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Gzynniki ryzyka w etiologii chorób infekcyinych
układu oddechowego cieląt i bydła opasowego
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Risk factors and their impoilance in the etiology of bovine tespirctory disease complex

in calves and young beef cattle

Summary
Respiratory diseases are the principal cause of the loss of calves and young beef cattle all over the world.

The predisposition of cattle, especially beef ca|ves to respiratory problems is related to their lack of functional
pulmonary hardiness. This paper descrihes risk factors for bovine respiratory disease (BRD) in calves and
young beef cattle. The most important risk factors are: the physiological predisposition of young cattle, s€ason
of birth, colostrum management, environmental factors, housing system, house Ępe, group size, density of
anima|s, purchase of new calve§, their transport, nutrition and previous respiratory illnesses. These faćtors
and infectious pathogens are the most important elements in the etiology and the pathogeny of BRD. They
increase the risk of calf morbidity that can lead to higher mortality and higher economic losses. Each of these
elements can be a potential source of stress for young cattle and this stress can indirectly lead to respiratory
disease. Identifying and minimizing stressful situations allows for the greater wellbeing, growth, and repro-
ductive efficiency of the animals as well as economic benefits for the producer:

Keywords: cattle, calves, BRD risk factors, stress

Wspołczesne rasy bydła, a szczegolnie ich potom-
stwo, wykazujądużąwrazliwośc na stresory i wyni-
kające z nowoczesnych technologii chowu zmiany
warunków bytowych. Ich zwiększona wrażliwośc
w pojęciu ogólnym warunkowana jest genetycznymi
cechami wysokiej i ukierunkowanej produkcji. Jako
mniej odporne na działanie ekstremalnych czynników
środowi sko!\rych (stres orow), częś c iej zap adaj ąna r óż-
ne schorzenia, w tym szczegolnie choroby dróg odde-
chowych tła infekcyjnego (BRD lub BRDC - Bovine
Respiratory Disease Complex), najczęściej opisywa-
ne pod syndromem enzootycznej bronchopneumonii
cieląt i młodego bydła (EBC) lub enzootycznego od-
oskrzelowe go zapdrenia płuc cieląt (Bronchopneumo-
nia catarrhalis enzooticą vitulorum)hń calf pneumo-
nia (7,10, 40, 45,47).

Jednym z czynnikow predysponujących młode by-
dło na schorzenia infekcyjne płuc jest mała wydolność
układu oddechowego i wiąząca się z tym zmniejszona
rezerwapłuc. Bydło w porównaniu z innymi gatunka-
mt zwierząt gospodarskich, ma o połowę mniejszą
powierzchnię wymiany gazow ej płuc (26). Pełną doj -
rzałość ftzjologtczną w zal<resie wymiany gazowej
i sprawności transportu śluzowo-rzęskowego, układ
oddechowy bydła uzyskuje dopiero po 12 miesiącach
życia, co w istotny sposób czyniten okres zycia zwję-

rząt wrażllwym na nawet niewielkie zmiany warun-
ków środowiskowych. W obrębie tego gafunku wy-
stępują takze pewne rożnice rasowe w zakresie inten-
syl,vności i efektywności wymiany gazowej. Cielętaras
mięsnych odznaczalą się większym niedorozwoj em
układu oddechowego, posiadając mniejsze rezęrwy
oddechowe i niższy wskaźnik wentylacj i płuc niz mło-
de bydło ras ogólnoużytkowych i mlecznych , co czyni
jebardziej podatne na schorzenia układu oddechowe-
go (2, 2 6 ) . M eto dą prze c iwd ziałanta, p owstaj ącym na
tym tle chorobom układu oddechowego (BRD), która
z punktu ekonomicznego i technicznego na obecnym
etapie wiedzy jest niewykonalną winna być selekcja
hodowlana, wybór Tas oraz osobników o zbltżonym
do prawidłowego rozwoju układu oddechowego. Re-
alnym wydaje się być postępowanie drogą optymali-
zacji warunków bytowych i przeciwdziałania w ten
sposób pojawieniu się zespołu niespecyficznych ob-
jawow stresowych (6, 11).

