
 
 

 

Pranešimas 

Automatinės gyvulių kūno masės indekso vertinimo sistemos ir  

biologinių žymenų (primilžio, β-hidroksibutirato, laktato 

dehidrogenazės ir progesterono kiekio piene) sąsajos su karvių 

veršingumo sėkmingumu 

Ramūnas Antanaitis 1,*, Vida Juozaitienė 2, Dovilė Malašauskienė 1, Mindaugas Televičius 1, Mingaudas Urbutis 1 

ir Walter Baumgartner 3 

 
1      Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Stambiųjų gyvūnų klinika, Tilžės g. 18, 

LT 47181 Kaunas, Lietuva; dovile.malasauskiene@lsmuni.lt (D.M.); mindaugas.televicius@lsmuni.lt (M.T.); 

mingaudas.urbutis@lsmuni.lt (M.U.) 
2      Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Gyvulių veisimo katedra, 

Tilžės g. 18, LT 47181 Kaunas, Lietuva; vida.juozaitiene@lsmuni.lt 
3      Veterinarinės medicinos universiteto Atrajotojų universitetinė klinika, Veterinaerplatz 1, A-1210 Viena, 

Austrija; walter.baumgartner@vetmeduni.ac.at 

*   El. paštas susirašinėjimui: ramunas.antanaitis@lsmuni.lt; Tel.: +370 673 49064 

 
 
 

Nurodomoji dalis: Antanaitis, R.; 

Juozaitienė, V.; Malašauskienė, D.; 

Televičius, M.; Urbutis, M.; 

Baumgartner, W. Automatinės 

gyvulių kūno būklės vertinimo 

sistemos ir tarpinių biologinių 

žymenų (primilžio, 

β-hidroksibutirato, laktato 

dehidrogenazės ir progesterono 

kiekio piene) sąsajos su karvių 

veršingumo sėkmingumu. Sensors 

2021, 21, 1414. 

https://doi.org/10.3390/s21041414 
 

Akademiniai redaktoriai: Spyros 

Kintzios ir Vojtěch Adam 

Gauta: 2021 m. sausio 12 d. 

Pripažinta: 2021 m. vasario 13 d. 

Paskelbta: 2021 m. vasario 18 d. 
 

Leidėjo pastaba: MDPI pasilieka 

neutralioje pozicijoje dėl 

jurisdikcijos pareiškimų 

publikuotuose žemėlapiuose ir 

pavaldumo institucijoms. 

 

 
 

Autorių teisės: © 2021 m., priklauso 

autoriams. Licencijos turėtojas – 

MDPI, Bazelis, Šveicarija. Tai 

atvirosios prieigos straipsnis, 

platinamas „Creative Commons 

Attribution“ (CC BY) licencijos 

sąlygomis (http://crea- 

tivecommons.org/licenses/by/4.0/). 

Reziumė Šio tyrimo tikslas buvo įvertinti automatiškai nustatomo gyvulių kūno masės indekso 

įverčio (angl. BCS)  biologinių žymenų kaip β-hidroksibutirato (BHB), primilžio (MY), laktato 

dehidrogenazės (LDH) bei progesterono kiekio piene (mP4) sąsajas su karvių veršingumo 

sėkmingumu. Karvių (n = 281) vidutinis laktacijų skaičius siekė 2,1 ± 0,1, po apsiveršiavimo buvo 

praėjusios 151,6 ± 0,06 d., ir karvės buvo vieną kartą tirtos „Easy scan“ ultragarsu („IMV imaging“, 

Škotija), praėjus 30–35 d. po sėklinimo. Atsižvelgiant į reprodukcinę būseną, karvės buvo 

suskirstytos į dvi grupes: neveršingos (n = 194 arba 69,0 % karvių) ir veršingos (n = 87 arba 31,0 % 

karvių). Jų  BCS, mP4, MY, BHB ir LDH duomenys buvo registruojami kasdien, iš viso 7 paras, 

pradedant nuo sėklinimo dienos. BCS buvo nustatomas gyvulių kūno būklės įvertinimo kamera 

(„DeLaval Inc.“, Tumba, Švedija); mP4, MY, BHB ir LDH buvo nustatomi visiškai automatiškai 

veikiančiu tikralaikiu analizatoriumi Herd Navigator™ (Lattec I/S, Hillerød, Danija), kuris buvo 

naudojamas kartu su „DeLaval“ melžimo robotu („DeLaval Inc.“, Tumba, Švedija). Iš visų 

biologinių žymenų reikšmingi buvo trys grupių tarpusavio skirtumai. Veršingų karvių kūno maės 

indeksas (BCS) buvo didesnis (+0,49 balo), primilžis (MY) buvo mažesnis (-4,36 kg), o progesterono 

kiekis veršingų karvių piene buvo (+6,11 ng/ml) didesnis, palyginti su neveršingų karvių grupe (p 

< 0,001). Buvo ieškoma karvių veršingumo būsenos sąsajų su jų BCS įverčiais (p < 0,001). Nustatėme, 

kad karvių, kurių BCS > 3,2, sėkmingos reprodukcijos tikimybė buvo 22 kartus didesnė negu 

tų,kurių BCS ≤ 3,2. 

