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nieurazowych chorób palców u bydła

ploTR SŁAWUT A, JozEF tllcpoŃ, KATARZyNA MRoz, JAKUB tllcpoŃ-

Katedra Chorób Wewnętrznych i Pasożytniczych z Kliniką Chorób Koni, Psów i Kotów
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej AR, pl. Grunwaldzki 47,50-322 Wrocław

*Katedra i Klinika Chirurgii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej AR, pl, Grunwaldzki 51 , 50-366 Wrocław

Slawuta P., Nicpoń J., Mróz K., Nicpoń J.

Etiopathogenesis, diagnosis and therapy of selected non-ttaumatic digitis diseases in cattle

Summary

Digitis diseases in cattle (laminitis, phlegmona interdigitaliso papillomatous digital dermatitis) bring major
losseŚin cattle breeding. The most imfiortant factor in the pathogenesis of laminitis in cattle is disturbances in
metabolism, which are triggered by mediators of inflammatory processes. Treatment includes theraPy of the
primary disease (acidosis, ilka|osis, acetonemia, mastitis, metritis, retention of placenta) and elimination
Óf cousós of inflammatory processes by means of high doses of the anti-inflammatory agents, heparin 40-100

U/kg, antibiotics, methiońine 20-60 mg/kg, biotin 0.03-0.2mglkg. Phlegmona interdigitalis is characterized by
lamóness and pyogenic inflammation of subcutaneous tissues in the interdigital space. lts therapy includes the
sl,stemic use of solfonamides at a dose of 130 mg/kg, oxytetracycline 10 mg/kg, and foot baths of 10oń zinc
sulfate, 17o formaldehyde and, 5o/o copper sulfate. Papillomatous digital dermatitis is a dermatosis of the
digital skin of dairy cattle. PDD occurs on hairy skin between hooves and heels. The therapy requires the use
oĘenicillin 18000 lU/kg and a topical application of tetracycline 20-100mg/ml through 3 to 5 days and
occ-asionally footbaths iniolutions of 0.1 to 0.67o oxytetyracycline,20oń zinc sulfate,0.0|o^ lincomycin,2-5 to

107o copper sulfate,57o formalin.
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Choroby palcow I szpary międzyracicowej stano-
wią około 99oń wszystkich kulawizn stwierdzanych
u bydła mlecznego (6). Najczęściej występujące cho-
roby racic ni e sp owodowane ur azami me chanicznymi
- aseptyczne zapalenie tworzywa racic (ochwat),
ropowic a mi ędzyp alc owa (zanokcic a) i bro daw czako -
wate zapalenie skóry palców - papillomatous digital
dermatitis PDD (choroba montrellaro) powodują
bardzo duże straty związane ze spadkiem produkcji
mleka, zmniejszeniem przyrostów dziennych (bydło
opasowe), zaburzeniami w rozrodzie orazkosztami le-
częnia. Straty zbliżone są do poniesionych w wyniku
występowania schorzeń gruczołu mlekowego i zabu-
rzeh płodności ( 1 7, 32, 39 , 42) i w Wielkiej Brytanii
w)mosząroczrrie.około 90 milionow funtow (10). Przy-
czyny pojawiania się chorób narządu ruchu sązłożo-
ne i obejmują czynniki zakaźne, zoohigieniczne i ży-
wieniowe or az uw arunkowania genety czne powodu-
jące wady rogu i maŁąv,rytrzymałość układu kostno-
-więzadłowo-stawowego (3 9).

Podstawowym czynnikiem warunkuj ącym zdrowie
palców u.bydła jest jakość rogu (40). Uważa się, ze
bezpośrednimi pochodnymi uszkodzeń mechanicznych
rogu racicy powstałymi na skutek złego podłoża na

