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Neatliekamās slimības

• Neatliekams ir viss kas apdraud dzīvību

• Daudz variācijas
• Kolikas – viegla spazma vai strangulacija?

• Traumas – neliela brūce vai septisks artrīts?

• Infekcijas – viegls vīrus vai smaga sepse?



Kas ir normāls?

• Temperatūrai
• 37.5 – 38.5 C

• Pulsam
• 24 līdz 42 sitieni minūtē
• Augsts pulss virs 60 minūtē

• Elpošanai
• 12 līdz 16 reizes minūtē

• Uzvedībai
• Kārpās, jo grib pavārtīties vai ir kolikas?
• Neēd, jo negaršo vai ir slims?
• Trīc, jo auksts vai sāp?
• Daudz guļ, noguris vai slims?
• Maz izkārnījumu, nav ēdis vai nestrādā 

zarnu trakts?

• Ir atšķirības references robežās starp zirgiem!

• Veiciet vairākus mērījumus savam zirgam 
miera stāvoklī un piefiksējiet zirga 
dienasgrāmatā

• Google:

Īpašniekam jāzina 
zirga «NORMAS»



Meklēsim atbildi uz sekojošiem jautājumiem

• Ko var izdarīt īpašnieks

• Ko nevajadzētu darīt

• Ko var izdarīt ārsts



ZIRGA VĀJĀS VIETAS

1. Gremošanas trakts

2. Plaušas

3. Kājas 
• Kauli 
• Stiegras 
• Locītavas



Aptieciņa

• Termometrs

• Šķēres

• Antiseptiskas ziepes

• Povidonjods

• Apsēji – vate, kokvilnas biezie 
apsēji, pašlīpoša lente

• Šļirce

• Pretsāpju zāles

• Cimdi 

•+
•Transports
•Ūdens šļūtene
•Kliperis



• Veterinārārstu saraksts – LJF mājaslapā vai zirgam.lv

• Zirgu klīnika 
• +371 26 36 03 67

• Konsultācijas sniedz gan īpašniekiem gan veterinārārstiem



AIZRĪŠANĀS 

• Barības vada nosprostošanās ar barību, 
pakaišiem, ļoti reti svešķermeni.
• Siens, graudi, granulas, biešu mīkstumi

• Biežāk vecākiem zirgiem
• Zobu slimības

• Zobu nodilums 

• Citi faktori – izmainīti ēšanas paradumi, 
trauksmaini zirgi, sedēti zirgi



Kas notiek ar zirgu

• Zirgs īsu brīdi pēc ēšanas 
paliek nemierīgs

• Kārpās

• Purina galvu

• Rīstās

• Nāk balti-līdz zaļgani 
izdalījumi pa nāsīm

• Pēc kāda laika zirgs var būt 
arī mierīgs – pierod.





Iespējamās komplikācijas

• Aspirācijas pneimonija
• Infekcija 

• Abscesi plaušās

• Drudzis

• Klepus

• Barības vada plīsums 
• Atkārtota aizrīšanās

• Barības vada striktūra



Īpašnieks

• Noņem barību un ūdeni

• Novieto mierīgā vietā, lai zirgs nomierinās un nerīstās

• Novēro zirgu 
• bieži zirgam nomierinoties viņš spēj norīt un obstrukcija ir novērsta

• Ja nav uzlabojumi stundas laikā jāsauc veterinārārsts

• Novēro temperatūru un zirga ēstgribu nedēļas laikā pēc aizrīšanās
• Aspirācijas pneimonija

• Barības vada plīsums



Ko nedrīkst darīt!

• Zirgu nedrīks barot vai ļaut viņam ēst vai dzert uz 
aizrīšanās brīdi!