 
Reikšminiai žodžiai: kūno masės indeksas; automatinė gyvulių kūno būklės vertinimo sistema, 

biologiniai žymenys, biojutikliai. 
 
 

1. Įžanga 

Gyvuliams ir jų aplinkai stebėti galima pasitelkti tokią naujausią skaitmeninę įrangą 

kaip sudėtiniai jutikliai, duomenų infrastruktūra ir duomenų analizės sistemos [1]. Kraujo 

biologiniai žymenys yra vertingos informacijos apie gyvulių sveikatą teikiantys rodikliai, 

kurie komercinėms reikmėms dar nėra plačiai naudojami. Iš jų galima gauti daug 

informacijos ypač todėl, kad subklinikinėje stadijoje ligas galima aptikti ir atpažinti iš 

biologinių žymenų, nors pati karvė tuo metu gali atrodyti visiškai sveika ir neturėti jokių 

išorinių ligos požymių. Viena iš kraujo biologinių žymenų alternatyvų galėtų būti piene 

aptinkami biologiniai žymenys, kuriuos paimti lengva, tačiau reikia labai tiksliai žinoti, 

kas jiems būdinga [2]. Iš bandos valdymo programų gaunami tokie biologiniai žymenys 

ir parametrai kaip β-hidroksibutirato kiekis plazmoje (BHB) ir kūno masės indeksas (BCS) 

yra naudojami subklinikinei ketozei 
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diagnozuoti, be to, yra nustatyta, kad BHB yra informatyvus melžiamų karvių šliužo 

dislokacijos rodiklis [3]. Nustatyta, kad egzistuoja stipri teigiama statistiškai reikšminga 

sąsaja tarp BHB ir vidutinio primilžio visose pirmaveršių karvių grupėse, nors mūsų 

nustatyta koreliacija tarp daugiaveršių ir pirmaveršių karvių didžiausio primilžio ir BHB 

buvo statistiškai nepatikima [4]. Nustatyta, kad BHB kiekio padidėjimas kraujyje buvo 

susijęs su primilžio sumažėjimu, suprastėjusiais reprodukciniais rodikliais ir dažniau 

pasitaikančiais medžiagų apykaitos sutrikimais; todėl galimybė anksti nustatyti BHB 

padidėjimą gali turėti lemiamos reikšmės [5]. Diagnozuojant subklinikinį mastitą, geras 

rodiklis yra laktato dehidrogenazės (LDH) aktyvumo matavimas pieno linijoje esančiame 

piene, nes tą padaryti gana paprasta ir nebrangu, o jautrumas ir specifiškumas yra dideli 

[6]. Larsen ir kt. [7] nurodo, kad pieno fermento LDH buvo lygiai toks pats geras 

uždegimo sukelto mastito rodiklis kaip ir ūmios stadijos baltymai bei somatinių ląstelių 

skaičius. 

Gyvulių kūnomasės indekso vertinimas (BCS) – tai metodas, skirtas nustatyti, kiek 

riebalų atsargų sukaupta karvių organizme. Ir ne tik: BCS yra svarbus apskritai 

ūkininkavimo valdymui [9]. Nustatyta, kad nuo BCS veršiavimosi metu ir jo pokyčių 

vėliau, laktacijos eigoje, labai priklauso daug pieno duodančių melžiamų karvių sveikatos 

būklė ir vaisingumas [10]. Stebėti karvių BCS yra svarbu todėl, kad šis matas parodo, kiek 

riebalų atsargų yra sukaupta karvės organizme, be to, juo gali būti vertinama šėrimo 

metodika. Nepaisant BCS svarbos, kol kas tai labai daug laiko atimantis ir rankiniu būdu 

atliekamas darbas, todėl dažniausiai juo užsiima tik ekspertai [8]. Bet kadangi 

technologijų srityje padaryta didelė pažanga, jas galima pasitelkti BCS vertinimui atlikti 

[5]. BCS yra naudingas būdas sąsajoms tarp gyvulių mitybos tvarkymo, reprodukcijos 

vadybos ir ketozės sekti, padedantis priimti vadybinius ūkininkavimo sprendimus [11]. 

Norint bandos įvertinimą atlikti dar geriau, komercinėje rinkoje galima įsigyti visiškai 

automatiškai veikiantį LDH progesterono (mP4) ir BHB pieno linijoje analizatorių ir 

sujungti jį su melžimo robotu, kad veiktų kartu. Pasitelkę jo taikomas tiksliąsias 

diagnostikos technologijas, galime pagilinti savo suvokimą apie veiksnius, kurie šiuo 

metu daro įtaką melžiamų karvių reprodukcinei fiziologijai. Tokia sistema yra pagalba ne 

tik reprodukcijos valdymo srityje; ji padeda įvertinti dažnus mP4 duomenis ir leidžia 

įvertinti liuteininį aktyvumą bei jo sąsajas su karvių vaisingumu [12]. Bendrovė „DeLaval 

Corporate“ sukūrė ir komercinei rinkai pristatė pirmąją trimatę BCS sistemą, kurios 

pagrindą sudaro atvaizdų apdorojimo technologijos [13]. 

