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PRIEKŠVĀRDSPRIEKŠVĀRDS
Šis ceļvedis ir izstrādāts DISARM projekta ‘Inovatīvu 
risinājumu izplatīšana antibiotiku rezistences 
mazināšanai’ ietvaros, ko finansē Eiropas Savienības 
pētniecības un inovācijas programma „Apvārsnis 2020” 
saskaņā ar granta līgumu Nr. 817591.

Projekta DISARM mērķis ir samazināt baktēriju 
rezistenci pret antibiotikām lopkopības nozarē, uzsvaru 
liekot uz slimību profilaksi un dzīvnieku veselību, 
tādējādi samazinot nepieciešamību pēc antibiotiku 
lietošanas. DISARM projektam ir plašs izmantojamo 
materiālu klāsts, kas pieejami tā mājaslapā un 
YouTube kanālā. Facebook DISARM projektam ir arī 
dinamiska un zinoša diskusiju grupa (jūs tiekat aicināti 
pievienoties, vienkārši noklikšķinot uz šīs saites un 
atbildot uz dažiem īsiem jautājumiem, lai tai piekļūtu), 
kā arī plašāki sociālo mediju kanāli: Twitter, Facebook 
un LinkedIn. DISARM projekts pielieto arī vairāku 
iesaistīto pušu pieeju – saimnieki, veterinārārsti, barības 
un citi konsultanti strādā kopā, lai uzlabotu dzīvnieku 
veselību un saimniecību darbību. Ja vēlaties uzzināt 
vairāk par to, sekojiet šai saitei!! 

Šis ceļvedis ietver informāciju, kas tika apkopota 
projekta DISARM laikā; to nevajadzētu uzskatīt par 
pilnīgu rokasgrāmatu. Tajā ir saites uz praktiski 
noderīgiem videoklipiem, kopsavilkumiem, rakstiem 
utt., lai tādejādi veicinātu labās prakses ieviešanu 
saimniecībās. Ne visi ieteikumi būs noderīgi vai 
piemēroti jūsu saimniecībai, un visi pasākumi ir vispirms 
jāapspriež ar jūsu saimniecības (-u) veterinārārstu un 
konsultantu (-iem).

Lai arī autors ir darījis visu iespējamo, lai šis labās prakses ceļvedis būtu noderīgs, DISARM projekta komanda un finansēšanas aģentūra neuzņemas atbildību par 
zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies, paļaujoties uz šo dokumentu. Dokumentam ir rekomendējošs raksturs. Izmantojiet šo dokumentu jūs uzņemieties visu atbi-
ldību un riskus. Lūdzu, konsultējieties ar savu veterinārārstu un/vai konsultantu (-iem), lai pārliecinātos, ka darbības, kuras vēlaties veikt, ir piemērotas jūsu saimniecībai.

ATRUNA

Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 
2020” saskaņā ar granta līgumu Nr. 817591.

Šis ceļvedis ir viens no 10 labās prakses ceļvežiem, 
kas izstrādāts projekta DISARM laikā. Visu 10 
ceļvežu mērķis ir informēt par konkrētu tēmu, 
lai samazinātu antimikrobiālo zāļu lietošanu 
lopkopības nozarē.

Pārējie DISARM projekta labās prakses ceļveži ir 
atrodami šeit.

Apskati mūsu MājaslapuMājaslapu

Atrodi mūs FacebookFacebook

Seko mums TwitterTwitter

Skaties YouTubeYouTube

Seko mums LinkedInLinkedIn

Coordinated by Partners

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under Grant Agreement No 817591Projekta koordinatorsProjekta koordinators PartneriPartneri
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https://disarmproject.eu/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.facebook.com/groups/242076006728832
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
https://disarmproject.eu/what-we-do/farm-health-toolbox/
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/ 
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/ 
https://disarmproject.eu/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
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IEVADSIEVADS

CILTSDARBSCILTSDARBS

Šī ceļveža mērķis ir sniegt informāciju lauksaimniekiem 
par labo praksi un jaunām metodēm attiecībā uz 
ciltsdarbu un ģenētiku. Audzējot veselīgus un izturīgus 
dzīvniekus, var uzlabot ganāmpulka vispārējo veselības 
stāvokli, tādējādi samazinot nepieciešamību pēc 
ārstēšanas ar antibiotikām.

