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Vitamiinien ja hivenaineiden puutostilat ja liikasaanti 
 
 
Vitamiinit 
 
Rasvaliukoiset A, D, E ja vesiliukoiset C, B 
 
Nautojen ruokinnan suunnittelussa ovat ensisijaisia energian ja valkuaisen riittävyys, samoin 
korsirehun riittävä osuus. Vasta sitten tarkistetaan kivennäiset ja vitamiinit, joissa sallitaan 
edellistä suurempia poikkeamia. Suomalaisissa oloissa puutteet ovat harvinaisia. Toisaalta 
meillä on pitkä sisäruokintakausi, eivätkä korjuu- ja varasto-olot aina ole optimaalisia, joten 
perusrehujen vitamiinitäydennys voi joskus olla tarpeen. Märehtijän kannalta vitamiineista tär-
keimmät ovat A, D, ja E-vitamiini, vesiliukoisista vitamiineista B-ryhmä, hivenaineista erityisesti 
Se ja Cu. Eläinlääkärin antamat vitamiini-injektiot eivät sovi säännölliseksi vitamiinien 
antotavaksi, ja suun kautta annostelu riittää karjan rutiinissa. Vitamiini-injektiot ovat tarpeen 
sairaiden eläinten tukihoitona ja yksittäistapauksissa. Yksi injektio ei välttämättä sanottavasti 
paranna vitamiini- tai hivenainestatusta veressä, ja näin on havaittu ainakin A-vitamiinin ja 
seleenin kanssa.  
 
A-vitamiini 
 
Kemiallinen nimi on retinoidit (= A-vitamiiniaktiivisuutta omaavat yhdisteet). A-vitamiini on 
kaikelle solujakaantumiselle välttämätön (nopeasti jakaantuvaa solukkoa epiteeleissä, hemato-
poieesi, lymfopoieesi), se suojaa syövältä ja vaikuttaa fertiliteettiin. A-vitamiinin esiasteet, pro-
vitamiinit, ovat karotenoideja, joista tärkein on β-karoteeni. Suomalaisessa tutkimuksessa (Ju-
kola 1994) keskiarvot β-karoteenille olivat lypsylehmillä 13,7 mg/l ja vasikoilla 3,3 mg/l. A-
vitamiinin esiasteita on laidunruohossa ja säilörehussa runsaasti ja heinässä noin 
kymmenesosa siitä. Normaaliruokinnalla (säilörehu) ei tarvita täydennystä. 
Korjuumenetelmistä hapen kanssa kosketuksiin joutuvaa rehupintaa suurentavat menetelmät 
lisäävät karotenoidien hapettumista rehussa, ja etenkin lämpimissä aerobisissa olosuhteissa 
hajoaminen on nopeaa. A-vitamiinin ja karoteenin sulavuuteen vaikuttavat monet tekijät. 
Hyväksikäytetyn A-vitamiinin osuus rehun kokonaisvitamiinipitoisuudesta laskee, kun 
vitamiinin pitoisuus nousee rehussa. Karoteenin hyväksikäyttö lypsylehmällä on keskimäärin 
78 %, mutta vaihtelu on suurta.  Rehun säilönnän yhteydessä huomattava osa karoteenista 
tuhoutuu ja heinän kuivatuksessa sen pitoisuus vähenee ensimmäisten 24 tunnin aikana jopa 
80 %. Kuivatusolosuhteet vaikuttavat tähän merkittävästi. Viimeistään kukintavaiheessa 
kaadetussa heinässä, joka ei kuivatuksien aikana ole saanut sadetta eikä voimakasta 
auringonpaistetta, on huomattava osa karoteenista jäljellä. Siemenasteella kaadetussa, 
sadetta tai voimakasta auringonpaistetta saaneessa heinässä on hyvin vähän karoteenia. 
Huomattava osa karoteenista ja A-vitamiinista saattaa hajota pötsissä (40-70 %). 

Monet tekijät lisäävät A-vitamiinin tarvetta, muun muassa elimistön stressitilat, kuten 
runsas maidontuotanto ja tiineys. Märehtijöiden A-vitamiinin saanti on kokonaan karoteenin 
varassa. Rehusta saatu A-vitamiinimäärä riippuu myös siitä, kuinka tehokkaasti karoteeni 
kyetään konvertoimaan A-vitamiiniksi. A-vitamiinin pääasiallinen varasto on maksassa, josta 
sitä voidaan mobilisoida pitkiäkin aikoja. Hyvällä laitumella lehmä kykenee muutamassa 
kuukaudessa keräämään niin suuret varastot, että ne riittävät 4-6 kuukautta. Vastasyntyneillä 
vasikoilla ei ole kunnollisia varastoja, mistä syystä on tärkeää, että ne saavat ternimaitoa 
muutamien päivien ajan.  
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Puute 
 
