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YHTEENVETO 
Sorkka-alueen ihotulehdus (digital dermititis, DD) on nautojen tartunnallinen tulehdus, joka 
aiheuttaa ontumista. Se on merkittävä hyvinvointiin ja tuotokseen vaikuttava sairaus, joka 
on yleistymässä Suomessa. Tulehduksen taustalla on useita bakteerilajeja, joista tärkein 
ryhmä on Treponema spp. Eläinostot ja puutteellinen hygienia sorkkahoidossa edistävät 
taudin leviämistä tilalta toiselle. Taudin puhkeamiselle altistavia tekijöitä ovat kosteat 
olosuhteet, lantaisuus, nopea väkirehumäärän lisäys sekä perinnölliset tekijät. Myös 
hivenaineruokinnan vaikutusta DD:n esiintyvyyteen on tutkittu. Sorkkaterveyden kannalta 
tärkeimmät hivenaineet ovat sinkki, kupari, mangaani ja seleeni. Nämä hivenaineet 
vaikuttavat puolustusvasteen toimintaan osallistumalla antioksidaatioreaktioihin. Sinkillä ja 
kuparilla on tärkeä rooli keratinisaatiossa. Lisäksi on esitetty, että hivenaineruokinnalla 
voidaan vaikuttaa treponemojen osuuteen ulosteen bakteereista, millä voi olla vaikutusta 
tautipaineeseen. Tieteellinen näyttö hivenaineruokinnan vaikutuksesta DD:n esiintyvyyteen 
on kuitenkin puutteellista. Suositustasoa korkeammat hivenainepitoisuudet ja toisaalta 
epäorgaanisten hivenaineiden korvaaminen orgaanisilla muodoilla saattaa tutkimusten 
mukaan vähentää DD:n esiintyvyyttä lihakasvattamoissa. Lypsylehmillä aihe vaatii lisää 
tutkimusta. Kansainvälisiä hivenaineiden saantisuosituksia päivitettiin hiljattain, ja 
Suomessakin suosituksia on hyvä tarkastella uudelleen tuoreen tutkimustiedon valossa. 
 
 

SUMMARY 
Digital dermitis (DD) is a contagious infection that causes lameness in cattle. It is a 
significant disease that compromises animal welfare and productivity and is becoming 
more common in Finland. The infection is caused by several bacteria, the most important 
being Treponema spp. Animal trade and insufficient hygiene in claw trimming contribute to 
the spread of the disease. Factors predisposing to outbreak of the disease include moist 
conditions, liquid manure, rapid increase of concentrate feeding and hereditary factors. 
Research has also been carried out for the effects of trace mineral nutrition on the 
prevalence of DD. The most important trace minerals affecting claw health are zinc, 
copper, manganese and selenium. They are involved in the antioxidant defence system 
and thus affect immune function. In addition, zinc and copper have critical roles in 
keratinization. Evidence suggests that mineral trace nutrition also affects the number of 
Treponema excreted in faeces, which can affect the odds of disease outbreak. 
Nevertheless, scientific evidence on the effect of trace mineral nutrition on prevalence of 
digital dermatitis is insufficient. Trace mineral supplementation exceeding recommended 
levels and replacement of inorganic trace minerals by their organic forms can reduce the 
prevalence of DD in beef production. More research is required on the subject in dairy 
herds. International recommendations for trace element nutrition have been recently 
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updated, and it would be advisable to re-evaluate them in light of recent research also in 
Finland. 
 
 

YDINKOHDAT 
 

• Sorkka-alueen ihotulehdus eli DD aiheuttaa naudoille ontumista ja vähentää 
tuotantoa. 

• DD on yleinen nautojen hyvinvointia heikentävä sairaus, joka on yleistynyt myös 
Suomessa.  

• DD:tä hallitaan pääasiassa rajoittamalla eläinliikennettä, parantamalla olosuhteita, 
sorkkakylvyillä ja suunnitelmallisella sorkkahoidolla. 

• Rehun hivenainepitoisuuksien nostaminen yli ruokintasuositusten ja hivenaineiden 
antaminen orgaanisessa muodossa voi olla yksi tapa hallita sairastavuutta tiloilla, 
joilla esiintyy DD:tä. Tieteellinen näyttö hyödystä on vajavainen. 

• Sorkkaterveyden kannalta tärkeimpinä hivenaineina pidetään sinkkiä, kuparia, 
mangaania ja seleeniä. Näistä kuparin ja seleenin suomalaiset saantisuositukset 
ovat kansainvälistä tasoa pienemmät. 

