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Използвана Абревиатура

BCoV – Говежди коронавирус
BRDC – Респираторно болестен комплекс при телетата
CD – Диария при новородени телета
DAEC – Дифузно адхерентни E. coli
Е. coli – Ешерихия коли
ETEC – Ентеротоксигенни E. coli
EPEC – Ентеропатогенни E. coli
EHEC – Ентерохеморагични E. coli
ELISA – Ензим свързан имуносорбентен тест
GPA BRV – Група А говежди ротавируси
LT – Tермолабилен ентеротоксин
SТ – Tермостабилен ентеротоксин
NCD – Неонатална диария при телетата
OD – Оптична плътност
WD – Зимна дизентерия при говеда
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Увод
С увеличаване популацията на млечното и месодайното говедовъдство в света,
нараства риска от появата и разпространението на гастроинтестинални заболявания по
новородените и подрастващи телета. В световен мащаб тази група заболявания сe
означават като неонатална диария по телетата или neonatal calf diarrhea (NCD). Kaто
етиологични агенти на тази група заболявания са спрягани различни инфекциозни
причинители като бактерии, вируси и протозои, които предизвикват диария при
телетата самостоятелно или в комбинация помежду си.
Гастроентеритите по новородените телета са постоянeн, актуален проблем в
говедовъдството. Основната причина за тяхната поява е свързана с неправилното
хранене и имунопрофилактика на бременните животни, което е предпоставка за
раждането на слабо развити и недоносени телета. По време на вътреутробното развитие
телетата не получават имуноглобулини от кръвта на майката, поради това се раждат без
имунитет. След раждането, телетата се поставят в среда контаминирана с вируси,
бактерии, протозои и други паразитни агенти. Колкото по-бързо новороденото теле
получи коластра, толкова по-добре е защитено от инфекции. Грешките в мениджмънта
влияят неблагоприятно на новородените телета в първите няколко дни след раждането.
Тези пропуски се изразяват в нехигиенични помещения, липса на родилни помещения
за бременните животни, клетки за индивидуално отглеждане на новородените телета,
пренаселеност на животните в стопанството или фермата и ненавременното забозаване
на коластра, което допринася за възникването и разпространението на болестта.
Липсата на периодични дезинфекции и лекуване на първичните случаи на заболяване
при телетата, води до ускоряване развоя на болестта.
Етиологията на диариите при телетата е свързана с неинфекциозни и
инфекциозни причинители. Неинфекциозните причини са грешки в самото стопанство.
Това включва здравни проблеми в стадото, грешки в микроклимата и местата за
отглеждане. Дори сравнително малки промени в техниката на хранене и състава на
дажбата могат да доведат до безобидни нарушения в храносмилателната система, и
провокиране на патогенните микроорганизми увеличаващи риска за възникване на
болестта.
Повечето от случаите на диария при телетата имат инфекциозен причинител. Найчесто срещаните причинители на неонатална диария при телетата под 2 седмици са

5

Cryptosporidium parvum, следвани от говежди ротавируси (GPA BRV), говежди
коронавируси (BСoV) и E. coli K99. При телета над 2 седмична възраст етиологията на
диария се свързва в 25% с Cryptosporidium parvum, 20% GPA BRV, 10% Salmonella, 5%
Coccidiosis и 40% от случаите нямат точно поставена диагноза. Често се срещат
комплицирани случаи на неонатална диария при телетата, протичащи като смесени
инфекции между Cryptosporidium parvum, GPA BRV, BСoV и E. coli K99 (Scott et al.,
2004).

Болестите

протичат

с

висока

заболяемост

и

смъртност,

като

при

преболедувалите животни се наблюдава намален прираст, което води до големи
икономически загуби за фермерите. Бързата смърт при заболелите телета се дължи на
загубата на течности и електролити, което от своя страна води до силна дехидратация,
метаболитна ацидоза и отрицателен енергиен баланс.
В настоящия дисертационен труд са планирани етиологични, епидемиологични,
патологоанатомични и хистопатологични проучвания на aктуални гастроинтестинални
заболявания при новородени и подрастващи телета в говедовъдни ферми от различни
региони на страната. Резултатите от планираните изследвания биха могли да са в
подкрепа на диагностиката и диференциалната диагноза на тези ежедневно срещани
болестни състояния при тази категория животни.

Цел и задачи
Предвид

сходните

епидемиологични,

клинични

и

лезийни

(макро

и

микроскопски) характеристики, актуалнa значимoст представлява морфогенезата на
отделните състояния с оглед тяхната диференциална диагноза. Целта на планираните
изследвания в този труд е провеждане на детайлни морфологични проучвания на
макроскопско и микроскопско ниво в засегнатите органи и тъкани при определените
като проблемни заболявания колибактериоза, криптоспоридиоза, коронавирусна и
ротавирусна инфекция при новородени и подрастващи телета с оглед приложението им
в диагностиката и диференциалната диагноза.
За постигане на поставената цел бяха определени следните задачи:
1. Клинико-епидемиологични проучвания при телетата с диариен синдром в
говедовъдни ферми.
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2. Етиологични изследвания с цел идентифициране и типизиране на етиологичния агент
от фекални проби и трупен материал на болни и умрели телета с гастроинтестинални
разстройства.
3.

Патологоанатомични

изследвания

върху

трупове

на

умрели

телета

с

гастроинтестинални заболявания.
4. Патохистологични изследвания на проби трупен материал от засегнати отдели на
храносмилателната система (абомазум, дуоденум, йеюнум, илеум, цекум, колон и
мезентериални лимфни възли) и паренхимни органи (черен дроб, бъбреци, сърце и бял
дроб).

Материал и методи
В това проучване бяха включени 17 говедовъдни стопанства (6 от месодайно и
11 с млечно направление) от 9 области на страната, с гастроинтестинални проблеми
при новородени и подрастващи телета. Популацията на новородените и подрастващи
телета наброяваше 2560, общо и за двете категории животни, които бяха на възраст от
24–ия час след раждането до 30–ия ден. Във всички животновъдни обекти беше
направено клинико-епидемиологично и етиологично проучване, като бяха изчислени
показателите

заболяемост

и

смъртност.