• Nedrīkst barot uzreiz pēc aizrīšanās novēršanas
• Īpaši ja tika lietotas pretsāpju zāles mājās!
• Zirgu nebaro 24 h pēc aizrīšanās

• Ūdeni drīkst

• Var notikt atkārtota aizrīšanās
• Uzmana lai neēd pakaišus

• Zāles mutē dot nedrīkst



Veterinārārsts

• Izmeklē zirgu

• Lieto sedāciju un pretsāpju medikamentus

• Ievietos zondi lai konstatētu obstrukcijas vietu vai barības vada 
caurejamību

• Ar zondes palīdzību izskalo obstrukcijas masas

• Dažreiz palīdz tikai zāles un nav jāskalo

• Ja obstrukcija ilgstoša iespējams jālieto antimikrobiālās zāles

• Šķīdumu terapija
• Labāk tikt galā ātrāk un negaidīt

• Barības vada endoskopija

• Krūšu kurvja ultrasonogrāfija



LAMINĪTS

• Dzīvnadža iekaisums
• Izjūk kopsakars starp naga kaulu un naga sienu

• Naga kauls, saliecējstiegras ietekmes dēļ atdalās no naga sienas 
un rotē
• Naga rotācija

• Pie lielāka iekaisuma naga kauls var grimt un                         
perforēt naga zoli
• Naga grimšana

• Biežāk tiek skartas priekškājas

Attēls no zirgam.lv





Laminīts. Naga rotācija



Kas notiek ar zirgu 

• Nekustas no vietas vai pārvietojas stīvi

• Guļ

• Stipra pulsācija kājās

• Ātra elpošana

• ± Paaugstināts pulss

• Trīc 

• Trapecveida poza





Cēloņi

• Ogļhidrātu pārbarošana
• Metabolais sindroms un insulīna disregulācija

• Slimības, kas saistītas ar iekaisumu
• Kolikas, diareja, placentas aizture, smaga pneimonija

• Endokrīnās slimības
• Kušinga slimība (hipofīzes disfunkcija; PPID) un zirgu metaboliskais sindroms 

(EMS)

• Mehāniska pārslodze - balsta kājas laminīts
• Saistībā ar otras kājas lūzumu vai inficētu locītavu, kājai uz kuru balstās viss 

svars ir laminīta risks





Īpašnieks

• Zvans veterinārārstam un kalējam

• Pretsāpju zāles
• Fenilbutazons

• Pārvieto zirgu stallī ierobežo kustības

• Kamēr gaida palīdzību 
• Ievieto zirgu ledus ūdenī

• Ledus vannas jātur 24-72 h bez pārtraukuma

• Baro tikai ar sienu, labāk izmērcētu
• Uzliek uz putuplasta paliktņiem

• Izvēlās cietāko putuplastu veikalā



Ko nedrīkst darīt

• Dot pretsāpju zāles un laist ganībās

• Nemainīt diētu

• Gaidīt 

• Īsu laiku atvēsināt kājas, uzreiz sākas kompensācijas mehānisms kas 
var pasliktināt laminītu

• Nesaukt kalēju
• Kalējs novīlē naga priekšu samazinot lauziena leņķi, un izmaina spiedienu 

noņemot to no naga priekššejās daļas



Veterinārārsts

• Izmeklē zirgu
• Laminīta cēloņi

• Rentgenogrāfija
• Laminīta diagnostika
• Novērtē smaguma pakāpi

• Nozīmē zāles

• Specifiskas asins analīzes

• Nozīmē diētu

• Eitanizē zirgu
• Naga grimšanas gadījumā



Limfangīts/Celulīts
«Ziloņkāja»

• Celulīts – bakteriāls zemādas audu 
iekaisums. Izraisa sāpīgu, siltu tūsku 
un parasti ir saistīts ar brūci, sprēgām
vai reakciju uz injekciju. 

• Limfangīts – limfvadu iekaisums. 
Izraisa akūtu, sāpīgu un progresējošu 
(biežāk) pakaļkājas tūsku. Bakteriāla 
infekcija. 
• Raksturojas ar limfas izspiešanos caur 

ādu!



Kas notiek ar zirgu

• Parasti skarta 1 kāja
• biežāk pakaļkājas

• Izteikts klibums 
• nebalstās, atsakās kustēties

• Drudzis

• Guļ un sten 
• reti

• Kāja karsta un zirgs izrāda sāpes taustot



Īpašnieks 

• Laista laista laista
• Šļūtene vismaz 3xd

• Soļo soļo soļo vismaz 3-5xd
• Zirgs iesoļojas un ar katru brīdi soļo labāk

• Kordot

• Fenilbutazons

• Kompreses vai stingrs apsējs

• Noskuj apmatojumu
• Apstrādā sprēgas

• Brūces 



Ko nedrīkst darīt

• Slinkot 
• Jo ātrāk un vairāk aprūpē jo labāks rezultāts

• Kustību vietā izvest tikai aplokā!

