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Śmiertelność okołoporodowa cieląt 
stanowi istotny problem w hodowli 
bydła mlecznego w Polsce i na całym 
świecie. Straty związane z martwymi 
urodzeniami cieląt nie ograniczają 
się tylko do utraty wartości cielęcia 
noworodka, lecz również obejmują 
straty hodowlane i spowalniają postęp 
genetyczny i hodowlany w stadach, 
zmniejszając w ten sposób poten-
cjał produkcyjny i efektywność eko-
nomiczną gospodarstw. Do odsetka 
przypadków śmiertelności okołopo-
rodowej wlicza się cielęta urodzone 
po ciąży trwającej co najmniej 260 
dni albo martwego, albo umierającego 
w pierwszych 24-48 godzinach po po-
rodzie (1, 2). W Polsce śmiertelność 
okołoporodowa została oszacowana 
na poziomie 8,4% dla pierwiastek 
oraz 4,8% dla wieloródek (3). Odsetek 
może wprawdzie wydawać się niezbyt 
wielki, jednak w skali kraju niemal 150 
tysięcy cieląt pada podczas porodu, 
zakładając, że wartość cielęcia nowo-
rodka mieści się w przedziale 600-
800 zł, przy pogłowiu bydła mleczne-
go w liczbie ponad 2 mln (zakładając 
przy średniej śmiertelności dla pier-
wiastek oraz wieloródek na poziomie 
około 7%). Same bezpośrednie straty 
ekonomiczne z powodu martwego 
urodzenia mieszczą się w przedzia-
le od 88 do 118 mln złotych, a nale-
ży także wspomnieć o: stratach zwią-
zanych ze spowolnieniem postępu 
genetycznego i hodowlanego w sta-
dzie, komplikacjach podczas poro-
du, które skutkują koniecznością le-
czenia matek, a także ich obniżonej 

wydajności i płodności z tego powo-
du. Generuje to dodatkowe koszty, 
mogące przekroczyć straty związane 
z martwym urodzeniem (4, 5). War-
to jednak podkreślić, że odsetek ten 
może różnić się znacznie miedzy 
stadami, w badaniach prowadzo-
nych we Francji przypadki martwych 
urodzeń znajdował się w przedziale 
2-30% (6). Podobnej zmienności od-
setka śmiertelności okołoporodowej 
można się też spodziewać na tere-
nie naszego kraju, gdzie obok stad, 
w których martwe urodzenia zdarza-
ją się incydentalnie, są i takie, w któ-
rych problem ten występuje zdecy-
dowanie zbyt często. Porównując 
te wartości, należy uznać, że w przy-
padku martwych urodzeń na prze-
strzeni lat uwidacznia się trend rosną-
cy. Badania prowadzone w Stanach 
Zjednoczonych, porównujące ilość 
martwych urodzeń z lat 1985-1996 
wykazały wzrost odsetka martwych 
urodzeń z poziomu 9,5% w 1985 roku 
do 13,2% w 1996 roku w przypadku 
rodzących jałówek oraz odpowiednio 
z 5,3% do 6,6% w przypadku wielo-
ródek (7). 

Dochodzenie przyczyn śmiertelno-
ści okołoporodowej cieląt stanowi czę-
sto duże wyzwanie z uwagi na mno-
gość czynników, które mogą brać 
udział w obniżeniu żywotności cielę-
cia, finalnie prowadząc do jego śmierci. 
Jednak czynnikiem, który wg różnych 
doniesień stanowi bardzo duży udział 
w rodzeniu się cieląt martwych i któ-
ry można najefektywniej ograniczyć, 
są błędy popełniane przez człowieka. 
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Śmiertelność 
okołoporodowa cieląt
– niedoceniany problem