Ģenētikai var būt liela nozīme, nosakot dzīvnieku 
uzņēmību pret slimībām un to reakciju uz citiem 
fiziskiem, vides un sociāliem stresa faktoriem. Ciltsdarbs 
ar mērķi uzlabot dzīvnieku izturību nākamajās to 
paaudzēs nodrošinās tiem labu veselību un labturību, 
kas labvēlīgi ietekmēs arī saimniecības darbību kopumā.

Izturība ir dzīvnieka spēja būt minimāli ietekmētam 
vai ātri atgūties no problēmām, kas saistītas ar to 
fizisko un garīgo stāvokli. Problēmas var radīt slimības, 
kā arī stress, ko izraisa neatbilstoša apkārtējās vides 
temperatūra, jauna vide, cilvēku ietekme un izmaiņas 
dzīvnieku grupu sastāvā. Dzīvnieku spēju tikt galā ar 
problēmām dažādos apstākļos daļēji nosaka to ģenētika. 
Ciltsdarbs ar mērķi uzlabot dzīvniekiem vēlamās 
īpašības var nodrošināt to, ka nākamajās paaudzēs šīs 
īpašības būs izplatītas ganāmpulkos. Parasti tiek pētīti 
dzīvnieku vispārējās izturības rādītāji, taču ar veselību 
saistītās īpašības, piem., dzīvnieka ilgmūžība, var kalpot 
kā rādītāji izturībai pret slimībām, tādejādi nodrošinot 
dzīvnieka veselības stāvokļa aizsardzību.

Ir dažādas gēnu identifikācijas un atlases 
metodes, kuras var droši izmantot, lai iegūtu tādus 
lauksaimniecības dzīvniekus, kas ir izturīgi pret dažādām 
slimībām, tādējādi samazinot nepieciešamību pēc 
antibiotikām.

ES tiesību aktos pašlaik nav atļautas jaunas genomu 
transformējošas metodes (piem., gēnu rediģēšana), jo 
iegūtie dzīvnieki tiktu klasificēti kā ģenētiski modificēti 
organismi (ĢMO), lai gan šī tiesiskā nostāja nākotnē varētu 
tikt pārskatīta, ĢMO nav šī ceļveža uzmanības centrā.

Tālāk sekos praktiska informācija par ciltsdarbu; 
genoma testēšana; krustošana, lai noskaidrotu 
iegūtā krustojuma dzīvotspēju, indeksu izmantošana 
ciltsdarbā un ģenētikas izmantošanas piemēri dažādās 
lauksaimniecības nozarēs.

Gadsimtu gaitā daudzos pasaules reģionos ir izveidotas 
dažādas vietējās dzīvnieku šķirnes. Tiek lēsts, ka pasaulē ir 
aptuveni 5000 vietējo šķirņu. Visas šīs dzīvnieku šķirnes 
ir labi pielāgotas vietējiem apstākļiem un tam, lai kalpotu 
īpašām vajadzībām. Veidojot jaunu šķirni, ekstremālie 
klimatiskie apstākļi un infekcijas slimības, kas cirkulē 
reģionā, darbojas kā noteikts faktors, kas ietekmē 
rezistences gēna izplatību ganāmpulkos. Balstoties 
uz šīm redzamajām īpašībām (dzīvnieku fenotipu), kā 
arī uz konkrēto lauksaimniecības sistēmu un iespējām 
un ierobežojumiem attiecībā uz barību, lauksaimnieki 
var izvēlēties tādus vaislas dzīvniekus, kas palielinātu 
mājdzīvnieku, kam ir šīs labvēlīgās pārmantojamās 
īpašības, īpatsvaru nākamajās paaudzēs.

Ciltsdarbā parasti uzmanība tiek veltīta 
sekojošam īpašību kopumam:

ražīgums pašreizējos vides apstākļos vai 
nākotnē paredzamajos apstākļos
auglība
izturība pret slimībām vai ilgmūžība, kas saistīta 
ar ražošanas izmaksām

Ciltsdarbs dzīvnieku izturības 
paaugstināšanai

Lopkopībā ir dažādi faktori, kas ietekmē saimniecības 
saimniecisko darbību. Viens aspekts ir dzīvnieku 
ģenētika un ciltsdarbs, taču vienlīdz svarīgi ir arī tādi 
faktori kā dzīvnieku labturība, bioloģiskā drošība un 
slimību profilakses pasākumi, pareiza ēdināšana un 
dzirdināšana. 

