
Emolehmien sorkkahoito 

Heli Gröhn 

16.1.2015 



Miksi sorkkia hoidetaan? 

 

• Jos eläimiä pidetään pehmeällä alustalla 
(pehkupohjapihatot), sorkat eivät pääse 
kulumaan 

• Sorkka kasvaa vuodessa 7,5 cm pituutta 

– Jos sorkka ei kulu luonnostaan, se on 
hoidettava sorkkahoitajan toimesta 

– Jos sorkkaa ei hoideta, se alkaa rasittamaan 
niveliä väärän asennon ansioista 

• tuottaa kipua jalkoihin => liikkuu vähemmän => 
tuottaa vähemmän => laihtuu => 
tiinehtymisongelmia… 



• Sorkan pohjien epätasapaino 

– rasittaa ulkosorkkaa => ”pihtikinttuisuus” 

 



Miksi sorkkia hoidetaan? 

• Lehmän elinikä pitenee… 

• Syö ja liikkuu normaalisti… 

– Tuotos? 

– Kuntoluokka heikkenee? 

• Hedelmällisyys? 

• Ennenaikainen poisto? 



Ontuminen kalleimpia naudan 

sairauksia 

• Lehmien ontumisista 90% johtuu 

sorkkaongelmista 

• Lehmän tuotos laskee jo kaksi kuukautta 

ennen havaittavaa ontumista 

– Hoidon jälkeenkin vielä neljä kuukautta 

• Sorkkahoidolla jopa 10% parannus 

maitotuotokseen 



Miksi lehmä ontuu? 

• Välttääkseen kipua 

 

• Eläimen olosuhteet? 

• Eläimen ruokinta ja hoito? 



Ontuminen aiheuttaa… 

…lisätyötä 

…maidon menetystä 

…muiden sairauksien riskin kasvamista 

…kuntoluokan alenemista 

…tiinehtymisongelmia 

…jalostusmahdollisuuksien heikkenemistä 

  



Naudan sorkkien rakenne ja kasvu 

• Terveet sorkat pitävät lehmän pystyssä 

• Sarveisen tehtävänä on suojata sorkan 

sisempiä osia 

• Navetta asettaa sorkat koville, vaikka 

sarveisen kyky mukautua on kohtuullinen 

• Elävä kudos sorkan sisällä aistii kipua 

• Se reagoi myös kasvattamalla lisää 

sarveista eniten rasitetuille kohdille 





Valkoviiva 

• Muodostuu sorkan ulkoseinämän sarveisen 
kohdatessa anturan sarveisen 

• Sälekerrosalue 
– Mahdollistaa elävän martosorkan ja kuolleen 

sarveissorkan liikkeen ja jouston lehmän liikkuessa 

• Eri rakenteiden kohtauspaikka 
– Ei ole vahva 

• Vaurioituu herkästi painorasituksesta 
– Verenpurkaumia 

– Valkoviivan repeämä 













Ei –infektiiviset sorkkasairaudet 



Sorkkakuume 

• Jaotellaan kolmeen muotoon 
– Piilevä 

– Akuutti 

– Krooninen 

• Karjakohtainen ongelma 
 

• Taudin aiheuttaa soluväliaineen 
metalloproteinaasi-entsyymien aktivoituminen 
– Hajottavat sorkan kannatinmekanismissa lähempänä 

sorkkaluuta olevaa kollgeenia 
• Sorkkaluu painuu alaspäin 



• Ympäristötekijöillä ja eläinten hyvinvoinnilla suuri 
vaikutus 

 

• Aiheuttaa… 
– Vertymät sorkan pohjassa 

– Käyntitapa muuttuu ja selkälinja köyristyy  
• Seisoo etujalat ristissä 

– Sorkka laajenee ja litistyy 

– Seinämä muuttuu uurteiseksi 

 

• Ennaltaehkäisy 
– Kumimatot lantakourussa  

– Parsimatot 

– Parsipedit 

 

 
 

 





Valkoviivan repeämä 

• Sälekerrosalueen säleet irtoavat toisistaan 

– Hoitamattomaan repeämään pääsee 

bakteereita 

• Voivat kivuta sorkan seinämää ylöspäin 

 

• Altistaa… 

– Kova alusta 

– Pihattonavetat 

– Ruokinta, perimä, ympäristön kosteus… 



• Hoito: 

– Avataan valkoviiva ja sorkan seinämä niin 

pitkälle, kuin repeämä jatkuu 

– Sorkkakenkä? 

– Kipulääke? 

