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JOHDANTO 

 

Sorkkaongelmat ovat nousseen viimevuosina esille, kun on huomattu miten yleisiä ne 

lypsylehmillä ovat ja miten paljon ne vaikuttavat lehmien hyvinvointiin. 

Sorkkasairauksien merkitys hedelmällisyyteen, maitotuotokseen ja sitä kautta suoraan 

tilallisen tilipussiin, on kiistaton (Barkema ym. 1994). Ontuminen ja jalkaviat ovat yksi 

merkittävimmistä lehmän poiston syistä koko maidontuotantokauden ajan suomalaisissa 

lypsykarjoissa (Rajala-Schultz & Gröhn 1999). 

Sorkkasairaudet voidaan jaotella tartunnallisiin ja ei-tartunnallisiin sorkkasairauksiin, 

mutta ne nivoutuvat toisiinsa löyhästi. Toinen sairaus altistaa toiselle (esimerkiksi 

sorkkakuume anturahaavaumalle tai valkoviivan repeämälle) ja osalla sairauksista on 

samantyyppinen etiologia tai aiheuttaja (kantasyöpymä ja sorkkavälin ihotulehdus).  

Sorkkasairauksien nimistö on epäselvä ja kirjallisuudessa tavataan samalle sairaudelle 

useita eri nimiä. Suomenkielinen eläinlääkäreiden käyttämä sorkkasairauksien nimistö 

on julkaistu 20 vuotta sitten ja nyt puuhataankin yhteistä kansainvälistä nimistöä 

(Tuovinen, SELL 2/2008), jonka pitäisi valmistua vuoden 2008 aikana. 

Lypsykarjan sorkkaterveyteen liittyviä eri tutkimuksia on toteutettu paljon 

viimevuosina. Useimmat niistä on tehty muualla kuin Pohjoismaissa. 

Kirjallisuuskatsauksessa keskityn pääasiassa pohjoismaisiin tutkimuksiin, katsastaen 

muut tutkimukset niiden oleellisten tulosten pohjalta. Koska suomalaisia tutkimuksia on 

vähän ja aiheenani on sorkkasairauksien tilanne Suomessa, käytän erityisesti 

pohjoismaisia tuloksia hyväkseni arvioidessani tautien vaikutuksia Suomessa.  

Kirjallisuuskatsauksessa en käsittele kaikkia lypsylehmillä ilmeneviä sorkkasairauksia, 

vaan vain niitä mitkä aiheuttavat selvää ontumaa. Esimerkiksi vain akuutti sorkkakuume 

aiheuttaa ontumista, mutta sillä on kuitenkin häviävän pieni osuus 

sorkkakuumetapauksista. Piilevä sorkkakuume taas ei aiheuta ontumista, joten jätän sen 

käsittelyn vähemmälle, vaikka se onkin merkittävä ongelma karjoissa. Ruotsalaisen 

tutkimuksen mukaan (Manske ym. 2002c) lehmistä, joilla 72%:lla löytyi muutoksia 

sorkissa, vain 5,1%:lla ilmeni ontumaa. Suurin yhteys ontumisella oli 

anturahaavaumaan, valkoviivan repeämään, valepohjaan sekä ihotulehduksiin. Tämä 

tulos sopii yhteen aikaisempien vastaavanlaisten tutkimusten tulosten kanssa.  

http://www.sciencedirect.com.libproxy.helsinki.fi/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TBK-4BT7FSH-1&_user=949111&_coverDate=04%2F16%2F2004&_alid=708837278&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5145&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=4&_acct=C000049116&_version=1&_urlVersion=0&_userid=949111&md5=77a9fd51dcac3617c8c3591fd45b8e0a#bbib57
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Sorkkaongelmat ovat karjakohtaisia, eivät yksittäisten lehmien ongelmia, joten 

perehdyn myös eri tekijöiden vaikutuksiin sorkkasairauksien synnylle itse sairauksien 

kuvaamisen lisäksi. Lopussa vertailen Suomen ja Pohjoismaiden tilannetta hiukan 

muuhun Eurooppaan. 

 

 

 2 ONTUMAA AIHEUTTAVAT SAIRAUDET 

 

 

2.1. Ei- tartunnalliset sorkkasairaudet 

 

Ontumaa aiheuttavia ei-infektiivisiä sairauksia ovat akuutti sorkkakuume, 

anturahaavauma sekä valkoviivan repeämä. Sorkkakuumeen muut muodot (krooninen ja 

piilevä sorkkakuume) eivät aiheuta ontumista, myöskään vertymät anturassa ja 

valkoviivassa eivät aiheuta ontumaa. Suomessa selvästi yleisimmät sorkkaongelmat 

ovat sorkkakuume ja siihen liittyvät sairaudet, kuten anturahaavauma, valkoviivan 

repeämä sekä tartunnallisista sairauksista ajotulehdus (Kujala ym.).  

 

 

2.1.1. Sorkkakuume 

 

Lypsykarjalla sorkkakuume on merkittävä jalkaongelma hyvinvoinnin ja talouden 

kannalta. Sorkkakuume ja siihen liittyvät muut sairaudet ovat selkeästi yleisimmät ja 

merkittävimmät sorkkavaivat Suomessa (Kujala ym. 2008). Sorkkakuume määritellään 

sorkan seinämän laminaarikerroksen aseptisena tulehduksena (Bergsten 2003).  

Sorkkakuume jaetaan akuuttiin, krooniseen ja piilevään muotoon. Ainoastaan akuutti 

sorkkakuume aiheuttaa ontumista. Akuutissa muodossa nauta kävelee vaikeasti ja 

seisookin selkä kaarella, sorkat ovat kuumat ja digitaalipulssi on voimakas, mutta 

sorkassa ei näy silmämääräisiä muutoksia. Akuutti muoto on naudalla harvinainen.  

Kroonisessa sorkkakuumeessa näkyvät tyypilliset renkaat sorkan sarveisessa, sarveinen 

muuttuu kellertäväksi ja sorkat muuttuvat lapiomaisiksi sorkkaluun painuessa alas. 

Krooninen sorkkakuume ei aiheuta ontumaa, mutta vaikeuttaa jo mekaanisesti lehmän 
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kävelyä (Mülling & Lischer 2002). Nykyään näkee harvemmin kroonista 

sorkkakuumetta, mikä voi johtua siitä että nämä lehmät poistetaan karjasta 

aikaisemmin, eikä niitä enää haluta hoitaa (Manninen & Helin 2006). 

Piilevässä muodossa muutokset näkyvät sorkan pohjassa vertyminä vasta kahden 

kuukauden kuluttua vaurion tapahtumisesta. Niin kauan menee aikaa kun sorkan pohjan 

sarveinen kasvaa verisorkasta pintaan asti (Mülling & Lischer 2002). Piilevä 

sorkkakuume altistaa lehmää muille sorkkasairauksille, esim. anturahaavaumalle 

poikimisen yhteydessä (Melendez ym. 2003). Piilevä sorkkakuume ei aiheuta ontumista 

(Lischer & Ossent 1994), vaikka onkin merkittävä ongelma karjoissa ja nykypäivänä 

mielenkiinnon kohteena lypsylehmien jalkavaivoihin liittyen. 

Sorkkakuumeen etiologia ja patofysiologia ovat vielä epäselviä, mutta monia teorioita 

on esitetty. Lopputuloksena on sorkkaluun ja sorkan välisen kollageenin pettäminen, 

mikä johtaa akuutissa muodossa voimakkaaseen kipuun ja kroonisessa ja piilevässä 

muodossa sorkkaluun painumiseen ja kiertymiseen (Mülling & Lischer 2002). Erona 

naudan laminiittiin, hevosen laminiitissa syynä on kavion sarveisen (epidermis) ja 

martokavion (dermis) välisten lamellojen irtoaminen toisistaan (Mülling & Lischer 

2002). 

Vanhemmat käsitykset tukivat runsaan väkirehuruokinnan altistavan sorkkakuumeelle. 

Runsas hiilihydraatti ja vähäinen kuitu laskevat pötsin pH:n alas ja maitohappobakteerit 

lisääntyvät ylen määrin pahentaen pötsiasidoosia (akuutti tai piilevä pötsiasidoosi). 

Happaman pötsin kontraktiot vähenevät ja se sallii bakteerien penetroitumisen pötsin 

seinämän läpi maksaan ja verenkiertoon. Myös pötsin osmoottisen paineen noustessa 

pötsi vetää elimistön nesteitä aiheuttaen hypoperfuusion. Vasoaktiivisia aineita (esim. 

histamiini ja endotoksiinit) vapautuu. Tämä johtaa mikrokapillaarien supistumiseen 

elimistössä aiheuttaen hypoksiaa myös sorkan laminaarikerroksessa (Nocek 1997).  

Ainakin yksi tutkimus osoittaa, että pelkästään runsas väkirehuruokinta, missä pötsin 

pH muuttuu happamaksi, ei riitä aiheuttamaan akuuttia sorkkakuumetta (Momcilovic 

ym. 2000). 

Uudemmat tutkimukset osoittavat suun kautta annetun valmiiksi fermentoitavassa 

muodossa olevan hiilihydraatin (oligofruktoosin) runsaan annostelun aiheuttavan 

kliinistä akuuttia laminiittia. (Thoefner ym. 2004 ja Thoefner ym. 2005) Muutoksia on 

havaittavissa myös histologisesti; lamellojen venymistä, dermaalista ödeemaa, 

http://www.sciencedirect.com.libproxy.helsinki.fi/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TBK-4BT7FSH-1&_user=949111&_coverDate=04%2F16%2F2004&_alid=708837278&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5145&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=4&_acct=C000049116&_version=1&_urlVersion=0&_userid=949111&md5=77a9fd51dcac3617c8c3591fd45b8e0a#bbib46
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verenvuotoja, valkosoluja, muutoksia basaalisolujen morfologiassa sekä tyvikalvon 

irtoamista. 

Uudempi käsitys kollageenin pettämisestä ja venymisestä eivät liity verenkiertoon, vaan 

erilaisten soluväliaineiden aktivoitumiseen. Nämä metalloproteinaasi-entsyymit 

(MMPs) hajoittavat kollageenia lähellä sorkkaluuta ja näin aiheuttavat sorkkaluun 

painumisen alaspäin (Mülling & Lischer 2002). MMPs:n aktivoitumisen aiheuttamat 

muutokset havaitaan tyvikalvon toiminnan häiriintymisenä. Solujen kasvu- ja 

nekroositekijöiden, molekulaaristen ja rakenteellisten tekijöiden muutoksina sekä 

kapillaarisuoniston häiriöinä. Sekundaarisia muutoksia ovat sarveisen kasvuhäiriöt 

sorkan heikentyneen ravinnonsaannin seurauksena. Solujen metabolia ja differentaatio 

häiriintyvät. Syy miksi nämä entsyymit aktivoituvat ovat vielä epäselviä (Mülling & 

Lischer 2002). 