Występowanie syndromu oddechowego u bydła,
a szczegolnie u cieląt najczęściej spowodowane jest
zaburzenjami środowiska w jakich bytują zwterzęta,
czyli ich dobrostanu (4,23). Optymalne warunki śro-
dowiskowo-bytowe, ktore są jednym z wielu elemen-
tów dobro stanu, to taki e, ktor e zab ezp i e cz aj ą komfort
powierzchni bytowej, komfort powietrzno-termiczno-



(8)

wilgotnościowy pomie szczen, komfor1 przegrupowań
or gantzacy jnych (transp ort) oraz o dp owi e dnie żywie-
nie. Stany zagrożenia dobrostanu w hodowli cieląt
t młodzieży (j ałówki, bukaty) mogą byc warunkowa-
ne zasadniczo trzęma grupami przyczyn, a mianowi-
cie: celową ingerencją człowieka w warunki wycho-
wu i hodowli, dziaŁanlem zmiennych czynników śro-
dowi skowy ch or az zakłóc eniem sto sunków s ocj alnych
(behawioralnych) pomiędzy zw ierzętami w poszcze-
golnych grupach hodowlanych (1, 9, II, 15, 46, 4]).

Choroby układu oddechowego (BRD) poj awiaj ą się
zwykle w następstwie przedhńającej się reakcji stre-
sowej w odpowiedzina kontakt ze złymi warunkami
środowiskowo-bytowymi, powoduj ącymi uaktywnie-
nie się pierwotnych czynników zakażnych (wirusy,
mykoplazmy), które mogą oddziaŁywać immunosupre-
syjnie (39, 46). Straty w odchowie cieląt wlłvołane
tymi czynnikami, ocenia się w skali światowej na 12-
I5Yo pogłowia (34), a w kraju w okresie 6-miesięcz-
nego odchowu tych zwierząt wynoszą one około 9-
14, z czego 26-50% to padnięcia cieląt do 2 tygodnia
życia (16,27 , 43). Na schorzenia układu oddechowe-
go w Polsce choruje ponad 90Yo pogłowia cieląt (24).
We dług badai przeprowadzonych na Lub el sz czy źnie
(43) schorzenia układu oddechowego cieląt sąprzy-
czynąponad 35oń zgonow w całkowitej puli padnięc
tych zwierząt, natomiast w skali Polski jest to nawet
35-57,5o/o (16, 24). Podobny odsetek padnięć cieląt
(50%) na choroby układu oddechowego stwierdzono
w Szwajcarii (a). Dopuszczalna wielkość strat w du-
zych cielętnikach nie powinna przekaczac I0-I2oń
(16,34). Wielkość strat i liczba zachorowań w okresie
od 2 tygodnia do 6 miesiąca odchowu cieląt jest duzo
większa w fermach, gdzie cielęta pochodzą z zakupl
ntż w fermach, które posiadają własny materiał ho-
dowlany (10,24).

0kles odchowu cieląt od utodzenia
do 3 miesiąca łcia

System odchowu cieląt do około 3 miesiąca zycia
może opierać się na ciągłym przebywaniu noworod-
ków i cielątrazemzmatkami lub ich trzymaniuw koj-
cach (pojedynczych i zbiorowych) po oddzieleniu od
matek bezpośrednio po porodzię lub w okresie kilku
godzin lub dni po jego zakończęniu. W tym okresie
do czynników warunkujących możliwość wystąpienia
zmian p atolo gicznych w lkładzię o dde cho wym nal e -

ży zaliczyc:.sezon urodzeń cieląt i system pobierania
siary w czasię pierwszego dniażycla, moment oddzie-
lenia cieląt od matek, zagęszczęnte zwterząt w koj-
cach i w cielętniku, wielkość tworzonych grup odcho-
wlrvanych, warunki bytowe (system zabudowy cielęt-
nika, rodzaj podłożai ściółki, stopieńwilgotności i wy-
miany powietrza w cielętniku), zastosowany system
żywienia oraz częstość wymiany cieląt w budynku
(tzw. przepływ cieląt przez cielętnik) (7,.I0, 16, 32,
40,44-46).

