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Raajasairaudet 
 
 
Naudan ontumasta noin 90 % aiheutuu sorkasta. Muita naudalla esiintyviä raajavikoja ovat 
esimerkiksi selluliitit ja bursiitit, artiitit, sorkkavälin nekrotisoiva tulehdus ja lymfangiitti. Lisäksi 
on muistettava laminiitti, jonka oireet ilmenevät sorkassa. Mainittakoon vielä murtumat ja 
harvinaiset tilat kuten osteomyeliitti, ristisidevauriot ja lonkan dysplasia. Naudan jalkasairaudet 
ja erityisesti sorkkaviat ovat erittäin tärkeä tuotantotappioiden aiheuttaja, mutta myös 
huomattava hyvinvointiongelma. Pihatoissa ja parsinavetoissa ongelmat painottuvat eri tavoin. 
Parsinavetassa ei voida juuri havainnoida ontumista, mutta voidaan huomata, kuinka lehmä 
seisoo epätavallisessa asennossa, vaihtaa painoa puolelta toiselle tai makailee eli voi käydä 
vaikka kesken syönnin makuulle. Joskus harvoin raajojen kiputila ilmenee niin, ettei lehmä 
uskalla ollenkaan käydä makuulle, vaan voi seistä jopa päiväkausia. 
 
 

 

Kuva 55. Hiehon huono takajalan rakenne. 
Huomaa erittäin suora kinner. 

 
 
Ongelman ytimenä on, että lehmän luontainen kävelyalusta ei ole betoni eikä varsinkaan ritilä. 
Lehmän pitäisi myös viettää paljon aikaa makuulla, ja jos tämä ei ole mahdollista esim. 
makuuparsien huonon muotoilun takia, seuraukset näkyvät altistumisena jalkasairauksille. 
Lypsylehmien jalkarakenteeseen tulisi kiinnittää jalostuksessa erityistä huomiota, koska heikko 
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jalkarakenne altistaa raajasairauksille. Liian suora kinner on esimerkiksi varsin yleinen piirre 
lypsylehmillä. Myös lihavuus altistaa raajasairauksille, etenkin hiehoilla. 
Jalkavaivat, eli "lameness", aiheuttavat lypsykarjoissa suurimmat tappiot mastiitin ja hedel-
mällisyyshäiriöiden jälkeen. Kansainvälisisissä tutkimuksissa niiden insidenssi on 5-30 %, ja 
lypsylehmistä 7-10 % on poistettava jalkavaivojen vuoksi. Suomessa sorkkaviat ovat yleisiä ja 
pienissä karjoissa sorkkahoito usein rempallaan. Sorkan pituuden perusteella ei voi arvioida 
sorkkahoidon tarvetta. Parsinavetoissa tulee helposti vammautumia ja niistä johtuvia sairauk-
sia, mutta sorkkasairaudet ovat pihatoissa selvästi yleisempiä. Kaikkein paras jalkojen kun-
nossa pitäjä navetasta riippumatta on säännöllinen sorkkahoito (2 kertaa/vuosi). Koulutettu 
sorkkahoitaja antaa tilalle sorkkahoitoraportin, josta ilmenee eri sorkkasairauksien esiintyvyys 
tilalla (sorkkahoitokoodit 761-764 ovat aineenvaihdunnallisia sairauksia ja 765-767 
tartunnallisia sairauksia).  
 
 
 
 

 
 

Kuva 56. Lypsylehmän hoitamattomat etujalan sorkat. 
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Kuva 57. Hiehon 
laminiitti: tyypillinen 
seisoma-asento jalat 
ristissä. 

 
 
 

 
 

  
Kuva 58. Hiehon paha laminiitti kaikissa jaloissa. Differentiaalidiagnoosi: tetanus.
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Ei-infektiiviset raajasairaudet 
 
Sorkkakuume eli laminiitti (pododermatitis aseptica, ruots. fång, saks. Klauenrehe) 
 
Etiologia ja esiintyminen 
 
Jalkasairauksien insidenssi Suomessa on eläinlääkärien havaintojen perusteella noin 4 %, josta 
40 % on laminiittia, mutta luku on todennäköisesti silti alimitoitettu.  Naudan laminiitti pok-
keaa nykykäsityksen mukaan hevosen laminiitista. Hevosen laminiitissa kuvattu mikroveren-
kierron häiriö iskemioineen ja AV-anastomooseineen ei päde lehmään.  

Sorkkaluun ympärillä, ennen sarveissorkkaa on kannatinmekanismi (”suspensory 
apparatus”), johon sorkkaluu nojaa. Tämä mekanismi tukee sorkkaluuta ja mikä tahansa syy, 
joka löysentää sitä, aiheuttaa sorkkaluun putoamisen sarveiskapselin sisällä. Sorkkakuumessa 
tapahtuu tällainen kannatinmekanismin löystyminen. Hevosen kaviokuumeessa aiheutuu 
verekiertohäiriöitä kavion seinämän lamina-säleissä, joka taas vaurioittaa kannatinmekanismia. 
Puhutaan mikroverenkierron liitoksista, jolloin kavion alueen pienissä verisuonissa olevat 
valtimo- ja laskimosuonien välissä olevat oikoreitit avautuvat. Veri lähtee kiertämään 
oikoreittien kautta valtimoista laskimoihin, eivätkä happi ja ravinteet pääse joka paikkaan 
kaviossa. Tästä seuraa martosäleiden alueella sarveisen ja sen alla olevan martoalueen 
irtoaminen toisistaan ja kavioluun alasvajoaminen.  