Vasikoilla A-vitamiinin tarve lisääntyy ripulissa ja muissa infektiotaudeissa. Tyypillisimmät A-
vitamiinin puutosoireet kaikilla naudoilla ovat hämäräsokeus ja runsas silmävuoto. Eläimen 
silmäkulmat keratinisoituvat, infektoituvat ja ulseroituvat. Nuorilla eläimillä voi puute 
aiheuttaa myös täydellistä ja pysyvää sokeutta. Puutoksen oireena on myös hidastunut kasvu, 
alentunut ruokahalu, ripuli ja ihomuutokset kuten karkea karvapeite ja hilsehtivät ruskeat 
läikät iholla. A-vitamiinin puute altistaa infektioille ja plasman matalalla A-vitamiinitasolla on 
esimerkiksi todettu yhteys utaretulehduksen kanssa. Puute heikentää tiinehtyvyyttä. Jos tiineet 
lehmät kärsivät puutoksesta, on seurauksena abortteja ja epämuodostumia (silmäanomaliat), 
tai jos tiineys jatkuu loppuun asti, vasikat saattavat syntyä sokeina tai kuolleina tai niin heik-
koina, etteivät ne jaksa nousta eivätkä imeä.  

A-vitamiinin tarve on suurimmillaan tiineyden aikana ja poikimavaiheessa. Puutokselle 
altistavia tekijöitä ovat esimerkiksi pitkät kuivat kaudet, jolloin ruoho kuivettuu (epätodennä-
köistä Suomessa) tai hyvin väkevä ruokinta. Lievät A-vitamiinin puutokset naudoilla 
talvisaikaan ja keväällä lienevät meilläkin mahdollisia.  

Elimistön A-vitamiinistatuksen määrittämiseksi voidaan mitata maksan ja plasman A-vita-
miinipitoisuutta. Plasman A-vitamiinipitoisuus ei ole hyvä indikaattori, koska maksan varastot 
ylläpitävät veressä normaalia tasoa hyvin pitkään. Jos plasman A-vitamiinipitoisuus on alhai-
nen, tämä kuitenkin osoittaa, että myös rehussa on vähän A-vitamiiniaktiivisuutta. Vasikoilla 
puutosrajana 20 µg/100 ml ja vakavan puutoksen 10 µg/100 ml. Lihakarjalla raja-arvo on noin 
40 µg/100 ml. 
 
A-vitamiinilisäys 
 
Lehmät saavat A-vitamiinia täysrehuissa tai tiivisteissä sekä kivennäissekoituksissa. Käytössä 
olevat A-vitamiinipreparaatit ovat pääasiassa synteettisiä valmisteita. A-vitamiinin saannin 
varmistaminen on tärkeää olosuhteissa, joissa tarve on kasvanut. Lisäystä suositellaan aina 
sisäruokintakaudella sekä sairauksien ja muiden stressaavien olosuhteiden yhteydessä 
varmuuden vuoksi. Injektioina annettavaa A-vitamiinilisäystä suositellaan sairaille eläimille 
tukihoitona, etenkin nuorille, infektioita sairastaville vasikoille (varastot vähentyneet) sekä suo-
listohäiriöisille (imeytyminen lakannut). Vitamiini-injektio on aina annettava mahdollisimman 
aseptisesti, muuten voi tulla pahoja paiseita, ja injektiot on lakisääteisesti annettava kaulan 
lihaksistoon. A-vitamiinin turvallisuusmarginaali on märehtijöillä noin 30-kertainen 
suositeltuun saantiin verrattuna. 
 
E-vitamiini 
 
E-vitamiini on antioksidantti. E-vitamiini on geneerinen nimi tokoferoleille ja tokotrienoleille. 
Biologisesti aktiivisin on alfa-tokoferoli. E-vitamiini tuhoutuu helposti hapen vaikutuksesta. 
Sen hävikki on vähäistä säilörehuksi teossa, mutta huomattavaa heinässä. Hyvä säilörehu on 
ylivertainen E-vitamiinin lähde, vilja taas on huono. 
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Kuva 11. Epähygieenisesti 
annetun vitamiini-injektion 
aiheuttama flegmoni lehmän 
etujalassa. Lehmä jouduttiin 
lopettamaan. 

