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KALCIO, FOSFORO, MAGNIO IR GLIUKOZĖS KAITA VERŠINGŲ IR  
APSIVERŠIAVUSIŲ KARVIŲ KRAUJYJE 
 
Danielius Starevičius, Algimantas Matusevičius, Vytautas Špakauskas  
Lietuvos veterinarijos akademija, LT-47181 Kaunas, Tilžės g. 18; tel. (8~37) 36 30 41  
 
Santrauka. Nustatyta kalcio, neorganinio fosforo, gliukozės, magnio ir parathormono (PTH) kaitos dinamika ir šių 

rodiklių skirtumai tarp sveikų ir po apsiveršiavimo susirgusių pareze Lietuvos juodmargių karvių kraujo serume. Karvių 
kraujas tyrimams imtas iš uodegos venos 140, 210 veršingumo dieną, iki veršiavimosi likus 5, 4, 3, 2, 1 dienai, veršia-
vimosi metu ir po apsiveršiavimo praėjus 1, 2, 6 ir 10 dienų. Tyrimui parinkta septyniolika 17 4–8 metų karvių. Gyvu-
liai buvo suskirstyti į dvi grupes: nesusirgę (10) ir po apsiveršiavimo susirgę klinikine hipokalcemija (7). Likus dienai 
iki veršiavimosi kalcio koncentracija sumažėjo nesusirgusių ir susirgusių karvių kraujo serume. Veršiavimosi dieną 
nesusirgusių karvių Ca kiekis nors ir sumažėjo, bet atitiko fiziologinę normą – 2,31±0,2 mmol/l, o susirgusių buvo ma-
žesnis nei norma – 2,1±0,13 mmol/l. Mažiausia Ca koncentracija nustatyta pirmą parą po apsiveršiavimo: nesusirgusių 
karvių – 1,74±0,19 mmol/l, o susirgusių – 1,34±0,45 mmol/l. Susirgusios karvės negalėjo atsikelti. 6-tą ir 10-tą laktaci-
jos parą kalcio kiekis buvo normalus. Neorganinio fosforo kiekis veršingumo metu tiek susirgusių, tiek ir sveikų karvių 
kraujo serume atitiko fiziologinę  normą. Susirgusių po gimdymo pareze karvių neorganinio fosforo kiekis pradėjo ma-
žėti likus dienai iki veršiavimosi (1,55±0,53 mmol/l). Veršiavimosi metu ir pirmą dieną po apsiveršiavimo sumažėjo iki 
1,11±0,2 mmol/l, o mažiausia koncentracija nustatyta antrą parą po jauniklių atvedimo – 0,75±0,17 mmol/l, (p<0,005). 
Visos karvės, kurių po apsiveršiavimo kraujo serume neorganinio fosforo kiekis buvo mažesnis nei 1,3 mmol/l, o kalcio 
– 1,7 mmol/l, susirgo po apsiveršiavimo pareze. Magnio kiekis veršingumo, veršiavimosi metu ir po apsiveršiavimo 
mažai kito ir svyravo atitikdamas fiziologinę normą. Gliukozės kiekis karvių kraujyje po apsiveršiavimo turi tendenciją 
mažėti, o mažiausiai jo nustatyta 6-ą laktacijos dieną – 1,66±0,25–1,76±0,24 mmol/l. Likus dviem paroms iki veršiavi-
mosi, PTH buvo 0,97±0,12 µmol/l. Veršiavimosi metu hormono koncentracija buvo didžiausia – 16,0±0,3 µmol/l. Pir-
mą dieną po apsiveršiavimo PTH koncentracija sumažėjo iki 10,38±2,33 µmol/l, o antrą dieną nukrito iki 2,88±0,78 
µmol/l. PTH kiekio mažėjimas karvių kraujyje sutampa su kalcio ir neorganinio fosforo didėjimu. 

Raktažodžiai: karvės, kraujo serumas, kalcis, fosforas, magnis, gliukozė, parezė po apsiveršiavimo. 
 