 
 

JOHDANTO 
Sorkka-alueen ihotulehdus (digital dermitis, DD) on nautojen tartunnallinen sorkkasairaus, 
joka akuutissa vaiheessa aiheuttaa kivuliaita ihomuutoksia ruununrajan alueelle ja johtaa 
usein ontumiseen ja tuotannon vähenemiseen.1-3 DD on ulkomailla yksi taloudellisesti 
merkittävimmistä nautojen ontumisen aiheuttajista. Tuoreessa kotimaisessa tutkimuksessa 
DD:hen viittaavia muutoksia havaittiin lähes jokaisella tutkimukseen osallistuneella yli 45 
lehmän pihattotilalla.4  
DD on usean bakteerilajin aiheuttama sekainfektio.5 Taudin kehittymiseen on liitetty useita 
altistavia tekijöitä, kuten olosuhteet ja perinnöllinen alttius.6,7 Huomiota on kiinnitetty myös 
hivenaineruokinnan ja sorkkaterveyden väliseen yhteyteen, ja aiheesta on tehty 
tutkimuksia ympäri maailmaa. 
Kirjallisuuskatsauksemme tavoitteena on arvioida, pystytäänkö hivenaineruokintaa 
säätämällä vaikuttamaan sorkkaterveyteen niissä suomalaisissa nautakarjoissa, joissa 
esiintyy DD:tä.  
 
 

DD ELI SORKKA-ALUEEN IHOTULEHDUS 
 

Taudinkuva ja altistavat tekijät 
DD on sorkka-alueen ihotulehdus, jonka tärkeimmät aiheuttajabakteerit kuuluvat 
Treponema-sukuun.5 Taudin oireina ovat eriasteinen ontuminen ja ruununrajan ihossa 
näkyvät muutokset, jotka luokitellaan asteikolla M1–M4.1.8,9 Taudinkuvalle tyypillistä on 
ihomuutosten kehittyminen aktiivisesta muodosta krooniseen ja jälleen aktiiviseen 
muotoon.10 Yleisoireita, kuten kuumetta tai syömättömyyttä, ei yleensä esiinny.10 DD:n 
leviämisen kannalta merkittäviä riskitekijöitä ovat eläinostot11 ja sorkkahoitovälineiden 
puutteellinen puhdistus.11,12 Taudin puhkeamiselle altistavia tekijöitä ovat eläinliikenne,6 
kosteat ja likaiset olosuhteet13,14 sekä huono makuumukavuus, jonka johdosta naudat 
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viettävät pidempiä aikoja seisaallaan.6 Säännöllinen sorkkahoito6 ja tehokas 
lannanpoisto13 vähentävät DD-riskiä.  
 
Hallinta ja ehkäiseminen 
Koska kyseessä on tartunnallinen tauti, voi eläinten siirtäminen karjasta toiseen sekä 
eläinryhmien tai niiden lannan sekoittelu edistää DD:n leviämistä.15 Sorkanhoitovälineiden 
huolellinen puhdistus ja desinfiointi estää tartunnan leviämistä tilojen välillä.12 

Tartuntatilalla yleisin tapa hallita DD:n esiintyvyyttä on sorkkakylpyjen käyttö, vaikka 
tieteellinen näyttö sen tehosta on vaillinainen.16,17 
Kostea ja lantainen ympäristö altistaa taudin puhkeamiselle, joten riittävä lannanpoisto ja 
ilmanvaihto ovat tärkeitä keinoja DD:n ehkäisyssä.6,13-15,18 Myös eläintiheyden pitäminen 
maltillisena vähentää tarttuvien sorkkasairauksien tautipainetta ja helpottaa navetan 
puhtaanapitoa.6 Ruokinnassa on hyvä välttää liian nopeaa väkirehumäärän lisäämistä 
(lisäys maksimiannokseen alle 2 viikossa) poikimisen jälkeen, sillä se voi altistaa taudin 
puhkeamiselle.6  
DD:lle esiintyy perinnöllistä alttiutta,7 joten jalostuksella on mahdollista vaikuttaa eläinten 
puolustuskykyyn DD:tä vastaan. 
Yllä mainittujen tekijöiden lisäksi hivenaineruokinnalla saattaa olla vaikutusta DD:n 
esiintyvyyteen.3,19 On viitteitä siitä, että naudan ruoansulatuskanava toimii Treponema spp. 
-bakteerien säilymönä.21,22 Hivenaineruokinnalla on todettu olevan vaikutusta 
treponemojen suhteelliseen osuuteen ulosteessa.23 On ehdotettu, että 
ruuansulatuskanavan mikrobistoon vaikuttamalla voidaan vähentää DD:n tautipainetta, 
mutta tämä vaatii lisätutkimusta.5 

Hivenaineiden imeytyminen, varastoituminen ja osallistuminen elimistön toimintoihin on 
monimutkainen kokonaisuus, jota ei täysin ymmärretä. Perusperiaatteiden ymmärtäminen 
kuitenkin auttaa käytännön työssä selvittämään, voisiko hivenaineruokinnan 
tehostamisesta olla hyötyä sorkkaterveydelle. 
 
