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Kuņģa funkcionālais stāvoklis teļiem pirmajā postnatālās dzīves mēnesī
The Functional State of the Stomach in

Calves in the First Month of Postnatal Life
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Abstract. The dynamics of pH in the rumen and abomasum of calves from birth till 4 weeks of age in vivo was
investigated. The pH of the rumen and abomasum was measured by means of a two-electrode pH-probe inserted
per os and through the fistulae. The uninterrupted pH measurements probing through the fistulae lasted on average
8 hours – 4 hours before and 4 hours after the feeding. The results of studies prove that newborn calves have a low
acid reaction of rumen setting – pH 6.73±0.12, which showed a tendency to become more alkaline in four weeks. It
was stated that hydrochloric acid concentration in the abomasum of a newborn calf was already high – pH 1.6±0.21.
After the first feeding, the acid level in the abomasum decreased rapidly reaching pH 6.2-6.3. The acid concentration
in the abomasum increased on average to pH 2.83±0.05 after 7 hours from the first feeding, but in four weeks old
calves – after 4 hours.  In a newborn calf, starting from the second day of its life, the conditioned reflex to “eating
time” appeared. It is well-known that secretion of gastric acid is regulated neurally by stimulation of n.vagus and
humorally by activation of histamine H2 receptors in parietal cells. For stopping n.vagus, atropine sulphate (0.06 mg/
kg, intravenously) was used, and for blocking humoral regulation – cimetidine (0.16 mg/kg, intravenously). The
results clearly showed that atropine sulphate and especially cimetidine demonstrate blocking influence on the HCl
of the abomasum in calves in the first month of postnatal life.
Key words: calves, stomach, pH, atropine sulphate, cimetidine.
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Ievads
Pēdējos gados pasaulē aktivizējušies pētījumi par

gremošanas aparāta funkcionālo stāvokli teļiem gan
saistībā ar to barošanu un ēdināšanas režīmu, gan arī
ar iespējām dažādi izmainīt vai regulēt jaundzīvnieka
organisma endokrīnos un metaboliskos procesus
(Buhler, 1998; Hamon, 1998; Zabielski, 1999; Zachwieja,
2002; Constable, 2003; Sauter, 2003).

Vispārzināms, ka jaundzimušiem atgremotājdzīv-
niekiem barības sagremošana notiek līdzīgi kā mono-
gastrālajiem dzīvniekiem (Le Huerou Luron, 1998;
Moran, 2002). Pirmajās dzīves dienās teļiem gremo-
šanas sulu sekrēcija norit ar pārtraukumiem, pieskaņo-
joties periodiskajai barošanai (Moran, 2002). Jau sākot
ar otro dzīves nedēļu, teļš, kaut arī tā pamatbarība ir
pilnpiens, mācās ēst rupjo barību, tāpēc gremošanas
un endokrīnai sistēmai jāsāk piemēroties rupjās barības
pārstrādei (Guilloteau, 1994, Cristi, 1996; Le Drean, 1998;
Toullec, 1992). Trīs līdz četru nedēļu vecumā teļi, ja to
barošanā ir iekļauta kvalitatīva rupjā barība un
spēkbarība, sāk atgremot (Beharka, 1998; Jemeļjanovs,
2001; Moran, 2002). Tas nozīmē, ka priekškuņģi jau ir
attīstījušies pietiekami, lai sāktu piedalīties barības
pārstrādē. Tātad pirmajā postnatālās dzīves mēnesī
teļam sākas gremošanas orgānu adaptācija no perio-
diskas šķidrās barības uzņemšanas uz nepārtrauktu
mikrobiālo rupjās barības pārstrādi.

Attiecībā uz kuņģa sekrēcijas regulāciju jāsaka, ka
mūsdienās ir pierādīti divi galvenie mehānismi, kas

nosaka kuņģa sālsskābi producējošo fundālo dziedzeru
klājšūnu darbību: neirālais mehānisms, kas saistīts ar
sekretorā n.vagus stimulāciju, un humorālais – kas
saistīts ar klājšūnās esošo histamīna H2 receptoru akti-
vāciju. Klājšūnām ir arī gastrīna receptori, kurus aktivē
hormons gastrīns galvenokārt caur n.vagus stimulāciju
(Ruckrbush, 1991; Pierzynowsk, 1992; Zabelski, 1999).

Tātad par sālsskābes sekrēcijas mehānisma neirālās
regulācijas daļu zināmā mērā var spriest, pārtraucot
n.vagus sekretoros impulsus, kas pienāk kuņģa fundālo
dziedzeršūnu M-holinoreceptoriem. Kā M-holino-
blokatoru parasti izmanto atropīna sulfātu – preparātu,
kas bloķē M-holinoreceptorus un līdz ar to samazina
kuņģa sulas izdalīšanos. Vienlaicīgi samazinās arī siekalu
izdalīšanās un aizkuņģa dziedzera ekskretorās daļas
sekrēcija (Plumb, 1995; Purviņš, 1997; Guyton, 2000;
Cunningham, 2002).

Par sālsskābes sekrēcijas regulācijas mehānisma
humorālās daļas ietekmi var spriest, nobloķējot hista-
mīna H2 receptorus (Guyton, 2000). Pēdējā laikā vis-
biežāk pielietotie H2 receptoru blokatori ir cimetidīns
un ranitidīns (Purviņš, 1997). Zināms, ka H2 receptoru
blokatori spēcīgāk nekā cita veida receptoru blokatori
kavē sālsskābes sekrēciju vienkameru kuņģī, tomēr
pilnīgi to neaptur. Tā, cimetidīna radītā klājšūnu H2
receptoru blokāde ļoti samazina sālsskābes sekrēciju
“tukšā” kuņģī, kā arī barības histamīna izraisīto kuņģa
sulas sekrēciju (Plumb, 1995; Purviņš, 1997).