 
 
Kuumakäsittely ja jauhaminen tuhoavat E-vitamiinia. Lypsylehmä saa tarpeeksi E-vitamiinia, jos 
se syö 3 kg säilörehun kuiva-ainetta (tai hyvää heinää 9-10 kg) päivässä. Veressä ainoa 
huomattava komponentti on alfa-tokoferoli, joten sen mittaus veressä periaatteessa riittää. 
Vastasyntyneellä vasikalla on matala E-vitamiinin taso veressä, mutta se saa sitä kolostrumissa 
runsaasti (kolostrumissa seleeniä 1,9 mg/l, maidossa 0,3 mg/l). Vastapoikineilla E-vitamiinitaso 
laskee ja samoin laidunkaudella, mutta tällä ei käytännössä ole merkitystä. Suomalaisessa 
tutkimuksessa 1990-luvun alussa vasikoilla havaittiin kriittisen rajan alittavia arvoja. E-vitamiini 
toimii antioksidanttina yhdessä seleenin kanssa, ja niiden puute aiheuttaa lihasrappeutuman. 

Amerikkalaisessa, yli tuhat lehmää käsittäneessä tutkimuksessa annettiin lehmille E-
vitamiini- (3000 IU) tai plasebo-injektio viikkoa ennen poikimista. E-vitamiinilla ei havaittu 
mitään vaikutusta puerperaaliajan sairauksiin (jälkeisten jääminen, mastiitti, metriitti, 
juoksutusmahan kierre, sorkkakuume). Vain lehmillä, joilla oli marginaalinen E-vitamiinin 
puute, vitamiinilisä hieman vähensi jälkeisten jäämisen riskiä, mutta muihin sairauksiin ei 
ennaltaehkäisevää vaikutusta havaittu.  
 
D-vitamiini 
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D-vitamiini on hormonin 1,25-dihydroksikolekalsiferolin prekursori: D2-vitamiinia on rehussa 
ja D3-vitamiinia ihossa. D-vitamiinin varastot maksassa ovat paljon pienemmät kuin A-vita-
miinilla ja D varastoituu vain veressä ja rasvassa. Ravinnon vaatimukset D-vitamiinin suhteen 
ovat suuremmat kuin A-vitamiinilla. Korkea maidontuotos lisää D-vitamiinin tarvetta, samoin 
tiineys. D-vitamiinia erittyy maitoon jokseenkin vähän. Tyypillinen D-vitamiinin lähde on hy-
vänlaatuinen heinä, esikuivaamattomassa säilörehussa ei sitä ole. Pitoisuus vaihtelee suuresti 
laatuvaihteluiden mukaan. Auringonvalossa syntetisoituu päivässä endogeenisesti lähes lypsy-
lehmän tarve. Osa D-vitamiinista hajoaa pötsissä (D2 helpommin kuin D3). D-vitamiini imeytyy 
ohutsuolesta tehokkaasti, ja aktivoituu maksassa tai munuaisissa. D-vitamiini osallistuu kal-
siumin metaboliaan elimistössä. 
 
Puute 
 
Riskiryhmiä ovat sisällä maitojuotolla olevat pikkuvasikat, sisällä huonolla korsirehulla olevat 
lihanaudat sekä lypsylehmät kevättalvella. Runsas väkirehuruokinta saattaa lisätä D-vitamiinin 
hajoamista pötsissä, kuten se lisää A- ja E-vitamiinin hajoamista. D-vitamiinista syntyy puutetta 
lähinnä rasvan absorption heiketessä kuten vasikkaripulissa ja parasiitti-invaasioissa, primaari-
puute on harvinainen. D-vitamiinin tarve kasvaa, jos Ca:P suhde ei ole optimaalinen; myös kal-
siumin ja fosforin puute lisää D-vitamiinin tarvetta. 

Klassisesti puute aiheuttaa osteomalasian aikuisilla ja riisitaudin (rickets) vasikoilla. Oireita 
ovat myös huono ruokahalu ja kasvu, alentunut maidontuotos ja hedelmällisyys. Luu ei mine-
ralisoidu. Pitkien luiden metafyysit ja kasvualueet turpoavat, erityisesti distaalinen metatarsus 
ja -karpus, sekä vuohinen ja ruununivelen tienoo. Turvonneet alueet aristavat. Luu-rusto-liit-
tymissä näkyvät tyypilliset "helminauhat".  

Riisitaudin diagnoosi tehdään anamneesin ja kliinisten oireiden perusteella. Oireena on 
ontuminen, laihtuminen, jäykkyys, luu-rustoliitosten turvotus,”helminauha” kyljessä sekä 
kasvun huonontuminen. Verinäyteestä nähdään matalat Ca ja P ja korkea alkaalinen 
fosfataasi (AP).  

