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ABSTRACT
This report represents results from a clinicomorphological study conducted during a case
of neonatal diarrhea in calves, which took place with unusually high moridity (80.6%) and
mortality (62.1%) rates. The condition was observed among newborn calves between one and
ten days old in dairy cattle farm. Clinically we have observed profuse, yellow-green diarrhea,
extreme dehydration, enophthalmos without presence of pyrexia. The results from the rapid
field tests demonstrated simultaneous presence of antigens of Rotavirus, E. coli-F5,
Cryprosporidium parvum and Clostridium perfringens type A in all of the tested fecal samples
from the infected calves. Postmortem examination was performed on 10 of the deceased
animals. Macroscopic lesions of inflammatory and degenerative type were detected in the lower
compartments of the gastrointestinal tract: stomach, small and large intestines. The entire length
of the intestinal wall was studded with subserousal petechial hemorrhages and mucosal
hyperemia and was littered with hemorrhages. The umbilical blood vessels were with
thrombosis. The medullary zone of the kidneys in all calves was with intense hyperemia. The
epicardial and endocardial surfaces of the heart in all cases were covered with petechial or
ecchymotic hemorrhages displayed with different intesity, while in two of the calves were
identified hematomas on the mitral valves. Microscopy confirmed the identified changes during
the pathological examinations, as well as the intensity of their occurrence. The survey results
give us a reason to consider that the unusually high morbidity and mortality in this case were
associated with the severe lesion expression related to the complicated, polyetiological nature of
the problem.
Keywords: neonatal diarrhea, complicated case, calves.