Literatūrā mēs neatradām datus par to, kā pirmajā
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postnatālās ontoģenēzes mēnesī teļa spurekļa iekšējā
vide piemērojas mikrobiālajai barības sagremošanas
uzsākšanai, kā šajā attīstības periodā teļam mainās
attiecīgi spurekļa, glumenieka un siekalu pH saistībā ar
dzīvnieka barošanu, kāda ir glumenieka skābes
sekrēcijas intensitāte pirms un pēc barošanas, un kura
kuņģa skābes sekrēcijas regulācijas mehānisma daļa –
neirālā vai humorālā – prevalē teļiem šajā attīstības
periodā. Tādēļ šī darba mērķis bija izpētīt vienlaicīgi
spurekļa un glumenieka funkcionālā stāvokļa izmaiņas
teļam pirmajā dzīves mēnesī – jaunpiena, pilnpiena, kā
arī rupjās barības izēdināšanas uzsākšanas periodā.
Darba uzdevumi.

1. Izpētīt pH dinamiku spureklī un glumeniekā teļam
pirmajā postnatālās dzīves dienā pirms un pēc pirmās
barošanas.

2. Izpētīt pH izmaiņas vienlaicīgi spureklī un glu-
meniekā teļiem jaunpiena un pilnpiena izēdināšanas
periodā, kā arī uzsākot dzīvniekiem izēdināt rupjo barību.

3. Izpētīt siekalu pH dinamiku mutes dobumā zem-
mēles un pieauss siekalu dziedzeru izvadkanālu atveru
vietās saistībā ar dzīvnieku vecumu un barošanu.

4. Izpētīt neirālo un humorālo regulācijas mehānismu
ietekmi uz HCl sekrēciju glumeniekā teļiem pirmajā dzīves
mēnesī.

Materiāls un metodika
Eksperimentālajiem pētījumiem izmantoti 16 dzīv-

nieki, kuri tika turēti LLU Veterinārmedicīnas fakultā-
tes klīnikas stacionāra telpās. Pieciem teļiem tūlīt pēc
piedzimšanas ieoperējām glumenieka fistulas. Divas
stundas pēc piedzimšanas teļš jau bija spējīgs patstāvīgi
uzņemt jaunpienu, kas ir svarīgs priekšnoteikums pasī-
vās imunitātes iegūšanai un sekmīgai pētījumu tālākai
norisei. Sākot ar otro postnatālās dzīves dienu, teļus
barojām trīs reizes dienā ar sešu stundu intervālu. Tri-
jiem teļiem hroniskās spurekļa fistulas tika ieoperētas,
sasniedzot četru dienu vecumu. Astoņiem 1-2 nedēļas
veciem teļiem vienlaicīgi tika ieoperētas gan spurekļa,
gan glumenieka fistulas. Funkcionālos izmeklējumus
dzīvniekiem veicām pēc šādas shēmas.

1. Teļiem pirmajā postnatālās dzīves dienā:
–  veicām ilgstošu (8 st.) intraabomazālo pH-metriju

caur ieoperēto glumenieka fistulu 30 min. pirms un
7.5 st. pēc viena litra jaunpiena izbarošanas (5 fun-
kcionālie izmeklējumi);

–  veicām intrarumenālo pH-metriju, ievadot pH-
zondi per os 15 min. pirms barošanas, kā arī 1 st., 3 st.
un 4 st. pēc jaunpiena izbarošanas (5 funkcionālie
izmeklējumi).

2. Divas līdz četras dienas veciem teļiem:
– ilgstošo (8 st.) intraabomazālo pH-metriju veicām

caur glumenieka fistulu 4 st. pirms un 4 st. pēc 1-2 litru
jaunpiena izbarošanas (12 izmeklējumi);

– veicām intrarumenālo pH-metriju 15 min. pirms
barošanas, kā arī 1 st., 3 st. un 4 st. pēc jaunpiena iz-

barošanas, pH-zondi dzīvniekiem ievadot per os
(12 izmeklējumi).

3. Teļiem piecu un sešu dienu vecumā kuņģa fun-
kcionālo izmeklēšanu veicām caur spurekļa un glume-
nieka fistulām, izmantojot ilgstošo intraabomazālo un
intrarumenālo pH-metriju 4 st. pirms un 4 st. pēc 2-2.5
litru jaunpiena izbarošanas (12 izmeklējumi).

4. Dzīvniekiem 1-3 nedēļu vecumā intraabomazālo
un intrarumenālo pH-metriju veicām caur glumenieka
un spurekļa fistulām 4 st. pirms un 4 st. pēc 2-2.5 litru
pilnpiena izbarošanas. Šajā vecumā teļus pieradinājām
ēst sienu un spēkbarību, kas paredzēta 2-4 nedēļas
veciem teļiem (26 izmeklējumi).

5. Četras nedēļas veciem teļiem glumenieka un
spurekļa 12 funkcionālos izmeklējumus veicām pēc
iepriekš aprakstītās shēmas. Teļiem bez 2-2.5 l pilnpiena
papildus tika izbarots arī siens – 0.2-0.4 kg dienā un
teļiem paredzētā spēkbarība – 0.2 kg dienā.

Jaundzimušiem un 1-4 dienas veciem teļiem
intrarumenālo pH-metriju veicām ar divelektrodu pH-
zondi, ievadot to per os tā, lai zondes pirmais (I) jeb
gala elektrods lokalizētos tuvu spurekļa ventrālajai
sienai, bet otrs (II ) – 12 cm dorsālāk.