stanowisku, zbyt rzadkiej lub wadliwej korekcj i racic,
nadmi ernym i ni erównomi emi e r o zŁo żony m ciężar em
ciała są wrzody i wybroczyny podeszwy oraz zabu-
rzęnla ciągłości linii białej racicy (3, 35), Takie pod-
klinic zne zablr zęnia. wykrywan e zazwy czaj pr zypad-
kowo podczas rutynowej korekcji racic sązwykle po-
czątktem większości chorób objawiających się kula-
wizną (2I, 25). Rog pokrywający racicę powstaje
w wyniku keraĘnizacji komórek naskórka. Komórka
z okolicy błony podstawnej ,,wędruje" na powierzch-
niępuszki rogowej w ciągu 8-10 tygodni (20). Wiado-
mo, że wpływ na prawidłowy przebiegkeraĘnizacji
mają: insulina, aminokwasy siarkowe budujące białka
keratyny metionina, histydyna, cysteina orazmine-
raŁy - wapń, cynk, miedż, selen, mangan i witaminy -
A, D, E i biotyna (37). W zalężnosc.i od stanu lzjolo-
g:.cznego zw terzęcia zaw artośó minerałów witamin
i hormonów w osoczu krwi może sięznacznte wahać.
Na początku laktacji u krów wysoko mlecznych na-
stępuje wyrażny spadek aktywności insuliny i gwał-
towne zablrzęnta w homeostazie wapnia (37), zaś
w trakcie zaslszania nadmierna podaż węglowodanów
wyrvołuj e hyperinsulinemię, Wykazano, że dzięnna sl-
plementacja cynku, manganu, miedzi ikobaltuw iloś-



ci odpowiednio 360 mg,200 mg, I25mg,25 mg na
zw ier zę w y r aźnię o gI antcza wy s tęp owani e c horób ra-
cic (31). Przypuszcza sięrównież, że zmięnione za-
palnie tkanki budujące racice produkują substancje
uni emożliwi aj ąc e prawidłow ą ker atynizacj ę puszki
rogowej, co dodatkowo pogłębia stanpatologiczny (I5,
16). Biotynanależąca do rozpuszczalnych w wodzie
witamin z grupy,,B" (czasemnazryana witaminąH)
jest koen4zmem katalizuj ącymprzęnoszenie grupy kar_
boksylowej i uczestniczy ona w procesach glukoneo-
genezy,lipogenezy i syntezy białek. U zdrowego byd-
ła synteza witaminy następuje w żwaczu, ale w przy-
padku różnego rodzaju niestrawności, np. zakwasze-
nia treści, proces ten ulega upośledzeniu (7). Chociaż
mechanizmy działaniabiotyny w obrębie puszki raci-
cowej nie sąjeszcze doIładnie poznane, wiadomo, ze
jest konieczna do prawidłowego przebiegu syntezy
keraĘny (14) i jej wiązaniu z rogiem racicy (29).Hi-
guchi i wsp. (I9) lważają że u krów wysokomlecz-
nych ilość biotyny we krwi nie jest wartością stałą
a j ej naj wy żs za konc ęntr acj a pr zy p ada na okre s z asu-
szęnta. Alftorzy sugerują że podczas trwania laktacji
witamina przechodzi stopniowo do zdajanego mleka,
co ujemnie wpływa na jakość rogl. Z licznych badań
wynika, że codzienne podawanie 20 mg biotyny na
zwierzępoprawia jakość rogu, lokomocję krów oraz
przeciwdziała powstawaniu wrzodów i krwiaków po-
deszwy, oddzielenia linii białej, zapalentu skóry pal-
ców, zanokcicy i podklinicznej postaci ochwafu racic
(2, 12, 14,23,28).

0chwat tacic
Spośród schorzeń racic zdecydowanie najczęściej

(7 0 -9 0% przypadków) występuj e aseptyczne zapale-
nie tworzyw a - pododermatitis aseptica dffisa - czyli
ochwat racic (34, 45). Ptzyczyny 1 etiopatogeneza
o chwatu wc iĘ nie s ą dokładni ę p oznane. Zgo dnte z su-
gestiami Wiśniewskiego i Dąbrowski ej (46), doĘczą-
cych koni, przyjąć można,że istrrieją dw a typy ochwatu
- toksyczny (lub pochodzenia wewnętrznego),to zna-
czy taki, ktory jest wtórnym objawem toczącej sięjuż
choroby oraz ochwat mechaniczny będący następ-
stwem uszkodzeniarucicy. U bydła kluczowe dla pa-
to genezy są zabur zeni a metab o lizmu u stroj u wlrvo ła-
ne mediatorami procesu zapalnego (najczęściej hista-
miną) i endotoksynami, uwolnionyrrri w wyniku to-
czących się chorób przewodu pokarmowego, chorób
metabolicznych,zatrzymaniałożyskaizapalentagru-
czołu mlekowego (5), Substancj e toksyczne wzkadzają
naczynuawłosowate tworzywa, co powoduje jego roz-
lane zapalenie, prowadzące w konsekwencji do roz-
Ilźnienta ze spo lenia ko ś ci rac icowej z puszką ro gową
(36). Błędy zywieniowe przede wszystkim poprzez
wywoĘwanie chorób metaboliczny ch, mvŁaszczalglv a-
sicy i ketozy, są istotnym czynnikiem powodującym
ochwat ( 1, 3 0). SzczegóInąuwagę nale ży zlvr ocić pod-
czasskarmianiazjamajęczmienia,gdyżzawartawnim
w duzych ilościach his§dyna może, w wyniku prze-