Смъртността

бе

определена

чрез

съотношението на умрелите към общия брой на възприемчивите телета в популацията,
а заболяемостта чрез съотношението на броя заболели към общия брой на
възприемчиви животни в стадото.
Получени бяха 170 фекални проби от телета с диария и 75 проби от чревно
съдържание и мезентериални лимфни възли от умрели. Осигурени бяха необходимите
качествени и количествени антигенни тестове, които детектират 5 от основните
причинители на неонатална диария при телетата – Rainbow calf scour 5 BIO K 306
Detection of Rota, Corona, E.coli F5, Crypto and Clostridium perf. in bovine stool на
фирмата (BIOX Diagnostics, Belgium), и антигененна количествена ELISA (BIOX
Diagnostics, easy digest ,4 Belgium) sandwich test for feces, Rota, Corona, E.coli F5,
Crypto за детекция на количеството антигени на посочените ентеропатогени в
изследваните фекални проби.
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Антигенни изследвания:
Качествени антигенни изследвания
Използвана беше техника за изпълнение на бързите теренни тестове, а именно
Rainbow calf scour 5 BIO K 306 Detection of Rota, Corona, E.coli F5, Crypto and
Clostridium perf. in bovine stool:
С помощта на лъжичка директно от ректума на умрели и живи телета с диария се
получаваше по 1 g фекална проба. След това получената проба се разтваряше в малка
епруветка съдържаща разтвор на буфер, като разклащахме до хомогенизирането ѝ.
Хомогенизираната проба се поставяше в друга голяма епруветка с тест ленти за Rota,
Corona, E. coli F5, Crypto и Clostridium perfringens. Всяка от петте тест ленти има
контролна линия в единия си край, чрез което се доказваше, че теста е валиден. Накрая
завъртахме капачето на епруветката с тест лентите, при което трябваше да се чуят две
отделни щраквания, при които се перфорираха долната и горната преграда на
епруветката съдържаща пробата. Отчитането на резултата от проведените бързи
антигенни тестове ставаше след изтичане на времето от 10 минути. При наличието на
още една линия на всяка една от тест лентите освен контролната, означаваше че теста е
положителен и са налични антигени на съответния причинител във фекалната проба от
изследваното животно.
Количествени антигенни изследвания
Използвана беше и антигенна количествена ELISA sandwich test for feces (BIOX
Diagnostics, easy digest 4) за детекция на Rota, Corona, E. coli F5 и Cryptosporidium
parvum. Теста беше валиден при стойности на положителната контрола по-големи от
1,000 за 4-те причинителя.
Метод на работа: Бяха получени по 1 g фекални проби от ректума на болни телета и
чревно съдържание от трупове на умрели животни. След, което се разреждаха в
пластмасови серумни контейнери с по 1 ml буфер (pH 7,5) в съотношение 1:1. Така
разредени пробите се оставяха за 10 минути без да се центрофугират, за отделяне на
супернатантата. След отделянето и накапвахме по 100 µm в 4 от ямките на плаката и
добавяхме положителната и отрицателната контрола. Следваше период на инкубиране
при 21±3 ºC за 30 минути, трикратно измиване с буфер и добавяне на конюгат по 100
µm във всяка ямка. След като добавим конюгата отново следваше процес на инкубация
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при 21 ºC за 30 минути и процедура на миене с буфер. След това добавяхме във всяка
ямка по 100 µm субстрат, който инкубирахме 10 минути при 21 ºC.
Интерпретацията на резултатите ставаше визуално, като положителните проби
бяха оцветени в различен интензитет на жълтия цвят в зависимост от количеството
антигени на причинителя.
За по-точно отчитане на реакцията използвахме ELISA – ридер, като добавяхме
стопиращ разтвор от 50 µm във всяка ямка. Отчитането ставаше веднага след
добaвянето на стоп разтвора в жълтия диапазон с дължина на вълната 450 nm.
Получените резултати се изчисляваха по формулата за OD (оптична
плътност) controla / OD (оптична плътност) positive control × 100. Стойностите поголеми или равни на 6,00% за BRV, C. parvum , E. coli F5 и по-големи или равни на
7,00% за BCoV се считаха за положителни.
Паразитологични изследвания
Положителните резултати за Cryptosporidium parvum от качествените и
количествените антигенни тестове – (Rainbow calf scour 5 BIO K 306 Detection of Rota,
Corona, E. coli F5, Crypto и Clostridium perf., и ELISA (BIOX Diagnostics - easy digest 4)
sandwich test for feces, Rota, Corona, E. coli F5, Crypto,) бяха потвърдени чрез
приготвянето на фекални намазки оцветени по Хенриксен (модифициран метод на ЦилНилзен за киселинно устойчиви микроорганизми) за детекция на ооцисти на
Cryptosporidium parvum.
За наличието на ооцисти на еймерии, фекалиите на телетата бяха изследвани и
чрез флотационния метод на Фюлеборн. Като флотираща течност беше използван
разтворът на Фюлеборн, състоящ се от 370 g натриев хлорид прибавен към 1 l гореща
вода. След изстиването му, същият се прецеждаше през марля и имаше относително
тегло 1,18. От ректума на клинично и патологоанатомично изследваните телета с
ентерити бяха получени копрологични проби с тегло 5 g. Получените фекални проби се
заливаха с 20 – 30 ml от разтвора на Фюлеборн, след което се разбъркваха в хаванче с
пестик до получаване на хомогенна суспензия. След това се прецеждаше през цедка в
тигел, като се доливаше разтвора, докато се получи изпъкнал менискус над горния ръб
на тигела. След това изчаквахме 30 – 60 минути и чрез телено ухо вземахме капка
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течност от повърхността, която поставяхме на предметно стъкло и прибавяхме
покривно стъкло за изследване под микроскоп.

Вирусологични изследвания:
Имуноелектронномикроскопско изследване
Освен предходните изследвания за потвърждаване на вирусната етиология на
гастроентеритите бяха получени фекални проби от болни телета и кръвен серум от
преболедували за имуноелектронномикроскопско изследване. Изследванията бяха
извършени на електронен микроскоп “OPTON EM 109” при ускоряващо напрежение
50 KV и инструментални увеличения от 7300 до 91700 Х.
Техниката на работа се ръководеше по протокола на Nikolaieff A., Obert G. and
Regenmorter M., Detection of rotavirus by serological trapping on antibody-cated electron
microscopе grids. J. Clin . Microbiol. 12, 101-104 (1980), а именно:
1. Покрити с butvar и напрашени с въглерод електронномикроскопски мрежички се
флотират за 20 минути върху капка 26 g/ml Staphylococcus aureus protein A
(Pharmacia Fine Chemicals, Sweden);
2. Трикратни промивки върху капки от по 0,1 ml PBS, с pH 7,2 и отцеждане върху
филтърна хартия;
3. 30 минути инкубация на мрежичките върху разреден 1:20 с PBS при pH 7,2
реконвалесцентен серум от преболедували животни от същото стадо, най-малко
14 дни след отзвучаване на клиничните прояви;
4. Трикратни промивки върху капки от по 0,1 ml PBS при pH 7,2 с отцеждане
върху филтърна хартия;
5. Инкубация за през нощта върху 0,1 ml фекални проби от диарични животни.
Пробите представляват събрани в първите часове след заболяването воднисти
изпражнения, които се разреждат 1:1 с PBS, pH 7,2 и се центрофугират при 3000
x g за 20 минути. Капките по 0,1 ml се взимат от получените супернатанти;
6. Вирионите в получените препарати се визуализират чрез негативно контрастиране
с 2% натриев фосфоволфрамат с рН 6,8.
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Директно имунофлуоресцентно изследване
Положителните резултати за говежди коронавируси бяха потвърдени чрез
директна имунофлуоресценция на клетъчни култури и депарафинирани тъканни срези
от илеум на телета с коронавирусна инфекция. Използвани бяха клетъчни култури,
линия MDBK (Madin-Darby bovine kidney) предназначени за идентификация на вируси
причиняващи заболявания по преживните животни и конюгирано моноклонално
антитяло Monoclonal Antibody anti-bovine Coronavirus FITC conjugated 0,5 ml (20X),
BIO 023, (BIOX Diagnostics, Belgium).
Метод на работа:
1. Клетъчните култури от линия MDBK се заразяват с говежди коронавирус щам
Мюнхен 270/35 (контролен щам за валидация на методиката).
2. След което се наблюдават за наличие на цитопатичен ефект (ЦПЕ) характерен за
BCoV.
3. Ламелите с клетъчните култури се обработват с бихромна смес в епруветки за
смъкване на клетъчния монослой, след което се заразяват с BCoV.
4. Наблюдаваме на 2-3 ден за наличието на 30-50% ЦПЕ.
5. При наличието на 30-50% ЦПЕ изваждаме ламелите от епруветките и ги фиксираме в
20% ацетон за 24 часа.
6. След изтичане на времето от 24 часа промиваме ламелите с PBS и отново ги
фиксираме в 20% ацетон за 24 часа.
7. След второто фиксиране с ацетон промиваме обилно с PBS и накапваме FITC
конюгираното моноклонално антитяло (Monoclonal Antibody anti-bovine Coronavirus
FITC conjugated) 0,5 ml (20X), BIO 023, (BIOX Diagnostics, Belgium).
8. Накапаните ламели и депарафинирани хистосрези от илиум с FITC остават във
влажна камера при 37 ºC за 1 час.
9. След изтичане на времето от 1 час премахваме FITC и промиваме 3 пъти през 10
минути с PBS.
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10. Контрастиране за 10 минути с евансово синъо в концентрация 1:10 000 за
хистосрези и 1:100 000 за ламели с клетъчни култури.
11. Последната стъпка е подсушаване на ламелите и хистосрезите, монтиране с PBS и
глицерин в съотношение 9:1 и наблюдаваме под флуоресцентен микроскоп.

