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ABSTRACT
Bacteriological samples of the cows uterus and endometrial biopsy samples were collected
from 48 Holstein cows without and with retained fetal membranes in Latvia. Cows were
divided in four groups: control group and three groups with retained fetal membranes and
different treatment methods.
Escherichia coli, Streptococcus spp., Clostridia spp., Staphylococcus spp. were found in
the uterus on day two, fourteen and on day 40-50 postpartum. Simultaneously histological
findings on day 40-50 postpartum showed 33% of cows with mild to moderate endometritis,
where 21% were cows with retained fetal membranes and 12% of cows without retained fetal
membranes. Reproductive performance in cows with retained fetal membranes which are
removed manually or not removed, treated or not treated does not differ significantly and are
not worse than those of the control group cows with normal expulsion of fetal membranes.
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IEVADS
AugĜa segu aizture ir viena no nozīmīgākajām govju pēcdzemdību slimībām Latvijā, kā
rezultāta rodas lieli ekonomiskie zaudējumi (samazinās piena izslaukums un iespējama
neauglība).
Pēcatnešanās periods ir Ĝoti svarīgs govs tālākajā reprodukcijā (2). Baktēriju kontamināciju
dzemdē pirmajās 10-14 dienās pēc dzemdībām atrod vairāk kā 90% gadījumos, kam seko
endometrīti un tālāk iespējamā neauglība. (4,3,6,8). Baktērijas visvairāk tiek izolētas pirmajās
piecās nedēĜās pēc govju dzemdībām, bet vēlāk to skaits samazinās (6).
Biežāk izolēto baktēriju sugas ir Escherichia coli, A. Pyogenes, Streptococcus spp.un
Staphylococcus spp.(1,4,6,7,8). Escherichia coli, Clostridia spp. un Gram – anaerobie
mikroorganismi visbiežāk ir sastopami govīm ar augĜa segu aizturi pirmajās dienās pēc
dzemdībām (7).
Veicot govs dzemdes bakterioloăisko un histoloăisko izmeklēšanu vienlaikus, palielinās
iespēja precīzāk noteikt dzemdes iekaisumu un tā turpmāko prognozi (1).
Veiktie pētījumi par augĜa segu aiztures ietekmi uz reprodukcijas rādītājiem parāda, ka
palielinās intervāls no atnešanās līdz pirmajai apsēklošanai, palielinās apsēklošanas reižu
skaits līdz iestājas grūsnība, kā arī samazinās grūsno govju skaits pēc pirmās apsēklošanas (3)
Darba mērėis ir salīdzināt pēcdzemdību perioda norisi govīm ar un bez augĜa segu
aiztures, pielietojot bakterioloăisko un histoloăisko izmeklēšanu, un noteikt turpmāko
auglību.
MATERIĀLI UN METODES
Pētījumā izmantotas 48 dažāda vecuma Latvijas melnraibās šėirnes govis no A/S
„Agrofirma Tērvete” ganāmpulka ar 650 slaucamām govīm un no SIA „Daile Agro”
ganāmpulka ar 280 slaucamām govīm.
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Vadoties no dzemdību 3. stadijas (augĜa segu atdalīšanās) norises govis iedalījām četrās
eksperimentālās grupās:
1. grupa (n=16) - kontroles grupa - augĜa segas atdalījās 6 -12 h laikā pēc dzemdībām.
2. grupa (n=14) - govis ar augĜa segu aizturi, ko atdalīja manuāli un govis ārstēja.
3. grupa (n=11) - govis ar augĜa segu aizturi, ko neatdalīja un govis ārstēja.
4. grupa (n=7) - govis ar augĜa segu aizturi, ko neatdalīja un govis neārstēja.
Govīm, kurām novēroja
vispārējo veselības stāvokĜa traucējumus (paaugstinātu
temperatūru, depresiju, anoreksiju, piena trieku, ketozi, mastītu) pielietoja atbilstošu
ārstēšanu.
Bakterioloăiskos paraugus no dzemdes govīm ar un bez augĜu segas aiztures divas, 14
dienas un piecas nedēĜas pēc atnešanās noĦēma ar firmas „Kruuse” (Dānija) ražotiem
steriliem „Equi-Vet” dzemdes tamponiem (katologa nr. 2909550). Tos izmeklēja Nacionālā
diagnostikas centra laboratorijā pēc vispār pieĦemtām standartmetodēm.
Visām govīm 5 nedēĜas pēc atnešanās veica dzemdes biopsiju ar oriăinālu biopsijas
instrumentu (Divisible biopsy instrument 60cm, kataloga nr. 141700), kas ražots firmā
„Kruuse”, Dānija. Biopsijā iegūtos audu paraugus ievietoja neitrālā 10% formalīna šėīdumā,
pH 7,5 (Humason, 1967), un vēlāk ieguldīja paraplastā. Ar rotācijas mikrotoma palīdzību
ieguva 3µm biezus dzemdes gĜotādas griezumus, kuri deparafinēti un krāsoti ar
Hematoksilīnu - eozīnu un Masson trihroma metodi. Paraugu histoloăisko sagatavošanu un
izmeklēšanu veica P. StradiĦa Klīniskās universitātes slimnīcas Patoloăijas institūta
laboratorijā. .
REZULTĀTI UN DISKUSIJA
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1. attēls. No dzemdes izolētās baktērijas govīm ar un bez augĜa segu aiztures (48 stundas pēc
dzemdībām)
Figure 1. Bacteriological isolates from cows with and without retained fetal membranes (48
hours postpartum)