Ciltsdarbu var veiksmīgi izmantot, lai izveidotu 
šķirnes ar noteiktām īpašībām, piem., noteiktas krāsas 
dzīvniekus vai palielināt to vispārējo ražīgumu - svara 
pieaugumu, muskuļu apjomu, olu lielumu, izslaukumu 
utt. Vispārīgi runājot, vienmēr jācenšas izmantot labāko 
pieejamo ģenētisko materiālu, bet kā var noteikt kurš ir 
labākais?

Ciltsdarbā izmanto vairākus paņēmienus, taču kopumā 
ir jāizmanto labākais pieejamais ģenētiskais materiāls, 
ņemot vērā mērķus, kam ciltsdarbs tiek veikts - ražīgums, 
veselība, izturība pret noteiktu klimatu un barību, dažreiz 
pat infrastruktūras ierobežojumi, piem., jāņem vērā 
dzīvnieku lielums attiecībā uz esošo dzīvnieku novietni, kur 
ciltsdarba attīstība ir apsteigusi saimniecības ēku attīstību. 

Dzīvnieku izturība pret 
noteiktām infekcijas 
slimībām
Dzīvnieku spēcīgāka 
imūnreakcija uz 
vakcināciju
Rezistence pret 
noteiktām vielmaiņas 
slimībām

Dzīvnieki ar lielāku 
muskuļu masu
Dzīvnieki ar lielāku 
dzīvsvara pieaugumu
Dzīvnieki ar augstāku 
barības izmantojamības 
koeficientu
Dzīvnieki ar augstāku 
gaļas kvalitāti

Ciltsdarbs 
izturības 

paaugstināšanai 

Ekonomisks līdzsvars 
un ētika  

Sabiedrības veselība

Ciltsdarbs 
ražīguma 

paaugstināšanai 

Dzīvnieku 
labturība Biodrošība

Profilakses 
pasākumi

Pareiza 
ēdināšana un 
dzirdināšana

Intensīvie krustojumi Ekstensīvie krustojumi

Vēsturiski dzīvnieku audzētāji fokusēja ciltsdarbu uz 
dzīvnieku ražības palielināšanu – tas bieži vien radīja 
negatīvas sekas uz dzīvnieku veselību un labturību, 
jo, iespējams, ražības efektivitātes paaugstināšanas 
nolūkā audzētie dzīvnieki tika vairāk pakļauti uzvedības, 
fizioloģisko un imunoloģisko problēmu riskam (vairāk par 
to skatīt šeit). Mūsdienās sarežģītāki ciltsdarba procesi, 
piemēram, genoma pārbaude, nodrošina iespēju veikt 
precīzu ģenētisko novērtējumu, lai izvēlētos labvēlīgās 
īpašības, vienlaikus samazinot nevēlamās īpašības.

https://ec.europa.eu/food/plants/genetically-modified-organisms/new-techniques-biotechnology/ec-study-new-genomic-techniques_en
https://ec.europa.eu/food/plants/genetically-modified-organisms/new-techniques-biotechnology/ec-study-new-genomic-techniques_en
https://www.imedpub.com/articles/benefits-of-farm-animals-genetic-adaptation-a-review.php?aid=22885
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S030162269800147X?via%3Dihub
https://academic.oup.com/af/article/2/1/4/4638584
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Daudzos gadījumos var gūt priekšrocības, ja izvēlas 
veikt krustošanu, lai iegūtu labākas īpašības, kas 
veicinātu ražošanu, piem., piena lopkopībā tas var 
būt lielāks piena izslaukums un labāks piena sastāvs, 
mazāks somatisko šūnu skaits, lielāka govju auglība un 
ilgāks ražīgais dzīves ilgums. Apskatiet šos videoklipus 
par genoma testēšanu un krustošanu.

Svarīga nozīme ir ciltsdarbam ar vislabāk pielāgotiem 
un visražīgākajiem dzīvniekiem, lai iegūtu pret 
slimībām izturīgus dzīvniekus, vienlaikus nezaudējot 
to ražīgumu. Piemēram, spermas dziļā sasaldēšana un 
uzglabāšana radīja iespējas mākslīgai apsēklošanai. 
Vidēji no viena buļļa var iegūt 2000 spermas devas, dziļi 
sasaldēt un uzglabāt daudzus gadus.

