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Fakti 
• 10 litros jaunpiena ir aptuveni 23 g kalcija, kas ir 6 x 

lielāks par daudzumu nekā satur visa govs asins plazma 
kopumā. 

• Lai apmierinātu milzīgo vajadzību, ir jānodrošina 
laba/pietiekami liela Ca pieejamība.  

• Tas ir iespējams 
– izmantojot depo rezerves - mobilizējot Ca no kauliem, 

– palielinot kvalitatīvas barības uzņemšanu.  

• Gadījumā, ja vajadzība netiek apmierināta, kalcija 
līmenis asinīs pazeminās, izraisot parēzi (piena trieku). 
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UZŅEMŠANA 
 

 

   Ca daudzums asinīs = 3-4,5 g Ca 
 

 

   ATDOŠANA 

Kaulu rezerves Ca no barības 

zarnām 

PIENS Ar urīnu Ar fēcēm 
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Hipokalcēmija & piena trieka 

X-Zelit® 

UZŅEM MAZĀK NEKĀ ATDOD 



Ca vajadzība 

• 1 dienu pirms dzemdībām 
• Sevis uzturēšanai un teļam 18-23 g dienā 

• 1 dienu pēc dzemdībām  
• Jaunpienam, sevis uzturēšanai un pienam - 

50-55 g dienā 

~ 32 g Ca papildus jānogādā asinīs, lai 1. dienā pēc 
dzemdībām nesāktos hipokalcēmija!!! 

Ramberg et al., Am J Phys 1984 
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Ca regulācijas mehānismi 
  

• Paratireoidālie (PT) dziedzeri ir četri mazi 
endokrīnās sistēmas dziedzeri, kas regulē 
kalciju mūsu ķermenī.  

• Paratireoīdie dziedzeri atrodas kaklā aiz 
vairogdziedzera, kur tie pastāvīgi uzrauga 
un regulē kalcija līmeni asinīs. 

• Pārrauga Ca koncentrāciju miega artērijas 
zarā. 

• Jebkura Ca koncentrācijas samazināšanās 
izraisa ātru parathormona (PTH) sekrēciju.  
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Paravairogdziedzeris 
 

X-Zelit® 



 

Paravairogdziedzeris nodrošina, ka:   

 
• kauli pastiprināti piegādā asinīm kalciju,   

• gremošanas trakts, spēj bagātīgāk absorbēt 
kalciju 

• nieres izvada no organisma mazāk Ca un aktivizē 
vairāk D vitamīna 
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Ca regulācijas mehānismi 

• Kalcija metabolismu ietekmē parathormons (PTH), 
kalcitonīns,  D3 vitamīna bioloģiski aktīvā forma, 
zarnas, nieres, aknas, vairogdziedzeris, epitēlijķermenīši 
un, protams, kauli. 

• Kalcitonīns ir hormons, kas galvenokārt veidojas 
vairogdziedzera C šūnās.  

• Kalcitonīna sekrēciju ietekmē Ca līmeņa izmaiņas, tas 
darbojas kā PTH antagonists, tāpēc pazemina kalcija 
līmeni asinīs. 
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D vitamīns 
• Nierēs D vitamīns pārtop hormonā kalcitriolā (aktīvā D 

vitamīna forma).  

• Kalcitriols (D vit.) kopā ar PTH un kalcitonīnu ir atbildīgi par 
kalcija un fosfora homeostāzi.  

• Kalcitriola (D vit.) receptori atrodas tievo zarnu gļotādā, 
kaulaudos un nieru kanāliņos.  

• Saistoties ar tievo zarnu gļotādu receptoriem, kalcitriols (D 
vit.) stimulē to gēnu ekspresiju, kuros ietverta programma, 
kas nepieciešama specifiska proteīna biosintēzei, kas  
nepieciešams Ca transportam no tievajām zarnām asinsritē.  
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Urīnā 

Nieres 

Zarnas 

Kauli 

PIENS 

Urīnā 

Nieres 

Zarnas 

Kauli 

PIENS 
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Cik ātri tas notiek? 
Nierēs 

• PTH samazina Ca zudumu ar urīnu līdz gandrīz “0”’ dažu 
minūšu laikā. Piegādājot asinīs <1 g Ca. 

• Vitamīna D sintēze pieaug : 
  skābā vidē - 10 st. laikā  

  sārmainā vidē - 20 st. 