Iškėlėme hipotezę, kad tokie biologiniai žymenys kaip gyvulių kūno masės indeksas 

β-hidroksibutiratas, primilžis, laktato dehidrogenazė ir progesteronas yra susiję su karvių 

reprodukcijos sėkmingumu. Norėdami patikrinti savo hipotezę, užsibrėžėme tyrimo 

tikslą – nustatyti šių biologinių žymenų sąsajas su sėkmingu karvių veršingumu ir 

patikrinti, ar veršingų ir neveršingų karvių biologiniai žymenys kuo nors skiriasi. 
 

2. Tyrimo medžiagos ir metodai 

2.1. Tyrimo atlikimo vieta, tirti gyvuliai ir tyrimo metodika 

Tyrimas buvo atliktas pagal Lietuvos Respublikos gyvulių gerovės ir apsaugos 

normas (Nr. 108 2728; 2012, Nr. 122 6126). Leidimo vykdyti bandymą numeris PK016965. 

Tyrimas buvo atlikta ūkyje, kurio koordinatės 55.10571, 24.24399. Šiam tyrimui buvo 

atrinkta 281 palaidai tvarto garduose laikoma melžiama Lietuvos juodmargių veislės 

karvė. Visų karvių rujos ciklai buvo susinchronizuoti pagal „OvSynch“ protokolą. Buvo 

laikoma, kad karvė pradėjo rujoti ir yra pasiruošusi būti sėklinama: užregistravus 

progesterono pavojaus signalą (fiksuojamas „Herd Navigator“ sistema), padidėjus karvės 

vaikščiojimo aktyvumui (registruojamas AMS sistema) ir pasireiškus bent vienam iš toliau 

aprašytų rujos požymių pagal Van Eerdenburg ir kt.: [14]: karvė ramiai stovi, kitai ant jos 

šokant, yra gleivingų makšties išskyrų, trinasi ir glaustosi į kitas karves, nekantrauja kitai 

ant jos šokant, bet ramiai nestovi, uostinėja kitų karvių makštis, deda smakrą ant kitų 

karvių, šokinėja (arba bando šokinėti) ant kitų karvių arba šokinėja ant kitų karvių iš 

priekio. Jų gimdos tonusas buvo tiriamas rektalinės palpacijos būdu. Praėjus 12 val. nuo 

rujos pradžios (nustatoma AMS sistema pagal mP4 koncentraciją), karvės buvo dirbtinai 

sėklinamos. Veršingumo tyrimai buvo atliekami vieną kartą „Easy scan“ ultragarsu 

(„IMV imaging“, Škotija), praėjus 30–35 paroms po sėklinimo.  
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Atsižvelgiant į ultragarso tyrimų rezultatus, visos karvės buvo suskirstytos į dvi grupes: 

neveršingos (n=194) ir veršingos (n=87). Po to, nuo rujos pasireiškimo dienos iki 7 os 

dienos po surujojimo kiekvienos karvės toliau išvardytų biologinių žymenų duomenys 

buvo gaunami iš automatinio melžimo sistemos: mP4e, MY, BHB, LDH ir BCS. Karvės 

metus laiko buvo šeriamos tuo pačiu laiku visų raciono pašarų mišiniu (TMR), 

subalansuotu atsižvelgiant į jų fiziologinius poreikius. Karvės buvo šeriamos visų raciono 

pašarų mišiniu (TMR), kurio 50 % sudarė koncentruotas grūdų mentalas, 25 % – 

kukurūzų silosas, 15 % – žolės silosas, 5 % – šienas, ir 5 % – mineralų mišinys. Visų 

raciono pašarų mišinys buvo sudarytas taip, kad atitiktų arba pranoktų 550 kg holšteinų 

veislės karvės, duodančios 40 kg pieno per parą, poreikius. Raciono sudėtis: sausųjų 

medžiagų (DM) (%) 49,00; rūgščiame tirpale išplauta (netirpi) ląsteliena (% nuo DM) 20,00; 

neutraliame tirpale išplauta ląsteliena (% nuo DM) 28,00; neskaiduliniai angliavandeniai 

(% nuo DM) 39,00; žali baltymai (% nuo DM) 16,00; grynoji energija laktacijai (Mcal/kg). 

Karvės buvo šeriamos kasdien 5:00 ir 17:00 val. Karvės buvo melžiamos „DeLaval“ 

melžimo robotu („DeLaval Inc.“, Tumba, Švedija). Karvių svorio vidurkis buvo 550 kg 

±35 kg. 2020 m. pagaminto pieno kiekis buvo vidutiniškai 12 000 kg vienai karvei per 

metus. 
 

