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Magnesiumin saantiin liittyvät häiriöt 
 
 
Hypomagnesemia 
 
Hypomagnesemian tärkein muoto on laidunhalvaus eli laiduntetania (grass tetany, grass stag-
gers, Hereford disease). Hypomagnesemia on salakavala tauti ja voi aiheuttaa lehmien äkki-
kuolemia. Sairaus esiintyy kliinisenä ja subkliinisenä muoto. Sitä esiintyy myös alkaalisen 
indigestion, hypokalsemian, ja yleensäkin lypsävän lehmän paaston yhteydessä. Märehtijöillä 
hypomagnesemia on yleisempää kuin muilla, koska sylkeen menee paljon magnesiumia. 
Magnesium myös imeytyy pötsistä huonosti ja menee ulosteessa hukkaan. Mitä karkeampaa 
rehu on, sitä enemmän sylkeä erittyy ja magnesiumin hävikki on suurta. 
 
Esiintyminen ja etiologia 
 
Hypomagnesemian raportoitu hoitoinsidenssi on Suomessa noin 0,7 %, mutta se vaihtelee 
alueellisesti. Eläinlääkäreiden hoitomerkinnöistä 1,2 % on koskenut hypomagnesemiaa. 
Sairautta esiintyy eniten lypsylehmillä, mutta se on mahdollista myös lihakarjalla ja 
maitovasikoilla. Iän mukana tautia esiintyy enemmän ja frekvenssi nousee ainakin 8 vuoteen 
asti. Hiehoilla hypomagnesemia on äärimmäisen harvinaista. Magnesiumin puutetta tavataan 
sekä itsenäisenä sairautena (navetta- ja laidunhalvaus eli -tetania) että muun sairauden, kuten 
poikimahalvauksen tai indigestioiden, yhteydessä. Laiduntetaniaa tavataan ensimmäisinä 
päivinä ja viikkoina laitumelle laskun jälkeen. Sairastunut eläin on usein vastapoikinut, 
suurituotoksinen, vanhempi lehmä. Jos tautia on karjassa subkliinisenä, jotkut lehmät 
sairastuvat kliinisesti laitumelle päästyään. Navettatetania voi olla subkliininen ja sitä esiintyy 
sisäruokintakaudella. 

Elimistön magnesiumista 70 % on luussa ja hampaissa ja 30 % pehmytkudoksissa, nesteet 
mukaanlukien. Elimistön nesteissä magnesiumista noin 29 % on solun sisällä, eli magnesium 
on kaliumin (K+) jälkeen tärkein solunsisäinen kationi. Magnesiumpitoisuus solussa on luok-
kaa 15 mmol/l, josta erittäin vähän on ionisoituneena. Ei-luuhun sidottu pooli on tärkeä nor-
maaleille toiminnoille. Tästä 1 % on ekstrasellulaarinesteessä (ECF) ja plasmassa on normaa-
listi noin 0,8-1,2 mmol/l, josta 70 % on ionisoituneena ja loput sitoutuneena pääasiassa albu-
miiniin. Luun magnesiumista 1-2 % on tasapainossa ECF:n kanssa, mikä merkitsee, että vain 
noin 2-3 g magnesiumia on lehmän käytettävissä. Puute syntyy, kun rehussa on magnesiumin 
puute tai magnesiumin absorptio on alentunut tai tarve lisääntynyt. Magnesiumia hukataan 
maidossa, ulosteessa ja virtsassa sekä syljessä, ja siksi jatkuva saanti rehussa on tarpeen ho-
meostaasin ylläpitämiseksi. Endogeeninen magnesiumin kulutus on noin 3-5 
mg/elopainokg/vrk. Maidossa menetetään jopa 3 g/vrk, eli 7 litraa maitoa vaatii yhtä paljon 
magnesiumia kuin on koko plasmapoolissa (maidon Mg-pitoisuus on noin 0,13 g/l). Magne-
sium imeytyy huonosti, vain 20-35 % ja sillä on laksatiivinen vaikutus. Iän mukana 
imeytyminen heikkenee ja vasikoilla, jotka ovat alle 1 kk iäisiä, magnesiumista imeytyy vielä 70 
%.  
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Magnesium ruokinnassa  
 