Zarnās 

• 12–24 st. nepieciešamas D vitamīnam, lai palielinātu to 
proteīnu apjomu, kas iesaistīti Ca absorbcijā.  

Cik daudz Ca nonāk asinīs šādā veidā??? 

Atkarīgs no barībā esošā Ca daudzuma un kvalitātes! 
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Cik ātri tas notiek? 
Kauli 

• Osteolīze: 6-12 stundu laikā var piegādāt asinīm  

sārmainā vidē ~ 9 g Ca  

skābā vidē ~ 15 g Ca  

• Rezorbcija: nepieciešamas 16-96 stundas, lai kļūtu 
pilnībā aktīva, atkarībā no govs vecuma un barības  

 asinīm var piegādāt 800 - 1200 g Ca 
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Kas šie ir 
par 

procesiem? 
Vai tie ir 
bīstami? 



Fakti 

• Kauli ir metaboliski aktīvi un dinamiski audi, kas 
nepārtraukti atjaunojas.  

• Kaulu atjaunošanās cikls ir dinamisks process: 
vispirms notiek kaulu resorbcija, un pēc tās 
veidojas jaunie kaulaudi.  
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Ca homeostāze 

• Kalcija homeostāze ir mehānisms, ar kuru 
organisms uztur pietiekamu kalcija līmeni, lai 
novērstu hiperkalcēmiju vai hipokalcēmiju, kas 
būtiski ietekmē veselību. 
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Kāpēc Ca homeostāze 
nedarbojas visām govīm??? 
 • Vecākās govis zaudē D vitamīna receptorus zarnās  

•  Vecākām govīm ir mazāk aktīvo kaula rezorbcijas vietu 

•  (mazāk osteoklastu), kas spēj ātri reaģēt uz PTH. 

•  ASIŅU pH IETEKMĒ AUDU SPĒJU ATBILDĒT UZ PTH!  

• K + absorbēts no lopbarības, noved pie tā, ka govs    
asinis un urīns kļūst sārmaini. 

• Sārmaina asiņu pH reakcija samazina PTH spēju saistīties 
ar CaSR receptoriem.  

• Endotoksīni traucē Ca absorbciju no barības  

 (J. Goff, Iowa University). 
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Jaunākie pētījumi 

• 2002. gadā Reinhards un viņa kolēģi nāca klajā ar 
pētījumu rezultātiem ASV, kuros tika konstatēta dažādas 
pakāpes subklīniska hipokalcēmija 47% otrās vai vecāku 
laktāciju govju (Ca koncentrācija ≤2,00 mmol/l). 

• 2013. gadā Rodrigess un viņa kolēģi Spānijā parādīja, ka 
78% pārbaudīto govju bija subklīniskas hipokalciēmijas 
stāvoklī (Ca koncentrācija ≤2,14 mmol/l). 

• Dānijas kompānija Vilofoss pagājušajā gadā veica 
neatkarīgus, produktiem nepiesaistītus pētījumus 5 
slaucamo govju fermās. 
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Pētījumā piedalījās 
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Rezultāti bija biedējoši 

• Asiņu paraugi iegūti pirmajās 24 st. no astes vēnas; n=10 
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30-60% govju 
novēro 

subklīnisku 
piena trieku 30-60% govju 
novēro 

subklīnisku piena 
trieku 

5-10% govju 
novēro klīnisku 

piena trieku 

Augstākā 
riska 

periods 
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Pamatzināšanas par piena trieku 
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 Kalcijs ir iesaistīts vielmaiņas procesos 

• Tam ir izšķiroša loma: 

– Sinaptiskajā signālu pārraidē no nervu galiem uz 
muskuļiem (reakcija uz kairinājumu) 

– Muskuļu darba nodrošināšanā (piem., sirdsdarbība, 
pupu kanālu noslēgšana, dzemdes involūcija) 

– Starpšūnu signālu kaskādē, hormonu izdalīšanā un c. 

– Imūnās reakcijas modulācijā 
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Tesmenis ir muskuļu un saistaudu veidojums  

•  zemādas muskuļi 
•  sfinkteris 
•  alveolu siena 
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Fakti 
• Pavājināta kontraktilitāte un kavēta peristaltika zarnās var 

izraisīt aizcietējumus un apetītes nomākumu.  