Terveestä sorkasta ei ole löydetty tutkimuksissa mikroverenkierron liitoksia, mikä viittaa sii-
hen, että sorkkakuume-lehmällä mikroverenkierronliitokset eivät ole vastuussa hapen ja ra-
vinteiden puuttesta. Sorkkakuumeessa vaurio ei tapahdu myöskään martosälealueella heti sar-
veisen alla, vaan syvemmällä martosorkassa, lähellä sorkkaluuta. Lisäksi lehmällä paino ja-
kaantuu hevosesta poiketen paitsi sorkkaseinämälle, myös anturalle ja kannalle. Näille alueille 
on sorkkaan kehittynyt voimakas tukirakenne. Aikuisella lehmällä on sorkan pohjassa rasva-
patjat vaimentamassa pohjaan kohdistuvaa rasitusta. Näin lehmän sorkan toimintaa säätelevät 
kannatinmekanismin lisäksi myös muut sorkkaluun alaiset mekanismit. Näiden mekanismien 
toiminnasta riippuun, kuinka iso paine kohdistuu anturalle ja kannalle. Sorkkakuumeen yh-
teydessä toiminta häiriintyy ja verenkiertohäiriöt näkyvät myös anturassa.  

Uudetkin tutkimukset vahvistavat vanhat havainnot siitä, että kroonisessa 
sorkkakuumeessa sorkkaluu laskeutuu ja painaa martosorkkaan anturassa ja kannalla. 
Samaan oireyhtymään sorkkakuumeen kanssa kuuluvat myös sorkkapohjan (anturan) 
haavaumat ja valkoviivan repeämät. Laminiitti aiheuttaa tappioita tuotoksen putoamisena, 
kasvun heikkenemisenä, hedelmällisyyshäiriöinä ja lisätyönä. Akuutti laminiitti on kivulias, 
eläinlääkärinhoitoa vaativa sairaus. 
 
Altistavat tekijät 
 
Sorkkakuumeelle altistavat monet tekijät. Sorkkahoidolla tai erityisesti sen puutteella on suuri 
merkitys. Navetan olosuhteet kuten parren pinnan kovuus, pihattojen käytävien rakenne jne. 
vaikuttavat suuresti. Fysiologinen tuotantovaihe, varsinkin poikimisen vaikutus on tärkeä ja 
hiehot ovat alttiita suuren poikimarasituksen ja erilaisen sorkan pohjan rakenteen takia. Ruo-
kinta voi altistaa laminiitille, erityisesti tärkkelyksen määrä ja laatu, ohraviljan määrä ja kuidun 
osuus. Geneettisillä tekijöilläkin on merkitystä, ja esimerkiksi syljen erittyminen on lehmillä 
ilmeisesti jossain määrin periytyvä ominaisuus. Laminiitti voi myös olla vakavan tulehduksen 
aiheuttama (puerperaaliset tulehdukset). Sveitsiläisessä tutkimuksessa (183 klinikalle tuotua 
laminiittilehmää) 31 %:lla oli jokin muu sorkkasairaus, 21 %:lla flegmoneja raajoissa, 15 %:lla 
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juoksutusmahasairaus, 14 %:lla rasvamaksa, 13 %:lla ketoosi ja 12 %:lla endometriitti. 
Akuutti laminiitti on usein ruokintavirheen ja trauman (huono ympäristö) yhteisvaikutus; 
erityisesti syynä on runsas hiilihydraattiyliruokinta, mutta valkuaisyliruokinta on myös mainittu. 
Akuuttiin laminiittiin sairastuvat yleisimmin hiehot ja tavallisin esiintymisaika on 2 viikkoa 
poikimisesta. Hiehojen sorkapohjat kehittävät suojaavan rasvapatjan sorkan pohjaan vasta 
ensimmäisen lypsykautensa jälkeen, minkä vuoksi ne ovat alttiimpia saamaan sorkkakuumeen 
tai ainakin vertymiä anturoihin. Kova alusta ja varsinkin muutokset pehmeältä alustalta kovalle 
(esim. laitumelta parteen) poikimisen yhteydessä ovat pahiten altistavat tekijät. Väkirehun 
tärkkelyksen iso määrä ja nopea nosto lisäävät sorkkakuumeriskiä. Toksiset aineet imeytyvät 
terveellä huonosti, eli altistava tekijä kuten mikroleesiot pötsin seinämissä voivat edesauttaa 
imeytymistä. Jos myrkkyjä pääsee verenkiertoon, maksa yleensä detoksikoi ne. 
Puerperaalilehmällä voi olla rasvoittunut maksa, jonka toiminta on huonontunut. 
 
Oireet 
 
Alkuvaiheessa laminiitti voi olla subkliininen tai kliininen. Kliinisessä laminiitissa eläin seisoo 
tyypillisesti jalat ristissä, yrittäen siirtää painoa kipeiltä jaloilta pois. Se ei halua liikkua, 
makailee, ja liikunta on selvästi huonompaa kovalla kuin pehmeällä alustalla.  Yleisoireita, 
kuten lämpöä, kohonnut pulssi ja ruokahaluttomuutta voi esiintyä. Digitaalipulssi tuntuu ja 
sorkat ovat kuumat ja aristavat. Sorkan pohjassa näkyy muutoksia myöhemmin. Subkliininen 
laminiitti eli vertymät anturassa havaitaan usein vain sorkkahoidossa. Kroonisessa sorkka-
kuumeessa sorkan muoto muuttuu ja sen dorsaaliseinämään tulee harjanteita, joiden etäisyys 
sorkkarajasta indikoi taudin kestoa. Tällainen sorkka kestää huonosti rasitusta. 
 
