
Turvasta sorkkiin

Vasikoiden muut sairaudet



• Raajasairaudet

• Silmätulehdukset

• Korvatulehdus

• Suun alueen sairaudet

• Ihosairaudet

• Puutossairaudet

• Verivirtsaisuus

• Ruuansulatuskanavan sairaudet

• Heikot vasikat



Vasikoiden raajasairaudet 

- niveltulehdus

• Bakteerien aiheuttamat eli septiset 

tulehdukset

• Yksittäisen nivelen tulehdus

• Moniniveltulehdus

• Ei-septinen niveltulehdus 

• Kasvuhäiriö ja nivelrikko



Vasikoiden raajasairaudet 

- niveltulehdus

• Yksittäisen nivelen tulehtuminen

• Ihon rikkoutuminen → niveltä ympäröivän 

kudoksen tulehtuminen (etupolvi, kinner) →

tulehduksen leviäminen niveleen

• Suora vamma nivelkapselin läpi

• Oireet: vasikka ontuu

• Tulehtunut nivelalue turvonnut

• Ennaltaehkäisynä

• Riittävän pehmeä makuualusta

• Pitävä alusta



Vasikoiden raajasairaudet 

- niveltulehdus

• Moniniveltulehdus

• Tulehdus leviää muualta elimistöstä 

verenkierron kautta (napatulehdus)

• Altistavana tekijänä puutteellinen ternimaidon 

saanti

• Ennaltaehkäisynä 

• Riittävä ternimaidon saanti 

• Puhtaus, hyvä kuivitus

• Infektioiden (napa, keuhkot) hoitaminen ajoissa



Vasikan etupolvet tulehtuneet



Murtumat

• Synnytysavun tai tapaturman seurauksena 

• Karsinan rakenne voi altistaa

• Eläinten ryntäily lisää riskiä

• Oireina voimakas turvotus ja kipu



Murtumat

• Vasikoilla parantuu hyvin, jos iho ja nivelet ehjiä
• kipsaus tai lastoitus, kipulääkityksestä huolehdittava

• lihaeläimillä hoidon taloudellinen kannattavuus?

• sairaskarsina

• Päätös hoitamisesta tai lopettamisesta tehtävä 
nopeasti
• hoidon ennuste

• eläinsuojelulliset näkökohdat

• Usein lopetus ainoa varteenotettava vaihtoehto 
elopainoltaan suurella eläimellä



Kasvuhäiriö

• Kasvavien eläinten 

nivelruston ja luun 

luutumishäiriö

• Esiintyy useilla eläinlajeilla 

mm. nauta, koira, hevonen 

ja sika

• Nopea kasvu altistaa 

• Aiheuttaa kipua ja 

ontumista



Kasvuhäiriön syntymekanismi

• Monisyinen, eri tekijät vaikuttavat yhdessä

• Nivelrusto paksuuntuu, ruston ravitsemus 
häiriintyy ja rustoon syntyy halkeamia

• rustosta voi irrota irtopala nivelen sisälle

• Muutokset ulottuvat rustonalaiseen luuhun

• Nivelnesteen koostumus heikentyy

• normaali nivelneste ravitsee rustoa, toimii 
iskunvaimentajana ja nivelen voiteluaineena



Kasvuhäiriön altistavat tekijät

• D-vitamiinin puutos, kivennäissuolojen 

puutos, kivennäisruokinnan epätasapaino 

(Ca,P)

• Altistavina tekijöinä perinnöllinen taipumus, 

energiaruokinta ja nopea kasvu, liikunnan 

puute, ahtaus

• Rakolattia altistaa niveliä ja kasvulevyjä 

vaurioille 



Kasvuhäiriöt johtavat 

nivelrikkoon
• Oireina 

• Raajojen asentomuutokset

• Jäykät liikkeet 

• Kipu → ontuminen, makailu 

• Nivelturvotus ja pitkien 

putkiluiden päiden 

paksuuntuminen

• Ennaltaehkäisynä 

tasapainoinen ruokinta ja 

kivennäisruokinta sekä hyvät 

olosuhteet
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Raajakoukistuma eli 

jännekutistuma
• Syynä ahtaus kohdussa 

• Lievät koukistumat oikenevat yleensä itsestään, asiaa 

voidaan auttaa pehmeällä makuualustalla ja riittävällä 

liikkumatilalla 

• Voimakkaammat koukistumat: jalkaan lasta venyttämään 

jännettä



Silmätulehdukset

• Hengitystietulehdusten yhteydessä

• Traumat: heinänkorsi tai muu terävä 

raapaisee

• Kuivikkeiden pöly voi ärsyttää

• Tarttuva bakteeritulehdus

• Leviää eläimestä toiseen

• Kärpäset levittävät



Korvatulehdus

• 1-6 kk ikäisillä vasikoilla

• Sisäkorvan tulehdus leviää yleisimmin 

nenä-nielun alueelta

• Hengitystietulehdusten seurauksena

• Likainen ympäristö ja korvien imeskely voi 

aiheuttaa ulkokorvan tulehtumisen

• Korvanlehteen voi muodostua paise 

korvamerkin laiton seurauksena



Korvatulehduksen oireet

• Toispuoleinen sisäkorvan tulehdus 
”halvaannuttaa” tulehtuneen puolen pään 
alueen