Veicot spermas dziļo sasaldēšanu, to var transportēt 
pa visu pasauli, un tāpēc labākos vaislas buļļus ar 
vislabvēlīgākajām īpašībām var plaši izmantot (skatīt 
pilnu pētījumu šeit). Šāda prakse ir izdevīga, taču ir 
arī risks, jo var izplatīt spermu ne tikai ar cerētajām 
īpašībām, bet arī nejauši izplatīt slimības uzņēmīgus 
gēnus, kas dažos reģionos nerada problēmas, bet citos 
var izpausties postoši. Tādējādi vaislinieka izvēlei un 
indeksu izmantošanai ir svarīga nozīme vēlamo īpašību 
uzlabošanā un nevēlamo ierobežošanā. Tādu pašu 
spermas sasaldēšanas paņēmienu var izmantot arī 
citās lopkopības nozarēs.

Ņemot vērā priekšrocības, ko dod ciltsdarbs 
ar noteikta dzimuma dzīvniekiem (piem., govis 
piena lopkopībā), tiek izmantota prakse, kurā veic 
spermatozoīdu dzimuma šķirošanu un atlasi, iegūstot 
X (sievišķās) un Y (vīrišķās) spermas frakcijas no to 
dabiskā maisījuma. Ieguvums ir daudz intensīvāka teļu 
(sievišķo īpatņu) dzimstība, tādejādi ļaujot ātrāk atražot 
ganāmpulku uzlabojot dzīvnieku veselības īpašības. Ir 
ļoti efektīvi, ja to apvieno ar sievišķā genoma testēšanu 
un/vai embriju pārstādīšanu. Ja Jūs tas interesē, vairāk 
informācijas par tehnoloģijām un ekonomiskajiem 
plusiem un mīnusiem var atrast šajā rakstā. 

Ciltsdarbs ar nolūku uzlabot slikti pārmantojamās 
īpašības, piem., izturību pret slimībām un auglību, 
ir grūti veicams, taču kļūst vieglāks, ja tas balstās uz 
pēcnācēju grupu vidējiem rādītājiem, kur pēcnācēju 
grupas ir salīdzinoši lielas. Priekšnosacījums tam, lai 
ciltsdarbā ar mērķi uzlabot izturību pret slimībām 
būtu veiksmīgs, ir tas, ka slimības vai citas ar tām cieši 
saistītas īpašības tiek precīzi reģistrētas. Vissvarīgākā ir 
sistemātiska mastīta klīnisko gadījumu reģistrēšana, 
kas ļauj precīzi novērtēt vaislinieka izturību pret mastītu 
tā pēcnācējos – telēs. Svarīgs rādītājs rezistences pret 
mastītu noteikšanai ir somatisko šūnu skaits (SŠS). 
Ir iespējams uzlabot rezistenci pret klīnisko mastītu, 
ciltsdarbu veicot ar mērķi panākt mazāku somatisko 
šūnu skaitu. To galvenokārt panāk, izslēdzot no 
ciltsdarba tos buļļus, kuru pēcnācēju – govju pienā ir 
augsts SŠS. Sakarā ar augsto SŠS pārmantojamību, 
ciltsdarbs, kas vērsts uz šīs īpašības uzlabošanu, bija 
efektīvāks nekā tas, kas balstījās tieši uz klīniskā 
mastīta gadījumiem, lai uzlabotu rezistenci pret 
mastītu, ja ir tikai nelielas pēcnācēju grupas. Tomēr 
abu šo paņēmienu kombinācija ir aptuveni par 20% 
efektīvāka nekā pirmais paņēmiens (vairāk var uzzināt 
par attiecīgiem pētījumiem šeit: Knap et al., Lindhe & 
Philipsson).

Auglību nosaka ar auglības indeksu, izmantojot datus 
par veikto sēklojumu skaitu uz vienu teli, teļu skaitu 
pirmajā un otrajā atnešanās reizē, laktācijas ilgumu 
(dienu skaits) pirmajā un otrajā laktācijā. Buļļi tiek 
vērtēti kā vaislinieki gan teļiem, kas dzimuši no tiem, 

gan govīm pirmajā atnešanās reizē, jo auglība ir izteikti 
atkarīga gan no dzimušo teļu skaita, gan no govs.