2.2. Matavimas 

Rodiklių mP4, MY, BHB ir LDH duomenims surinkti buvo naudojamas tikralaikis 

analizatorius „Herd Navigator“ („Lattec I/S“, Hilleriodas, Danija), veikiantis kartu su 

„DeLaval“ melžimo robotu („DeLaval Inc.“, Tumba, Švedija). Vykstant robotizuotam 

melžimo procesui, pieno linijoje įmontuotas mėginių ėmiklis automatiškai paimdavo 

reprezentatyvų kiekvienos karvės pieno ėminį (kelis mililitrus pieno). Po to paimtas pieno 

ėminys būdavo siunčiamas Herd Navigator™ sistemai, kad atliktų tolesnę analizę. 

Gyvulių kūno masės indeksass (BCS) būdavo įvertinamas trimatėmis BCS kameromis 

(„DeLaval body condition scoring BCS“, „DeLaval International“ AB, Tumba, Švedija). 
 

2.2.1. Rodiklių mP4, MY, BHB ir LDH matavimas 

Naujoviškas tikralaikis analizatorius Herd Navigator™ („Lattec I/S“, Hileriodas, 

Danija) buvo sujungtas su „DeLaval“ melžimo robotu („DeLaval Inc.“, Tumba, Švedija), 

kad veiktų kartu ir nustatytų BHB ir LDH koncentracijas piene. Vykstant melžimo 

procesui, pieno linijoje įmontuotas mėginių ėmiklis automatiškai paimdavo kiekvienos 

karvės pieno kelių mililitrų ėminį, kad nustatytų prieš tai minėtų parametrų 

koncentracijas. Prietaisu išmatuoti ir neapdoroti duomenys buvo koreguojami bendrovės 

nurodytais būdais tam, kad būtų atsižvelgta į galimus indikatorinių juostelių skirtumus 

ir aplinkos drėgnio svyravimus. Po to iš skaičiavimų buvo pašalinti kraštutiniai 

duomenys. Visos 200 µmol/min. litrui viršijančios išmatuotos vertės buvo prilygintos 

200 – tai maksimali vertė, o visos neigiamos vertės buvo pašalintos iš formulės, nes jos 

neatitinka normalaus matavimų diapazono, taikytino „Herd Navigator“ sistemoje. Taip 

normalizuojami duomenys sistemoje „Herd Navigator“. Kiekvienos karvės primilžis 

buvo nustatytas optiniu pieno matuokliu. LDH koncentracija (µmol/min.) buvo 

apskaičiuojama kaip LDH aktyvumas, padalytas iš paskutinės melžimo sesijos metu 

gauto primilžio. 
 

2.2.2. BCS registravimo sistema 

Gyvulių kūno būklės vertinimo technologijos pagrindą sudaro trimatė kamera, kuria 

nufilmuojamos tam tikros gyvulio kūno dalys: iš viršaus pasturgalinė nugaros dalis nuo 

„trumpųjų šonkaulių“ iki uodegos galiuko. Kiekvieną kartą karvei praeinant po kamera, 

sistema identifikuoja specifinį judėjimą ir užfiksuoja karvės atvaizdus; po to sistema iš 

vaizdo įrašo išrenka geriausią karvės atvaizdą. Trimatė kamera veikia naudodama šviesos 

kodavimo technologiją, projektuojančią infraraudonųjų spindulių taškų „raštą“ ant 

karvės nugaros. Atitinkamai po to išmatuojami atstumai tarp tam tikrų taškų; kaip teigia 

gamintojas, taip sumodeliuojamas trimatis karvės nugaros atvaizdas, kurį algoritmas 

konvertuoja ir paverčia gyvulio kūno masės indeksu. Kadangi kameros buvo 

sumontuotos virš atskyrimo vartų, esančių šalia melžimo roboto aikštelės, karvių 

matavimai būdavo atliekami kiekvieną kartą, kai jos ateidavo melžtis. Pagal auksinę  
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taisyklę algoritmui sudaryti buvo panaudota skalė, paremta Windman [15] pasiūlyta 

vizualinio įvertinimo skale nuo 1 iki 5 balų. Ši skalė skirta procesams skersai nugarkaulio 
įvertinti,skiriant konkretų įvertį balais nuo vieno, atitinkančio prasčiausią būklę, iki 

penkių, atitinkančių geriausią būklę. 
 

2.3. Duomenų analizė ir statistika 

Vidutinis karvių (n = 281) laktacijų skaičius siekė 2,1 ±0,1, po apsiveršiavimo buvo 

praėjusios 151,6 ±0,06 d. Vidutinė vienos karvės primilžio vertė (MY) buvo 31 ±0,02 

kg/parą, BHB – 0,06 ±0,001 mmol/l, LDH – 27,3 ±0,9 µmol/min. ir mP4 – 15,5 ±0,7 ng/ml. 

Vertinant penkių balų skalėje (nuo 1 iki 5), vidutinis karvių BCS buvo 3,2 ±0,02 balo. 

Visi iš Herd Navigator™ gauti kintamieji buvo suskirstyti į dvi grupes pagal jų 

aritmetinį vidurkį. MY vertės į dvi klasės pasiskirstė taip: ≤ 31 kg/parą (MY 0–52,3 % 

karvių) ir > 31 kg/parą (MY 1–47,7 % karvių), BHB vertės piene – ≤ 0,06 mmol/l (BHB 0–

85,9 % karvių) ir > 0,06 mmol/l (BHB 1–14,1 % karvių), pieno LDH vertės – ≤ 27 µmol/min. 