Veicot dzemdes dobuma bakterioloăisko izmeklēšanu otrajā dienā pēc dzemdībām, 98%
govju konstatēja plaša spektra mikroorganismu kontamināciju. Trīsdesmit septiĦu procentu
gadījumos tā bija monokultūra Escherichia coli, Streptococcus spp., Staphylococcus spp.,
Corynebacterium spp. un Klebsiella spp., bet pārējos gadījumos jaukta tipa, vairākas
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mikroorganismu sugas vienlaikus. Minētos mikroorganismus atrod gan govīm, kurām augĜa
segas atdalās laikā, gan arī govīm ar augĜa segu aizturi (1.att.). Biežāk izolētie
mikroorganismi bija Escherichia coli, Streptococcus spp., Staphylococcus spp. un Clostridia
spp. baktērijas jauktas un monokultūras veidā.
Četrpadsmitajā dienā pēc dzemdībām 90% govju dzemdes dobuma bakterioloăiskajos
paraugos konstatēja plaša spektra mikroorganismu kontamināciju, līdzīgi pētījuma rezultāti
citu autoru darbos (4,6,7,8). Baktēriju monokultūras bija 40% - Escherichia coli,
Streptococcus spp., Staphylococcus spp. un Clostridia spp., bet pārējos gadījumos kā jaukta
tipa kultūra. Govīm ar augĜa segu aizturi no dzemdes izolēto kopējo mikroorganismu
gadījumu skaits ir samazinājies, bet izolēto mikroorganismu sugu skaits ir palielinājies uz
mazāk infekciozo baktēriju, Brevibacillus brevis un Acinetobacter iwoffi, rēėina. Kontroles
grupas govīm izolēto baktēriju sugu skaits ir samazinājies (2 att.). Dominējošie
mikroorganismi dzemdē 14. dienā pēc atnešanās bija Escherichia coli, Streptococcus spp,
Clostridia spp. Jāpiezīmē viens gadījums, kur govij ar augĜa segu aizturi, ko otrā dienā pēc
dzemdībām atdalīja manuāli, atrada Actinomyces pyogenes. Neskatoties uz to, ka Actinomyces
pyogenes tiek uzskatīta par vienu no bīstamākajiem mikroorganismiem(1,4,6), kas izraisa
smagus dzemdes iekaisumus, nākamajā bakterioloăiskajā izmeklēšanas reizē (5 nedēĜas pēc
dzemdībām) to vairs neatrada, un 84 dienas pēc dzemdībām, pēc divreizējas mākslīgās
apsēklošanas, govij iestājusies grūsnība.
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2. attēls. No dzemdes izolētās baktērijas govīm ar un bez augĜa segu aiztures (14. diena pēc
dzemdībām)
Figure 2. Bacteriological isolates from cows with and without retained fetal membranes (14 days
postpartum)