CORRELATION BETWEEN THE LEVEL OF CA, P, MG, GLUCOSE AND PARATHOR-
MONE IN BLOOD AND THE SYMPTOMS OF POSTNATAL PARESIS IN COWS  
 
Danielius Starevičius, Algimantas Matusevičius, Vytautas Špakauskas  
Lithuanian Veterinary Academy, LT-47181 Kaunas, Lithuania. Tilžės g. 18; tel. +370-37 36 30 4 
 
Summary. The experiment was carried out to study the correlation between the level of Ca, P, Mg, glucose and 

parathormone (PTH) in blood and the symptoms of postnatal paresis  in cows.  Seventeen 4-10 year old cows were di-
vided into two groups - 7 cows with clinical hipocalcemia (experimental group) and 10 healthy cows served as control. 
Blood samples were collected from the tail vein on 140 and 210 days of pregnancy; 5, 4, 3, 2 and 1 day before calving; 
during calving and on 1, 2, 6 and 10 days after calving. The results showed that one day before calving the level of Ca 
in experimental and control groups slightly decreased to 2,1±0,13 mmol/l  and 2,31±0,2 mmol/l. Further, one day after 
calving the level of Ca in experimental and control animals significantly dropped to 1,34±0,45 mmol/l and 1,74±0,19 
mmol/l, respectively. The level of P one day before calving in experimental cows  decreased to 1,55±0,53 mmol/l. Fur-
thermore, during calving and one day before calving the level P in experimental cows significantly reduced to 1,11±0,2 
mmol/l and 0,75±0,17 mmol/l (p<0,005). It should be mentioned, that simultaneously with reduction of Ca lower than 
1,3 mmol/l and P lower than 1,7 mmol/l cows in experimental group suffered from postnatal paresis. No differences 
were found in the level of Mg during pregnancy, before and after calving. During lactation period in both groups the 
levels of glucose had tendency to decrease.  It was shown that during the calving PTH significantly increased to 
16,0±0,3 µmol/l, however, 2 days afterwards dropped to 2,88±0,78 µmol/l. The decrease of PTH levels coincided with 
the increase of Ca and P levels. 

Key words: Ca, P, Mg, glucose, PTH, postnatal paresis, cows. 
 
 
Įvadas. Galvijų organizmo audinių metabolizme ir 

gyvybinėse funkcijose svarbų vaidmenį atlieka kalcio, 
fosforo, magnio jonai. Nors jie yra antagonistai, jų apy-
kaitos procesai glaudžiai susiję. Šios mineralinės medžia-
gos sudaro skeleto pagrindą ir kartu su kai kuriais hormo-
nais bei vitaminais dalyvauja medžiagų apykaitos proce-
suose. Dėl šių medžiagų stokos ar netinkamo santykio 

pakinta biocheminiai procesai audiniuose, išsivysto sun-
kūs medžiagų apykaitos susirgimai. Galvijų mineralinių 
medžiagų apykaitos sutrikimai susiję su organizmo fizio-
logine būkle –  veršingumu, laktacija, pašarais ir kt. Labai 
dažnai mineralinių medžiagų apykaita karvėms sutrinka 
veršiavimosi metu ir  apsiveršiavus. Kelios dienos iki 
veršiavimosi, jo metu ir po apsiveršiavimo yra kritiškiau-
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sias laikotarpis melžiamoms karvėms (Goff and Horst, 
1997). Likus dienai iki veršiavimosi karvės kraujyje stai-
ga padidėja kiekis prolaktino, kuris skatina laktogenezės 
pradžią ir krekenų gamybą, taip pat padidėja estrogenų 
koncentracija. Manoma, kad veršiavimosi metu padidėjęs 
estrogenų kiekis mažina apetitą ir slopina mineralinių 
medžiagų rezorbciją iš virškinamojo trakto (Bell, 1995). 
Sausųjų medžiagų įsiurbimas tuo laikotarpiu sumažėja 
apie 30 proc. (Goff and Horst, 1997). Staiga sumažėjus 
mineralinių medžiagų rezorbcijai, organizmas nesugeba 
patenkinti padidėjusio kalcio, fosforo ir energijos porei-
kio. Prasidėjus laktacijai daug mineralinių medžiagų iš-
skiriama su krekenomis, pienu. Vieno litro krekenų ar 
pieno sintezei sunaudojama 1,22–1,45 g kalcio, 0,9 g fos-
foro (Goff, 2000), o normaliai melžiamos karvės kraujyje 
kalcio yra 1,7–2,9 mmol/l, fosforo – 1,0–2,4 mmol/l 
(Klimienė, 2001). Veršiavimosi metu padidėjęs minerali-
nių medžiagų poreikis negali visiškai aprūpinti karvės 
organizmo kalciu, fosforu, magniu, tada karvės pradeda 
apsirūpinti endogeniniu kalciu ir fosforu iš kaulų. Šis pro-
cesas yra daugiapakopis ir pradeda veikti ne tuoj pat ver-
šiavimosi metu ar po apsiveršiavimo (Teitelbaum, 2000). 
Laikotarpis prieš veršiavimąsi, veršiavimosi metu ir po 
apsiveršiavimo, kai krekenų, pieno gamybai panaudojama 
daug kalcio, fosforo ir kitų medžiagų, o organizmas ne-
gauna jų pakankamai su pašaru ir jų kompensavimas iš 
endogeninių šaltinių dar nepradėjo veikti, dažniausiai šiuo 
metu karvės suserga medžiagų apykaitos ligomis.  