(LDH 0–63,9 % karvių) ir > 27 µmol/min. (LDH 1–36,1 % karvių), progesterono piene 

kiekio vertės – ≤ 15,5 ng/ml (mP4 0–48,3 % karvių) ir > 15,5 ng/ml (mP4 1–51,7 % karvių), 

BCS – ≤ 3,2 (BCS 0–54,4 % karvių) ir > 3,2 (BCS 1–45,6 % karvių). Siekiant atlikti detalų 

įvertinimą či kvadrato (χ2) ir dvinarės logistinės regresijos būdais, karvių BCS duomenys 

buvo suskirstyti į tokias penkias grupes: (1) BCS > 2,5 (5,7 % karvių), (2) BCS = 2,5–3,0 

(29,9 % karvių), (3) BCS = 3,0–3,5 

(47,3 % karvių), (4) BCS = 3,5–4,0 (14,6 % karvių) ir (5) BCS = 2,5–3,0 (2,5 % karvių). Pagal 

laktaciją karvės buvo suskirstytos į šias grupes: 1 laktacijos ir ≥ 2 laktacijų (L 1 – 58,0 % 

karvių). Atsižvelgiant į veršingumo būseną, karvės buvo suskirstytos į dvi grupes: 

neveršingos (n = 194 arba 69,0 % karvių) ir veršingos (n = 87 arba 31,0 % karvių). Veršingų 

karvių vidutinė pieno davimo dienų skaičiaus (angl. DIM) vertė buvo 151,6 ±0,11 d., o 

neveršingų – 151,7 ±0,08 d. 

Iš sistemos Herd Navigator™ gauti duomenys pateikiami kaip vidurkis ± standartinė 

paklaida (M ±SEM) ir 95 % pasikliautinasis intervalas (CI). Visų kintamųjų normalumas 

buvo įvertintas pagal Šapiro-Vilko normalumo testą. Nepriklausomų ėminių t-testas buvo 

atliktas siekiant palyginti veršingų ir neveršingų karvių vidurkių skirtumą. 

Pagal či kvadrato (χ2) statistiką buvo patikrinta sąsaja tarp kategorinių kintamųjų – 

BCS klasės ir karvių reprodukcinės būsenos, BCS ir kitų iš Herd Navigator™ gautų 

rodiklių. 

Siekiant išanalizuoti veiksnius, turinčios įtakos karvių reprodukcijos sėkmingumui, 

buvo pasitelkti kelių kintamųjų logistinės regresijos modeliai, taikant atgalinę žingsninę 

logistinę regresiją tam, kad būtų pašalinti visi nereikšmingi aiškinamieji kintamieji. 

Kategoriniai kintamieji (laktacija, BCS, MY, LDH, BHB, mP4) buvo nuolatinai šalinami iš 

modelių pagal Wald kriterijaus reikšmingumą. 

Herd Navigator™ duomenys buvo analizuojami programine įranga IBM SPSS 

(26.0 versijos, IBM, Miunchenas, Vokietija). 
 

3. Rezultatai 

3.1. Karvių veršingumo įtaka biologiniams žymenims 

Iš visų biologinių žymenų reikšmingi buvo trys grupių tarpusavio skirtumai. 

Veršingų karvių BCS buvo didesnis (+0,49 balo), MY buvo mažesnis (-4,36 kg), o mP4 

kiekis veršingų karvių piene buvo (+6,11 ng/ml) didesnis, palyginti su neveršingų karvių 

grupe (p < 0,001). Duomenys pateikti 1 lentelėje. 
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1 lentelė. Biologinių žymenų vidurkiai ir standartinės vidurkių paklaidos yra paremtos karvių veršingumo būsena. 
 

Biologinis žymuo Veršingumo būsena M SEM 95 % CI 

  Apatinė riba Viršutinė riba   

Neveršinga 3,04 0,023 2,991 3,083 

BCS, balais 

MY, kg/d 

BHB, mmol/l 

mP4, ng/ml 
 
 
 

LDH, 

µmol/min. 

Veršinga    3,53 *** 0,035 3,459 3,598 

Klinikinės slenkstinės vertės [15] 1–5 

Neveršinga 32,79 0,614 31,581 33,999 

Veršinga    28,43 *** 0,931 26,592 30,257 

Neveršinga 0,06 0,001 0,056 0,059 

Veršinga 0,06 *** 0,001 0,055 0,059 

Klinikinės slenkstinės vertės [5] < 0,080 

Neveršinga 13,84 0,751 12,358 15,317 

Veršinga     19,95 *** 1,139 17,703 22,187 

Klinikinės slenkstinės vertės [16] 7,6-20,4 

Neveršinga 27,92 1,088 25,782 30,067 

Veršinga 25,62 *** 1,649 22,372 28,866 

Klinikinės slenkstinės vertės [6] 18,5–31,4 

***  p  <  0,001.  BCS – kūno masės indeksas; MY – primilžis; BHB – β-hidroksibutirato kiekis piene; mP4 – progesterono 

kiekis piene; LDH – laktato dehidrogenazės kiekis piene. M – vidurkis; SE – standartinė vidurkio paklaida. 

