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Downer-syndrooma eli makuri (ruots. långliggare) 
 
 
Niin sanottu makuri eli downer on lehmä, joka poikimisen vaiheilla makaa rinnallaan, eikä 
makaamisen syy ole selvillä. Joissakin kirjallisuusviitteissä määritelmä kattaa kaikki makaavat 
lehmät, joilla primaari poikimahalvaus on suljettu pois. Diagnoosin, hoidon ja ennusteen 
määrittäminen on vaikeaa ja eläimen huolto työlästä. 
 
Etiologia ja esiintyminen 
 
Downer-syndrooman esiintyvyydestä Suomessa ei ole tietoja. Yhdysvalloissa esitetty luku on 
2/100 lehmää. Korkeatuottoiset vanhemmat lehmät ja kaikki hiehot ovat riskiryhmässä. Cor-
nellin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan sairauden ja vuodenajan tai poikimakerran 
välillä ei ollut yhteyttä, mutta dystokia ja poikimahalvaus altistivat sille (viisinkertainen riski). 
Yhdysvalloissa 5-14 % poikimahalvauslehmistä jää makuulle eli downereiksi.  

Makurien suurimman ryhmän muodostavat poikimahalvaukseen sairastuneet. Downer-
lehmä määritellään lehmäksi, joka on saanut kaksi hoitoa (kalsium-infuusiota), joiden välillä tai 
jälkeen eläin ei käy jalkeilla tai nouse ylös, eli syndrooma kehittyy noin 24 tunnin kuluessa al-
kuperäisestä sairastumisesta. Tyypillinen downer-lehmä on "päästä virkeä", syö jonkun verran 
ja sydänfrekvenssi on usein vähän nopea (80-100). Alalajeina ovat "ryömijä" ja "makaaja". 
Kirjallisuudessa on esitetty noin 45 erilaista syytä lehmän makaamiseen. Jos eläin on jatkuvasti 
kyljellään, ennuste on toivoton. Downer-syndrooman syntymisen syinä ovat vaikean 
poikimisen yhteydessä syntyvät lantiomurtumat ja hermovammat, toksinen mastiitti ja met-
riitti, erilaiset loukkaantumiset, liukastuminen, ojaan tai suohon putoaminen, salaman aiheut-
tama takaruumiin paralyysi, nälkiintyminen sekä sydänlihasvaurio.  

Lihasmuutosten predilektiopaikat ovat takajalkojen kaudolateraaliset lihakset ja reiden 
keskiosa. Nousuyrityksissä vaurioituvat mediaaliset lihakset ja usein myös ligamentum teres. 
Painevauriot lihaksistossa syntyvät nopeasti. Alimpana olleeseen takaraajaan kohdistuva paine 
tasaisella alustalla on riittävä aiheuttamaan vaurioita jo ensimmäisen 4-6 tunnin aikana (is-
keeminen nekroosi). Navetassa lantakourun reuna tai ritilä kyljen alla lisäävät riskiä painevau-
rioille. Lihasrevähtymiä muodostuu vammautuneisiin kohtiin ja seurauksena voi olla jopa 
myoglobinuria. Vaurioalueen soluista vuotaa lihaspunan lisäksi kaliumia. Makaavalle eläimelle 
voi joissakin tapauksissa kehittyä kaliumvaje, joka ilmenee huonosta lihastonuksesta johtuvana 
velttoutena. Eturaajat säästyvät, koska lehmä makaa rinnallaan ja on siten sternumin varassa. 
Sydänlihakseen voi tulla vaurioita (akuutti fokaalinen myokardiitti), joita saattaa olla noin 10 
%:lla downereista. Oireena on takykardia ja arytmia, sydän ei reagoi kalsiuminfuusioon. 
Etiologiassa on mainittu toistuvat, suuret kalkkiannokset, jotka aikaansaavat sydämelle 
toksisen hyperkalsemian.  