Kad pradėtų veikti kompensavimo mechanizmai, 
svarbų vaidmenį atlieka parathormonas (PTH). Jis kalcio 
ir fosforo kiekį kraujo serume reguliuoja per kaulų, žarnų 
ir inkstų receptorius ir palaiko tinkamą kalcio ir fosforo 
santykį tarpląsteliniame skystyje (Bruder et al., 2001; 
Deftos, 2001; Tryfonidou et al., 2003). Veršingų karvių 
kraujyje PTH pradeda daugėti likus dviem dienoms iki 
veršiavimosi, o daugiausiai nustatyta 12 val. po apsiver-
šiavimo. V. Špakauskas ir kt. (2006) nurodo, kad sirgusių 
karvių pareze po apsiveršiavimo (12,93±2,14–18,31±6,18 
pmol/l) palyginti su sveikomis (4,42±0,57 pmol/l) PTH 
kraujo serume padidėja 3–4 kartus. Matyti, padidėjęs pa-
rathormono kiekis dalyvauja kompensavimo mechanizme, 
kad kalcis ir fosforas greičiau iš kaulų patektų į kraują. 
Šiuo laikotarpiu tikslinga duoti įvairių mineralinių me-
džiagų priedų, kurie greitai rezorbuotųsi iš virškinamojo 
trakto ir papildytų karvės organizmą didesniu kalcio, fos-
foro ir kitų medžiagų kiekiu, iki pradės veikti kompensa-
ciniai mechanizmai  iš endogeninių šaltinių. Skiriant įvai-
rius mineralinius priedus svarbu žinoti, kada yra kritiš-
kiausias momentas, kada juos skirti, kaip dozuoti.  

Darbo tikslas – nustatyti kalcio, fosforo, magnio, 
gliukozės kaitą veršingų ir apsiveršiavusių karvių kraujy-
je, didžiausią mineralinių medžiagų ir energijos poreikį 
bei laiką, kai galvijai dažniausiai serga medžiagų apykai-
tos ligomis. 

Medžiagos ir metodai. Bandymas atliktas 2005–2006 
metais tvartiniu laikotarpiu Lietuvos veterinarijos akade-
mijos Praktinio mokymo ir bandymų centro karvių fermo-
je. Bandymui panaudotos septyniolika 4–8 metų veršingų 
karvių. Karvių kraujas tyrimams imtas iš uodegos venos 
140, 210 veršingumo dieną, iki veršiavimosi likus 5, 4, 3, 

2, 1 dienai, veršiavimosi metu ir po apsiveršiavimo praė-
jus 1, 2, 6 ir 10 dienų. Kraujas imtas į vienkartinius mė-
gintuvėlius be antikoagulianto. Kraujo serumas atskirtas 
centrifuguojant (2000 aps./min.). Gliukozės kiekis serume 
nustatytas tuoj pat biocheminiu analizatoriumi „Clin 
check Plus“ su „Hospitex diagnostic“ reagentais. Likęs 
serumas supiltas į mėgintuvėlius ir laikytas šaldymo ka-
meroje –15oC temperatūroje. Visus mėgintuvėlius su 
kraujo serumu vienu metu atšildžius, makroelementų Ca, 
P, Mg kiekis nustatytas automatiniu „Eos-Bravo“ analiza-
toriumi. Parathormonas (PTH) nustatytas elektrocheminės 
liuminescencinės imuninės analizės metodu „Roche Elec-
sys 1010/2010“ analizatoriumi (Roch Diagnostics GmbH, 
JAV). Dalis apsiveršiavusių karvių susirgo pareze, kita 
dalis nesusirgo. Atsižvelgiant į tai visos karvės suskirsty-
tos į dvi grupes – sveikas (10) ir susirgusias (7) pareze po 
apsiveršiavimo.  