Streszczenie
Śmiertelność okołoporodowa ma istotny 
wpływ na ekonomię w hodowli bydła 
mlecznego i mięsnego. Straty 
ekonomiczne związane z martwymi 
urodzeniami nie dotyczą tylko wartości 
cielęcia. Śmiertelność okołoporodowa 
cieląt generuje również koszty związane 
z przeżywalnością matek, 
ze zwiększonym ryzykiem zatrzymania 
łożyska, z leczeniem poporodowych 
urazów i infekcji, obniżeniem produkcji 
mleka i zdolności reprodukcyjnych. 
Ustalanie przyczyn martwych urodzeń 
wymaga analizy licznych czynników, 
które mają wpływ na poród i żywotność 
cielęcia.
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Abstract
Perinatal calf mortality (PM) has 
a significant economic impact on the 
dairy and beef industry. Economic 
losses associated with stillbirth include 
not only the value of a calf but also 
other factors, e.g. associated with a cow 
survival rate, treatment post calving 
injuries and infections, decreased milk 
yield and further reproductive 
performance as well as an increased 
risk of placenta retention. The 
investigation of stillbirth requires 
analyzing numerous factors that have 
an impact on calving and calf viability.
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wych. Dodatkowy pozytywny wpływ 
na tę kwestię ma również obecność 
porcji nasienia seksowanego w ofercie 
firm zajmujących się sprzedażą nasie-
nia. Znacząco zwiększa to prawdopo-
dobieństwo urodzenia się jałówki, któ-
ra zazwyczaj jest lżejsza i smuklejsza 
od buhajka (10). Na etapie krycia naj-
większym, potencjalnym czynnikiem 
ryzyka jest używanie nasienia buhajów 
ras mięsnych. W hodowli bydła mlecz-
nego rasy mięsne stosowane są często 
przez hodowców chcących pozyskać 
opasy, które będą się charakteryzowa-
ły lepszymi przyrostami w stosunku 
do rasy holsztyńsko-fryzyjskiej (HF), 
stanowiącej trzon produkcji mleka 
w Polsce. Nasienie buhajów mięsnych 
jest wykorzystywane również w przy-
padku sztuk o obniżonej płodności, 
u których występuje problem z zacie-
leniem. Inseminacja jałówek buhajami 
ras mięsnych (z wyjątkiem rasy Angus 
charakteryzującej się niższą masą uro-
dzeniową), z uwagi na ich dużą masę 
urodzeniową i krępą budowę ciała sta-
nowi duże ryzyko komplikacji około-
porodowych. Należy także wspomnieć 
o kryciu naturalnym haremowym jałó-
wek przez buhaja. Często wpuszcza się 
go do grupy jałówek „na ślepo”, bez 
sprawdzenia ich wieku lub oceny bu-
haja pod względem potencjalnego ro-
dzenia się dużych cieląt, co może prze-
łożyć się na problemy podczas porodu. 
Nieodosobnione są również przypad-
ki, w których doszło do spontaniczne-
go, zupełnie nieplanowanego krycia 
jałówek nader młodych i niewyrośnię-
tych w wyniku ich niewystarczającej 

Nie obejmują one wyłącznie etapu po-
mocy porodowej, lecz również przygo-
towania matki nie tylko do porodu, ale 
i do doboru odpowiedniego buhaja, 
zapewnienia odpowiednich warunków 
utrzymania krów cielnych, opieki nad 
noworodkiem tuż po narodzinach czy 
też kontroli nad czynnikami zakaźny-
mi obecnymi w stadzie.

Odchów jałówki i krycie 
Jeśli chcemy zapobiegać śmiertelno-
ści, należy zwracać uwagę na określo-
ne parametry już na etapie przygoto-
wania sztuk do krycia. Krycie jałówek 
o niskiej wyrostowości, w zbyt młodym 
wieku, może skutkować problemami 
w postaci ciężkiego porodu z powo-
du dysproporcji płodowo-matczynych. 
Wskazane jest, aby masa rodzącej pier-
wiastki rasy holszyńsko-fryzyjskiej 
(HF) stanowiła ponad 80% masy do-
rosłej krowy, co przekłada się na od-
powiedni rozwój miednicy, przez którą 
musi zostać wyparty płód. Wykazano, 
że jałówki, które cieliły się w wieku po-
niżej 24 miesięcy, były bardziej nara-
żone na urodzenie martwego cielęcia 
właśnie z powodu niewystarczającej 
dojrzałości (8). Istotny jest również 
dobór odpowiedniego buhaja wzglę-
dem jałówki/krowy. Cielęta rodzące 
się po niektórych buhajach mają wy-
soką masę urodzeniową, co sprzyja 
rozwojowi dysproporcji płodowo-mat-
czynych podczas porodu (9). Jednak 
w ostatnich latach selekcja hodowlana 
buhajów dokonywana jest również pod 
kątem łatwości wycieleń, co pozwola 
na zmniejszenie problemów porodo-

izolacji od buhaja. Znane są przypadki 
jałówek rodzących w wieku 14-15 mie-
sięcy, w których poród drogami natural-
nymi jest niemożliwy i wymagane jest 
zastosowanie alternatywnych metod 
rozwiązania porodu (cięcie cesarskie, 
fetotomia). 

