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Chyby ve výživě přežvýkavců










Nedostatek/nadbytek a nesprávný poměr živin (neodpovídající produkci)
Špatná struktura krmné dávky
Chyby v krmné technice
Nedodržování zásad diferencované výživy dle užitkovosti a fáze
reprodukčního cyklu
Nedodržení adaptačního období při změně krmné dávky
….
Přísun negativně/toxicky působících látek krmnou dávkou a vodou (dusičnany,
ketogenní kyseliny, mykotoxiny…)

Chyby v managementu výživy a stáda
(zejména tranzitního/peripartálního období u dojnic)

produkční choroby

Výskyt a význam chyb ve výživě přežvýkavců; specifika


velmi častý výskyt (zejména dojený skot)



„nestandardnost“ a velká rozmanitost
objemných/statkových krmiv
velké množství komponent krmných dávek
časté změny složení k.d.
velké množství rozdílných přístupů ke koncipování
krmných dávek a strategií výživy






x
monogastři

Produkční a metabolické choroby



Vznik v důsledku nedostatku nebo
nadbytku živin a narušením regulačních
mechanismů udržujících homeostázu
(rovnováhu) v organismu
Souvislost s vysokou užitkovostí zvířete,
která je v důsledku produkčních chorob
snížena, resp. nedosahuje optima/maxima
Důsledkem je také snížení kvality
produktů (mléka, masa…), zhoršení
parametrů reprodukce, zvýšení
nemocnosti a zvýšení brakování
Výskyt má hromadný charakter
Nejvyšší incidence v peripartálním období



Zhoršená ekonomika chovu









Produkční choroby




Chyby ve výživě
Chyby v managementu stáda
….

















Poruchy fermentace v předžaludku
Poruchy energetického metabolismu
Poruchy dusíkového metabolismu
Poruchy minerálního metabolismu
Poruchy metabolismu vitaminů
Poruchy acidobazické rovnováhy
…

Dislokace slezu
Mastitidy
Metabolická acidóza; alkalóza
Nemoci paznehtů – laminitidy…
Poruchy reprodukce – špatné zabřezávání…
Imunosuprese… a častější infekce

Komplex produkčních chorob


Poruchy fermentace v předžaludku









Poruchy energetického metabolismu









Methemoglobinemie
Metabolická alkalóza
Otrava močovinou; dusičnany a dusitany

Poruchy minerálního metabolismu









Ketóza
Syndrom ztučnění; Lipomobilizační syndrom a steatóza jater; Jaterní kóma

Poruchy metabolismu NL




Jednoduchá bachorová dysfunkce
Akutní acidóza bachorového obsahu/laktacidóza bachoru
Chronická/subklinická acidóza bachorového obsahu
Alkalóza bachorového obsahu
Hniloba bachorového obsahu

Poporodní paréza
Hypofosfatemické ulehnutí a hemoglobinurie
Tetanie
Osteopatie
Karence mikroprvků – Se, I, Cu, Zn, Mn

Hypovitamiózy – E, A, D, B, C

Teoretický úvod - základní metabolismus živin







Metabolismus energie
Metabolismus NL

metabolismus na úrovni předžaludku a střev
metabolismus v játrech
metabolity a jejich vylučování z organismu

Specifika trávení, resp. výživy přežvýkavců


„nekrmím krávu, ale mikroby“ (bachorový ekosystém) – ti pak
„nakrmí“ krávu

Metabolismus základních živin – konečné produkty
fermentace v předžaludku


Bílkoviny a dusíkaté látky:

nebílkovinné NL
 bílkoviny (rozpustný protein SP, protein degradovatelný v bachoru RDP) →
polypeptidy → peptidy → aminokyseliny
amoniak (NH3 – snadnější resorpce do krve; NH4+) a uhlíkaté fragmenty →
→ → mikrobiální protein
 protein nedegradovatelný v bachoru (RUP; by-pass protein)


Tvorba amoniaku a syntéza bakteriální bílkoviny
závisí
na: amoniaku
- obsahu bílkovin
a N látek
v krmivubílk
Tvorba
a syntéza
bakteriální
- rozpustnosti
proteinua N látek v krmi
- obsahu bílkovin
- obsahu pohotové energie v krmivu
- rozpustnosti proteinu
- častosti krmení

trávení ve střevě
na AMK

urea

Metabolismus NL ve vnitřním prostředí a poruchy dusíkového
metabolismu


Metabolismus NL:

- Krmivo (NL nebílkovinné a bílkoviny) – bachor (konečné produkty fermentace –
mikrobiální protein + amoniak – resorpce do krve – v játrech ureosyntéza –
vylučování močoviny močí (mlékem) a hepatoruminální cyklus
(prostřednictvím slin)
trávení bílkovin ve slezu a střevech – resorpce AMK – syntéza tělesných
bílkovin




Většinou subklinické formy
Nedostatek – deprese růstu a užitkovosti, tloustnutí, vznik acidóz bachoru
Přebytek – hepatopatie v důsledku vysoké zátěže metabolizací amoniaku,
narušení reprodukce




Otrava močovinou
Bachorová alkalóza
Methemoglobinemie

Metabolismus sacharidů:
Mikrobiální štěpení celulózy – nejdůležitější proces látkové výměny
sacharidů
redukcí vznik laktátu

Sacharidy → glukóza → k. pyrohroznová
těkavé mastné kyseliny (TMK)
zastoupení TMK při dobře sestavených krmných dávkách




k. octová
k. propionová
k. máselná

55 - 75 % - zdroj energie perif. tkání, syntéza mléčného tuku
15 - 25 % - prekurzor glukózy (vznik v játrech)
10 - 17 % - transformace na BHB ve stěně bachoru a využití v
periferních tkáních
nebo resorpce stěnou bachoru

Metabolismus tuků:
Triacylglyceroly, galaktoacylglyceroly, fosfolipidy, estery cholesterolu…
– štěpení mikrobiálními enzymy → glycerol, galaktóza

TMK
lipidy mikroorganismů
NEMK

propionát

acetát

butyrát

propionát
butyrát

ve vazbě na částice krmiva přechod do
dalších částí TU

překrmení
tuky = ↑ propionátu
↑ butyrátu, ↓ acetátu
+ deprese fermentace

Metabolismus energie ve vnitřním prostředí a jeho poruchy


Konečné produkty metabolizace sacharidů a tuků (zejména
propionáty), ale i produkty trávení bílkovin (glukoplastické AMK)
jsou využívány jako substráty pro syntézu glukózy (která vzniká
syntézou/glukoneogenezí v játrech), tvorbu energetických rezerv
(svalový glykogen, zásobní tuk..), ale i přímou metabolizaci ve
tkáních



Glykémie u přežvýkavců – stabilní, ale nízká (3,0 – 3,9 mmol/l)



Nedostatek energie = negativní energetická bilance (NEB) – hubnutí,
lipomobilizační syndrom, ketóza, jaterní steatóza…
Přebytek energie – tvorba nadměrného množství tělesných rezerv –
obezita, jaterní steatóza (při akutním překrmení acidóza bachorového
obsahu), predispozice lipomobilizačního syndromu….



„Fyziologická“ NEB v poporodním období (2. – 6. týden po
porodu) – zaostávání příjmu krmiva (vrchol za 8 - 10 týdnů) za rozvojem mléčné užitkovosti
(vrchol 4 - 7 týdnů p.p.) – predispozice vzniku produkční ketózy

NEB - patogeneze


Energetický deficit – snížení inzulinu a zvýšení glukagonu – zvýšení glukoneogeneze z
propionátu, laktátu, pyruvátu a lipolýza tukové tkáně → hydrolýza TAG
→ NEMK + glycerol (krví do jater a mléčné žlázy)
glukoneogeneze a syntéza TAG

syntéza mléčného tuku a vychytávání játry – vstup do mitochondrií – β-oxidace
→ tvorba acetyl-CoA
vstup do Krebsova cyklu - při dostatku oxalacetátu (vzniká
z propionátu a je přednostně využíván pro glukoneogenezi) pro
kondenzaci acetyl-CoA na citrát – zisk energie

při nedostatku oxalacetátu ketogeneze:

acetoacetyl-CoA, acetoacetát, β-hydroxybutyrát (zdroj en. pro periferní tkáně)
– při nadměrné produkci a nedostatečné utilizaci jejich hromadění a vznik

KETÓZY

STEATÓZA JATER

Systém kontroly výživy a poruch metabolismu


Součást produkční a preventivní medicíny
= HERD HEALTH MANAGEMENT



Systémová činnost integrovaná do živočišné
produkce spojující uskutečňování
dohodnutého programu péče o zdraví stád a
poradenství v oblasti výživy, ustájení, ale i
řízení a ekonomiky chovu



Cíle: zlepšení ekonomiky chovu prodloužením
produkčního věku a vysoké užitkovosti,
zkvalitněním a zvýšením produkce a reprodukce a
upevněním zdraví stád zvířat

PPM


zahrnuje především tvorbu a realizaci
zdravotních programů:










Kontrola výživy a metabolismu (tj. kontrola
procesů plnohodnotné konverze živin a
vysoké produkce mléka bez rozvoje poruch
metabolismu – především v peripartálním
období)
Zajištění zdraví mléčné žlázy a kvality
mléka
Kontrola pohybového aparátu
Zajištění plnohodnotné reprodukce
Bezproblémový odchov telat
Prevence přenosných onemocnění…

hodnotí a zajišťuje také



Pohodu zvířat (welfare)
Zoohygienu …

Metodické postupy a předpoklady PPM
Získávání a evidence dat a jejich analýza
„anamnéza chovu“





















analýzy krmiv, složení krmné dávky…
data o užitkovosti, výsledky vyšetření bazénových a
individuálních vzorků mléka
analýza reprodukčních ukazatelů
výsledky provedených laboratorních vyšetření
výskyt onemocnění, brakování, úhynů…
ekonomické údaje…

Návštěva a analýza stáda
prohlídka farmy a krmivové základny (skladování krmiv)
denní režim na farmě
posouzení rozdělení zvířat do skupin
vyrovnanost a hodnocení BCS
posouzení ustájení pro okoloporodní období
systém krmení, kvalita předkládaných krmiv…
konzistence a barva výkalů, výtoky, kulhání…

Získávání a evidence dat a jejich analýza – data o užitkovosti


Kontrola každodenní celkové produkce



Výsledky vyšetření bazénových vzorků







Tuk
Bílkovina
Močovina
PSB

Sledování trendů – orientační výsledky – lepší analýza individuálních
vzorků a výsledků dle skupin (fáze laktace/aktuální dojivost)

výsledky vyšetření bazénových a individuálních vzorků mléka


Tvar a perzistence laktační křivky (každodenní sledování aktuální produkce je základním parametrem
zdraví – vyhledávání „podezřelých“)





Tuk v mléce – syndrom nízké tučnosti = deficit vlákniny; - zvýšení tuku na začátku
ketogeneze (NEB)
Bílkovina v mléce – podmíněna obsahem energie v k.d. (pozitivní korelace)
Kvocient T/B – opt. 1,2 – 1,4







Močovina v mléce – ukazatel příjmu a metabolismu NL
Ketolátky v mléce – korelace s krví = NEB
Kyselina citronová – ukazatel energetického metabolismu








snížení = acidózy, acidogenní zátěž, demineralizace, poruchy reprodukce
zvýšení = deficit energie

snížení = deficit energie (jen individuální vzorky)

CPM – úroveň hygieny dojení, sanitace a chlazení mléka
PSB – mastitidy a další dráždění ml. žl. (nespecifické mastitidy, iritace, metabolická
onemocnění, karence, „předojování“…)

Milk Profile test (jednodušší „alternativa metabolického testu“)
Milk Profit Data (MPD) – ČMSCH a. s.

Hodnocení obsahu močoviny a bílkoviny v mléce
Močovina (mg/100 ml)

Bílkovina
(g/100g)

do 20

20 až 30

nad 30

do 3,20

N-látky nedostatek
Energie nedostatek

N-látky odpovídá
Energie nedostatek

N-látky přebytek
Energie nedostatek

3,20 až 3,50

N-látky nedostatek
Energie odpovídá

N-látky odpovídá
Energie odpovídá

N-látky přebytek
Energie odpovídá

nad 3,50

N-látky nedostatek
Energie přebytek

N-látky odpovídá
Energie přebytek

N-látky přebytek
Energie přebytek

Hodnocení obsahu dalších minoritních složek mléka (data z KU)


Kyselina citrónová: 8 – 10 mmol/l (pod 6 mmol/l – nedostatek
energie; nad 12 mmol/l – přebytek energie)
výsledky z KU v % - přepočet: hodnota v % * 53,49 = mmol/l



Ketolátky – významné zejména u dojnic v první třetině laktace







z KU – ketolátky 1 = aceton; ketolátky 2 = BHB
ref. hodnoty acetonu 0,5 – 1,2 mmol/l (3 – 7 mg/l) ???
BHB – opt. pod 0,07 (???)

Volné mastné kyseliny - zvýšený obsah VMK v individuálních vzorcích
mléka signalizuje metabolické problémy (energetický deficit ve výživě,
negativní energetickou bilanci v první fázi laktace, lipomobilizační syndrom,
ketózy) + zvýšení při onemocnění ml. žl.