ВЪВЕДЕНИЕ
Заболяванията, които засягат гастоинтестиналния тракт при телетата са едни от найчесто срещаните в първите дни на живота им. До средата на миналия век те сe свързват или
с лощия състав на майчиното мляко или с неподходяши развъдни климатични условия. По
късно се установява, че в основата на голяма част от тях стоят инфекциозни причинители
(Zhelev et al., 1968). Неонаталната диария по телетата известна още в западната литература
като neonatal calf diarrhea (NCD) е заболяване при новородените и подрастващите телета като
се предизвиква от различни инфекциозни агенти: бактерии, вируси и паразити, които
предизвикват диария при телетата самостоятелно или в комбинация по между си (Morinet al.,
1976). Диарията при телетата причинява големи икономически загуби в много oт
говедовъдните ферми по света (Oxender еt al., 1973), (Speicher et al., 1973). Заболеваемостта
и смъртността достигат почти 100%. От бактериалните агенти участващи в етиологията на
диарията по телетата Escherichia coli (Moon et al., 1974), Salmonella spp. (Radostitset al.,1975),
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Providencia stuartii (Waldhalm et al., 1974) са най-често изолираните етиологичен агенти на
болеста. Клостридийните инфекции на стомашно-чревния тракт при телетата са често
срещан проблем, независимо от ефективните имунопрофилактични продукти (Timoney et al.,
1988). Неонатална инфекция при телета до 10 дневна възраст причинена от Clostridium
perfringes, протича като хеморагично некротичен ентерит и ентеротоксемия, с болки в
коремната област (Nakabayashi et al., 1990), (Tominaga et al., 1984) и нервни признаци.
Смъртта може да настъпи внезапно, или след клинично боледуване за няколко дни. Бета
токсинът е с основна роля в патогенезата на Clostridium perfringes тип С инфекции. От
вирусните причинители Rotavirus и Coronavirus се спрягат в повечето случаи, като
причинители на диарии при новородени и подрастващи телета. Освен тях вируса на
мукозната болест по говедата (Lambert et al.,1968), инфекциозният ринотрахеит по говедата
(Baker et al., 1960), аденовируси (Bulmer et al., 1975) и парвовируси (Storzand BatesA 1973)
могат да предизвикат диария при телетата. Протозойните агенти от рода Cryptosporidium са
открити в чревния тракт на телета с неонатална диария (Meuten et al ., 1974). Прехранването,
пренаселеността, ниската температура, лошата хигиена, лишаването от необходимото
количество коластрата и храненето на телетата с млекозаместители също са
предразполагащи фактори за възникване на заболяването.
ИСТОРИЯ НА СЛУЧАЯ
През февруари месец 2014 г. в частна говедовъдна ферма в областта на северозападна
България възниква висока смъртност на телетата на еднодевна възраст до 8-10 ден след
раждането, като са умрели 18 телета в рамките на седмица. Общият брой на животните във
фермата е 150 от породата Черношарено говедо. Проявените клинични признаци са
жълтеникава водниста диария, бърза дехидратация, без повишена температура и смърт.
Животните са лекувани симптоматично чрез венозна общо укрепваща терапия и
парентерално прилагане на антибиотици, но без ефект. До момента на възникване на
заболяването не са предприемани профилактични мероприятия като ваксинация на кравите и
дезинфекция на помещенията където постъпват новородените телета.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
Общият брой на телетата от раждането до 10 дневна възраст в говедовъдната ферма е
36, от които 29 прояваваха клинични признаци на неонатална диария, а 18 бяха умрели в
рамките на 1 седмица след констатирането на първите случаи. Аутопсирани бяха 10 трупа на
телета. Беше използван бърз теренен тест Rainbow calf scour 5 BIO K 306 Detection of Rota,
Corona, E.coli F5, Crypto and Clostridium perf. in bovine stool (BIOX Diagnostics) на всяко от
заболелите и умрели телета. Тестът отчита антигени на 5 от причинителите на неонатална
диария по телетата: Rotavirus, Corona-virus, E.coli-F5, Cryptosporidium parvum и Clostridium
perfringens тип А. Взети бяха материали за патохистологично изследване от различни отдели
на храносмилателната система - сирищник, дуоденум, йеюнум с мезентериални лимфни
възли, илеум, цекум, колон и ректум. Както и от паренхимни органи като черен дроб, бял
дроб, бъбрек, далак и сърце. Пробите за хистологично изследване бяха фиксирани в 10 %
неутрален буфериран формалин, включени в парафин, срязани с микротом дебелина на
среза 4 μm и оцветени по рутинна методика с хематоксилин - еозин.
РЕЗУЛТАТИ
Резултатите от проведените бързи теренни тестове показаха наличие на антиген за
Rotavirus, E.coli-F5 и Cryptosporidium parvum във фекалиите на всички от изследваните болни
и умрели телета. При макроскопското изследване се установява силно изразена
дехидратация, хлътване на очните ябълкии зацапване с жълтозелени диарични изпражнения
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в перианалната област (Фиг. 1), (Фиг. 1а). При отваряне на коремната кухина мукозата на
целият гастроинтестинален тракт беше хиперемирана и осеяна с кръвоизливи. Наблюдаваше
се уголемяване и зачервяване на мезентериалните лимфни възли, тромбоза на умбиликалните
кръвоносни съдове. По цялата дължина на тънките и дебелите черва прозираха субсерозни
петехиални хеморагии, а колона нерядко беше с метеоризъм (Фиг. 2). Петехиални хеморагии
се откриваха и под капсулата на далака. Медуларната зона на бъбреците при всички телета
беше интензивно хиперемирана, което й предаваше вишнево червен цвят (Фиг. 3). При
половината от изследваните трупове в белите дробове се установяваха признаци за катарална
пневмония. Епикардиалната и ендокардиалната повърхност на сърцето във всички случаи
беше осеяна с петехиални или екхимозни хеморагии с различен интензитет на проява, а при
две телета бяха установени и хематоми на бикуспидалните клапи (Фиг.4).
Хистологично изменениятя във всички отдели на долния храносмилателен тракт се
откриваха лезии от възпалително дегенеративен тип. Интензитета на промените варираше
както между самите отдели, така и между отделните телета. Интестиналните вили в мукозата
на тънките черва (дуоденум, йеюнум и илеум) бяха удебелени в различна степен в резултат
на възпалително пролиферативни изменения, като най – силно това се установяваше в
средния отдел на червата. В резултат на това някои от вилите бяха добили почти кълбовидна
форма (Фиг.6). В мукозата по дължина на целия храносмилателен тракт се откриваше
възпалителна хиперемия, едем и десквамативен катар. Десквамираните епителни клетки бяха
изпаднали в криптите и лумена на червото (Фиг.7). Лезии от възпалителен характер,
хиперемия и едем, се установяваха и в медуларната зона на мезентериалните лимфни възли
(Фиг.8). Особено силно изразен възпалителен едем се установяваше в субмукозните и
субсерозните пространства на крайния отдел на тънките черва (Фиг.9). Микроскопски в
медуларната зона на бъбреците при всички изследвани телета бяха установени лезии
характерни за акутен, серозен нефрит. Бъбречните каналчета в тази зона бяха изпълнени със
серозна течност, а в някои се откриваха и хиалинни цилиндри. Кръвоносните съдове бяха
хиперемирани (Фиг.10). В черния дроб във всички изследвани проби бяха установени
дифузна възпалителна хиперемия и едем. Капилярите, централните вени и перипорталните
съдове бяха препълнени с еритроцити, а в някои имаше и начало на тромбозиране (Фиг.11).
Лезии от такъв характер бяха установени и в далака и ендокарда.

Фигура 1. Силно изразена дехидратация при
Зацапвания в перианалната област с жълтеникави
кашести изпражнения.
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Фигура 2. Хиперемия и кръвоизливи в тънките и
дебелите черва. Отделни сегменти от тънките черва са
с отпусната стена и изпълнени с оводнено
жълтозеленикаво съдържание. Често в цекума и
колона се наблюдаваше метеоризъм.

Фигура 3. Хиперемия в медулата на бъбреците.