Ciąża mnoga 
Czynnikiem ryzyka zwiększającym 
odsetek martwych urodzeń jest rów-
nież ciąża bliźniacza. Oprócz niższej 
masy urodzeniowej cieląt, która wpły-
wa akurat korzystnie na przebieg po-
rodu, obserwuje się często problem 
natury mechanicznej. W trakcie po-
rodu cielęta mogą wzajemnie się kli-
nować, co może zatrzymać postęp 
akcji porodowej i zwiększyć ryzyko 
ich śmierci (11). Może również wystę-
pować słabsza żywotność cieląt z po-
wodu ich gorszego odżywienia przez 
organizm matki. 

W hodowli bydła mlecznego obec-
ność ciąży bliźniaczej jest postrzega-
na jako zjawisko niepożądane z uwagi 
na częste występowanie w przypadku 
ciąży różnopłciowej bliźniaczej frymar-
tynizmu oraz na niższą wartość ho-
dowlaną i produkcyjną w przyszłości. 
Dlatego warto na etapie potwierdzenia 
cielności danej sztuki uwzględnić w za-
piskach obecność ciąży bliźniaczej 
i uważniej dozorować poród, w szcze-
gólności ułożenie cieląt. Wskazane 
jest również przyspieszone wydobycie 
drugiego cielęcia po przyjściu na świat 
pierwszego ze zwierząt, z uwagi na po-
stępujący proces niedotlenienia płodu. 
Standardową procedurą na fermie po-

Ryc. 1. Brak dozoru nad porodem zwiększa odsetek martwych uro-
dzeń w stadzie

Ryc. 2. Wady wrodzone często stanowią powikłanie podczas porodu. Mogą one 
wystąpić spontanicznie lub wskutek przebycia przez płód infekcji śródmacicznej. 
Na zdjęciu cielę z atrezją jelit, urodzone drogą cesarskiego cięcia
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winno być sprawdzanie po porodzie, 
czy nie ma w macicy jeszcze drugiego 
(a nawet trzeciego) cielęcia, w szcze-
gólności, gdy urodzone zwierzę jest 
mniejszych rozmiarów bądź jego masa 
nie przekracza 35 kg. 

Kondycja krów 
Wraz ze zbliżającym się terminem po-
rodu należy zwrócić uwagę na kon-
dycję przyszłych matek. Optymalna 
kondycja sztuk w momencie porodu 
nie powinna przekraczać 3,75 punktu 
w 5 stopniowej skali BCS. Otłuszcze-
nie dróg rodnych zmniejsza ich światło 
i zwiększa ryzyko urazów mechanicz-
nych u cielęcia i matki oraz spowalnia 
bądź wręcz uniemożliwia poród. Po-
nadto u krów nadmiernie otłuszczo-
nych częściej dochodzi do przenosze-
nia ciąży, która u rasy HF fizjologicznie 
powinna kończyć się porodem pomię-
dzy 272. a 282. dniem po skutecznym 
pokryciu (12-14). Jest to związane z za-
burzeniem gospodarki hormonalnej 
płodu i matki, w zakresie sekrecji kor-

tyzolu przez płód i reakcji matki na ten 
hormon. Ciąża przenoszona wiąże się 
z hipertrofią płodu, czyli wyższą masą 
urodzeniową i większymi komplika-
cjami podczas porodu. Jego opóźnie-
nie, sięgające kilku dni, obserwuje się 
w przypadku, gdy cielę jest krzyżówką 
z rasami mięsnymi, szczególnie późno 
dojrzewającymi, jak Charolaise, Here-
ford czy Simmental, wówczas poród 
może się odbyć dopiero po 285. dniu. 
Należy jednak pamiętać, że ostatnich 
dniach ciąży wzrost płodu jest najin-
tensywniejszy i każdy dzień przeno-
szonej ciąży skutkuje zwiększeniem 
masy urodzeniowej płodu. Fizjolo-
giczna masa ciała noworodków rasy 
HF powinna mieścić się w przedziale 
pomiędzy 38 kg a 42 kg, gdzie samce 
zazwyczaj osiągają masę urodzeniową 
w okolicy górnego pułapu tego zakre-
su lub nieznacznie go przekraczają. 
Dodatkowo w badaniach wykazano 
zwiększone ryzyko martwych urodzeń 
u cieląt z ciąż przenoszonych właśnie 
z powodu większego ryzyka trudne-