Hoito ja ehkäisy 
 
Akuutin laminiitin hoidossa otetaan huomioon taudin alkusyy eli esimerkiksi korjataan ruo-
kintaa tai hoidetaan tulehdustauti. Kipulääkitys on tärkeää: tulehduskipulääkkeet estävät 
prostaglandiinisynteesiä ja niitä suositellaan akuutissa vaiheessa; vasokonstriktio estyy ja 
eläimen kipu helpottaa. Kortikosteroideja ei suositella. Tulehduskipulääkkeiden annostelu 
naudalla: fluniksiinin puoliintumisaika on 4-6 h, mutta tulehduseritteessä pitempi (24 h). Sitä 
käytetään annoksella 2,2 mg/kg SID. Ketoprofeenin puoliintumisaika on lyhyempi, 2-3 t ja 
annos 3 mg/kg korkeintaan 3 päivän ajan. Aspiriini eli asetyylisalisyylihappo puoliintuu nope-
asti (0,5 h) ja metaboloituu salisyylihapoksi, jolla on suurempi analgeettinen vaikutus. 
Aspiriinia on käytetty annoksella 50 mg/kg kahdesti päivässä per os. Sitä voi halutessaan 
edelleen käyttää kaskadisäädösten mukaan, jolloin varoajat ovat 7 vrk maidolle ja 28 vrk 
lihalle. Naudoille on kuitenkin saatavilla myyntiluvallisiakin tulehduskipulääkkeitä per os -
käyttöön. 

Pehmeä alusta on välttämätön ja parhaan tuloksen saa laittamalla lehmälle parsipetin tai 
paksun kumimaton, jossa on vielä kuivikkeita pehentämässä. Nopeita muutoksia ja siirtoja 
pehmeältä kovalle pitää välttää. Laitumelta tulevat hiehot on siirrettävä lehmien joukkoon 
mieluummin jo kaksi kuukautta ennen poikimista. Ruokinnallisesti sekä akuutin että 
subkliinisen lamiinitin ehkäisyssä keskeistä on matala tunnutus, kuntoluokkien seuraaminen ja 
valvottu herutus. Esimerkiksi väkirehumäärän nostoa 1 kg/päivä ei suositella millään rehulla 
ensikoille. Ruokintakertojen määrällä on myös merkitystä. Ei pidä syöttää liikaa helposti 
hajoavia hiilihydraatteja (pötsiasidoosin välttäminen) ja isoilla rehuannoksilla on varmistettava 
rehujakokertojen määrä. Tarvittaessa rehuun voi lisätä puskureita, esim. 1 % NaHCO3 tai 0,8 
% MgO, mutta parempi on varmistua kuidun riittävyydestä ja tärkkelyksen määrästä.  Eläimet 
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eivät saisi olla liian lihavia (kuntoluokka 3-3,5 poikiessa). Biotiinilisällä on havaittu olevan 
laminiittia ehkäisevää vaikutusta lypsylehmillä, kun annos on 20 mg/päivä ja sitä käytetään 
riittävän pitkän aikaa yhtäjaksoisesti (minimi 4 kk); metioniinin ja kysteiinin tehosta ei ole 
näyttöä. Laidunreitteinä ei saisi olla kivisiä, kovia polkuja. Sosiaaliset kysymykset ovat myös 
tärkeitä: hiehoja sorretaan helposti, mutta niiden olisi päästävä lepäämään ja liikkumaan.  
 

 

Kuva 59. Hiehon kinnernivelen osteodystrofia, nivel post mortem. Huomaan 
nivelpinnan vauriot. Eläin jouduttiin lopettamaan ontuman takia. 

 
 
 
 
Ei-septinen artriitti (degeneratiivinen artiitti) 
 
Ei-septinen artriitti syntyy, kun nivelrusto vaurioituu. Sitten seuraa luun vaurio, ympäroivän 
sidekudoksen fibroosi ja luun ja ruston hypertrofiaa. Tämä voi syntyä vanhemmilla eläimillä 
ikääntymisen tai kaikilla trauman seurauksena. Naudoilla yleisimmin painorasituksen takia 
sairaus ilmenee kintereessä, takapolvessa tai etupolvessa - vuohisessa harvoin, koska siinä on 
joustava ja kestävä rakenne. Altistavana tekijänä on huono rakenne, puutteellinen sorkkahoito 
ja karkeat ruokintavirheet nuorilla eläimillä. Yleensä hoitoon ei ryhdytä, mutta kipulääkkeestä 
on tilapäisesti apua. Nautojen osteokondroosi on liitetty nopeakasvuisuuteen ja ruokinnallisiin 
häiriöihin. 
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Kuva 60.  Osteodystrofia liharotuisella sonnilla, joka oli ostettu siitoskäyttöön Tanskasta. 
 
 
Infektiiviset raajasairaudet 
 
Selluliitit ja bursiitit 
 
Selluliitti tarkoittaa sidekudoksen tulehdusta ihon alla ja bursiitti limapussin tulehdusta. Nau-
dalla on usein bursa ihon alla kintereessä ja prekarpaalibursa aina. Selluliitit ja bursiitit ovat 
erittäin yleisiä lypsylehmillä Suomessa. Tavallisimmin paksuuntuma on tarsuksessa (lateraali-
sesti) sekä etupolvessa (carpal hygroma) ja takajalassa polven alla (bursa bicipitalis), jolloin 
lehmällä on aristamaton pallukka polven alla, mutta polvinivel on palpoitaessa normaali.  
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Kuva 61. Kinnerpahkat (bursiitti) 
lehmän molemmissa takajaloissa. 
Huomaa huono jalkarakenne ja  
hoitamattomat sorkat. 