Teļiem ar ieoperētām spurekļa un glumenieka fis-
tulām izmantojām nepārtraukto potenciometrisko intra-
gastrālās pH-metrijas metodi. Divelektrodu pH-zondi
ievadījām caur glumenieka fistulu ar aprēķinu, lai
intraabomazālais pH pastāvīgi tiktu izmērīts divos
līmeņos: lai zondes II elektrods atrastos tuvu ieoperētās
fistulas iekšējam gredzenam – t. i., glumenieka fundālo
dziedzeru zonā, bet zondes  I  jeb gala elektrods atrastos
12 cm uz piloriskā sfinktera pusi, t.i., pilorisko dziedzeru
zonā. Arī spurekļa pH pastāvīgi tika izmērīts divos
līmeņos. Ievadot pH-zondi caur spurekļa fistulu, zondes
I elektrods lokalizējās tuvu spurekļa ventrālajai sienai,
bet II elektrods – spurekļa augšējā – dorsālajā daļā
tuvu fistulas iekšējam gredzenam. Zondes novietojumu
spureklī un glumeniekā kontrolējām rentgenogrāfiski.

Siekalu pH teļiem noteicām mutes dobumā zemmēles
un pieauss siekalu dziedzeru izvadkanālu lokalizācijas
vietās četras stundas pirms dzīvnieku barošanas.

Sešiem 1-4 nedēļu veciem teļiem ar ieoperētām
hroniskām fistulām glumeniekā un spureklī pētījām
glumenieka HCl sekrēcijas regulācijas mehānisma
neirālo un humorālo ietekmi. Par HCl sekrēciju glu-
meniekā spriedām, izmērot pH dinamiku ar divelektrodu
pH-zondi, kuru ievadījām caur glumenieka fistulu.
Eksperimentus sākām plkst. 9.00 no rīta – t.i., divas
stundas pēc barošanas. Eksperimenta laikā dzīvniekiem
bija pieejams tikai ūdens. Kā sālsskābes sekrēcijas
neirālās ietekmes bloķētāju izmantojām atropīna sulfātu
– 0.06 mg/kg, intravenozi (Pierzynowsk, 1992; Plumb,
1995), bet kā sālsskābes sekrēcijas humorālās ietekmes
bloķētāju izmantojām cimetidīnu – 0.16 mg/kg,
intravenozi (John, 1985; Walance, 1994; Plumb, 1995).
Tā kā glumenieka fundālo dziedzeru reakcija uz atropīna
sulfātu un cimetidīnu bija novērojama tikai pirmās 30
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minūtes pēc attiecīgā preparāta intravenozās injekcijas,
tad, nosakot neirālās un humorālās regulācijas mehā-
nismu ietekmi uz kuņģa HCl sekrēcijas regulāciju
glumeniekā, izmantojām laika periodu 30 min. pirms un
30 min. pēc intravenozās injekcijas. Kopumā šajā
eksperimentā veicām 96 fizioloģiskos izmeklējumus.

Lai konstruētu līkni, kas parāda glumenieka un
spurekļa pH dinamiku 8 stundu laikā, aprēķinājām
vidējo aritmētisko vērtību un vidējās vērtības ticamības
intervāla robežas (P=95%) katra elektroda ik pēc piecām
minūtēm fiksētajām pH vērtībām katrai eksperimentālajai
grupai. Lai salīdzinātu un novērtētu intraabomazālās
vides izmaiņas pēc sālsskābes sekrēcijas farmakolo-
ģiskās blokādes, izmantojām T-testu savstarpēji atka-
rīgu izlašu vidējo salīdzināšanai.

Rezultāti
Spurekļa un glumenieka pH dinamika in vivo

jaundzimušiem teļiem divas līdz 10 stundas pēc
piedzimšanas ir apkopota 1. attēlā.

Konstatējām, ka divas stundas veciem teļiem pirms
pirmās barošanas spurekļa vide ir ļoti vāji skāba pH
vidēji 6.84±0.15 (P=95%). Tāda pati ir arī siekalu reakcija.
Glumeniekā intraabomazālā reakcija divas stundas pēc
teļa piedzimšanas pirms pirmās barošanas bija vidēji
pH 1.6±0.21 līmenī (P=95%). Jāuzsver, ka visiem pieciem
šajā eksperimentā iekļautajiem teļiem intraabomazālais
pH svārstījās 1.4-1.8 robežās – tātad, teļam piedzimstot,
tika konstatēta izteikti skāba intraabomazālā vide.

Pēc viena litra jaunpiena izēdināšanas skābes
līmenis glumeniekā strauji krītas, sasniedzot pH 6.2-6.5
(1. att.). Tas ir tādēļ, ka jaunpiens, kura pH, pēc mūsu
datiem, bija 6.2±0.4 (P=95%), neitralizē glumeniekā
esošo skābi. Pusstundu pēc jaunpiena izēdināšanas
glumenieka vide pakāpeniski kļūst skābāka – pirmajās
trīsdesmit minūtēs pH pazeminās zem 6.0. Turpmākās

divas stundas skābes līmenis I un II pH zondes
elektrodu lokalizācijas vietās turpina paaugstināties,
sasniedzot pH 5.0 attiecīgi pēc 1.5 un 2.5 stundām, bet
pH 4.0 – aptuveni pēc trīs un piecām stundām. Jāatzīmē,
ka septiņas stundas pēc barošanas pH I elektroda
lokalizācijas vietā vidēji bija jau 2.83±0.05, bet II – pH
3.23±0.15 līmeni. Tātad, pirms nākošās barošanas
glumenieka vide jaundzimušam teļam ir jau sasniegusi
salīdzinoši augstu skābes koncentrāciju, tomēr ne tik
augstu, kāda tā bija tūlīt pēc piedzimšanas.

Kas attiecas uz pH dinamiku spureklī jaundzimušam
teļam pirmajā dzīves dienā kopumā, tad tas praktiski
bija nemainīgs – 6.6-7.0 līmenī (1. att.).