Návštěva a analýza stáda
prohlídka farmy (mikroklima, světlo,
technologie ustájení, podlahy, stelivo, poměr
krmných míst k počtu zvířat, zoohygiena,
pohoda zvířat, napáječky, …) a krmivové
základny (skladování krmiv)
 denní režim na farmě (krmení, dojení,
vyhledávání nemocných a říjících zv.,
odpočinek a klid zvířat..) a chování zvířat
 posouzení rozdělení zvířat do skupin
 vyrovnanost a hodnocení BCS
 posouzení ustájení pro okoloporodní
období
 systém krmení, kvalita předkládaných
krmiv…
 konzistence a barva výkalů, výtoky,
kulhání…


Systém kontrolních dnů – eliminace „provozní slepoty“

Návštěva a analýza stáda


prohlídka farmy (mikroklima, světlo,
technologie ustájení a dojení,
podlahy, stelivo, poměr krmných míst
k počtu zvířat, zoohygiena, pohoda
zvířat, napáječky, …) a krmivové
základny (skladování krmiv)

Návštěva a analýza stáda


denní režim na farmě (krmení,
dojení, vyhledávání nemocných a
říjících zv., odpočinek a klid
zvířat..) a chování zvířat













klid, pohoda, bezproblémový
vztah člověk – zvíře…
skopávání dojícího zařízení
častost kálení na dojírně
konflikty ve skupině zvířat
častost bučení
výskyt zlozvyku vysávání
mléka
pití moče
…..

BCS – body condition scoring – hodnocení tělesné kondice




Monitorování výživy dojnic
Hodnocení nutričního stavu stáda
Odhad přiměřenosti tukových rezerv



Adspekce a palpace hřbetu, beder,
zádi (pánve) a kořene ocasu; USG



Pětibodová stupnice s dalším dělením
po 0,5 až 0,25 bodu
1 – vyhublost, zdravotní poruchy
3 – optimum pro zdraví i produkci
5 – syndrom ztučnění





BCS – body condition scoring – hodnocení tělesné kondice


Hodnocení 1x/měs. nebo alespoň v
základních obdobích laktačního a
reprodukčního cyklu (6x/rok)












Období stání na sucho (3 - 3,25 – 3,75)
Otelení (3 - 3,25 – 3,75) 3,5
45. den laktace (2,5 – 3,5) ztráta 0,5 (1) bodu
90. den (2,5 – 3,5)
zastavení ztrát
180. den (3 – 3,5)
obnova kondice
270. den laktace (kolem 3,5)

K úpravě kondice má sloužit závěr laktace
V období stání na sucho se nemá kondice
měnit
Kombinovaná plemena mají přirozeně kondici
o cca 0,5 bodu vyšší (ale známkují se
obdobnou stupnicí)

Kontrola struktury KD pomocí separátoru (na sadě sít)
velikost ok síta

velikost
částic
krmiva

hmotnostní podíl částic (%)
směsná KD

kukuřice

jiné siláže

horní síto – 19 mm

≥ 20 mm

2–8

3–8

10 – 20

střední síto – 7,8 mm

8 – 19 mm

30 – 50

45 – 65

45 – 75

dolní síto – 1,3 mm

1,3 – 8 mm

30 – 50

30 – 40

20 – 30

dno separátoru

< 1,3 mm

< 20

<5

<5
Stejnou
metodou je
vhodné
hodnotit i
„nedožerky“
Fota z: http://www.zea.cz/vyziva-zvirat/separator

Návštěva a analýza stáda


konzistence a barva výkalů, výtoky,
kulhání…

Kontrola výživy, bachorové fermentace a mléčné produkce/
kontrola metabolismu


Chyby ve výživě









Nedostatek a nesprávný poměr živin
Špatná struktura krmné dávky
Chyby v krmné technice
Nedodržování zásad diferencované
výživy dle užitkovosti a fáze
reprodukčního cyklu
Nedodržení adaptačního období při
změně krmné dávky
Přísun negativně/toxicky působících
látek krmnou dávkou a vodou
(dusičnany, ketogenní kyseliny,
mykotoxiny…)



Komplex produkčních chorob




















Chyby v managementu stáda

(zejména tranzitního/peripartálního
období u dojnic)

Poruchy fermentace v předžaludku








Jednoduchá bach. dysfunkce
Akutní acidóza
Chronická acidóza
Alkalóza
Hniloba

Ketóza
Lipomobilizační syndrom a steatóza jater
Dislokace slezu
Poporodní paréza
Hypofosfatemické ulehnutí a hemoglobinurie
Tetanie
Osteopatie
Methemoglobinemie
Karence mikroprvků
Hypovitamiózy
Mastitidy
Nemoci paznehtů
Poruchy reprodukce
Imunosuprese…