 
 
Etiologia ja esiintyminen 
 
Selluliitit ja bursiitit ovat seurausta pitkään jatkuneesta lievästä traumasta, eli erittäin yleisiä 
aikuisilla lypsylehmillä parsinavetoissa. Niillä ei yleensä ole vaikutusta nivelen liikkuvuuteen, 
eikä kipua tavallisesti ole, mutta patti voi vaikeuttaa makaamista, jos se on hyvin suuri. Iho voi 
mennä rikki patin alueelta, ja siitä tulehdus joskus levitä jännetuppiin ja niveliin, jolloin tulee 
kliinisiä oireita.  
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Kuva 62. Märkivä jänne- ja 
jännetupentulehdus lypsylehmän 
takajalan kintereessä. Huomaa 
myös takajalkoja yhdessä pitävät, 
sivuille päin liukastumisen estävät 
remmit. 

 
 
Hoito ja ehkäisy 
 
Tavallisesti selluliitteja tai bursiitteja ei hoideta, ja dreneerauskin on turhaa, koska patti uusii. 
Ennaltaehkäisy on tärkeintä, eli navetta- ja parsirakenteiden korjaaminen, parsimatot yms. 
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Kuva 63. Lehmän kinnernivelen 
artriitti. Mukana myös selluliittia 
ja iho rikki. 

 
Niveltulehdus eli artriitti 
 
Niveltulehdukset ovat yleisiä naudoilla, varsinkin pikkuvasikoilla, joilla ne liittyvät huonoon 
hoitoon kuten puutteelliseen ternimaidon saantiin. Aikuisella naudalla artiitteja ei aina hel-
posti diagnosoida, koska ei muisteta tutkia kunnolla niveliä, esim. takapolvia tai lonkkaniveliä. 
 
Etiologia ja esiintyminen 
 
Artriitit voidaan jakaa septiseen ja ei-septiseen muotoon. Septinen artiitti on akuutti sairaus, 
joka aiheuttaa voimakkaan ontuman. Se voi olla primaari (esim. pisto niveleen), sekundaari 
(esim. interdigitaalisesta nekrotisoivasta dermatiitista tai tarsiitista) tai tertiaari (septikemiasta). 
Lehmällä yleisimmin sairastuvat kintereet, etu- ja takapolvet, sekä vuohiset, vasikalla polvet, 
kinner ja vuohiset. Pikkuvasikka sairastuu helposti polyartriittiin. Neonataalivasikat ovat alttiita 
septikemialle, joka tulee usein napatulehduksen seurauksena. Altistava tekijä on puutteellinen 
immunoglobuliinien saanti, jota voi tutkia gammaglobuliinitestillä (huom. tulkinta) - tai Na-
sulfaattitestillä.  
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Kuva 64. Vasikan polvinivelen purulentti artriitti post mortem. Vasikalla on 
napatulehduksesta alkanut yleistynyt tulehdus eli omfaloflebiitti, polyartriitti, pleuriitti 
ja perikardiitti. Katso myös kuva 55. 

 

 
 

Kuva 65. Vasikan pleuriitti post mortem. Vasikalla on napatulehduksesta alkanut 
yleistynyt tulehdus eli omfaloflebiitti, polyartriitti, pleuriitti ja perikardiitti. Sama 
vasikka kuin kuvassa 64. 

 
 
 

 
Yleisimmät aiheuttajabakteerit ovat naudalla Actinomyces pyogenes, hemolyyttiset streptoko-
kit, Staphylococcus sp., Fusobacterium necrophorum, Bacteroides melaninogenicus sekä ko-
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liformit (usein pikkuvasikat). A. pyogenes aiheuttaa nopean ja runsaan fibriinin tuotannon, 
joten seuraa pahempi rustovaurio kuin muilla. Mykoplasmojen aiheuttamaa niveltulehdusta 
on raportoitu monessa maassa ja kyseessä on tällöin M. bovis, paha patogeeni, joka aiheuttaa 
monenlaisia tulehduksia (vasikoiden hengitystie-, nivel-, aivokalvon-, ja korvatulehdukset). M. 
bovista on löytynyt lähimpänä meitä Tanskasta, missä se on aiheuttanut ainakin pneumoniaa. 
H. somnia on muissa maissa, mutta meillä se on harvinainen. 
 

 
 
 
Kuva 66. Lehmän vuohisnivelen artriitti. Differentiaalidiagnoosina nivelen nyrjähdys tai 
murtuma vuohisessa tai sorkassa. 
 
 
Diagnostiikka 
 
Diagnostiikassa differentiaaleja ovat erilaiset traumat kuten nivelsiteiden revähtymät, murtu-
mat, selluliitit, bursiitit ja goniitissa patellan luksaatio.  
Tulehdusarvot kuten fibrinogeeni kohoavat jonkin verran. Kenttäoloissa voi aikuisella naudalla 
tehdä Glutal-testin: artriitti nopeuttaa testin hyytymistä, joka ei kuitenkaan reagoi niin nope-
asti kuin naulassa.  
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Hoito ja ehkäisy 
 
Akuutti artriitti vasikalla vaatii aina intensiivisen hoidon. Lypsylehmän artriitissa on harkittava 
vaihtoehtona myös teurastusta, koska hoito antibioottien takia tulee kalliiksi ja ennuste on 
epävarma. Yksittäistä niveltä voi ruveta hoitamaan, mutta polyartriitin ennuste on aina huono. 
Pikkuvasikalla ennuste on arvioitava ottaen huomioon kaikki siihen vaikuttavat tekijät, kuten 
muut tulehdukset (pneumonia, napatulehdus). Jos vasikalla on useampi nivel selvästi 
tulehtunut, se on syytä lopettaa ja toimittaa obduktioon. Ruumiinavauksesta saa tietoa 
muiden vasikoiden taudin ennaltaehkäisyyn. 