Duomenys statistiškai apdoroti kompiuterinėmis pro-
gramomis „Graph Pad Prism, Microsoft Excel“. Apskai-
čiuota statistinių duomenų aritmetiniai vidurkiai (M), ab-
soliuti paklaida (m), patikimumo koeficientas (p). Skirtu-
mas patikimas, kai p<0,05. 

Tyrimų rezultatai. Pateikti duomenys 1 pav. rodo, 
kad veršingumo pabaigoje tiek sveikų, tiek susirgusių 
karvių kalcio kiekis kraujo serume atitinka fiziologinę 
normą ir kinta nuo 2,78±0,72 iki 3,2±0,22 mmol/l, bet 
likus penkioms dienoms iki veršiavimosi pradeda mažėti. 
Ženkliau kalcis  mažėja likus vienai dienai iki veršiavi-
mosi, veršiavimosi metu ir pirmą dieną po apsiveršiavi-
mo. Nesusirgusių karvių kraujo serume kalcio sumažėjo 
atitinkamai iki 2,51±0,25; 2,31±0,2 ir 1,74±0,19 mmol/l, 
o susirgusių pareze po apsiveršiavimo atitinkamai 
2,91±0,35; 2,10±0,13 ir 1,34±0,45 mmol/l. Mažiausiai 
kalcio (1,34 mmol/l, 23 proc. mažiau nei nesirgusių) susi-
rgusių karvių kraujo serume nustatyta pirmą dieną po 
apsiveršiavimo (p>0,3). Karvės, kurių kraujyje pirmą die-
ną po apsiveršiavimo kalcio sumažėjo mažiau nei 1,7 
mmol/l, susirgo pareze po apsiveršiavimo. Pirmieji klini-
kiniai ligos simptomai nustatyti pirmą dieną po apsiver-
šiavimo. Į veną sušvirkštus vieną kartą 250 ml kalcio bo-
rogliukonato tirpalo, visos karvės pasveiko ir nuo antros 
dienos po apsiveršiavimo kalcio pradėjo daugėti, o dešim-
tą dieną atitiko  fiziologinę normą. Nuo antros po apsiver-
šiavimo dienos kalcio kiekis sveikų karvių kraujo serume 
pradeda didėti ir dešimtą dieną pasiekia tą lygį, kuris buvo 
iki veršiavimosi. 

Sveikų karvių neorganinio fosforo koncentracija (2 
pav.) iki veršiavimosi buvo pastovi ir kito vidutiniškai 
nuo 2,0 iki 2,51 mmol/l. Veršiavimosi metu fosforo krau-
jyje sumažėjo iki 1,77±0,19. Praėjus parai po apsiveršia-
vimo šio mineralo buvo 1,74±0,24 mmol/l, vėliau padau-
gėjo  ir buvo daugiau kaip 1,9±0,16 mmol/l iki bandymo 
pabaigos. 

Susirgusių pogimdymine pareze karvių fosforo kiekis 
kraujyje iki paskutinės veršingumo dienos buvo panašus 
kaip ir sveikų karvių ir kito nuo 1,85 iki 2,2 mmol/l. Li-
kus vienai dienai iki veršiavimosi sumažėjo iki 1,63±0,54 
mmol/l, veršiavimosi metu toliau krito iki 1,55±0,53 
mmol/l. Pirmą dieną po apsiveršiavimo, kai pasireiškė 
pogimdyminė parezė, buvo 1,11±0,2 mmol/l, o mažiau-
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sias neorganinio fosforo kiekis  (0,75±0,17 mmol/l) nusta-
tytas antrą dieną po apsiveršiavimo (p<0,005). Šeštą ir 
dešimtą dieną po apsiveršiavimo fosforo koncentracija 
pakilo iki 1,4±0,24 mmol/l. 