Metabolický test


Preventivní
= kontrola výživy a metabolismu

-

Analýza stáda (viz dříve)
Výběr zvířat
Odběr biologického materiálu
Laboratorní vyšetření
Vyhodnocení, závěry, doporučení



Diagnostický
při výskytu poruch produkce,
reprodukce nebo zdraví

Metabolický test – výběr zvířat


Preventivní test
SKUPINY:
 dojnice v období stání na sucho
•








s podskupinou příprava na porod

dojnice po porodu do 21. dne
(nástup laktace/rozdoj)
dojnice na vrcholu laktace (3.
měsíc po porodu)
klinicky zdravá zvířata s největší
užitkovostí
minimálně 5 z každé skupiny
raději zvířata na vyšší laktaci, příp.
jalovice a prvotelky navíc



Diagnostický test



stejné skupiny jako u preventivního
testu + skupina problémových
dojnic (příp. k nim skupina srovnávací
– zdravá zvířata se stejnou fází laktace
a reprodukce – pokud jsou z jiných než
3 základních skupin)

Metabolický test – informace o odebíraných zvířatech


Preventivní test







identifikace zvířete
pořadí laktace
aktuální dojivost
datum otelení, zapuštění..
aktuální BCS
všechny komplikace při odběru
(zejména kontaminace BT slinami…)



případná zdravotní anamnéza a aktuální
změny zdravotního stavu (lépe takováto
zvířata pro preventivní test neodebírat)



Diagnostický test


stejné údaje +



podrobná zdravotní anamnéza
popis aktuálních změn
zdravotního stavu odebíraných
zvířat, ale i celého stáda

Metabolický test – odběr vzorků



Individuální vzorky (min. 5 ze skupiny)
Směsné vzorky (od 10 krav skupiny –
smíchání 1 ml plazmy/séra/plné krve;
smíchání 5 ml moči od jednotlivých
zvířat)



Krev*
Moč (katetrizace nebo spontánní močení –



Bachorová tekutina



„po věchtování“)

sondáž per os
 punkcí ventrálního bach. vaku
optimálně 3 – 4 hod po začátku krmení;


smyslové posouzení, přecezení a konzervace
vzorku pro laboratorní vyšetření (toluen,
formaldehyd)



Bioptáty kostí, jater

Metabolický test – odběr vzorků - krev










V. jugularis
V./a. caudalis mediana (ocasní cévy)
(břišní „nadvemenní“ žíla - v. epigastrica cranialis superficialis NEVHODNÁ)

Heparinizovaná plná krev (speciální anaerobní odběr pro ABR!)
Fluoridová krev – zabraňuje glykolýze
Krevní plazma (krev s heparinem + odstředění do 2 hod.)
Krevní sérum (při pokojové teplotě srážení 12-24 hod; urychlení v
termostatu nebo granulát – urychlovače srážení)

Metabolický test – výběr parametrů k vyšetření


musí vycházet ze znalosti metabolismu jednotlivých živin!!!



Metabolismus energie:

– krmivo (sacharidy, tuky, bílkoviny) – bachor (konečné produkty fermentace –
TMK - propionát) – resorpce do krve – glukoneogeneze v játrech (+
glukoplastické AMK a glycerol) - stabilní poměrně nízká glykémie; při deficitu
lipolýza


Metabolismus NL:

- Krmivo (NL nebílkovinné a bílkoviny) – bachor (konečné produkty fermentace –
mikrobiální protein + amoniak – resorpce do krve – v játrech ureosyntéza –
vylučování močoviny močí a hepatoruminální cyklus (prostřednictvím slin)
trávení bílkovin ve slezu a střevech – resorpce AMK – syntéza tělesných
bílkovin

Metabolický test – výběr parametrů k vyšetření








Energetický profil – ketolátky (BHB), NEMK, glukóza
Profil metabolismu NL – urea, CB, albumin
Enzymový a hepatální profil – AST, GMT, bilirubin, CK, LD, ALP
Minerální profil – Ca, Mg, P, Zn, Cu, Se (GSH-Px), Mn, I (T4)
Vitaminový profil – A, β-karoten, E
Bachorový profil – pH, CA, amoniak, TMK, nálevníci, kyselina mléčná



Acidobazický stav – krevní pH, pCO2, SB, BE
Močový profil – pH, ketolátky, bilirubin, urea, Na, K, Ca, Mg, P, Cl, I
Elektrolytový a vodní profil