Nervus ischiadicus (iskiashermo, sciatic nerve) on takajalan ja lantioalueen tärkein hermo. 
Se haaraantuu N. tibialikseksi ja fibularikseksi. N. ischiadicuksen haaroista N. tibialis on 
päävastuussa lehmän ylösnousun onnistumisesta. Ojentajalihasten toimimattomuus aiheuttaa 
vuohisnivelen jäämisen koukkuun. Raajasta ei ole tueksi, koska sorkka ei osu maahan. Vamma 
syntyy hermoon lantion alueella tai N. tibialikseen reisiluun proksimaalipään kaudaalipuolella. 
Myös N. fibularis voi vaurioitua halvauslehmillä. Usein nähdään myös obturator-hermon hal-
vaantumista (takajalan adduktorien halvaus, ”calving paralysis”). Ischiadicus-paralyysissä koko 
takajalan toiminta ja tunto katoaa (paitsi polven ekstensorit ja lonkan fleksorit) - pelkässä 
obturator-paralyysissä jalan tunto on tallella. Spinaalihalvauksesta tämä erotetaan pe-
daalirefleksin (koukistusrefleksi) avulla. Eläimellä voi olla lisävammoja, kuten lonkan luksaatio. 
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Bilateraalisessa ischiacus-vauriossa lehmä makaa sammakkoasennossa. Lantioalueen vammat, 
joille herkin kohta on sakroileaalisen nivelen alue ja iliumin alue, johtuuvat sikiön (ei 
välttämättä ylisuuren) painamisesta synnytyksessä. Lypsylehmän suoli- ja ristiluun liitos voi 
pettää ja se näkyy portaana selässä: suoliluun (ilium) siivekkeet (tuber sacrale) ovat koholla 
verrattuna selkärankaan. Rektaalisesti sacrum tuntuu alempana, mikä johtaa lantion aukon 
pienentymiseen. Täydellinen luksaatio (ei pysyvää kontaktia luiden välillä) on ennusteeltaan 
huono. Useimmiten nämä eläimet kyllä pystyvät seisomaan. Muita lantioalueen vammoja ovat 
synnytyksessä tullut lantionmurtuma tai reisiluun pään dislokaatio foramen obturatoriin. 
Lymfosarkooma on harvinaisena syynä. Teoriassa hermovauriolehmä voi parantua 
muutamassa viikossa (6 vkoa), mutta on hankala hoidettava, makaavalla ennuste on toivoton. 

Lantion murtumat sekä suoli- ja ristiluun liitoksen pettäminen (”sacroiliac subluxation”) 
ovat yleensä seurauksena väärästä synnytysavusta. Vetolaitetta saisi käyttää vain eläinlääkäri ja 
veto pitää tehdä varovasti. 
 
Diagnostiikka 
 
Huolellinen kliininen tutkimus on oleellinen: ruokahalu, pötsin toiminta, ulostaminen sekä 
takaraajojen tunto ja toiminta. Rektaalitutkimus on makaavalla hankalaa, mutta epäiltäessä 
lantion alueen vammoja, se on tehtävä. Voimakas turvotus raajassa ei ole aina murtuma, vaan 
se voi olla painevammoista syntynyttä ödeemiä. Stetoskoopin avulla tarkistetaan krepitaatio. 
Suoli- ja ristiluun liitoksen pettäminen näkyy portaana selässä: suoliluun (ilium) siivekkeet 
(tuber sacrale) ovat koholla verrattuna selkärankaan. Rektaalisesti tuntuu sacrum alempana, 
johtaen siten lantion aukon pienentymiseen. Subluksaatio paranee, mutta lehmää ei pidä sie-
mentää. Täydellinen luksaatio (ei pysyvää kontaktia luiden välillä) on ennusteeltaan huono.  

Epäiltäessä hypokalsemiaa on mielellään tehtävä kalsiumtesti, jotta vältytään turhalta kal-
siumin antamiselta. Hyperkalsemiasta johtuva myokardiitti saattaa olla kohtalokas. Ruotsissa 
1986 julkaistun tutkimuksen mukaan ”poikimahalvauksen” kolmannella hoitokerralla vain 42 
%:lla lehmistä oli alhainen seerumin kalsiumpitoisuus. Aivo-selkäydinnesteestä voi ottaa 
näytteen (lumbosakraaliaukko), joka auttaa diagnosoimaan infektion tai trauman. Lihasmuu-
toksista kertovat CK ja ASAT, ja CK nousee nopeasti, jos on pienikin lihasvamma. CK:n 
muutokset ovat makurilehmillä olleet normaalitasosta (alle 250 U/l) aina 300 000 U/l saakka. 
CK:n määritys tulisi tehdä pian näytteenoton jälkeen, ASAT saavuttaa maksimin vasta noin 
vuorokauden kuluttua lihasvauriosta. Terveellä naudalla määritystulos on alle 100 U/l 
(puoliintumisaika 50 t koeputkessa). ASAT on jossakin määrin myös maksaspesifinen, mutta 
maksan degeneraatio ei koskaan kohota seerumiarvoja kriisirajoille 500-1000 U/l. Arvoilla > 
1000 U/l on kuitenkin lehmä joskus vielä noussut, joten selvää raja-arvoa ennusteelle ei voi 
asettaa. 
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Kuva 2. Lypsylehmän suoli- ja ristiluun liitoksen pettäminen. Tämä näkyy portaana 
selässä: suoliluun (ilium) siivekkeet (tuber sacrale) ovat koholla verrattuna selkärankaan. 
Rektaalisesti sacrum tuntuu alempana, mikä johtaa lantion aukon pienentymiseen.  