Veršingumo metu sveikų ir susirgusių karvių Ca/P 
kiekis buvo normalus ir kito nuo 1,12:1 iki 1,57:1 (3 
pav.). Praėjus 6 val. po apsiveršiavimo susirgusių karvių 
šis santykis ryškiai padidėjo (2,06:1), tuo tarpu nesusirgu-

sių karvių sumažėjo (1,19:1). Praėjus 24 val. po apsiver-
šiavimo, kai pasireiškė klinikinė hipokalcemija, susirgu-
sių karvių Ca/P buvo 1,21:1, sveikų – 0,99:1. Kitą dieną 
susirgusių karvių kraujyje kalcio ir fosforo santykis vėl 
padidėjo (2,66:1), o sveikų pakito nežymiai (1,1:1). Praė-
jus šešioms dienoms sveikų ir susirgusių karvių Ca/P tapo 
vėl normalus: susirgusių – 1,31:1, sveikų – 1,29:1 ir pana-
šus išliko iki dešimtos bandymo dienos. 
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1 pav. Susirgusių ir sveikų karvių Ca kiekis kraujo serume (0-veršiavimosi diena) 
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2 pav. Susirgusių ir sveikų karvių neorganinio fosforo kiekis kraujo serume 
 
Magnio kiekis susirgusių ir sveikų karvių grupėse (4 

pav.) iki veršiavimosi, veršiavimosi metu ir po apsiver-
šiavimo kito fiziologinės normos ribose. Susirgusių kar-
vių kraujo serume palygint su sveikomis karvėmis ženk-
liau magnio kiekis sumažėjo šeštą dieną po apsiveršiavi-
mo. 

Sveikų karvių gliukozės kiekis 140 ir 210 dieną buvo 
atitinkamai 3,3±0,21 ir 3,21±0,17 mmol/l (5 pav.). Likus 
5 dienoms iki veršiavimosi sveikų karvių kraujo serume 
gliukozės kiekis kito nuo 2,76±0,065 iki 2,99 ± 0,51 
mmol/l. Likus dienai iki veršiavimosi ir veršiavimosi die-
ną gliukozės koncentracija kraujyje padidėjo iki 3,7±0,97 
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mmol/l. Po paros gliukozės koncentracija sumažėjo iki 
3,22±0,29 mmol/l ir mažėjo iki šeštos dienos po apsiver-
šiavimo. Šiuo metu pasireiškė hipoglikemija – 1,76±0,24 

mmol/l. Praėjus 10 dienų po apsiveršiavimo gliukozės 
nesirgusių karvių kraujyje padaugėjo iki 2,26±0,25 
mmol/l. 
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3 pav. Susirgusių ir sveikų karvių kalcio ir neorganinio fosforo santykis 
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4 pav. Susirgusių ir sveikų karvių magnio kiekis kraujo serume 
 
Susirgusių po apsiveršiavimo pareze karvių kraujyje 

gliukozės kiekis 140 ir 210 veršingumo dieną buvo pana-
šus į sveikų karvių (atitinkamai 3,4±0,19 ir 3,18±0,16 
mmol/l). Tačiau likus dviem dienoms iki veršiavimosi 
palyginti su sveikomis gliukozės buvo neženkliai mažiau. 
Po apsiveršiavimo gliukozės kiekis kraujyje sumažėjo tiek 
sveikų, tiek ir susirgusių karvių, bet žymesnių skirtumų 
tarp grupių nenustatyta. Reikia pažymėti, kad visoms ap-
siveršiavusioms karvėms pasireiškė hipoglikemija, kuri 
tęsėsi iki šeštos dienos. 

PTH likus dviem dienoms iki veršiavimosi kito nežy-
miai – nuo 0,69 iki 0,95 µmol/l. Prieš pat veršiavimąsi šio 
hormono koncentracija pradeda didėti (2,54 µmol/l), o 

didžiausias jo kiekis, kaip atsakas į pačią mažiausią Ca 
koncentraciją, buvo veršiavimosi metu – 16,0 µmol/l,. 
Pirmą dieną po apsiveršiavimo PTH koncentracija suma-
žėjo iki 7,34 µmol/l, o antrą dieną – iki 1,79 µmol/l. 

