
БОЛЕСТИ ПРИ 
НОВОРОДЕНИТЕ ПРЕЖИВНИ 
И ПРАСЕТА



НАМАЛЕН ВИТАЛИТЕТ  ПРИ ТЕЛЕТАТА 

НЕПОСРЕДСТВЕНО СЛЕД РАЖДАНЕ

 Причини

 Асфиксия

 Мозъчен кръвоизлив

 Нараняване при раждане

 Трансплацентарни инфекции

 Аномалии и урудства

 Наследствени болести

 Прематуритет

 Хипотрофия

 Хипогликемия-хипотермия комплекс



НАМАЛЕН ВИТАЛИТЕТ ПРИ ТЕЛЕТАТА НЯКОЛКО ЧАСА 

СЛЕД РАЖДАНЕТО ИМ

 Късна асфиксия

 Хипотермия-хипогликемия комплекс

 Неврологични увреждания

 Протрахиращо протичащи увреждания от 

раждането

 Инфекция по време на раждането

 Нарушения в обмяната на веществата



МЕХАНИЗЪМ НА ВЪЗНИКВАНЕ НА КЪСНАТА АСФИКСИЯ

НЕЗРЕЛОСТ НА БЕЛИТЕ ДБОБОВЕ НА НОВОРОДЕНОТО

НЕДОСТИГ НА СЪРФЪКТАНТ

АТЕЛЕКТАЗА

НАРУШЕНА ВЕНТИЛАЦИЯ

КЪСНА АСФИКСИЯ



ИЗСЛЕДВАНЕ 
НА ЛИКВОРА

ПОВЪРХНОСТНА
ЧУВСТВИТЕЛНОСТ РЕФЛЕКСИ

СЪЗНАНИЕ И 
ПОВЕДЕНИЕ

ДЪРЖАНЕ НА ТЯЛОТО И 
ПОДВИЖНОСТ

НЕВРОЛОГИЧНО
ИЗСЛЕВАНЕ

ТЕЛЕ



ТЕЛЕ - НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПРАВЯНЕ

 Причини – ацидоза, недостиг на Vit E и селен

 Сепсис 

 Травми от раждането 

 Хипоплазия на малкия мозък

 Дегенеративна миопатия

 Мускулни или сухожилни контрактури

 Полиартрит



ТРАВМИ НА НОВОРОДЕНОТО

 При телетата само при оказване на неправилна акушерска 

помощ, спонтанно не е възможно.

 Етиология – инструменти, примки – повърхностни 

наранявания, фрактури 

 Или поради непозволена теглителна сила – травми или 

разкъсвания на вътрешните паренхимни органи, 

кръвоносни съдове, лезии и увреждане на гръбначния 

мозък или периферните нерви
Парализа на n. fibularis



ТРАВМИ НА НОВОРОДЕНОТО



ТРАВМИ НА НОВОРОДЕНОТО



МУСКУЛНИ ИЛИ СУХОЖИЛНИ КОНТРАКТУРИ ИЛИ СЛАБОСТ

 Най-голямо значение при ТЛ, КНЧ

 Наследствени, също външни причини – растителни 
алкалоиди – ГВ

 Артрогрипоза на ставите на крайниците

 Същност – функционални промени

Неспецифични

Превиване на предните крайници при КНЧ
Меча стъпка



СПАСТИЧНА ПАРЕЗА ПРИ ТЕЛЕТАТА

- Наследствен характер, функционални промени в контрактилната 

субстанция на миофибрилите или нарушения в мионевралните 

сврързвания

-“скъсяване” на единия или двата задни крайници 

Постановка – стръмно поставени задни крайници, контракции на

ахилесовото сухожилие, подобряване на състоянието при придвижване



 Вродена атаксия при телетата (Congenital cerebellar 
hypoplasia)

 Месодайни породи и Джерсей

 Хипопластични процеси в малкия и гръбначния мозък

 Неблагоприятна прогнозаa

 Парализа на задните крайници при телетата

 Червено българско и датско говедо

 Наследствена предиспозиция

 Движение само на глава и предни крайници, задни 
крайници изпънати и неподвижни

 Чувствителност запазена

 Спазми и треперене при телета

 2-8 месечни

 Дистрофия на мускулатурата

 Лекуване уротропин



 Означава се още като

 Вродено скъсяване на свителните сухожилия при телетата, 
тендогенна контрактура при телетата

 Артрогрипоза,

 Артромиодисплазия, 

 Амиоплазия,

 Конгенитална невромиодисплазия – Neuromyodysplasia 
congenita

 flexor tendon contracture in calves

ВРОДЕНА ТЕНДОГЕННА КОНТРАКТУРА ПРИ ТЕЛЕТАТА



Етиология – рецесивно автозомно заболяване, предимно мъжките,                             

- растителни токсини (лупини)

- недоимъчни състояния - недостиг на микроелементи 

- вирусни заболявания ( Аkabane-вирус, причинителят на вирусната диария, 

болестта син език) 

-намаляване на броя на α-мотевроните в цервикалната част на гръбначния мозък

-принудително свито държане на крайниците в матката по време на 

бременността 

-Разпространение - варира от 0,15 

до 13,6 %. 

