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Rasvamaksa, fat cow –syndrooma, hepatoosi 
 
 
Esiintyminen ja etiologia 
 
Rasvamaksa- tai fat cow -syndrooma tarkoittaa vastapoikinutta usein "monivammapotilasta", 
joka on lihava  ja jolla on maksarasvoittuma. Rasvamaksa voi olla myös normaalikuntoisella 
lehmällä, jos se on laihtunut kovasti eli maksan rasvoittumisella on yhteys kuntoluokan nope-
aan laskuun. Fat cow -yksilöt kestävät huonosti puerperaalisairauksia, koska niiden vastustus-
kyky on heikentynyt: ne sairastavat usein jälkeisten jäämistä, poikimahalvausta, hypomag-
nesemiaa, ketoosia, utaretulehdusta, metriittiä ja juoksutusmahasairauksia. Nämä lehmät sai-
rastuvat vakavasti eivätkä vastaa rutiiniterapiaan, ja jos toipuvat, toipuvat hyvin hitaasti. Mak-
sarasvoittuma on poikimisen jälkeen lypsylehmällä jossain määrin fysiologista. Raja fysiolo-
gisen ja patologisen välillä on epäselvä ja tarkin diagnoosi saadaan biopsialla (maksasolut 
laajentuneita, rasvaa enemmän, normaalirakenteet vähentyneet). Seuraavanlainen luokittelu 
voidaan esittää maksan lipidiprosenteista viikon kuluttua post partum: < 20 % lipidejä (< 50 
mg/g maksaa) on normaali, 20-40 % lievä/kohtalainen, ja >35-40 % lipidejä tarkoittaa voima-
kasta rasvoittumaa - lehmät osoittavat oireita maksasairaudesta. Näillä lehmillä ei ole histolo-
gisesti normaalia maksakudosta jäljellä ja niillä on huono ennuste. Maksan rasvoittumisaste 2 
viikkoa pre partum vaihtelee ja huippu on poikimisen vaiheilta 3 viikkoon post partum; 6 kk 
post partum normaali rasvoittumisprosentti on <5 %. 
 

 

Kuva 8. 
Rasvamaksa post 
mortem. 

 
Lievä ja kohtalainen maksarasvoittuma aiheuttaa fertiliteetin laskua ja eläimet tulevat kiimaan 
myöhemmin ja tiinehtyvät huonommin. Fertiliteetin huononemisen etiologia on epäselvä, 
mutta voi liittyä progesteronituotannon heikentymiseen (seerumin kolesteroli on matala, kel-
tarauhanen vaatii kolesterolin ekstrasellulaarilähteen progesteronin tuotantoon). Lihavat lyp-
sylehmät ovat alttiita, koska niillä on energianpuute laktaation alussa. Altistavia tekijöitä ovat 
myös pitkä ummessaolokausi, voimakas tunnutusruokinta ja negatiivinen energiatase poiki-
misen vaiheilla. Yhdysvalloissa on raportoitu lihakarjalla rasvamaksa-syndroomaa tiineyden 
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viimeisten 6 viikon aikana, jos lihavia eläimiä laihdutetaan ja varsinkin, jos niillä on kaksos-
tiineys. 

Märehtijät eivät syntetisoi rasvoja maksassa, joten rasva on peräisin rasvakudoksesta. 
Rasvan mobilisaatio alkaa 2-3 viikkoa pre partum, jolloin tulee negatiivinen energiatase ja 
glykogeenista puute. Vapaat rasvahapot (FFA = NEFA = ei esteröityneet rasvahapot) 
lisääntyvät ja ne on esteröitävä trigyserideiksi tai hapetettava täydellisesti hiilidioksidiksi tai 
osittaisesti asetyyli-CoA:ksi, jolloin ne erittyvät ketoaineina tai asetaattina. Esteröinti tuottaa 
triglyseridejä, jotka varastoituvat maksaan. Poiskuljetusta varten triglyseridit on pakattava 
lipoproteiineihin. Lipoproteiinien tuotanto on vähentynyt (ylipäänsä näiden tuotto märehti-
jöillä on huonoa) verrattuna triglyseridien määrään. Lipidipisarat kertyvät maksasolujen syto-
plasmaan. Kun maksakudos rasvoittuu, seuraa hypoglykemia ja ketonemia, solun mitokond-
riot vaurioituvat ja proteiinisynteesi estyy. 
 
Oireet ja diagnostiikka
 
Spontaani ketoosi (primaari) tulee yleensä 2-3 viikkoa post partum, laktaatiohuipun lähetessä, 
mutta rasvamaksalehmä saa ketoosin heti (sekundaarinen). Kliiniset oireet vaihtelevat: lehmä 
on heikko, ei syö, pötsin motiliteetti alentuu ja maidontuotanto laskee. Joskus nähdään 
hermo-oireita. Lehmä on yleensä ollut hyvin lihava, mutta sairastumisen tienoilla laihtunut. 
Ruumiinlämpö voi olla koholla ja pulssi on yleensä yli 100. Maksan rasvoittuminen voi olla fa-
taalia, seuraa hyperglykemia ja kuolema (maksakooma). Joskus rasvainfiltraatio ulottuu li-
haksiinkin, mistä seuraa heikkoutta ja lehmä makaa. Laihtuminen on tulosta koko kudosten 
mobilisaatiosta.  