• Kalcija deficīts var mazināt dzemdes kontraktilitāti, kas 
nepieciešama atnešanās brīdī un placentas izdalīšanai, var 
izraisīt apgrūtinātas dzemdības un placentas aizturi. 

• Tesmenī. Samazina pupa gala gredzenveida muskuļa 
kontraktilitāti = nepietiekama noslēgšana = ideāli infekcijas 
vārti = ievērojami palielinās mastīta risks. 

• Tā kā kalcijam ir galvenā loma imūnsistēmas aktivizēšanā, 
kalcija deficīts var izraisīt vispārēju imūnsupresiju ar 
nopietnām sekām atlikušajam laktācijas periodam.   
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N.B. 

 

 

 

 

 

Subklīniska hipokalcēmija,  

lai arī neredzama, ir daudzu 
sekundāru slimību provokators.   

 

Piena trieka, ketoze, augļa 

segu aizture, metrīts, mastīts 

šūnas 

Subklīniska 

hipokalcēmija 
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Ganāmpulka un vienas govs līmenī 

Kalcija līmeņa pazemināšanās asinīs ap atnešanos, slaucamām 
govīm aktualizē dažādu veselības problēmu riskus. 

• Normāls kalcija līmenis (> 2,2 mmol / L, jeb 8,82 mg/dL) ir 
izšķirošs pareizai muskuļu un imūnsistēmas darbībai. 
Pazeminoties zem šīs robežas, rodas: 

• 9 x palielinās iespēja saslimt ar ketozi 

• 6 x biežāk atnešanās grūtību 

• 4 x augstāka GDL iespējamība 

• 4 x vairāk placentas aiztures gadījumu 

N.B. Lielākos ganāmpulkos iespējams noteikt visa ganāmpulka 

kopējo diagnozi. Tad šie skaitļi attiecas uz kopējo situāciju. 
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Pētījumā ar 2365 slaucamām govīm tika apstiprināta 
hroniskas subklīniskas hipokalcēmijas (ganāmpulka Dg.) 

loma piena ražošanas zaudējumu sakarā.  

Rezultāti 

• 1. laktācijas nedēļā 23% slaucamo govju bija hipokalcēmiskas, ar 
vidējo piena ražošanas zaudējumu 2,59 kg dienā 

• 2. laktācijas nedēļā 8% slaucamo govju bija hipokalcēmiskas, ar 
vidējo piena ražošanas zaudējumu 4.81 kg dienā. 

• 3. laktācijas nedēļā 4% slaucamo govju joprojām bija 
hipokalcēmiskas, un vidējais piena ražošanas zudums 7,08 kg dienā 

Secinājums: pat neliels Ca līmeņa kritums atnešanās laikā var būtiski 
ietekmēt ražošanas rādītājus un rentabilitāti piena fermās. 

 
Jautājums: kādu profilakses metodi lietoja? 
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Likumsakarības 
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Par magnija (Mg) lomu 
• Nepietiekama Mg uzņemšana palielina piena triekas 

sastopamību (Lean et al., 2006), un tas var būt saistīts ar 
hipomagnezēmijas negatīvo ietekmi uz PTH ražošanu un 
audu reakciju uz to.  
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N.B. 

• Magnija deva, kas gandrīz 2x pārsniedz ieteicamo līmeni, 
demonstrē samērā labas iespējas piena triekas 
novēršanā. 

• Ca2+  barībā negatīvi ietekmē Mg2+ uzsūkšanos 
cietstāvošām govīm. Konkurence. 

• Turpinās pētījumi par Mg2+  daudzumu,  kas būtu 
jāizēdina cietstāvošām govīm, lai novērstu piena trieku 
un hipokalcēmiju. 
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Magnija avoti – ne vienmēr vienādi 

• Pirms atnešanās 
–  MgSO4 vai MgCl2 kā “anjonus”, tā tiek piegādāts arī viegli 

pieejams, labi šķīstošs Mg. 

 

• Pēc atnešanās 

– Magnija oksīds - piegādā Mg un darbojas kā 
spurekļa skābuma mazinātājs. 
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Par kālija (K+) lomu 

• Pastiprināta K+ uzņemšana ir saistīta ar piena triekas gadījumu 
pieaugumu (Goff un Horst, 1997)  

• Kālijs ietekmē govs skābju un sārmu līdzsvaru saskaņā ar jonu 
bilances teoriju (Stewart, 1983) .  