-Клиника - в 90,5% от случаите 

се засягат предните крайници 

ВРОДЕНА ТЕНДОГЕННА КОНТРАКТУРА ПРИ ТЕЛЕТАТА - АРТРОГРИПОЗА



Степен Възможност

за изправяне

Възможност за

изправено

стоене

Самостоятелно

придвижване

Пасивно изпъване

на

засегнатите

стави

I A Да,самостоятелно Да, в 

продължен

ие на 

повече от 1 

минута, 

без 

крайника

да се 

превие

Опора върху 

стъпалото, 

ставите са 

леко свити

Възможно след

приложение

на умерена

сила

B Опора върху върха 

на копитото

II Да,самостоятелно Да, но в 

продължен

ие на по-

малко от 1 

минута без 

да си 

превие

крайника

За секунди стъпва

на върха на

копитото си, а

след това се

опира върху

превития

крайник

Дори и след

приложение

на голяма

сила,

крайникът не

може да бъде

напълно

изпънат

III Не, дори след

оказване на

помощ

Не За кратко се

задържа върху

прегънатия

Не е възможна

промяна на

ъгъла, дори и

ВРОДЕНА ТЕНДОГЕННА КОНТРАКТУРА ПРИ ТЕЛЕТАТА - КЛИНИКА



 При 89 %от случаите вродената тендогенна контрактура 

отшумява спонтанно 

 при около 4% от случаите настъпват повърхностни 

увреждания и лезии на кожата, 

 При 7 % от телетата изходът е летален

 Самоизлекуването настъпва най-често в рамките на 1-2 

седмици до 7-8 месеца.

ВРОДЕНА ТЕНДОГЕННА КОНТРАКТУРА ПРИ ТЕЛЕТАТА – ПРОГНОЗА



ВРОДЕНА ТЕНДОГЕННА КОНТРАКТУРА ПРИ ТЕЛЕТАТА – ЛЕЧЕНИЕ

-При леките степени на засягане е достатъчна 

физиотерапията и по-специалните грижи

-Ортопедична обшивка (превръзка) чрез използване на 

изкуствени втвърдяващи смоли. оформя се т. нар. обувка за 

копитото

-Гипсова превръзка или специални фиксатори (планки и др.), 

шини от синтетични материали. Превръзките остават в 

продължение на 2-3 седмици

-Тенотомия при най-тежката форма

-Медикаментозна терапия с високи дози окситетрациклин. 



ГИПСОВИ ПРЕВРЪЗКИ



ПЪПНА ВРЪВ - ТЕЛЕ

Ч. дроб

Пикочен мехур

Ductus venosus

Дръжка на жълтъчен мехур

VV. UMBILICALIS

МЕЗЕНХИМ

УРАХУС

АЛАНТОИС

АМНИОНОВО ВЛАГАЛИЩЕ

Aa. UMBILICALIS

ЧЕРВА



БОЛЕСТИ НА ПЪПА ПРИ ТЕЛЕТО

 Херния

 Омфалит

 Фистула на урахуса

 Циста на урахуса



ДИВЕРТИКУЛ НА УРАХУСА



ПЪПНА ХЕРНИЯ





ОМФАЛИТ, АБСЦЕС



АБСЦЕС НА ПЪПНАТА ВЕНА



ДИСПНОЕ ПРИ ТЕЛЕТАТА

 Асфиксия

 Белодробен едем

 Емфизем

 Сърдечни пороци

 Хипертермия

 Бронхопнеумония

 Недостиг на селен и витамин Е

 Сепсис 



КОЛИКА ПРИ ТЕЛЕТАТА

 ЗАДЪРЖАНЕ НА МЕКОНИУМА 

 ДИСЛОКАЦИЯ НА АБОМАЗУСА

 ИЛЕУС

 КОНГЕНИТАЛНИ АНОМАЛИИ

 ДИСЛОКАЦИЯ НА ЧЕРВАТА

 БЕЗОАРИ



ВНЕЗАПНА СМЪРТ ПРИ НОВОРОДЕНОТО ТЕЛЕ

 СЪРДЕЧНИ ПОРОЦИ И АНОМАЛИИ

 МУСКУЛНА ДИСТРОФИЯ

 СЕПСИС

 ОТРАВЯНИЯ

 АНАЕРОБНИ ИНФЕКЦИИ

 ИКТЕРУС НЕОНАТОРУМ

 КЪСНА АСФИКСИЯ



РИСКОВЕ ПРИ АГНЕТА И КОЗЛЕТА

 Тризнаци

 При коза – недостиг на Ca и P 

 Мастит, дълга вълна

 Многократни безуспешни опити за изправяне

 Наличие на чужди майки в стадото

 Недоимъчни състояния:

 Макроелементи ( Ca, P, Mg, Na )

 Микроелементи (Селен, Мед, Желязо, Йод, Кобалт )

 Витамини (Vit. D3, Vit. A, Vit. B1, Vit E)





ХИПОГЛИКЕМИЯ-ХИПОТЕРМИЯ КОМПЛЕКС ПРИ АГНЕТАТА И 

ЯРЕТАТА

 43% от всички случаи на смърт

 Засягат се агнетата с тегло < 4,2

 При асфиксия

 Неблагоприятни условия на външната среда в първите 3-

12 часа

 Нарушения в обмяната на веществата – недостиг на мед, 

анемия, нутритивна мускулна дистрофия

 При многоплодна бременност, гестационна кетоза

 В началото кръвната захар спада под 2.78 mmol/l, а 

температурата е между 38.5 и 39.5 °С

 При температура под 32 °С – летален изход

 Клиника – тремор, ниско отпусната глава, стенещо блеене. 

При напреднали случаи залежаване

 Лечение – 10% глюкоза интравенозно, интраперитонеално, а 

след това подкожно депо; подаване на мляко; орално капки 

глюкоза; затопляне



ХИПОГЛИКЕМИЯ-ХИПОТЕРМИЯ КОМПЛЕКС ПРИ АГНЕ

СТЕПЕН НА 
ХИПОГЛИКЕМИЯ

ВЪТРЕШНА ТЕЛЕСНА 
ТЕМПЕРАТУРА

КРЪВНА ЗАХАР
mmol/l

ЛЕКА 38,2 – 38,0 3,33 – 2,70

СРЕДНА 38,0 – 37,0 2,7 – 2,22

ТЕЖКА 37,0 – 35,0 <2,22

НОРМАЛНИ СТОЙНОСТИ 38,5-39,5 3,33 – 4,20



ЗАБОЛЯВАНИЯ НА НОВОРОДЕНИТЕ АГНЕТА И ЯРЕТА

АНАЕРОБНИ ИНФЕКЦИИ !!!



ЗАБОЛЯВАНИЯ НА НОВОРОДЕНИТЕ АГНЕТА И ЯРЕТА

Struma
Недостиг на йод

Генетичен дефект в синтеза на тиреоглобулина –

задържа се развитието на белия дроб



БОЛЕСТИ ПРИ НОВОРОДЕНИТЕ ПРАСЕТА

 Причини за повишена заболеваемост при новородените прасета :

 Преди раждането: следствие на плацентарна или трансцервикална 
инфекция, респективно нарушения в обмяната на веществата при 
фетусите и генетична предиспозиция. 

 По време на раждането: удължаване на раждането, свързано с недостиг 
на кислород, инфекции по време на раждането. 

 Непосредствено след раждането: нарушена обмяна на веществата, 
хипогалаксия на майката или ниска околна температура < 23 °C, високи 
концентрации на CO2 – в околната среда и намножаване на 
микроорганизми.

 Критични моменти в регулацията на обмяната на енергията при 
новородените прасета: 

 Прасетата имат оскъдно количество мастна тъкан и много ниски 
резерви на гликоген в момента на раждането си. 

 Количеството на кафявата мастна тъкан при културните породи е много 
ниско.

 Прасетата са изключително зависими от своевременното приемане на 
коластра, особено за покриване на нуждите си от липиди. Предполага 
се, че те набавят необходимата си енергия главно от липогенезата, 
липолизата и оксидацията на липидите (оксидация на триглицеридите). 
Делът на това получаване на енергия е превишава 10 пъти аеробната 
гликолиза. 