Mikrobilääkityksenä aikuisella naudalla ensisijainen on G-penisilliini (20-25 mg/kg). Vasi-
koilla voi käyttää penisilliiniä tai myös ampisilliinia (vain vesiliukoinen antaa riittävät tera-
peuttiset pitoisuudet ja annos on 15 mg/kg kahdesti/vrk). Toissijaisena hoitona on oksitetra-
sykliini (10 mg/kg/vrk), TMP-sulfa (vasikalle 25-30 mg/kg kahdesti/vrk), tai joskus 
kolitulehduksessa enrofloksasiini. Nivelnesteen viljely olisi hyvä tehdä, mutta praktiikkaoloissa 
se ei ole aina mahdollista. Hoidon on oltava pitkä: vasikalla 10 vrk - 2 viikkoa, mutta aikuisella 
naudalla taloudellisista syistä ei yleensä yli 5 vrk. Nivelen huuhtelua voi kokeilla pikkuvasikan 
yksittäisen artriitin hoidossa. Huuhtelu poistaa bakteereita ja leukosyyttien rustoa tuhoavia 
entsyymejä. Lisäksi hoitoon kuuluu aina tulehduskipulääke. Naudoille on rekisteröity suun 
kautta annettava fluniksiinivalmiste sekä ketoprofeenivalmiste. 
 

 
 

  
 

Kuva 67. Lehmän kinnernivelen tulehdus. Nivelen huuhtelu kahden neulan avulla.
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Kuva 68. Krooninen haava ja 
lymfangiitti lehmän jalassa. Jalka 
on jäänyt ketjuun. 

 
 
Imusuonen tulehdus eli lymfangiitti 
 
Kyseessä on imusuonten tulehdus, mutta niiden tukkeutumisesta aiheutuu myös turvotusta. 
Sairaus on satunnaisesti esiintyvä ja melko yleinen. Sen syynä on bakteeritulehduksen leviä-
minen haavasta, sorkan pohjasta tai muualta raajan alueelta (jalan jääminen ketjuun tms. 
staasaava trauma on tyypillinen). Raaja turpoaa polveen tai kintereeseen saakka tai jopa koko 
jalka tukkimaiseksi. Eläin ei aina arista kovin paljon, mutta joskus voi olla yleisoireitakin, kuten 
kuumetta. Hoitona on antibiootti, jos on yleisoireita, sekä kipulääkkeitä. Joskus raajaa 
joudutaan hoitamaan pitkään vesihoidolla (hydraus) ja jalkaa tukevilla kääreillä. Haavautumia 
on myös hoidettava hydraten sekä poistamalla kuolioitunutta ja tulehtunutta kudosta. 
Ennuste on yleensä suotuisa. 
 
Sorkkien sairaudet 
 
Sorkkavälin ajotulehdus eli interdigitaalinen nekrobasilloosi 
 
Etiologia ja esiintyminen 
 
Synonyymejä sorkkavälin ajotulehdukselle ovat pododermatiitti, interdigitaalinen flegmoni, 
sekä panaritium (engl. foul in the foot, ruots. klövspaltflegmon). Sairauden entinen englan-
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ninkielinen nimitys “foot rot” eli sorkkamätä on epätarkka ja väärä nimitys.  Tauti aiheuttaa 
ontumaa, joka johtuu subkutaanisen kudoksen tulehduksesta varsinkin sorkkavälissä, mutta 
myös muualla ruununrajassa ja sorkan kannalla. Usein havaitaan syvä haava näissä kohdissa. 
Sairaus johtuu traumasta tai olosuhdealtistuksesta, jonka jälkeen alue infektoituu. Märkä ja 
kostea, ammoniakkipitoinen ympäristö aiheuttaa ensin sorkkavälin ihotulehduksen ja bakteeri 
menee ihon läpi syvempiin kudoksiin aiheuttaen vakavan ontumisen. Aiheuttajabakteereina 
ovat synergistisesti vaikuttavat anaerobiset, gram-negatiiviset bakteerit F. necrophorum ja 
Bacteroides melaninogenicus. Aluksi tila on pehmytosakudoksen tulehdus ja turvotus, sitten 
laajeneva nekroosi ja pitkittäiset haavaumat. Leesio paranee fibroosin kautta, ja voi muodos-
taa interdigitaalisen granulooman. Aiheuttajabakteerit ovat opportunisteja, joita on ruuansu-
latuskanavassa ja ympäristössä runsaasti. Sorkkavälin ajotulehdus ilmenee usein epidemiana, 
jolloin useampi karjan eläimistä sairastuu. 

