen. Liian voimakas 

lipolyysi saattaa johtaa maksan ylikuormittumisen seurauksen sen rasvoittumiseen ja 

siten erityisesti tyypin II ketoosin kehittymiseen (Hayton ym. 2012, s. 229-230).  

Rathbunin ym. (2017) mukaan ummessaolevien lehmien kuntoluokkaa kontrolloimalla 

ja siirtymäkauden kuntoluokan pienenemistä välttämällä voitaisiin vähentää uusien 

ketoositapausten ilmaantumista lypsykarjatiloilla.  

 

5.4 Poikimakerta 

 

Ensikoiden pienten BHB-pitoisuuksien osuus oli selvästi suurempi verrattuna 

useamman kerran poikineisiin lehmiin, joilla ketoosia osoittavien suurempien BHB-

tulosten osuus oli vastaavasti ensikoita suurempi. Tulos oli yhteneväinen myös aiempiin 

tutkimustuloksiin, joissa useamman kerran poikineiden lehmien riski sairastua 

jonkinasteiseen ketoosiin oli suurempi ensikoihin verrattuna (Berge ja Vertenten 2014, 

Vanholder ym. 2015, Tatone ym. 2017). Vanholderin ym. (2015) tutkimuksessa riski 

sairastua subkliiniseen ketoosiin oli suurempi toisesta ja sitä useammasta 

poikimakerrasta eteenpäin ensikoihin verrattuna, kun puolestaan riski sairastua 

kliiniseen ketoosiin oli suurempi kolmannesta ja sitä useammasta poikimakerrasta 

eteenpäin. Bergen ja Vertentenin (2014) tutkimuksessa ketoosin todennäköisyys oli 

suurempi poikimakerroilla kaksi ja kolmesta seitsemään verrattuna ensikoihin. 

 

Ensikoiden maitotuotos oli useamman kerran poikineita lehmiä selvästi pienempi 

ensimmäisten neljän laktaatioviikon aikana. Pienemmän maitotuotoksen takia glukoosin 

tarve laktoosisynteesiä varten ei ole niin suuri, joten ensikoiden energiatase ei 

välttämättä ole ollut niin voimakkaasti negatiivinen kuin useamman kerran poikineilla 

lehmillä. Sekä ensikoiden että useamman kerran poikineiden lehmien kuntoluokka oli 
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korkea, mutta ensikoilla se oli merkitsevästi korkeampi verrattuna useamman kerran 

poikineisiin lehmiin. Myöskään tämä ei ole nähtävillä ensikoiden suurempana ketoosia 

osoittavien BHB-tulosten osuutena. Selitys löytynee ensikoiden pienestä alkulaktaation 

maidontuotannosta. 

 

5.5 Poikimaväli ja ummessaolokauden pituus 

 

KK-ryhmän poikimaväli oli suuntaa antavasti pidempi verrattuna TER- ja SKK-

ryhmiin. Myös Tatonen ym. (2017) tutkimuksessa ketoosin todennäköisyys kasvoi 

pidemmän poikimavälin myötä. Ketoosin todennäköisyys oli vuoden poikimaväliin 

verrattuna lähes puolitoistakertainen lehmillä, joiden poikimaväli oli 13-15 kuukautta ja 

lähes kaksinkertainen lehmillä, joiden poikimaväli oli pidempi kuin 15 kuukautta. 

Lisäksi Vanholderin ym. (2015) tutkimuksessa pidempi tuotoskausi lisäsi riskiä 

sairastua kliiniseen ketoosiin poikimisen jälkeisellä toisella viikolla. Vuoden 2017 

tuotosseurannan tuloksiin (Nokka 2018) verrattuna poikimaväli oli KK-ryhmällä 

selvästi pidempi, sillä vuonna 2017 tuotosseurantatilojen poikimaväli oli 411 päivää. 

Poikimavälin pidentyminen voi lisätä lehmien lihomisen riskiä etenkin tuotoskauden 

lopussa, jolloin yliruokinnan määrä vähentyneeseen maitotuotokseen nähden kasvaa.  

 

Ummessaolokauden pituudessa ei sen sijaan ollut eroa eri ketoosiryhmien välillä. 

Ummessaolokauden pituus oli 61–67 päivää. Ummessaolokauden pidentyminen lisäsi 

Vanholderin ym. (2015) ja Tatonen ym. (2017) tutkimuksissa riskiä sairastua ketoosiin. 

Vanholderin ym. (2015) tutkimuksessa terveiden lehmien ummessaolokauden pituus oli 

52 päivää, subkliiniseen ketoosiin sairastuneiden 56 päivää ja kliiniseen ketoosiin 

sairastuneiden 65 päivää eli ryhmien väliset erot olivat suurempia verrattuna tähän 

tutkimukseen. 

 

5.6 Edellisen tuotoskauden 305 päivän maitotuotos 

 

Edellisen tuotoskauden 305 päivän maitotuotoksessa ei ollut eroa ketoosiryhmien 

välillä. Myöskään Gröhnin ym. (1995) mukaan suurempi 305 päivän maitotuotos ei 

lisännyt ketoosin riskiä. Maitotuotos erosi merkitsevästi kuitenkin eri 

kuntoluokkaryhmissä. Laihoiksi ja normaaleiksi kuntoluokiteltujen lehmien edellisen 

tuotoskauden 305 päivän maitotuotos oli selvästi suurempi kuin lihavien ja ylilihavien 

lehmien. On mahdollista, että kuntoluokaltaan laihat ja normaalit lehmät olivat 
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mobilisoineet edellisen tuotoskauden aikana suuremman maidontuotannon vuoksi 

enemmän rasvavarastojaan, minkä seurauksena niiden kuntoluokka laski. 