 

HIVENAINERUOKINTA 
Kivennäisaineet ovat elimistössä esiintyviä epäorgaanisia alkuaineita. Hivenaineiksi 
lasketaan kivennäisaineet, joita esiintyy elimistössä alle 50 mg/kg elopainoa (0,005 %).24 
Välttämättömät hivenaineet osallistuvat aineenvaihduntaan. Jollei niitä ole ravinnossa 
tarpeeksi, johtaa se puutosoireisiin.24 Naudalle tärkeimmät välttämättömät hivenaineet 
ovat kupari, sinkki, seleeni, jodi, rauta, mangaani, molybdeeni ja koboltti.25 Näistä 
sorkkaterveyden kannalta oleellisimpia ovat sinkki, kupari, seleeni ja mangaani.26 

Sinkillä, kuparilla, seleenillä ja mangaanilla on tärkeä tehtävä elimistön puolustuskyvyn 
ylläpitämisessä, koska ne toimivat antioksidaatioreaktioiden katalyytteinä ja osana 
antioksidanttien rakennetta.26,27 Antioksidaatio suojaa elimistöä haitallisilta yhdisteiltä, 
kuten happiradikaaleilta, joita syntyy aineenvaihdunnan tuloksena.28 Lypsylehmillä 
aineenvaihdunta on vilkasta muun muassa korkean tuotoksen ja tulehdusten aikana, 
jolloin happiradikaaleja muodostuu paljon.28 Sinkki, kupari ja seleeni osallistuvat myös 
soluvälitteisen puolustusvasteen toimintaan.26 Esimerkiksi kuparin puute heikentää 
neutrofiilien kykyä tappaa bakteereita.29 

Sinkki ja kupari osallistuvat keratiinin muodostumiseen ja sarveissorkan sidosaineen 
suojaamiseen soluvaurioilta.26 Yhdessä tutkimuksessa hivenaineruokinnan todettiin 
vaikuttavan myös martosorkan geeniekspressioon ja sorkan uusiutumista säätelevien 
geenien toimintaan.30 
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Hivenaineiden tarve ja saantisuositukset 
Hivenaineiden tarve vaihtelee eläimen iän ja tuotantovaiheen mukaan.25 Katalyytteinä 
toimiessaan hivenaineet eivät yleensä kulu reaktioissa, joihin ne osallistuvat, vaan elimistö 
kierrättää ne tehokkaasti.25 Elimistö menettää kuitenkin hivenaineita eritteisiin, maitoon, 
sikiöön ja omaan kasvuunsa.25 Tarve nousee myös aineenvaihdunnallisesti vaativissa 
tilanteissa, kuten tulehdustiloissa ja fyysisessä rasituksessa, koska monet hivenaineet 
toimivat antioksidantteina.24 Rasvakudoksessa on niukasti hivenaineita, joten kun 
vastapoikinut lehmä ”lypsää lihoistaan”, nousee ravinnosta saatavien hivenaineiden 
tarve.31 

Naudan elimistö pystyy varastoimaan useimpia hivenaineita.24 Poikkeuksena on sinkki, 
jonka puutosoireet voivat puhjeta jo parin viikon sisällä riittämättömästä ruokinnasta.31 
Maksa on tärkein hivenaineiden varastolokero. Esimerkiksi sen varastoima kupari riittää 
jopa useiden kuukausien tarpeeksi.24 Puutostilan uhatessa elimistö pystyy tehostamaan 
monien hivenaineiden imeytymistä, kierrätystä ja jakautumista.31 Näiden mekanismien 
ansiosta hivenaineiden saannin ei tarvitse täyttää tiettyä minimiä päivittäin.31 

Se määrä hivenaineita, joka tarvitaan ravinnosta korvaamaan eritteisiin menetetty ja 
elimistön kasvuun sidottu määrä, voidaan arvioida laskennallisesti.24 Näihin laskelmiin 
perustuen USA:n National Academies of Sciences, Engineering and Medicine, NASEM 
(entinen National Research Council eli NRC), on määritellyt kansainvälisesti tunnustetut 
hivenaineiden saantisuositukset lypsynaudoille.32 Taulukkoon 1 on kerätty NASEM:n 
suositukset Luonnonvarakeskuksen (Luke) vuonna 2015 julkaisemien suomalaisten 
saantisuositusten33 rinnalle. 

Käytännöllisyyden vuoksi hivenaineiden saantisuositukset ilmoitetaan pitoisuuksina 
kokonaisrehussa. Suosituspitoisuudet perustuvat oletukseen, että lehmän tuotostason 
noustessa suurempi syöntimäärä korvaa kasvaneen tarpeen. Vaihtelut hivenaineiden 
tarpeessa ja imeytymisessä pyritään kattamaan lisäämällä riittäväksi määriteltyyn saantiin 
turvamarginaali.24 Koska hivenaineiden liiallinen määrä altistaa niiden toksisille 
vaikutuksille, tulee saantisuositusten tasapainoilla karjatasolla riittävän ja yksilötasolla 
myrkyllisen määrän välillä.24 

Ruokinnan suunnittelussa kivennäisten ja hivenaineiden tarve voidaan huomioida 
parhaiten, kun perusrehuista on teetetty laaja kivennäisanalyysi. Analyysipakettiin kuuluvat 
hivenaineista kupari, sinkki, rauta, mangaani ja seleeni. Hivenaineiden saantia 
täydennetään kivennäislisillä ja täysrehuilla, jotka on mahdollista tilata myös tilakohtaisesti 
oman säilörehun pohjalta räätälöityinä. (Pirjo Hissa, Hankkija Oy. Henkilökohtainen 
tiedonanto.) 