Kuņģa vides reakcijas izmaiņas teļiem jaunpiena
periodā (2-6 dienas veciem) atspoguļotas otrajā attēlā.

Vispirms jāatzīmē, ka intrarumenālais pH četras
stundas pirms dzīvnieka barošanas dažādos tā līmeņos
bija jau nedaudz atšķirīgs. Spurekļa apakšējā – ventrā-
lajā daļā I elektrods fiksēja izteikti sārmainu vides
reakciju – pH svārstījās vidēji 7.45-8.15 līmenī, tajā pašā
laikā spurekļa augšējā – dorsālajā – daļā II elektrods
fiksēja pH 6.6-7.65. Glumeniekā divas stundas pirms
barošanas pH bija 2.0-3.0 robežās, bet 15-10 minūtes
pirms teļu barošanas, sasniedzot pat pH 1.4-1.7 līmeni.

Pēc piena izēdināšanas 2-6 dienu veciem teļiem
intrarumenālai reakcijai spurekļa ventrālajā un dorsālajā
daļā ir tendence izlīdzināties un nostabilizēties vāji
sārmainai – 3-4 stundas pēc barošanas pH vidēji svār-
stījās. 7.0-7.2 robežās (2. att.).

Kas attiecas uz siekalu pH pirmajā dzīves nedēļā,
tas vidēji bija 7.1±0.14 – tātad ļoti līdzīgs spurekļa
iekšējās vides pH līmenim.

Glumeniekā 2-6 dienu veciem teļiem pirmajās
minūtēs pēc pilnpiena izēdināšanas pH krasi palielinājās
vidēji līdz 6.06±0.38 pilorisko dziedzeru zonā un
6.13±0.13 fundālo dziedzeru zonā. Turpmākajās stundās
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1. att. pH dinamika spureklī un glumeniekā jaundzimušiem teļiem saistībā ar ēdināšanu.
Fig. 1. pH dynamics in the rumen and abomasum of newborn calves in relation to feeding.
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pēc barošanas kuņģa skābes koncentrācija glumeniekā
palielinājās straujāk nekā jaundzimušiem teļiem – pēc
nepilnas stundas pH pazeminājās vidēji līdz pH
4.85±0.07, bet pēc 3.5 stundām pH I elektroda
lokalizācijas vietā noslīdēja vēl zemāk, sasniedzot vidēji
2.29±0.14 līmeni.

Vienu līdz trīs nedēļu veciem teļiem (t.i., dzīvniekiem
pilnpiena izēdināšanas periodā) intrarumenālā un
intraabomazālā pH dinamika parādīta 3. attēlā.

Izrādās, ka šajā vecumā teļiem pH spureklī I un II
zondes elektroda atrašanās vietā būtiski neatšķiras
dzīvniekiem pirms un pēc piena izēdināšanas. Tas vairāk
vai mazāk vienmērīgi visā spureklī svārstās pH 6.6-7.8
robežās.

Siekalu pH vienu līdz trīs nedēļu veciem teļiem kļūst
ievērojami augstāks, tas novirzās uz pH skalas sārmaino
pusi, sasniedzot vidēji 8.37±0.63 līmeni. Intraabomazālā
pH dinamika 1-3 nedēļu veciem teļiem kopumā
neatšķiras no pH dinamikas dzīvniekiem jaunpiena
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periodā (2., 3. att.). Tikai jāuzsver, ka glumenieka skābe
pēc attiecīgā pilnpiena daudzuma izbarošanas pH 3.0
līmeni 1-3 nedēļas veciem dzīvniekiem paaugstinājās
2.5 stundu laikā, t.i., vienu stundu ātrāk, nekā to novē-
roja 2-6 dienu veciem teļiem.

Tālāk apskatīsim pH dinamiku kuņģī četras nedēļas
veciem teļiem pirms un pēc barošanas ar pilnpienu (4. att.).

Intrarumenālā reakcija dzīvniekiem izmeklēšanas
laikā konstatēta visumā 6.97 robežās. Tomēr divas
stundas pirms barošanas parādījās regulāri izteikti pH
svārstību momenti, kuros pH spureklī paaugstinājās
vidēji no 6.9 uz 7.73 (4. att.). Novērojumi liecināja, ka
šajā brīdī teļiem sākas nelieli barības atgremošanas
periodi, kas izbeidzas līdz ar piena izēdināšanas brīdi.

Kas attiecas uz intraabomazālo pH dinamiku četru
nedēļu veciem teļiem, tad, tāpat kā teļiem iepriekšējās
vecuma grupās, 0.5 stundas pirms barošanas novēroja
jūtamu skābes koncentrācijas paaugstināšanos (pH
pazemināšanos) līdz pat pH 1.4-1.5 līmenim (4. att.). Pēc
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2. att. pH dinamika spureklī un glumeniekā 2-6 dienas veciem teļiem saistībā ar ēdināšanu.
Fig. 2. pH dynamics in the rumen and abomasum of 2-6 days old calves in relation to feeding.
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3. att. pH dinamika spureklī un glumeniekā 1-3 nedēļu veciem teļiem saistībā ar ēdināšanu.
Fig. 3. pH dynamics in the rumen and abomasum of 1-3 weeks old calves in relation to feeding.
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piena izēdināšanas pH izmaiņas glumeniekā bija līdzīgas
tām, kādas tās konstatēja 1-3 nedēļu veciem dzīv-
niekiem.

Atsevišķi jāapskata siekalu pH dinamika mutes
dobumā teļam no dzimšanas brīža līdz viena mēneša
vecumam (5. att.).

Jau minējām, ka jaundzimušam teļam divas stundas
pēc piedzimšanas pH mutes dobumā pieauss un
zemmēles siekalu dziedzeru izvadkanālu atveres zonās
bija 6.8 līmenī. Tādu siekalu reakciju novēroja
dzīvniekam principā visā pirmajā dzīves nedēļā.