Патологоанатомични и патохистологични изследвания
Патологоанатомично следвайки стандартния аутопсионен портокол бяха
изследвани общо 75 трупа на телета, всичките с гастроинтестинални заболявания.
Получени бяха тъканни проби за хистопатологично изследване от засегнатите отдели
на проксималната и дисталната част от гастроинтестиналния тракт: сирищник,
дуоденум, йеюнум с мезентериални лимфни възли, илеум, цекум, колон и ректум - с
дължина 2,5 см. Проби бяха взети и от паренхимни органи - черен дроб, бял дроб,
бъбрек, далак и сърце с размери 2,5 см х 2 см х 1 см. Материалите за патохистологично
изследване бяха фиксирани в 10 % неутрален буфериран формалин за 48–72 часа и
включени в парафин. От получените парафинови блокчета бяха изготвени срези с
дебелина 4 μm посредством микротом ,,Leica“ RM 2235 и оцветени конвенционално с
хематоксилин-еозин (Х/Е).
Оцветяването с Х/Е бе извършено по следния начин: тъканите се фиксират в 10
% неутрален буфериран формалин за 48–72 часа и се включват в парафин. Получените
срезовете се депарафинират последователно в 1 и 2% ксилол за 3–5 минути. Оводняват
се в редица от алкохоли с низходяща концентрация 96%, 90%, 80%, 70% и 60%, за да
могат тъканите да поемат боята. Оцветяват се в хематоксилин за 10–20 минути, докато
ядрата станат тъмно сини. След това се поставят под течаща вода за 15–30 минути.
Оцветяват се с еозин от 30 до 40 секунди, за багрене на цитотоплазмата. Изплакват се
във вода и се подсушават върху филтърна хартия. Най-накрая се обезводняват в редица
от алкохоли във възходяща концентрация 60%, 70%, 80%, 90%, 96% и в абсолютен
алкохол за 1 минута. Просветляването се извършва в ксилол за 2–3 мин.
В някои отделни случаи (при коронавирусен ентерит) бяха използвани и други
хистологични техники, за доказване на кисели и неутрални полизахариди с реакция
PAS – Alcian blue pH 2.5. Техниката се ръководеше по протокола на Mucin
histochemical study of the colon in normal and malignant lesions – Roopali D. Nikumbh et
al., 2012. Необходими реактиви за оцветяването са: Alcian blue oцветяващ разтвор с pH
2.5 (реагент А), перийодатен разтвор (реагент В), реактив на Шиф (реагент С).
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Начин на оцветяване: срезовете се депарафинират, накапват се с реагент А за 30
минути. След това накапаните срези се попиват с филтърна хартия, като ги поставяме в
реагент В за 5 минути, след което промиваме с дестилирана вода. Накапваме реагент С
5–15 минути, и промиваме с течаща вода за 5 минути. Накрая се обезводняват във
възходяща алкохолна редица и се просветляват в ксилол.

Микробиологично изследване
От всички трупове за бактериологично изследване бяха получени проби от
чревен сегмент с мезентериални лимфни възли, черен дроб, далак, бъбрек и кръвен
коагулум от сърцето. Извършени бяха посевки върху течни среди за аеробни
микроорганизми, като селенитов булъон, а също и върху твърди среди - кръвен агар с
5–10% дефибринирана овнешка кръв и McConkey агар, който е диференцираща среда
за сем. Enterobacteriaceae. Те се култивираха в термостат при аеробни условия при
температура от 37 ºC за 24–96 часа. При наличието на единични колонии бяха
приготвяни субкултури за биохимична идентификация и принадлежност по Грам,
продуциране на каталаза, тест за оксидазна активност, подвижност и продукция на
индол.

Резултати
Kлинико-епидемиологични проучвания
В 13 от проучваните 17 говедовъдни стопанства не бяха провеждани до момента
никакви профилактични мероприятия на бременните крави през сухостойния период
срещу

заболявания

като

ротавирусна

инфекция,

коронавирусна

инфекция,

колибактериоза, както и профилактика на новородените телета срещу заболяването
криптоспоридиоза. В останалите 4 стопанства беше извършена ваксинация на кравите
срещу инфекциозен ринотрахеит (IBR) и мукозна болест-вирусна диария (BVD), но не
и срещу причинителите на гастроентерити при новородените и подрастващи телета.
Eжегодно през последните четири години от всички ферми са изпращани кръвни проби
за серологичен скрининг на мукозна болест и инфекциозен ринотрахеит, като
резултатите са били негативни за посочените заболявания.
Освен пропуски в профилактиката бяха констатирани такива и в мениджмънта и
хигиената на изследваните ферми. В 9 от фермите липсваше обособено родилно
помещение, като бременните крави раждаха в обора. След раждането, телетата бяха
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поставяни в неподходящи условия, неотговарящи на зоохигиенните изисквания.
Новородените телета не получаваха необходимото количество коластра след
раждането, след което се поставяха в метални клетки извън обора, без да бъдат
механично почистени и дезинфекцирани, като оставаха там до 2 месечна възраст.
Съдовете с, които се пояха телетата не се измиваха и дезинфекцираха след употреба.
Съвкупноста от всички тези предразполагащи фактори провокираше появата на диарии
при телетата.
От проведените епидемиологични проучвания в посочените стопанства с
ентерити при телетата, беше регистрирана най-висока заболяемост от 65,13% и
смъртност 33,70% при телета на възраст между 4–ия и 8–ия ден след раждането /диаг.1/.
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Диаграма 1. Брой на заболели и умрели телета в зависимост от възрастта в изследваните ферми.

Клинично изследване
Клинично при заболелите животни се наблюдаваше влошено общо състояние,
дехидратация и профузна диария. Телетата бяха със силно изразен енофталм с бледи
конюнктиви, а някои от животните бяха с настръхнала космена покривка и отказваха да
се

хранят

и

приемат

течности.

