KARNIOWICE

MODR

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z s. w Karniowicach

Biegunki u cieląt

Karniowice 2018

Opracowanie:
Ewelina Stajnder
Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa
MODR z s. w Karniowicach

2

Biegunka cieląt jest objawem jednym z najbardziej powszechnie występującym w chowie i hodowli bydła. Jej konsekwencje mogą być poważne
z punktu opłacalności produkcji, dlatego warto zadbać na samym początku
o prawidłową profilaktykę. Biegunki powodują odwodnienie, zaburzenia elektrolitowe oraz zaburzenia pracy serca. Mogą również powodować trwałe uszkodzenia narządów wewnętrznych, co źle wpływa na słabszą kondycję organizmu
w wieku dorosłym.
Wyróżnia się dwa rodzaje biegunek:
1. Biegunka wydzielnicza (sekrecyjna) - głównie u nowonarodzonych cieląt
(od 0 do 5 dnia życia), a wywołują ją bakterie, np. enterotoksyczne szczepy pałeczki okrężnicy Escherichia coli lub bakterie z rodzaju Salmonella.
Komórki nabłonka jelita nie są uszkodzone, ale bakterie przyczepiają się do
ich powierzchni (adhezja) i produkują toksynę, która zwiększa wydzielanie
płynu i elektrolitów do światła jelita, czego wynikiem jest biegunka.
2. Biegunka osmotyczna - głównie u starszych cieląt (od 1 do 3 tygodnia życia), a wywołują ją wirusy, głównie Rota i Corona, oraz kryptosporydia.
Komórki jelita zostają uszkodzone, a wchłanianie składników
pokarmowych (głównie cukrów),
wody i elektrolitów (Na, Cl) jest
zaburzone. W konsekwencji większość niestrawionych składników
pokarmowych przechodzi przez
jelito cienkie do jelita grubego.
W jelicie grubym na skutek zwiększonej obecności min. cukrów
następuje szybkie namnażanie
i wzrost ilości bakterii, oraz wzrost
ciśnienia osmotycznego. Powoduje to przechodzenie wody do światła jelita i powstaje biegunka.
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Jakie są przyczyny występowania biegunek?
Podstawową przyczyną występowania biegunek u cieląt to infekcje i niewłaściwe żywienie, zła jakość siary, podanie jej w niewystarczającej ilości,
a także nieprawidłowe żywienie krów wysokocielnych (niedobór witamin,
zwłaszcza witaminy A w okresie zasuszenia), stres, trudne porody, brak odpowiedniej higieny na porodówce, brak dezynfekcji pomieszczeń i kojców, niewłaściwe warunki środowiskowe. Czynniki zakaźne wywołujące biegunkę to
bakterie z rodzaju Escherichia Coli, salmonella i clostridium, wirusy (rotawirusy, coronavirus) oraz pasożyty (cryptosporidium, coccidia). Biegunki często
są przyczyną zakażeń bakteryjnych i wirusowych przewodu pokarmowego.
Żywieniowe przyczyny biegunek to:
⇒⇒

niewłaściwa temperatura podawanego pójła,

⇒⇒

sposób spajania – nieprawidłowe umiejscowienie wiadra do odpajania,

⇒⇒

nieregularne karmienie,

⇒⇒

dawkowanie.

Podczas biegunki zwierzę traci wraz z kałem duże ilości wody,
co skutkuje odwodnieniem i zaburzeniami równowagi
kwasowo-zasadowej (kwasica).
W celu neutralizacji kwasicy metabolicznej należy podawać
substancje alkalizujące
Objawy:
W zależności od poziomu odwodnienia można zaobserwować m.in:
●● oznaki przygnębienia i depresji,
●● utrata odruchu ssania,
●● wodnisty kał, cuchnący, często z domieszką krwi,
●● suchy pysk i nos – zdrowe cielę ma pysk wilgotny, odwodnione suche
i blade,
●● zapadnięte oczy – oczy pozbawione blasku,
●● uszy – opadnięte uszy, skierowane do przodu,
4

●●
●●

●●
●●
●●

brak apetytu – zwierzę niechętnie pije i nie pobiera pełnej porcji mleka,
gorączka – prawidłowa temperatura ciała cielęcia powinna wynosić ok.
38,3°C, przy biegunce temperatura może gwałtownie spaść lub podnieść
się, temperatura powyżej 39,5°C oznacza gorączkę,
zimne kończyny - hipotermia oraz hipoglikemia,
ciężkie poruszanie się,
śmierć.