Piektajā nedēĜā pēc govju dzemdībām dzemdes dobumā 71% gadījumos atrada plaša
spektra baktēriju klātbūtni. No tām monokultūras bija 29% - Escherichia coli, Streptococcus
spp., Staphylococcus spp., Corynebacterium, Clostridia spp. un Aeroccocus urinae, bet
pārējos gadījumos tās bija jaukta tipa kultūras (3 att.). Arī šajā laikā, tāpat kā 14. dienā pēc
bakterioloăiskajos paraugos bija
dzemdībām, dominējošie mikroorganismi dzemdes
Escherichia coli, Streptococcus spp., Clostridia spp. un Staphylococcus spp.. Pirmo reizi
paraugos atrasts Aeroccocus urinae, ko varētu izskaidrot ar paraugu kontamināciju tā
noĦemšanas laikā, jo piektajā nedēĜā pēc dzemdībām, ja govs nemeklējas, dzemdes kakls ir

166

cieši noslēgts un parauga noĦemšana apgrūtināta, un mazāk infekciozā Stenotrophomonas
maltophilia, kuru parasti atrod dzīvniekiem, kuriem veikta dzemdes sanācija ar antibiotiku
saturošiem medikamentiem.
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3. attēls. No dzemdes izolētās baktērijas govīm ar un bez augĜa segu aiztures (5. nedēĜas pēc
dzemdībām)
Figure 3. Bacteriological isolates from cows with and without retained fetal membranes (5 weeks
postpartum)

Kopumā eksperimentālo grupu govīm katrā izmeklēšanas reizē visbiežāk izolēja
Escherichia coli, Streptococcus spp., Clostridia spp., retāk Staphylococcus spp. un
Corynebacterium, ko apraksta arī citi autori (4 att.) (2,3,4,6,7,8).
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4. attēls. No dzemdes izolēto baktēriju kopskats govīm ar un bez augĜa segu aiztures
Figure 4. Summary of bacteriological isolates from cows with and without retained fetal
membranes postpartum
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Histoloăiskajos izmeklējumos dzemdes gĜotādu vērtējām pēc patoloăisko procesu
izmaiĦām. Par viegla rakstura dzemdes gĜotādas iekaisumu uzskatījām, ja dzemdes gĜotādā
vietām atdalīts virsmas epitēlijs, sīko asinsvadu pilnasinība submukozā, subepiteliālā slānī
neliela neitrofīlo leikocītu, limfocītu un plazmātisko šūnu infiltrācija, atsevišėu dziedzeru
lumenā atrod deskvamētas epitēlija šūnas.
Vidēja smaguma endometrītu raksturo, ja bez iepriekš minētajām pazīmēm dzemdes
zemgĜotādas slānī atrod daudz plazmātisko šūnu, daudz neitrofīlo leikocītu, limfocītu.
Dzemdes hronisku iekaisumu raksturo eozinofīlo leikocītu klātbūtne, biezas, sklerotiskas
arteriolu sienas, saistaudu šūnu saviešanās un limfocitāro folikulu izveidošanās (5). No visām
mūsu pētījumā iesaistītajām govīm 33% gadījumos histoloăiskā aina liecināja par vieglu līdz
vidēji smagam dzemdes gĜotādas iekaisumam, no kurām 21% bija govis ar augĜa segu aizturi
un 12% govis bez augĜa segu aiztures.
Dzemdes dobuma bakterioloăiskās kontaminācijas un endometrija histoloăisko izmaiĦu
ietekmes uz reprodukcijas rādītājiem salīdzinošs vērtējums parādīts 1.tabulā.
1. tabula / Table 1
Reprodukcijas rādītāju salīdzinājums govīm ar un bez augĜa segu aiztures
Comparison of reproductive performance in cow’s uterus with and without retained
fetal membranes
Govju grupas
nosaukums
Cows groups