 
Hoito 
 
Nostoyritykset on aloitettava viimeistään toisen makuuvuorokauden aikana. Lehmällä on ol-
tava pehmeä alusta, paras, mutta käytännössä vaikea, olisi hiekka. Lehmää on käänneltävä 2-
3 tunnin välein, ellei se itse käännä kylkeään. Alla ollutta jalkaa taivutellaan ja hierotaan. Jos 
takaraajat leviävät, kun lehmä saadaan ylös, jalat sidotaan vuohisten yläpuolelta 40-50 cm:n 
etäisyydelle toisistaan. Sähköpiiskaa käytetään apuna, kun yritetään saada eläin itse pyrki-
mään ylös aktiivisesti. Hännänjuuresta nostamalla eläintä voi parhaiten auttaa ylösnousussa. 
Lehmän nostolaitteita on käytettävissä useita malleja, ja lehmän ympärille rakennettava vinssi 
ja mahan alla kaksi leveää hihnaa on hyvä. Nostoyritys on ennusteenkin kannalta tärkeä, kun 
tehdään päätös hoidon ja sairasteurastuksen välillä. 
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Kuva 3. Lehmän nosto puhallettavalla 
nostopallolla. 

 
 
 
 

 

Kuva 4. Lehmän nosto vinssiä 
käyttävällä nostotelineellä. 
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Lihasheikkouden syyksi mainittu hypokalemia on turvallisinta hoitaa pääasiassa per os. Hy-
pokalemian oireita ovat pään ja niskan asennon epänormaalius, heikkous, pötsitoiminnan hi-
dastuminen ja takykardia. Kaliumkloridille tyypillinen karvas maku ei lehmää miellytä, joten 
juottaminen tai nieluletkun käyttö on välttämätöntä. Kaliumia on annettava suuria annoksia, 
ja jos eläimellä on hypokalemia, annos on jopa 20-30 g KCl/100 kg päivässä. 
Tulehduskipulääkkeet kuten fluniksiinimeglumiini tai ketoprofeeni hidastavat turvotuksen ja 
tulehdusmuutosten kehittymistä. Analgeettinen vaikutus vähentää kivusta johtuvaa pelkoa 
ylösnousuyrityksissä. Jos makurilla on jokin tulehdustauti, kuten akuutti mastiitti tai metriitti, 
antibioottien käyttöä ei voi välttää. Mastiitti, joka on lievä, ei vaadi antibioottia niin kauan, 
kun lehmä makaa. Lypsyä on yritettävä jatkaa makuullakin. 
 
Ennuste 
 
Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa sadasta makurilehmästä 33 % parani, 23 % teurastettiin ja 
44 % kuoli. Ennuste on epävarma, jos lehmä on maannut (ylhäällä käymättä) yli 2 päivää. Sen 
jälkeen ennuste huononee päivä päivältä. Ennuste on hyvä, jos lehmällä on tyydyttävä ruoka-
halu ja melko terve utare. Omistajan aktiivisuus lehmän huollossa on ratkaisevan tärkeää. 
Kyljellään oleva lehmä on toivoton tapaus, samoin sammakkoasennossa oleva. 
 

 
   

 
 
 
 

Kuva 5. Downer-syndrooma. Lehmä on maannut kovalla alustalla useita viikkoja, 
sillä on makuuhaavoja ja reisilihakset ovat surkastuneet. Tilanne ei saa kehittyä 
näin pitkälle. 

 
 
 
Ehkäisy 
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Lihavuus on altistava tekijä poikimahalvauksen synnylle, ja umpeenmenevän lehmän tulee olla 
kuntoluokkaa 3-3,5. Poikimahalvaus tulisi hoitaa mahdollisimman pian lehmän mentyä ma-
kuulle tai mieluiten sen vielä pysyessä pystyssä. Lehmän makuualustan tulee olla pehmeä ja 
eläintä on käänneltävä tarpeeksi usein. Synnytysavussa oleellista on tilanteen oikea arviointi: 
jos sikiö ei mahdu kohtuudella ulos, sitä ei pidä vetää väkisin. 
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