Kaip matyti iš pirmojo paveikslėlio, karvių veršingumo būsena yra susijusi su jų BCS 

įverčiais (p < 0,001). Veršingų karvių BCS buvo įvertinta trimis balais (1 paveikslėlis). 
 
 

Karvės 

100 % 

90 % 
80 % 

70 % 

60 % 
50 % 

40 % 

30 % 
20 % 

10 % 
0 % 

 

 
Neveršinga Veršinga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
<2,5 2,5-3,0 >3,0-3,5 >3,5-4,0 ≥4,0 

BCS 

Χ2=91,840, df=4, P<0,001 
 

1 pav. BCS įverčių sąsaja su karvių veršingumo būsena. BCS – karvių kūno masės indeksas 

 
Karvių grupėje, kurių BCS = > 3,0–3,5, veršingų buvo 38,3 %, karvių grupėje, kurių 

BCS = > 3,5–4,0, veršingų buvo 75,6 %, o grupėje, kurių BCS > 4,0, veršingų buvo 71,4 %. 
 

3.2. BCS sąsajos su kitais iš Herd Navigator™ gautais rodikliais 

Atlikus analizę paaiškėjo, kad BCS buvo statistiškai reikšmingai susijęs ir su kitais 

biologiniais žymenimis (2 pav.). 
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χ2 =33,24, df=1, P<0,001 χ2 =0,95, df=1, P=0,331 χ2 =1,21, df=1, P=0,272 χ2 =1,45, df=1, P=0,229 

 
 
 
 

2 pav. Karvių kūno masės indeksos įverčių sąsajos su kitais iš Herd Navigator™ gautais biologiniais 
žymenimis 

 
MY 0 – primilžis ≤ 31 kg/perą; MY 1 – primilžis > 31 kg/parą; BHB 0 – β-

hidroksibutirato kiekis piene – ≤ 0,06 mmol/l; BHB 1 – β-hidroksibutirato kiekis piene 

> 0,06 mmol/l; LDH 0 – laktato dehdrogenazės kiekis piene ≤ 27 µmol/min.; LDH 1 – 

laktato dehidrogenazės kiekis piene > 27 µmol/min.; 

mP4 0 – progesterono kiekis piene ≤ 15,5 ng/ml; mP4 1 – progesterono kiekis piene 

> 15,5 ng/ml; BCS 0 – kūno masės indeksas ≤ 3,2 balo; BCS 1 > 3,2 balo. 

Karvių grupėje, kurių MY 0, karvės su BCS > 3,2 sudarė 61,9 %; o grupėje MY 1 – 

27,6 % (p < 0,001). Pirmojoje BHB grupėje nustatyta 8,3 % mažiau karvių, kurių BCS > 3,2, 

palyginti su 0 grupe. Atlikus analizę nustatyta, kad 6,7 % daugiau karvių, kurių BCS > 3,2, 

buvo pirmojoje mP4 grupėje 1 negu 0 grupėje, o tokių karvių LDH 1-ojoje grupėje buvo 

nustatyta 7,4 % mažiau nei LDH 0-ėje grupėje. 
 

3.3. BCS ir kitų iš Herd Navigator™ gaunamų rodiklių sąsajos su karvių veršingumu 

Atgalinė žingsninė logistinė regresija parodė, kad iš visų tirtų kategorinių 

kintamųjų – laktacijos, BCS, MY, LDH, BHB ir mP4 – karvių reprodukcinei būklei 

reikšmingos įtakos turėjo tik BCS. Nustatėme, kad karvių, kurių BCS > 3,2, sėkmingos 

reprodukcijos tikimybė buvo 22 kartus didesnė negu tų, kurių BCS ≤ 3,2 (OR = 21,59, 95 % 

CI = 10,381–44,903, p < 0,001). 

Atlikus įvertinimą dvinarės logistinės regresijos būdu pagal suskirstymą į penkias 

BCS grupes paaiškėjo, kad karvės BCS padidinus 0,5 balo, karvės reprodukcijos 

sėkmingumas padidėjo 8 kartus (OR = 7,952, 95 % CI = 4,562–13,858, p < 0,001). 
 

4. Rezultatų aptarimas 

Atlikę tyrimą pastebėjome, kad veršingų karvių mP4 buvo didesnis negu neveršingų. 