 

Sorkkakuume liittyy voimakkaasti poikimiseen. Poikimiseen liittyvä stressi ja 

hormonitasapainon muuttuminen vaikuttavat sorkkaankin. Estrogeeni ja relaksiini 

aiheuttavat sorkan kannatinmekanismien löystymisen ja sidekudoksen heikkenemisen 

(Tarlton ym. 2002). Ei tarvita kuin mekaaninen rasitus sorkkaan, niin pysyvät 

muutokset sorkan rakenteeseen ja kannatinmekanismiin ovat syntyneet. Erityisesti 

ensimmäinen poikiminen on rasitus sorkalle. Siitä edempänä tarkemmin. 

Sorkkakuume on multifaktorelli sairaus, eli se on useiden osatekijöiden summa. 

Ympäristötekijöillä on suuret vaikutukset lehmän käyttäytymiseen ja laminiitin riskin 

kasvamiseen. Navetan olosuhteet; ahtaus, makuupaikkojen riittävyys ja ruokintapöydän 

pituus, lattiamateriaali sekä huono ilmanvaihto ja kuumuus vaikuttavat kaikki 

välillisesti lehmän makuullaolo aikaa vähentävästi, sekä syömiskäyttäytymiseen ja sitä 

kautta mahdollisen pötsiasidoosin kehittymiseen (SARA = Subakute ruminal acidosis). 

Kova lattia rasittaa sorkan kannatinmekanismeja (Cook ym. 2004). Kaikki nämä tekijät 

yhdessä summautuvat, aiheuttaen edellä mainittuja muutoksia elimistöön.  

Hiehojen kasvatusolosuhteilla on tärkeä merkitys sorkan oikean kehittymisen kannalta. 

Ennen poikimista hiehon sorkkien laminat ovat epäjärjestäytyneitä ja lyhyitä. Sorkan 

tukikudoksena toimivan sidekudoksen määrä on paljon pienempi ja päkiäpatja ohuempi, 

kuin poikineilla lehmillä. Ensimmäisen poikimisen aikoihin sorkassa tapahtuu 

muutoksia. Laminat järjestäytyvät ja kapenevat. Näiden muutoksien yhteydessä 
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sorkassa aktivoituu entsyymeitä. Mm. metalloproteinaasientsyymejä, millä oli todettu 

olevan yhteyttä laminiitin synnyn kanssa (Tarlton ym. 2002). Koska hiehoilla sorkan 

tukirakenne ei vielä ole täysin kehittynyt, on ensiarvoisen tärkeää taata hiehoille 

kasvatuskaudella hyvä seisoma-alusta, esim. parsimatto. Näin ei pelkästään 

vähennettäisi sorkkakuumeen kehittymisen riskiä, vaan myös muiden 

sorkkasairauksien, kuten anturahaavauman ja valkoviivan repeämän syntymistä 

aikuisiällä. 

 

 

2.1.2. Anturahaavauma 

 

Anturahaavauman syntyminen lypsylehmän sorkkaan on monisyinen tapahtuma. Siihen 

vaikuttavat lehmän olosuhteet koko sen elinkaaren aikana, kasvatusolosuhteet sekä rotu 

ja poikimakerta. Piilevä sorkkakuume on voimakkaasti altistava tekijä anturahaavauman 

ja valkoviivan repeämän synnylle (Bradley ym. 1989). Ruotsalaisessa tutkimuksessa 

todettu korrelaatio anturahaavauman, anturassa olevien vertymien, valepohjien sekä 

sorkan epämuotoisuuden välillä tukee tätä teoriaa (Manske ym. 2002c). 

Anturahaavauma on yksi sorkkasairauksista, mikä aiheuttaa voimakasta ontumista. 

Valheellisen positiivisen kuvan tilanteesta voi saada, jos anturahaava on molemmissa 

takajaloissa, mikä on hyvinkin yleistä. Silloin lehmä ei onnu, vaan sen kävely on vain 

vaikeaa ja se makailee paljon. Siksi anturahaavaumat huomataankin usein vasta 

rutiininomaisen sorkkahoidon yhteydessä (Logue ym. 1997). Englantilaisen 

tutkimuksen mukaan, se kuinka pahalta ja suurelta haavauma vaikuttaa 

silmämääräisesti, ei välttämättä kerro siitä miten kipeä haava on (Leach ym. 1998). 

Pienenkin näköinen haava voi aiheuttaa voimakasta kivun tunnetta lehmälle. 

Tutkimuksissa on todettu, että anturahaava syntyy tyypillisimmin takajalkojen 

ulkosorkkien sisäreunaan (Lischer ym. 2002b). Sen kehittyminen kestää noin 2-4 

kuukautta (Hultgren ym. 2004) ja se ilmenee yleisimmin 1-3 kuukauden kuluttua 

poikimisesta, korkean maidontuotannon vaiheessa tai pian sen jälkeen, ei vielä heti 

poikimisen jälkeen (Holzhauer ym. 2008). Itävaltalaisen tutkimuksen mukaan 

anturahaavan ja poikimisen yhteys johtuisi lehmän hormonitasapainon muuttumisesta, 

mikä aiheuttaa sorkan tukisiteiden elastisuuden muutokset. Sidekudos sorkkaluun ja 
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martosorkan välillä heikkenee poikimisen aikaan ja sitä kautta sorkkaluu pääsee 

liikkumaan enemmän. Kun tähän lisätään olosuhteet, missä lehmän ulkosorkalle syntyy 

paljon painetta sarveissorkan liikkuessa väljästi martosorkkaan nähden, painuu 

sorkkaluu pysyvästi alemmaksi ja syntyy verenvuotoa ja pehmytkudosvaurioita (Lischer 

ym. 2002b).   

Riski anturahaavan synnylle on suuri erityisesti ensimmäisen poikimisen aikaan, koska 

rasvapatjat ovat vielä ohuet, sidekudos sorkassa heikkenee ja sorkkaluun kiinnitys 

löystyy. Hieho tuodaan mahdollisesti olki- tai purupohjapihatosta kävelemään 

lehmäpuolen kovalle betonikäytävälle, mikä aiheuttaa vielä lisää painetta anturaan. 

Tähän ajoittuu vielä maidontuotannon alkaminen ja uuteen ryhmään sopeutumisen 

stressi (Tarlton ym. 2002).  

 

Itävaltalaiset ovat tutkineet, että anturahaavaumassa sorkkaluu painuu alaspäin ja sorkan 

pohja (subcutis ja corium) ohenee eli sorkkaluu tulee lähemmäksi sarveissorkkaa. 

Sorkan pohjassa olevat rasvapatjat eli päkiäispatjat, ovat ohuemmat lehmillä joille tulee 

anturahaavauma (Lischer ym. 2002b). Manske ym. 2002c on todennut korrelaation 

anturahaavauman ja sorkan epämuotoisuuden välillä. 

Englantilaisessa tutkimuksessa, missä tutkittiin eri sorkkasairauksien aiheuttamaa kipua. 

Todettiin että, anturahaavauma on pitkällinen ja kivulias sairaus ja vaikuttaa lehmään 

vielä silmämääräisten muutosten hävittyäkin, koska muutokset sorkassa ovat pysyviä 

(Whay ym. 1998). Lisäksi toisessa englantilaisessa tutkimuksessa todettiin, että 

maitomäärä alkaa tippua huomattavasti aikaisemmin, kun muutokset ovat havaittavissa 

silmämääräisesti (Amory ym. 2008). Tämäkin seikka tekee anturahaavaumasta yhden 

merkittävimmistä sorkkasairauksista.  

Ruotsissa on todettu, että sillä on suurimmat negatiiviset vaikutukset kaikista 

sorkkasairauksista lehmän tuotokseen ja hedelmällisyyteen (Manske ym. 2002c). 

Anturahaavauma poikimisen jälkeen kasvattaa poikimisväliä vähentäen tiinehtyvyyden 

todennäköisyyttä ensimmäisellä siemennyskerralla ja lisäten siemennysten määrää ja 

kiimattomuushoidon todennäköisyyttä. Utaretulehduksen tai maidon soluluvun kanssa 

ei anturahaavalla ole yhteyttä, mutta todennäköisemmin se ilmenee suurituottoisella 

lehmällä. Todennäköisyys lehmän poistolle myös kasvaa (Hultgren ym. 2004). Yhdessä 



 7

tutkimuksessa on laskettu, että anturahaavan takia lehmä tuottaisi keskimäärin 574kg 

maitoa vähemmän lypsykauden aikana, kuin tuottaisi terveenä (Amory ym. 2008).  

Monissa tutkimuksissa on tutkittu anturahaavan yleisyyttä. Suomalaisessa 

tutkimuksessa (Kujala ym.) huomattiin, että todennäköisyys havaita anturahaavauma 

tietyllä eläimellä nousi sorkkahoitokertojen lisääntyessä laktaatiokauden aikana. 

Todennäköisyydet ensimmäisellä, toisella ja kolmannella sorkkahoitokerralla 

parsinavetassa ja pihatossa olivat: 1. 3,4% ja 3,0%, 2. 5,2% ja 7,6% sekä 3. 10,8% ja 

16,6%.  

Holstain-Friisiläiset kehittävät anturahaavan lähes kolme kertaa todennäköisemmin kuin 

Ayshire ja yli kaksi kertaa todennäköisemmin kuin Suomenkarjan lehmät.  Muut 

sorkkasairaudet samalla eläimellä (vertymät anturassa, krooninen laminiitti, valkoviivan 

repeämä, interdigitaalinen hyperplasia), sekä kova makuualusta kasvattivat riskiä saada 

anturahaavauma (Holzhauer ym. 2008, Kujala ym. 2008). Riski anturahaavan syntyyn 

oli suurin neljä kertaa tai enemmän poikineella lehmällä sekä ensimmäistä kertaa 

poikivalla hieholla.  

Hyvien olosuhteiden tärkeyttä, koko lehmän eliniän ajan anturahaavan kehittymisen 

estämiseksi ei voi kyllin korostaa. Esimerkiksi pihatoissa, missä on pelkkä betonilattia, 

on todettu olevan enemmän anturahaavaumia, kuin pihatoissa missä betoni on 

päällystetty kumimatolla (Boyle ym. 2007). 