Sākot ar otro dzīves nedēļu, teļam siekalu reakcija
kļuva krasi sārmaināka, četrpadsmitajā dzīves dienā
sasniedzot pH 8.37±0.63 līmeni. Turklāt parādījās nelielas
atšķirības pH līmenī starp siekalām pieauss siekalu
dziedzeru izvadkanālu atveres un siekalām zemmēles
siekalu dziedzeru izvadkanālu atveres zonām – pieauss
siekalu dziedzeru atveres zonās siekalas teļam bija ar
salīdzinoši sārmaināku reakciju – pH 8.8±0.084 (5. att.).

Turpmākajā darba gaitā teļiem pētījām neirālās un
humorālās regulācijas mehānismu ietekmi uz HCl

sekrēciju glumeniekā – skaidrojām, kā šie regulācijas
mehānismi ietekmē pH dinamiku glumeniekā.

Eksperimentālo pētījumu rezultāti attiecībā uz glu-
menieka pH izmaiņām 7-31 dienu veciem teļiem pirms
un pēc atropīna sulfāta injekcijas, kā arī pirms un pēc
cimetidīna injekcijas atspoguļoti 1. tabulā.

Mūsu pētījumi liecina, ka 30 min. pēc atropīna sulfāta
injekcijas pH glumeniekā vairāk vai mazāk paaugsti-
nājās, tātad skābes līmenis pazeminājās. Turklāt
izrādījās, ka pH zondes II elektroda (HCl producējošo
fundālo dziedzeru) lokalizācijas vietā šī pH paaug-
stināšanās vienmēr bija krasāk izteikta. Skābes kon-
centrācijas samazināšanās glumeniekā pēc atropīna
injicēšanas jūtamāk izpaudās 14-20 un 28-31 dienu
veciem teļiem, pie kam statistiski ticami (P=99%) tas
konstatēts glumeniekā abu pH zondes elektrodu lokali-
zācijas vietās (1. tabula).

Kas attiecas uz cimetidīna izraisīto efektu uz HCl
sekrēciju teļiem glumeniekā, tad jāuzsver, ka tas visos
gadījumos izrādījās ievērojami spēcīgāks par atropīna
sulfāta izraisīto ietekmi. Intraabomazālais pH 30 min.
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8.225

8.5 8.6

8.38

8.77 8.8

7.14
7.15

7

7.5

8

8.5

9

0 7 14 21 31

vec ums (dienās ) /age (days) 

pH

5. att. pH mutes dobumā teļiem pirmajā postnatālās dzīves mēnesī zemmēles (—————) un
pieauss (•) siekalu dziedzeru lokalizācijas vietās.

Fig. 5. pH in the mouth cavity in salivary glands output area of sublingual (—————) and
parotid (•) in calves in the first month of postnatal life.

0
1
2
3
4
5
6
7
8

0 1 2 3 4 1 2 3 4
h

p H

pH I elektroda lokalizācijas
vietā (?  - st.nov irze) / pH
in electrode I loc ation (?  -
st.dev.)                 

pH II e lektroda  loka lizācijas
vietā (?  - st.nov irze) / pH
in electrode II location (?  -
st.dev.)

ēd pilnp ienu /
eat w hole  milk

spureklī /
in rumen

glumeniekā /
in abomas um

4. att. pH dinamika spureklī un glumeniekā 4 nedēļas veciem teļiem saistībā ar ēdināšanu.
Fig. 4. pH dynamics in the rumen and abomasum of 4 weeks old calves in relation to feeding.
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I 

 
12 

 
2.93±0.38 

 
6 

 
3.10±0.43 

 
0.17 

 
6 

 
4.16±0.61 

 
1.23**  

7–13 
II 12 3.06±0.47 6 3.37±0.35 0.31** 6 4.18±0.57 1.12** 
I 12 3.31±0.53 6 3.72±0.51 0.41** 6 4.95±1.23 1.64** 14–20 
II 12 3.36±0.55 6 3.80±0.52 0.43** 6 5.18±1.13 1.82** 
I 12 3.63±0.52 6 3.70±0.07 0.07 6 5.81±0.75 2.18** 21–27 
II 12 3.24±0.51 6 3.47±0.57 0.22* 6 5.65±0.71 2.41** 
I 12 3.35±0.54 6 3.93±0.30 0.58** 6 5.14±0.94 1.79** 28–31 
II 12 3.07±0.36 6 4.25±0.40 1.18** 6 4.58±1.10 1.51** 

 

1. tabula / Table1
Atropīna sulfāta un cimetidīna izraisītās glumenieka vides pH izmaiņas 7-31 dienu veciem teļiem
pH changes, caused by atropine sulphate and cimetidine, in the abomasum of 7-31 days old calves
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pēc cimetidīna ievadīšanas statistiski ticami (P=99%)
paaugstinājās abu pH zondes elektrodu atrašanās vie-
tās. Viskrasāk – par 2.18-2.41 vienībām pH glumeniekā
paaugstinājās (tātad skābes koncentrācija pazeminājās)
21-27 nedēļu veciem teļiem, t.i., tieši tā vecuma dzīv-
niekiem, kuriem atropīna sulfāta izraisītais efekts izrādījās
salīdzinoši vājāks (skat. 1. tabulu).