Изпражненията

бяха

диарични,

жълти

до

жълтозеленикави на цвят примесени със слуз, кръв и газови мехурчета, а в някои от
случаите и изцяло кървави. При изследване на клиничните показатели вътрешна
телесна температура (ВТТ), пулс и дихателни движение при 42,12% от телетата ВТТ
беше повишена (до 39,6 ºC), пулса учестен (до 140 удара /min), а дишането ускорено.
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Етиологични изследвания
Антигенни изследвания
Получените 245 фекални проби (170 от живи и 75 от умрели телета) бяха
изследвани в антигенно отношение. Като ориентир в диагностиката, използвахме
бързите 5 валентни антигенни тестове Rainbow calf scour 5 BIO K 306 Detection of Rota,
Corona, E.coli F5, Crypto and Clostridium perf. in bovine stool (BIOX Diagnostics), , които
според нас се оказват изключително ценни при теренни условия за бърза детекция на
етиологичните агенти причиняващи диарии при телетата. Отчитането на резултатите
ставаше в рамките на 10 минути, като на всяка тест лента предназначена за дадения
ентеропатоген, освен контролната линия се появяваше и още една допълнителна, която
доказваше наличието на антигени на посочения причинител във фекалиите на
изследваното животно.
Получените резултати от бързите теренни тестове бяха потвърдени при
лабораторни условия чрез количествени методи за детекция на антигени във фекалиите
на болни и умрели телета от изследваното стопанство. От лабораторните методи за
диагностика беше използван ELISA sandwich test for feces, за детекция на Rota, Corona,
E.coli F5, Cryptosporidium parvum, (BIOX Diagnostics – easy digest 4),таблица 1 /фиг. 1/.
Отчитането на резултата ставаше основно на ELISA – ридер, като стойности на
оптичната плътност (OD) по големи от 6% за четирите агента се смятаха за
положителни. Данните можеха да бъдат отчитани и визуално, като се определяше
интензитета на жълто оцветените ямки на плаката, което съответстваше на
количеството антигени на съответния етиологичен агент във фекалиите на
изследваното животно. Като обобщим данните от проведените теренни (качествени) и
лабораторни (количествени) антигенни методи за диагностика на неонаталната диария,
същите доказват, че в 40% от случаите категорично доминира, като етиологичен агент
Cryprosporidium parvum. Втори по честота на разпространение беше GRA BRV с 30%, а
съответно трети и четвърти бяха Е. coli F5 K99 с 20% и BCoV - 10%. Получените
резултати са демонстрирани в диаграма 2. Кокцидии, салмонели и други бактериални
агенти отговорни за неонаталната диария при телетата не бяха констатирани. От общо
всички позитивни проби, 30% представляваха случаи на асоциирани инфекции с
бактерии, вируси и протозойни агенти: криптоспоридии + ротавируси, рота +
коронавируси, рота + Е. coli F5. Наблюдавахме комплициран случай на неонатална
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диария при телета на възраст от 24– ия час до 10–ия ден причинена от GRA BRV, BCoV, Е.
coli F5, Cryprosporidium parvum и Clostridium perfringens type A, протекъл с висока
заболяемост (80,6%) и смъртност (62,1%).

Фиг. 1. Положителен резултат от ELISA за E. coli K99 (F5), GRA BRV, BCoV и C. рarvum. Жълто оцветените ямки
на плаката доказват наличието на антиген за E. coli K99 (F5), GRA BRV, BCoV и C. рarvum.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

45,9

2,88

2,19

89,3

40,0

29,9

13,9

12,76

51,83

17,05

27,55

2,467

Ro

B

2,95

14,22

2,58

3,07

42,75

63,07

4.01

12.99

4.55

13.73

34.06

2.438

Co

C

29.9

12.82

26.37

43.23

42.87

73.10

13.92

92.87

3.46

3.14

23.46

2.194

F5

D

18.0

27.55

53.14

33.4

59.18

13.9

23.82

59.10

33.65

84.08

33.48

2.351

Cryp.

E

16.8

5.6

2.22

50.5

6.80

33.68

24.51

7.17

14.25

54.7

28.6

0.055

Ro

F

2.37

9.62

2.37

2.74

7.32

35.15

2.83

8.74

2.37

12.38

52.95

0.058

Co

G

12.9

13.05

32.50

6.82

9.69

22.82

52.55

7.68

2.91

3.55

22.78

0.056

F5

H

21.8

41.29

12.67

8.97

11.83

16.84

23.76

6.84

23.10

17.1

12.89

0.065

Cryp.

Таб. 1. Стойности на оптичната плътност по-големи от 6% са позитивни за E. coli K99 (F5), GRA BRV, BCoV и C.
рarvum.

16

Диаграма 2. Честота на проявление на GRA BRV, BCoV, E. coli F5 и Cryprosporidium parvum като
етилогични агенти участващи в комплекса неонатална диария при телета.

Имуноелектронномикроскопски изследвания
Проведените

имуноелектронномикроскопски

изследвания

потвърдиха

получените резултати от качествените и количествените антигенни методи за
диагностика на ротавирусни ентерити при 7 броя фекални проби. Беше установена
акумулация на ротавирусни частички на GRA BRV равномерно разпределени по
мрежичките под формата на различни по брой на вириони агрегати /фиг. 2/.

Фиг. 2. Имуноелектронна микроскопия на фекална проба от диарично теле по метода на Nikolaieff и сътр. (1980).
Агрегат от ротавирусни частички на GRA BRV. Негативно контрастиране с 2% натриев фосфоволфрамат рН 6,8.
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Имунофлуоресцентни изследвания
Резултатите от проведения метод на директна имунофлуоресценция доказва
наличието на антигени на говежди коронавируси в тъканни срези от илеум и клетъчни
култури от линията MDBK /фиг. 3/. Получените данни от това изследване
потвърждават резултатите от проведените теренни и лабораторни антигенни
изследвания.

Фиг. 3. Положителен резултат за BCoV от директно имунофлуоресцентно изследване на илеум от теле с
коронавирусен ентерит, Х400.

Паразитологични изследвания
Резултатите от проведените флотационни методи за наличието на ооцисти на
кокцидии бяха отрицателни.
Оцветените фекални натривки по метода на Хенриксен демонстрираха
множество ооцисти на Cryptosporidium spp. с бледорозов цвят, кръгла форма и размери
около 4,5µm /фиг. 4/.
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Фиг. 4. Ооцисти на Cryptosporidium spp., фекална намазка, по Хенриксен (Ziehl-Neelsen), Х1000.

Резултати от микробиологично изследване
Получените резултати от антигенните методи за диагностика на неонаталната
диария при телета положителни за Е. coli K99 (F5) бяха потвърдени чрез проведено
бактериологично изследване на тъканни проби и пунктати от различни органни за
аеробни микроорганизми. Най-честа бактериална находка в 67,8% от случаите беше Е.
сoli. Данните получени от детектирането на фимбриалните антигени, показаха в 87,2%
доминиране на фимбриите от типа F5 (K99) при телетата на възраст от 24-ия час след
раждането до 5-ия ден. Тези резултати причисляват Е. coli към патовара на
ентеротоксигенните (ЕТЕС) щамове, свързани с етиологията на гастроентеритите през
първите няколко дни от живота. Не бяха изолирани други микроорганизми свързани с
етиологията на ентеритите при телетата.

Общи патологоанатомични проучвания
При външния оглед на всички трупове бе установена силно изразена
дехидратация с хлътване на очните ябълки и зацапване на перианалната област с
жълтеникави до зеленикави, а в някои от случаите и кървави диарични изпражнения.
При отваряне на коремната кухина в 13% от случаите имаше наличие на мътна кървава
течност варираща от 500 до 2500 ml. Макроскопските лезии бяха локализирани основно
в органите на храносмилателната система. При всички изследвани трупове серозата по
цялата дължина на гастроинтестиналния тракт беше дифузно хиперемирана с
прозиращи субсерозни петехиални хеморагии. В случаите на криптоспоридиозен
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ентерит колона беше с уголемени размери вследствие на развилия се метеоризъм.
Мезентериалните лимфни възли бяха уголемени, сочни и зачервени. При 80% oт
изследваните трупове с колибактериоза беше налице тромбоза на умбиликалните
кръвоносни съдове. Петехиални хеморагии бяха наблюдавани под капсулата на далака,
но в нито един от случаите органа не беше уголемен.
Черният дроб беше дистрофичен с трошлива консистенция, а жлъчния мехур
силно уголемен при всичките 75 телета. Медуларната зона на бъбреците при всички
телета с колибактериоза беше интензивно хиперемирана, което й предаваше вишнево
червен цвят, а в белите дробове се установяваха признаци на катарална пневмония.
Епикардиалната и ендокардиалната повърхност на сърцето в 70% от случаите беше
осеяна с петехиални и екхимозни хеморагии с различен интензитет на проява. При
всички телета с колибактериоза бяха установени хематоми по бикуспидалните клапи на
лявата сърдечна камера.
В случаите на септицемична или комплицирана инфекция с участието на повече
от един етиологичен агент, макроскопските лезии бяха изразени с по–голям интензитет.