Magnesium imeytyy pääasiassa pötsistä (90 %) yhdessä kalsiumin kanssa ja  parathormoni 
(PTH) lisää imeytymistä. Na+ imeytyy aktiivisesti ja imee mukanaan magnesiumia, tämä on 
sekundaarinen aktiivinen kuljetusmekanismi. Kalium estää magnesiumin imeytymistä pötsistä 
muuttamalla seinämän potentiaalia. Hiilihydraatit edistävät Mg imeytymistä. Sylkeen erittyy 
paljon magnesiumia ja sitä menetetään, koska kaikki ei reabsorboidu pötsistä. Magnesiumin 
reabsorptio munuaisista on tärkeää ja sitä lisäävät PTH ja magnesiumin puute ja vähentävät 
diureesi, asidoosi ja glukokortikoidit. Dieetin K, Ca, P (jos P hyvin korkea), NaSO, Mn, Na, 
orgaaniset hapot, rasvahapot ja NH3 vähentävät Mg imeytymistä. Na/K-suhde vaikuttaa 
imeytymiseen: mitä korkeampi se on, sitä paremmin Mg imeytyy. Jos kaliumia on enemmän 
kuin 22 g/kg kuiva-ainetta, tulee ongelmia. Jos lehmällä on energian puute, Mg imeytyminen 
häiriytyy. Magnesiumin tarve on 2 g/vrk, josta seuraa, että eläimen pitää saada magnesiumia 
10-20 g. Magnesiumin puutteelle altistavat laitumen voimakas K- ja N-lannoitus sekä kuuma 
tai kylmä sää ja sade. Nuoressa ruohossa on vähän magnesiumia (0,5 g/kg märkänä, ruohossa 
ja säilörehussa 1-4g/kg kuiva-ainetta KA), paljon kaliumia, paljon helppoliukoista valkuaista, ja 
runsaasti NH3, joten magnesiumin absorptio heikkenee. Viljassa (esim. kaurassa 0,14 % (KA) 
kg kohti) ja heinässäkin on aika vähän Mg (1,3 g/kg KA). Palkokasviheinässä on paljon Mg 
(apila, sinimailanen (alfalfa) 0,33 %), kuten myös perunassa ja juurikkaissa. Jos rehussa on 
liian vähän hiilihydraattia ja raakakuitua, pötsin vapaat rasvahapot vähenevät ja pötsin pH 
nousee. Eläimen ruokahalu voi heiketä ja magnesiumin absorptio vähenee. Rehu on riskire-
hua, jos siinä on < 0,2 % KA magnesiumia. Jos rehun K/(Ca+Mg) -suhde on >2,2, voi tulla 
hypomagnesemia. Syömättömälle lehmälle syntyy aina puutetta magnesiumista. Muita syitä 
magnesiumin puutteelle ovat alentunut absorptio (ripuli) ja munuaissairaudet. 
 
Patofysiologiaa 
 
Useat metaboliset entsyymit (yli 300 entsyymiä on magnesiumista riippuvaisia), ATP:n muo-
dostus, asetylkoliinin normaali toiminta sekä lihasten toiminta vaatii normaalin magnesium-
pitoisuuden. Jos Mg:Ca -suhde on ekstrasellulaarinesteessä matala, lisääntyy asetylkoliinin 
vapautuminen. Lisäksi magnesiumin puute lisää herkkyyttä asetyylikoliinille ja näiden teki-
jöiden yhteisvaikutus saa aikaan kouristuksia. Seerumissa magnesiumin normaalipitoisuus on 
0,83-1,44 mmol/l (2-3,5 mg/dl). Hypomagnesemiassa magnesiumin pitoisuus on <0,65 
mmol/l. Taudin laukaisee luultavasti magnesiumpitoisuuden nopea lasku, ja aivoselkäydinnes-
teen (CSF) Mg-pitoisuus ratkaissee oireet. Jos puute kehittyy hitaasti, eläin ei välttämättä 
sairastu kliinisesti. Aivo-selkäydinnesteessä vajaus kehittyy hitaasti (jopa 2 viikkoa). Ca ja Mg 
toimivat yhdessä, mutta kalsiumin rooli on hieman epäselvä. Suurimmalla osalla (80 %) 
hypomagnesemia-lehmistä on myös hypokalsemia. Mg voi olla alhaalla useita päiviä ja kun 
myös Ca laskee, tulee kliininen magnesiuminpuute. Voimakkaan hypomagnesemian seurauk-
sena PTH:n vapautuminen estyy ja kalsiumin pitoisuus seerumissa laskee. Mg- ja Ca-ionit 
teoriassa estävät toistensa sydäntoksisia vaikutuksia (hypomagnesemian hoidossa annetaan 
yleensä molempia). 
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 Oireet ja diagnostiikka