Sezon urodzeń i z tymwiĘące się warunki klima-
tyczne oraz stan kondycyjny matek w istotny sposób
wpływaj ą n a rozwoj zmtan patologicznych w układzie
oddechowym. Krańcowo różne warunki termiczne
w środowisku otaczającym noworodka, j ak i j ego stan
kondycyjny po urodzeniu, warunkowany stanem zdro-
wotnym ciężarnej matki, doprowadzaj ą często do sta-
nów hipo- lub hipeńermii. Stany te występować mogą
równiez w późniejszych okresach hodowli, w wyniku
niedostosowania warunków tetmicznych budynkow
hodowlanych do warunków klimatycznych. W takich
sytuacjach bardzo łatwo dochodzi doprzeŁamania od-
pomości nabytej od matki po porodzie. Istotność tego
c zy nnlka, w y znac zana j e st ltc zb ą zachor ow ań c i e l ąt
i ich padnięa w poszczegolnych porach roku. Według
badah przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii najv,ryż-
sza zachorowalnośó u cieląt na terenie tego kraju wy-
stępuje w okresie zimowym (46), aw Polsce i dawnej
Czechosłowacji w okresie zimowo-wiosennym (40,
43). Kondracki i Cąkałaprowadząc badania ankieto-
we stwierdzilt, że vnryższa zachorowalność na terenie
Polski występuje w okresie letnio-jesiennym (24).
Natomiast na podstawie badań przeprowadzonych
w Izraelu stwierdzono, ze ilośó zachorowań na scho-
rzęnta układu oddechowego w róznych porach roku
jestzależna od wielu czynników i nie zauwazono jed-
nej określonej tendencji czy zależności (44).

U cieląt oddzielanych od matek bezpośrednio po
urodzeniu, negatywny wpływ czynników klima§cz-
nych potęgowany jest dodatkową liczbą czynników,
do ktorych należy zaliczyc m.in.: czas i warunki osu-
szenia p owłok ciała, br ak w spomagaj ąc e go działania
matki w wydalaniuzalegających w nozdrzacht jamach
nosowych elementów śluzowych oraz sposób pobie-
rania mleka i siary oraz ilości przeciwciał w niej zde-
ponowanych (10, 45), jak rownięż stres związany
z ewentualnlrm aktem sztlcznego poj enia cielaka przez
opiekuna (11). Często zbyt powolne osuszanie powłok
ciała, z równoczesnym pominięciem usunięcia zale-
gających elementów śluzowych w nozdrzach i jamach
nosowych, warunkuje rozwój hipotermii i uaktywnie-
nie się mikroflory patogennej w drogach oddechowych.
T akże utrudniony pobór siary pr zez samotne cielę i p o -

bieranie jej od matki, u ktorej występuje stan zapalny
gruczołu mlekowego, powoduje znacznię większy pro-
cęntzakażęń w układzie oddechowym w porównaniu
do cieląt pozostających zmatkamipo urodzeniu, szcze-
gólnie zdrowymi. Często u osłabionych cieląt noĘe
się przypadki dostania się siary lub mleka do gornych
drog oddechowych, co często w dalszych okresach
czasowych sprzyja rozwojowi infekcji w układzie od-
dechowym.

Cielęta prawidłowo żywione powinny otrzymać
przez smoczek siarę o temperaturze 37"C w okresie
do 6 godzin po porodzie, a kolejne podania w ciągu
pierwszej doby winny następować przynajmniej co 3-
4 godziny. W czasie kolejnych dni karmieniazmntej-
sza się częstość podawania siary a zwtększa się jej



ilość (12, 16, 35). Odpajanie przy użyciu smoczków
zapobiega zachłystywaniu się cieląt oraz zaspokaja
naturalny instynkt ssania. Cielętażywione w tym okre-
sie pełnowartościową o właściwym profilu immuno-
logicznym siarą są odporniejsze na schorzenta tak
układu p okarmowe go, j ak i odde chow e go . Liczb a za-
chorowań wzrasta wśrod cieląt z niedoborem całko-
witym lub częściowym gammaglobulin. Obnizony
poziom IgG, w wyniku zaburzonego aktu poboru sia-
ry i mleka przez cielęta oddzielone od matek, nie za-
pewnia skutecznej ochrony błon śluzowych układu
o dde chowe go i nar ządów wewnę tr zny ch (3 6, 4 5, 48).
Smiertelność lub ryzyko zachorowań cieląt z niedo-
borem IgG jest wyższe i wynosi około 29,6%o, pod-
czas gdy u cieląt zdrowych z prawidłowympoziomem
IgG stanowi około 5% (l2,40).