Ciltsdarbs ar mērķi izkopt vairākas īpašības, ir 
paņēmiens, kur daudzas īpašības tiek izkoptas 
vienlaicīgi. Izmantojot ciltsdarba indeksu, ir iespējams 
aprēķināt dažādu īpašību salīdzinošo ekonomisko 
nozīmi, to pārmantojamību un noteikt ģenētiskās 
sakarības starp visām vēlamajām īpašībām. Katrai 
īpašībai tiek piešķirts ekonomiskais “svars”, kas 
atspoguļo tās nozīmi neto atdevē lopkopībā. Šis 
ekonomiskais “svars” var ietvert arī ētiskās vērtības 
un dzīvnieku labturības aspektus. Ciltsdarba indekss 
iekļauj sekojošo (ar attiecīgo pētījumu var iepazīties 
šeit):

ciltsdarbs ar mērķi izkopt noteiktu īpašību, izmantojot 
datus/ierakstus par noteiktu dzīvnieku un/vai to 
radiniekiem, un 
ciltsdarbs ar mērķi izkopt vairākas noteiktas īpašības 
vienlaicīgi, izmantojot ierakstus par noteiktu 
dzīvnieku un/vai to radiniekiem, lai maksimāli 
palielinātu kopējo ekonomisko ieguvumu.

Var izmantot tādus indeksus kā ienesīguma indekss 
mūža garumā (£PLI), kas norāda uz papildu peļņu, ko 
var gūt no teles no buļļa ar augstu £PLI tās visā dzīves 
laikā, salīdzinot ar teli, kas ir dzimusi no parasta buļļa 
ar nulles £PLI. Šajā indeksā īpašību “svari” ir sekojoši: 
1/3 ar ražīgumu saistītās īpašības, ½ veselības īpašības/
ilgmūžība, 1/6 efektivitāte (īpašību individuālo svaru 
sadalījums ir parādīts Lielbritānijas Lauksaimniecības 
un dārzkopības attīstības padomes izstrādātajā sektoru 
diagrammā) (AHDB). Var arī veikt ciltsdarbu ar mērķi 
uzlabot tikai veselības īpašības.

Līdzīgu paņēmienu var izmantot citās lopkopības 
nozarēs, ja labvēlīgās īpašības un ražīgums tiek rūpīgi 
reģistrēts un analizēts, un vaislas dzīvnieku izvēle tiek 
balstīta uz šiem datiem. To efektīvu un plašu īstenošanu 
lopkopībā pašlaik apgrūtina atbilstošu instrumentu 
trūkums šo izturības īpašību, jo īpaši patogēnu radītās 
slodzes, mērīšanai vai precīzai novērtēšanai. Ja vēlaties 
uzzināt vairāk, lūdzu, izlasiet visu pētījumu šeit.

Kāju veselība Spēja atnesties

Ražīgums Auglība

EfektivitāteIzdzīvošanas spēja Tesmeņa veselība

34.4%

15.3%15.1%

13.7%

11.8%

8.1%

1.6%

AHDB  AHDB  
Īpašību Īpašību 

proporcijas proporcijas 
indeksāindeksā

https://ahdb.org.uk/dairy-genetic-crossbreeding
https://licnz.com/news/what-crossbreeding-contributes-to-your-herd/
https://youtu.be/RBBCj7YaWGU
https://youtu.be/KqDVJMzAYPs
https://doc.oie.int/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=29125
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Rezistence pret slimībām putnkopībā
Ir atklāti rezistences gēni pret salmonelozi, Mareka 
slimību (Marek's disease) un Ņūkāslas slimību 
(Newcastle disease, ND). Pašlaik turpinās pētījumi, lai 
izmantotu iegūtos rezultātus un varētu uzlabot vakcīnas 
pret Mareka slimību un ND. Arī putnkopji varētu veikt 
ciltsdarbu ar mājputniem, lai palielinātu to izturību 
pret šīm slimībām. Šeit ir raksts par pētījumiem par 
visu īpašību pārmantojamību attiecībā uz imunitātes 
reakciju uz ND, kur tika pētīti Āfrikas ekotipu un ASV 
komerciālie dējējputni.

Vēl viens paņēmiens ir izturīgāku, lēnāk augošu 
krustojumu izvēle – parasto krustojumu broileri strauji 
aug un tiek turēti ļoti blīvi, tāpēc tie ir uzņēmīgāki 
pret slimībām, ieskaitot baktēriju un vienšūņu 
izraisītām slimībām, kuras parasti ārstē ar antibiotikām. 
Izvēloties izturīgāku mājputnu šķirni, lauksaimnieki var 
samazināt antimikrobiālo līdzekļu lietošanu, iegūstot 
gan veselīgākus, gan vieglāk kopjamus mājputnu 
ganāmpulkus. Šīm šķirnēm parasti ir zemāks barības 
izmantojamības koeficients, tāpēc to pārstāvji aug 
lēnāk. 