Патологоанатомични проучвания при колибактериоза
Макроскопските промени при външния оглед на всички аутопсирани трупове
(15 на брой от 24–ия час до 4 ден след раждането) се изразяваха в дехидратация,
енофталм, полиартрити в областта на карпалните и коленните стави, и омфалит свързан
със септичемичната форма на болестта. Перианалната област и основата на опашката
бяха зацапани с жълтозеленикави диарични изпражнения. Мукозата покриваща устната
и носната кухина бе дифузно хиперемирана и едематизирана, като на места се
наблюдаваха петехиални кръвоизливи. По мукозата на глътката и хранопровода се
наблюдаваше полепнала мътна слуз примесена с хранителни частици. Коремната
кухина беше изпълнена с червеникава мътна течност варираща от 800 до 2500 ml. По
сероза на предстомашията в областта на книжката и сирищника се наблюдаваха
множество петехиални и екхимозни кръвоизливи и уголемяване на регионалните
лимфни възли. Съдържанието на търбуха беше загнило, а мукозата хиперемирана.
Абомазума беше силно дилатиран и уголемен, изпълнен с млечни коагулуми,
примесени със сиво на цвят течно съдържание. Мукозата му беше едематозна и
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хиперемирана, като между гънките и се наблюдаваха ивичести хеморагии. В два от
случаите се наблюдаваха и единични язви с размери 0,5 – 1 cm в диаметър.
Далакът беше с нормални размери, като в 5% от случаите се наблюдаваха
точковидни кръвоизливи под капсулата.
По цялата дължина на гастроинтестиналния тракт се наблюдаваха множество
субсерозни кръвоизливи и дифузна хиперемия /фиг. 5/. При 4 броя от аутопсираните
телета бяха налице макроскопски изменения характерни за катарално-хеморагичен
ентерит, а при останалите за гастроентероколит. В проксималната и средната част на
тънките черва промените по мукозата бяха най-явни. Тя бе дифузно хиперемирана, а
чревното съдържание с жълтеникав цвят, лошо миришещо и примесено с белезникави
частици. Мезентериалните лимфни възли при всички телета бяха хиперемирани,
уголемени до 1,5 – 2 пъти и сочни, придружени с инжектиране на мезентериалните
кръвоносните съдове.
Черният дроб беше с цианотичен цвят, изпъстрен със светложълти участъци по
повърхността. Жлъчният мехур при всички телета беше силно уголемен. Под капсулата
на бъбреците се наблюдаваха кръвоизливи, а медуларната зона и зоната на папилите
бяха интензивно зачервени.
При секция на гръдната кухина се наблюдаваха множество кръвоизливи в
областта на интеркосталните мускули. Белият дроб при 9 животни беше на отделни
места с цианотично-хеморагичен цвят (бронхопневмония), емфизем и едем в
периферията на пневмоничните участъци. При изследване на трахеята и бронхите
имаше голямо количество мътна пенеста течност–ексудат. Бронхиалните лимфни възли
бяха уголемени, сочни с хиперемирана разрезна повърхност.
При 6 телета беше установен серозен перикардит, като перикардиалната торба
беше изпълнена с жълтеникава течност, без сраствания с епикардиалната повърхност
на сърцето. Без изключение епикардиалната и ендокардиалната повърхност на сърцето
бяха осеяни с множество петехиални и сугелативни кръвоизливи. При всички телета
бяха наблюдавани единични хематоми по бикуспидалните клапи на лявата камера. При
4 телета пикочния мехур беше силно уголемен и препълнен с урина. Умбиликалните
кръвоносни съдове в 80% от случаите бяха тромбозирали.
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В колянните и карпалните стави при 4 телета беше установен серозен
полиартрит, като синовиалната течност беше с увеличено количество (до 150 ml) и
мътна на цвят. Кръвоносните съдове на менингите бяха дифузно хиперемирани и
едематозни при 3 от изследваните телета.

Фиг. 5. Катарално-хеморагичен ентероколит–обичайна макроскопска находка при колибактериоза.

Патологоанатомични проучвания при криптоспоридиоза
Аутопсираните трупове на телета с криптоспоридиоза бяха общо 27, на възраст
от 3-ия до 10-ия ден след раждането. Макроскопските промени при външния оглед на
труповете демонстрираха признаци на силно изразена дехидратация и изтощение,
вследствие на проявената профузна диария. Очните ябълки бяха силно помътнели и
хлътнали, без изтечения. Перианалната област и основата на опашката бяха зацапани с
жълтокафеникави изпражнения, с кашеста консистенция примесени с частички от
несмляно мляко. Не бяха констатирани промени по кожата, космената покривка,
крайниците и копитата.
В коремната кухина при 3 от изследваните телета имаше приблизително около
1000 ml мътна червеникава течност. Патологоанатомичните промени бяха фокусирани
основно в органите на храносмилателната система. Тънките и дебелите черва бяха с
дифузно хиперемирана сероза и изпълнени с газове /фиг. 6/. Чревната стена беше силно
изтънена с прозиране на чревното съдържание, а в някои участъци се наблюдаваха
множество петехиални кръвоизливи под серозата. Чревното съдържание беше със
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светлокафеникъв цвят, примесено с несмлени частици от храна и газови мехурчета.
Чревната мукоза бе дифузно хиперемирана и осеяна с ивичести кръвоизливи в областа
на илеума, цекума и колона. Мезентериалните лимфни възли бяха уголемени и сочни,
хиперемирани в областта на сърцевината. Сирищника беше силно уголемен, поради
изпълване с газове, млечни коагулуми и мътна течност. Мукозата бе дифузно
хиперемирана и едематозна в областа на гънките и покрита с прозрачна слузеста
материя. Далакът не беше уголемен.
Черният дроб беше с кафеникав цвят, заоблени ръбове, трошлива консистенция
и силно уголемен жлъчен мехур. Бъбреците имаха мека и отпусната консистенция. Под
капсулата прозираха множество точковидни хлътвания, които и придаваха неравна
повърхност. При 2 от телетата се наблюдаваха анемични инфаркти с триъгълна форма
достигащи до сърцевината.
Белият дроб в отделни лобули или групи от лобули имаше синкавочервен цвят и
плътна консистенция при палпация. Трахеята и бронхите бяха изпълнени с голямо
количество мътна пенеста течност, характерно за белодробен едем. Сърцето беше с
отпусната стена и инжектиране на коронарните кръвоносни съдове. При секция се
наблюдаваха сивобелезникави фиброзни участъци по стената на лявата камера. При
изследване на шийните органи се наблюдаваше дифузна хиперемия на фаринкса и
ларингса, без промени по трахеята и хранопровода.