Aptarimas ir išvados. Mūsų tyrimų duomenys paro-
dė, kad veršingumo pabaigoje, veršiavimosi metu ir pir-
momis dienomis po apsiveršiavimo dažnai sutrinka mine-
ralinių medžiagų apykaita. Sutrikus kalcio ir fosforo apy-
kaitai sumažėja jų koncentracija kraujo serume, pakinta 
kalcio ir fosforo santykis. Veršiavimosi metu ir po apsi-
veršiavimo sveikų ir susirgusių pogimdymine pareze kar-
vių kalcio kiekis kraujo serume pradėjo staiga mažėti (iki 
2,1 – 2,31 mmol/l). 
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5 pav. Susirgusių ir sveikų karvių gliukozės kiekis kraujo serume 
 
Kalcio mažėjimą kraujyje prieš karvių veršiavimąsi, 

veršiavimosi metu ir po apsiveršiavimo iki 0,69–2,73 
mmol/l nustatė ir kiti tyrėjai (Goff, 2000; Goff and Horst, 
1997; Larsen et al. 2001; Ruat, 2003). J. P. Goff ir kiti 
mokslininkai (2002) nustatė, kad karvėms apsiveršiavus 
hipokalcemija atsiranda dėl didesnio kalcio kiekio išsisky-
rimo su krekenomis, nes karvė, duodanti 10 litrų pieno 
vieno melžimo metu, su pienu netenka apie 23 g kalcio. 
Šis kiekis yra 9 kartus didesnis už bendrą kalcio kiekį 
kraujyje.  

Mes nustatėme, kad kritiškiausias periodas karvėms 
susirgti pogimdymine pareze yra veršiavimosi metas ir 
pirma diena po apsiveršiavimo. Karvės susirgo klinikine 
parezės forma praėjus vienai parai po apsiveršiavimo, kai 
kalcio buvo vidutiniškai 1,34±0,45 mmol/l (36,2 proc. 
mažiau už normą). I. Klimienė (2001) nustatė, kad pareze 
po apsiveršiavimo sergančių karvių kraujyje kalcio buvo 
48,4 proc., magnio – 41,0 proc., fosforo – 30,0 proc. ma-
žiau nei sveikų. 1 proc. kalcio koncentracijos pokytis jau 
gali veikti kalcio homeostazę palaikančius mechanizmus: 
kalcio deponavimą arba rezorbciją iš kaulų, išskyrimą su 
šlapimu, tulžimi, per žarnų gleivinę,  taip pat hormoninį 
reguliacijos mechanizmą (Ruat, 2003). Nesirgusių karvių 
kalcio kiekis tampa įprastas tik šeštą laktacijos dieną, sir-
gusių pogimdymine pareze – dešimtą dieną po apsiveršia-
vimo. 

Fosforo kiekis kraujo serume kito mažiau nei kalcio. 
Fosforo ženkliai sumažėjo (iki 0,75±0,17 mmol/l) antrą 
laktacijos dieną tik pareze po atsivedimo susirgusių kar-
vių kraujo serume. Produktyvioms karvėms daugiausia 
kalcio ir fosforo pasišalina su pienu (1 kg karvių pieno yra 
apie 1,3 g kalcio ir apie 1 g fosforo). Karvės įsisavina iš 
pašarų apie 40 proc. kalcio ir apie 70 proc. fosforo (Bru-
der et al., 2001). Laktacijos, veršingumo metu, trūkstant 
šių elementų pašaruose naudojamos rezervinės kaulų at-
sargos, kurios sudaro 1,5–2,0 kg kalcio ir 1,0–1,5 kg fos-
foro. Šių atsargų pakanka pagaminti 1500 kg pieno. Skir-
tingai nuo kalcio, kurio koncentracija serume yra labai 

pastovi, neorganinių fosfatų kiekis per parą gali kisti iki 
50 proc. Fosfatų koncentracija kraujyje kinta priklauso-
mai nuo fosforo kiekio racione – kuo daugiau fosforo  
pašaruose, tuo daugiau jo absorbuojama į kraują virškini-
mo trakte, o didelis kalcio kiekis pašaruose slopina fosfo-
ro rezorbciją (Martz et al., 1999). 

Sutrikus kalcio ir fosforo apykaitai sumažėja jų kon-
centracija kraujo serume, pakinta Ca/P santykis. Padidėju-
sį kalcio ir fosforo santykį nustatėme sirgusioms karvėms 
po apsiveršiavimo (iki 2,66:1). Apsiveršiavusių ir nesir-
gusių pareze karvių Ca/P sumažėjo (iki 0,99/1).  