Tilakohtaisista ruokintatavoista riippuen, lehmien kuntoluokka on saattanut pysyä 

muuttumattomana aina seuraavaan poikimiseen saakka. Ylilihavien lehmien maitotuotos 

oli suuntaa antavasti suurempi kuin lihavien. Tämä voi johtua tilojen hedelmällisyyteen 

ja siten poikimavälin hallintaan liittyvistä työtavoista. Saattaa olla, että alkulaktaatiossa 

korkeatuottoisten lehmien siemennysten aloitusajankohta on haluttu ajoittaa normaalia 

myöhemmäksi odotetun pitkämaitoisuuden vuoksi tai vaihtoehtoisesti lehmien 

hedelmällisyydessä on voinut olla tiinehtymisongelmia. Arbelin ym. (2001) mukaan 

korkeatuottoisten lehmien poikimavälin hallittu pidentäminen voi olla jopa 

taloudellisesti kannattavaa.  Tuotoskauden lopulla lehmien kuntoluokan kehitystä ei 

välttämättä ole seurattu niin aktiivisesti, eikä ruokintamuutoksia esimerkiksi robotin 

väkirehumäärien suhteen ole tarvittaessa tehty. Tämän seurauksena lehmien 

kuntoluokka on noussut. 

 

5.7 Rotu 

 

Holstein-rotuisilla lehmillä oli ayrshire-rotuisia enemmän 0 µmol/L BHB-tuloksia ja 

ayrshire-rotuisilla lehmillä oli puolestaan enemmän subkliinistä ketoosia osoittavia 

BHB-tuloksia. Myös Anderssonin ja Emanuelsonin (1985) tutkimuksen mukaan ruotsin 

punainen -rotuisten lehmien alkulaktaation maidon asetonipitoisuus oli suurempi 

verrattuna ruotsin friisiläis-rotuisiin. Tämän tutkimuksen holstein-rotuisilla oli myös 

hieman enemmän 500 µmol/L BHB-tuloksia. Ntallariksen ym. (2017) tutkimuksen 

mukaan holstein-rotuiset panostavat ruotsin punainen -rotuisia enemmän 

maidontuotantoon, minkä osoitti poikimisen jälkeinen suurempi veren NEFA-pitoisuus. 

Lisäksi ruotsin punainen -rotuisten kuntoluokka oli korkeampi. Myös Moro-Méndezin 

ym. (2008) tutkimuksessa ayrshire-rotuisten lehmien tuotoskauden kuntoluokka oli 

keskimäärin hieman korkeampi verrattuna holstein-rotuisiin lehmiin (3,07 vs. 2,93). He 

epäilivät eron johtuvan holstein-rotuisten lehmien suuremmasta tuotospotentiaalista, 

jonka vuoksi maidontuotantoon tarvittava energiamäärän kasvu johtaisi lisääntyneeseen 

rasvavarastojen mobilisaatioon. Myös tämän tutkimuksen tulosten voisi ajatella 

johtuvan eri rotujen maidontuotanto-ominaisuuksista sekä rotuominaisuuksista 

johtuvasta kuntoluokasta. Tilastollista analyysiä ei kuitenkaan pystytty tekemään tämän 

aineiston perustella, sillä rotujen jakauma tilojen välillä oli epätasapainoinen. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tulosten perusteella valtaosa lehmistä sairastui jonkin asteiseen ketoosiin. Maitotuotos 

ja märehtimisaika kasvoivat odotetusti viikoittain ja ne olivat ensikoilla pienemmät 

verrattuna useamman kerran poikineisiin lehmiin. Ketoosiryhmien välillä oli ero 

maitotuotoksessa siten, että maitotuotos oli ensimmäisellä viikolla terveillä lehmillä 

pienin ja kliiniseen ketoosiin sairastuneilla suurin eron tasoittuessa myöhemmin. 

Poikimakerta vaikutti märehtimisaikaan siten, että ensikoiden märehtimisaika lisääntyi 

aina neljänteen viikkoon saakka, kun taas useamman kerran poikineiden lehmien 

märehtimisaika lisääntyi vain toiselle viikolle saakka. Poikimista edeltävä kuntoluokka, 

edellisen tuotoskauden 305 päivän maitotuotos tai ummessaolokauden pituus eivät 

vaikuttaneet ketoosiin sairastumiseen. Poikimaväli oli sen sijaan suuntaa antavasti 

pidempi kliiniseen ketoosiin sairastuneilla verrattuna muihin ryhmiin. Kuntoluokaltaan 

ylilihavien lehmien ketoosia osoittavien BHB-tulosten osuus oli muita ryhmiä 

suurempi. Lisäksi ensikoilla pienten BHB-pitoisuuksien osuus oli selvästi suurempi 

verrattuna useamman kerran poikineisiin lehmiin. Vastaavasti holstein-rotuisilla 

lehmillä esiintyi ayrshire-rotuisia huomattavasti enemmän 0 µmol/L BHB-tuloksia. 

Tutkimuksen perusteella maidon BHB-pitoisuuden mittaus on päivittäiseen 

tilatyöskentelyyn sopiva menetelmä, jonka avulla pystytään arvioimaan lehmien 

energia-aineenvaihdunnan tilaa. 
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