Фиг. 6. Хиперемия на серозата и изпълване с газове на тънките и дебелите черва при телета с криптоспоридиозен
ентерит.
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Патологоанатомични проучвания при коронавирусен
ентерит
Следвайки стандартния аутопсионен протокол бяха аутопсирани 10 телета с
BCoV инфекция на възраст от 5-ия до 17-ия ден след раждането. Промените при външния
оглед на труповете наподобяваха тези на предходните две заболявания. Налице беше
силно изразена дехидратация и изтощение, в резултат на тежко развилия се
ентероколит. При огледа на главата имаше хлътване на очните ябълки с двустранно
помътняване на роговицата. Видимите лигавици на конюнктивата, устната и носната
кухина демонстрираха блед анемичен цвят. Около аналната област и основата на
опашката се наблюдаваше обилно зацапване с портокаловожълти до зеленикави
диарични изпражнения със слузеста консистенция.
Серозата покриваща органите в коремната кухина беше дифузно хиперемирана.
Съдържанието на сирищника беше слузесто и примесено с голямо количество млечни
коагулуми. Мукозата беше дифузно хиперемирана и едематозна, като при 7 телета се
наблюдаваха язви с диаметър около 0.5cm.
Макроскопски промени бяха констатирани по цялата дължина на тънките и
дебелите черва. Чревната стена беше отпусната и прозрачна, вследствие на тежкото
десквамативно възпаление. По серозата на колона и цекума се наблюдаваха дифузна
хиперемия с локални кръвоизливи /фиг. 7/. При 3 телета ентероколита беше изцяло
хеморагичен. Чревното съдържание беше жълто на цвят и слузесто. Съдържанието в
цекума беше със светложълт цвят примесено с кръв и голямо количество газови
мехурчета. Мукозата на тънките и дебелите черва беше силно хиперемирана и
едематозна, на места с ивичести кръвоизливи. При всички телета мезентериалните
лимфни възли бяха уголемени и сочни.
Черният дроб беше със силно увеличен жлъчен мехур. Далакът беше силно
хиперемиран, но не и уголемен. Бъбреците бяха бледи на цвят с отпусната
консистенция и прозиращи петехиални хеморагии под фиброзната капсула.
При 4 от телетата белия дроб при палпация бе уплътнен с пъстър рисунък и
изпълнен с голямо количество мътна пенеста течност достигаща до трахеята и главните
бронхи. Регионалните лимфни възли бяха уголемени и сочни. По периферията на
белодробните дялове се наблюдаваха участъци на викариращ емфизем в резултат от
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развилата се пневмония. При 3 от телетата перикарда беше изпълнен с голямо
количество хеморагична течност, като на места се наблюдаваха и синехии между него и
епикарда.
По епикардиалната повърхност се наблюдаваха множество кръвоизливи, найинтензивни в областта на коронарния ръб. Мукозата на трахеята, ларинкса и
епиглотиса бяха хиперемирани и осеяни с единични петехиални кръвоизливи.

Фиг. 7. Хиперемия, метеоризъм и кръвоизливи в тънките и дебелите черва, коронавирусна инфекция.

Патологоанатомични проучвания при ротавирусен ентерит
Общо при 23 случая от умрелите телета на възраст от 4 -ия до 15-ия ден след
раждането беше установена GPA BRV инфекция. Констатираните макроскопски
промени се изразяваха в дехидратация и загуба на тегло, вследствие на тежко
протеклия диаричен синдром. При външен оглед на главата се наблюдаваше силно
изразено двустранно хлътване на очните ябълки–енофталм, билатерален конюнктивит
и бледи лигавици. В областта на тазовите крайници и перианалната област имаше
зацапвания с жълтеникави изпражнения с лоша миризма и водниста консистенция. При
3 телета в областта на хълбоците, лакътните, скакателните и карпалните стави се
наблюдаваха декубитални рани с размери 3-4 см в диаметър.
Лезиите в храносмилателната система се изразяваха в хиперемия на серозата,
отпусната чревна стена и метеоризъм на колона. В някои от случаите чревната стена
беше силно изтънена с визуализиране на съдържание в нея /фиг. 8/. Мукозата на
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тънките черва беше хиперемирана и хеморагично имбибирана, покрита с тънък слой от
белезникавожълто воднисто съдържание. При всички трупове мезентериалните лимфни
възли бяха уголемени.
При 5 от аутопсираните телета сирищника беше изпълнен със прозрачна
слузеста материя, а по мукозата хиперемирана и осеяна с множество точковидни
крувоизливи. Промени в големината и цвета на далака не бяха костатирани.
Черният дроб при всички телета беше с уголемени размери, жълтокафеникав на
цвят, със заоблени ръбове и препълнен жлъчен мехур. Бъбреците бяха с хиперемия и
грапава повърхност, дължаща се на множеството хлътвания по повърхността им.
Пикочният мехур при 6 телета беше препълнен с урина.
Двустранно в гръдната кухина се наблюдаваха единични кръвоизливи в
междуребрените пространства. Белият дроб беше с блед цвят, крепитиращ при
палпация, в резултат на интерстициален емфизем. Трахеята и бронхите бяха изпълнени
с бяла пенеста течност, без реакция на бронхиалните лимфни възли.

Фиг. 8. Хиперемирана и отпусната стена на тънките черва. Изпълване на дебелите черва и цекума с газове –
метеоризъм, силно изтъняване на чревната стена и визуализиране на чревното съдържание с белезникавожълт цвят и
препълнен пикочен мехур (стрелката) при теле с ротавирусна инфекция.

Интензитетът на проява на най–характерните макроскопски промени
установени в органите и системите при изследваните телета с доказани
колибактериоза,

криптоспоридиоза,

рота

представени в Табл. 2.
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Табл. 2
Легенда:
(+++) - силно изразени макроскопски промени
(++) - средно изразени макроскопски промени
(+) - слабо изразени макроскопски промени
( - ) - липсват макроскопски промени

Патохистологични изследвания на различни сегменти от
гастроинтестиналния тракт и паренхимни органи
Патохистологични изследвания в случаи на колибактериоза
В случаите на доказана колибактериоза микроскопски лезии бяха установени в
сирищника, тънките черва, мезентериалните лимфни възли, бъбреците, черния дроб,
далака, сърцето и белия дроб във всички изследвани проби. В сирищника бяха
наблюдавани десквамация на повърхностния епител на мукозата и хиперемия на
propria mucosae, а в субмукозата и мускулатурата възпалителен едем. В проксималния
отдел на тънкочревния тракт се откриваха лезии от възпалително дегенеративен тип и
характерна неутрофилна и лимфоцитна инфилтрация на мукозата. Интестиналните
вили в мукозата на тънките черва (дуоденум, йеюнум и илеум) бяха в различна степен
удебелени поради възпалително пролиферативните изменения, като най-ясно това се
установяваше в йеюнума. По мукозата на целия храносмилателен тракт се откриваха
възпалителна хиперемия, едем и десквамативен катар. Десквамираните епителни
клетки бяха изпаднали в криптите и лумена на червото /фиг. 9/. В някои от капилярите
и артериолите лежащи в субмукозата се наблюдаваха бактерийни тромби. Особено
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силно изразен възпалителен едем се установяваше в субмукозните и субсерозните
пространства в крайния отдел на тънките черва.
Лезии от възпалителен характер, хиперемия и едем с ретикулохистиоцитарни
пролиферати се установяваха и в медуларната зона на мезентериалните лимфни възли.
При 2 телета се наблюдаваха сидероцити в синусите и интерстициалната съединителна
тъкан, придружени с некробиотични процеси в паренхима.
Микроскопски в кортикалната и 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, а на места
обтурирани от тромботични маси и множество левкоцити.
В черния дроб бяха установени дифузна възпалителна хиперемия и едем.
Капилярите, централните вени и перипорталните съдове бяха препълнени с еритроцити
, а в някои имаше смесени тромби или бактерийни емболи, причиняващи тромбозиране
на кръвоносните съдове. В цитоплазмата на хепатоцитите се наблюдаваха различни по
размери вакуоли и некробиотични промени в ядрата (мастна дегенерация).
Наблюдаваните лезии в далака се изразяваха в дифузна хиперемия, дилатация и
тромбоза на интрафоликуларните съдове, около които имаше периферна инфилтрация с
лимфоцити и плазматични клетки.
Микроскопските промени в миокарда демонстрираха една хиалиннокапчеста
дегенерация със загуба на напречната набразденост, фрагментиране и едем на
мускулните влакна. В междумускулната съединителна тъкан бяха налице множество
кръвоизливи и периваскуларни лимфоцитарни пролиферати.
В белите дробове на всички аутопсирани телета се установяваха дифузна хиперемия на
интералвеоларните кръвоносни съдове и кръвоизливи. Алвеоларните капиляри бяха
обтурирани от бактерийни тромби, а перикапилярно се откриваше левкоцитна
инфилтрирация. Интералвеоларната тъкан и алвеолите бяха пропити с кръв. Обичайна
находка беше бронхиолита и различните по големина пневмонични участъци с
хеморагичен характер. При 7 от телетата се наблюдаваха едематозни и ателектатични
участъци.
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Фиг. 9. Десквамирани епителни клетки (стрелката) в криптите и лумена на йеюнума, колибактериоза, H&E, х260.

