
 
Projektas: „Automatinių sveikatos sekimo sistemų registruojamų biožymenų 

panaudojimas ligų po apsiveršiavimo ankstyvajai diagnostikai ir reprodukcijos sėkmei“  

 

Projekto idėja:  nustatyti tam tikrų biologinių žymenų (biožymenų) pokyčius šviežiapienių 

karvių ligų (parezės, placentos susilaikymo, subklinikinės ketozės, subklinikinės didžiojo 

prieskrandžio acidozė, subklinikinis mastitas, subklinikinis metritas, šliužo dislokacijos 

(kairioji ir dešinioji), šlubavimo ir kt.) atvejais.  Nustatymas atliekamas prieš pasireiškiant 

ligai, pradedant reikštis klinikiniams simptomams. Tokios po veršiavimosi būdingos ligos, kaip 

ketozė, šliuzo dislokacija, mastitas, metritas, endometritas, acidozė ir kt., buvo pasirinktos kaip 

tyrimo objektas dėl dažno jų pasireiškimo ir didelės dėl to ūkių patiriamos ekonominės žalos. 

Projektas priklauso ankstyvosios šviežiapienių karvių ligų diagnostikos ir reprodukcinės 

sėkmės vertinimo pagal tam tikrų žymenų pokyčius sričiai. Tyrimui yra pasirinkti žymenys, 

kuriuos galima nuolat registruoti gyvuliui nesukeliant streso ar diskomforto, taikant 

šiuolaikinius inovacinius metodus. Taikomi tokie metodai: automatinės sveikatingumo 

stebėsenos sistemos, kurias sudaro automatinė melžimo sistema Nr. 1 (AMS1), automatinė 

melžimo sistema Nr. 2 (AMS2) ir didžiojo prieskrandžio būsenos stebėsenos sistema (DPBSS). 
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Projekto tikslas – įvertinti biožymenų, matuojamų automatine sveikatingumo stebėsenos 

sistema (ASSS) (automatinėmis melžimo ir didžiojo prieskrandžio būsenos stebėsenos 

sistemomis), specifiškumą ankstyvai šviežiapienių karvių ligų diagnostikai ir reprodukcinės 

sėkmės įvertinimui.   

Projekto uždaviniai:   

1. Nustatyti, ar automatinės melžimo sistemos (AMS1) biožymenys (primilžis, melžimo 

trukmė, pieno sudėtis (riebalai, baltymai, somatinių ląstelių skaičius), kraujas piene, 

elektrinis pieno laidumas, kūno masė ir karvės aktyvumas) gali būti naudojami kaip 

ligų po veršiavimosi ir reprodukcinės sistemos ligų biožymenys.  

2. Nustatyti, ar automatinės melžimo sistemos (AMS2) biožymenys (pieno progesteronas, 

pieno laktatdehidrogenazė, pieno beta-hidroksibutiratas, karvių kūno būklės balas) gali 

būti naudojami kaip ligų po veršiavimosi ir reprodukcinės sistemos ligų biožymenys. 

3. Nustatyti, ar prieš veršiavimąsi ir po jo užregistruoti didžiojo prieskrandžio būsenos 

stebėsenos sistemos (DPBSS) biožymenys (prieskrandžio pH, temperatūra ir atrajojimo 

parametrai) gali būti naudojami kaip ligų po veršiavimosi ir reprodukcinės sistemos 

ligų biožymenys.  

4. Remiantis šio tyrimo rezultatais, sukurti ir praktiškai išbandyti naujus technologinius 

modelius naudojant dviejų skirtingų automatinių melžimo sistemų (AMS1 ir AMS2) ir 

didžiojo prieskrandžio būsenos stebėsenos sistemos (DPBSS) biožymenis, skirtus 

ankstyvai ligų po veršiavimosi diagnostikai ir reprodukcinės sėkmės vertinimui.  
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Arūnas; Šertvytytė, Greta; Anskienė, Lina; Baumgarther, Walter. Associations of automatically recorded 
body condition scores with measures of production, health, and reproduction // Agriculture. Basel, 
Switzerland : MDPI. ISSN 2077-0472, 2022, vol. 12, no. 11, p. 1-13. doi:10.3390/agriculture12111834. 
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