 
Hivenaineiden saantiin vaikuttavat tekijät 
Hivenaineiden saanti eli ravinnosta elimistön käyttöön saatu hivenaineiden määrä riippuu 
yksilön syöntimäärästä, mahdollisesta valikoimisesta rehun suhteen sekä hivenaineiden 
saatavuudesta rehussa.31 Hivenaineiden saatavuus kuvaa elimistön kykyä saada ravinnon 
sisältämät hivenaineet käytettäväkseen.31 Hivenaineet esiintyvät ravinnossa usein 
epäorgaanisina suoloina. Veteen liuenneina ioneina ne sitoutuvat herkästi ravinnon muihin 
yhdisteisiin, jolloin imeytyminen ja käytettävyys heikkenevät. Orgaanisessa muodossa 
hivenaine on sitoutunut orgaaniseen molekyyliin, kuten proteiiniin, jolloin se ei voi reagoida 
muiden yhdisteiden kanssa.24 Aminohapot ja peptidit toimivat hyvinä kuljettajina, sillä ne 
kulkeutuvat elimistöön omilla absorptiomekanismeillaan.24  
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Antagonistit ovat ravinnossa esiintyviä yhdisteitä tai alkuaineita, jotka heikentävät 
hivenaineiden imeytymistä.31 Esimerkiksi rikki ja molybdeeni sitovat rehun kuparia 
muodostamalla sen kanssa imeytymättömiä yhdisteitä.24 Näiden antagonistien suuri 
pitoisuus rehussa voi vähentää kuparin saatavuuden 6 %:sta alle 1 %:iin.24 Käytännön 
ruokintasuunnittelussa antagonistien pitoisuus rehussa ei useimmiten ole tiedossa. 
Joidenkin tekijöiden, kuten korkean kalium-, fosfori- ja rautapitoisuuden, vaikutus 
hivenaineiden saatavuuteen voidaan kuitenkin pyrkiä huomioimaan 
ruokintasuunnitelmassa. 
Hivenaineilla voi myös olla yhteisiä kuljetus- ja aineenvaihduntareittejä, jolloin yhden 
hivenaineen saatavuus vaikuttaa toisen imeytymiseen. Esimerkiksi rauta ja kupari 
käyttävät samaa kuljetusjärjestelmää, joka siirtää hivenainetta ruoansulatuskanavassa 
ravinnosta verenkiertoon.24 Ravinnon kuparipitoisuuden vähentyessä kuljetusjärjestelmän 
toiminta tehostuu, mikä voi altistaa rautamyrkytykselle. Yhtälö toimii myös toiseen 
suuntaan: jos rehussa on liikaa rautaa, pyrkii elimistö suojautumaan raudan 
haittavaikutuksilta rajoittamalla sen imeytymistä, ja vaarana on kuparin puutos.34 

 
 