Sairaus on monissa maissa yleinen, jossain ehkä yleisin ontuman aiheuttaja. Tavallinen se 
on likaisissa pihatoissa ja märissä tarhoissa. Lehmien kuljetus epätasaisilla ja huonoilla 
alustoilla (lypsylle ym) altistaa taudille. Prevalenssi on korkein märkänä aikana. Kunnon 
immuniteettia ei kehity. Oireena on yhden tai useamman raajan ontuminen ja useimmiten 
takajaloissa. Vakavassa tapauksessa vuohinen on taivutettuna ja paino vain varpaalla; 
sorkkaväli on turvonnut, haisee pahalle, sorkkapuoliskot joutuvat erilleen, sorkkaraja turpoaa 
ja turvotus voi levitä jalkaan. Lisäksi voi olla kolmijalkaisuutta, ylösnousuhaluttomuutta, 
kuumetta, anoreksiaa, maidontuotannon ja yleiskunnon laskua. 
 
Diagnostiikka, hoito ja ehkäisy 
 
Diagnoosi tehdään kliinisten oireiden perusteella, ja differentiaalidiagnoosit ovat interdigitaa-
linen papillomatoosi tai dermatiitti, vierasesineet (kivet), interdigitaalinen fibrooma (syylä-
mäinen muodostuma sorkkavälissä), sekä muut ontuman aiheuttajat kuten valkoviivan re-
peämä. Varmin tae diagnoosiin on sorkan nostaminen ylös. Tauti vaatii nopeaa hoitamista ja 
se on tarttuva, joten sairaat eläimet pitää eristää. Hoitona tarvittaessa systeeminen mikrobilää-
kehoito 5 päivän ajan (G-penisilliini, oksitetrasykliini, trimetopriimi-sulfa). Muissa maissa 
yleishoitoon on käytetty kolmannen polven kefalosporiinia (keftiofuri), jolla ei ole näissä 
maissa maidolle lainkaan varoaikaa; hoito on näin ollen taloudellisempaa kuin varoajallisilla 
valmisteilla. Näiden mikrobilääkkeiden laajamittainen käyttö tuotantoeläimille ei kuitenkaan 
ole suomalaisten antibiottihoitosuositusten mukaista. Altistavaan sorkkavälin tulehdukseen 
käytetään paikallishoitoa laimeana antiseptisena huuhteluna esim. kuparisulfaattia (5 %). 
Kylpyjä ei saa käyttää, jos ihon on rikki. Kuparisulfaatin käyttö on ympäristön kannalta 
ongelmallista eikä suositeltava hoitomuoto. Ehkäisyssä keskitytään traumojen estämiseen 
(esim. kivikkolaitumien välttäminen, aitaus tai kivien raivaus) sekä parsi- ja navettahygieniaan. 
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Kuva 69. Sorkkavälin 
ihotulehdus. 

 
 
Sorkkavälin ihotulehdus eli interdigitaalinen dermatiitti (ruots. klövspalteksem) 
 
Sorkkavälin ihotulehdus ilmenee sorkkavälin pyöreähkönä leesiona, joka ei ulotu syvälle. 
Samat bakteerit kuin edellä voivat olla osallisina. Kosteissa olosuhteissa bakteerit pääsevät 
lisääntymään sorkkavälissä, jolloin iho rupeaa punoittamaan ja muodostuu pahanhajuista eri-
tettä. Tauti ei aiheuta ontumaa, mutta lehmä vaihtaa painoa jalalta toiselle. Hoitona on ihon 
puhdistus sekä olosuhteiden tarkistus. Kirjallisuus mainitsee hoitona jalkakylvyt (5 % kupari-
sulfaatti, aluksi voi käyttää 10 %, kerran viikossa, myöhemmin harvemmin). Kuparisulfaatin 
käyttö on ympäristön kannalta ongelmallista eikä suositeltava hoitomuoto. 
 
Sorkka-alueen ihotulehdus 
 
Sorkka-alueen ihotulehdus on kivulias ja ilmenee mansikkamaisina leesioina iholla sorkan 
lähettyvillä. Taudinaiheuttajat ovat pötsibakteerit (treponemat) sekä samat kuin edellä. Kuten 
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edelliset, tämäkin tauti on tarttuva. Hoitona on paikallinen antibioottihoito, esim. 
tetrasykliinisumute usean kerran päivässä. 
 
 

 

Kuva 70. Sorkka-alueen ihotulehdus. Leesio 
on yleensä punainen, pyöreähkö, 
mansikkamainen. 

 
 
Kaikki tässä mainitut sorkan alueen ihosairaudet olisi otettava huomioon eläinkaupan ja 
eläinten siirtojen yhteydessä, sillä ne ovat tarttuvia. 
 
Kantasyöpymä (ruots. klövröta, engl. heel horn erosion) 
 
Kantasyöpymää esiintyy yleisesti Suomessa, eritysesti pihatoissa (kosteus). Sen epäillään olevan 
sorkkavälin ihotuleduksen seurausta. Sairaus on tarttuvaa. Kannan sarveinen tuhoutuu ja 
muodostuneisiin taskuihin kertyy likaa, joka edistää sarveisen irtoamista martosorkasta. 
Parsinavatassa syöpymämuutos on tarkkarajainen, reunat ovat kovat. Pihatossa syöpymä on 
laaja-alainen. Hoitona on sorkkahoito (taskujen avaaminen) ja olosuhteiden parannus. 
Pihatossa jalkakylvyt ovat joskus tarpeen. Jalkakylpyjen ongelmana on, että käytettävät aineet 
ovat ympäristölle ongelmallisia ja hankalia hävittää. Lumihangessa kävely puhdistaa 
tehokkaasti kantasyöpymää. 
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Kuva 71. Hoitamaton sorkka, 
huomaa sorkan pohjan 
liikakasvu ja anturahaavat. 