Izturības uzlabošanu var panākt, izmantojot dažādas 
stratēģijas. Viena no stratēģijām ir palielināt dzīvnieku 
izturību, veicot ciltsdarbu un balstoties uz ģenētisko 
atlasi. Ģenētiskās atlases priekšrocība, atšķirībā no 
mājputnu menedžmenta uzlabojumiem, ir tāda, ka 
tas var būt ilgstošāks risinājums. Turklāt to var izdarīt, 
veicot atbilstošu ciltsdarbu ar mērķi uzlabot mājputnu 
izturību. Piemēram, ir pierādīts, ka divējāda nolūka 
šķirnes jeb vietējās (tradicionālās) šķirnes ir izturīgākas 
nekā parastās intensīvas šķirnes. Arī dažu šķirņu 
dējējvistām var būt lielāka nosliece uz knābšanu, kas 
rada ievainojumus – brīvās turēšanas sistēmām vēlams 
izvēlēties mierīgas un izturīgas šķirnes. Ja interesē, 
varat uzzināt vairāk par vistu spalvu zudumu un labo 
praksi spalvu seguma uzlabošanai šeit.

Bioloģiskā mājputnu saimniecība Latvijā sniedz 
ieskatu par broileru krustojumu, ko tā izmanto savā 
saimniecībā, un ja vēlaties uzzināt vairāk, šeit ir 
video par tās pieeju maza mēroga putnkopībai bez 
antibiotikām.

“Viens no paņēmieniem, kas mums ļāva 
izvairīties no antibiotiku lietošanas, ir lēnāk 
augošu broileru krustojuma izvēle, kas 
paredzēta bioloģiskajās saimniecībās” – 
Latvijas putnkopis

Aitas un kazas

Cūkas

Liellopi

Transmisīvā sūkļveida encefalopātija (TSE) ir nāvējoša 
deģeneratīva slimība, ko izraisa prionu proteīns (PrP) 
un kas ietekmē daudzu zīdītāju centrālo nervu sistēmu. 
Ģenētiskā rezistences mainība pret TSE ir labi izpētīta, 
īpaši aitām un kazām, kuras skārusi klasiskā Skrepi 
slimība. Daudzās valstīs ir veiksmīgi īstenots ciltsdarbs, 
balstītas uz PrP genotipu, lai samazinātu Skrepi 
slimības izplatību aitu ganāmpulkos (pilns apraksts ir 
atrodams  šeit).

Ciltsdarbs ar aitām visbiežāk tiek veikts, lai 
paaugstinātu to rezistenci pret kuņģa-zarnu trakta 
nematodēm. Pēdējos gadu desmitos ir sasniegti 
labi rezultāti Lielbritānijā, Jaunzēlandē un Austrālijā. 
Ciltsdarbs ar aitām ar mērķi uzlabot to izturību ir 
ieteicams kā labs paņēmiens, lai apkarotu parazītus. 
Lielākā daļa ciltsdarba ar mērķi apkarot parazītus 
ir balstīta uz noteiktām īpašībām-rādītājiem, jo 
īpaši tārpu olu skaitu (WEC) izkārnījumos, un asins 
analīzes parametrus var izmantot īpašos algoritmos, 
lai prognozētu rezistences pārmantojamību. Šeit 
var uzzināt vairāk par veiktajiem pētījumiem ar aitu 
ganāmpulkiem Austrālijā.

Aitu audzētāja, kas iegūst Superfine Merino šķirnes 
vilnu Lielbritānijā, pieredze, balstoties uz visaptverošu 
pieeju aitu ganāmpulka apsaimniekošanai, lai 
nodrošinātu mājlopu labturību un nodrošinātu augstu 
aitu ģenētisko vērtību, izmantojot embriju pārstādīšanu 
ir apskatāma šeit.

Lai noteiktu cūku rezistenci pret vīrusu patogēniem, jo 
īpaši attiecībā uz ekonomiski nozīmīgajiem vīrusiem 
– cūku reproduktīvā un elpošanas sindroma vīrusu 
(porcine reproductive and respiratory syndrome virus, 
PRRSV) un cūku cirkovīrusu (porcine circovirus, PCV), 
ir izmantotas genoma metodes. Šīs metodes tika 
izmantotas, lai radītu pret slimībām izturīgas cūku 
šķirnes. 

Ir noskaidroti vairāki cūku gēni, kas salmonellu 
infekcijas gadījumā dažādi mainās. Šo atklājumu 
izmanto, lai izveidotu pret salmonellu izturīgas cūku 
šķirnes. 

Dažām cūku šķirnēm ir radīta arī ģenētiskā rezistence 
pret E.coli infekciju (pētījums ir atrodams šeit).