HIVENAINERUOKINTA JA DD:N ESIINTYVYYS – KIRJALLISUUSKATSAUS 
 
Hivenaineruokinnan yhteys DD:n esiintyvyyteen 
DD on monisyinen sairaus, ja hivenaineruokinta voi olla yksi tekijä muiden joukossa. Sen 
yhteys sorkkaterveyteen on herättänyt kiinnostusta. Ruokintakokeilla on pyritty 
selvittämään, onko hivenaineiden syöttämisellä orgaanisessa tai epäorgaanisessa 
muodossa vaikutusta DD:n esiintyvyyteen.3,19,35-37  
Kolmessa tutkimuksessa35-37 lypsylehmille (lehmien määrä kussakin tutkimuksessa 250–
303) syötettiin kahta hivenainelisää, joista toisessa sinkki, kupari, mangaani ja koboltti 
olivat epäorgaanisessa muodossa (verrokkiryhmä) ja toisessa osa sinkistä, kuparista, 
mangaanista ja koboltista oli korvattu orgaanisella muodolla (koeryhmä). Orgaanisten 
muotojen osuus vaihteli tuotantovaiheen (umpi-, herumis- ja lypsykauden ruokinta) 
mukaan välillä 20–80 %. Hivenaineiden kokonaissaanti oli sama verrokki- ja koeryhmillä, 
ja ainoa ero ruokinnassa oli hivenaineiden muodossa. Ryhmien välillä ei havaittu eroa 
DD:n esiintyvyydessä. 
Nocekin ym. tutkimuksessa19 sama koeasetelma oli toteutettu niin, että yhteensä viiden 
lypsykarjan (yhteensä 2942 lehmää) sorkkaterveyttä tarkkailtiin 2 vuoden ajan. Toisen 
vuoden aikana kaikissa karjoissa ruokintaan lisättiin hivenaineita orgaanisessa muodossa 
yllä mainittujen tutkimusten35-37 tapaan niin, että hivenaineiden kokonaissaanti kasvoi 
kaikissa karjoissa 20–50 % suositusta suuremmaksi, ja koboltin saanti jopa 
kymmenkertaistui. DD:n suhteen tarkasteltiin krooniseen DD:hen viittaavien 
papillomatoottisten muutosten eli sorkkasyylien esiintyvyyttä vuosien välillä. 
Kahdessa karjassa sorkkasyylien esiintyvyys oli ensimmäisenä vuonna alle 3 %, muissa 
karjoissa 13–21 %.19 Kahdessa eniten sorkkasyylistä kärsivässä karjassa niiden 
esiintyvyys pieneni merkitsevästi toisen vuoden aikana, toisessa näistä 21,0 %:sta 1,9 
%:iin.19 Ruokinnan hivenainepitoisuuden ja orgaanisten muotojen lisääminen näytti siis 
vähentäneen DD:n kroonisen muodon esiintyvyyttä karjoissa, joissa sitä esiintyi 
runsaasti.19  
Toisessa Nocekin ym.38 tutkimuksessa (573 lehmää) vertailtiin sekä hivenaineiden määrän 
(75 % NRC:n saantisuosituksista verrattuna 100 %:iin saantisuosituksista) että muodon 



Julkaistavaksi hyväksytty käsikirjoitus 
Eläinlääkärilehti 6.6.2022 

 
 

 
 

(kaikki hivenaineet epäorgaanisessa tai orgaanisessa muodossa tai näiden yhdistelmänä) 
vaikutusta sorkkaterveyteen. DD:n esiintyvyys jäi kaikissa ryhmissä pieneksi (alle 1 %).38 

Formigonin ym.39 tutkimuksessa (296 lehmää) koeryhmä sai lypsykauden aikana 25 % 
sinkistä, kuparista ja mangaanista orgaanisessa muodossa, kun verrokkiryhmän 
ruokinnassa kaikki hivenaineet olivat epäorgaanisessa muodossa. Hivenaineiden 
kokonaissaanti oli ruokintaryhmien välillä sama, ja kuparin ja sinkin pitoisuudet vastasivat 
NRC:n saantisuosituksia. DD:n esiintyvyys oli alle 5 %, eikä tilastollisesti merkitsevää eroa 
havaittu ruokintaryhmien välillä.39 

Kulow ym.3 tutkivat hivenaineruokinnan vaikutusta aktiivisten (M2) ja kroonisten (M4) DD-
muutosten esiintyvyyteen lihanautakasvattamossa (eläinten määrä 1077), jossa sairautta 
esiintyi yleisesti. Koeryhmän eläimille syötettiin kivennäisrehua, jossa osa hivenaineista oli 
orgaanisessa muodossa: sinkistä 65 %, kuparista 82 %, koboltista 94 % ja mangaanista 
31 %. Kontrolliryhmän ruokinnassa hivenaineet olivat epäorgaanisessa muodossa, mutta 
kivennäislisän hivenainepitoisuudet olivat myös koeryhmää pienemmät: sinkin pitoisuus oli 
vain kolmasosa ja mangaanin noin puolet koeryhmän saamista pitoisuuksista, kun taas 
kuparin pitoisuus oli 10 % suurempi kuin koeryhmän kivennäislisässä. Ruokintakokeen 
aikana ei pyritty hallitsemaan DD:tä muilla keinoin. DD-muutosten esiintyvyys kasvoi 
kasvatuksen aikana 27 %:sta 61 %:iin, kun taas koeryhmässä niiden esiintyvyys väheni 
hieman (54 %:sta 50 %:iin).3 

Samansuuntaisia tuloksia saatiin lihahiehoille (1120 hiehoa) tehdyssä ruokintakokeessa.20 
Koeryhmä sai kivennäislisää, jossa hivenaineet (Zn, Cu, Mn ja Co) olivat orgaanisessa 
muodossa. Kokonaisrehun hivenainepitoisuus oli koeryhmällä 5–65 % suurempi kuin 
kontrolliryhmällä, joka sai kivennäislisän epäorgaanisessa muodossa. M2- ja M4-
muutosten esiintyvyys kasvoi kontrolliryhmällä merkitsevästi (p<0,001) enemmän kuin 
koeryhmän hiehoilla kasvatuksen aikana.20  
Gomezin ym.40 lihanaudoilla (120 eläintä) tekemässä ruokintakokeessa koeryhmä sai 
verrokkiryhmää enemmän hivenaineita, noin kolminkertaisen määrän suomalaisiin 
suosituksiin nähden. Lisäksi koeryhmällä osa (25–100 %) hivenaineista oli orgaanisessa 
muodossa. Kaksi kuukautta kestäneen ruokintakokeen jälkeen 15 eläimelle kummastakin 
ryhmästä pyrittiin aiheuttamaan DD istuttamalla DD-kudosta sorkka-alueen ihon alle. 
Verrokkiryhmässä DD:n esiintyvyys (55 %) oli suurempi kuin koeryhmässä (30 %), mutta 
ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Koe-eläinten määrä oli laskettu olettaen, että DD:n 
tartuttaminen kokeellisesti olisi johtanut 95 %:n esiintyvyyteen verrokkiryhmässä. Kun 
infektoituneiden eläinten määrä jäi vähäiseksi, tilastollisesti merkitsevän eron saaminen oli 
epätodennäköistä.40 