Tab. 1 http://www.tygodnik-rolniczy.pl

Utrata 14% wody powoduje śmierć cielęcia. W celu zapobiegania odwodnieniom cielak powinien mieć stały dostęp do wody.
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Profilaktyka i zapobieganie
1. Eliminacja czynników sprzyjających pojawieniu się infekcji:
→→ utrzymanie indywidualne – cielęta powinny przebywać w suchych, pojedynczych kojcach, zmniejszy to ryzyko zarażenia innych zwierząt.
W odchowie cieląt częściej spotyka się utrzymanie w pomieszczeniach typu otwartego tzw. „zimny wychów”, który polega na odchowie
w budkach znajdujących się na zewnątrz obory. Budki mogą być wykonane z drewna lub tworzywa sztucznego (tzw. igloo). W budkach
tych cielęta przebywają od 10-14 dnia życia. Potem są przenoszone do
kojców zbiorowych,
→→ izolacja zakażonych zwierząt – chore cielęta rozsiewają duże ilości
patogenów, ważne by takie zwierzęta utrzymywać w oddzielnych pomieszczeniach,
→→ karmienie cieląt – im starsze zwierzęta, tym wzrasta możliwość zakażenia, dlatego w celu uniknięcia infekcji powinno się karmić zwierzęta
rozpoczynając od najmłodszych,
→→ dezynfekcja – najbardziej odpowiednie utrzymanie zwierząt to system
„pełne puste” i dezynfekcja kojców między rzutami zwierząt,
→→ dobra wentylacja – niewłaściwa wentylacja sprzyja pojawianiu się
chorób.
2. Zwiększenie odporności u cieląt:
→→ podanie siary – natychmiast po urodzeniu cielęcia, najlepiej w ciągu
30 minut po ocieleniu bardzo ważne jest podanie siary, która powinna
być bardzo dobrej jakości, po 6 godzinach przyswajalność przeciwciał
w siarze spada do 30%, spajanie siarą powinno trwać przynajmniej
przez kilka pierwszych dni życia cielaka,
→→ pora karmienia – karmienie 2-3 razy dziennie, najlepiej o tej samej
porze,
→→ preparaty mlekozastępcze – w przypadku stosowania tych preparatów
powinny być one wysokiej jakości np. serwatka czy maślanka oraz
bakterie i kwasy wspomagające rozwój mikroflory jelitowej, źle przygotowane pójło, niedokładnie rozpuszczone (z grudkami) i nie w odpowiednich proporcjach może powodować biegunki, a także wrzody
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trawieńca u cieląt, gotowe preparaty ze sklepu podawać zgodnie z instrukcją,
→→ temperatura pokarmu – zarówno siara jak i preparat mlekozastępczy
w momencie spajania powinny mieć temperaturę 39-41°C, w późniejszym okresie 30-35°C.
Wyróżnia się 2 sposoby karmienia cieląt siarą:
●●

pozostawienie cielęcia przy krowie przez 2-5 dni

●●

oddzielenie cielaka od matki i podanie siary z wiadra.
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Rys.1 Postawa cielęcia podczas pojenia (Top Agrar Polska 2000)

W sytuacji, gdy cielęta są osłabione i mają problem ze znalezieniem strzyków podaje się siarę z butelki ze smoczkiem, a gdy nie chcą pić siarę wprowadza się przez sondę. Pasze płynne podaje się cielętom z wiaderek zaopatrzonych
w smoczek, które powinny być zawieszone na wysokości 50 cm od podłogi.
Taka pozycja jest najbardziej prawidłowa, gdyż rynienka przełykowa jest zamknięta, a pasza przedostaje się prosto do trawieńca, omijając przedżołądki.
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Przy biegunkach bardzo ważne jest uzupełnienie strat wody w organizmie
poprzez sporządzenie pójła, zawierającego glukozę i elektrolity oraz podanie
tego pójła cielakowi w celu wyrównania równowagi kwasowo - zasadowej
w ilości nieprzekraczającej 10% masy ciała 2 - 3 razy dziennie.