Hematologický profil



Jaterní tkáň
Kostní bioptát – obsah popela v g TPS, obsah popela v 1cm3






Preventivní metabolický test – základní vyšetřované parametry















Celková bílkovina – krev
Albumin – krev
Močovina – krev
Glukóza – krev
NEMK – krev
Bilirubin – krev
AST – krev
GMT – krev
P – krev
Ca – krev
Mg – krev




















BHB – krev/ketolátky – moč
Zn, Cu, Se (GSH-Px)
Vitamin A, E






Ketolátky – moč/BHB – krev
Močovina – moč
Ca – moč
Na – moč
K – moč
pH – moč
pH – BT
Celkové TMK – BT
K. octová
K. propionová
K. máselná
Amoniak – BT
Celková acidita – BT
Nálevníci – BT

Preventivní metabolický test – fyziologické hodnoty




















Celková bílkovina
Albumin
Močovina
Glukóza
NEMK
Bilirubin
AST
GMT
P
Ca
Mg
BHB
GSH-Px
Zn
Cu
Vitamin A
Vitamin E

65 – 80 g/l ks; kp
35 – 42 g/l ks
3,0 – 5,0 mmol/l ks;kp
3,0 – 3,9 mmol/l kp stab. fluorid
0,1 – 0,5 mmol/l ks
0,1 – 5,1 μmol/l ks
do 1,4
μkat/l ks;kp
do 0,55 μkat/l ks;kp
1,6 – 2,25 mmol/l ks;kp
2,25 – 3,0 mmol/l ks;kp
0,78 – 1,1 mmol/l ks;kp
do 0,8
mmol/l ks
nad 600 μkat/l p. krve
(10)12 – 18 μmol/l ks;kp
12 – 16 μmol/l ks;kp
nad 1
μmol/l ks;kp
nad 8
μmol/l ks;kp



















Ketolátky – moč
Močovina – moč
Ca – moč
Na – moč
K – moč
Cl – moč
pH – moč

negativní
130 – 300
0,12 – 1,5
20 – 80
140 – 320
40 – 60
7,8 – 8,4

pH – BT
Celkové TMK
K. octová
K. propionová
K. máselná
Amoniak
Celková acidita
Nálevníci

6,0 – 7,0 (opt. 6,2 – 6,8)
80 – 120 mmol/l
55 – 75 mol%
15 – 25 mol%
10 – 17 mol%
5,8 – 17,6 mmol/l
10 – 30 arb.j.
nad 200 tis./ml

mmol/l

mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l

Produkční a metabolická onemocnění telat
Specifika; metabolický test u telat

ÚSPĚŠNÝ ODCHOV TELAT URČUJE BUDOUCÍ
UŽITKOVOST!


každý výskyt onemocnění - klinického i subklinického, zhoršuje
růstové schopnosti a do určité míry i budoucí užitkovost

PŘEDPOKLADY ÚSPĚCHU
1. respektování fyziologie
2. nenarušovaný intrauterinní
vývoj
3. optimální průběh porodu
4. „kvalita lidského faktoru“
vhodné podmínky ustájení a
technologie chovu,
minimalizace pravděpodobnosti
vzniku a šíření nemocí…
http://www.zea.cz/vyziva-zvirat/neni-mlezivo-jako-mlezivo/

Faktory ovlivňující zdravotní stav, morbiditu a mortalitu telat

Vliv výživy
- plísně a toxiny (T2-toxin, F2-toxin)
- acidogenní krmiva
- syndrom ztučnění
- sledování tělesné kondice (3 – 3,5 bodu)
- 14 dnů před porodem se začne navykat na jádro (3 – 4 kg
koncentrátů v den porodu)
- deficit i nadbytek proteinu působí negativně
- dotace vitamínů A, D, E
- minerální výživa – Ca, P, Zn, Se, I, Cu…

Negativně působící onemocnění dojnic
- Syndrom ztučnění a hepatální choroby
- Ketóza
- Průjmová onemocnění
- Methemoglobinémie
-Toxikózy
- ABR poruchy a bachorové dysfunkce
- Septikemie
- Anemie
- Infekce
- …..

Vliv období stání na sucho

- zdraví a hmotnost telete
- kvalita kolostra
- zdravotní stav dojnice po porodu
- optimum 60 dnů (min. 45 dnů)
- včasná expozice dojnice v prostředí – porodny
- dojnice 2 měsíce
- jalovice 3 měsíce
- vysávání kolostra před porodem!!