mian metabolicznych, przekształcać się w histaminę
(22,27,43). Zbadailiveseya i Fleminga QĄ wyni-
ka, że krowy, u których włókno sulowe stanowiło 1 9%
suchej masy paszy chorowĄ n a p o do dermat i tis znacz-
nie rzadziej niż mvierzęta u których włokno surowe
stanowiło 16,50^. Uważa się, ze do występowania
o chwatu predysp onuj e również długo ś c cząstek p aszy
mniejsza niż2,5 cm (41) i przyrosty masy ciała polvy-
żej 0,8 kg dziennie (13). Chorobamoże mieć przebieg
podostry ostry przewlekĘ lub podkliniczny. Postać
podostra i ostra oprocz objawów miejscowych-zwtą-
zany ch z ap ar atem ruchu i b ędących nas tęp s twem dłu-
gotrwałego ,bardzo silnego bólu, jest podobna do ob-
serwowanej u ludzi (44). Zwierzęta często leżąna
boku, wstają z trudem, przybierająpostawę klęczącą
(nawet podczas pobierania paszry) lub postawę siedzą-
cego psa, wyczuwalne jest równiez zwiększone tęt-
nienie tętnic dopalcowych, przebiegaz objawami ogól-
nymi - apatia,jadłowstręt, gorączka, tachykardia (8,
26, 36,38). Przebieg przewlekĘ objawia się charak-
terystycznymi deformacjami racic. Sciana przednia
puszki rogowej często jest wklęsła i pojawiają się na
niej charakterystyczne biegnące rozbtężnie ku tyłowi
pierścienie (26, 21). Postać podkliniczna zapalenta
tw ot zyw a r acic pr zebi e g a prakty c znię b ęzobj awow o
t oprócz spadku mleczności podczas rutynowych za-
biegów korekcji racic obserwuje się zmiany grubości
(wryrńnie cieńszy) i banły (żółty lub czerwony) rogu,
a na krawędzi nośnej racicy występują często wybro-
czyny (I3, 4I). Podjęcie Ięczenia powinno byó jak
naj s zyb sze. Terapia, ze w zględu na licznę przy czyny,
jest złożona i obejmuje w pierwszej kolejności elimi-
nację bezpośredniej przyczyny pojawiania się stanu
zapalnego. W przypadku pochodzenia toksyn wywo-
łujących ochwat z przewodu pokarmowego wyma-
gana jest Z4-godzinrta głodówka, pożniej karmienie
wyłącznte sianem dobrej jakości, oraz terapia chorób
pierwotnych - kwasicy, alkalozy, ketozy, zapalenta
wymi eni a, zatr zy mania ło ży ska. Koni e c zną p oprawę
kłĘeniawobrębiepalcamożnalzyskacwymuszając
ruch. W przypadku szczególnie dotkliwego bólu nie-
któr zy autor zy p o 1 e c aj ą mi ej s c owe znię c zaleni e oko -
licy racicowej i przeprowadzanie zwierzęcia. Farma-
koterapia obejmuje stosowanie w duzych dawkach
niesterydowychlekówprzeciwzapalnychorazantybio-
tyków w celu uniknięcia mozliwej sepsy. Zalecane jest
takze podawanie podskorne heparynyw ilości 40-100
j,m,/kg 2-3 rary dziennie w celu zapobieżenia poten-
cjalnym mtl<rozakrzepom w obrębie tworzywa oraz
wsp omozenie prawidłowej keraty nizacji p oprzez sto-
sowanie metioniny i biotyny w dawkach odpowiednio
20-60 mgkg i 0,03 do 0,2 mg/kg (36,46).