Perkussion ja syväpalpaation avulla on mahdollista arvioida maksan kokoa ja mahdollista 
aristusta. Maksan kaudo-dorsaaliosa on kolmen viimeistä edellisen kylkiluun alueella oikealla 
ylhäällä keuhkorajasta kaudaalisesti. Maksan perkussioalue ulottuu kiilamaisesti alas-eteen. 
Täysin vaimea perkussioääni ja alueen ulottuminen 5-10 cm alas 13. ja 12. kylkiluussa viittaa 
maksan suurentumiseen ja epäilys varmistuu, jos maksan reuna palpoitaessa tai per rectum 
ulottuu yli 13. kylkiluun, sekä edelleen, jos maksa on aristava palpoitaessa tai joskus myös 
siten, että eläin välttelee makaamista oikealla kyljellään. Ikterus esiintyy maksavaurion seura-
uksena, naudalla sitä nähdään vaikean maksasairauden yhteydessä. Neulabiopsian voi ottaa 
maksasta 11. ja 12. interkostaalivälistä, tosin maksabiopsia ei ole meillä yleisesti diagnostisessa 
käytössä. 

Maksarappeutumaa potevalla lehmällä on ketonemia ja ketouria. Jos näitä ei ole, 
diagnoosi on hyvin epätodennäköinen. Seerumin glukoosipitoisuus ja magnesium laskevat ja 
bilirubiini nousee. Naudalla ei varsinaisesti ole maksaspesifisiä entsyymejä. Maksaentsyymien 
pitoisuudet voivat nousta, mutta vaikka ne ovat normaalilla tasolla, maksarasvoittumaa ei voi 
poissulkea. Seerumin ASAT on yhdistetty rasvamaksaan ja se on sensitiivinen rasvoittumiselle, 
mutta ei varmuudella diagnostinen. SDH (seerumin sorbitolidehydrogenaasi) on mainittu 
maksafunktion testinä naudalla, mutta sitäkään ei pidetä diagnostisena. LDH (laktaattidehyd-
rogenaasi) voidaan myös mitata, mutta korrelaatio rasvamaksaan on heikko. Gamma-
glutamyylitransferaasi (γ-GT) on maksan tuottamaa ja se eritetään sappeen; pitoisuus 
seerumissa nousee, jos eläimellä on kolestaasi. Bilirubiinin pitoisuus virtsassa kohoaa ja 
leukopenia, neutropenia ja lymfopenia ovat mahdollisia. 

Differentiaalidiagnooseina ovat juoksutusmahankiertymät, poikimahalvaus ja downer-syn-
drooma. 
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Hoito 
 
Prognoosi on huono, jos maksa on hyvin rasvoittunut. Jos eläin on syömätön yli 3 vrk ajan, 
ennuste on toivoton. Hoidon tarkoituksena on korjata energiatasetta, hoitaa 
sekundaarisairaudet ja vähentää rasvan kumuloitumista maksaan, viimemainittuun ei tosin ole 
osoitettu mitään keinoa. Letkulla voidaan antaa nestettä ja propyleeniglykolia ym. per os. 
Hoidossa käytetään myös B-vitamiini -injektioita ja glukoosia i.v. B12-vitamiinin ja koboltin 
tehosta ei ole näyttöä. Kalsium-infuusioiden antamista on varottava. Teoriassa voisi suositella 
lipotrooppisesti vaikuttavia aineita, jotka stimuloivat maksan lipoproteiinituotantoa: 
esimerkiksi koliini on osa fosfolipidin fosfatidyylikoliinia. Kirjallisuudessa on käytetty 
koliinikloridia 25 g 4 t välein per os tai metioniinia 40-60 g per os, mutta mitään tieteellistä 
näyttöä näiden tehosta ei ole, ja suurin osa ainakin koliinista hajoaa, jos sitä annetaan per os. 
Jos ryhdytään intensiivihoitoon, lehmän voi laittaa glukoositippaan (5 % i.v. 2 vrk ajan) ja 
glukoosia annetaan 100-200 mg/kg tunnissa. Kirjallisuus suosittelee lisäksi sinkki-protamiini-
insuliinia kahdesti 12 t välein (annos on niin iso, että hintakin on meillä este), mutta insuliinilla 
ei ole jäämien enimmäismäärä eli JEM (MRL) -arvoa naudalle. Kortikosteroidit ovat 
kontraindisoituja, koska niillä on katabolinen ja myös lipolyyttinen vaikutus eli rasvan hajoa-
minen lisääntyy. Kortikosteroidit myös inhiboivat insuliinia, joka puolestaan inhiboi lipolyysiä 
eli estää vapaiden rasvahappojen vapautumista rasvakudoksesta ja ketogeneesiä. 
 
Ehkäisy 
 
Tärkeää on lehmän lihomisen estäminen. Kuntoluokitusta suositellaan tehtäväksi poikiessa, 
20-40 vrk ja 90-110 vrk post partum sekä ennen umpeenmenoa. Umpeenmenevillä kunto-
luokka on 3-3,5, ei alle 2,5 tai yli 4. Ruokintaan sopivat samat säännöt kuin ketoosin ehkäi-
syssä. On todettu, että propyleeniglykolin antaminen alkaen 10 vrk ennen poikimista ehkäisi 
maksan triglyseridien kertymistä 32 ja 42 % 1 ja 7 vrk post partum verrattuna 
hoitamattomaan ryhmään. Tätä voi suositella riskilehmille, mutta ei rutiinikäyttöön. 
 
 

 

Kuva 9. Laiha lehmä: 
kuntoluokka 1. 
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Kuva 10. Lihava hieho: 
kuntoluokka 4,5. 
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