Atsižvelgiant į tyrimo tikslus, mP4 buvo laikomas svarbiausiu reprodukcijos būklės 

vertinimo rodikliu [16]. Nuolat matuoti ir sekti progesterono 
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koncentraciją naudinga dar ir dėl to, kad atsiranda galimybė identifikuoti dėl liuteininės 

regresijos nutrūkusius veršingumus [17]. Be to, kadangi ankstyvuoju laikotarpiu po 

apsiveršiavimo pirmaveršės karvės yra jautresnės medžiagų apykaitos pokyčiams (pvz., 

neigiamam energijos balansui) negu daugiaveršės, pirmaveršėms karvėms būdinga 

didesnė gimdos ligų išsivystymo tikimybė, kurios, kaip žinia, laikomos svarbiu veiksniu, 

turinčiu įtakos ciklo atsistatymui po apsiveršiavimo [18]. Duomenys apie mP4 plačiai 

naudojami aprašant veršingumo būseną ir kiaušidžių veiklą bei vertinant sąsajas su 

įvairiais progesterono kiekiais dirbtinio sėklinimo ir veršingumo laikotarpiu [16]. Praėjus 

nuo vienuolikos iki penkiolikos parų po sėklinimo, galima aptikti reikšmingą 

progesterono koncentracijos padidėjimą. Tai parodo, kad karvė buvo sėkmingai 

apsėklinta [16]. Mūsų atlikto tyrimo duomenys sutampa su Larson ir kt. tyrimo [19] 

duomenimis, kurie rodo, kad praėjus 5–10 parų po sėklinimo, veršingų galvijų 

progesterono koncentracija buvo didesnė. Pastebėjome, kad per pirmąsias septynias paras 

po sėklinimo veršingų karvių mP4 koncentracija buvo didesnė negu neveršingų. 

BCS vertinimas yra naudingas vadybinis įrankis, kuriuo galima įvertinti holšteinų 

veislės melžiamų karvių organizme sukauptas riebalų atsargas [20]. Atlikę tyrimą 

nustatėme, kad veršingų karvių grupėje įverčiai balais buvo didesni negu neveršingų. Yra 

nemažai tyrimų, kuriuose nurodomos sąsajos tarp melžiamų karvių BCS ir reprodukcijos. 

Karvių sveikatos būklė yra labai susijusi su jų BCS. Pavyzdžiui, kai karvių kūno masės 

indeksas neatitinka rekomenduojamų BCS normų, daugiau pasitaiko medžiagų apykaitos 

sutrikimų, bergždumo ir raišumo atvejų [21]. Kūno masės indekso svyravimai laikotarpiu 

iki veršiavimo ir po jo turi įtakos karvių sveikatai ir vaisingumui. Daugiau kūno svorio 

netenkančios karvės laktacijos laikotarpiu labiau linkusios susirgti įvairiomis ligomis. 

Žymesnis BCS sumažėjimas, o kartu ir kūno masės bei riebalinio audinio netekimas 

užtrūkimo laikotarpiu nulemia BHB koncentracijos padidėjimą. Karvių, kurių BHB 

koncentracija didesnė, tikimybė sėkmingai pasiekti veršingumą per pirmąjį dirbtinį 

sėklinimą yra mažesnė negu sveikų karvių. Pastebėta, kad ketoze sergančių karvių 

sėklinimų vienam veršingumui skaičius yra didesnis, aktyvumo periodas rujos metu yra 

trumpesnis, intervalas nuo apsiveršiavimo iki pirmos pastebimos rujos yra ilgesnis, o 

servis periodas tęsiasi ilgiau, palyginti su sveikomis karvėmis [22]. Be to, didesnė BHB 

koncentracija pailgina laikotarpį iki pirmosios ovuliacijos po apsiveršiavimo [23]. Gyvulių 

kūno masės indekso stebėjimas sulaukė daug dėmesio kaip priemonė, galinti padėti 

koreguoti piendavių mitybos programas [24]. Kita vertus, melžiamų karvių ketonemija 

sukelia atsparumą insulinui, ir tai atitinka tyrimų duomenis, rodančius, kad BCS yra 

glaudžiai susijęs su periferiniu jautrumu insulinui lipomobilizacijos atveju [25]. BCS 

veršiavimosi metu yra vienas svarbiausių veiksnių, susijusių su vaisingumą palaikančios 

ovuliacijos atsinaujinimu laiku po apsiveršiavimo [26]. BCS pokyčiai per paskutinį 

veršingumo trimestrą turi mažiau reikšmės mėsinių karvių apsivaisinimui vėl po 

apsiveršiavimo [26]. Mūsų atlikto tyrimo duomenys sutampa su Graham atlikto tyrimo 

duomenimis, jog tų karvių, kurių BCS veršiavimosi metu yra vidutinis arba geras, 

pakartotinio apsivaisinimo po apsiveršiavimo indeksas būna didesnis nei tų, kurių BCS 

buvo menkas [27]. Be to, to paties autoriaus tyrimai rodo, kad tų karvių, kurių BCS 

veršiavimosi metu buvo mažas, ir vaisingumas buvo mažas [27]. Taip gali būti todėl, kad 

tų karvių, kurių BCS veršiavimosi metu buvo 3,0–3,5, insulino ir gliukozės koncentracija 

kraujyje buvo didesnė negu karvių, kurių BCS veršiavimosi metu buvo 2,0–2,5 [15]. Kiti 

autoriai nurodo, jog karvių BCS veršiavimosi metu yra bene svarbiausias veiksnys, 

nulemiantis laikotarpio iki paskesnio apsivaisinimo po apsiveršiavimo trukmę [28]. 