zanokcica
Zanokcica - p anaritium, p arony chi a, phl e gmone

interdigitalls jest łpową chorobą zakażnąbydła wy-
woĘrvaną przez Fusobacterium necrophorum t Bac-
terioidesmelaninogenicuscharakteryzającąsiękula-
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wlznąi ropno-martwicowym zapaleniem tkanki pod-
skórnej przestrzeni międzypalcowej. W literaturze
anglojęvycznej określa się ją często mianem footrot
(foul-in-the-foot - gnicie w stopie). Bramąwejścia dla
drobnoustrojów są uszkodzenia skóry wywołane cia-
łami obcymi (żdżbła, kamienie itp.) oraz pękaniem
skory pod wpĘwem nacisku ciężaru ciała - przecią-
żenia takte powstają zwykle jako wypadkowa duzej
masy ciała i nadmiernie wyrośniętych racic, których
wierzchołek nie stanowi żadnego punktu podp arcia dla
kończyny -tzw.racica oborowa. Choroba ma zwykle
ptzebieg ostry i pojawia się nagle. W szpatze racico-
wej obecnyjest wyrazrry, ograniczony i bolesny obrzęk,
który stopniowo powiększa się i przechodzi na koro-
nę, pojawia się kulawizna początkowo nieznaczna,
później coraz wyraźniejsza- zwierzę w trakcie ruchu
opiera chorą racicę tylko wierzchołkiem. Skóra prze-
strzeni międzyr acicowej ulega ropno-wrzo dziejąco -
-marfwicowyrrr zmianom, ktorym tow arzy szy cuchną-
ca wydzielina. W dalszych etapach mogąwystępować
objawy ogólne - gorączka, jadłowstręt, brak przeżl-
wani a i sp adek mle czno ś c i aż do j ej zanlku. B ezmle cz-
ność, podobnie jak w przypadku ochwatu, spowodo-
wana jest przede wszystkim silnym bólem (44). Le-
częnie nie nastręcza trudności i opiera sięna ogólnym
stosowaniu sulfonamidów w dziennej dawce około 1 3 0
mglkg, oksytetracykliny w dawce 10 mg/kg dziennie,
lub penicylinyprokainowej w dawce 20 do 40 tys./kg
dwa razy dziennie. Po ewentualnym chirurgicznym
usunięciu zmlan mańwicowych polecane jest Ieczę-
nie miejscowe (zasypki sulfonamidowe, antybiotyko-
we, siarczan miedzi). Ponadto powinny być wykony-
wane kąpiele racic w mieszaninie roztworów - 10%
siarczanll cynku, IYo forrnaldehydu i 5Yo siarczaml
miedzi przez 20 minut 2 x dziennie. Szybko podjęta
ogólna i miejscowateraptaprzynosi poprawę w ciągu
4 dni (11).

Btodawczakowate zapalenie skóry palców

B rodawczakowate zapalenie skory palc ow - p ap i l -
lomątous digital dermatitis -PDD, określane również
jako foot warts lub montrellaro's disease, jest derma-
tozą skóry palców bydła występującąz regńy u do-
rosĘch krów mlecznych. Dotychczas nie jest zrrafla
b e zp o śre dn ia pt zy czyna wyw ołuj ąc a PDD. P r zy pusz-
cza się, że w p ato genezie choroby ro 1ę o dgryw aj ą Tre -
ponema spp., Fusobacterium spp., Bacterioides spp.
i Dichelobacter nodosus (4,33). Wiadomo równiez,
że czy nniktem sprzyj aj ącym zachorow aniu s ą nierów-
ne,żIe drenowane podłogi i nagromadzenie odchodów.
Schorzenie to objawia się z reguĘ (8}ońprzypadków)
na owłosionej skórze palców kończyny miednicznej
pomiędzy racicą a piętkami. Sierśc ulega nastrosze-
niu, następnie wlpada i poj awiają się ograniczone czer-
wone, plackowate wyĘsienia, pokryte niekiedy wy-
siękiem, ó naskórek roztasta się w formę stozkowa-
tych brodawek, Charakterystycznym objawem we
wczesnym okresie choroby jest bardzo silna reakcja

bólowa zwlęrzęclana lekki dotyk lub mycie zmienio-
nej okolicy. W ciągu 2-3 tygodni grupy bro dawekroz-
rastają się w owalne plackowate zmiany o wielkości
od 2 do 6 cm o szarym, czerwonym lub czarnymza-
barwieniu, które łatwo krwawiąprzylrazie i sączęsto
wikłane bakteryjnie (9). Schorzenie łatwo poddaje się
leczeniu. Kompleksowa terapia obejmuje ogólne poda-
wanie penicylĘprokainowej w dawce 18 000 j.m.lkg,
co 12 godzinptzęz3 dni. Polecane jestmiejscowe prze-
mywanie roztworem oksytetracykliny o zaw artości 20
do 100 mg substancji/ml co 5-7 dni. W przypadku
głębokich owrzo dzęfl, należy r ozw aży ć interwencj ę
chirurgtczną. Terapia zwykle przynosi efekty po czte-
rech dniach od jej rozpoczęcia, a podjęta we wczes-
nych stadiach choroby jużpo I2 godzinach. Mimo tak
szybkich efektów leczenie naleĘ utrzymać przez co
najmniej cztery dni, gdyż u ok. 10% krów występuje
tendencja do nawracania schorzenia po 10-15 tygod-
niach odwyleczenia. W stadach, gdzie PDD występo-
wało, zalęcanę sąkąpiele profilaktyczneracic co 3 do
7 dni w roztworze zawterającym 0,1 do 0,6%o oksyte-
tracykliny, 20Yo siarczanu cynku, 0,0Ioń linkomycy-
ny, 2,5 -I0%o siarczanu mtędzi t 50ń formaliny, Wanna
do kąpieli powinna mieć około 15 cm głębokości, a jej
zawartośó zmięntac naleĘ po kąpieli racic 500 krow
(9, 18,36).