Apukeinoja voidaan etsiä ravintolisistä. Jo syntyneiden vaurioiden paranemista voidaan 

edistää biotiinilisällä rehuun. Sveitsiläisen tutkimuksen (Lischer ym. 2002a) mukaan, 

biotiinilisä suun kautta anturahaavaa sairastaville naudoille, edisti uuden sarveisen 

muodostusta. Viidenkymmenen vuorokauden seuranta-aika oli liian lyhyt, jotta olisi 

voitu todeta selvää silmämääräistä haavaumien paranemista. Kuitenkin histologisesti 

uusi sarveinen biotiinikuurin jälkeen oli merkittävästi laadukkaampaa, kuin tutkimuksen 

alussa muodostunut sarveinen. Biotiinilisää ei tiettävästi vielä ole Suomessa ainakaan 

rutiinisti käytössä sorkkaongelmaisissa karjoissa. 
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2.1.3. Valkoviivan repeämä 

 

Valkoviivaksi kutsutaan sorkan pohjassa olevaa linjaa, mikä kiertää anturassa noin 1-2 

cm sorkan reunasta. Kohta erottuu muusta sorkan pohjasta, koska siinä kohtaavat sorkan 

seinämän kruununrajasta alaspäin kasvava keratiini ja sorkan pohjasta alaspäin kasvava 

anturan sarveinen. Sarveiset liittyvät toisiinsa lamellein, jotka menevät poikittain 

toistensa lomaan kuin sormet. Valkoviiva on kokonaan sarveisen ympäröivän sorkan 

heikoin kohta. Yksi valkoviivan tehtävä on sallia sorkan joustaminen ja pieni liike 

lehmän kävellessä. Kun noustaan ylöspäin valkoviivaa, tulee vastaan verisorkka ja 

sarveista muodostava solukerros. Valkoviiva jatkuu sorkan seinämän sarveisen ja 

verisorkan seinämän rajana (Kujala 2008a, Collis ym. 2004). Valkoviiva on 

heikoimmillaan takajalan ulkosorkan lateraalisimmassa kohdassa, kolmasosa sorkan 

pituudesta anturasta kärjen suuntaan. Tässä kohdassa sarveisen muodostuminen on 

voimakkainta, eikä sarveinen ehdi täysin keratinisoitua ja jää siksi heikommaksi. Tähän 

kohtaan syntyykin tyypillisesti valkoviivan repeämä. Valkoviiva on huomattavasti 

kestävämpi sorkan mediaalireunalla ja lateraalisen reunan kärjen puoleisessa osassa 

Lisäksi lehmän kävellessä ja seisoessa suurin painorasitus kohdistuu juuri takajalan 

ulkosorkkaan (Collis ym. 2004). 

Kerran vaurioitunut valkoviiva tulee aina olemaan heikko. Ei ole osoitettu onko alun 

perin heikko valkoviiva altis vaurioille, vai onko vaurio alun perin aiheuttanut 

valkoviivan heikkenemisen (Collis ym. 2004). Repeytymässä verisorkan ja 

sarveissorkan laminat voivat irrota toisistaan, mikä johtaa sarveisen ravinnonsaannin 

heikkenemiseen ja sarveisen muodostuminen häiriintyy (Kujala 2008a). Tulehtunut 

valkoviivan repeämä aiheuttaa ontumista ja on kivulias lehmälle (Whay ym. 1998).  

Mikäli bakteerit pääsevät nousemaan valkoviivan repeytyneestä kohdasta sorkkaan 

sisälle, syntyy paikallinen tulehdus ja tilaa kutsutaan valkoviivan bakterielliksi 

repeämäksi. Tällainen jalka on erittäin kipeä ja vaatii sorkkahoidon, missä valkoviiva 

koverretaan auki, niin pitkälle kun vaurio jatkuu ja terve sorkkapuolisko kengitetään, 

jotta paino saadaan pois kipeältä sorkalta (Kujala 2008a). Antibioottihoito on myös 

indikoitu.   

Ruotsalaisessa tutkimuksessa (Manske ym. 2002c) havaittiin negatiivinen korrelaatio 

valkoviivan repeytymän ja epämuotoisen sorkan välillä. Tutkimuksessa spekuloitiin 
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voisiko normaalin muotoinen sorkka ja valkoviivan repeämä yhdessä merkitä jopa sitä, 

että sorkkahoidettu, holvattu ja pohjasta ohennettu (vuolemalla tai hiomalla rälläkällä) 

sorkka voisi olla herkempi vaurioille. Uusi sarveinen, mikä tulee esiin hoidon jälkeen, ei 

ole vielä täysin keratinisoitunut ja siten myös valkoviiva olisi entistä alttiimpi 

vaurioitumaan. 

 

Subkliinisen laminiitin sairastaminen hiehona kasvatuskaudella altistaa valkoviivan 

heikkenemiselle ja repeämiselle. Sorkan kehittyessä ja kasvaessa hieholla subkliininen 

laminiitti johtaa muodostuvan sorkan heikkoon rakenteeseen. Tämä rakenne säilyy 

tuleville lypsykausille altistaen sorkkasairauksille (Bradley ym. 1989). Valkoviivassa 

näkyvä vertymä voi olla esiaste tulevasta repeytymästä. Tätä tuki Ruotsalaisessa 

tutkimuksessa (Manske ym. 2002c) huomattu negatiivinen korrelaatio valkoviivan 

repeämän ja vertymän välillä. Tätä hypoteesia tukee myös piilevän laminiitin yhteys 

valkoviivan repeämiin. Onhan vertymät juuri merkki piilevästä sorkkakuumeesta.  

Ensimmäisen poikimisen aikaan, kun hiehon sorkan rakenne muuttuu, turpoavat laminat 

aiheuttaen mahdollisesti lateraalista painetta sorkkaan. Myös poikimisen aiheuttama 

sidekudoksen löystyminen sorkassa lisää sorkkaluun liikettä. Nämä muutokset sorkassa 

aiheuttavat suurentunutta rasitusta valkoviivalle, mikä aiheuttaa valkoviivan pysyvän 

heikentymisen tai repeytymisen (Tarlton ym. 2002). 

 

Valkoviivan repeämä on huomattavasti yleisempi ongelma pihatoissa kuin 

parsinavetoissa (Sogstad ym. 2005). Mitä useammin lehmä on poikinut, sitä 

todennäköisemmin sillä on valkoviivan repeämä. Aikaisemmalla lypsykaudella todettu 

ongelma seuraa seuraavalle lypsykaudelle (Kujala 2008a). 

Norjalaiset ovat tutkineet olosuhteden vaikutusta valkoviivan repeämään. Pihatoiden 

kova betonilattia ja ahtaat käännöspaikat rasittivat valkoviivaa (Sogstad ym. 2005). 

Erityisesti rakolattiapihatot aiheuttavat sorkalle ja valkoviivalle epätasaisen 

painorasituksen lehmän seisoessa tai kävellessä, osa sorkasta palkilla ja osa raon 

kohdalla Lisäksi myös parsimattojen puuttuminen altistaa valkoviivan repeämiselle 

(Kujala 2008a). Jos parsi oli epämiellyttävä, lehmät myös seisoskelivat enemmän 

käytävillä (Sogstad ym. 2005). 
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Englantilaisessa tutkimuksessa on arvioitu, että tuotostappiot valkoviivan repeämää 

sairastavilla lehmällä olisivat lypsykauden aikana keskimäärin 370kg (Amory ym. 

2008). Maitomäärä alkoi tippua jo huomattavasti ennen kun muutos on havaittavissa 

sorkkahoidon yhteydessä. 

Jos vaurio valkoviivassa on jo ehtinyt tapahtua, tärkein ja oleellisin hoito on 

säännöllinen sorkkahoito 3-4 kuukauden välein. Näin uusi repeämä ei ehdi kehittyä, 

eikä tuotostappioitakaan ehdi muodostua (Kujala 2008a).  

Itävaltalaisessa tutkimuksessa on tutkittu biotiinia valkoviivan repeämän hoitona 

(Pötzsch ym. 2003). Lyhyet kuurit nuorilla eläimillä eivät vaikuttaneet parantavasti, 

mutta yli puolen vuoden biotiinilisä auttoi yli neljä kertaa poikineiden vanhempien 

lehmien kohdalla  

 

 

2.2. Tartunnalliset sorkkasairaudet 

 

Ontumaa aiheuttavia infektiivisiä sorkkasairauksia ovat ajotulehdus sekä sorkka-alueen 

ihotulehdus. Muita infektiivisiä sorkkasairauksia, eli kantasyöpymää ja sorkkavälin 

ihotulehdusta käsittelen vain pintapuolisesti, koska niiden etiologia sivuaa 

ajotulehdusta. Suomessa tilanne tartunnallisten sorkkasairauksien suhteen on hyvä, 

verrattuna muuhun Eurooppaan. Mutta tapauksen kohdalle sattuessa, se tulisi osata 

tunnistaa ja sitä tulisi myös osata hoitaa. Varsinkin epidemian tullessa kyseeseen, sen 

leviäminen karjassa tulisi estää nopeilla toimenpiteillä.  

 

 

2.2.1. Ajotulehdus 

 

Ajotulehdus on Fusobacterium necrophorumin aiheuttama paha tarttuva ihotulehdus 

sorkkien välissä. F. necrophorum on anaerobi bakteeri ja sen aiheuttamia tulehduksia 

kutsutaan nekrobasillooseiksi, koska tulehtuneiden kudosten kuolioituminen on 

tyypillistä kyseiselle bakteerille.  F. necrophorum aiheuttaa tulehduksia myös muualla 

kun jaloissa, esim. maksassa, maitorauhasessa ja nenänielun limakalvolla (Nagaraja ym. 

2005).  
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Fusobacterium necrophorumista tekee vaarallisen taudinaiheuttajan, sen lukuisat 

virulenssitekikjät ja sen muodostamat toksiinit (leukotoksiini, endotoksiini, hemolysiini, 

hemagglutiini, proteaasit ja adhesiinit jne.). Leukotoksiinin on todettu olevan F. 

necrophorumin virulenssitekijöistä vaarallisin. Kyseinen leukotoksiini on erityisen 

herkkä sitoutumaan nimenomaan märehtijöiden valkosoluihin, epiteelisoluihin ja 

maksasoluihin aiheuttaen kudosnekroosia (Nagaraja ym. 2005). 

Ajotulehdukselle löytyy kirjallisuudesta useita nimityksiä: interdigitaalinen 

necrobasilloosi, footrot, foul in the foot, interdigital phlegmon. Suomenkielinen nimi, 

ajotulehdus tarkoittaa nimenomaan Fusobacterium necrophorumin aiheuttamaa 

kuolioivaa tulehdusta sorkkavälin alueella. Lievempi muoto, mikä usein edeltää 

ajotulehdusta, on sorkkavälin ihotulehdus (Manninen & Helin 2006). Sorkkavälin 

ihotulehduksella ja kantasyöpymällä on sama aiheuttajabakteeri: Dichelobacter 

(Bacteroides) nodosus. D. nodosus on mukana aiheuttamassa lampailla ja vuohilla 

tunnettua vastaavanlaista tartunnallista sorkkavälin ajotulehdusta kuin naudalla tavataan 

(Wani & Samanta 2006). 