• Kad absorbēto katjonu (piemēram, kālija) daudzums 
pārsniedz absorbēto anjonu (piemēram, Cl-) daudzumu, govs  
pH reakcija tiks novirzīta uz sārmaino pusi (alkaloze). 

• Kad tiek uzņemts vairāk negatīvo jonu (anjoni), govs reakcija 
tiek virzīta uz skābo pusi (acidoze).  

• Ja pirmpienēm ir piena trieka, tad jānoskaidro K un Mg 
līmenis, jo ticams, ka pie vainas ir šo mikroelementu, ne Ca 
trūkums. 
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From Mohler (1904).   



1. Gaisa infūzija tesmenī 

• Kaut arī, izgudrojot šo ārstēšanu, piena triekas cēlonis vēl 
nebija zināms, šīs metodes mērķis bija spiediena 
palielināšana tesmenī, lai samazinātu piena sekrēciju 
Mohlers (1904). Tas bija efektīvi, jo samazinātas piena 
sekrēcijas rezultātā samazinājās kalcija izvadīšana no 
plazmas.  

• Nesen ir arī zinātniski pierādīts, ka gaisa ievadīšana 
tesmenī  uzlabo atveseļošanos no piena triekas, taču vien  
kombinācijā ar intravenozu kalcija infūziju (Andersen, 2003). 
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Ca deficīta profilakses paņēmieni 

1. gaisa infūzija,  
2. slaukšana pirms atnešanās,  
3. nepilnīga slaukšana pēc atnešanās, 
4. kalcija lietošana zemādas vai i/v injekcijās, 
5. D3 vitamīna injekcijas, 
6. pazemināts Ca saturs barībā (izmainīta Ca:P), 
7. barībā pazemināts Ca saturs (izēdinot sliktas 

kvalitātes barību), 
8. perorāla Ca ievadīšanas (pastas, boli, geli utt.), 
9. anjonu sāļu izēdināšana, 
10. kalcija “blokatori” pirms atnešanās. 
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2. Slaukšana pirms atnešanās 
 (pētījumu rezultāti) 

• Pirmsdzemdību slaukšana pazemināja Ca līmeni plazmā 
un aktivizēja kalcija homeostatiskos mehānismus.  

• Tomēr atnešanās laikā nebija hipokalcēmijas pakāpes 
atšķirību, un Ca koncentrācija plazmā samazinājās 1 
stundas laikā pēc atnešanās, kas norāda, ka 

    ir citi faktori, izņemot slaukšanu, kas atbildīgi par 
Ca līmeņa pazemināšanos plazmā atnešanās laikā.. 

 

34 X-Zelit® 



3. Nepilnīga izslaukšana pēc atnešanās 

• Nav skaidrs, vai nepilnīga slaukšana pēc atnešanās 
novērsīs piena trieku, jo lielākā daļa Ca līmeņa 
pazemināšanās plazmā atnešanās laikā nav saistīta 
ar piena atdevi. 
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Lai gan 

• nepilnīga izslaukšana pēc atnešanās un 
perorāla kalcija ievadīšana pēc dzemdībām 
bieži tiek piemērota praksē (Hansen et al., 2007) 

Tiek zaudēts laiks un 
izslaukums... 
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4. Ca ievadīšana vēnā 

• Tā ir ārstēšana! 
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4. Ca ievadīšana vēnā? 

Parastā IV kalcija lietošana atnešanās laikā var izraisīt subklīnisku 

hipokalcēmiju 1-2 dienas pēc ārstēšanas 

2,0 mmol/L 

1,4 mmol/L 

Blanc et al., JDS 2014  stundas 
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2,87 mmol/L 
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5. D3 vitamīns (1,25-dihidroksivitamīns D3, jeb kalcitriols) 

– nav populāra metode 30-35 tūkst. SV). 6-3 dienas 
pirms atnešanās. 

7. Ca:P attiecības mainīšana – populārākā metode Latvijā 
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1. gaisa infūzija  

2. slaukšana pirms atnešanās,  

3. nepilnīga slaukšana pēc atnešanās, 

4. kalcija lietošana zemādas vai i/v injekcijās, 

5. D3 vitamīna injekcijas, 

6. izēdināt sliktas kvalitātes barību 

7. pazemināts Ca saturs barībā (izmainīta Ca:P) 

8. perorāla Ca ievadīšanas (pastas, boli, geli utt.) 