 
 
Anturahaavauma 
 
Anturahaavauma, eli reikä sorkan pohjassa, on monen tekijän summa: lehmän rakenne, 
ympäristö ja ruokinta vaikuttavat sen syntyyn. Tyypillisesti anturahaavauma löydetään pari 
kuukautta poikimisesta ja se on tavallisimmin takajalan ulkosorkassa. Vaurio on tapahtunut 
poikimisen aikoihin, mutta kestää jonkin aikaa ennenkuin se kasvaa ulos anturassa. Hoidossa 
on usein turvauduttava sorkkakenkään, koska sisäsorkka ei ole riittävän korkea kantamaan 
koko painorasitusta. Sorkkakenkä laitetaan terveeseen puoliskoon, jolloin sairas sorkka saa 
parantua rauhassa. Kenkää pidetään 4-6 viikkoa ja irrottamisen yhteydessä sorkat vuollaan 
uudestaan, koska sairaalla sorkalla on taipumusta kasvattaa paljon sarveista. 
 
Valkoviivan repeämä 
 
Valkoviiva on heikoin kohta anturan sarvaisessa. Kasvaessaan korkeutta takajalan ulkosorkka 
altistaa myös valkoviivan kohdalta martosorkan verenpurkaumille, jotka aiheuttavat sälera-
kenteen repeämisen ja ulkoapäin pääsee rakoon työntymään likaa. Bakteerit lisääntyvät ja 
työntyvät syvemmälle kohti ruununrajaa tai anturan suuntaan. Sorkassa voi muodostua pai-
netta, jolloin eläin ontuu. Hoitona avataan ulkoseinämä vuolemalla takaa, ettei vaiva heti uu-
siudu. 
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Kuva 72. Kierteinen sorkka 
lehmän takajalassa. 

 
 
Kierresorkka 
 
Kierresorkan varma diagnoosi on ongelmallinen. Sorkkamuutokset voivat olla vaikeita tarkasti 
nimetä ja esimerkiksi krooninen laminiitti tai sorkan liikakasvu huonojen olosuhteiden vuoksi 
voi saada kierteisen sorkan piirteitä. Varsinaisella kierresorkalla on perinnöllistä luonnetta, 
mutta ilmeisesti sen perinnöllisyysaste on alhainen. Kiille kääntyy anturan alle ja sorkkaväliin, 
eikä sarveinen kulu. Kierresorkkainen lehmä vaatii sorkkahoidon kaksi kertaa vuodessa. 
Siemennyssonnien emien valinnassa kiinnitetään huomiota mahdolliseen kierresorkkaan. 
 
 
Murtumat 
 
Diagnostiikka ja hoito 
 
Murtumien diagnostiikka ja niiden kunnollinen hoito vaatisi röntgenlaitteet. Praktiikkaoloissa 
voidaan kuitenkin pikkuvasikoiden jalkoja kipsata myös ilman röntgenkuvausta, ja lievästi vi-
noon parantuneet jalat oikenevat itsestään. Pikkuvasikoilla murtumien syynä voi olla synny-
tysapu, isommilla vasikoilla kompastelu. Oireina on voimakas turvotus ja kipu. Kipsaus tulee 
kysymykseen arvokkailla vasikoilla. Naudan murtumat paranevat yleensä hyvin. Nauta tekee 
kallusta nopeasti ja kuta nuorempi eläin, sitä paremmin. Eläimiä, jotka painavat yli 300 kg, ei 
kannata kipsata. Jos metacarpus on poikki aivan alhaalta, saattaa riittää lyhyt kipsi (karpuksen 
alle), mutta yleensä pitkä on parempi (kahden nivelen yli). Etujalka on helpompi kipsata, ta-
kajalka on hankala. Transfiksaatio on myös mahdollinen hoitotapa arvokkaiden yksilöiden 
kohdalla. 
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 Kuva 73. Vasikan eturaajan murtuma (metacarpus) kipsattuna 
 
Kipsaukseen voi käyttää lasikuitukipsiä. Sitä tarvitaan pitkään kipsiin noin 6 rullaa, lyhyeen 
vasikan koosta riippuen 2-3. Tällainen kipsi kuivuu nopeammin. Tavallista kipsiä tarvitaan noin 
8 rullaa. Kipsaus paras tehdä selällään makaavalle vasikalle, jalka on ikäänkuin vedossa ylös 
omalla painollaan. Avustaja pitää raajaa (naru sorkan ympäri, veto dorsaalipuolelta), ja eläin 
on tukevassa rauhoituksessa. Kipsaus tehdään normaaliin tapaan, huolehtien riittävästä 
pehmustamisesta. Raajaa on seurattava tarkoin, ja jos se rupeaa aristamaan enemmän, kipsi 
on ehkä purettava. Kipsiä pidetään 3 viikkoa, jonka jälkeen vaihdetaan uuteen tai lastaan. 
Lastoitusta käytetään kipsauksen jälkeen (vähintään 3 viikkoa murtumasta) sekä raajan tu-
kena, jos vasikka lähetetään johonkin kipsattavaksi. Lasta tehdään puolikkaasta salaojaputkea 
tai rimoja teipataan yhteen vesijohtoteipillä. Voi myös käyttää irti sahattua kipsiä. Lastan on 
oltava sopivan mittainen. Pehmusteet tehdään pumpulilla ylös ja alas (lasta jalan taakse - 
plantaaripuolelle!), ne voi kiinnittää laastarilla ja vesijohtoteipillä. 
 