Differentiaalidiagnooseja ovat niveltulehdus sekä epifysiitti (physeal dysplasia), joka johtuu 
kasvuruston kehityshäiriöstä ja voi olla seuraus epätasaisesta tai liiallisesta painorasituksesta. 
Fosforin puute saattaa johtaa samanlaiseen taudinkuvaan kuin D-vitamiinin puute (osteoma-
lasia) ja oireina on ontuminen, murtumat, laihtuminen, jäykkyys ja luukato. Tilaa ei ole tavattu 
Suomessa. 

D-vitamiinin liikasaanti (injektiona) voi johtaa pehmeiden kudosten mineralisaatioon, joka 
on seurausta hyperkalsemiasta. Tätä tavataan muissa maissa poikimahalvauksen 
ennaltaehkäisynä käytettyjen D-vitamiiniruiskeiden seurauksena. 
 
B-vitamiinit 
 
B-vitamiineja on perinteisesti laskettu olevan 11. Ne ovat vesiliukoisia, eivätkä juuri varastoidu 
eli jatkuva saanti on tarpeen. Märehtijä on periaatteessa riippumaton ulkoisesta saannista, 
koska pötsi muodostaa B-vitamiineja. B-vitamiinien saanti rehussa on tarpeellista vain nuorille. 
Niasiinilla on kuitenkin havaittu positiivinen vaikutus maidontuotantoon. B1 eli tiamiinin 
puutetta tavataan lehmillä happaman indigestion yhteydessä ja etenkin nuorkarjalla se 
aiheuttaa lisäksi kerebrokortikaalisen nekroosin (CCN). Ruuansulatuskanavan sairaudet, loiset 
ja myrkytykset voivat myös aiheuttaa puutosta. Pitempään syömättömille olleille naudoille 
sekä pötsihäiriöissä suositellaan B-monivitamiinivalmisteita. Vastoin yleistä käsitystä B-vi-
tamiinivalmisteet eivät lisää ruuansulatuskanavan motoriikkaa. B12–vitamiinia, joka tarvitsee 



NAUTOJEN SAIRAUDET 2005 Vitamiinien ja hivenaineiden puutostilat ja liikasaanti 5 (11) 
Satu Pyörälä, Tiina Tiihonen 

 

 

kobolttia (syankobolamiini), on oltava jatkuvasti rehussa, mutta sitä varastoituu kyllä myös 
maksaan.  
 
CCN (kerebrokortikaalinekroosi, polioenkefalomalasia PEM) 
 
Etiologia ja esiintyminen 
 
Märehtijät saavat yleensä tiamiinin (B1-vitamiini) pötsimikrobiston valmistamana. Tiamiini ab-
sorboituu hyvin ja varastoituu tiamiinipyrofosfaattina. Aivoissa se mm. osallistuu koentsyyminä 
hiilihydraattimetaboliaan. Tiamiinin puutos johtuu tiaminaasin tuotannosta, joka voi olla seu-
rausta pötsiflooran häiriöstä. Eräät bakteerit (Bacillus tiaminolyticus, Cl. sporogenes) tuottavat 
tiaminaasia ja lisäksi tiamiinin antagonistia ja häiriö liittyy runsaaseen väkirehuruokintaan. 
Tiaminaasi voi myös olla kasveista peräisin ja tällaisia kasveja ovat suokorte ja sananjalat. 
Kasvin tunnistamiseksi on huomattava, että suokortteen haaran ensimmäinen nivelväli on aina 
varren lehtituppea lyhyempi ja peltokortteella on päinvastoin. Lehmä yleensä karttaa suokor-
tetta. 
 
Oireet ja diagnostiikka
 
CCN on tavallisin vasikoilla ja nuorilla lihanaudoilla. Aluksi on usein ripulia. Sitten seuraa 
tylsyys, opistotonus, strabismus (silmän deviaatio, jota potilas ei kontrolloi eli karsastus), sa-
livaatio, sokeus ja hampaiden kirskunta. Eläin makaa. Diagnoosi tehdään anamneesin ja klii-
nisten oireiden perusteella. Koehoito B-vitamiinilla kannattaa tehdä. Raadonavauksessa näh-
dään aivopetekkioita, iskeemistä nekroosia ja turvotusta.  

Differentiaalidiagnooseina on meningiitti, listeria, maitovasikan hypomagnesemia 
(harvinainen), nääntyminen sekä hermo-oireinen kokkidioosi. 
 