9. anjonu sāļu izēdināšana 

10. kalcija “blokatori” pirms atnešanās 

 



Neapstrīdama patiesība 

• Zems kalcija līmenis barībā grūsnības beigu 
daļā liek govij “taupīt” kalciju  un atvieglo 
pielāgošanos augstajām kalcija prasībām pēc 
dzemdībām, ņemot vērā, ka Ca daudzums 
jaunajā barības devā ir pietiekams. 
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8. Kalcijs orāli 

Geli, pastas, boli 

• Kad? 

• Loma? 

• Efektivitāte? 
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Guļošu govju “situācija” 
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Fakti 

• Coli formas mastīts var klīniski atgādināt piena 
trieku ... Endotoksēmiskais šoks izskatās līdzīgi! 

• Endotoksīni kavē Ca absorbciju. 

• Kalcija infūzija vēnā var izraisīt nāvi, jo sirds 
muskulis šādā gadījumā ir ļoti jūtīgs uz Ca. 
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8. Kalcijs orāli  

• Piena triekas riska mazināšanai.  

• Intensīvai organisma apgādei ar Ca un  P periodos pirms un pēc 
atnešanās.  

• Kā papildinājums i/v infūzijai.   

 

X-Zelit® 44 

Ieteicams paņēmiens RISKA GOVĪM 



9. Anjoni - organisma paskābināšana 

• Jo skābāka organisma pH reakcija, jo aktīvāk 
audi reaģē uz parathormonu (Krapf et al., 1992), kā 
arī palielina Ca mobilizācijas pakāpi no 
kaulaudiem (Bushinsky et al., 2003).  

• Ir pierādīts, ka govīm paskābināta audu 
reakcija (var izmērīt pēc pH urīnā) mazina  piena triekas 
attīstības risku (Seifi et al., 2004). 
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9. Anjonu sāļu metode 

Mērķis – novirzīt pH reakciju uz skābo pusi 
 

Lai to izdarītu: 
1. Jāzina barības ķīmiskais sastāvs 

2. No barības jāizslēdz zināmie K+ un Na+ avoti (sārmainie) 

3. Jānoskaidro anjonu un katjonu bilance pēc formulas 

4. Barībai jāpievieno anjonus (Cl-, sulfātus), lai paskābinātu 
asinis, kas uzlabo kaulu un nieru reakciju uz PTH. 

5. Regulāri jākontrolē rezultāts. 
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Svarīgi 

• Izvēlēties “īstos” anjonu avotus (garša!) 

• Novērst “par maz vai par daudz” paskābināts. 

• Kontrolēt situāciju un pielāgoties. 
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Pētījums  
(Mecitoglu et al., Uludagas Universitāte, Turcija, 2016) 

• 115 govīm pirms atnešanās izēdināja anjonu sāļus.  

• 13 govīm tika konstatēta GDL pēc atnešanās (11%).   

• Govīm, kam diagnosticēja GDL bija zemāka urīna pH reakcija.  

• Tika secināts, ka paskābinašana (pH<6)palielina GDL risku. 
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9. Anjonu sāļu metode 

Problēmas: 

• Garša 

• Metodi nevar atstāt “bez uzraudzības” 

• Paskābināts urīns (pH<6,8) izraisa sāpīgu urinēšanu... 

• Urīna paraugu iegūt ir sarežģīti. 

• Bieži netiek sasniegts solītais rezultāts.  

• Kāpēc?  

    Cilvēku faktors 
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Urīna pH var atšķirties no govs uz govi, no 
dienas uz dienu. Šīs atšķirības rada: 

• laiks, kopš pēdējās anjonu uzņemšanas un deva 

• laiks, kopš govs pēdējoreiz urinēja 

• jaunā urīna skābums, kas radies kopš pēdējās urinēšanas 

• urīna parauga ņemšanas laiks 

• barības uzņemšanas faktori, piemēram, daudzums, vecums, 
sociālais statuss, temperatūra utt. 

• šie faktori kopā ar citiem rada pH svārstības, mainoties anjonu 
uzņemšanai. 
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N.B. 

• Dažas saimniecības  norāda, ka izēdina anjonu sāļu, tomēr 
konstatē normālu urīna pH vērtību. 

• Šajā gadījumā govis, visticamāk, govis neuzņem paredzēto 
sausnas daudzumu, TMR nav pareizi sajaukts, ir nepareizi 
novērtēts vai pielāgots. 