Патохистологични изследвания в случаи на
криптоспоридиоза
Установените

хистологични

промени

в

различните

отдели

на

гастроинтестиналния тракт при телета с криптоспоридиоза чрез хистопатологично
изследване включваха главно десквамативен катар на интестиналната мукоза и атрофия
на част от чревните вили. Те бяха със заоблени краища, като някои от тях придобиваха
кълбовидна форма, и се сливаха помежду си. Мукозата бе дифузно хиперемирана, на
места с обширни кръвоизливи. В субмукозата и мускулатурата се наблюдаваше едем и
хиперемия на кръвоносните съдове. Като обичайна находка може да се отбележи и
наличието на дифузна инфилтрация на мукозата и субмукозата с неутрофилни
левкоцити в дисталните участъци на тънките черва, цекума и колона. В криптите на
илеума се наблюдаваха множество развойни форми на причинителя (Cryptosporidium
parvum) /фиг. 10/. Те бяха оцветени тъмно синъо до виолетово с кръгла форма и
размери 4,5 µm. За разлика от тънките черва, хистологичните промени в дебелите черва
бяха с по-малка тежест. Наблюдаван беше един катарално-десквамативен колит, като в
дисталната част на колона преминаваше в хеморагичен. Не бяха констатирани
микроскопски лезии в сирищника и останалите предстомашия. Мезентериалните
лимфни възли бяха с дифузна хиперемия обхващаща кората и сърцевината.
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В черния дроб цитоплазмата на хепатоцитите беше със зърнест вид, като в някои
от хепатоцитите ядрата оставаха невидими. Синусоидните капиляри бяха дилатирани и
изпълнени с еритроцити (проява на дифузна хиперемия).
В интерстициума на бъбреците се наблюдаваше дифузна хиперемия. Някои от
епителните клетки на бъбречните каналчета бяха с дезинтеграция и десквамация.
Изпаднали в лумена те формираха клетъчни цилиндри. В някои клетки освен зърнестия
вид на цитоплазмата бяха налице некробиотични процеси.

Фиг. 10. Множество развойни форми на Cryptosporidium spp. (стрелките) в криптите на мукозата на илеум,
H&E, х1000.

Патохистологични изследвания в случаи на коронавирусен
ентерит
Регистрираните промени бяха с най-голяма тежест в храносмилателната
система. В сирищника се наблюдаваше катарално възпаление с множество епителни
дефекти и ерозии инфилтрирани периферно с лимфоцити. В тънките черва, част от
вилите бяха силно атрофирали, а средната им част инфилтрирана с множество
еозинофилни левкоцити. В епителните клетки на вилите и криптите преобладаваха
дегенеративно-некробиотични процеси. Цитоплазмата им беше със зърниста структура,
като на места се наблюдаваха еозинофилни цитоплазмени включения. Ядрата на някои
от клетките бяха трудно видими и фрагментирани. Множество мъртви епителни клетки
примесени с ексудат се наблюдаваха в чревния лумен.
Криптите на места бяха силно дилатирани поради изпълване с голямо
количество мъртви епителни и кръвни клетки, примесени с ексудат – детритна материя
/фиг. 11/. Субмукозата беше дифузно хиперемирана и осеяна с обширни кръвоизливи, а
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жлезите уголемени в резултат на обилната хиперсекреция. В областа на колона вилите
също бяха скъсени и слети в групи по няколко. В медуларната част на мезентериалните
лимфни възли се наблюдаваха кръвоизливи и хиперемия.
При 5 от телетата с коронавирусна инфекция бяха установени изменения в
белите дробове. Лезиите бяха фокусирани в интералвеоларната и перибронхиалната
съединателна тъкан. В резултат на дегенеративните промени епителните клетки бяха
изпаднали в лумена на алвеолите примесени със серозен ексудат. Интерстициалната
съединителна тъкан беше силно едематизирана поради пропиването и с ексудат, и
инфилтриране с лимфоцити и хистиоцити. В някои от периферните части на органа се
наблюдаваха участъци на викариращ емфизем.
В черния дроб се наблюдаваха множество коагулационни микронекрози –
участъци с неясна структура между редиците от хепатоцити, като клетките в тях бяха
претърпели некробиотични процеси. Не бяха констатирани промени в далака и
бъбреците.

Фиг. 11. Силно изразена дилатация на криптите на йеюнума, изпълнени със серозно клетъчен ексудат (стрелката),
коронавирусен ентерит, H&E, х260.

Патохистологични изследвания в случаи на ротавирусен
ентерит
Микроскопските лезии установени при патохистологично изследване на
различни отдели от гастроинтестиналния тракт и паренхимни органи на телета с
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ротавирусна инфекция бяха най-драстични в дисталната част на тънкочревния тракт
(йеюнум и илеум). Налице беше силно изразено повърхностно десквамативно
възпаление. Голямо количество изпаднали десквамирани клетки примесени с клетъчен
ексудат се наблюдаваха в чревния лумен. Основните промени се установяваха в
повърхностните части на вилите с преобладаване на дистрофично-некробиотични
процеси над десквамативните, без засягане на субмукозата и мускулатурата.
Криптите на места бяха силно дилатирани и изпълнени с десквамирани епителни
клетки примесени с голямо количество ексудат – формиращи псевдокистни
образувания /фиг. 12/. Проприята беше инфилтрирана с множество лимфоцити, а
субмукозата със силно изразен едем и хиперемия. В мускулатурата се наблюдаваха
участъци с локални кръвоизливи и дифузен междумускулен едем. В сирищника беше
налице катарално-десквамативно възпаление, като в областта на пилора преминаваше в
хеморагично. Мукозата бе дифузно покрита с множество ерозии, а около тях се
наблюдаваше пролиферат от лимфоцити и неутрофили. В останалите отдели на
предстомашията беше налице дифузна хиперемия, без наличие на дистрофични
процеси в клетките. Мезентериалните лимфни възли бяха със силно изразен едем и
хиперемия в сърцевината.
В черния дроб се наблюдаваше дифузна хиперемия на синусоидните капиляри,
които бяха препълнени с еритроцити и силно разширени. Наблюдаваха се единични
сидероцити, в периферните части на чернодробните делчета, хепатоцитите бяха със
зърнест вид на цитоплазма.
В бъбреците бе налице силно разширяване на интерстициума и инфилтрирането
му с неутрофили и лимфоцити, придружено с дифузно разрастване на съединителна
тъкан състояща се от фибробласти и фиброцити. В някои гломерули капсулата на
Бауман – Шумлянски беше силно дилатирана и изпълнена със серозен ексудат. В
бъбречните каналчета се наблюдаваха процеси на дезинтеграция на епителните клетки
и отложени хаилинни капки в лумена.
Алвеолите на белия дроб бяха изпълнени с голямо количество трансудат и силно
изразена хиперемия в интералвеоларното пространство. В някои от периферните
участъци имаше разкъсване на интералвеоларните септи (емфизем).
Мускулните влакна на сърцето бяха фрагментирани и загубили своята напречна
набразденост със силно изразен междумускулен едем и хиперемия. В останалите
органи липсваха патохистологични промени.
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Фиг. 12. Напречен срез йеюнум. Наличие на характерни псевдокистни формации (С) в мукозата, включващи
възпалително-клетъчен ексудат, ротавирусен ентерит, H&E, х260.