 
Hypomagnesemia esiintyy akuuttina ja perakuuttina tilana, mutta myös subkliinisenä. Lai-
dunhalvauksen oireet alkavat äkkiä: lehmä horjuu ja kaatuu ja rupeaa kouristelemaan. Kuo-
lema voi seurata tunnin sisällä eli hoidolla on kiire. Lievemmässä taudinkuvassa lehmä ei pääse 
ylös ja yleensä sillä on kylmä hiki, mutta voi olla myös kuumetta (41°C). Navettahalvaus voi 
esiintyä latentissa muodossa: tuotos ja ruokahalu ovat alentuneet, mutta eläin on ylivirkeä. 
Sen habitus on jännittynyt (silmät, korvat, lihakset, raajat) ja se voi kuolata. Ihossa, varsinkin 
päässä, voi olla värinöitä. Oireet pahenevat eläintä kosketettaessa. Se tulee jäykäksi ja 
vähitellen hoippuvaksi (stagger). Tetaniassa eläin on lateraalisessa kylkimakuuasennossa, ja 
sillä on opistotonus. Raajat tekevät raviliikkeitä, eläimellä on takykardia ja takypnea, se on 
hikinen ja lämpö on kohonnut. Hypomagnesemiaan kuuluu usein hyperestesia (varottava 
hoitotilanteessa), eläin on tuskainen ja lopulta tajuton. Ripulia voi esiintyä. Perakuutissa muo-
dossa lehmä kuolee äkkiä, akuutin oireet kehittyvät tuntien aikana tai kohtaus myös voi 
mennä ohi. 

Diagnoosi tehdään anamneesin ja oireiden perusteella. Diagnostiikassa voi käyttää virtsan 
magnesiumin pikamääritystä (Merckin testi). Virtsan magnesiumin pitoisuus on normaalisti 4-5 
mmol/l ja selvässä puutostilassa magnesiumia ei ole virtsassa ollenkaan. Eläimellä voi olla 
hypokalsemia, ja seerumin aspartaattitransaminaasi (ASAT) ja kreatiinikinaasi (CK) voivat olla 
koholla. Diagnoosi on erittäin tärkeä, koska on ehkäistävä karjan muiden eläinten 
sairastuminen. Raadonavauksessa nähdään subperitoneaalisia, subepikardiaalisia ja -
pleuraalisia verenvuotoja. Usein tavataan aspiraatiota keuhkoissa. Post mortem –diagnoosin 
tukena voi käyttää veren (hemolyysi nostaa Mg) tai virtsan magnesiumin määrittämistä. 
Rakosta punktoitua virtsaa voi hyvin käyttää useita tunteja kuoleman jälkeenkin magnesiumin 
määritykseen. CSF:ssä Mg on alhainen (alle 0,4 mmol/l). 

Differentiaaliagnooseja ovat poikimahalvaus, aivoketoosi (erotetaan ketoaineiden 
määrityksellä ja anamneesista), myrkytykset (lyijy), krooninen listerioosi, tetanus, rabies, BSE ja 
vasikan CCN. 
 
Ennuste 
 
Ennuste vaihtelee taudin vakavuusasteen mukaan. Akuutti tapaus, jossa lehmä vielä seisoo, 
vastaa hoitoon lähes 100 %:sesti, makaavista paranee 80 %, jos hoito tulee ajoissa. Jos eläin 
makaa vielä 2 tunnin kuluttua hoidosta, ennuste on huono. Relapsit ovat mahdollisia, ellei 
hoidon yhteydessä anneta magnesiumia myös nahan alle sekä jatkohoitoa per os. Jos plasman 
magnesium on hyvin alhainen (<0,25 mmol/l), noin 15 % sairastuneista jää toipumatta. Poi-
kimiseen nähden myöhemmin sairastuneilla (>1 kk post partum) on huonompi ennuste. 
 
