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Optagelse af E-vitamin og K-vitamin:  

Ifølge McDonald et al. (2002) har de fedtopløselige vitaminer (A, D2, D3, E og K) fælles 

optagelsesmekanisme over tarmslimhinden. Ved optagelse i tarmen ”konkurrer” de fedtopløselige 

vitaminer med hinanden, dette betyder ifølge McDonald et al. (2002) at forøget tilførsel af vitamin 

A vil medføre et øget behov for tilførsel af vitamin E, D og K. Ligeledes beskriver Insel et al. 

(2004) at megadoser af vitamin A påvirker optagelsen af vitamin K. 

Ud fra oplysningerne af McDonald et al. (2002) og Insel et al.(2004), mener jeg ikke at det kan 

afvises, at der ved en kraftig overforsyning af E-vitamin kan ske en underforsyning af et eller flere 

af de øvrige fedtopløselige vitaminer, herunder K-vitamin.    

 

Mangel situationer af K-vitamin:  

Nyfødte spædbørn har en risiko for at blive underforsynet med K-vitamin. Der er flere væsentligste 

årsager til dette:   

• Modermælk indeholder meget lidt K-vitamin. 

• Spædbørn huser ikke de tarmbakterier, som ved voksne danner store mængder K-vitamin. 

• Placenta ved mennesker er dårlig til at transporter lipider.  

• Den neonatale lever er ikke i stand til at producere prothrombin.   

(Shils 1999, Insel et al. 2004) 

Jeg har ikke fundet litteratur der beskriver en lignende mangel situation af K-vitamin ved pattegrise, 

men efter min vurdering er der sandsynligvis ikke den store forskel mellem mennesker og grise på 

dette punkt.   

 

Det beskrives at man ved smågrise kan inducere K-vitaminmangel ved at tildele antibiotika i form 

af sulfa, da sulfa dræber de bakterier der naturligt danner K-vitamin i tarmen. Ligeledes er det 

beskrevet at K-vitamin mangel kan optræde i situationer, hvor der fodres med store mængder 

calcium og lidt K-vitamin (McDowell 2000). Ligeledes er det beskrevet at andre bredspektrede 



antibiotika, som f.eks. Neomycin, kan sterilisere tarmen så grundigt, at det kan føre til K-vitamin 

mangel (Shils 1999).     

 

E-vitamins rolle ved blodkoagulationen:  

Ved overforsyning af E-vitamin kan K-vitamins rolle i blod koagulationen bliver forstyrret (Insel et 

al. 2004).  

Ifølge Shils (1999) kan vitamin A og E i farmakologiske doser være antagonist til K-vitamin.   

Ligeledes nævner McDowell (2000) at administration af E-vitamin til rotter, hunde, kyllinger og 

mennesker, som er underforsynet med K-vitamin forøger koagulationsdefekten forudsaget af K-

vitamin manglen. Af Shils (1999) beskrives det, at et højt indtag af vitamin E hos rotter, kan føre til 

forøget K-vitamin behov. Af Corrigan & Marcus (1974) nævnes det at tildeling af store mængder E-

vitamin fører til forlænget prothrombin tid ved dyr.   

Ifølge (McDowell 2000) er det beskrevet af E-vitamin hæmmer blodpladernes aggrationen i grise. 

Ligeledes omtales det, at E-vitamin kan hæmme peroxidationen af arcidonsyre, som er nødvendig 

for at dannelse af prostaglandiner, som er involveret i blodplade aggrationen.     

 

Konklusion i relation til Hans Møller´s case med blødninger ved pattegrise, efter 
tildeling af store mængder E-vitamin til søer:  

 

Ud fra det lille litteratur studie jeg har udført, kan det ikke afvises, at der er en sammenhæng 

mellem store mængder E-vitamin til søer og koagulation insufficiens ved pattegrisene.  

Mulig patogenese: 

1. Soens overforsynes med vitamin E, dette fører til et reduceret optag af vitamin K fra soens 

tarm. Da der er tale om raske dyr, bliver soen ikke klinisk påvirket af den midlertidige 

ændring af optaget af vitamin E og K.   

2. Soen nedsatte vitamin K optag resulterer i endnu mindre udskillelse af K-vitamin i 

mælken. Muligvis forøges E-vitamin udskillelsen i somælken på grund af at soen er 

overforsynet med E-vitamin.  

3. Efter at grisene er blevet overforsynet med E-vitamin og underforsynet af K-vitamin via 

somælken, vælter læsset og grisene kommer til at lide af K-vitamin mangel med 

koagulations defekt til følge. Hvis der er sket en overforsyning af E-vitamin til pattegrisen 

via somælken, kan det ikke afvises at denne overforsyning af E-vitamin har en negativ 



effekt på blod koagulationen. Ligeledes kan overforsyning med E-vitamin også have en 

negativ effekt på optaget af den lille mængde K-vitamin der er tilstede i somælken.  

 

Det skal bemærkes at ovenstående konklusion/patogenes kun delvis er understøttet i litteratur 

afsnitte, de resterende konklusion står udelukkende for forfatterens egen regning.    

Særlig skal det bemærkes at jeg ikke har fundet litteratur der beskriver udskillelsen af E-vitamin til 

mælken, hverken for kvinder eller søer.  

 

Overordnet konklusion må være, at det ikke kan afvises, at tildeling af store mængde E-vitamin til 

søer kan føre til forstyrrelse af blodkoagulationen ved pattegrise, på grund af underforsyning med 

K-vitamin i somælken. Hvis der sker en overforsyning af E-vitamin i somælken, kan denne 

overforsyning have en negativ effekt på blodkoagulationen og en negativ effekt på optaget af K-

vitamin fra tarmen.             
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