Rola siary
⇒⇒

jest gęstą, swoistą wydzieliną gruczołu mlekowego, o żółtej barwie, powstającą w okresie okołoporodowym i wydzielaną przez kilka dni po ocieleniu,

⇒⇒

jest pierwszym i niezastąpionym pokarmem nowonarodzonego cielęcia,
głównie ze względu na jej właściwości i skład - zawiera związki mineralne,
witaminy, enzymy, immunoglobuliny, substancje bakteriostatyczne m.in.
laktoferynę, leukocyty, lizozym,

⇒⇒

zawiera 5-krotnie więcej białka ogólnego niż mleko, 2-krotnie więcej tłuszczu i soli mineralnych oraz 10-krotnie więcej witaminy A, a przede wszystkim 15-krotnie więcej albumin i globulin,

⇒⇒

pełni podstawową funkcję odpornościową - u bydła występują trzy klasy
immunoglobulin: IgG (G1 i G2), IgM i IgA, z czego IgG stanowią 65-90%
immunoglobulin siary, IgM – 8-10%, a IgA – 7-10%, prawidłowo powinno
się znajdować 80-100g przeciwciał w 1 litrze siary, a po wycieleniu minimum 170g.

⇒⇒

pełni funkcje obronne - zawartość witamin A i E w siarze wraz ze związkami cynku i magnezu chroni układ pokarmowy zwierzęcia przed infekcją,

⇒⇒

zawartość laktozy w siarze jest niższa niż w mleku, dzięki czemu ryzyko
wystąpienia biegunki jest mniejsze,

⇒⇒

posiada także właściwości przeczyszczające, aktywując ruchy perystaltyczne powoduje wydalanie smółki, czyli kału płodowego.

Dobrze jest, gdy w gospodarstwie znajduje się siaromierz (inaczej kolostrometr), który pozwala oszacować przybliżoną zawartość immunoglobulin w
siarze na podstawie jej ciężaru właściwego. Oprócz badania jakości siary, która
w pierwszym dniu po urodzeniu jest podawana kilkakrotnie, można określić
ilość ciał odpornościowych, jaką otrzymuje cielę. Służy do tego refraktometr.
Leczenie biegunki polega głównie na właściwej diagnostyce, czyli określeniu dokładnej przyczyny czynnika zakaźnego. Ze względu na specyfikę działa9

siaromierz (kolostrometr)

nia danego czynnika chorobowego ważne jest przeprowadzenie wywiadu przed
postawieniem diagnozy. Przy diagnostyce biegunek pobiera się próbki kału od
cieląt, u których stwierdzono objawy, już w ciągu kilku dni od pojawienia się
biegunki.

Praktyczne zalecenia przy biegunkach
Najpopularniejszymi surowcami do sporządzania środków leczniczych są:
⇒⇒ szczaw lancetowaty zwany końskim - szczaw zawiera flawonoidy oraz
garbniki, wykazuje działanie ściągające na błonę śluzową, a także przeciwbakteryjne. Napar sporządza się z suszonych koszyczków nasiennych, łodyg z liśćmi oraz z korzeni,
⇒⇒ wywar z kory dębu - korę dębu podaje się w formie naparu ze sproszkowanego substratu, wykazuje on działanie ściągające i przeciwzapalne, antyseptyczne, przeciwgnilne i antyfermentacyjne,
⇒⇒ rumianek - działa przeciwzapalnie oraz przeciwskurczowo na układ pokarmowy.
⇒⇒ siemię lniane - wywar w formie kleiku sporządzany z siemienia lnianego,
działa osłonowo na żołądek i jelita, oraz przeciwzapalnie, jest to skutek
obecności w nasionach lnu substancji śluzowych, pokrywają błony śluzowe
żołądka i jelit tworząc warstwę izolacyjną i ochraniającą.
Źródła:
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