• Ja urīna pH vērtības starp govīm ir ļoti atšķirīgas, tas norāda 
uz  atšķirīgu barības daudzuma uzņemšanu.  

• Tas var būt hierarhijas, pārapdzīvotības vai barības šķirošanas 
rezultāts sliktas sajaukšanās dēļ. 
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Ieteikums 

• Urīna pH vērtību izmaiņas laika griezumā var 
liecināt par neatbilstībām barības 
sagatavošanā (miksēšanā, sastāvā), kas maina 
katjonu-anjonu bilanci.   

• Izmantojiet urīna pH monitoringa informāciju, 
lai uzlabotu ēdināšanas stratēģijas! 

X-Zelit® 54 



10. kalcija bloķēšanas metode 

• Jaunākā metode ar 100% efektivitāti 

• Princips  - barībā esošo Ca jonu aizturēšana/bloķēšana 

• Barībā esošais kalcijs tiek sasaistīts izmantojot īpašu vielu un 
tādējādi iestājas negatīva kalcija bilance pirms atnešanās, kas 
savukārt, stimulē kalcija mobilizāciju uz asinīm. 

 

N.B. Lai sasniegtu pietiekami zemu kalcija līmeni barībā (mazāku 
par 20 g/dzīvniekam dienā), ir ļoti svarīgi sasaistīt (neitralizēt) 
pietiekami daudz barībā esošā kalcija! 
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Ar Eiropas patentu aizsargāts 
atklājums 

• ES patentēta metode Nr. EP 1162890 

• 10 gadu ilgušu pētījumu un atklājumu rezultāts.  

• Praktiskā pieredze Eiropā, Kanādā, ASV, Austrālijā, 
Jaunzēlandē, Japānā saimniecībās apliecinājuši  

 šīs metodes efektivitāti un unikālo iedarbību. 

• Pievieno cietstāvošo govju grupas barībai pēdējās 
14-21 dienas pirms atnešanās. 

• Daudz vienkāršāka un efektīvāka metode par DCAD 
paņēmienu! 
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Vienkārši, ģeniāli, iedarbīgi 

• Tā kā govij vairs nav pieejams Ca no barības, 
notiek maksimāla para-vairogdziedzera, CaSR 
zarnu sienās, osteoklastu, bet nierēs - D 
vitamīna aktivizācija.  

• Tādā veidā tiek panākts, ka uz atnešanās brīdi 
govs Ca līmeņa kontroles sistēma ir pilnībā 
aktivizēta (gatava), un viņa spēj uzturēt perfektu 
Ca bilanci atnešanās dienā un laktācijas laikā. 
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Tik vienkārši? 
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Nav jārēķina  
Nav jākontrolē 
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Viens no 

vissvarīgākajiem 

faktoriem, kas 

nodrošina labu 

laktācijas 

sākumu, ir 

pietiekams 

kalcija līmenis 

asinīs atnešanās 

brīdī. 

Ca blokators 
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Kalcija līmenis asinīs būtiski 

ietekmē arī muskuļu un 

imūnsistēmas darbību. 

  

Tāpēc, pat neievērojams Ca 

deficīts var ievērojami 

pasliktināt govs veselības 

stāvokli un produktivitāti. 



Pētījuma protokols (Ungārija, 2018) 

Dažādu laktāciju 
Holstein-Friesian 
slaucamās govis 

n = 24 

Pētāmā 
grupa 500g/govs/dienā X-Zelit  

14 dienas pirms paredzamās 
atnešanās 

Kontrole 

n = 23 

Ēdināšana 

Ganības +  2-3 kg sausnas / govij dienā no 
kukurūzas skābbarības    

Kalcija karbonāts 4 dienas pēcdzemdībām 

200 g / govs / dienā 

Ganības tiek apstrādātas ar MgO - 90 
g/govs/dienā 
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Rezultāti (ietekme uz vielmaiņu) 

• Ca blokatori evērojami palielināja kalcija koncentrāciju 
plazmā, salīdzinot ar kontrolgrupu (P < 0.05)  

 

• Hipokalcēmijas situācija: 

 

 

 

Kontrole Ca  blokators P-vērtība 

Subklīniskā hipokalcēmija 
(<2 mmol / L) 

22.6 % 0% P < 0.001 

Klīniska hipokalcēmija 
(<1.4 mmol/L ) 