Diskusija
Mūsu pētījumi parādīja, ka teļš piedzimst jau ar

izteikti skābu glumenieka iekšējās vides reakciju. Tas
saskan ar mūsu iepriekšējiem pētījumiem (Birģele, 1969;
Birģele u.c., 1999), kuros parādīts, ka, teļam piedzimstot,
glumenieka HCl producējošo fundālo dziedzeru klājšūnu
aktivitāte ir jau augsta un fundālo dziedzeru šūnas ir
jau pietiekami diferencējušās. Turklāt atsevišķu gremo-
šanas procesā iesaistīto hormonu līmenis ir pietiekami
augsts, lai glumeniekā varētu notikt jaunpiena sarecē-
šana un pārstrāde (Le Huron Luron, 1992; Guilloteau,
1994; Longenbach, 1998). Jau pirmajā postnatālās
dzīves dienā konstatēta augsta hormona gastrīna
koncentrācija asins plazmā (Guilloteau, 1994), un
hormons gastrīns, kā zināms, ir kuņģa sālsskābes
sekrēcijas spēcīgs stimulētājs. Mūsu pētījumi liecina,
ka intraabomazālā pH dinamika jaundzimušam teļam
pirmajā dzīves dienā norāda uz pietiekami augstu
glumenieka HCl aktivitāti, kas septiņas stundas pēc
jaunpiena izēdināšanas ļauj pH glumeniekā sasniegt
atkal salīdzinoši augstu skābes koncentrāciju, kas
nepieciešama nākamo piena porciju uzņemšanai. Ir
autori, kas uzskata, ka zema gremošanas sistēmas

orgānu aktivitāte rada priekšnoteikumu, lai jaunpienā
esošie imūnglobulīni un citas organismam nepiecie-
šamās bioloģiski aktīvās vielas ātrāk tiktu apgūtas un
neizmainītā veidā nokļūtu asinīs (Longenbach, 1998;
Buhler, 1998; Hamon, 1998; Zachwieja, 2002; Sauter,
2003). Tomēr tam, ka, teļam piedzimstot, glumeniekā
sālsskābes sekrēcija nenotiek pirmās 1-2 dzīves dienas
(Moran, 2002), mēs nevaram piekrist. Mūsu iegūtie dati
in vivo to neapstiprina. Piekrītam uzskatam, ka
jaundzimuša teļa sālsskābes sekrēcijas līmenis glume-
niekā tūlīt pēc piedzimšanas nav šķērslis jaunpiena
svarīgāko sastāvdaļu, t.sk. imunoglobulīnu, iekļūšanai
jaundzimušā dzīvnieka asinsritē neizmainītā veidā
(Zabielski, 1999). Arī H. Hamon un J. Blum (1998) atzīmē
būtisku glikozes un imūnglobulīna-G paaugstināšanos
tieši 3 līdz 6 stundas pēc jaunpiena izēdināšanas.

Kas attiecas uz pH spureklī un siekalās jaundzimu-
šam teļam pirmajā dzīves dienā, tad neatkarīgi no
ēdināšanas tas paliek praktiski nemainīgs – ļoti vāji
skābs, apmēram pH 6.73 līmenī.

Savos pētījumos mums izdevās pierādīt, ka jau ar
otro postnatālās dzīves dienu teļam glumeniekā 15-10
min. pirms kārtējās barošanas notiek krasa pH paze-
mināšanās (skābes koncentrācijas paaugstināšanās),
sasniedzot pat pH līmeni 1.4-1.7. Šāda krasa skābes
koncentrācijas paaugstināšanās glumeniekā pirms
ēšanas liecina par to, ka jau ar otro dzīves dienu teļam
parādās nosacījuma reflekss uz ēšanas laiku. Tādēļ,
sākot jau ar otro postnatālās dzīves dienu, teļi būtu
jābaro stingri noteiktos laikos.

Salīdzinot mūsu pētījumus ar A. Ahmed u.c. (2002)

67-76

* – atšķirība ir būtiska ar varbūtību P=95% / diference is significant with probability P=95%
** – atšķirība ir būtiska ar varbūtību P= 99% / diference is significant with probability P=95%



73LLU Raksti 13 (308), 2005; 1-9

A. Ilgaža, E.Birģele  Kuņģa funkcionālais stāvoklis teļiem pirmajā postnatālās dzīves mēnesī

veiktajiem pētījumiem par piena aizstājēju izēdināšanas
biežuma ietekmi uz glumenieka vides pH, jāsecina, ka
minēto autoru konstatētā pH dinamika pirms un pēc
dzīvnieku barošanas kopumā neatšķiras no mūsu pētī-
jumā iegūtajiem datiem. Tikai jāatzīmē, ka, teļus barojot
divas reizes dienā, pēc autoru iegūtajiem datiem pH
glumeniekā līdz 3.0 līmenim atjaunojas sešu stundu laikā
(Ahmed, 2002). Mūsu dati liecina, ka 2-6 dienu veciem
teļiem intraabomazālais pH 3.0 līmeni sasniedza jau 3.5
stundās pēc barošanas. Mūsu dati, iespējams, atšķiras
tādēļ, ka minētie autori dzīvniekus barojuši ar piena
aizvietotāju, nevis ar jaunpienu, kā to darījām mēs. Tātad
skābes koncentrācija glumeniekā pēc jaunpiena izēdinā-
šanas atjaunojas ātrāk nekā pēc piena aizstājēju izēdinā-
šanas. Pieļaujam, ka izdalītais HCl daudzums glumeniekā
teļam pirmajā postnatālās dzīves nedēļā ir salīdzinoši
mazāks nekā vecākiem dzīvniekiem, bet mūsu reģis-
trētais intraabomazālais pH pilnībā nodrošina glume-
nieka fermenta himozīna darbību. Citu proteolītisko
fermentu darbība glumeniekā nedēļu veciem teļiem var
būt arī samazināta, uz ko norāda arī literatūras dati
(Longenbach, 1998; Moran, 2002).