Magnio koncentracija mažai kito. Ir sveikų, ir susirgu-
sių karvių buvo įprasta – 0,78–1,44 mmol/l. Tik ilgesnį 
laiką esant mažam magnio kiekiui kraujo serume pasi-
reiškia klinikiniai hipomagnemijos požymiai (George et 
al., 1995). Magnio koncentracija kraujyje labai priklauso 
nuo magnio kiekio pašaruose ir gali kur kas labiau kisti 
negu kalcio koncentracija (Chester-Jones et al., 1990). 

Kalcis, fosforas ir magnis yra antagonistai, bet jų apy-
kaitos procesai glaudžiai susiję. Svarbų vaidmenį juos 
valdant atlieka prieskydinės liaukos hormonai, daug lemia 
virškinimo trakto, inkstų, kepenų ir kitų organų būklė. 
Nesant subalansuotos patekimo ir išskyrimo iš organizmo 
pusiausvyros, dėl elektrolitų stokos arba netinkamo san-
tykio pakinta biocheminiai procesai audiniuose, gyvuliai 
gana dažnai serga mineralinių medžiagų apykaitos ligo-
mis (Marx et al, 2000; Goff, Horst, 2003). 

Prasidėjus laktacijai daug gliukozės sunaudojama pie-
no laktozės sintezei, todėl po paros gliukozės koncentraci-
ja sumažėjo. Hipoglikemija, vidutiniškai 1,86 mmol/l, t. 
y. 15 proc. mažiau nei norma, pasireiškė 6-tą laktacijos 
parą, kai gliukozės poreikis pieno laktozės sintezei yra 
didžiausias. Tai atitinka J. K. Drackley (2001) pateiktus 
duomenis. 

Kalcio ir fosforo apykaitos procesai yra sudėtingi. 
Svarbų vaidmenį juos valdant atlieka kalciferolis, skyd-
liaukės hormonai. Parathormonas kalcio ir fosforo kiekį 
serume reguliuoja per kaulų, žarnų ir inkstų receptorius 

susirgusios 
 

sveikos 
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(Bruder et al., 2001; Deftos, 2001). Mūsų bandymo metu 
PTH daugiausia padidėja veršiavimosi metu. Kiti moksli-
ninkai (Goff and Horst, 1997) nustatė, kad PTH kiekis 
pradeda didėti likus dviem dienoms iki veršiavimosi, o 
daugiausia šio hormono nustatyta praėjus 12 val. po apsi-
veršiavimo. Prieskydinių liaukų sekrecinės ląstelės turi 
mažai iš anksto susintetinto hormono, ir jos sugeba rea-
guoti į mažą kalcio koncentracijos pasikeitimą sparčiai 
keisdamos hormonų sekrecijos greitį (Drezner, 2002). 
Sumažėjus kalcio kiekiui kraujo serume padidėja PTH 
kiekis ir 1,25-(OH)2D sintezė, suintensyvėja kalcio reab-
sorbcija virškinimo trakte ir mobilizacija iš kaulų, stimu-
liuojama kalcio reabsorbcija inkstuose (Horst et al., 1994; 
Goff et al., 2002). Tyrimų duomenys sutampa su C. Malz 
ir C. Meyer (1993) bei J. P. Goff ir R.L. Horst (1997) 
paskelbtomis išvadomis, kad pieno gamybai sunaudojama 
daug kalcio. Negaunant jo pakankamai su pašaru, aktyvi-
nama PTH sekrecija, kad kalcio kiekis kraujyje padidėtų 
mobilizuojant jį iš kaulų. 

 
Išvados. 
1. Kritiškiausias periodas karvėms susirgti pareze yra 

veršiavimosi metas ir pirma diena po apsiveršiavimo. 
Šiuo laikotarpiu kalcio (1,34±0,45 mmol/l) ir neorganinio 
fosforo (1,11±0,2 mmol/l) koncentracija kraujo serume 
sumažėja žemiau fiziologinės normos, o kompensaciniai 
mechanizmai dar nepradėjo veikti.  

2. Karvės pareze suserga, kai kalcio koncentracija 
kraujo serume yra mažiau kaip  1,5 mmol/l, neorganinio 
fosforo – 1,2 mmol/l. Tokios karvės suserga pirmą dieną 
po apsiveršiavimo. 

3. Mineralinių medžiagų priedus veršingoms karvėms 
tikslinga duoti likus dienai iki veršiavimosi, veršiavimosi 
metu ir apsiveršiavus. 
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