2.6 % 0% P = 0.09 
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Rezultāti 

Klibums Metrīts 
Augļa segu 

aizture Mastīts 
Izslaukums, 
(23. diena) 

Kontrole 4% 44% 21% 19% 29.4 kg 

Ca blokators 2% 31% 15% 4% 30.6 kg 

• grūsnība iestājās par 2 nedēļām ātrāk 
• par 14 dienām īsāks servis periods (p = 0,09)  
• par 50% mazāk klibu govju 
• par 30% mazāk metrītu 
• par 28 % mazāk augļa segu aiztures  
• par 79% mazāk mastītu 

Ļoti svarīgi, praktizējot sezonālu atnešanos! 
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Kalcijs ir svarīgs impulsu vadītājs  
 

• Hipokalcēmijai jau agrāk tika konstatēta kaitīga 
ietekme uz neitrofilo šūnu darbību un 
fagozitozi. 
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Pēdējie atklājumi 

• Pētījumu veica Jaunzēlandē 

• Kopumā šajā izmēģinājumā tika pārbaudīts 21 neitrofīlo leikocītu gēns 
dažādās situācijās 

 

• Tika konstatēta to gēnu aktivizēšanās, kuri atbild par iekaisuma 
uzturēšanu, govīm, kas nebija saņēmušas Ca blokatoru (tātad bija 
pazemināts vai nepietiekams Ca līmenis asinīs) 

• Govīm, kas bija saņēmušas Ca blokatoru saturošo produktu, iekaisumu 
uzturētāju aktivizācija bija zemāka, jo nebija iekaisumu, ko uzturēt.  

• Pietiekošs Ca līmenis novērsa iekaisumu iespējamību jau “pašā 
saknē”!  
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Leikocītu gēnu izturēšanās 

• S100A8, S100A11 un S100A13 - šo gēnu 
aktivizēšanās norāda uz baktēriju klātbūtni, ar 
sekojošu iekaisuma procesu noteiktos 
apstākļos. 
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SECINĀJUMI 

Tika secināts, ka Ca blokatori (X-Zelit) nomāc 
imūnregulatorus tranzītperiodā, uz ko norāda 
iekaisumu mazināšanās govīm, kuras saņēmušas 
tos. 
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Pētījums par X-Zelit ietekmi uz dzīvnieku imunitāti 

X-Zelit izēdināšana govīm pirms atnešanās 

maina neitrofilo gēnu ekspresiju 
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Ca blokatori 

• notur Ca līmeni asinīs 

• lieki nepaaugstina fosfora līmeni asinīs 

• uzlabo colostrum kvalitāti, jo ietekmē govs imunitāti 

• ietekmē imunitāti un novērš iekaisumu rašanos pēc 
atnešanās 

• ir laba alternatīva anjonu-katjonu diētām, jo rūpējas ne 
vien par Ca, bet arī par imunitāti 

• īss lietošanas laiks  

• drīkst un vajag kombinēt ar Ca boliem vai šķidrumiem 
(augsta riska govīm) 

N.B. Pāreju no skābajiem sāļiem (anjonu diētas) jāveic pakāpeniski! 
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Kā pāriet uz Ca blokatoru 
paņēmienu? 

45 DIENAS 

PANTO minerālbarība ar augsto 
fosforu 

15 DIENAS 

X-Zelit® 
DZEMDĪBAS 
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• Pakāpeniskas parēja! 
• Pirmās 2–3 dienas izēdiniet ½ devas, pēc tam pārejiet uz pilnu 
devu! 



Apgalvojumi 

• Stabilāks kalcija līmenis asinīs korelē ar veselības 
uzlabošanos. 

• Tāpēc ir sagaidāma labāka normo-kalcēmisko govju 
imūnā funkcija. 

• Šajā pētījumā tika pierādīta izvirzītā hipotēze, ka 
govīm, kuras saņēma ar Ca blokatoru saturošo 
produktu, bija zemāka neitrofilo leikocītu 
koncentrācija asinīs un pierāda apgalvojumu, ka 
šādā veidā var kontrolēt (mazināt) iekaisuma 
procesu attīstību. 
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Ca blokatora X-Zelit lietošana 

• Deva: 
– 500 g                  govij dienā, pēdējās divās 
nedēļās pirms atnešanās  

• – ja iemaisa TMR barībā                  uzlabo arī 
barības apēdamību 
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