Ajotulehdus on akuutti, tarttuva, voimakasta ontumaa aiheuttava, sorkka-alueen, 

erityisesti sorkkavälin ihon tulehdus. Naudan jalka on voimakkaasti turvonnut, 

erityisesti kannan ja sorkkavälin alueelta ja kuumetta voi olla. Muutaman päivän 

kuluttua turvonneille alueille alkaa syntyä dermatiitti muutoksia, eritettä (mätää) ja 

kuolioitumista, mikä aiheuttaa ajotulehdukselle tyypillisen hajun. Tästä hajusta tauti 

onkin saanut englanninkielisen nimensä ´foul´in the foot. Sorkan seinämä voi olla 

mediaalipuolelta ”irti” kruununrajasta. Tämä joutuu kudosten voimakkaasta 

tulehduksesta ja nekroosista. Tärkeä hoitotoimenpide onkin poistaa veitsellä kaikki 

kuolioitunut kudos, niin että tulehdus ei leviäisi enää terveeseen kudokseen. Yleensä 

paraneminen on nopeaa, kun märkä ja kuolioitunut kudos saadaan pois. (Nagaraja ym. 

2005, Watson 2007). 

Antibioottihoitona Suomessa käytetään viiden päivän penisilliinikuuria ja mahdollisesti 

kuparisulfaatti jalkakylpyjä koko karjalle (Manninen & Helin 2006). 

Ajotulehduksessa jalkaan syntyy nekroosin lisäksi paiseita ja mätää. Kyseessä on 

yleensä siinä tapauksessa sekainfektio tai sekundaari-infektio, sillä F. necrophorum ei 

itse aiheuta märkäistä tulehdusta. Ajotulehduksesta tavataan, myös subakuutti muoto, 

missä tauti etenee nopeasti syvempiin kudoksiin aiheuttaen niveltulehdusta ja jalan 
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pehmytosien tulehdusta l. selluliittiä. Mikäli subakuuteissa tapauksissa hoitoa ei aloiteta 

välittömästi, on ennusta huono. Jos tulehdus on edennyt niveliin useammassa kuin 

yhdessä jalassa, ei hoitoa kannata edes yrittää. Poisto karjasta mahdollisimman nopeasti 

tartuntapaineen pienentämiseksi olisi suositeltavaa (Watson 2007). 

 

Ajotulehdus aiheuttaa voimakasta ontumista ja kipua naudalle (Murray ym. 1996), sen 

kautta vaikutukset hyvinvointiin ovat dramaattiset. Myös maitotuotoksen on todettu 

laskevan dramaattisesti (Alban ym. 1995).  

Altistavia tekijöitä ajotulehduksen synnylle ovat kostea ja sontainen kävelyalusta, 

märkä laidun tai likainen pihatto. Haava jalassa sorkka-alueen iholla tai vierasesine 

synnyttää hyvän kasvualustan ajotulehdukselle, F. necrophorum pääsee penetroitumaan 

suoraan kudokseen anaerobisiin olosuhteisiin (Nagaraja ym. 2005). Pinnallisempi 

sorkkavälin ihotulehdus antaa myös hyvät mahdollisuudet F. necrophorumille. 

Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa todettiin positiivinen korrelaatio pitkiksi kasvaneiden 

sorkkien ja ajotulehduksien välillä (Nagaraja ym. 2005). 

Ajotulehdusepidemiat ovat paljon yleisempiä pihatoissa kuin parsinavetoissa. 

Tanskalaisen tutkimuksen mukaan ajotulehduksia havaittiin lähes neljä kertaa enemmän 

pihatoissa verrattuna parsinavetoihin. 

Parsinavetoissakin on tutkittu ajotulehdusepidemioita (Alban ym. 1996). Tutkimuksessa 

todettiin, että parsinavetoissa ajotulehdukselle altistavat mm. ensimmäinen poikiminen, 

poikiminen kesällä yhdistettynä laidunnukseen, länget ja korkea keskituotos. 

Usein ajotulehdus puhkeaa naudalle kahden kuukauden sisällä poikimisesta (Amory 

ym. 2008), vaikkakin ympäristöolosuhteilla ja tartuntapaineella on varmasti suurempi 

merkitys. Todennäköisyys ajotulehdukselle kuukausi poikimisen jälkeen tanskalaisessa 

tutkimuksessa oli 0,6 %. Tämä oli kuusi kertaa suurempi riski, kun missä tahansa 

muussa vaiheessa tuotantokautta (Alban ym. 1995). Samassa tutkimuksessa todettiin, 

että lähes puolet (40%) hoidetuista ajotulehdustapauksista olivat poikineet 

kolmenkymmenen päivän sisällä. Ensimmäisen poikimisen jälkeen riski oli kuitenkin 

suurin, kun taas toisen poikimisen jälkeen pienin. Tutkimuksessa havaittiin positiivinen 

korrelaatio ajotulehduksen aiheuttaman ontumisen ja muiden ontumista aiheuttavien 

syiden kanssa. Tanskassa ajotulehdusepidemiat ajoittuivat usein kesään. Tutkimuksen 

mukaan, kahtena peräkkäisenä vuotena ajotulehduksen takia hoidetuista naudoista 
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melkein puolet tavattiin kesä- ja syyskuun välisenä aikana. Vuonna 1990 46,4%  ja 

vuonna 1991 48,8%. 

On epäilty, että lanta olisi Fusobacterium necrophorumin ensisijainen lähde, mutta 

kyseinen bakteeri on kuitenkin harvinainen löytö naudan normaalista ulosteesta 

(Nagaraja ym. 2005). Mutta on todettu, että suolen normaaliflooran häiriintyessä jonkun 

antimikrobisen tekijän ansiosta, alkaa F. necrophorum lisääntyä suolistossa. 

Fusobacterium necrophorum aiheuttaa naudoilla ajotulehduksen lisäksi paiseita 

maksaan. Kanadassa on tutkittu rokotusta Fusobacterium necrophorumia vastaan 

(Checkley ym. 2005) ja siihen vaikuttaako se ajotulehduksen tai paiseiden syntymiseen 

ja onko ruokavaliolla merkitystä. Osa naudoista söi vain vapaasti säilörehua ja osa 

rajoitetusti myös väkirehua. Todettiin, että vain säilörehua syöneellä Fusobacterium 

necrophorumia vastaan rokotetulla ryhmällä oli viisi kertaa vähemmän ajotulehduksia 

kuin ei rokotetuilla. Suomessa mahdollisen rokotuksen käyttö ajotulehduksen hoidossa 

ei ole indikoitua, koska emme käytä lypsykarjalla lainkaan rokotuksia rutiininomaisesti. 

 

Kantasyöpymä ja sorkkavälin ihotulehdus: 

Kantasyöpymää ja sorkkavälin ihotulehdusta ei voida yhdistää ontumiseen, mutta 

etiologiat sivuavat ajotulehdusta ja onkin todettu, että yleensä kaikkia näitä sairauksia 

esiintyy samoissa karjoissa samaan aikaan (Manske ym. 2002c). Ihotulehduksen ja 

kantasyöpymän aiheuttajabakteeri D. nodosus, voi edeltää ajotulehdusta. Siksi kyseiset 

tartunnalliset sorkkasairaudet, erityisesti sorkkavälin ihotulehdus, ovat oleellinen osa 

myös ajotulehdusepidemioita käsiteltäessä. 

Sorkan kanta on pehmeämpää sarveista, kuin anturassa. Terveessä sorkassa kova 

sarveinen muuttuu kannassa pehmeämmäksi sarveiseksi ja ylempänä ihoksi. 

Kantasyöpymässä kantaosa on epäsäännöllinen ja suttuinen. Sarveinen lohkeilee ja siinä 

on onteloita ja käytäviä (Watson 2007).  

Kantasyöpymä on sisätiloissa olevien pihattokarjojen ongelma. Laidunkaudella ja 

laiduntavilla naudoilla kantasyöpymää on todettu esiintyvän neljä kertaa vähemmän 

kuin talvikaudella sisätiloissa (Murray ym. 1996). Ympäristön huono hygienia altistaa 

kantasyöpymälle ja se onkin yleisempi pihatoissa kuin parsinavetoissa (Sogstad ym. 

2005). Suomessa pihatossa kantasyöpymää esiintyy 24%:lla, mutta parsinavetoissa vain 

3%:lla, mikä on huomattava ero (Kujala ym.). Se, onko pihatossa käytävillä kumimatto 
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vai pelkkä betoni, ei ole todettu ainakaan irlantilaisen tutkimuksen mukaan, olevan 

merkitystä dermatiitin ja anturahaavan syntymiselle (Boyle ym. 2007). Lattian pinnoite 

ei vaikuta suoraan lattian likaisuuteen, mikä on ihotulehduksien yksi altistavista 

tekijöistä, mutta raappa ehkäisee ajotulehdusta ja kantasyöpymää. 

 

Erään hollantilaisen tutkimuksen mukaan laidunkauden aikaan sorkkavälin 

ihotulehdusta, ajotulehdusta ja kantasyöpymää esiintyi vähemmän, kuin sisäkaudella, 

erityisesti sisäkauden loppupuoliskolla. Tapaukset talviaikaan olivat yleensä 

vakavampia kuin kesäisin (Somers ym. 2003). Tämä on ristiriitainen tulos edellä 

mainitun tanskalaisen tutkimuksen (Alban ym. 1995) kanssa, missä todettiin 

ajotulehdusepidemioiden ajoittuvan kesäaikaan.  

Syitä tulosten väliseen eroon voidaan etsiä maiden ja tutkimusten välisistä olosuhde-

eroista. Ihotulehduksethan syntyvät yleensä, jos ympäristö on märkä ja lantainen. 

Laidun voi olla kuiva ja puhdas ympäristö, parempi vaihtoehto kuin likainen pihatto. 

Toisaalta laidun voi myös olla märkä ja likainen mutakenttä, missä sorkat uivat 

ihotulehduksille otollisessa ympäristössä ja vastaavasti navetta voi olla puhdas ja kuiva 

ja lannanpoisto on toteutettu hyvin, oljen ja muun alusmateriaalin käyttö voi olla 

runsasta. Näinkin suuria tuloseroja voidaan havaita erimaalaisissa tutkimuksissa. Pito-

olosuhteet maittain eroavat huomattavan paljon. Myös ilmasto, vuotuiset sademäärät ja 

laidunolosuhteet vaihtelevat maakohtaisesti. Laidunolosuhteet vaihtelevat myös 

vuosittain. Oletettavaa on, että sateisina kesinä ajotulehdusepidemioita esiintyisi 

enemmän, kun kuivina kesinä. Laidunolosuhteet, erityisesti metsälaitumet tai 

epätasaiset ja kiviset laitumet, voisivat myös altistaa nautoja saamaan jalkoihinsa 

vierasesineitä tai haavoja verrattuna sisäruokintakauteen.  