go porodu, co jest szczególnie istot-
ne w przypadku jałówek (15). Dlatego 
warto kontrolować długość ciąży i sztu-
ki, a te, u których termin wycielenia już 
minął, powinny zostać poddane poro-
dowi indukowanemu w celu zmniej-
szenia ryzyka komplikacji. Nadmierna 
kondycja predysponuje również matki 
do rozwoju chorób metabolicznych 
i niedoborów mineralnych. Wysoka 
koncentracja wolnych kwasów tłusz-
czowych we krwi w okresie okołoporo-
dowym sprzyja rozwojowi ketozy oraz 
wystąpieniu deficytów mineralnych, 
które spowalniają poród z powodu 
osłabienia pracy mięśni, w szczegól-
ności tłoczni brzusznej i mięśniówki 
macicy (16). 

Żywienie matek 
Ważny jest również wpływ żywienia 
na kondycję matki, żywotność płodu 
i przebieg porodu. Dieta niedoboro-
wa pod względem ilości minerałów, 
witamin i białka sprzyja rodzeniu się 
cieląt słabych, osłabia również rodzącą 
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sztukę. Szczególnie ważne jest zapew-
nienie odpowiedniej ilości magnezu 
(hipokalcemia zależna od magnezu), 
selenu, jodu i witamin, w szczególno-
ści zaś witaminy A, D3 i E. Niedobory 
składników wymienionych powyżej 
mogą spowolnić poród, spowodować 
urodzenie się cielęcia o zbyt niskiej 
masie i obniżonej żywotności, niekie-
dy z oznakami rozwijającej się dystro-
fii mięśniowej na tle niedoboru selenu 
oraz wolem tarczycowym z powodu 
niedoboru jodu (2). 

Omówione czynniki mają znaczą-
cy wpływ na przebieg porodu oraz 
przeżywalność cieląt. Jednak etapem, 
w którym może dojść do największej 
liczby błędów i gdzie wcześniej popeł-
nione błędy mają swoje konsekwencje, 
jest właśnie etap porodu oraz począt-
kowe godziny życia cielęcia. Proces 
ten jest krytyczny dla życia zwierzęcia 
i rzutuje bezpośrednio na jego dalsze 
losy. Śmierć cieląt podczas porodu 
można zdiagnozować w trakcie bada-
nia sekcyjnego, które warto wykony-
wać. Często zdarza się, że w danym 
stadzie systematycznie powtarzany 
jest określony błąd podczas udziela-
nia pomocy porodowej, który można 
dzięki takiemu badaniu wyeliminować 
i ograniczyć w ten sposób odsetek 
martwych urodzeń. Sekcyjnie stwier-
dzane przyczyny śmierci cieląt można 
podzielić na 4 grupy, w obrębie któ-
rych można ustalić powód pojawienia 
się danej patologii i wprowadzić plan 
naprawczy:

• niedotlenienie płodu,
• urazy mechaniczne podczas porodu 

− poród traumatyczny,
• infekcje śródmaciczne i wady wro-

dzone,
• urazy mechaniczne powstałe tuż 

po porodzie.

Niedotlenienie płodu 
Niedotlenienie należy do najczęściej 
diagnozowanych przyczyn śmierci 
cielęcia w trakcie badania sekcyjnego. 
W trakcie porodu dochodzi do przej-
ściowej hipoksji płodu, której nasile-
nie jest zależne od: czasu trwania ak-
cji porodowej, jej postępów, kondycji 
matki, siły skurczów macicy, stopnia 
nacisku dróg rodnych na rodzące się 
cielę. Hipoksja płodu jest zjawiskiem 
fizjologicznym, występuje podczas 
każdego porodu per vias naturales 
i wynika z osłabienia krążenia w ma-
cicy wskutek jej skurczów, co przekła-
da się na słabsze zaopatrzenie płodu 
w substancje odżywcze i tlen. Niedo-
tlenienie płodu na tym etapie najczę-
ściej jest skutkiem: wydłużonej akcji 
porodowej podczas ciężkiego poro-
du, deficytów mineralnych u matki, 
które skutkują osłabieniem skurczów 
mięśni, rzutując na proces wypierania 
płodu, lub wystąpienia skrętu macicy, 
w wyniku którego dochodzi do zwę-
żenia dróg rodnych, co uniemożliwia 
pasaż płodu. W sporadycznych przy-
padkach przyczyną niedotlenienia 
może być przedwczesne odklejenie 
się łożyska, wówczas cielę rodzi się 