Liellopu vīrusu slimības, kuru gadījumā ir noteiktas 
liellopu ģenētiskās variācijas vai pierādīta nozīmīga 
ģenētisko marķieru saistība ar slimību, ietver liellopu 
leikēmiju, dažādas liellopu elpceļu slimības, liellopu 
herpesvīrusu 1 (bovine herpesvirus, BHV-1) un mutes 
un nagu sērgu. Pētījumos ir secināts arī par izmaiņām 
rezistencē pret liellopu mēri, ļaundabīgo katarālo 
drudzi (malignant catarrhal fever, MCF) un govju 
kontagiozo nodulāro dermatītu šķirnes vai sugas 
līmenī. Ir pārliecinoši pētījumu pierādījumi, ka ģenētika 
varētu nodrošināt jaunas metodes slimību apkarošanai 
strauji mainīgajā vidē, ar kuru saskaras liellopu audzētāji 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fgene.2020.00739/full
https://disarmproject.eu/resources/slower-growing-broiler-crosses-for-reduced-antibiotic-use/
https://disarmproject.eu/resources/slower-growing-broiler-crosses-for-reduced-antibiotic-use/
https://disarmproject.eu/resources/breeding-for-resilience-in-poultry-dual-purpose-chickens/
https://disarmproject.eu/resources/breeding-for-resilience-in-poultry-dual-purpose-chickens/
https://www.featherwel.org/featherwel/injuriouspecking.html
https://www.featherwel.org/featherwel/injuriouspecking.html
https://www.featherwel.org/featherwel/Portals/3/Documents/Feather%20Cover%20advice%20guide.pdf
https://youtu.be/I0KWXxvuy0w
https://youtu.be/I0KWXxvuy0w
https://youtu.be/I0KWXxvuy0w
https://www.cabi.org/cabebooks/ebook/20103344606
https://gsejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12711-019-0479-1
https://disarmproject.eu/resources/sheep-wellbeing-a-holistic-approach-to-management/
https://www.cabi.org/cabebooks/ebook/20103344606


gan attīstītajās, gan jaunattīstības valstīs (pētījums ir 
atrodams  šeit).

Galu galā tam vajadzētu novest pie tā, ka tiks radītas 
dzīvnieku šķirnes ar augstāku vispārējo izturību pret 
slimībām un līdz ar to mazāku nepieciešamību pēc 
antibiotikām, zemākām ražošanas izmaksām un 
augstāku dzīvnieku labturību. 

Klibuma novēršana piena ganāmpulkos ir viens no 
veselības aspektiem, ko var ietekmēt ciltsdarbs, skat. šo 
video.

Bet kā veikt ciltsdarbu ar mērķi samazināt antibiotiku 
lietošanu? Piemēram, ar uzņēmuma Zoetis ģenētisko 
novērtējumu rīka CLARIFIED Plus palīdzību ir iespēja 
noskaidrot noteiktu veselības problēmas, tostarp 
mastītu, metrītu, klibumu, teļu elpceļu un govju 
elpceļu saslimšanu biežumu. CLARIFIED ir radījis 
Dairy Wellness Profit, DWP indeksu, kas ietver govju 
ražīguma, auglības, ilgmūžības un veselības aspektus. 
Analīze, kuras pamatā ir līdzsvarotais DWP indekss, 

Vidējā (% 
ticamība

Minimālā 
vērtība

Maksimālā 
vērtība

Govs veselības rādītāji

Mastīts 52 76 115

Klibums 52 73 115

Metrīts 51 73 115

Placentas aizture 51 71 116

Glumenieka pārvietošanās 50 69 111

Ketoze 51 72 113

Piena drudzis 36 68 114

Elpceļu slimības 40 70 114

Auglības rādītāji

Olnīcu cista 29 69 118

Aborts 35 70 118

Divu teļu atnešanās 42 66 112

Teļu veselības rādītāji

Teļu dzīvotspēja 42 85 117

Elpceļu slimības 36 83 116

Caureja 39 66 116

Lai gan gēnu rediģēšana ES nav atļauta, nesen tika 
izstrādātas jaunas genoma metodes (new genomic 
techniques, NGT), kas sniedzas ārpus dabiskās 
atlases, lai veiktu gan augu, gan dzīvnieku ģenētisko 
modifikāciju, galvenokārt citviet pasaulē, ārpus ES, kur 
šāda pētniecība likumdošanas ierobežojumu dēļ nav 
iespējamas.