БОЛЕСТИ ПРИ НОВОРОДЕНИТЕ ПРАСЕТА

 Причини за по-честото срещане на мъртви раждания или раждане на 
прасета с намален виталитет:

 Рано приложение на окситоцин

 Фетални инфекции

 Генетични дефекти

 Нарушение на обмяната на веществата през феталния период

 Нарушена утилизация на глюкозата, нарушения в обмяната на 
веществата

 Хиповитаминози ( A, B1, B12, E )

 Дефицит на микроелементи ( Zn, Se, Cu )

 Недостиг на макроелементи ( Ca, P, Mg )

 Токсикози 



БОЛЕСТИ ПРИ НОВОРОДЕНИТЕ ПРАСЕТА

 Фактори, които повлияват негативно здравния статус при 

новородените прасета :

 Продължителност на бременността ( < 112 дни, > 117 дни )

 Тегло при раждане, при което в условията на практиката прасетата се 

разделят на следните групи: < 1300 g,   1300 – 1500 g и > 1500 g

 Обусловено от родилния процес редуциране на виталитета (хипоксия,

при продължителност на раждането над 3 часа)

 Намаляване на имуноглобулините, мазнините и въглехидратите в 

майчиното мляко



Проблем – маломерни прасета



РАЖДАНЕ НА

МЪРТВИ ПРАСЕТА

НЕДОРАЗВИТИ ИЛИ

МУМИФИЦИРАНИ

НАЙ-ЧЕСТА ПРИЧИНА 

ИНФЕКЦИОЗНА БОЛЕСТ

ВАКСИНАЦИИ, 

ИЗОЛАЦИЯ, КАРАНТИНА, 

ИНЖЕКТИРАНЕ НА

АНТИБИОТИЦИ

ЗАБАВЯНЕ НА 

РАЖДАНЕТО

СЛАБИ МАТОЧНИ 

КОНТРАКЦИИ

ИНЖЕКТИРАНЕ НА 

КОНТРАХИРАЩИ 

СРЕДСТВА

окситоцин

МЕХАНИЧНА ПРЕЧКА

ПРИЛОЖЕНИЕ НА 

СРЕДСТВА РАЗХЛАБВАЩИ 

РОДИЛНИЯ ПЪТ

сензиблейк

ПРИ ЛИПСА НА УСПЕХ -

ЦЕЗАРОВО      СЕЧЕНИЕ

ПРЕНОСВАНЕ НА 

БРЕМЕННОСТТА

МЕДИКАМЕНТОЗНО

ИНДУЦИРАНЕ НА 

РАЖДАНЕ

113-114 ден

Ако след раждане на петото прасе, паузата е по-дълга от
час, без да бъде родено друго, то едва тогава да се
прибегне до утероконтрахиращи средства.



Приложение на окситоцин при 
раждащата свиня и неонатална 
смъртност

 Приложението на окситоцин в началото на 
раждането увеличава миометралната активност, 
намалява феталната сърдечна дейност, 
предразполага към руптура на пъпната връв, 
отделянето на мекониум и увеличава феталния 
дистрес и интрапарталната смъртност при 

новородените прасенцата (Mota-Rojas et al. 2002, 

Mota-Rojas et al. 2005)



Изкуствено отглеждане и хранене на 
прасенца

От третия ден – най- едрите и силните от прасилото



ОСНОВНИ ГРУПИ БОЛЕСТИ ПРИ НОВОРОДЕНИТЕ ПРАСЕТА

 Причини водещи до неонатална смъртност при прасетата

 Инфекции :   

 Парвовироза

 Болест на Ауески

 Вирус на енцефаломиокардита ( ECM )

 Свински херпес вирус 2

 Лептоспири

 Хламидии

 Токсоплазми

 Неинфекциозни причини :

 Микотоксини (зеараленон, охратоксин)

 Хиперфетация 

 Частичен плацентит/ендометрит

 Недостатъчност на плацентата 



ОСНОВНИ ГРУПИ БОЛЕСТИ ПРИ НОВОРОДЕНИТЕ ПРАСЕТА

 Бактериални причинители водещи най-често до неонатална 

смъртност при прасетата :

 Clostridium perfringens

 Некротичен ентерит – свърхостра, остра и хронична форми 

 Escherichia coli 

 Неонатална E. coli септицемия – най-честата причина за 

необяснимите случаи на смърт при прасетата 24-48 часа след 

раждане



ОБЩ 
СТАТУС БАКТЕРИОЛОГИЧНИ

И СЕРОЛОГИЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ

АУТОПСИИ
НА ПРАСЕНЦА

ИЗСЛЕДВАНЕ НА 
ОТДЕЛНИ
ПРАСЕНЦА

КАЧЕСТВО
ФУРАЖИ

ХИГИЕНА
МИКРО-

МАКРОКЛИМАТ

ИЗСЛЕДВАНЕ 
НА МЛЕЧНАТА 

ЖЛЕЗА

ПРОТИЧАНЕ 
НА РАЖДАНЕ

ИЗСЛЕДВАНЕ 
НА ОТДЕЛНИ МАЙКИ

ВАКСИНАЦИИ

ПРОГРАМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗДРАВНИЯ
СТАТУС ПРИ НОВОРОДЕНИТЕ ПРАСЕНЦА