 

Ajotulehdusepidemiat Suomessa tuntuvat olevan aivan epätyypillisiä, verrattuna 

muuhun Eurooppaan ja jo tehtyihin tutkimuksiin ajotulehduksesta. Suomalaista 

tutkimusta aiheesta ei vielä ole, joten yleistykset suomalaisista ajotulehdustapauksista 

tehdään vielä epävirallisesti (Kujala 2008b). Aikaisemmin mainitsemani seikat 

tyypillisistä oloista ajotulehdusepidemian synnylle eivät tunnu pätevän Suomessa. 

Ympäristön likaisuudella, sorkka-alueella olevalla haavalla eikä sorkkavälin 

ihotulehduksella näyttäisi olevan yhteyttä ajotulehdusepidemioihin. Suomessa on 
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puhjennut erittäin pahoja epidemioita jopa puhtaisiin ja kuiviin parsinavetoihin. Se 

miksi näin tapahtuu, on vielä epäselvää, mutta näyttäisi että ajotulehdusepidemiat 

liittyisivät jotenkin uusiin ostoeläimiin ja tämä tauti olisi erittäin tarttuvaa muotoa. 

Mikäli näin on, se nostaa ajotulehdusepidemiat kärkipäähän suomalaisissa 

sorkkasairauksissa. Näin helposti leviävä tauti olisi täysin verrattavissa Keski-

Euroopassa vallitsevaan sorkka-alueen ihotulehdukseen. Ajotulehdusepidemia karjassa 

laskee tuotosta merkittävästi ja aiheuttaa paljon ylimääräisiä kustannuksia ja työtunteja, 

haittaa tilan normaalitoimintaa ja karjan ostoa ja myyntiä sekä välitysvasikoiden 

myyntiä. 

 

 

2.2.2. Sorkka-alueen ihotulehdus 

 

Digital dermatitis (lyhennettynä DD), suomenkieliseltä nimeltään sorkka-alueen 

ihotulehdus, kuuluu tartunnallisiin sorkkasairauksiin ja ilmenee yleensä naudan iholla 

sorkan yläpuolella, etu- tai takapuolella sekä mahdollisesti myös lähellä sorkkaväliä. 

Tauti havaittiin ensimmäistä kertaa italialaisessa karjassa 1974 ja tautia kutsutaankin 

joskus englanniksi myös löytäjänsä mukaan, Mortellaros disease (Logue ym. 2005). 

Hankalaksi taudin diagnosoimisen tekee sen moninaiset ilmenemismuodot. Tyypillinen 

DD leesio sijaitsee sorkan plantaaripuolella, kannan alueella iholla ja on muodoltaan 

pyöreä, selkeäreunainen ja hypertrofinen, muusta ihosta kohollaan oleva, punottava, 

pinnaltaan mansikkamainen alue, josta ihon epidermis on kulunut pois ja dermis näkyy. 

Kun leesiota koskee, on se erittäin arka. Lehmän, joka kärsii sorkka-alueen 

ihotulehduksesta, voidaan nähdä heittävän ja potkivan kipeää jalkaa, aivan kuin se 

yrittäisi saada jotain ärsyttävää irti jalastaan.  

Ajatellaan että epätyypilliset DD muutokset ovat vain variaatioita tyypillisestä 

perusleesioista, patologia olisi kuitenkin aina sama. Ne vain vaihtelevat ulkonäöltään 

sen mukaan minne muutos syntyy ja ympärillä vallitsevista vaihtelevista olosuhteista. 

Kroonista sorkka-alueen ihotulehdusta esiintyy erityisesti Yhdysvalloissa, mutta 

nykyään muotoa on tavattu myös Englannissa. Krooninen muoto aiheuttaa 

kruununrajassa olevan sarveista muodostavan germinaalikerroksen ärsyyntymisen. 

Sarveista kasvaa ylimäärin kannan ja sorkkavälin alueelle. Kroonistunut DD voi myös 
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edetä syvemmälle kudoksiin aiheuttaen pahan tulehduksen tai jopa perakuutin 

ajotulehduksen (Watson 2007).  

Epätyypillisiä DD muutoksia tavataan yhä enenevissä määrin ja rajat eri ihosairauksien 

välillä hämärtyvät mitä enemmän asioita tutkitaan. Sorkkavälin ihotulehdus, ajotulehdus 

ja sorkka-alueen ihotulehdus näyttävät linkittyvän toisiinsa. Monet näistä leesioista 

eristetyistä organismeista vaikuttavat hyvin samanlaisilta ja olosuhteet, joissa tauteja 

ilmenee, ovat hyvin samankaltaisia (Logue ym. 2005). 

 

On tehty lukuisia tutkimuksia digital dermatitiksen aiheuttajaorganismin 

selvittämiseksi. Tutkimukset puoltavat sprirokeetta-suvun bakteereita DD:n 

aiheuttajaorganismiksi. 

Spirokeetat ovat gram-negatiivisia, anaerobeja ja muodoltaan korkkiruuvimaisia 

liikkuvia bakteereita. Lääketieteellisesti tärkeät spirokeettasuvut ovat Borrelia ja 

Treponema  (Huovinen ym. 2003). 

Demirkan ym. 1999, löysivät spirokeettoja DD leesioista ihon pinnallisista osista. 

Siellä, mistä löydettiin kyseisiä bakteereita, oli havaittavissa myös nekroottisia 

muutoksia. Myös sorkka-alueen ihotulehdusta sairastavien nautojen seerumista 

havaittiin spirokeetoille vasta-aineita (sekä Borrelian, että Treponeman).  Demirkan ym. 

1998, myös löysi kaikista DD leesioista otetuista histopatologisista näytteistä 

Spirokeettojen kaltaisia bakteereita, jotka tutkimusten perusteella muistuttivat ihmisen 

suun flooran Treponemia . 

Dhawi ym. 2005, on tutkinut, että Treponemat olisivat yksi ensisijaisista tekijöistä DD:n 

etiologiassa. Tutkimuksessa todettiin, että myös sekainfektioita voi esiintyä ja että 

lampaiden SVOFR (severe virulent ovine foot rot), mikä on myös Treponeman 

aiheuttama, voisi liittyä digital dermatitiksen syntyyn naudalla. On olemassa useita 

Treponema lajeja, jotka voivat infektoida ristiin sekä lampaita, että nautoja ja kaikki 

aiheuttavat ontumista. 

Englantilaisessa tutkimuksessa (Murray ym. 2002), verrattiin nautojen seerumin 

Treponema vasta-ainetasoja ja kliinisen sairauden ilmenemistä. Mitä korkeammat vasta-

ainepitoisuudet spirokeetta antigeenejä vastaan, sitä todennäköisemmin naudalla oli DD 

muutoksia jaloissa. Todettiin myös, että vaikka vanhemmilla naudoilla oli vasta-aineita, 

ei se vähentänyt niiden riskiä sairastua uudestaan sorkka-alueen ihotulehdukseen. 
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Nuorilla ja vanhoilla eläimillä todettiin tässä tutkimuksessa yhtä suuri riski sairastua 

sorkka-alueen ihotulehdukseen. Tästä voisi päätellä, että nauta ei kehitä 

immuniteettisuojaa, ainakaan kovin pitkäksi aikaa sorkka-alueen ihotulehdusta vastaan, 

vaan on altis uusintainfektioille. Tämä tietenkin lisää taudin tartunnallista merkitystä 

karjatasolla. Se ei poistu karjasta käytyään kaikki eläimet läpi, niin kuin monet muut 

epidemiat käyttäytyvät. 

Uudessa Englantilaisessa tutkimuksessa (Evans ym. 2008), saatiin 30:stä DD 

muutoksesta eristettyä 23 Spirokeetta näytettä, jotka kaikkien todettiin kuuluvan 

Treponema sukuun. Epäillään, että yksi digital dermatitiksen aiheuttaja voisi olla 

Treponema sukuun kuuluva uusi laji. Asia vaatii lisätutkimuksia. 

Amerikkalaisessa tutkimuksessa vuodelta 2003 (Schroeder ym. 2003) on eristetty 

Bacteroides-sukuun kuuluva anaerobi gram-negatiivinen bakteeri kolmelta Holstein-

Friisiläiseltä digital dermatitis-leesiosta ja Sveitsiläisessä tutkimuksessa vuodelta 2007 

(Schlafer ym. 2008) eristettiin uusi laji, Guggenheimella bovis sveitsiläisten nautojen 

DD-leesioista. Tutkimuksessa todetaan, että tämä uusi laji voisi olla joissakin 

tapauksissa aiheuttamassa sorkka-alueen ihotulehdusta. 

Kaikki edelliset tutkimukset osoittavat ainakin sen, että sorkka-alueen ihotulehduksen 

etiologia on vieläkin hämärän peitossa. Viitteitä Treponema-bakteeriin on paljon, mutta 

tarkempaa määritystä ei vielä ole. Onko kyseessä uusi laji, vai voiko useat Treponemat 

aiheuttaa DD:n? Onko taudinaiheuttajana mukana muitakin bakteereita ja miten ne 

tarttuvat ja leviävät? 

Jostain tuntemattomasta syystä sorkka-alueen ihotulehdus esiintyy yleensä vain toisessa 

takajalassa. Immuunivasteella voi olla tekemistä asian kanssa. Hollantilaisessa 

tutkimuksessa (Holzhauer ym. 2007) vain 18,4 %:lla hoidetuista oli DD molemmissa 

takajaloissa. 

 

Olosuhteiden ja yksilön vaikutusta sorkka-alueen ihotulehduksen esiintymiseen on 

tutkittu paljon.  

Englantilaisen tutkimuksen mukaan, riski sairastua sorkka-alueen ihotulehdukseen 

kasvoi poikimakertojen lisääntyessä (Amory ym. 2008). Lisäksi lehmät saivat tartuntoja 

koko laktaatiokauden ajan, eli DD:n esiintyminen ei liittynyt voimakkaasti poikimiseen, 

toisin kuin monissa muissa sorkkasairauksissa. Hollantilaisessa tutkimuksessa saatiin 
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taas tuloksia, mitkä näyttävät poikimisen lisäävän riskiä sairastua sorkka-alueen 

ihotulehdukseen (Holzhauer ym. 2007). Tässä tutkimuksessa mietittiin myös tuloseroja 

tähän asiaan liittyen ja todettiin, että syy voi olla ruokinnan ja olosuhteiden eroissa. Itse 

poikiminen ei nosta riskiä sairastua, vaan runsas väkirehun syönti ja löysä uloste 

korkean maidontuotannon vaiheessa. Koska kyseisessä tutkimuksessa todettiin 

enemmän kliinisiä DD tapauksia tutkimusryhmässä, jossa ruokavalio oli 

väkirehupitoinen, kun taas ummessaoloajan ruokavaliolla DD:tä esiintyi vähemmän. 

