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■ Absolvēju LLU VMF 2018.gadā

■ Produktīvo dzīvnieku veterinārārsta prakse

■ 11 līgumi jeb aptuveni 4200-4300 liellopi

■ Uzdevums: profilakse nevis ārstēšana

■ Liellopu ķirurģiskās manipulācijas

■ Gaļas krustojuma liellopu ganāmpulka līdzīpašnieks  



Tēmas aktualitāte

■ Visatbildīgākais periods gada ciklā

■ «Atskaites periods» pēc lecināšanas 

■ Veselības risks gan mātei, gan pēcnācējam 

■ Ekonomiski ļoti nozīmīgs process

■ Pieredze un prakse nosaka iznākumu!

■ Veterinārā pakalpojuma pieejamība



Mērķis: viens teļš no govs gadā! 

■ Rentabla uzņēmuma marķieris

■ Pietiekošs materiāls atražošanai

■ Ģenētisks uzlabojums ganāmpulkā

■ Dvīņi – papildus peļņa vai zaudējumi?



Kā šo mērķi panākt?

■ Plānošana

■ Govs veselība

■ Vaislinieka veselība

■ Lecināšana/sēklošana tuvu 100%

■ Apaugļošanas tuvu 100%

■ Dzemdību pieņemšana

■ Jaundzīvnieku veselība 



Dzemdības

■ Populārāka veterinārā manipulācija, kas jādara liellopu īpašniekam

■ Bez sarežģījumiem - iznākums gandrīz vienmēr pozitīvs

■ Sarežģījumi un patoloģijas – prognoze atkarīga no pieredzes



Cietie dzemdību ceļi



Mīkstie dzemdību ceļi



Dzemdību process

■ Augļa stress

■ Stresa hormona kortizola izdalīšanos

■ Progesteronu nomaina estrogēnie hormoni

■ Placentā veidojas prostoglandīni

■ «Atlaižas» cieto dzemdību ceļu saites

■ Dzemdes kontrakcijas



Dzemdību process

■ 1.fāze jeb sagatavošanās stadija: izmaiņas uzvedībā, saišu relaksācija, vulvas

satūkums un apsārtums, pacelta aste (2-6 stundas, telēm ilgāk!)



Dzemdību process

■ 2.fāze jeb augļa izstumšana: vēdera muskulatūras un dzemdes kontrakcijas, augļa 

evakuācija (govīm 30min-4h; telēm 3-6h)



Dzemdību process

■ 3.fāze jeb augļu segas atdalīšanas (līdz 24h)



Apgrūtinātas dzemdības



Apgrūtinātas dzemdības

Nevēlams process, kas nes kolosālus ekonomiskos zaudējumus:

■ Nedzīvs teļš

■ Placentas aizture

■ Metrīts/endometrīts

■ Neauglība

■ Brāķēšana



Apgrūtinātas dzemdības

Teļš, kurš piedzimis apgrūtinātās dzemdībās, salīdzinājumā ar vieglām dzemdībām:

■ 13x lielāka letalitāte

■ 2,5x lielāks risks saslimst pirmajās dzīves dienās

■ 5x lielāks risks saslimst 45 dzīves dienās



Apgrūtinātas dzemdības

■ 50% gadījumi ir pirmās laktācijas govīm

■ 25% gadījumi ir otrās laktācijas govīm

■ <25% vecākām govīm

■ Biežākie iemesli: neproporcionāli izmēri (mātes dzimumceļi : auglis); nepareizā 

augļa pozīcija



Indikācijas dzemdību palīdzībai:

■ 2.dzemdību fāze 30-60min govīm, 1-2h telēm

■ Intensīvas neprogresīvās dzīšanās 

■ Asinis un asiņainie izdalījumi no dzimumorgāniem



Apgrūtinātas dzemdības

■ Manuālā palīdzība

■ Mehāniskā palīdzība

■ Augļa guļas korekcija

■ Augļa repozīcija

■ Fetotomija

■ Keizargrieziens



Vietas sagatavošana

■ Individuāls aizgalds

■ Fiksācijas iespējas

■ Tīrība

■ Pakaiši

■ Aprīkojums 



Govs sagatavošana

■ Nofiksēt

■ Atsiet asti

■ Apmazgāt ar ziepēm

■ Dezinficēt ar povidonjodu



Palīdzības sniedzēja sagatavošana

■ Tīras rokas

■ Priekšauts

■ Cimdi

■ Lubrikants



Normālā augļa guļa



Kāju fiksācija



Kāju fiksācija



Mehāniskie vilcēji



Principi, kas ir jāievēro:

■ Nesteigties, jāļauj govs dzimumceļiem paplašināties

■ Intensīvi jālubricē dzimumceļi, samazinot traumatisko ietekmi 

■ Jāvelk dzīšanās kustību laikā

■ Neizmantot pārāk lielu spēku



Nianses



Nianses



Patoloģiskā augļa guļa



Patoloģiskā augļa guļa



Patoloģiskā augļa guļa



Patoloģiskā augļa guļa



Patoloģiskā augļa guļa



Kad jāsauc veterinārārsts?

■ Nav pārliecības par notiekošo!

■ Izteikti liels auglis

■ Aizdomas par dzemdes torsiju

■ Nepilnīgi atvērts dzemdes kakls

■ Intensīva asiņošana

■ Nokavētas dzemdības

■ Individuālās govs patoloģijas

■ Dzemdību palīdzība nenes rezultātu



Teļa aprūpe

■ Jāieliek pareizā pozā

■ Atbrīvot elpceļus

■ Stimulēt elpošanu un sirdsdarbību

■ Dezinficēt nabu

■ Ziemas laikā – nolikt zem sildelementa

■ Pirmpiena izēdināšana (līdz 2h novērot, vēlāk – palīdzēt)



Biežākas komplikācijas teļiem

■ Augļūdeņu aspirācija

■ Nabas asinsvadu asiņošana

■ Kāju traumas 

■ Galvas tūska

■ Plecu joslas nervu trauma



Govs aprūpe

■ Piedāvāt siltu ūdeni (+enerģētiskie dzērieni)

■ Jānoņem fiksācijas auklas

■ Nodrošināt mieru

■ Oksitocīna injekcija? 



Biežākas komplikācijas govīm

■ Asiņošana no dzimumorgāniem

■ Mīksto audu plīsumi

■ Gūžas kaula lūzumi

■ Dzemdes prolapss

■ Placentas aizture

■ Akūts metrīts

■ Klīnisks endometrīts



Kā novērst apgrūtinātas dzemdības?

■ Ģenētiskā atlase

■ Ēdināšanas nianses

■ Jaunlopu menedžments

■ Savlaicīga brāķēšana



Komentāri no praksēs:

■ Netiek laicīgi pamanīts dzemdību sākums

■ Sasteidzina procesu

■ Nepielieto lubrikantu

■ Nepārliecinās par pareizo guļu

■ Vienošanās ar veterinārārstu



Paldies par uzmanību