Dla cieląt odsadzanych od matek kojce indywidualne
powinny mieć wymiary: dł.I,2-I,4 m, szer. 0,8-1,0 m,
wys. 1, 1 m. Zalecane klatki zbiorowe, winny być prze-
znaazofie maksymalnte na 5-7 sztuk cieląt, o po-
wierzchni I,5-2,0 m2lsztukę. Kojce i klatki powinny
posiadać wybiegi o pow, 2-3 m2lctęlę (49). Pomimo
spełnienia Ęch warunkow bytowych, częściej odno-
towuje się zachorowania na schorzenia układu odde-
chowe go w koj c owym systemi e ltr zy mania w p orów-
naniu do systemu, kiedy cielęta przebywają luzem
w oborze (i0,40). Cielęta, które okresowo przebywa-
ły zmatkami,azostały odsadzone w okresie pontżej 4
tygodnia Ęcta, częściej chorująna schorzenia układu
oddechowego ntż odsadzane w 5-7 tygodniu po uro-
dzęntl (35,40).

Istotnym jest tworzenie odpowiednich pod wzglę-
dem liczbowym grup hodowlanych cieląt. Większych
stratnaleĘ oczekiwać w chowie wielkostadnym, gdzie
brak indywidualnej opieki nad poszczególnymi sztu-
kami. Duza koncentracja zwterząt, częste przegrupo-
wania i kontakty cieląt zróżnych środowisk oraz od-
działyw anie ró znych stre s orow, spr zy j a obnizeniu od-
porności osobniczej i stadnej, a w konsekwencji pro-
wadzi do zwiększonej zachorowalności i śmiertelno-
ści cieląt (7 ,16,3l). Stwierdzono, ze śmiertelność tych
zrłvierząt wzrasta proporcjonalnie w stosunku do liczeb-
ności grup technologicznych. W grupach 40-50 cieląt
śmiertelność wynosiła 13%, 100- 125 sztuk- I8Yo,200-
350 szfuk - 33,4% (I4).

U cieląt przebyłvającychprzez cały okres odchowu
pr n1 matkac h, które otrzymuj ą o dp owi ednie i 1o ś c i s i ary
i mleka, szczególnie w okresie początkowym odcho-
wu, notowana jest mniejsza podatność na schorzenia
układu oddechowego. Jednakże ciągła obecność cie-
ląt w dużej populacji krów mlecznych moze wywie-
racrównież niekorzystny wpływ na młody organizm,
szczegolnte w stadach o duzym zagęszczęniu zwie-
rząt (45). W takich waruŃach często występuje zbyt
wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz jego
słaby obieg. Ten czynnikwraz z nieodpo,łiednim po-
bieraniem siary w czasie pierwszego dniaĄcta,w ana-

lizachwielu ekspertów, jest jednym z głownych czyn-
ników osobniczych i środowiskowych w rozwoju scho-
rzeń infekcyjnych układu oddechowego u cieląt w wie-
ku do 3 miesięcy. Cielęta trzymane po lrodzenilprzez
dłuższy okres przy matkach w oborach o prawidło-
wym zagęszczęnllJ krow, mająz reguĘ wyższy po-
ziom ciał odpornościowych, poniewaz istnieje możli-
wość pobierania siary i mleka w sposob naturalny,
w odpowiednim czasie i ilości (70,72,35,36), co ko-
rzystnie wpływa na kształtowanie się mechan tzmów
obronnych i adaptacyjnych w dalszych okresach tu-
czu (9).