Kuten ajotulehduskaan, ei DD liity mitenkään suurituottoisiin karjoihin, toisin kuin on 

todettu anturahaavauman ja valkoviivan repeämän kohdalla olevan. Ainakin kahdessa 

tutkimuksessa (Holzhauer ym. 2007, Murray ym. 2002) on havaittu pieniä eroja 

ummessaolevien ja lypsykaudella olevien lehmien riskissä sairastua sorkka-alueen 

ihotulehdukseen. Englantilaisessa tutkimuksessa (Murray ym. 2002), tutkituista 

lehmistä 31% ummessa olevista ja 42% laktaatiokaudella olevista sairasti digital 

dermatitista. Tämän eron ajateltiin tässäkin tutkimuksessa johtuvan erilaisesta 

ruokinnasta ja olosuhteista. Ummessa olevien lehmien ruokinta aiheuttaa ulosteen 

kiinteytymisen, mikä vähentää sorkkien kosteutta ja likaisuutta. Ummessa olevat olivat 

ainakin tässä tutkimuksessa pääsääntöisesti kuivemmissa olkipihatoissa tai muuten 

eristettynä lypsävistä. 

Ruokinta näyttäisi siis liittyvän sorkka-alueen ihotulehdukseen. Nopea väkirehun 

lisääminen ruokavalioon heti poikimisen jälkeen ja lehmän tuominen ummessaolevien 

puolelta takaisin lypsykaudella olevien puolelle ennen poikimista nostaa riskiä sairastua 

sorkka-alueen ihotulehdukseen (Somers ym. 2005). Myös harvoin tehdyt sorkkahoidot 

ja rajoitettu laidunnusmahdollisuus pahentavat tilannetta. Tutkimuksessa (Laven & 

Logue ym. 2005), missä tutkittiin vastapoikineiden hiehojen digital dermatitista, 

todettiin että DD:lle altistavassa ympäristössä pito ennen poikimista ei vähennä eikä 

lisää DD:n ilmentymistä poikimisen jälkeen. 

Holstain-Friisiläiset ovat jostain syystä herkempiä saamaan sorkka-alueen 

ihotulehduksen, kuin muut rodut (Murray ym. 2002). Tämän rodun on jo aiemmin 

todettu olevan herkempi myös muille sorkkasairauksille. 

Ympäristön puhtaus on tärkeä tulehdusepidemioita hidastava tekijä. On todettu, että 

pihatoissa, missä on rakopalkit ja lantaraapat, esiintyy vähemmän sorkka-alueen 
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ihotulehduksia (Somers ym. 2003, Somers ym. 2005). Myös pitkät ja leveät 

nukkumaparret vähensivät sairastumisen riskiä (Somers ym. 2005). 

Hollantilaisen tutkimuksen mukaan kantasyöpymä nostaa yksilön riskiä sairastua 

sorkka-alueen ihotulehdukseen, verrattuna tervesorkkaiseen eläimeen (Holzhauer ym. 

2007). Sorkkaväliin tulevan DD:n on todettu liittyvän tiiviisti interdigitaaliseen 

hyperplasian kehittymiseen tai toisinpäin. Interdigitaalisessa hyperplasiassa sorkkaväliin 

muodostuu kova, jäkälämäinen uudismuodostuma, joka haittaa naudan kävelemistä ja 

on altis repeytymään ja tulehtumaan. 

Tautipaine ja huonot ympäristöolosuhteet altistavat sorkka-alueen ihotulehdukselle, 

mutta loppujen lopuksi se, kuka tai ketkä sairastuvat, riippuu yksilöstä (Laven & Logue 

2007). Edes huonot olosuhteet eivät välttämättä aiheuta tautipurkauksia, kun taas 

parhaissa mahdollisissa olosuhteissa saattaa ilmetä sorkka-alueen ihotulehdus 

epidemioita. 

 

Suomessa tilanne digital dermatitiksen suhteen on erittäin hyvä, verrattuna Euroopan ja 

muun maailman tilanteeseen. Esimerkiksi n. 70%:lla Ison-Britannian karjoista esiintyy 

sorkka-alueen ihotulehdusta (Laven & Logue 2006). Meillä ei tyypillisiä, koko karjaa 

koskevia infektioita ole tavattu, yksittäisiä tapauksia lukuun ottamatta. Suomessa on jo 

pidemmän aikaa tavattu joistakin pihattokarjoista tyypillistä kroonista, syylämäisiä 

muutoksia tekevää sorkka-alueen ihotulehdusta. Tämä muoto on onneksi ollut yleensä 

oireeton. Viime aikoina kuitenkin on ollut havaittavissa samantyyppistä ongelmaa DD:n 

suhteen, kun ajotulehdusepidemioista puhuttaessa tuli ilmi. Digital dermatitiksen muoto, 

joka tulee kuin tyhjästä, karjaan jossa ei erityistä syytä epidemian puhkeamiseen 

löydetä. Tautia on puhjennut pihatoihin, parsinavetoihin ja jopa vasikkakasvattamoihin 

(Kujala 2008c). Sorkka-alueen ihotulehduksestakaan ei löydy suomalaista tutkimusta ja 

joudummekin turvautumaan muiden maiden tutkimuksiin, vaikka tauti näyttää 

käyttäytyvän eritavalla eri puolilla maailmaa. 

 

Valitettavasti sorkka-alueen ihotulehdukseen ei ole tehokasta hoitoa (Logue ym. 2005). 

Rokotteen kehitys ei ole ajankohtainen eikä käytännössä mahdollinen. Peroraaliset 

antibiootit eivät tehoa ja ovat kalliita, Jalkakylvyt ja sprayt ovat ainoa käytännöllinen 

keino yksilötasolla. Englannissa käytetään kuparisulfaatti- ja formaliinijalkakylpyjen 
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lisäksi antibioottikylpyjä (esim. oxitetrasykliiniä, erytromysiiniä, linkomysiiniä, 

tylosiinia ja tiamuliinia) ja oxitetrasykliini-sprayta. Paikallinen antibiootti on todettu 

tehokkaammaksi, kuin altaat. Pienemmät pitoisuudet vaikuttavaa ainetta riittävät 

paikallisesti saamaan saman vaikutuksen, kuin kylpynesteet, joiden asianmukainen 

hävittäminenkin on hankalaa. Huonona puolena resistenssin kehittymisen lisäksi näissä 

lääkekylvyissä on jäämät maitoon, joita ei ole oikeastaan tutkittu. Ei ole myöskään 

tutkittu kuinka monta lehmää saa kävellä altaan läpi, ennen kuin kylpyneste pitää 

vaihtaa (Laven & Logue 2007, Watson 2007).  Paikallisen oksitetrasykliinihoidon 

puolesta puhuu ruotsalainen tutkimus (Manske ym. 2002b), missä verrattiin 

paikallishoitoa oksitetrasykliinillä tai glutalaldehydillä yhdistettynä sorkkahoitoon ja 

sorkkahoitoa pelkästään. Kokeessa olleilla naudoilla oli joko DD tai kantasyöpymä. 

Glutalaldehydi yhdistettynä sorkkahoitoon sekä pelkkä sorkkahoito antoivat molemmat 

huonon paranemistuloksen verrattuna oksitetrasykliinihoitoon. Samassa tutkimuksessa 

todettiin kuparisulfaattikylpyjen auttavan sorkka-alueen ihotulehduksen paranemiseen, 

mutta se ei ehkäissyt uusia tapauksia. 

Englannissakin ollaan huolissaan resistenssin kehittymisestä, varoajoista ja antibioottien 

kalliista hinnasta ja muita hoitovaihtoehtoja etsitään, eikä antibioottikylpyjä onneksi 

enää suosita. Amerikassa on käytössä topikaalinen liuos, mikä ei sisällä antibioottia, 

vaan mm. kuparia ja vetyperoksidia. Ei-antibioottiliuoksista kuparisulfaatti- ja 

formaliiniliuokset ovat suosituimpia. Formaliini on kielletty joissakin EU-maissa 

karsinogeenisyytensä takia. Formaliini myös aiheuttaa kipua naudalle DD leesiohin. 

Myös antibioottikylvyt ovat kiellettyjä joissakin EU-maissa (Laven & Logue 2006). 

Suomessa ei antibioottijalkakylpyjä eikä formaliinia käytetä. Me tyydymme 5 %:seen 

kuparisulfaattiliuokseen ja oksitetrasykliinisuihkeeseen.  Paras hoitokeino lääkityksen ja 

desinfioinnin lisäksi ovat hyvät olosuhteet, puhdas ja kuiva ympäristö sekä tartunnan 

leviämisen estäminen eristämällä sairaat sekä ostoeläimet. Pihatoissa tämä on 

vaikeampaa, kuin parsinavetoissa. Eräässä tutkimuksessa pohdittiin voisiko 

Pohjoismaiden hyvä DD-tilanne johtuakin siitä, että meillä on vielä runsaasti karjaa 

parsinavetoissa verrattuna Keski-Eurooppaan (Logue ym. 2005). 
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3.  ONTUMISELLE ALTISTAVAT TEKIJÄT KARJASSA 

 

 

3.1. Olosuhteiden vaikutus ontumisen ja sorkkasairauksien ilmenemiseen 

 

Yksittäisten sairauksien kohdalla on käsitelty jo olosuhteiden vaikutusta 

sorkkaterveyteen, mutta palaan vielä asiaan yleisellä tasolla, koska olosuhteet ovat 

tärkeä osa-alue sorkkasairauksien ehkäisyssä. 

Sorkkasairauksien esiintyvyys pihatoissa on huomattavasti korkeampi kuin 

parsinavetoissa. Norjalaisen tutkimuksen mukaan parsinavettalehmillä 48%:lla löytyy 

muutoksia sorkassa, kun taas pihattolehmillä jopa 71,8%:lla (Sogstad ym. 2005).  

Riski saada sorkkasairaus on suurempi pihatoissa missä on kova betonilattia, verrattuna 

pihattoihin missä lattia on päällystetty kumimatolla. Ruotsalaisessa tutkimuksessa 

(Hultgren & Bergsten 2001) todettiin, että anturahaavaumaa, valkoviivan repeämää, 

kantasyöpymää ja dermatiittia esiintyi vähemmän kumimatolla kävelevillä lehmillä, 

kuin kovalla betonilattialla kävelevillä. Toisaalta hollantilaisessa tutkimuksessa (Boyle 

ym. 2007), missä nimenomaan verrattiin kumimaton ja betonin vaikutuksia 

sorkkaterveyteen, ei havaittu eroa ihotulehduksien määrässä kumimatto- tai 

betonilattiapihatoissa. 