Sorkkaluun murtuma 
 
Sorkkaluun murtumat ovat yleisimpiä distaaliosien murtumista. Yleensä murtuu etujalan si-
säsorkan sorkkaluu. Molempien sorkkaluiden murtuminen yhtä aikaa on mahdollista, mutta 
harvinaista. Murtuma ulottuu yleensä niveleen ja sorkkaluun palmaaripinnalle. Sorkkaluun 
murtuman voi aiheuttaa trauma tai osteomyeliitti. Altistavia tekijöitä ovat suuri elopaino, 
liukkaus, kova alusta ja hoitamattomat sorkat. Oireina nähdään voimakasta aristusta, eikä 
eläin varaa jalalle. Voimakasta turvotusta ei kuitenkaan esiinny. Sorkka voi olla lämmin. Eläin 
seisoo etujalat ristissä, jos molempien etujalkojen sisäsorkat ovat murtuneet. Diagnoosiin 
päästään kaviopihtitutkimuksen ja perkussion avulla. 

Hoitona laitetaan sorkkakenkä terveeseen sorkkaan 6-8 viikon ajaksi. Jos saman jalan mo-
lemmat sorkkaluut ovat murtuneet, voidaan kipsata koko jalan distaaliosa carpukseen asti lie-
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vään fleksioasentoon. Lisäksi laitetaan metallinen kävelylasta. Eläintä pidetään rajoitetulla 
liikunnalla (karsinassa) 6-8 viikkoa. Myös sorkkapuoliskon amputaatio on mahdollinen. 
 
Ruunuluun ja vuohisluun murtumat 
 
Ruunuluun ja vuohisluun murtumia aiheuttavat liukastuminen ja erilaiset traumat. Altistavia 
tekijöitä ovat hoitamattomat sorkat ja ympäristö. Oireena on, että eläin ei varaa jalalle, se on-
tuu voimakkaasti ja jalka on turvonnut. Diagnoosiin päästään palpaation ja anamneesin pe-
rusteella. Hoitona on sorkkakenkä, joka ei kuitenkaan estä jänteiden aiheuttamaa rasitusta. 
Hoitona voidaan myös käyttää jalan distaaliosan kipsausta yhdistettynä kävelylastaan. Sorkka-
amputaatiokin on mahdollinen.  
 

 
 

Kuva 74. Femoralis-halvaus vastasyntyneellä vasikalla. 
 
 
Perifeeristen hermojen halvaukset 
 
Perifeeristen hermojen halvauksia esiintyy sekä aikuisilla naudoilla että vastasyntyneillä 
vasikoilla. Aikuisten nautojen hermovammat ovat yleensä yhteydessä poikimiseen ja 
halvauksiin, pikkuvasikoiden vammat voivat syntyä synnytyksen yhteydessä. Hermovammojen 
ennuste riippuu vammasta. Eläimen hoito vaatii hyviä olosuhteita, pehmeää alustaa ja 
huolellisuutta. Nyrkkisääntönä on, että ellei kahdessa viikossa tapahdu paranemista, ennuste 
on huono. Kirjallisuuden mukaan kortikosteroidihoidosta voi alkuvaiheessa olla hyötyä ja sitä 
suositellaan 3-5 päivän ajan. Tulehduskipulääkkeitä voi käyttää turvotuksen ja kivun 
vähentämiseen. 
N. femoralis 
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Hermo sijaitsee M. quadriceps femoris –alueella ja se voi vaurioitua, jos polvi joutuu voi-
makkaaseen ekstensioon. Lihaksikkailla liharoduilla näin käy joskus synnytyksessä. Eläin makaa 
tai yrittää nousta, jolloin takajalka lyyhistyy fleksioon. Vamman välttämiseksi oikea vetoavun 
suunta synnytyksessä on lievästi alaspäin. 
 
N. peroneus communis (peroneal paralysis) 
 
Hermo on jatkoa N. fibularis communis –hermolle, joka jakaantuu polven alla, fibulan late-
raalikondyluksen yllä. Hermo voi halvauslehmällä maatessa vaurioitua. Tämä hermo hermottaa 
polven koukistajia ja varpaan ojentajia. Halvauksesta paraneminen kestää 3-4 kk. 
 
N. tibialis 
 
Hermoon voi tulla synnytyksen yhteydessä vaurioita, mutta vaiva ei ole yleinen. Injektioiden 
antamista takaraajaan tulee vasikoilla välttää, koska ne voivat vaurioittaa hermoa. Hermo 
hermottaa pohjelihasta (M. gastrocnemius) ja lonkan ojentajia sekä varpaan koukistajia. Oi-
reena on, että kinner putoaa alaspäin ja lonkka taipuu vastaavasti.  
 
N. radialis 
 
Hermo hermottaa etujalan ojentajia ja kulkee kyynernivelen lateraalipuolella. Toisilla potilailla 
on vaikeuksia eturaajan alle saamisessa. Yleisimmin vamma syntyy, kun lehmä on jossain 
vaiheessa joutunut kyljelleen. Aikuinen lehmä ei kestä kylkimakuuta kovinkaan kauan. Jos 
lehmä joudutaan esim. nukuttamaan kyljelleen, olkanivelen seutu on pehmustettava 
huolellisesti vaikka autonrenkaalla. N. radialikseen voi syntyä tulehdusmuutoksia, jolloin 
eturaajasta ei saa ollenkaan tukea. Makroskooppisesti hermossa on nähtävissä värimuutos ja 
ympäröivän kollageenin voimakas proliferaatio. Histologisesti tulehdusmuutokset ovat selvät. 
Ennuste on hyvä, jos lehmä pystyy nousemaan itse, mutta paraneminen voi kestää viikkoja. 
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