Фигура 4. Хематоми по бикуспидалните клапи и
кръвоизливи по ендокарда.

Фигура 5. Резултат от изполвзниия бърз антигенен
тест за наличие на причинителите на неонатална
диария при телетата.

Фигура 6. Силно изразена десквамация, притъпяване
и заобляне на вилите в кълбовидна форма,H&E, х260.

Фигура 7. Десквамирани епителни клетки в криптите
и лумена на червото, H&E, х260.
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Фигура 8. Хиперемия и едем в медуларната зона на
мезентериалните лимфни възли, H&E, х260.

Фигура 9. Възпалителен едем в субмукозните и
субсерозните пространства на крайния отдел на
тънките черва, H&E, х260.

Фигура 10. Бъбречните каналчета са изпълнени със
серозна течност, като в някои се откриват и хиалинни
цилиндри, а кръвоносните съдове са с хиперемия,
H&E, х260.

Фигура 11. Капилярите, централните вени и
перипорталните съдове на черния дроб са препълнени
с еритроцити,H&E, х260.

ДИСКУСИЯ
Нашите изследвания са в подкрепа на твърденията че неонаталната диария при телетата
продължава да заема голям дял от заболяванията на гастроинтестиналният тракт при
новородените и подрастващите телета на възраст от 1 до 14 ден след раждането (Bicknell et
al, 1993; Oxender et al., 1973; Speicher et al., 1973). Говеждият ротавирус от група А и
говеждия коронавирус често стоят в основата на неонаталната диария и протичат
самостоятелно или като асоциирана инфекции (Snodgrass et al., 1986; Holland, 1990; Alfieri et
al., 2006; Oliveira Filho et al., 2007). От друга страна щамове на Е.coli притежаващи
фимбрийните антигени К99 (F5) и F41 също са едни от най-често изолираните причинители
на диария при телетата и чрез тях бактерията се адхезира и колинизира въсите на долния
отдел на тънките черва провокирайки катарално възпалениие. Получените от нас резултати в
проведеното изследване са доказателство, че в случаи на комплексно свързана етиология с
бактерийни, вирусни и протозойни агенти патологичните лезии и свързаните с тях
заболеваемост и смъртност са в значително по – висока степен, отколкото ако протичат в
самостоятелна форма ( Bicknel et al., 1993; Brandão et al., 2007; Lambert et al., 1968; Morin et
al.; 1976). Известно е и участието на Clostridium perfringens от тип А и С, които чрез техните
екзотоксини и провокират хеморагичен ентерит при телетата. Инвазията с Cryptosporidium
parvum също е едно от най-честите причини за неонатална диария при телета и агнета, които
засягат повърхностните ентероцити на чревните вили в дисталната част на тънките черва и
проксималната част на колона (Gayet al.,2012). Неонаталната диария нерядко протича като
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комплицирана инфекция с участието на повече от един от посочените причинители,
съпроводена с висока заболяемост и смъртност. Ние също също се присъединяваме към
становищата, че избухванията на неонатална диария са свързани и с лоши зоохигиеннни
условия, неправилен мениджмънт в родилния сектор, ненавременно забозаване,
недостатъчния прием на коластра, и пропуск в имунопрофилактика на майките. Поради това
NCD се е обособило като комплексно заболяване причиняващо огромни икономически
загуби (Bicknell and Noon., 1993).
В настоящото проучване установихме случай на тежко протекла диария при телета до
10 дневна възраст с признаци на десквамативен катар в средния, дисталния отдел на тънките
черва и в по-слаба степен на дебелите черва, в комбинация с възпалителни и дегенеративни
изменения в паренхимните органи, силна дехидратация и жълтозеленикави диарични
изпражнения. Патологоанатомичната находка при и присъствието на антигени на BRV, E.
coli (F5), C. parvum и Cl. perfringens във фекалиите на умрелите и болни животни показват
картина на една тежко протекла комплицирана неонатална диария при телетата с участието
на повече от един етиологичен фактор.
ИЗВОДИ
Неонаталната диария при телетата често протича като комплицирано заболяване с
висока смъртност и заболяемост при телета до 14 дневна възраст, особено в случайте на
асоциирана инфекция в комбинация с влошени условия на отлгеждане и грешки в
профилактиката. От особено значение e поставянето на своевременна диагноза с цел
предприемане на терапевтични и профилактични мерки към заболяването. С особена
диагностична стойност са клиникоепидемиологичното обследване и рутинната аутопсия на
умрелите животни съпроводени с употребата на бързи теренни антигенни тестове и
хистологично изследване на отделите на храносмилаталния тракт и паренхимните органи,
които са в подкрепа при поставяне на диагноза – неонатална диария при телетата. Макро и
микроскопската патология допринасят за диференциалната патоморфологична диагностика,
която е от важно значение за последващите терапевтични и профилактични мерки.
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