Najbardziej niebezptecznym momentem, ktory pre-
dysponuje do występowania schorzeń układu oddecho-
wego jest łączenie zwierząt w grupy w zalezności od
wieku i masy ciała. Występujący w tym okresie stres,
głownie polegający na zmianię warunków bytowych
i hierarchizacji w grupie oraz notowane w tym okre-
sie obnizenie odporności predysponuje do uaktywnie-
nia się i siewstwa czynntka infekcyjnego w stadzie.
W ogólnej ocenie czynników ryzyka,jakie wykazano
dla cieląt w wieku 3-6 miesięcy dla łagodnych i cięz-
kich przypadków BRD, głownymi są nabywanie cie-
Iąt z rożnych źrodeł, ich przemie szczante (przepływ)
między grupami technologicznymt oraz obecność
osobników z przebytymi wcześniej zachorowaniami
typu BRD (tab. l). (I0,26). Obecnie zaleca się, by
przepływ cieląt przęz oborę lub tuczarnię był opańy
na zasadzię,,all-in-all-out system", co zapobiega kon-
taktowaniu się zvvterzątw róznych grupach wiekowych
(10,40).

Odpowiednia jakościowo i ilościowo podaz pasz
oruz unikanie nagłych zmian w systemie żywienia,
o gr anicza ryzyko wy stąp i enta r ożnych s chorz eń, w tym
równiez chorób układu oddechowego, W zywieniu
cieląt wyrożnia się trzy zasadniczę okresy, w których
możę dochodzić do popełniania błędow: okres obej-
mujący pierwsze 5-7 dni, w czasie którego jedynym
pokarmem jest siara: okres od 2tygodnia do 3 miesią-
cażycia, gdzie cielęta obok mleka otrzymująprcpara-
ty mlekozastępcze oraz pasze stałe (siano, mieszanki
treściwe) i okres obejmujący odchów cieląt od 3 do 6
miesiąca życta, gdzie zwterzęta żywtone są suchymi
paszami treściwymi, sianem i soczystymi objętościo-
wymi (49). Opierając się na wynikach własnych ba-
dań terenowych oraz doniesieniach innych autorów,
bardzo często czynnikiem sprzyjającym rozwojowi
zmian infekcyjnych w układzie oddechowym jest ob-
niżony okresowo poziom Mg, Ca, Zn, Cu i Se oraz
karotenów i witamin w podawanych paszach, co po-
woduje niski ich poziom w płynach ustrojowych (28,
30, 31). Elementy te warunkują stabilność błon ko-
mórkowych, chronią org anlzm pr ze d nadmiarem wo 1-

nych rodnikow poprz ez syntezę wewnątrzkomórko-
wych enzymów ochronnych, co czy ni or ganizm mniej
podatnym na schorzenia infekcyjne wielu układow
w tym układu oddechowego (I7,28,30,4I).
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Tab. 1. WaŻnoŚĆ czynników ryzyka (%) i ich miejsca w rankingu dla łagodnej i ciężkiej formy BRD u cieląt i młodego bvdła
w różnych grupach wiekowych (według van der Fels-Klerx i wsp. (10))
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Transpott i ptzegrupowanie cieląt
do intensywnego tuczu (3-6 miesiąc życia)

Transpot1 i przemieszczanie cieląt na rózne odle-
głości w celach marketingowych, w zalężności odprze-
strz e gani a zalec any ch warunków w transp oTcie, mo gą
powodowac rożnego stopnia zmiany w stanie zdro-
wia, doprowadzając często do rozwoju infekcji poli-
etiologicznych, głównie układu oddechowego w okre-
sie kilku lub kilkunastu dni po zakohczonym trans-
polcie (I, 6, 15, 18-20,22, 38).

Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej transport
cielątpowinien trwać nie dfuzej niż 19 godzini powi-
nien obejmować jednogodzinną przerwę na kamie-
nie po 9 godzinach podroży. Zalecany wiek cieląt do
transportowania winien wynosić cztery tygodnie, jak-
kolwiek mogą one być legalnie skupowane gdy skoń-
czą siedem dni (22). Ponadto zgodnie z Rozp. Min.
Transp. i Gosp. Morskiej powierzchnia przypadająca
na jedno cielę w czasie transpotlu powinna wynosić:
dla wagi do 55 kg 0,30 m2l1 szt., d7awagi powyżej 55
kg do 110 kg 0,40-0,70 m2l7 szt,, dla wagi 110-200 kg
0,70-0,95 m2ll szt. (33), a temperatura w pojeżdzie
wg dyrektywy UE powinna wynosić 5-30'C (8).