 

• Parantumaton tauti 

– Uusiutuu 3-4 kk välein 

 

• Säännöllinen sorkkahoito 







Anturahaavauma 

• Sorkan kannatinmekanismi hajoaa ja 

sorkkaluu siirtyy alaspäin 

• Usein yhtä aikaa molemmissa takajaloissa 

– Kertoo aineenvaihduntahäiriöstä 

• Havaitseminen: 

– ontuminen 



• Takajalan ulkosorkan sisäpinta 

• Altistavina tekijöinä sorkan kierteisyys ja 

painon siirtyminen sorkan sisäpinnalle 

sekä kosteus ja muut ympäristötekijät 

(sorkkakuume) 

• Vanhemmilla lehmillä 





• Sorkkakiertymä 

– perinnöllinen => säännöllinen hoito/karsitaan 

pois 

 



• Muut sorkkasairaudet 

– Sorkkavälin liikakasvu 











Infektiiviset sorkkasairaudet 



• Luokitellaan neljään eri ryhmään: 

– Sorkkavälin ihotulehdus 

– Kantasyöpymä 

– Sorkka-alueen ihotulehdus 

– Sorkkavälin ajotulehdus 

• Aiheuttavat vuosittain yhä enemmän 
ongelmia 

• Laajat epidemiat  

– Lehmät ontuvat 

– Hoidot antibiooteilla 

– Poistot 

• Eläimillä ei vastustuskykyä näille taudeille 



• Lisääntynyt tartuntapaine 

– Lattiapalkkien likaisuus ja kosteus 

– Ilman ammoniakkipitoisuus ja kosteus 

– Eläintiheys 

– Eläimen vastustuskyky 

– Muut terveyteen vaikuttavat tekijät 

• Ruokinta 

• Perimä 

 

 





Kantasyöpymä 

• Esiintyy yleisesti 

Suomessa, erityisesti 

pihatoissa 

• Kannan sarveinen 

tuhoutuu ja 

muodostuneisiin taskuihin 

kertyy likaa 

• Hoitona sorkkahoito 

(taskujen avaaminen) 

sekä olosuhteiden 

parannus 

– Lumihanki 

– Sorkkakylvyt 



Sorkka-alueen ihotulehdus 

• Lähellä sorkkaväliä, 

sorkan yläpuolella 

• Tulehduskohta näyttää 

punaiselta 

ruusukaalimaiselta 

läiskältä 

• Ontuminen 

• Kroonisessa muodossa 

syylämäisiä kasvaimia 

• Hoitona paikallinen 

antibioottihoito, esim. 

tetrasykliinisumute 









Sorkkavälin ajotulehdus 

• Seurausta 

ihotulehduksesta => 

tulehdus menee 

syvemmälle kudoksiin 

• Iho tulehtuu => 

tulehdus leviää 

syvemmälle => 

bakteeri alkaa 

tekemään tuhojaan  



• Oireet: 

– Jalka on paksu ja 

erittäin kipeä vuohisen 

kohdalta 

– Sorkkavälissä on 

märkivä tulehdus 

– Lehmä ontuu 

– Useampi lehmä 

sairastuu lyhyen 

aikavälin sisällä 

 



• Hoito: 

– Nopea hoito välttämätön!!! 

– 5 vrk penisilliinikuuri 

– Sairaiden eristys 

– Tartuntapaineen vähentäminen 

• Eläintiheyden vähentäminen 

• Ilmastoinnin korjaus 

• Sorkkakylvyt  

– Huom! Hoitajan kenkähygienia 

 







TOIMINNALLISEN 

SORKKAHOIDON 

 SÄÄNNÖT 



TOIMINNALLINEN 

SORKKAHOITO 
• Ennaltaehkäisevä hoito    

 Vaihe 1.  

 

        

 

        

 

 

 

 Sisäsorkka 7,5 cm pitkäksi  5-7 mm paksuus 
kärjellä    Säästä kantaa  
  



TOIMINNALLINEN 

SORKKAHOITO 

 Vaihe 2. 

 

 

 

 

   

 

Ulkosorkka yhtä pitkäksi  Antura samaan 

tasoon  



TOIMINNALLINEN 

SORKKAHOITO 
• Vaihe 3.       

   

 

 

   

 

 

                 Holvaus eli muotoilu 



TOIMINNALLINEN 

SORKKAHOITO 
• Terapeuttinen hoito    

 Vaihe 4.      
    

 

 

   

 

  

         Vaurioitunut sorkka 
          matalammaksi 
kannalta  



TOIMINNALLINEN 

SORKKAHOITO 

• Terapeuttinen hoito     
  Vaihe 5.   

 

 

 

 

 

 

• Poista irtonainen sarveinen, poista terävät reunat
     

• KAIKKI HUOMATUT VIAT HOIDETAAN VASTA TÄSSÄ VAIHEESSA 







Kiitos! 