 
Hivenaineruokinnan vaikutus treponemojen määrään ulosteessa 
Treponema spp. -bakteereita pidetään tärkeimpinä DD-infektion aiheuttajina, ja on viitteitä 
siitä, että pötsin ja suoliston mikrobisto toimii treponemojen säilymönä.21,22  
Faulkner ym.23 esittävät, että rehuun lisättävien hivenaineiden muoto vaikuttaa 
treponemojen määrään nautojen ulosteessa, mikä saattaa vaikuttaa tautipaineeseen. 
Tutkimuksessa 24 lypsylehmää jaettiin 16 päiväksi kolmeen ruokintaryhmään, joissa 
kaikissa sinkin, kuparin ja mangaanin pitoisuus kokonaisrehussa oli sama, mutta muoto 
vaihteli. Ensimmäinen ryhmä sai hivenaineet epäorgaanisessa muodossa, toinen ryhmä 
orgaanisessa muodossa ja kolmas ryhmä sai sinkin orgaanisessa muodossa ja kuparin ja 
mangaanin epäorgaanisessa muodossa.  
Orgaanisessa muodossa syötetty sinkki vähensi merkitsevästi Treponema spp. -
bakteerien suhteellista osuutta ulosteen bakteerimäärässä. Kuparia ja mangaania 
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orgaanisessa muodossa saaneiden lehmien ulosteessa treponemojen suhteellinen osuus 
oli suurempi kuin epäorgaanisia hivenaineita saaneilla. Muihin bakteerisukuihin 
hivenaineruokinnalla ei ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta.23  
 
Hivenaineruokinnan vaikutukset sorkka-alueen ihoon ja sorkkien koostumukseen 
Sinkki ja kupari ovat tärkeitä keratiinin muodostumisen ja lujuuden kannalta.25 Niiden 
lieväkin puute voi heikentää ihon sarveiskerrosta muodostavien keratinosyyttien toimintaa 
ja sorkka-aineksen laatua ja koossapitäviä sidoksia.26 Yhteys sorkka-aineksen lujuuden ja 
sorkan ihoalueella esiintyvien DD-muutosten välillä on epäselvä.41 Lampailla orgaanisessa 
muodossa syötetty sinkkilisä lisäsi keratinosyyttien erikoistumista sorkkavälin ihossa.42 
Ihon suojakerroksen lujuutta kuvaavan ihon läpäisevyyden ei ole kuitenkaan todistettu 
vaikuttavan DD-riskiin.43  

 
Hivenaineruokinta ja vastustuskyky DD-infektiota vastaan 
Hivenaineet osallistuvat elimistön puolustusvasteeseen. On esitetty, että hivenaineiden 
riittämätön saanti voi altistaa infektioille.26,27,29 Hivenaineruokinnan vaikutusta elimistön 
puolustusvasteeseen DD-infektiota vastaan ei ole kuitenkaan tutkittu. Gomezin ym.40 DD-
altistuskokeessa suurempi hivenaineiden saanti ja orgaaniset muodot näyttivät jonkin 
verran suojaavan DD-infektiolta ja vähentävän DD-muutosten laajuutta, vaikka ero 
verrokkiryhmään ei ollut tilastollisesti merkitsevä.  
 
 

POHDINTA 
Hivenaineiden varastoituminen ja toiminta elimistössä on monimutkainen kokonaisuus, 
johon liittyy lukuisia tekijöitä. Sama koskee DD:n esiintymistä ja taudinkuvaa. Tämä tekee 
ruokintakokeiden toteutuksesta hankalaa ja kallista. Tutkimuksissa on käytetty vaihtelevia 
rehun hivenainepitoisuuksia ja -muotoja, joten ne eivät ole vertailukelpoisia keskenään, ja 
johtopäätöksiä hivenaineruokinnan vaikutuksesta DD:hen on vaikea tehdä. 
Kahdessa lypsylehmillä tehdyssä hivenainetutkimuksessa DD:n esiintyvyys jäi alle 5 
%:n37,39. Tilastollisesti merkitsevän vaikutuksen osoittaminen olisi vaatinut suurempaa 
esiintyvyyttä tai eläinmäärää. Löysimme vain kaksi lypsylehmillä tehtyä tutkimusta, joissa 
DD:n esiintyvyys oli yli 10 %.19,36 DeFrainin ym. tutkimuksessa36 DD:n esiintyvyys oli 17–
22 %, mutta hivenaineruokinnalla ei havaittu olevan tilastollisesti merkitsevää vaikutusta. 
Tässä ja kahdessa muussa lypsylehmillä tehdyssä ruokintakokeissa, jossa ei havaittu 
vaikutusta DD:n esiintyvyyteen, hivenaineiden kokonaissaanti oli kaikilla ryhmillä kaksin–
kolminkertainen suomalaisiin saantisuosituksiin nähden.35-37  