• Kavēties



Veterinārārsts

• Izslēdz citas slimības
• Lūzums

• Abscess

• Nozīmē zāles pēc vajadzības
• Antibiotikas 

• Steroīdi

• Urīndzenošie

• Pretsāpju 



Brūces 

• Ādas, gļotādas, orgānu bojājums.

• Cik bīstama ir brūce nosaka tās 
atrašanās vieta un skartās 
struktūras.
• Noskrāpēts vai iedūries?

• Brūces acs, locītavas apvidū un 
brūces kas skar vēdera dobumus ir 
ļoti bīstamas



Mazākās brūces mēdz būt visnopietnākās

• Locītavas
• Septisks artrīts

• Stiegru maksts

• Krūšu un vēdera dobumi 

• Acs

• Sīnusi 



Īpašnieks 

• Nomazgājiet brūci ar tekošu ūdeni
• Antiseptiskie līdzekļi – ziepes, povidonjods

• Ja var noskuj apmatojumu
• Var ieraudzīt jaunas brūces

• Novērtējiet brūces atrašanās vietu, dziļumu un smagumu
• Ja ir svešķermenis izņemts jānomēra garums cik iedūrās
• Nagla nagā?

• Rentgens ar naglu

• Ja asiņo uzliek stingru apsēju

• Novērtē zirga rādītājus, uzvedību

• Zvana veterinārārstam

• Nobildē nomazgātu brūci



Ko nevajadzētu darīt

• Atstāt netīru

• Sasmērēt ar ziedēm

• Lietot nomierinošas zāles bez vet-norādījuma
• Asiņošana var pastiprināties

• Ja acs ir ievainota, nemēģiniet ārstēties. Gaidiet 
savu veterinārārstu



Brīdinājums
Attēli ar asinīm un audiem



1. Nomazgā
2. Noskuj
3. Novērtē vai nav 
kabatas

4. Brūces atrašanās 
vieta? Skartie orgāni?



Nomazgā

Novērtē?
• Redzams kauls

• Izsauc veterinārārstu



1. Nomazgā
2. Noskuj
3. Novērtē vai nav 
kabatas

4. Brūces atrašanās 
vieta? Skartie 
orgāni?



Brūce locītavas apvidū ar 
izdalījumiem

Steidzami zvans 
veterinārārstam!



Brūce lāpstiņas apvidū











Veterinārārsts

• Nosaka brūces skartos audus

• Skalo locītavu

• Sašuj brūci

• Nozīmē zāles



Kolikas

• Vēdera sāpes
• Īstās

• Tievās zarnas

• Resnās zarnas

• Neīstās
• Citi orgāni 

• OBSTRUKCIJA

• DISLOKĀCIJA

• STRANGULĀCIJA









• https://youtu.be/SwxLO1kH1E4?list=PLHMQsYrBA38Ww6KT7DGVW
UlYhoYT5-mFO

https://youtu.be/SwxLO1kH1E4?list=PLHMQsYrBA38Ww6KT7DGVWUlYhoYT5-mFO


Ko dara īpašnieks

• Novērtē zirga uzvedību izmēra redītājus

• Kustina zirgu soļi, rikši
• Pretsāpju iedarbība
• Kustina zarnas

• Noņem barību!
• Īpaši ja lieto zāles
• Ja zirgs ēd tas nenozīmē ka viņam ir labi

• Za zirgam nenovēro kolikas viņš ir absolūti “jūsu zirgs” kā parasti un ir 
novērotas 4-5 normāla apjoma defekācijas, var domāt ka kolikas ir garām.

JŪS VARIET 
PALĪDZĒT 
TIKAI PIE 
SPASTISKĀM 
KOLIKĀM



Ko nevajadzētu darīt

• Lietot zāles un barot

• LIETOT ZĀLES VAIRĀK KĀ 1 REIZI

• ATSLĀBT pēc vienas defekācijas



Veterinārārsts 

• Izmeklē – RĀDĪTĀJI, ZARNU DARBĪBA, GĻOTĀDAS, REKTĀLI
• Nosaka koliku smaguma pakāpi

• Medikamentozas

• Operējamas

• Sniedz pirmo palīdzību
• Šķīdumi

• Nazogastrālā zonde

• Nosūta uz klīniku

• Eitanizē zirgu



LŪDZU JAUTĀJUMI