Hoito 
 
Akuutti magnesiumin puute on aina kiireellinen tapaus. Hoitona annetaan magnesiumia ja 
kalsiumia infuusiona suoneen. Hoito tepsii hitaasti, koska magnesium läpäisee veri-aivoesteen 
hitaasti. Voimakkaasti oireilevista potilaista noin 20 % kuolee hoidosta huolimatta. Tavallisesti 
käytetään yhdistelmävalmistetta tai magnesium lisätään kalsiumpulloon. Infuusio on an-
nettava hitaasti, ja aina magnesiumia lisäksi myös s.c. Lehmän hyperestesia on otettava työ-
turvallisuustekijänä huomioon, eikä makaavan lehmän kaulan edessä pidä olla. Ainoa markki-
noilla oleva puhdas magnesiumvalmiste (Sedaman®) sisältää 20 % MgSO4 eli 200 mg/ml. 
Valmistetta annetaan 50-150 ml jaettuna sekä i.v. että s.c. Jatkohoitona on magnesiumoksidi 



NAUTOJEN SAIRAUDET 2005  Magnesiumin saantiin liittyvät häiriöt 4 (4) 
Satu Pyörälä, Tiina Tiihonen 

 
(MgO) 50 g/pv per os 5 vrk ajan tai saatavilla olevat magnesiumtahnat ohjeen mukaan. Mg-
pitoisuudet vaihtelevat eri suoloissa: MgSO 9 % (hapattava suola, käytetty anioni-kationi –
ruokinnassa), MgCO3 29 %, ja MgO 54 % Mg (alkalisoiva, käytetty puskurina) mutta myös 
imeytyminen suoloista vaihtelee, (MgO:n biologinen käytettävyys on noin 35 %). Magnesi-
umsuolat maistuvat pahalta, mutta niitä voi ripotella säilörehulle.  
 
Ehkäisy 
 
Laiduntaminen on aloitettava varovasti ja annettava mielellään kuivaa heinää ennen ulos las-
kemista. Karjan tehostettu magnesiumruokinta aloitetaan ennen laitumelle laskua (2-4 viik-
koa) ja ehdottomasti annetaan magnesiumkivennäistä laidunkaudella. Karjan magnesiumsta-
tuksen voi tarvittaessa tutkia virtsasta tai verestä. Laidunten lannoituksessa on vältettävä K-
ylilannoitusta. 
 
Vasikkatetania 
 
Tila on meillä harvinainen. Syntyessään vasikalla on riittävä magnesiumtase. Vasikkatetania voi 
puhjeta 2-4 kk iässä, jos vasikka on maitoruokinnalla. Vasikka pystyy mobilisoimaan 
magnesiumia luustosta paremmin kuin aikuinen nauta, mikä suojaa sitä lyhytaikaiselta mag-
nesiumin puutteelta. Vasikan kasvaessa magnesiumin imeytyminen heikkenee eli karkeasti 
ottaen mitä toimivampi pötsi, sitä huonommin magnesium imeytyy. Tetaniaan sairastuneet 
vasikat löytyvät useimmiten kuolleena. Oireina ovat hermostuneisuus, ylivireys ja korvien ja 
pään heilutus. Vasikka kävelee jäykästi, puree leukoja ja ”katsoo kaukaisuuteen” ja voi potkia. 
Sillä on laajat pupillat. Ilman hoitoa seuraavat krampit ja kuolema. Hoitona on ruokinnan 
korjaaminen ja Mg-injektio, jos ehditään ajoissa. Post mortem –diagnoosia varten voi mitata 
kalsiumin ja magnesiumin suhteen luussa: 90:1 indikoi vakavaa Mg-puutetta. Raadonavaus-
löydöksenä on pernan, pallean, aortan endoteelin ja endokardiumin kalsifikaatio. Differenti-
aalidiagnoosina on akuutti lyijymyrkytys, Cl. perfringens tyyppi D:n aiheuttama enterotok-
semia, polioenkefalomalasia (CCN), tetanus, A-vitamiinin puute ja meningiitti. 
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