Niiden tutkimusten toteutuksessa, joissa tilastollisesti merkitsevä vaikutus DD:n 
esiintyvyyteen havaittiin, löytyy puutteita, jotka kyseenalaistavat tulosten tieteellisen 
pätevyyden. Nocekin ym.19 tutkimuksessa karjojen ja peräkkäisten vuosien välisiä eroja 
olosuhteissa tai hoitokäytännöissä ei otettu huomioon. Kulowin ym. 3 tutkimuksessa 
kontrolliryhmän eläimet tulivat samalta tilalta, koeryhmän eläimet taas neljältä eri tilalta. 
Erilaisen lähtötilanteen vuoksi ryhmien välisiä eroja sairastuvuudessa ei voi pitää 
tieteellisesti vertailukelpoisina. Döpferin ym.20 tutkimuksessa emme havainneet vastaavia 
tutkimusasetelmaongelmia. Heidän tuloksensa tukee hypoteesia, että hivenaineruokinnan 
tehostaminen voi auttaa taudin hallinnassa lihakasvattamoissa, joissa tautia esiintyy 
laajasti. 
Lihanautakasvattamoissa tehdyissä tutkimuksissa hivenaineiden muodon lisäksi niiden 
pitoisuus vaihteli ruokintaryhmien välillä. Tuloksista ei voi päätellä, johtuiko ero DD:n 
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esiintyvyydessä orgaanisten hivenaineiden käyttämisestä vai suuremmasta hivenaineiden 
kokonaismäärästä.3,20  
Jos eläimet saavat hivenaineita yli saantisuositusten, orgaanisten muotojen lisääminen 
ruokintaan ei näytä pienentävän todennäköisyyttä sairastua DD:hen. Orgaanisten 
muotojen hyödyt perustuvat niiden parempaan biologiseen saatavuuteen ja korostuvat 
tilanteissa, joissa rehussa esiintyy paljon antagonisteja.24 Antagonistien esiintymistä 
rehussa ei juurikaan arvioitu ruokintakokeissa, mikä vastaa käytännön tilannetta kentällä. 
Epäorgaanisten muotojen huonoa imeytyvyyttä voidaan toisaalta korjata yksinkertaisesti 
nostamalla niiden pitoisuutta, jolloin hivenaineita imeytyy suurempi määrä.24  
Yhdysvaltalainen hivenainelisien tuotantoon erikoistunut yritys Zinpro (Eden Prairie, 
Minnesota) on rahoittanut tutkimuksia19,35-38,40 yhtiön hivenainelisän vaikutuksista muun 
muassa sorkkaterveyteen. Kaupallisen yhtiön rahoittamiin tutkimuksiin voi suhtautua 
kriittisesti ja pohtia myös, jääkö osa tutkimuksista julkaisematta. Tässä 
kirjallisuuskatsauksessa mainitut tutkimukset on kuitenkin tieteellisesti vertaisarvioitu ja 
julkaistu kansainvälisesti arvostetuissa lehdissä.  
Hivenaineruokinta voi vaikuttaa sorkkaterveyteen monella tavalla, kuten edellä on kuvattu. 
Hivenaineiden kemiallinen muoto voi vaikuttaa treponemojen suhteelliseen osuuteen 
ulosteen bakteerien määrästä.23 Epäorgaanisessa muodossa hivenaineet osallistuvat 
herkemmin kemiallisiin reaktioihin, mikä voi selittää eroa vaikutuksessa 
ruoansulatuskanavan mikrobistoon. Epäorgaanisen kuparin ja sinkin tiedetään 
heikentävän sioilla ripulia aiheuttavan Treponema hyodysenteriae -bakteerin 
taudinaiheutuskykyä.44 Naudoille tehtyjen ruokintakokeiden perusteella 
vaikutusmekanismeja voidaan toistaiseksi vain arvailla, ja ulosteen treponemojen määrän 
ja DD:n esiintyvyyden välistä yhteyttä on vaikea varmentaa.  