1. Kontroles grupa
Control group
2. Govis ar augĜa segu
aizturi, ko atdala manuāli
un ārstē
Retained placenta with
manual removal and
treated
3. Govis ar augĜa segu
aizturi, ko neatdala un
govis ārstē
Retained placenta with
no manual removal,
treated
4. Govis augĜa segu
aizturi, ko neatdala un
govis neārstē
Retained placenta with
no manual removal, not
treated

Apsēklošan
as indekss
Service per
pregnancy

Grūsnās
govis no
pirmās
apsēklošanas
reizes, (%)
Conception
rate

Intervāls no
atnešanās
līdz jaunai
grūsnībai,
(dienas)
Days to
conception

Grūsnās
govis
(%)
Cows
pregnan
cies

Izbrāėētā
s govis
(%)
Culled
cows

2.8±0.4A

26.6

150±20.8C

80.0

18.7

1.5±0.1AB

35.7

114±14.5C

76.9

28.5

1.8±0.2A

27.2

144±24.9

72.7

27.2

2.7±0.7B

42.8

138±39.9

71.4

14.2

P <0.05*ABC
Salīdzinot reprodukcijas rādītājus atsevišėo govju grupās ar augĜa segu aizturi redzam, ka
tie nav sliktāki kā kontroles grupas govīm. Tādi rādītāji kā apsēklošanas indekss otrai un
trešai govju eksperimentālai grupai un intervāls no atnešanās līdz jaunai grūsnībai otrai
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eksperimentālai grupai ir būtiski labāki, salīdzinājumā ar kontroles grupas govīm. Grūsno
govju procents no pirmās apsēklošanas reizes visaugstākais (42.8 %) ir govīm ar augĜa segu
aizturi, kura nav atdalīta un govis pirmās četras līdz piecas dienas pēc dzemdībām nav
ārstētas. Jāpiezīmē, ka sešām govīm no septiĦām vēlāk novēroja vispārējā veselības stāvokĜa
pasliktināšanos (mastītu, ketozi, endometrītu), kur pielietoja atbilstošu ārstēšanu. Studējot
literatūru, citu autoru darbos atrodam, ka govīm ar augĜa segu aizturi ir salīdzinoši sliktāki
turpmākās reprodukcijas rādītāji nekā govīm bez augĜa segu aiztures (2, 3,4).
SECINĀJUMI
1. Dzemdes dobuma bakterioloăiskajos paraugos otrajā dienā pēc dzemdībām - 98%
govju, četrpadsmitajā dienā - 90% govju un 5 nedēĜas pēc dzemdībām - 71% govju
konstatēja plaša spektra mikroorganismu asociācijas un nebija būtiskas atšėirības starp
govju grupām ar un bez augĜa segu aiztures.
2. Dominējošās baktērijas, kas tika izolētas no dzemdes govīm pēcdzemdību periodā bija
Escherichia coli, Streptococcus spp., Clostridia spp. un Staphylococcus spp.
3. Dzemdes gĜotādas histoloăiskā aina piektajā nedēĜā pēc dzemdībām liecināja par
vieglu līdz vidēji smagam dzemdes gĜotādas iekaisumam, govīm ar augĜa segu aizturi
21% gadījumos un govīm bez augĜu segas aiztures 12% gadījumos.
4. Reprodukcijas rādītāji starp govīm ar augĜu segu aizturi, ko atdala vai neatdala
manuāli, un govis ārstē vai neārstē, būtiski neatšėiras un nav sliktāki par kontroles
grupas govju rādītājiem, kurām augĜa segas atdalās normāli.
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