Jak wynika z aktualnego piśmiennictwa, choroby
palców u bydła stanowią w dalszym ciągu istotny prob-
lem diagnosĘczny ileczniczy, co w konsekwencji pro-
wadzi do wielu niepowodzeń w hodowli i duĄch strat
finansowych.
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DIQUELOU A., CHAPUT C., BENOIT E.,
PRIYMENKO N.: Hypokalcemia spowodowana
niedoborem żywieniowym wapnia i niełvydolnością
przytarczyc u dorosłego psa. (Hypocalcaemia due
to nutritional calcium deficiency and hypoparathy-
roidism in an adult dog). Vet. Rec, 156, 45-48,2005 (2)

U pudla w wieku 13 lat występował w okresie 2 miesięcy powtarzający się
przełomtężyczkowy. Pies był wyniszczony, częściowo odwodniony, a w czasie
przełomu występował sztywny chód i zmiana zachowania. Przy braku dodatko-

wych zaburzeń ogólnych i neurologicznych wstępnie zdiagnozowano padaczkę.

Rutynowe badania hematologiczne i biochemiczne wykazaly ostrą hypol<alce-

mię. Poziom wapnia w plazmie krwi wynosił 1,1 3 mnol/l przy wańości referen-

cyjnej 2,23-3,0 mmol/l. Analiza karmy wskazała na złe odżywianie psa Otrzy-
mywał on Ęlko 0,222 g wapnia dziennie przy zapotrzebowaniu 0,6 g na dzień

Pozionr parathormonu we krwi był niski i wynosił 1 2 ng/l (wańość referencyjna

20-80 ng/l) Podanieper os kalcyferoluw dawce 0,06 pg/kg/dzień i benazeprylu
(0,5 mg/kg/dzień) przez 4 dni spowodowało wzrost poziomu wapnia we klwi do

dolnej granicy wańości prawidłowej i ustąpienia objawów tężyczki. Pomimo
leczęnia poziom parathorn]onu we klwi po roku był nada1 niski, 

G.

SHIMATSU Y., UCHIDA M., NIKI R., IMAI H.:
Wpływ §yntetycznego proge§togenu, altrenogestu,
na synchronizację rui i płodnoŚĆ miniaturowych
świń. (Effects of a synthetic proge§togen, altreno-
gest, on oe§trus synchronisation and fertility in
miniature pigs). Vet. Rec. I 5 5, 633 -63 5, 2004 (20)

Samicom miniaturowych świń podawano przez 18 dni altrenogest w dawce

5, 10 lub l 5 mg/kg masy ciała. Ilość ciałek żółtych i pęcherzyków szczątkowych

określono po 14 dniach po zakończeniu podawania pleparafu metodą laparoto-

mii Czas porniędzy podaniem ostatniej dawJ<i syntetycznego progestagenu i po-
jawieniern się rui wydhLrżał się wraz ze wzrostem dawki hormonu Był on sta-

tystycznie istotnie dłuższy po dawce 10 i 15 mg,&g w odniesieniu do dawki

5,0 mg/kg. Istotnie więcej ciałek żółtych stwierdzono po dawce hotmonu wyno-

szącej 5 i 10 mg/kg anizeli w gnrpie kontrolnej. W ciaję po inseminacji zaszły

4 z 6 śwtń, u których zastosowano altrenogest w dawce 5,0 mg/kg, 6 z7,1lktó-

rych zastosowano dawkę 10 mg/kg i 5 z 6, którym podano dawkę 15 mg/kg.

Średnia liczba nowolodków w miocie wynosiła odpowiednio 5,5; 6,8 i 5,0

Wszystkie świnie z grrrpy kontrolnej zaszly w cia.żę. Średnia liczba noworodków

w miocie wyrosiła 5,8. 
G.