Hoito 
 
Potilaalle annetaan tiamiinia (10-15 mg/kg kolmesti päivässä, TID) sekä B-
monivitamiinivalmistetta. Jatkohoitona on tiamiini 10 mg/kg  6 t välein. Tukihoitona voi antaa 
kortikosteroideja sekä diureettia. Jatkohoitona ja profylaksiassa tiamiinijohdokset per os ovat 
hyviä, koska vitamiini saadaan suoraan pötsiin. Vanha konsti on tavallinen leivinhiiva suun 
kautta. Ennuste on kohtalainen tai hyvä. Jopa sokeat eläimet voivat parantua ja saavat 
näönkin osaksi tai kokonaan takaisin. Eläin toipuu lievässä tapauksessa 6-8 tunnissa. Vaikeaa 
tapausta kannattaa hoitaa 3 päivää, mutta jos oireet jatkuvat sen jälkeen, eläin on 
lopetettava.  
 
C-vitamiini 
 
C-vitamiinin puutetta ei esiinny käytännössä karjalla, koska pötsi huolehtii sen tuotannosta. 
Märehtijöillä ei ole tarvetta C-vitamiinilisään. 
 
Hivenaineet 
 
Hivenaineita on 15 oleellista, mutta naudan ravitsemuksessa huomattavia ovat vain, jodi, ko-
boltti, kupari, mangaani, seleeni, sinkki ja vasikoilla rauta. 
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Jodi, I 
 
Jodi on osana kilpirauhashormonissa ja 70 % elimistön jodista on kilpirauhasessa. Jodin puu-
tetta ilmenee, jos rehu on tehty jodiköyhässä maaperässä. Harvinaisessa tapauksessa rehussa 
voi olla goitrogeenejä (Brassica-kasvit ja pellavansiemen estävät kilpirauhasen jodinottoa). 
Runsas kalsium rehussa estää jodia. Jodin puute aiheuttaa struuman, mutta myös erinäisiä 
muita häiriöitä, kuten reproduktiohäiriöitä, heikkoja ja karvattomia vasikoita, jälkeisten jää-
mistä ym. Jälkeläisellä on synnynnäinen struuma, jos emolla ei ole riittävästi jodia saatavilla. 
Puute ilmenee useimmin pikkumärehtijöillä. Jos käytetään kaupallisia mineraalisekoituksia tai 
jodisuolaa nuolukivessä, puutetta ei esiinny. Diagnoosi tehdään biopsiasta (kilpirauhaskudok-
sen hyperplasia), ja hoitona on jodi (kaliumjodidi) Vasikan annos ei saa ylittää 25 mg/kg (tok-
sista).  

Jodin puutoksen differentiaalidiagnooseina on “weak calf” –syndrooma (huonosti 
ruokittujen emojen heikot ja ennenaikaiset vasikat) sekä kongenitaaliset defektit. 
 
Kupari, Cu 
 
Kupari osallistuu useisiin fysiologisiin toimintoihin kuten hemoglobiinin muodostus, raudan 
kuljetus ja hematopoieesi. Kuparipitoinen ceruloplasmiini on entsyymi, jota tarvitaan raudan 
hyväksikäytössä. Kupari on tärkeä reproduktiolle (melatoniinin muodostus), keratiinin muo-
dostumiselle (karva) ja osteoblastien kehittymiselle. Maksa varastoi 40-70 % eli maksabiopsia 
on hyvä Cu-statuksen indikaattori. Maidossa on kuparia 0,16 mg/kg. Lehmällä vain 2-10 % 
rehun kuparista absorboituu. Vasikalla on syntyessään korkea Cu-pitoisuus maksassa ja vas-
tasyntyneellä kupari imeytyy vielä hyvin (80 %). Perusrehuilla Cu riittää 20 kg maidon-
tuotokseen. Imeytymistä antagonisoivat rikki, kadmium, sinkki, rauta ja elohopea.  
 
Puute 
 
Naudat ovat alttiimpia puutokselle kuin lampaat. Kuparin puutos aiheuttaa karvapeitteen pig-
mentin vaalentumista ja koostumusmuutoksia (silmälasit), vasikalla kasvun viivästymistä, os-
teoporoosia ym. luustomuutoksia, ataksiaa ja jäykkää liikkumista, ripulia, anemiaa sekä "nuo-
lutautia". Cu-puutteisten lehmien vasikoilla voi olla ripulia ja taustalla on mahdollisesti immu-
nosupressio. On näyttöä siitä, että kuparin puute altistaa tulehduksille, ainakin mastiitille. Toi-
saalta lisäkuparista ei ollut etua kokeellisessa mastiitissa. Puutos on myös yhdistetty 
fertiliteettihäiriöihin: puberteetin viivästyminen, kystat, ovulaatiohäiriöt ja tiinehtymisen 
heikentyminen. 