Tiettyjen hivenaineiden lisäämisen on ajateltu vahvistavan ihon suojakerrosta,26 mutta 
toistaiseksi ei ole tutkimustietoa ihon suojakerroksen ja DD:hen sairastumisen riskin 
välisestä yhteydestä. Myös hivenaineruokinnan yhteys elimistön puolustusvasteeseen 
vaatii DD:n kohdalla lisätutkimusta. 
Tieteellinen näyttö hivenaineruokinnan säätämisen hyödyistä DD:n hallinnassa on 
puutteellinen. Jos DD-ongelmatilalla esiintyy hivenaineiden puutetta, saattaa 
epäorgaanisten muotojen korvaaminen orgaanisilla muodoilla tai hivenaineiden (varsinkin 
sinkin ja kuparin) kokonaispitoisuuksien nostaminen auttaa taudin hallinnassa. 
Lypsylehmien kohdalla tämän hypoteesin vahvistamiseksi tarvittaisiin lisää tutkimusta.  
Monet tutkimustulokset viittasivat saantisuosituksia suurempien hivenainepitoisuuksien 
parantavan tuotostasoa,38 terveyttä3,19 tai hedelmällisyyttä.38 Tämä herätti kysymyksen, 
ovatko nykyiset suositukset liian niukat korkeatuottoisille nykylehmille.  
Suomalaiset hivenaineiden saantisuositukset pohjautuvat vuoden 1975 selvitykseen.33 Ne 
perustuvat laskelmiin, paljonko elimistö menettää eri hivenaineita eritteisiin, sekä 
oletukseen, että hivenaineiden tarpeen kasvaessa lehmä syö enemmän. Tämä ei päde 
tilanteissa, joissa tulehdus, tiineys tai poikimisen jälkeen nopeasti lisääntynyt 
maidontuotanto nostavat hivenaineiden tarvetta ilman, että syöntimäärä nousee 
vastaavasti.24,27 Esimerkkinä voidaan mainita umpilehmät, joilla hivenaineita kuluu sikiön 
kasvattamiseen, mutta joiden syöntimäärät ovat paljon pienemmät kuin lypsykaudella. 
Esimerkiksi kuparin päivätarve nousee viimeisen tiineyskuukauden aikaan jopa 70 % 
ylläpitotarvetta suuremmaksi.45  
Kansainväliset saantisuositukset (NASEM, entinen NRC) päivitettiin 2021, ja niiden 
laskukaavat ottavat huomioon muun muassa eläimen painon, päiväkasvun, 
maitotuotoksen ja tiineyden vaiheen. Suomalaiset kuparin, seleenin ja koboltin 
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saantisuositukset ovat kansainvälistä tasoa pienemmät (taulukko 1). Hivenaineruokinnan 
vaikutus DD:n esiintyvyyteen vaatii lisää tutkimusta, mutta hivenaineet vaikuttavat monin 
tavoin eläinten terveyteen ja tuotokseen.27 Suomessakin hivenaineiden saantisuosituksia 
kannattaa tarkastella uudelleen. 
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TAULUKKO 1 TABLE 
Nautojen hivenainesuositukset (mg/kg ka).32,33 
Recommendations for trace minerals for cattle (mg/kg DM).32,33 

 

a Juottokautena 40 µg B12-vitamiinia /kg rehun ka – During the suckling period 40 µg of B12-vitamin /kg DM. 
b Goitrogeeneja sisältävillä rehuilla 1,3, 1,2 ja 2,0 mg/kg ka – With feed containing goitrogenes 1.3, 1.2 and 
2.0 mg/kg DM. 
c Laiduntaville vasikoille 80 mg/kg ka – For grazing calves 80 mg/kg DM. 
d Ei määritelty – Not defined. 
e Ei saa ylittää 5 mg/kg ka – Cannot exceed 5 mg/kg DM. 
f Kolmen ensimmäisen laktaatiokuukauden aikana 80 mg/kg ka – During first three lactations 80 mg/kg DM. 
g Paino 700 kg, maitotuotos 40 kg/pv ja 100 pv tiine – Body weight 700 kg, milk production 40 kg/d and 100 
days pregnant 
h 300 kg painava hieho – Heifer weighing 300 kg 
 

  Co Cu Fe I Mn Mo Se Zn 

Pikkuvasikat 

Calves 

Luke 
(Luonnonvarakeskus) 

a 10 100 0,1b 40 0,3 0,1 50c 

NASEM 
(National Academies of 
Sciences, Engineering 

and Medicine) 

0,2 d 150 d d e 0,3 d 

Nuori karja 

Young stock 

Luke 0,1 10 100 0,2b 40 0,3 0,1 50 

NASEMh 0,2 24 d d 90 e 0,3 39 

 

Lypsylehmät 

Dairy cows 

Luke 0,1 10 100 0,9b 40f 0,3 0,1 50 

 

NASEM 

Lypsyssäg 

Lactatingg 

0,2 12 20 0,34 31 e 0,3 58 

Ummessa 

Dry  

0,2 25 20 0,35 44 e 0,3 30 