Piemēram, ar CRISPR-Cas9 tehnoloģijas palīdzību ir 
radīta revolūcija transgēnu dzīvnieku paaudze. Šī sistēma 
ir parādījusi vēl nebijušu efektivitāti, multipleksēšanas 
iespējas un lietošanas ērtumu, tādējādi samazinot 
genoma rediģēšanai nepieciešamo laiku un izmaksas 
un ļaujot iegūt dzīvniekus ar plašākām ģenētiskām 
modifikācijām. Ir arī pierādīts, ka šī tehnoloģija ir 
pielietojama attiecībā uz visdažādākajiem dzīvniekiem. 
Tāpēc to var mērķtiecīgāk izmantot, lai izstrādātu jaunas 
izturīgas dzīvnieku šķirnes ar vēlamajām īpašībām. 
Ir daudz piemēru CRISPR-Cas9 gēnu rediģēšanas 
tehnoloģijas pielietojumam, lai iegūtu lauksaimniecības 
dzīvniekus, kas ir izturīgi pret parastajiem patogēniem, 
kas savukārt rada lielus ekonomiskus zaudējumus. 
CRISPR-Cas9 tiek izmantota, lai radītu cūkas, kas ir 
izturīgas pret Āfrikas cūku mēri un cūku reproduktīvā 
un elpošanas sindroma vīrusu (PRRSV). Rezistence pret 
PRRSV tika panākta, deaktivējot gēnu CD163, kas kodē 
cūku receptorus PRRSV. CRISPR-Cas9 tika izmantota, lai 
liellopu genomā ievadītu gēnu, kas nodrošina rezistenci 
pret liellopu tuberkulozi, enzootisko pneimoniju un 
mastītu. Līdzīgi rezultāti attiecībā uz mastītu ir sasniegti 
ar kazām (vairāk informācijas par šo paņēmienu varat 
atrast pētījumos Shrock & Güell un Islam et al). 

NGT attīstība var veicināt noturīgāku un ilgtspējīgāku 
lauksaimniecības un pārtikas sistēmu. Eksperti 
apgalvo, ka noteiktos gadījumos mērķtiecīgi panāktā 
mutaģenēze un cisģenēze nerada lielāku risku kā 
parastās ciltsdarbā pielietotās metodes, jo ģenētiskā 
materiāla ievietošana, izņemšana vai pārkārtošana 
notiek, izmantojot visas iepriekšminētās metodes, 
un nejaušas izmaiņas genomā notiek neatkarīgi no 
ciltsdarbā pielietotās metodoloģijas. Joprojām pastāv 
bažas, kas saistītas ar NGT izmantošanu lopkopībā, 
tāpēc būtu nepieciešams riska novērtējums un katra 
gadījuma izvērtējums. Plašāku informāciju par ES 
nostāju šajā NGT var iegūt šeit.

*Skaitļi atspoguļo datus par dzīvnieku populāciju, kas jaunāka par 2 gadiem.

Vidējo slimības risku atspoguļo vērtība 100. Vērtības, kas lielākas par 100, 
atspoguļo dzīvniekus ar paredzamo vidējo attiecīgās slimības risku attiecībā 
pret to ganāmpulkiem. Ciltsdarbs ar mērķi sasniegt augstu rādītāju radīs 
grūtības samazināt slimību risku.

Vidējā ticamība un Holšteinas govju veselības un auglības Vidējā ticamība un Holšteinas govju veselības un auglības 
rādītāju un teļu veselības rādītāju vidējās, minimālās un rādītāju un teļu veselības rādītāju vidējās, minimālās un 
maksimālās ģenētiskās vērtības*maksimālās ģenētiskās vērtības*

ĢENĒTISKO MODIFIKĀCIJU ĢENĒTISKO MODIFIKĀCIJU 
IZMANTOŠANAS NĀKOTNES IZMANTOŠANAS NĀKOTNES 
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parāda, ka 25% labākajām govīm mastīta ārstēšanai 
tiek izmantots par 44% mazāk antibiotiku. Vairāk 
par to var uzzināt DISARM kopsavilkumā (pieejams 
šeit) vai arī CLARIFIED Plus vietnē. Zemāk esošajā 
tabulā ir sniegts kopsavilkums par ģenētisko vērtību, 
ko nodrošina Holšteinas govju veselības īpašības, un 
šīs ģenētiskās prognozes ir balstītas uz datiem, kas 
savākti no ierakstiem par ASV komerciālo ganāmpulku 
veselības stāvokli.
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