Hollantilaisessa tutkimuksessa verrattiin ritilälattiaa, ritilälattiaa raapalla, tasaista 

betonilattiaa, olkipihattoa ja karjaa mikä ei päässyt laiduntamaan. Kaikista vähiten 

jalkavikoja havaittiin olkipohjapihatossa (55-60%:lla), kun taas betonipohjalla ongelmia 

ilmeni 80%:lla.  

Lantaraapan on todettu vähentävän ajotulehduksia, sorkka-alueen ihotulehduksia sekä 

kantasyöpymää. Vaikka totesin aikaisemmin ritiläpalkkien rasittavan sorkkia ja 

altistavan valkoviivan repeämälle, niiden eduksi voidaan laskea alhaisempi vakavien 

ihotulehdustapausten (ajotulehdus) määrä, kuin vastaavasti avokourumallisissa 

pihatoissa, missä virtsa ja lanta kerääntyvät lattialle. Eli oleellisin ympäristötekijä 

ihotulehduksien ja tarttuvien sorkkasairauksien ehkäisyssä olisi puhdas ja kuiva lattia. 

Jopa parsinavettaa vähemmän ontumisia tavataan hiekkaparsipihatoissa, mitä meillä 

Suomessa ei vielä toistaiseksi ole.  
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Yksi syy betonipohjaisten pihattojen merkittäviin sorkkaongelmiin lienee sorkkiin 

kohdistuva rasitus lehmän kävellessä huonolla pohjalla (Sogstad ym. 2005). Onhan 

lehmän sorkka tarkoitettu laidunolosuhteisiin, ei kovaan ja kosteaan betoniin. Liikunta 

ja kävely ei siis itsessään aiheuta lehmille sorkkaongelmia, vaan kävely huonolla 

alustalla (Gustafson & Lund-Magnussen 1995). 

Hyvin suunniteltu ja tilava pihatto, missä lehmät mahtuvat hyvin liikkumaan ja mukavia 

makuuparsia on tarpeeksi, on sorkkaterveyttä edistävä vaihtoehto. Varsinkin jos lehmät 

ovat suurikokoisia, sillä suuret lehmät ja pieni ahdas pihatto on sorkkien kannalta 

epäedullinen vaihtoehto (Haskell ym. 2006).  

Nopeat alustan muutokset vaikuttavat sorkkaterveyteen, koska sorkka ei ehdi 

sopeutumaan. Hiehojen siirto nuorkarjapuolelta lehmäpuolelle tai metsälaitumilta 

navettaan ja uuden navetan rakentaminen, ovat tällaisia tilanteita. Monet tilalliset 

investoidessaan uuteen navettaan, vanhan parsinavetan käydessä pieneksi, päätyvät 

pihaton rakentamiseen. Kun koko elämänsä parressa seisoneet naudat siirretään 

pihattoon, sorkkaongelmat lisääntyvät huomattavasti, vähintään puolentoista vuoden 

ajaksi, ellei pysyvästi (Hultgren 2002).  

 

Talvikaudella sorkkasairauksia esiintyy huomattavasti enemmän, erityisesti 

dermatiitteja ja kantasyöpymää (Murray ym. 1996). Syynä lienee laidunnus kesäisin, 

mikä tekee lehmien sorkille hyvää. On todettu, että lehmillä jotka pääsevät 

laiduntamaan, on terveemmät sorkat verrattuna lehmiin, mitkä eivät pääse laiduntamaan 

(Haskell ym. 2006). 

Saksalaisen tutkimuksen mukaan parsinavetat, missä lehmät eivät pääse lainkaan 

jaloittelemaan tai laiduntamaan, ovat sorkkien kannalta huonompi vaihtoehto, 

verrattuna parsinavettaan tai pihattoon, missä lehmät pääsevät säännöllisesti ulos 

(Bielfeldt ym. 2005). Ilman laidunnusta parressa seisovilla lehmillä havaittiin eniten 

ontumista ja anturahaavaumia. Valkoviivan repeämä oli kuitenkin pihatossa yleisin. 

Tämä tulos antaa hyvää suuntaviivaa sille tosiseikalle, että parsinavetoissa sekä 

pihatoissa lehmien päästäminen ulos jaloittelemaan säännöllisesti, läpi vuoden, olisi 

ensiarvoisen tärkeää. Karjoissa, joissa lehmät pääsevät ulkoilemaan talvikaudellakin, on 

yleensä myös korkeampi maitotuotos, sen lisäksi että sillä on positiivinen vaikutus 
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myös sorkkaterveyteen (Kujala ym.). Tosin voidaan spekuloida, että maitotuotos voi 

olla korkea tällaisissa karjoissa omistajien ammattitaidon ja asenteen takia. 

 

Oikea ruokinta on tärkeä osa sorkkaterveyttä. Sorkan kehitys vaatii tasapainoisen ja 

hyvälaatuisen ruokavalion, jotta se kasvaisi kestäväksi, rakenteeltaan oikean malliseksi 

ja sitä kautta kestäisi paremmin ympäristön haasteet (Offer ym. 2004). Runsaan 

väkirehuruokinnan on ajateltu vaikuttavan suoraan sorkkamuutoksien syntymiseen, 

mutta tästä on saatu ristiriitaisia tuloksia.  

Aikaisemmin kirjoitin ruokavalion vaikutuksesta lehmän ulosteen laatuun ja sitä kautta 

todennäköisyyteen sairastua sorkka-aueen ihotulehdukseen. Ummessaoloaikana uloste 

oli kiinteämpää ja lehmät olivat mahdollisesti siksi puhtaammassa ympäristössä. Digital 

dermatitiksen esiintyvyys oli matalampi ummessaoloaikana kuin korkean tuotoksen 

aikana. 

Englantilainen tutkimus osoitti, että jos lehmät söivät kosteaa säilörehua, oli 

sorkkasairauksien ja ontumien määrä suurempi, verrattuna karjaan, mikä söi 

esikuivattua säilörehua (Leach ym. 2005). Kosteaa säilörehua syövillä lehmillä 

sarveinen oli pehmeämpää ja ne olivat alttiimpia esimerkiksi kantasyöpymälle. Syy 

tähän eroon oli se, että esikuivattua rehua syövällä karjalla uloste oli kiinteämpää ja 

tutkimuksen mukaan nämä lehmät jostain syystä myös seisoivat vähemmän käytävillä ja 

syömässä. Eli sorkat rasittuivat vähemmän kovasta ja likaisesta alustasta. Toisen 

tutkimuksen mukaan parsinavetoissa ei ole merkitystä sorkkaterveyteen, saavatko 

lehmät esikuivattua vai kosteaa hapotettua säilörehua (Webster 2001).  

 

 

3.2. Sorkkasairaudet ja ontuminen yksilötasolla 

 

Miksi juuri tietty lehmä on se jalkavikainen?  

Englantilaisessa tutkimuksessa (Hirst ym. 2002) on osoitettu, että ensimmäisellä 

lypsykaudella ilmenneet jalkaongelmat siirtyvät todennäköisesti myös seuraavalle 

lypsykaudelle. Eli lehmä, millä todetaan kerran joku sorkkaongelma, kannattaa 

sorkkahoidattaa säännöllisesti jatkossakin, jotta vältyttäisiin odotettavissa olevilta 

vaivoilta. 
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Ruotsalaisessa tutkimuksessa säännöllisen sorkkahoidon merkitys on todettu 

merkittäväksi sorkkaterveyttä edistäväksi tekijäksi (Manske ym. 2002a).  Säännöllinen 

hoito vähensi akuutteja ontumia, valkoviivan repeämiä, anturahaavaumia ja valepohjia. 

Ihotulehduksien tai kantasyöpymien ehkäisyssä säännöllinen sorkkahoito ei ollut 

merkittävä apu. Suurin riski lehmällä on sairastua sorkkasairauteen heti ensimmäisellä 

tuotantokaudellaan tai vanhempana neljännennellä tuotantokaudella tai sen jälkeen 

(Alban 1995). 

 

Muutokset takasorkissa ovat 2-4 kertaa todennäköisempiä kuin etusorkissa ja 

ihotulehdukset ilmenevät jopa vielä yleisemmin vain takajaloissa (Manske ym. 2002c). 

Takaraajat altistuvat likaisemmalle ympäristölle kun eturaajat. Utareen paino ja suuri 

koko vaikuttavat myös takajalkoja rasittavasti (Lischer ym. 2002b). Englantilaisessa 

tutkimuksessa (Murray ym. 1996) lypsykarjalta löytyneistä kaikista muutoksista 92% 

oli takajaloissa ja 65% takajalan ulkosorkissa. 

Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa ontuvalla lehmällä todennäköisyys tiinehtyä 

ensimmäisellä siemennyskerralla oli 17,5%, kun terveellä lehmällä vastaava luku oli 

42,6%. Ontuvalla lehmällä oli myös suurempi riski kehittää munasarjarakkula. Riski 

rakkulaan oli 25%, kun terveellä se oli 11%.  Yksilötasolla poikimaväli kasvoi ja jos 

kyseinen yksilö ei ole pitkämaitoinen voi asiasta syntyä ongelma (Melendez ym. 2003). 

Minna Laakso on tutkinut progradussaan sorkkasairauksien periytyvyyttä suomalaisilla 

lehmillä (Laakso 2006). Periytymisasteiksi arvioitiin sorkkasairauksille yhtenä 

ominaisuutena 0,06. Suurin periytymisaste oli vertymillä anturassa ja kierresorkalla 

(0,05). Ontumista aiheuttavalla valkoviivan repeämällä periytymisaste oli 0,04 ja 

anturahaavaumalla 0,03. Tuloksista pääteltiin, että periytyvyydellä ei ole merkittävää 

osuutta sorkkasairauksien ehkäisyssä, koska saadut periytymisasteluvut olivat niin 

pienet. 
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4. SUOMEN TILANNE VERRATTUNA MUUHUN MAAILMAAN 

 

Suomessa selvästi yleisimmät sorkkaongelmat ovat aineenvaihdunnaliset ja 

olosuhteisiin liittyvät sorkkasairaudet. Tärkeimmät ovat laminiitti ja siihen liittyvät 

sairaudet, kuten anturahaavauma, valkoviivan repeämä sekä vertymät (Kujala ym.).  

Muualla Euroopassa infektiiviset sorkkasairaudet ovat merkittävin ongelma karjoissa, 

kun taas Skandinaviassa tilanne niiden suhteen on verrattaen hyvä (Manske ym. 2002c). 

Norjalaisen tutkimuksen mukaan Norjassa esiintyy vähemmän sorkkasairauksia kuin 

muualla ja he totesivat sen johtuvan DD:n pienestä insidenssistä (Sogstad ym. 2005).  