Kolostrální výživa - význam kolostra
kolostrum

mléko

Sušina

g/l

245

122

Popel

g/l

18

7

Tuk

g/l

64

39

Protein

g/l

133

32

Laktóza

g/l

31

46

IgG

g/l

81

<2

GMT

μkat/l

509

52

Insulin

μg/l

65

1

Hořčík

g/l

0,4

0,1

Zinek

μmol/l

400

80

Měď

mg/l

0,6

0,1

Vit.E

μg/g tuku

100-150

20

IGF-I

μg/l

310

<2

NENAHRADITELNÝ
 zdroj základních živin a vody
 zdroj imunoglobulinů, vitaminů a
minerálních látek
 obsah enzymů, peptidů,
nukleotidů, nespecifických
antibakteriálních faktorů a buněk
aktivujících imunitní systém,
cytokinů, růstových faktorů a
hormonů



stimulace motoriky, absorpční
kapacity a vývoje trávicího traktu

Mlezivo – složení – význam






Obsah CB v kolostrální syrovátce z 1. nádoje by neměl být nižší než
120 g/l a gamaglobulinů pod 100 g/l.
Specifická hmotnost kolostra vyšší než 1050
Gamaglobulin (imunoglobulin) tvoří z CB 75 – 94 %
IgG z celkových gamaglobulinů (imunoglobulinů) tvoří 80 - 90 %
Kolostrum obsahuje inhibitor trypsinu (do 5 dnů po porodu)

Dostatečné napití kolostra = základ dobrého zdravotního stavu
telete
(zejména u odchovávaného dojeného skotu x skot bez tržní
produkce mléka)

Změny složení kolostra
Velmi rychlý
pokles/změna
koncentrací
většiny složek
kolostra.

I. den

II. den

III. den

Sušina

245

172

170

bílkoviny

130

100

60

hustota

1060

1039

1029

Ig

41,7

15,4

6,6

Mg

15,3

10,7

8,7

Se

111

67,2

48,2

Cu

1,98

1,54

1,22

Mn

0,85

0,46

0,22

Zn

314,4

183,9

136,3

Fe

0,95

0,46

0,4

Vit.A

16,3

12,7

12

Vit.E

13,7

10,2

10

P

51,5

48,6

42,5

Změny složení kolostra a mléka
Ig - U ZST

Hustota
1080

50

1060

K

1040

P

1020
1000

40
30

K

20

P

10

980

0
Den 1

Den 2

Den 3

Den 4

Den 5

Den 1

Den 20

Den 2

Den 3

Den 4

Den 5

Den 20

Sušina tuku prostá -%

Bílkovina - %
30

20

25

15

20

K

10

P

5

0

0

Den 2

Den 3

Den 4

Den 5

Den 20

P

10

5
Den 1

K

15

Den 1

Den 2

Den 3

Den 4

Den 5

Den 20

Faktory ovlivňující resorpci složek kolostra a pasivní
transport protilátek
100









kvalita kolostra
doba prvního podání
kolostra
množství kolostra
(min. 2 x 2 l během 12 hodin)
způsob napojení (sání od
matky, napojení, sondáž)
acidobazický stav telete
stres (koncentrace
glukokortikoidů)

90
80
70
60
50

Prostupnost střevní bariéry pro Ig

40
30
20
10
0
2 hodiny

4 hodiny

6 hodin

10 hodin

24 hodin

32-36 hodin

Hodnocení kvality kolostra



smyslově
hustota
kolostroměr při 20oC - při nižší
teplotě falešně vyšší hustota a
naopak

> 1,050 vyhovující
> 1,070 vynikající




aktivita GMT
celková bílkovina,
> 120 g/l
koncentrace Ig
optimum 100 g/l



Kvalitu kolostra ovlivňuje zdraví
mléčné žlázy, výskyt zlozvyku
vysávání mléka, délka období
stání na sucho, pořadí nádoje,
množství nadojeného kolostra,
poruchy metabolismu březích
krav, pořadí laktace, teplotní
stres v období před porodem,
plemeno.