Vispārzināms, ka jaunpiena pārstrādē teļam glu-
meniekā galvenā nozīme ir fermentam hoimozīnam, un
tieši jaunpiens ir neaizstājams barības līdzeklis teļiem
pirmajās 3-5 postnatālās dzīves dienās, jo tas gre-
mošanas traktā viegli pārstrādājas, ir enerģijas bagāts
un satur daudzas bioloģiski aktīvas vielas (Buhler, 1998;
Hamon, 1998; Zabielski, 1999; Zachwieja, 2002; Sauter,
2003). Dažādi mēģinājumi uzlabot jaunpiena ietekmi uz
gremošanas traktu un uz organismu kopumā ar hormonu
papildu devām (Buhler, 1998), ar tripsīna inhibītoriem
(Zachwieja, 2002), ar antibiotikām (Constable, 2003) vai
ar deksametazonu (Sauter, 2003) nav attaisnojušies. Ir
pierādīts, ka tieši jaunpiena ilgāka izbarošana pozitīvi
ietekmē endokrīnos un metabolistiskos procesus
jaundzimušu teļu organismā pirmajā dzīves nedēļā
(Hamon, 1998), kā arī paātrina kuņģa zarnu trakta
postnatālo attīstību (Buhler, 1998).

Kas attiecas uz intrarumenālo pH dinamiku 2-6
dienu veciem teļiem, tad jāatzīmē, ka spurekļa vide
caurmērā bija kļuvusi sārmaināka nekā to novēroja
dienu veciem dzīvniekiem (pH vidēji 7.0-7.2), turklāt
nedaudz sārmaināku reakciju novēroja spurekļa
ventrālajā daļā – pH 7.45-8.15 līmenī. Svarīgi atzīmēt,
ka, izbarojot jaunpienu caur knupīti, tiek nodrošinātas
mazākas norītā piena porcijas, kas veicina kvalitatīvāku
kuņģa rievas noslēgšanos (Kohler, 1997). Ātra piena
izbarošana teļam izraisa nepietiekamu kuņģa rievas
noslēgšanos, jaunpiens (vai piens) var iekļūt neattīs-
tītajā spureklī, kur sākas pūšanas procesi ar visām no
tā izrietošajām sekām (Stocker, 1999). Uzskata, ka teļus
ieteicams barot ar knupīti līdz pat sešu nedēļu vecumam,
tādējādi nodrošinot dzīvniekam zīšanas refleksa apmie-
rināšanu un kuņģa rievas refleksa kvalitāti (Nishida,
1996; Moran, 2002).

Mūsu pētījumi parādīja, ka glumenieks savu izejas

stāvokli, t.i., pirms barošanas pH līmeni pēc attiecīgā
piena daudzuma uzņemšanas atjauno zināmā mērā
saistībā ar teļa vecumu. Jau ar otro dzīvnieka dzīves
dienu šis process norit straujāk. Tādēļ, jau ar otro
postnatālās dzīves dienu izēdināmā jaunpiena dau-
dzumu var palielināt. Skābes līmeņa atjaunošanās teļam
glumeniekā pēc barošanas liecina par kuņģa iztuk-
šošanos (Le Huron Luron, 1998; Heinrichs, 1998), kā
arī kuņģa sulas pieaugošo fermentatīvo aktivitāti
(Longenbach, 1998). Turklāt ātrāka pH pazemināšanās
glumeniekā samazina risku teļam saslimt ar diareju un
citām gremošanas trakta slimībām (Vajda, 1997).

Mūsu pētījumi parāda, ka divu līdz sešu dienu ve-
ciem teļiem pēc 2-2.5 l pilnpiena izēdināšanas intra-
gastrālais skābes līmenis glumeniekā atjaunojas vidēji
jau pēc 3.0-3.5 stundām. Tas īpaši jāņem vērā, ja teļus
nolemj barot ar jaunpienu tikai divas reizes dienā.
Glumenieka čūlas patoģenēzes pētījumi šiem dzīvniekiem
liecina, ka tieši ilgstoši augsta skābes koncentrācija
glumeniekā ir viens no šīs patoloģijas veicinošiem
faktoriem (Constable, 2002). No šī viedokļa raugoties, 2-
6 dienu vecus teļus būtu vēlams barot trīs reizes dienā.

Analizējot kuņģa funkcionālo stāvokli vienu līdz
trīs nedēļu veciem teļiem, izrādījās, ka spurekļa reakcija
ir vienmērīgāka gan pirms, gan pēc teļu barošanas,
salīdzinot ar spurekļa pH dinamiku 2-6 dienas veciem
dzīvniekiem. Vienu līdz trīs nedēļas vecus teļus sākām
pieradināt ēst rupjo barību (sienu), kas, kā zināms,
veicina spurekļa motorikas attīstību. Ar 18. dzīves
dienu spurekļa motorika teļiem kļūst koordinētāka un
spēcīgāka, tāpēc spurekļa saturs tiek nepārtraukti
maisīts (Jemeļjanovs, 2002), un pH līmenis dažādās tā
daļās izlīdzinās. Pēc mūsu datiem, vidējais pH līmenis
spureklī teļiem šajā vecuma periodā bija 7.0±0.56
(95%). Tas atbilst mikroorganismu amiolītisko procesu
norises optimālās vides prasībām (Martinez, 1999). Ir
parādīts, ka divas-trīs nedēļas veciem teļiem spureklī,
ja dzīvnieks saņem rupjo barību, ir bagātīgi savairoju-
šās metanoģenētiskās baktērijas, laktobaktērijas un
celulolītiskās baktērijas (Minato, 1992), kas neap-
šaubāmi liecina par spēju uzsākt barības mikrobiālo
pārstrādi priekškuņģos. Kā ļoti vēlamu agrīnu rupjās
barības izēdināšanu teļiem novērtē daudzi autori
(Szarek, 1992; Assane, 1994; Kohler, 1997; Zitnan,
1998; Zabelski, 1999). Nesamazinot izbarojamā piln-
piena daudzumu un sākot izbarot sienu dzīvniekiem
no 9-10 dienu vecuma, var panākt lielāku spurekļa
masas pieaugumu un gļotādas bārkstiņu attīstību, kas
savukārt veicina atgremošanas uzsākšanu teļiem jau
trīs nedēļu vecumā (Assane, 1994). Visi mūsu eksperi-
mentā iesaistītie dzīvnieki sāka atgremot 3-4 nedēļu
vecumā. Turklāt siekalu pH teļiem jau 1-3 nedēļu ve-
cumā kļūst ievērojami sārmaināks, sasniedzot vidēji
pH 8.3±0.63 līmeni.