Zaladunek i hałas w czasie transportu są najistot-
niejszymi elementami stresu transportowego (1). Obok
nich niekorzystny wpływ transportu na stan zdrowia
cieląt polega na: ochłodzeniu lub przegrzaniu organiz-

mu i zwiększeniu ryzykabezpośredniego lub pośred-
niego kontaktu z czynnlkami zakaźnymi, zaburzeniu
odzywiani a i wchłaniania p okarmu or az na r o zw 1j aj ą-
cej się hipoglikemii, hipomagnezemii oraz zabuTze-
niu kurczliwości mięśni. Nasilający się stres, szcze-
gólnie przy dŁuższym transporcie, prowadzi do wzTo-
stu produkcji korlyzolu w nadnerczach oraz rożnego
stopnia immunosupresj i, co sprzyja rozwoj owi zm7an
infekcyjnych w drogach oddechowych ( 1 I, 18, 22, 29,
38). Zakup cieląt i nabywanie młodego bydła opaso-
wego oraz ich transport, w opinii wielu ekspertów
w największym stopniu ptzyczyniają się do rozwoju
ciężkich pr zyp adków B RD ( 1 0) oraz zwi ęks zonej licz-
by padnięć wśród transportowanych zwierząt (2l).

0ktes tuczu powyżei 6 miesiąca życia
Do szczególnych czynnikow ryzyka w rozwoju BRD

w wymienionym okresie możnazaltczyc: okres kwa-
rantanny po szczegolnych grup technologicznych pod-
legającychłączeniu,liczbęzvvierzątwboksachhodow-
lanych, zagęszczęni e c iel ąt w budynkach, wykonywa-
ni e zabiegów zootechn iczny chi profi lakty czny ch, typ
budynków, warunki zoohigieniczne w budynkach (tem-
peratura powietrza, wilgotność, zapylente, stęzenie
gazow szkodliwych, promieni owanie UV, wenĘlacj a),
wprowadzanie nowych systemów żywienia oraz po-
przednio przebyte schorzenia układu oddechowego
(I0,26, 40, 46).



Wysoki stopień zagrożenia rozwoju schorzeń ukła-
du oddechowego występuje, gdy: brak jakichkolwiek
środkow ostrozności ptzy wprowadzaniu nowych
zwierząt, w podobnym okresie wiekowym, do stada
częściowo zorganizowanego do tuczu lub brak kwa-
rantanny przed wprowadzeniem nowych metod mło-
dych zwierząt do stada będącego juz w trakcie tucztt
w tych samych budynkach gospodarskich (10, 40).
Maksymalne ograniczenie bezpośrednich kontaktów
p o szcze góInych grup zw ierząt znacznię zmniej sza ry -
zyko zachorowań. Duże zagrozenie stanowi nieodpo-
wi e dni a Iiczb a zw ier ząt w zagr o dzie, pr zyp adaj ąc a na
1 m2 powierzchni. Według van der Fels-Klerx'a i wsp.
(10) małe prawdopodobieństwo wystąpienia chorób
układu oddechowego jest, gdy Iiczba zwierząt w gru-
pie wynosi od 2 do 6,awzrastado duzego zagrożenla,
gdy przeWacza7 sztuk w grupie (tab. 1), PoszczegóI-
ne boksy w cielętnikach lub tlczaminależy traktować
jako odrębne jednostki podlegające tym samym wpły-
wom mikroklimatu. Jednym z ważnych elementów
tego mikrośrodowiska j est temperatura powietrza,kto-
ra według wskazań normatyrvnych winna wynosić od
I2 do 20"C (3],46,49), ZĘ wpĘw na organizmma
zarówno przegrzanie, jak i ochłodzenie organizmu
(4 4) . P r zegrzanę cielęta s ą b ardzi ej po datne na działa-
nie czynników infekcyjnych, szczególnie w stanach
o słabienia o dp orno ś ci, natomi ast ntępr ze grzane sztu-
ki lepiej znoszą oddziaływanie czynników patogen-
nych. Ochłodzenie natomiast powoduje wzrost pozio-
mu kortyzolu we krwi oraz surfaktanfu w pęcherzy-
kach płucnych (5, 19,20,29). Cielęta względnie do-
brze znosząochłodzenie w warunkach normalnej wil-
gotności i zachowanej czystości powietrza (zapy|enie,
gazy szkodliwe) (37, 40, 46, 49). Wysoka względna
wil gotno ść (norma 7 5%) p otęguj e o dczucie o chło dze-
nia lub przegrzania organizmll, co obniża aktywność
makrofagów i zdolność wytwarzanla surowiczych
prze c iwciał IgA G9). W stanie pr zechło dzenia docho-
dzi do niedotlenienia oraz zaburzęniarównowagi kwa-
sowo-zasadowej, co w konsekwencji moze prowadzić
do stanów zapalnychpłuc u cieląt (40).