• Korva roikkuu

• Pää kallistuu

• Lievä kuumeilu (39,5-40,5 °C)

• Jos tärykalvo puhkeaa, voi korvasta valua 
märkäistä eritettä

• Hoito: Antibioottikuuri 5-7 päivää



Suun sairaudet

• Tulehdukset suun limakalvolla

• Oireet: Syömättömyys, 

maiskuttelu, syljen 

valuminen

• Syyt:

• Vaurio: kasvinosat, 

vierasesineet, 

kemikaalit

• Virus-infektio:

• näppylät ja rakkulat 

turvassa ja suun 

limakalvolla



Kitalakihalkio

• Synnynnäinen kehityshäiriö

• Imeminen ja juominen hankalaa

• Suuonteloon ei alipainetta

• Maito nousee nenäonteloon

• Vasikka lopetettava



Nekrobasilloosi

• Suun haavaumasta tai virusinfektion 

rakkuloista leviävä bakteeritulehdus

• Tulehtuneet haavaumat suussa, paiseet 

kurkun ja poskien alueella

• Tartuntapaine vasikkaryhmässä

• Sairastunut eläin erilleen ja juotto eri tutilla

• Hoito: penisilliinikuuri 



Vasikoiden ihosairaudet

• Bakteeritulehdukset iholla

• Vasikan hangatessa kutisevaa ihoa 

• ulkoloisten aiheuttama kutina

• Makuualueen huono kuivitus tai karkeat 

pinnat rikkovat ihon 

• Nupoutuspaikka tai korvamerkkireikä tulehtuu



Vasikoiden ihosairaudet

• Lantahautumat, 

virtsanpolttamat

• Karvanlähtö 

• Ihon ärtyminen ja 

tulehtuminen 

• Kostea ja lantainen 

makuualusta, ripuli

• Riittämätön 

makuualueen kallistus

• Eläinsuojeluongelma?



Vasikoiden ihosairaudet: 

pälvisilsa
• Ihon sieni-infektio 

(Trichophyton verrucosum)

• Yleisin nuorilla naudoilla

• Zoonoosi - tarttuu ihmiseen 
ja muihin kotieläimiin

• Sieni-itiöt erittäin kestäviä

• Tartunta ostoeläinten 
mukana

• Suomessa tavoitteena 
tautivapaus 

• Saneeraus – rokotus ja 
pesut / desinfioinnit



Pälvisilsa 

• Oireet: 

karvattomat 

harmaanvalkeat, 

pyöreät läiskät 

• Läiskät tyypillisesti 

silmien ympärillä 

ja korvissa

• Ei kutise



Vasikoiden ihosairaudet: 

ulkoloiset

• Väiveet

• Erittäin yleisiä (yli 80 % karjoista)

• Syövät ihoneritteitä ja hilsettä

• Oireina kutina, hilseily  ja huono 

karva, voi olla oireeton

• Hoito ulkoloislääkkeillä 

(paikallisvaleluvalmisteet)



Vasikoiden ihosairaudet: 

ulkoloiset

• Täit

• Harvinaisempia (n. 20 % karjoista)

• Imevät verta → sylki saa aikaan ärsytystä →kutina 

ja ihovauriot

• Pään ja kaulan alue

• Vasikoilla voi aiheuttaa jopa anemiaa

• Hoito ulkoloislääkkeillä (paikallisvaleluvalmisteet)



Vasikoiden ihosairaudet: 

ulkoloiset

• Häntäkapi

• Chorioptes bovis –punkki

• Allerginen reaktio punkin syljelle

• Kutina ja eläinten levottomuus, tummat, karstaiset 

ihoalueet

• Hännän alus ja maitopeili

• Oireileville hoitona ulkoloislääke

• Saneeraus haasteellista



Vasikoiden ihosairaudet: 

ulkoloiset

• Kevättalvella vaivaavat eniten

• Yleiskuntoa heikentävät sairaudet altistavat 
eläimen massiiviselle ulkoloistartunnalle

• Minimoi ulkoloiset:
• Karvojen ajo

• Laiduntaminen

• Kuiva navetta, riittävä ilmanvaihto

• Älä ylitäytä karsinoita

• Vasikkatilojen perusteellinen pesu erän vaihtuessa

• Järjestelmällinen saneeraus



Vasikoiden ihosairaudet

• Ruokintavirheen seurauksena

• ripuli ja ravinteiden imeytymisen 

heikkeneminen

• vitamiinien puutokset: A-vitamiini, 

foolihappo, biotiini

• hivenaineiden puutokset: sinkki, 

kupari, koboltti

• ämpärijuotossa juomarehujen rasvat 

voivat aiheuttaa karvanlähtöä 

turvasta



Vasikoiden puutossairaudet

• Jodin puutos

• Jos emolla ei tiineysaikana ole riittävästi jodia 

saatavilla:

• Heikot / kuolleet, karvattomat vasikat

• Jälkeisten jääminen

• Vasikalla voi olla synnynnäinen struuma

• Kilpirauhasen alue kaulalla turvonnut

• Altistavat tekijät:

• Jodiköyhä maaperä

• Tietyt kasvit

• Kalsium häiritsee jodin imeytymistä



Vasikoiden puutossairaudet

• Lihasrappeuma

• Lihasvauriot seleenin ja E-vitamiinin puutteen 

seurauksena

• Tavallisin nopeasti kasvavilla vasikoilla 2-4 

kuukauden iässä

• Oireina heikkous, huono imeminen, jäykkä 

liikkuminen, lopulta makuulle jääminen

• Luomutiloilla ja seleeniköyhillä alueilla 

seleeninsaannista huolehdittava



Vasikoiden puutossairaudet

• Aivokuoren rappeuma

• Tiamiinin eli B1-vitamiinin puutos

• Tavallisin vasikoilla ja nuorilla lihanaudoilla

• Kehittyy vähitellen tai äkillisesti

• Oireina 
• Lievissä tapauksessa väsymys, ruokahaluttomuus, 

hoipertelu

• Kiihtyneisyys, pakkoliikkeet, sokeus, pään 
vetäminen ylös ja taakse

• Hoidettavissa



Vasikoiden puutossairaudet

• Magnesiumin puutos

• Vasikkatetania

• 2-4 kk ikäisillä vasikoilla, jotka 

maitoruokinnalla

• Oireina hermostuneisuus, ylivireys, pään 

heilutus, jäykkä kävely ja lopulta krampit ja 

kuolema

• Harvinainen Suomessa



Ruokatorven tukkeuma

• Perinteinen ”peruna kurkussa”

• Mikä tahansa massa / esine

• Oireet: ei syö, sylki valuu, levoton

• Jos ruokatorvi täysin tukossa → pötsin täyttyminen 

kaasulla → puhaltuminen

• Hoito: varovainen hierominen ruokatorvesta ylös- tai 

alaspäin

• Työntäminen letkuttamalla

• Jos ei irtoa → jätetään paikalleen ja trokari pötsiin

• Entsyymit pehmittävät



Turvonnut vasikka

• Vatsaontelo pullistunut

• Vaihtoehdot:

• Pötsissä kaasua

• Pötsissä ruokamassaa (heinä)

• Juoksutusmahassa kaasua

• Suolistossa kaasua



Pötsissä kaasua

• Vasikalla yleensä vapaata kaasua

• Tyhjenee letkuttamalla

• Röyhtäily ei onnistu

• Pötsin virhekäyminen (juotto- ja 

ruokintavirheet)

• Pötsin seinämän lamaantuminen

• Hengitystietulehduksen seurauksena 

suurentuneet imusolmukkeet



Kaasu juoksutusmahassa

• Bakteerikasvu mahassa → kaasua

• Rehumassan tai nesteen kertyminen

• Mahan tyhjeneminen häiriintynyt

• Oireet: pullistunut, kovasti kipuileva 
vasikka

– Kuolema 6-48 tunnissa

• Hoito: kaasun poistaminen mahasta 
neulalla



Verivirtsaisuus
• Vesimyrkytys

• Äkillisesti juodaan liikaa kylmää vettä

• Verisolujen turpoaminen ja hajoaminen

• Oireet: vasikka väsynyt, ei kuumetta, verinen virtsa

• Punatauti

• Laiduntavilla eläimillä Itä-Suomessa ja Ahvenanmaalla

• Punkit levittävät Babesia divergens –alkueläintä

• Korkea kuume, ripuli verivirtsaisuus

• Munuaistulehdus, virtsatietulehdus

• Leptospira

• Myrkytykset (harvinaisia Suomessa)

• Raskasmetallit, krooninen kuparimyrkytys

• Kasvit: esim. sipuli



Heikot vasikat

• Päällisin puolin normaalilta vaikuttava 
vasikka, joka esimerkiksi ei pääse jaloilleen 
tai imee heikosti 

• Mahdollisia syitä
• Synnynnäinen epämuodostuma

• Kohdussa tai syntymän jälkeen (navan kautta) 
saatu infektio

• Pitkittynyt ja vaikeutunut synnytys – hapenpuute

• Synnytyksessä saatu pään vamma (aivovaurio)

• Ennenaikaisuus

• Kylmettyminen synnytyksen jälkeen



Heikko vastasyntynyt

• Varmista hengitys

• Poista lima suusta ja 

nenästä

• Vasikan kuivaaminen 

ärsyttää palleahermoa

• Aseta vasikka rintansa päälle

• Ylläpidä vasikan lämpötilaa

• Tarkista napa, nivelet, muut 

mahdolliset vammat

• Ternimaito: jos ei jaksa imeä, 

letkutus pötsiin