Četru nedēļu veciem teļiem varēja novērot, ka apmē-
ram divas stundas pirms barošanas spureklī parādījās
regulāri izteikti intrarumenālās vides “pasārmināšanās”
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momenti, kad pH vidēji no 6.97 palielinājās uz 7.73. Šajos
brīžos atgremotais un ar sārmainajām siekalām (pH 8.6-
8.8 līmenī) sajauktais barības kumoss tika norīts un,
iekļuvis teļam spureklī, tas radīja reģistrētos raksturīgos
pH svārstību momentus (viļņus). Šādi atgremošanas
periodi četras nedēļas veciem dzīvniekiem praktiski
nekad netika novēroti pirmās trīs stundas pēc piena
izēdināšanas. Iespējams, tas ir tāpēc, ka šajā laikā teļš
neizjūt izsalkumu, kas savā ziņā ir nepieciešams, lai
notiktu barības reflektora atrīšana un otrreizēja tās
sakošļāšana. Divas stundas pirms kārtējās barošanas
skābes koncentrācija glumeniekā jau paaugstinās līdz
pH 3.0-2.5, kas nozīmē, ka iepriekšējā piena deva kuņģī
ir jau pārstrādāta un, dzīvniekam sajūtot izsalkumu, tiek
ierosināta atgremošana.

Kas attiecas uz pētījumiem par neirālās un humorālās
regulācijas mehānismu ietekmi uz glumenieka sāls-
skābes sekrēciju teļiem, tad konstatējām, ka 7-31 dienas
veciem dzīvniekiem kā atropīna sulfāts tā cimetidīns
izraisa zināmu HCl sekrēcijas bloķējošu efektu. Tā kā
atropīna sulfāta injicēšana izraisīja jūtami mazāku pH
līmeņa paaugstināšanos glumeniekā, salīdzinot ar
cimetidīna izraisīto efektu, tad varam secināt, ka sek-
retorā n.vagus ietekme glumenieka HCl sekrēcijas
regulācijas mehānismā teļiem šajā vecumā ir vājāka nekā
histamīna ietekme. Sevišķi krasi tas izpaužas 21-27 dienu
veciem dzīvniekiem. Acīmredzot tieši šī vecuma teļiem
glumenieka sālsskābes sekrēcijā prevalējoša loma ir
humorālajam faktoram, jo histamīna H2 receptoru
blokators cimetidīns skābes līmeni glumeniekā
samazināja par 2.18-2.41 pH vienībām. Tomēr arī neirālā
ietekme uz glumenieka HCl sekrēciju teļiem pirmajā
dzīves mēnesī ir ievērojama, kas, kā jau minēts, spilgti
parādās dzīvniekam īsi pirms kārtējās barošanas reizes,
kad jau ir izveidojusies nosacījuma refleksa izraisītā krasā
skābes koncentrācijas paaugstināšanās.

Jāatzīmē, ka, sākot intensīvāk ēst rupjo un spēkbarību,
teļiem pieaug priekškuņģu loma barības pārstrādes un
sagremošanas procesos. Turklāt arī barībā esošie histamīni
no priekškuņģa sāk ieplūst glumeniekā nepārtraukti, līdz
ar to izmainot neirālā un humorālā mehānisma regulējošo
ietekmi uz glumenieka sulas HCl sekrēciju.

Secinājumi
1. Teļš piedzimst ar izteikti skābu glumenieka

iekšējās vides reakciju  (pH 1.6±0.21). Pēc pirmās
barošanas pH glumeniekā strauji paaugstinās, bet
septiņas stundas pēc jaunpiena izēdināšanas skābes
koncentrācija glumeniekā sasniedz atkal pietiekami
augstu līmeni (2.83±0.05).

2. Jaundzimušam teļam pirmajā dzīves dienā
spurekļa vides reakcija ir vāji skāba (pH 6.73± 0.12), bet
dzīvniekiem jaunpiena un pilnpiena periodā, it sevišķi
sākot uzņemt rupjo barību, intrarumenālai videi ir
tendence kopumā kļūt sārmainākai.

3. Sākot ar otro postnatālās dzīves dienu, teļiem 15-

10 min. pirms kārtējās barošanas glumeniekā notiek
krasa skābes koncentrācijas paaugstināšanās (pat līdz
pH 1.4-1.7 līmenim), kas liecina par zināmu nosacījuma
refleksa izveidi uz barošanas laiku.

4. Divu līdz sešu dienu veciem teļiem pēc 2-2.5 l
piena izēdināšanas intragastrālais skābes līmenis glu-
meniekā atjaunojas caurmērā jau pēc 3.0-3.5 stundām,
bet teļiem 4 nedēļu vecumā – pēc 2.5-3 stundām.

5. Glumenieka HCl sekrēcijas regulācijas mehānismā
teļam pirmajā postnatālajā dzīves mēnesī nozīmīgas ir
gan neirālās gan humorālās ietekmes, tomēr prevalējoša
loma ir humorālajai ietekmei, sevišķi 21-27 dienu veciem
dzīvniekiem.
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