Suomessa tilanne on yhtä hyvä kuin Norjassa ja Ruotsissa. Sorkka-alueen ihotulehdus 

ilmeni 0,2%:lla  tutkituista lehmistä. Tarttuvista sorkkasairauksista prosentiaalisesti 

ainoa merkittävä tauti oli kantasyöpymä (Kujala ym.). 

Hollantilainen tutkimus osoittaa (Somers ym. 2003), että Euroopassa DD on jo valtava 

ongelma. Kymmenen vuoden aikana DD on lisääntynyt huimasti. 10 vuotta sitten 

todettiin sorkka-alueen ihotulehdusta 8,1%:lla lehmistä laidunkauden jälkeen ja 

13,8%:lla sisäruokintakauden jälkeen. Nykyisin laidunkauden jälkeen hoidetuista 

karjoista DD:tä sairasti 2-73% lehmistä (mediaani 27,6%) ja sisäruokintakauden jälkeen 

hoidetuista lehmistä 1-65% (24,4%). Toisen tutkimuksen mukaan (Somers ym. 2005) 

nykyään jo 30% Hollantilaisista lypsylehmistä sairastaa sorkka-alueen ihotulehdusta. 

USA:ssa ei tilanne tarttuvien sorkkasairauksien suhteen ole sen parempi kuin Keski-

Euroopassakaan. Sorkka-alueen ihotulehdusta ilmenee USA:n lypsykarjatiloista 

43,5%:lla (Wells ym. 1999). 

Englantilaisessa tutkimuksessa vuodelta 1996 (Murray ym. 1996) osoitettiin, että DD on 

yleisin ihossa esiintyvä sorkkasairaus lehmillä. Kaiken kaikkiaan 40% kaikista sorkka-

alueen ihosairauksista olisi sorkkavälin ihotulehdusta, mikä on valtava määrä verrattuna 

Suomen tilanteeseen. Ontuvista naudoista 8%:lla oli DD. Uudemman Englantilaisen 

tutkimuksen mukaan DD löytyi keskimäärin 6,3%:lta tutkituista naudoista (Amory ym. 

2008). 

 

Vaikka meillä onkin hyvä tilanne tarttuvien sorkkasairauksien suhteen, eivät muut 

ongelmat sorkkiin liittyen ole sen vähäisempiä, kun muualla Euroopassa. Suomessa 

yleisimmäksi sorkkaongelmaksi nousi sorkkakuume ja siihen liittyvät muut sairaudet 
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(anturahaava, valkoviivan repeämä jne.). Suomalaisessa tutkimuksessa (Kujala ym.) 

todettiin anturahaavauma tutkituista naudoista 7,6% :lla pihatto- ja 5,2%:lla 

parsinavettalehmistä.   

Ruotsalaisessa tutkimuksessa vuodelta 2002 (Manske ym. 2002c) todettiin anturahaavan 

yleisyydeksi 8,6% tutkituista naudoista, jotka eivät kuitenkaan kaikki ontuneet  ja 

valkoviivan repeämän yleisyydeksi 8,8%.  

Norjalaisessa tutkimuksessa vuodelta 2005 (Sogstad ym. 2005) todettiin anturahaavan 

yleisyydeksi pihatoissa 3,2% ja parsinavetoissa 2,8%. Valkoviivan repeämää ilmeni 

9,7%:lla ja 5,5%lla.  

Hollantilaisen tutkimuksen mukaan anturahaavaumaa ilmeni 5,6%:lla tutkituista 

lehmistä (Holzhauer ym. 2008) ja Englantilaisen tutkimuksen (Amory ym. 2008) 

mukaan 6,8%:lla tutkituista lehmistä ilmeni anturahaavaumaa ja 5,4%.lla valkoviivan 

repeämää.  

Eli Suomen, Norjan, Ruotsin ja jopa Euroopan tilanteet ovat lähestulkoon samanlaiset 

laminiittiin liittyvien sairauksien, anturahaavan ja valkoviivan repeämän 

esiintyvyydessä. Voidaan kuitenkin sanoa, että norjalaisilla lehmillä 

anturahaavainsidenssi oli pienempi, mutta naudat oli tutkittu vain kerran 

laktaatiokauden aikana. 

 

 

5. POHDINTAA 

 

Olosuhteista voimakkaasti riippuvaiset sorkkasairaudet ovat yleisiä kaikkialla. 

Navettaolosuhteet ja laidunkauden pituus vaihtelevat Pohjoismaiden ja muun Euroopan 

välillä, mutta mitkään navettaolosuhteet eivät korvaa naudan luonnollista ympäristöä,  

laidunta. Tästä kertoo sorkkasairauksien määrä nykyisessä tuotantomallissa.  

Pihattojen lisääntyminen ja parsinavetoiden jääminen hiljalleen historiaan, nostaa 

sorkkasairauksien merkitystä lypsykarjoissa. Useat tutkimukset ja käytäntö osoittavat, 

että sorkkasairaudet, sekä tartunnalleset että ei-tartunnalliset, ovat huomattavasti 

yleisempiä pihatoissa. Voidaan siis olettaa, että pihattojen lisääntyessä, myös 

sorkkavaivojen takia menetetyt maitomäärät lisääntyvät. Tämä vaikuttaa tilojen 

tuotokseen ja talouteen huomattavasti.  
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Sorkkaongelmista aiheutuvia taloudellisia menetyksiä tukee usea tutkimus (Barkema 

ym. 1994, Tranter ym. 1993, Ettema & Østergaard 2006, Amory ym. 2007, Kossaibati 

& Esslemont 1997), kaikissa on todettu, että lehmän lypsämä maitomäärä laskee 

selvästi kun sen sorkat eivät ole kunnossa. Lehmän ei tarvitse edes ontua vielä 

nähtävästi. Suomalainen tutkimus osoittaa, että ontuva lehmä, jolla ei ole muita vaivoja, 

lypsää jopa 2,8kg vähemmän päivässä kuin lypsäisi vastaavasti terveillä jaloilla (Rajala-

Schultz ym. 1999).  Muissa, kattavammissa tutkimuksissa oli huomattu vielä 

merkittävämpää tuotannonlaskua, kuin suomalaisessa tutkimuksessa. Tanskalaisessa 

tutkimuksessa (Ettema & Østergaard 2006) arvioitiin ontuvan lehmän tuotostappion 

olevan keskituottoisessa karjassa 192 €. Samassa tutkimuksessa oli laskettu esim. 

kumimattojen ”tuotto”. Suoria tulojen menetyksiä tai nousuja on tietenkin vaikea laskea 

tarkkoina rahasummina. Voidaan vain arvioida hyöty- ja haittapuolia ja tehdä ratkaisuja 

niiden arvioiden perusteella. Maidontuotannon laskemisen lisäksi ontuvalla lehmällä 

tiinehtyminen laskee ja poikimaväli pitenee.   

Se, ovatko erimaalaiset tutkimukset verrattavissa keskenään, vaatii kriittisyyttä. 

Tulosten luotettavuuteen ja vertailukelpoisuuteen viittaa Kujalan tutkimuksessa (Kujala 

ym.) esille tullut seikka: mitä useammin lehmän sorkat hoidettiin tuotantokauden 

aikana, sen todennäköisemmin sillä havaittiin anturahaavauma. Anturahaavaumien 

insidenssi nousi verrattuna tutkimuksiin, missä sorkat katsotaan vain kerran 

tuotantokauden aikana. On tutkittu näennäisesti samoja asioita, mutta voiko tuloksia 

kuitenkaan vertailla keskenään luotettavasti? 

Holstein-rodun on tutkittu olevan herkempi ainakin anturahaavan kehittämiselle (Kujala 

ym.) ja sorkka-alueen ihotulehdukselle (Murray ym. 2002). Tämä seikka voi vaikuttaa 

vääristävästi vertailtaessa tautien esiintyvyyksiä. Suomessa on pääosin Ayrshirerotuisia 

lypsylehmiä, kun taas Euroopassa, esimerkiksi Hollannissa, missä sorkkasairauksia on 

tutkittu paljon, on Holstein-Fiisiläinen vallitseva rotu.  

Keski-Euroopassa nautojen pito-olosuhteet ovat hyvin erilaiset verrattuna 

Pohjoismaihin. Meillä sisäruokintakausi on pidempi ja navetat on rakennettava 

lämpöeristetymmiksi. Keski-Euroopassa nautatiheys on suurempi ja tartunnalliset 

sorkkasairaudet leviävät helpommin. 

 

http://www.sciencedirect.com.libproxy.helsinki.fi/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TBK-4BT7FSH-1&_user=949111&_coverDate=04%2F16%2F2004&_alid=716138868&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5145&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=4&_acct=C000049116&_version=1&_urlVersion=0&_userid=949111&md5=4cd415c8eadae8287aeaed0ed1a70ab3#bbib33
http://www.sciencedirect.com.libproxy.helsinki.fi/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TBK-4R70VMC-1&_user=949111&_coverDate=03%2F17%2F2008&_alid=720589092&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5145&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=4&_acct=C000049116&_version=1&_urlVersion=0&_userid=949111&md5=2907d10cafc860dada734992560f9d20#bbib11
http://www.sciencedirect.com.libproxy.helsinki.fi/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TBK-4R70VMC-1&_user=949111&_coverDate=03%2F17%2F2008&_alid=720589092&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5145&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=4&_acct=C000049116&_version=1&_urlVersion=0&_userid=949111&md5=2907d10cafc860dada734992560f9d20#bbib11
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Olosuhteiden merkitys sorkkasairauksien esiintyvyydessä tuli ilmi useissa 

tutkimuksissa. Sorkkaterveyttä huonontavia asioita olivat mm. kosteus, lantaisuus, kova 

betonilattia, ahtaus sekä pitkä sisäruokintakausi. Ennaltaehkäiseviä asioita olivat 

hiehojen hyvät olosuhteet varsinkin ensimmäinen poikimisen aikaan, runsas ulkoilu ja 

laidunnus sekä säännöllinen sorkkahoito. Perimällä ja yksilöllä ei ollut suurta merkitystä 

sorkkasairauksien esiintymisen kanssa. Yleensä sorkkaongelmat olivat koko karjaa 

koskevia asioita. 

 

Sorkkasairauksista ja olosuhteiden vaikutuksista niiden ilmenemiseen tiedetään jo 

paljon, mutta tutkittavaa riittää vielä pitkäksi aikaa. Sorkkasairauksien luonne on 

muuttunut paljon olosuhteiden erilaistumisen ja tuotannon kasvun rinnalla. 

Tartunnallisten sorkkasairauksien merkitys kasvaa koko ajan ja niiden tutkimus tuleekin 

lisääntymään tulevaisuudessa.  
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