Diagnostika příčin zvýšené
nemocnosti/snížené životaschopnosti telat

Příčiny snížené životaschopnosti/nemocí







poporodní hypoxie
vrozené a získané vývojové vady
poruchy metabolismu (karence mikroprvků, poruchy
kolostrální výživy…)
infekční onemocnění (průjmová onemocnění, RS, omphalitis,
záněty uší…)
orgánová onemocnění (nemoci předžaludku a slezu…)
nemoci z dietních příčin

Nejčastější poruchy metabolismu telat
poruchy kolostrální výživy
telat

karence u krav



karence mikroprvků u telat
Se, Cu, I, Mn
(NSD, poruchy vývoje kostry a
CNS, struma, flexní kontraktury)



hypogamaglobulinemie
hypoproteinemie



hypovitaminózy E, A

Klinické projevy poruch metabolismu telat







převážně nespecifické
zaostávání v růstu, snížená
vitalita, špatná kvalita srsti,
alopecie, nervové poruchy,
poruchy pohybového aparátu,
anemie, abnormální chuti...
zvýšená vnímavost k
infekčním onemocněním –
častý výskyt průjmů, zánětů
pupku a respiračního syndromu
snížený efekt terapie a
imunoprofylaxe

Kontrola kolostrální výživy - věk 2 - 6 dnů


Stanovení Ig v séru telat



Orientační zkoušky
lze je provádět již za 6 hod po napojení
kolostrem

- se síranem zinečnatým
- se siřičitanem sodným
- glutaraldehydový test


Laboratorní stanovení Ig



Nepřímá kontrola
prostřednictvím dalších
laboratorních parametrů
celková bílkovina
GMT
vitaminy rozpustné v tucích

Zákalový test se síranem zinečnatým



0,1 ml séra + 0,9 ml destilované
vody
promíchat
+ 5 ml reagens (250 mg síranu v 1 l
destilované vody)
posouzení za 1 hod



zákal = dostatečná hladina Ig





Precipitační test se siřičitanem sodným









1,9 ml siřičitanu (14%, 16%, 18%) + 0,1 ml
séra
protřepat
posouzení za 1 hod
zákal pouze s 18% roztokem
hypogamaglobulinemie
zákal s 18 i 16% roztokem
zákal ve všech roztocích

=
(Ig < 5 g/l)
(Ig 5 -15 g/l)
(Ig > 15 g/l)

Glutaraldehydový test


0,5 ml séra + 50 µl 10% roztoku
glutaraldehydu



posouzení rychlosti nástupu
koagulace směsi



pokud nedojde k rychlé a úplné
koagulaci
= hypogamaglobulinemie

Orientační kontrola kolostrální výživy
CB (g/l)

Ig
(U ZST)

Síran
zinečnatý

Glutaraldehyd

Siřičitan
14%

Siřičitan
16%

Siřičitan
18%

49

3,8

-

> 40 minut

-

+

+

53

7,6

+

15 (30)
minut

-

+

+

57

11

++

7 minut

+-

++

++

62

15,1

++

5 minut

+-

++

+++

65

17

++++

cca 3
minuty

+-

+++

+++

Laboratorní stanovení Ig



< 18 (15) U ZST
IgG < 10 – 15 g/l

Výpočet efektivity
absorpce Ig (20 - 35 %)

EAI (%) = a x 100/b

selhání pasivního přenosu
protilátek

a … množství IgG v séru (g)
koncentrace IgG v séru (g/l) x objem
séra (l), tj. ž.hm. x 0,9
b … příjem IgG (g)
uváděný minimální požadavek je 100
g IgG během 24 hod., ale je potřeba
150-200 g pro dosažení min. 10 g
IgG/l séra telat při EAI 20% = snížení
rizika selhání pasivního přenosu
protilátek

Nepřímá kontrola kolostrální výživy


celková bílkovina krevního
séra
> 55 - 60 g/l

80
60
40
20
0
před napojením kolostrem konec kolostrální výživy

12



aktivita GMT
> 8 (10) µkat/l (v 5 dnech)
(první dny hodnoty 30 – 80 µkat/l)

8
4
0
před napojením kolostrem

konec kolostrální výživy

Nepřímá kontrola kolostrální výživy
– dg. hypovitaminóz


vitamin A a E
A > 0,70 µmol/l
E > 4,5 µmol/l

5
4
3

A

2

E

1
0
před napojením
kolostrem

konec kolostrální výživy

Výskyt poruch metabolismu u telat
(n = 135, 27 chovů)
100

4

7

4

11
27

11

15

37
74

%

93
93

96

93

96

100

89
73

89

85

63
26

7

0
TP

A

7
G

A/G

GMT

Vit. A Vit. E

unsatisfactory

Ig

Zn

Cu

Se

Mn

satisfactory

TP
< 60
g·l-1

Alb.
< 28
g·l-1

Glob.
< 30
g·l-1

A/G
>1

GMT
< 10
kat·l-1

Vit. A
< 0.7
mol·l-1

Vit. E
< 4.64
mol·l-1

Ig
< 12
U ZST

% of calves
n = 135

82

18

83

80

83

21

65

77

% of farms
n = 27

93

7

96

96

73

7

63

89