Odpowiedni typ budynkow i ich właściwe ustawie-
nie przestrzęnne ułatwia prawidłową wentylacj Q, zd-
pobiega przeciągom oIaz zapewnia odpowiednią ilość
światła (UV), co w znacznym stopniu eliminuje wy-
stępowanie schorzeń układu oddechowego, Prawidło-
wo stojące budynki winny być skierowane długą osią
w kierunku północ-południe i wystawą okien na
wschód-zachod, przezktóre wpad a wry starczająca ilość
światła. Promieniowanie słoneczne zawięra promie-
nie UV niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania
organizmu cieląt (norma dla cieląt do 6 miesięcy wy-
nosi 1 40- 1 60 merów/g odzinęl m2). Zmniejszone pro-
mieniowanie UV zaburza proces wytwarzania wita-
miny D,, negatywnie oddziaŁywuje na proces wytwa-
rzanla erytrocytów oraz kształtowanie się poziomu
hemoglobiny we krwi, jak równiez w wyniku wielu
po średnich proc e sów p owo duj e zabur zenta w wytwa-

rzanlu odpowiedniego poziomu przeciwciał (49). Ni-
ska kubatura cielętników (norma 5,6-6,0 m3/cielę)
wpĘwa niekorzystnie na: wentylację (prędkość prze-
płyvru powietrza wg nonny 0,2-0,4 mls), zapylenie
(norma do 400 drobin/cm3), wielkośó ochładzania (nor-
ma 6,0-8,0 mcal/cm2ls) i wymianępowietrza (norma:
zimą20 m3lhlszt,,latem 80-120 m3lhlszt.), a ponadto
powoduje nadmierne gromadzenie się szkodliwych
gazów, takich jak: amoniak (norma stęzenia 20 ppm),
siarkowodór (norma stęzenia 10 ppm), dwutlenek
węgla (norma stęzenia 0,3Yo) i niska zawartość tlenu
(49). Amoniak i siarkowodór sągazam1 ktore nawet
przy małej koncentracji wywierają szkodliwy wpływ
na organlzm zwrcrzęcy. Gazy te lszkadzająnabłonek
rzęskowy dro g oddechowych, upośledzaj ą produkcj ę
i wydalanie śluzu, zwiększają lepkość śluzu w tcha-
wicy i oskrzelach, wywołują spastyczne skurcze
o skrzeli, p owo duj ą przekrwienie spoj ówek or az infi-
trację tkanek okołooskrzelowych, jak rownież niepo-
koj, ślinotok, Łzawtente oraz silną dusznośó (3, 40).
Dostające się w takich warunkach wraz z powietrzem
wirusy, bakterie lub grzyby mogąłatwo namnazać się
i wyrvoływać stany zapalne dróg oddechowych.

Wykonyr,vani e w okre s ie tlczu zab ie gow weteryna-
ryjnych takich jak, np, szczepienia. kolczykowanie,
dekornizacj a czy kastracja buhajkow, jako elementy
stresu manipulacyjnego, w istotnym stopniu mvtększają
ry zyko wystąpienia schorzeń układu oddechowe go ( 1 0,
40,42).