Seerumin taso ei ole luotettava Cu-statuksen mittari, mutta se voi toimia suuntaa-
antavana (normaaliarvot 0,7-1,5 ppm, 0,5 ppm ilmaisee puutetta). Maksan biopsia on 
luotettava (alle 25-30 ppm: puute marginaalinen, alle 5-10 ppm: selvä puutos).  
 
 
Kuparin puutteen hoito 
 
Cu-puute hoidetaan mieluumin per os kuparisuoloilla. Kuparikelaattivalmisteiden injisointi voi 
aiheuttaa ns. kylmäabskessin, eivätkä ne ole tarpeen kuin ehkä poikkeuksellisesti, vaikeassa 
puutoksessa jonkun yksilön kohdalla. Kupari-injektioilla on monia haittavaikutuksia kuten 
injektioärsytys, eikä valmisteita ole meillä markkinoilla. Kuparisulfaatti on antibakteerinen aine 
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ja voi depressoida pötsiä. Kuparin puutteen hoidossa suositeltu maksimi on 2 
g/CuSO4/eläin/pv. 
 
Myrkytys 
 
Kuparitasot 200-800 ppm ovat toksisia lehmille. Akuutti myrkytys ilmenee oksentamisena, sa-
livaationa ja koliikkina. Sitten seuraavat kouristukset, halvaus, kollapsi ja kuolema.  
 
Koboltti, Co 
 
Kobolttia tarvitaan mm. B12-vitamiinin synteesiin pötsissä ja syankobolamiini on propionaatti-
metabolialle tärkeä. B12 stimuloi propionaatin metaboloitumista sitraattisyklissä, joten sen 
puute voi olla osana ketoosin synnyssä ja se on mukana myös erytropoieesissa. Koboltin puute 
aiheuttaa anoreksiaa, laihtumista ja kuihtumista, lihasten katoamista, anemiaa 
(normokrominen, normosyyttinen anemia, kuten raudan puutteessakin), karva on karkeaa ja 
väritöntä, eläin nuolee ja picaa voi esiintyä. Puute aiheutuu maaperän ja rehujen liian pienistä 
kobolttipitoisuuksista.  Diagnoosin voi varmistaa maksabiopsiasta (Co) tai seerumista (B12). 
Hoitona on aluksi koboltti per os tai B12 injektiona, sitten ruokinnan korjaus. 
 
Mangaani, Mn 
 
Mangaani on entsyymien osana glukoosin metaboliassa ja osallistuu hormonisynteesiin stimu-
loimalla kolesterolisynteesiä. Rehusta saadun mangaanin hyväksikäyttö on alhainen, ja vain 
noin 14-18 % absorboituu. Maaperän kalkitus huonontaa saantia, samoin Ca- tai P-ylimäärä. 
Mangaani varastoituu munuaisiin, maksaan ja luihin. 
 
Puute 
 
Puute aiheuttaa lisääntymishäiriöitä kuten anestrusta. Vasikoilla seurauksena on kasvun hidas-
tuminen, karvapeitteen vaaleneminen, vuohisten ylimeno ym. osteodystrofiat ja koordinaation 
häiriöt. Puute ilmenee, jos rehussa on alle 1 ppm mangaania. Veren tai kudosten taso ei ole 
luotettava mittari, kuitenkin maksan ja kokoveren Mn tasot alle 1 ja 0,005 ppm viittaavat 
puutokseen. Mn on melko vähän toksista karjalle. 
 
Molybdeeni, Mo 
 
Molybdeeni on kasvien tärkeä typen käytön edistäjä. Märehtijöillä sillä ei ilmeisesti ole oleel-
lista funktiota, mahdollisesti se osallistuu pötsissä nitraatin konvertoimiseen nitriitiksi. 
Molybdeenin merkitys on siinä, että se antagonisoi kuparia. Mahdollisesti liikasaanti vähentää 
kasvua häiritsemällä proteiini, rauta- ja fosforimetaboliaa. 
 