Panašu, kad BCS ir jo pokyčiai turi įtakos reprodukcijos rodikliams, nes jie parodo 

neigiamo energijos balanso mastą [29]. Britt [30] teigė, kad neigiamas energijos balansas 

(NEB) folikulogenezės metu gali pakenkti folikulo vystymuisi ir paskesnei reprodukcijai. 

Mūsų atlikto tyrimo duomenys rodo, kad veršingų karvių kūno masės indeksas buvo 

0,49 balo didesnis negu neveršingų karvių, ir karvių, kurių BCS > 3,2, reprodukcijos 

sėkmingumo tikimybė buvo 22 kartus didesnė negu tų, kurių BCS ≤ 3,2. Be to, nustatėme, 

kad BCS padidėjus 0,5 balo, karvės reprodukcijos sėkmingumo tikimybė padidėja 

8 kartus. 

Nustatėme, kad veršingų karvių MY buvo mažesnis negu neveršingų. Literatūros 

šaltiniuose pavyko rasti labai skirtingų duomenų apie sąsajas tarp primilžio ir karvių 

reprodukcijos sėkmingumo. Kai kuriuose literatūros šaltiniuose nurodoma, kad tarp  
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paros primilžio ir pirmojo sėklinimo po apsiveršiavimo nėra jokios priešpriešos, ir nuo to 

niekaip nepriklauso veršingumo rodikliai nuo pirmojo sėklinimo, vertinant karvės 

lygmeniu. Tačiau pastebėta, kad priešprieša pasireiškia bandos lygiu,ypač tose gyvulių 

bandose, kurių vaisingumas buvo laikomas geru (pvz., bandos 50 % veršingumo tikimybė 

per pirmą dirbtinį sėklinimą). Dauguma primilžio ir reprodukcijos rodiklių sąsajų yra 

menkos ir priklauso nuo bandos duodamo pieno kiekio [31]. Buckley ir kt. [32] tyrimų 

duomenimis, didelis primilžis pirmojo sėklinimo metu buvo rodiklis, rodantis didesnę 

tikimybę, kad 42-ą veisimo sezono parą ta karvė bus veršinga. Autoriams Fulkerson [33], 

Moate ir Harris [34] pavyko nustatyti teigiamą sąsają tarp pieno kiekio ir reprodukcijos 

(sėklinimo ir apsivaisinimo indeksai). Kitų tyrimų duomenimis, tarp pieno kiekio ir 

reprodukcijos nėra jokios priklausomybės [35, 36]. Vis dėlto dauguma atliktų tyrimų rodo, 

kad tarp pieno kiekio ir tam tikrų vislumo ypatybių egzistuoja atvirkštinė priklausomybė 

[37–39]. Šie tyrimų duomenys atitinka mūsų atlikto tyrimo rezultatus – veršingų karvių 

paros primilžis buvo 4,36 kg/parą mažesnis negu neveršingų. 
 

5. Išvados 

Atsižvelgiant į tai, kad mūsų tyrimo tikslas buvo nustatyti karvių sėkmingo tapimo 

veršingomis sąsajas su tokiais biologiniais žymenimis kaip BCS, BHB, MY, LDH ir mP4, 

mes nustatėme, kad veršingų karvių grupėje kūno masės indeksas buvo 0,49 balo 

didesnis, 

paros primilžis 4,36 kg/parą mažesnis, o mP4 koncentracija – 6,11 ng/ml didesnė negu 

neveršingų karvių grupėje. Veršingų karvių kūno masės indeksas buvo 0,49 balo didesnis 

negu neveršingų, o karvių, kurių BCS > 3,2, reprodukcijos sėkmingumo tikimybė buvo 

22 kartus didesnė negu tų, kurių BCS ≤ 3,2. 
 

Autorių indėlis į straipsnį: R. A.:  vadovavimas visam tiriamajam darbui; V. J.: programinės įrangos 

ir algoritmo sukūrimas; D. M.: rinkimas ir analizė; M. T.: specifinio eksperimento struktūros 

sudarymas, duomenų rinkimas, atranka, tiriamųjų gyvulių grupės priežiūra; M. U.: duomenų 

rinkimas ir analizė; ir W. B.: intensyvi pagalba apdorojant rankraščio duomenis. Rankraštį parašė 

R. A., peržiūrėjo visi bendraautoriai. Publikuojamą rankraščio versiją visi autoriai perskaitė ir su ja 

sutiko. 

Finansavimas: šiam tyrimui nebuvo skirta jokio finansavimo iš šalies. 

Institucinės peržiūros valdybos pareiškimas. Tyrimas atliktas pagal Helsinkio deklaracijos 

rekomendacijas ir patvirtintas Etikos komiteto (tyrimo patvirtinimo numeris yra PK016965, data 
2017-06-06). 

Pareiškimas dėl informuoto sutikimo:  Informuotas sutikimas buvo gautas iš visų tyrime 

dalyvavusių tiriamųjų. 

Pareiškimas dėl prieigos prie duomenų: Šiame tyrime pateikiamus duomenis galima rasti 

straipsnyje. 

Interesų konfliktas: autoriai pareiškia, kad jokio interesų konflikto nėra. 
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