Степента на установените микроскопски лезии в различните участъци на
гастроинтестиналния

тракт

при

телета

с

доказана

колибактериоза,

криптоспоридиоза, рота и коронавирусна инфекция са представени в Табл. 3.
търбух

E. coli
f5

сирищник

дуоденум

йеюнум

илиум

цекум

колон

ректум

пролиферат

възли
Неутрофили

+

++

++

+++

++

-

-

мезентериални лимфни

и

-

Лимфоцити

ретикулохистиоцитарн
и пролиферати, се
установяват в
медуларната зона
дифузна хиперемия

C.
parvum

BCoV

GRA
BRV

-

-

+

+++

+++

++

++

-

Неутрофили

-

+++

+

+++

+++

+

+++

+

Еозинофили

-

+++

+

+++

+++

-

+

-

Лимфоцити

обхващаща кората и
сърцевината.

кръвоизливи и хиперемия
в сърцевината
силно изразен едем и
хиперемия в
сърцевината

Табл. 3
Легенда:
(+++) - катарално възпаление с тежки дегенеративно-некробиотични процеси в ентероцитите
(++) - катарално възпаление с дегенеративни процеси в ентероцитите
(+) - катарално възпаление
(-) - липсват микроскопски промен
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Изводи
1. Направеният анализ при обсъждане на резултатите от нашите изследвания ни
позволява да изразим становище, че констатираните макро- и микроскопски лезии в
гастроинтестиналния тракт в случаи на неонатални диарии (колибактериоза,
криптоспоридиоза, коронавирусна и ротавирусна инфекция) при телета биха могли да
имат определена диагностична и диференциално диагностична стойност при тези
проблемни състояния.
2. Cryptosporidium parvum, GRA BRV, E. coli K99 (F5) и BCoV са основните
причинители участващи в комплекса на неонатална диария при новородените и
подрастващи телета в България. Често се наблюдават и асоциирани инфекции между
тези четири етиoлогични агента.
3. През изследователския период в проучваните ферми преобладаващи бяха случаите
на неонатална диария при телета, където беше доказан Cryptosporidium parvum (40 %).
4. Основните макроскопски и микроскопски лезии при телета с неонатална диария са
концентрирани в храносмилателната система, мезентериалните лимфни възли и някои
паренхимни органи като черен дроб, бъбреци и сърце в случаи на септицемично
протичане на болестта.
5. Етиологичните агенти асоциирани с комплекса неонатална диария (колибактериоза,
криптоспоридиоза, коронавирусна и ротавирусна инфекция) провокират възпалителен
отговор с определени клетъчни характеристики и локация на макро- и микроскопско
ниво в тъканите на храносмилателния тракт.
6. Морфогенезата на лезийните изяви е в асоциация с характера на установения
възпалителноклетъчен

пролиферат:

при

E.

coli

инфекция

предимно

от

неутрофилнолевкоцитен и лимфоцитен тип; при ротавирусна инфекция главно
лимфоцитен; при коронавирусна – еозинофилен тип, а при C. parvum инфекция
преобладаващо от неутрофилни левкоцити.
7. В морфогенетичен аспект следва да се имат предвид и вариациите в степента на
макро- и микролезийна проява в отделни сегменти на храносмилателния тракт при
неонатални диарии с Е. coli, рота-, коронавирусна или C. parvum етиология.
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8. В комплицирани случаи на неонатална диария, с участието на повече от един
етиологичен агент, развоя на болестта е по-динамичен, а лезиите са с по-висок
интензитет и непостоянство в локацията на проява.

Приноси
Приноси с научно и потвърдително значение
1. За първи път у нас са направени сравнителни патоморфологични проучвания
върху

актуални

гастроинтестинални

заболявания

(криптоспоридиоза,

колибактериоза, рота и коронавирусна инфекция) при новородени и подрастващи
телета с цел възможности за използване резултатите в диагностиката и
диференциалната диагноза.
2.

Установени

са

честотата

и

типа

на

разпространение

на

проблемни

гастроинтестинални заболявания при новородени и подрастващи телета в
говедовъдни ферми намиращи се в различни региони на страната.
3. В резултат на детайлно проучване на патологичните промени на макро- и
микроскопско ниво в различните сегменти на храносмилателния тракт при телета е
направена морфогенетична характеристика на лезийните изяви при проблемни
гастроентерити в случаи на моно- и коинфекции.
4. Потвърдена е ефективността от приложението на бързи диагностични тестове при
такива случаи в теренната практика.
5. Резултатите от проведените проучвания са в допълнение на знанията относно
проблемни неонатални диарии и ще подпомогнат ветеринарните специалисти в
теренната практика за по-бързо ориентиране към диагноза. Това ще спомогне за
насочване на специалистите микробиолози, вирусолози и епидемиолози към
изследвания за изясняване на етиологичната диагноза, за която е необходимо
повече време.
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Препоръки за практиката
1. В диагностичната и диференциално диагностична работа при заболяванията
криптоспоридиоза, колибактериоза, рота- и коронавирусна инфекция, участващи в
комплекса на неонаталната диария може да се имат предвид характерните
патологоанатомични и хистопатологични лезии в комбинация с антигенни
изследвания.
2. При недостатъчно епидемиологични и клинични данни, за поставяне на теренна
диагноза да се използват резултатите от патологоанатомично изследване.
3. При смесени инфекции за уточняване на диагнозата да се използват и резултатите
от патохистологичното изследване; имуноелектронномикроскопско изследване;
директно имунофлуоресцентно изследване.
4. За

превенция

на

неонаталните

гастроинтестинални

заболяванията

е

задължително спазването на изискванията за отбиване и навременно забозаване на
коластра, както и осигуряването на подходящи зоохигиенни условия на
новородените телета.
5. За доказване етиологичните агенти на инфекциозни или паразитни неонатални
заболявания с гастоинтрестинална симптоматика да се използва антигенна ELISA,
като по-бърз метод в сравнение с голяма част от рутинните бактериологични и
вирусологични методи.
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Резюме на английски eзик (SUMMERY)
In this dissertation were conducted etiology, epidemiology, pathology and
histopathological studies of a recent gastrointestinal diseases in newborn calves and young
cattle farms in problem from different regions of the country. Included were a total of 17
cattle farms of 9 areas with gastrointestinal problems in infants and young calves. The
population comprised a total of 2560 animals aged 24 th hour after birth to 30 th day. The
objective of the planned research in this study is conducting detailed morphological studies of
macroscopic and microscopic level in the affected organs and tissues in the specified as
problematic diseases colibacillosis, cryptosporidiosis, coronavirus and rotavirus infection in
infants and young calves with a view to their application in the diagnosis and differential
diagnosis.
The outcome of epidemiological studies on those holdings with enteritis in calves,
registered morbidity 65.13% and 33.70% mortality in calves between 4th and 8th day after
birth. Clinically in diseased animals was observed poor general condition, dehydration and
profuse diarrhea. Data from field (quality in antigen), laboratory (quantitative antigen) and
virological tests for diagnosis of neonatal diarrhea, show that in 40% of cases strongly
dominated by etiologic agent Cryprosporidium parvum. Second incidence was bovine
rotavirus by 30% and respectively third and fourth were E. coli F5 K99 with 20% and bovine
coronavirus - 10%.
The results of the pathology and histopathological examination enables us, albeit with
some qualifications, to register certain location and characteristic intensity lesioned
appearances in the intestinal tract diseases have been laid in the present study. The studies
are proof that in cases of complex etiology of bacterial, viral and protozoan agents
pathological lesions and the resulting morbidity and mortality are significantly higher degree
than if run on their own, as monoinfection.
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