Seleeni ja E-vitamiini 
 
Seleeni, Se 
 
Seleeni on antioksidantti. Veren seleenistä 73 % on verisoluissa, ja glutationiperoksidaasi-ak-
tiivisuudesta 98 % on seleenistä. Jos karjan seleeninsaanti on kunnossa, pikkuvasikoilla ha-
vaitaan korkeita seleenitasoja, koska sikiöön rikastuu seleeniä ja ternimaidossa sitä on myös 
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paljon. Seleeniä on metallista, orgaanista ja epäorgaanista. Metallinen seleeni ei liukene ve-
teen, eikä siksi ole käyttökelpoista. Seleniitti ja selenaatti ovat tavallisia seleenilähteitä, jotka 
nostavat glutationiperoksidaasiatasoa enemmän kuin seleenimetioniini, joka taas nostaa li-
hasten seleenipitoisuutta enemmän. Seleenilannoitus on ollut Suomessa käytössä vuodesta 
1984, jonka jälkeen maataloustuotteiden Se-pitoisuus on noussut huomattavasti. Seleeni 
säilyy kuivaviljassa hyvin, märkäsäilötyssä huonosti. Lannoitusta on vähennetty vuodesta 1990 
mahdollisten maaperävaikutusten takia. Naudanlihan Se-pitoisuus nousi -90-lukuun mennessä 
10-kertaiseksi verrattuna 1970-luvun tasoihin. Happamat ja rikkipitoiset maat ovat usein 
seleeniköyhiä ja rikki estää seleenin hyväksikäyttöä. Suositeltu epäorgaanisen seleenin saanti 
lehmille on 0,1 mg/kg/KA (Yhdysvalloissa jopa 0,3 mg/kg/KA). Nykyisin tämä ylittyy, jos 
seleeniä annetaan kivennäissekoituksissa, ja seleenilisä olisi tarpeen vain nuorkarjalle. 
Suomalaisessa tutkimuksessa 1990-luvulla kokoveren Se-pitoisuus oli kaikissa materiaaleissa 
(yhteensä 53 karjaa ja yli 800 lehmää) täysin riittävä. Luomutiloilla eläimillä voi olla puutetta 
seleenistä. Vasikoilla seleenilisä on tarpeen, kunnes ne kunnolla märehtivät ja syövät riittävästi 
säilörehua. 
 
E-vitamiinin ja seleenin puute 
 
Puute aiheuttaa lihasrappeutuman (NMD = nutritional muscular degeneration, white muscle 
disease). Seleeni ja E-vitamiini ovat synergistisiä taudin estossa ja tärkeimmältä vaikuttaa se-
leeni. Lihasrappeuma on perakuutti tai subakuutti myodegeneratiivinen tauti sydän- tai luu-
rankolihaksissa. Tauti on yleisin nopeasti kasvavilla vasikoilla, tavallisimmin 2-4 kk ikäisillä 
kesällä ja laidunkauden alussa. Aikuisella karjalla tavataan myös tautia, mutta ei Suomessa. 
Eläinlääkäreiden kuukausi-ilmoituksessa meillä vuosittain ilmoitetut ”lihasrappeutuma”-tapa-
ukset ovat kliinisiä diagnooseja, eikä luku siten kuvasta taudin todellista esiintyvyyttä. Seleenin 
ja E-vitamiinin puute on yhdistetty lypsylehmien mastiittiherkkyyteen. Seleenilisää saaneilla 
hiehoilla kliininen mastiitti on vähentynyt, mutta vaikutus on näkynyt vain, jos on ollut todella 
seleenin puutetta. 
 
Oireet ja diagnostiikka
 
Lihasrappeumaa on kaksi muotoa: sydän- ja lihasmuoto. Sydänmuoto on akuutti tai 
perakuutti ja ilmenee äkkikuolemina. Hoidosta huolimatta eläin kuolee noin vuorokaudessa. 
Sydänmuodossa ovat usein myös pallea- ja kylkiluiden väliset lihakset mukana. 
Luurankolihasmuodossa taudinkulku on hitaampi: eläin on heikko ja jäykkä, eikä pysty 
seisomaan, se on lihasköyhä, ja ripulia on usein. Lihakset voivat myös vaikuttaa turvonneilta ja 
kipeiltä, mutta tauti on aina symmetrinen. Joskus eläimellä on kuumetta, johtuen 
myoglobinemiasta ja kivusta. Tavallisimmin vaurioituvat reisilihakset ja lantion seutu ja niska, 
pikkuvasikalla joskus kieli ja poskilihakset. Sairaat vastaavat hoitoon 3-5 päivässä. Veressä ovat 
lihasentsyymit (ASAT ja CK) kohonneet selvästi. Myoglobinuriaa tavataan varsinkin 
vanhemmilla potilailla. Raadonavauksessa nähdään bilateerinen lihasdegeneraatio, vaaleat, 
kirjavat, kuivat lihakset, lihastenvälinen ödeemi, fibroosia ja joskus kalkkeutumia. Tavallisesti 
reidet ja sydän ovat rappeutuneet. 

Differentiaalidiagnooseina on septikemia, pneumonia, toksemiat, ripulit, neurologiset 
taudit, artriitit, parasiittitaudit ja murtumat. 
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Kuva 12. Lihasrappeutuma 
liharotuisella vasikalla. Kieli 
roikkuu suusta. 

 
Hoito 
 
Seleeni- E-vitamiini -injektiot i.m. kaulan lihaksistoon ja per os koko eläinryhmälle. 
 