Przebyte choroby dróg oddechowych oraz obecność
w stadzie zwierzątzzakażęniami utajonymi lub prze-
trwaĘmi, jak rownież inwazja pasożytow płucnych
zwi ęks zaj ą ry zyko p onowne go wy stąp ienia s chorzeń
układu oddechowego, co szczegolnie ma znaczęnię
z chwilą wyjścia zwterząt na pastwisko (10, 25).

Podsumowując należy stwierdzić, że częstość wy-
stępowania chorób układu oddechowego cieląt zależy
w znacznym stopniu od warunków bytowania tych
zw ieruąt or az pr zęmyś 1 ane g o i p l anowe g o p o stęp owa-
nia hodowców bydła, jak rownieżIekarzy weteryna-
rii. Odpowiednia profilaktyka oraz minimalizacja czyn-
nikow ry zyka mo że sp owo dow ać znac zne o gr anic ze -

nie strat w odchowie i tuczu cieląt powodowanych
chorobami układu oddechowego, daj ąc odpowiednie
efekty ekonomiczne.
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FOSGATE G. T., ADESIYUN A. A., HIRD D.W.,
HIETALA S.K., RYAN J.: Izolacja Brucella abor-
tus biovar 1 od bydła i bawołów wodnych w Tryni-
dadzie. (Isolation of Brucella abortus biovar 1 from
cattle and water buffaloes on Trinidad). Vet. Rec.
I5I,2]2-2]3,2002 (9)

W 1998 r po stwierdzeniu u bydła i bawołów (Bubalus bttbalis) osoblików
reagujących dodatnio w kierunku brucelozy w badaniac]r przesiewowych w te-

ście aglutynacji płytowej (BPAT), podjęto badania nad identyfikacją czynnika
etiologicznego W okrcsie od l 9 maja do 27 lipca 1 999 r. pobrano od poddanych
ubojowi 28 krów. 2 buhajów i 7 bawolic reagujących dodatnio wycinki węzłów
chłonnych pachwinowych i nadwymieniowych, Przed ubojem surowice badano

testem aglutynacji probówkowej, płytowej i bibułowej Węzły chłonne badano
bakteriologicznie w kierunku obecności drobnoustrojów z rodzajl Brucella
Brucella abortus biollar 1 rvyizolowano od 6 kr,ów i jednego bawołu spośród
zwierząt reagrrjących dodatnio w teścic BPAT podczas badań przesiewowych
u ]0 ten test wypadł ujemnie plzed ubojem i tylko odjednego zrłierzęcia wy-

osobniono Brttcella abclrtus bioy,ar l
G.

MILNE M.H., BARRETT D.C., FITZPATRICK
J.L., BIGGS A. M.: Występowania i etiologia kli-
nicznego zapalenia gruczołu mlekowego w fermach
krów mlecznych w Devon. (Prevalence and aetio-
logy of clinical ma§titis in dairy farms in Devon).
Vet. Rec. I5I,24I-243,2002 (8)

Przebadano etiologię i częstotliwość występowania zapalenia gruczołu rnle-

kowego w l30 fermach bydła mlecznego. Wielkość stad wahała się rł,granicach
30-3zt0 krów, ptzy czym 69% populacji stanowiło bydło rasy fryzyjsko-holsz-
tyńskiej Średnia liczba komórek sonatycznych w mJeku zbiorczym z 3 miesię-
cy wyrosiła 142 000/m1 (70 000-300 000 kom /nrl), a średnia roczna wydajność
mleka wynosiła 8000 l (4750 12 500 l). Kliniczne objawy zapalenia gruczołu
mlekowego stwierdzono u 1657 krów Badanie mikrobiologiczne wykazało, że
37% zachorowań wywołyrł,ał Streptococ,cus uberis,23nń Enterobacteriaceae,
l 0% koagulazo-ujemne gronkowce, 10ń S. dys galacliae, 3Yo S auretts, 9% innc
bakterie (Bacillus sp., Cory^nebacterillm sp., Enterococcus sp., Pasteurella sp.,

grzyby, pleśnie i zakażeria mieszane). Średnio rł, ciagu roku zapalenie gruczołu

mlekowego występowało u ]3-17% krów w stadzie 
G.


