
Patří mezi jednu z nejčastějších metabolických poruch 
mléčného skotu. Jenom v USA je ročně postiženo okolo 5 % 
krav na 3. a vyšší laktaci. Subklinická hypokalcémie (kráva 
má sníženou hladinu vápníku v krvi, ale ne natolik, že uleh-
ne) postihuje dokonce 54 % krav a to už od 2. laktace. 

Graf: Výskyt klinické a subklinické hypokalcémie v USA 
podle pořadí laktace.

Klinická hypokalcémie (ulehnutí) se objevuje v drtivé větši-
ně krátce po porodu (okolo 75 % během prvního dne a 24 % 
během druhého dne po porodu). Riziko jejího výskytu stou-
pá se stářím (na 1. laktaci se v podstatě nevyskytuje) a se 
zvyšující se mléčnou užitkovostí. Krávy, které toto onemoc-
nění prodělaly, mají zvýšené riziko vzniku této poruchy 
i na další laktaci.
Spolu se začínající laktací stoupá potřeba vápníku oproti 
době stání na sucho až 3x (na každý vyprodukovaný litr 
kolostra je potřeba 1,5g vápníku!). Organizmus ho získává 
z potravy i uvolňováním z kostí a ledvin. Tyto děje jsou složi-
tě ovlivňovány hormony a vitamínem D. Pokud nejsou tyto 
regulační mechanismy včas adaptovány na udržování do-
statečných hladin vápníku pro poporodní období, dochází 
k hypokalcémii.

Graf: Změna potřeby vápníku v průběhu celé laktace.

Obrázek: Složitý regulační mechanizmus hladin vápníku 
v organizmu.

Se vznikem hypokalcémie dochází i ke změnám koncentra-
ce fosforu, hořčíku, draslíku a sodíku, což způsobí typický 
klinický syndrom onemocnění:

1. Stádium:
Neochota k pohybu, polehávání, problémy s postavením, 
svěšené uši.

2. Stádium:
Ulehnutí ve sternální poloze, hlava zpočátku natažená 
a opřená o zem, později stočená podél těla (při nadzvednutí 
se vrací do původní polohy), terminální části těla (uši) jsou 
na dotek chladné, zorničky roztažené.

3. Stádium
Ulehnutí na boku s nataženými ochabnutými končetinami, 
ztráta vědomí. Pokud nenastoupí léčba, postižený jedinec 
do několika hodin umírá.

Musíme si ale uvědomit, že ne každá ulehlá mléčná kráva 
v poporodním období, musí nutně trpět hypokalcémií 
(i když je tato příčina nejčastější). K odlišení hypokalcémie 
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od jiných stavů, jako jsou hypofosfatémie, hypomagnezémie 
(tetanie), konečná stádia ketózy, těžká onemocnění jater 
(jaterní kóma), težké bachorové dysfunkce (acidóza, 
alkalóza, hniloba, tympanie), sepse, traumata; je potřeba 
znalostí zkušeného veterinárního lékaře.

K léčbě poporodní parézy je třeba přistoupit co nejrychle-
ji. Pokud se kráva nachází v 1. stádiu onemocnění, měl by 
chovatel co nejdříve podat orálně bolusy, nápoje či pasty 
s obsahem vápníku. Je ale třeba pamatovat na to, že u teku-
tých forem podstupujeme větší riziko vdechnutí vzhledem 
k oslabení polykacího aparátu. Navíc často dochází ke ztrá-
tám vyplivnutím. Postižení jedinci, kteří se nacházejí v 2. 
či 3. stádiu, vyžadují nitrožilní podání vápníku. Neuvážené 
intravenózní podání samotného vápníku může způsobit 
zástavu srdce. Proto je dobré používat infuze, které kromě 
vápníku obsahují i hořčík (chrání myokard). U léčených je-
dinců dochází velmi rychle k zotavení. Více než 75 % neléče-
ných jedinců naopak uhyne!

K prevenci této metabolické poruchy je možno využít 
několik přístupů:
Jak jsem psal v úvodu, je potřeba připravit regulační mecha-
nismy udržující hladinu vápníku alespoň 10 dnů před poro-
dem. Jelikož je v tomto období jeho potřeba až 3x nižší než 
v poporodním období, lze regulační mechanismy vyburco-
vat krmnou dávkou s nedostatkem vápníku (40 – 80g kus/
den). Když pak po porodu podáme krmnou dávku s dostateč-
ným množstvím vápníku, je organizmus nastaven na jeho 
zvýšené vstřebávání ze střeva + dochází k jeho uvolňování 
z kostí, což pokryje jeho zvýšenou potřebu v tomto období.
                                                  

Graf: Uvolňování vápníku z kostí podle jeho koncentrace v su-
chostojné krmné dávce.

 Podávání vitamínu D3 týden před očekávaným porodem 
podpoří vápníkový metabolismus.

 Nejsložitějším, ale dle řady autorů nejúčinnějším preven-
tivním krokem je zkrmování aniontových solí. Jejich po-
dáváním je vyvolána mírná metabolická acidóza, která 
vede k zvýšenému vstřebávání vápníku ze střeva a k jeho 
zvýšené mobilizaci z kostí. Složitost spočívá ve faktu, že 
jejich podávání musí předcházet analýzy krmné dávky 
na její schopnost způsobovat alkalózu nebo acidózu 
podle zastoupení jednotlivých iontů. Podávání anion-
tových solí musí být navíc neustále kontrolováno, aby 
bylo eliminováno riziko vzniku příliš silné metabolické 
acidózy. Krmná dávka nesmí obsahovat alkalické složky 
(velká množství senáží, bachorové pufry). Komplikací je 
i nízká chutnost aniontových solí. 

 Všechny předchozí kroky je třeba podpořit podáváním 
pohotových zdrojů vápníku ihned po porodu. Obzvláště 
výhodné je dojnici podat poporodní nápoj o objemu ale-
spoň 20l s obsahem dalších účinných látek, který slouží 
navíc k prevenci ketóz a dislokací slezu.  

 Krávy na vyšších laktacích, a obzvláště ty, které trpěly 
hypokalcémií minulou laktaci, je dobré podpořit per-
orálním podáním bolusů, které obsahují kromě pohoto-
vého také dlouhodobě působící zdroj vápníku.

Hypokalcémii (klinické i subklinické) je třeba předcházet 
hlavně kvůli jejím dalším negativním vlivům na organiz-
mus:
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