Seleenin saannin määritys 
 
Seleenin saantia tutkitaan määrittämällä kokoveren seleenipitoisuudet: 0,01 - 0,04 mg/l on 
puutoksen raja ja hyvä taso on > 0,07 mg/l. Käytännössä karjan Se-status selviää, kun tutki-
taan yksi ummessaoleva lehmä, yksi loppulypsyssä oleva lehmä ja yksi huippulaktaatiossa 
oleva lehmä. Tavoitetasona Yhdysvalloissa pidetään 0,2 ppm (eli mg/l), Suomessa nuorkarjalla 
0,1 mg/l. E-vitamiini eli alfa-tokoferolitaso 4 mg/l seerumissa on riittävä ja alle 1,5 mg/l viittaa 
puutokseen. 
 
Se-myrkytys 
 
Seleeni on melko toksista, eikä sen turvallisuusmarginaali ole kovin leveä. Dieetissä >5 ppm on 
vaarallinen pitoisuus (ehkä jo 2 ppm). Veressä >2 ppm viittaa myrkytykseen. Melko pieni yli-
annostus (overoptimal) voi heikentää immuunivastetta! Seleeni voi kertyä kasveihin. 
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Akuutti seleenimyrkytys on hyvin harvinainen, ja oireena on sokeus, depressio, koliikki, 

paralyysi ja kuolema. Kroonisessa myrkytyksessä nähdään laihtuminen, kuihtuminen, karvan 
lähtö hännän päältä, sekä sorkkien epämuodostumia. Myrkytys voi olla teoriassa mahdollinen, 
jos annetaan toistuvia injektioita jollekin potilaalle. 
 
Sinkki, Zn 
 
Sinkki on keratinisaatiossa mukana ja sillä on myös rooli entsyymiaktivaattorina. Maidossa on 
normaalisti sinkkiä 4,2 mg/kg (ppm), ja ruokinta voi nostaa tasoa aina 8 ppm asti. Interaktiota 
muiden mineraalien kanssa esiintyy: korkea Ca ja P häiritsevät imeytymistä ja Cu, Fe, Mo häi-
ritsevät metaboliaa. Lehmä säätelee sinkkimetaboliaansa saannin mukaan ja sinkin 
imeytyminen voi vaihdella välillä 10-80 %. Sinkin puute voi olla primaaria tai interaktioiden 
(Ca, Fe) aiheuttamaa. Soijassa oleva fytaatti voi lisätä Zn-puutteen riskiä.  
 
Puutteen diagnoosi 
 
Puute aiheuttaa erilaisia häiriöitä reproduktiossa, puberteetin viivästymistä ym, mutta tyypilli-
simmin iho-oireita eli parakeratoosia (ihon paksuuntuminen), alopesiaa (erityisesti hännän 
juuri, turpa, raajat) eli niin sanottua ”häntäkutkaa”. Vasikoiden kasvu hidastuu. Puutosta voi 
olla sekä vasikoilla että lehmillä.  

Sinkin puutetta voi diagnosoida määrittämällä Zn-tason veressä: seerumin Zn > 0,8 ppm 
on varmasti riittävä. Hoitona on sinkkilisä ja ruokinnan korjaus. Sinkkiresepteissä on käytetty 
sinkkioksidia, esim. Zn oxid. 1,5 ja lactos 15,0, ruokalusikallinen päivässä. Vaihtoehtona on 
pelkkä sinkkioksidi tai Zn subcarbonas 50, 0, 1 tl päivässä vasikalle.  
 
Rauta, Fe 
 
Normaalisti naudat saavat rehusta tarpeeksi rautaa, mutta puute on mahdollinen 
pikkuvasikalla, koska rautaa on maidossa vähän. Kokomaidossa on rautaa 0,4-1,6 mg/kg 
kuiva-ainetta. Väkirehussa ja karkearehussa on vastaavasti noin 540 mg/kg ja 
mineraalisekoituksissa yli 1000 mg/kg. Vasikan juomarehuissa on lisärautaa, mutta tärkeää on 
myös tarjota vasikalle korsirehua pienestä saakka. Jos epäillään raudansaannissa puutetta, 
hemoglobiiniarvo on tarkistettava (pitää olla 80-90 g/l). Tavallisesta maidosta vasikka saa 
päivässä vain noin 2-4 mg, ja tarve 4 kk ikäisellä on 50 mg/vrk. Suomessa ei ole sallittua 
kasvattaa ns. juottovasikoita (aneemisia); ”veal calf” -kasvatus tasapainottelee ”white meat” -
tuoton maksimin ja anemian negatiivisen, kasvua hidastavan vaikutuksen välillä. 
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