wraz z łożyskiem lub zostaje ono wy-
parte do 30 minut po porodzie (Mee 
i wsp., 2013). 

Warto również zwrócić uwagę 
na rozwój nadmiernej kwasicy odde-
chowo-metabolicznej będącej skut-
kiem niedotlenienia płodu, ponieważ 
stanowi ona istotny czynnik wpływają-
cy na rozwój zespołu słabego cielęcia. 
Osłabione krążenie łożyskowe powo-
duje zmniejszoną podaż tlenu dla cie-
lęcia oraz kumulację dwutlenku węgla 
w organizmie płodu. Szlaki metabolicz-
ne cielęcia wykorzystujące tlen wsku-
tek jego niedoboru przechodzą z gliko-
lizy tlenowej na beztlenową, w trakcie 
której produkowane są mleczany, które 
obok gromadzącego się w organizmie 
dwutlenku węgla dodatkowo obniża-
ją pH organizmu, nasilając kwasicę 
(17). Cielęta silnie niedotlenione po-
dejmują próbę oddychania jeszcze 
w jamie macicy, jednak często docho-
dzi wówczas do rozwoju zespołu aspi-
racji smółki, będącego następstwem 
przedwczesnego jej oddania przez 
niedotlenione cielę. Zespół ten jest 
bardzo groźnym zjawiskiem dla nowo-
rodka, ponieważ zaaspirowana smółka 
utrudnia wymianę gazową w płucach 
wskutek zatykania drobnych oskrzeli-
ków i pęcherzyków płucnych. Niedo-
tlenienie płodu jest stosunkowo łatwe 
do zdiagnozowania. Obraz sekcyjny 
cieląt przedstawia obecność wybro-
czyn na: spojówkach, błonie śluzowej 
tchawicy, powierzchni grasicy, serca 
i opłucnej. Dodatkowo można zaobser-

Ryc. 3. Nieprawidłowa prezentacja płodu stanowi główną przyczynę ciężkiego 
porodu u jałówek (obustronne zaparcie biodrowe)

Ryc. 4. Błony płodowe pełnią role klina, który rozciąga tkanki miękkie mied-
nicy, co ułatwia poród, niewskazane jest ich rozrywanie
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wować zwiększoną ilość płynów prze-
siękowych w jamach ciała. Płuca cie-
ląt często są bezpowietrzne lub mają 
obszary niedodmowe, w przypadku 
prób oddychania przez cielę można 
zauważyć spienione wody płodowe 
w świetle oskrzeli i tchawicy, niekiedy 
z obecnością smółki, która dodatkowo 
upośledza pracę płuc. Smółkę można 
wtedy również zaobserwować w świe-
tle przedżołądków i trawieńca.

Urazy mechaniczne podczas 
porodu − poród traumatyczny 
Ciężki poród jest najczęstszą przyczy-
ną występowania urazów mechanicz-
nych u martwo urodzonych cieląt. Brak 
widocznych postępów akcji porodowej 
oznacza konieczność wdrożenia po-
mocy. Najbardziej popularnym spo-
sobem udzielania pomocy porodowej 
jest pociąganie cielęcia poprzez zało-
żenie akcesoriów porodowych w po-
staci linek czy łańcuszków na koń-
czyny zwierzęcia i pociąganie płodu 
w celu ułatwienia pasażu przez drogi 
rodne matki. Płód jest pociągany dzię-
ki użyciu siły ludzkiej lub przy użyciu 
wycielacza. Większy odsetek ciężkich 
porodów notowany jest w grupie pier-
wiastek, a jego podłoże jest najczę-
ściej związane z dysproporcją pomię-
dzy rozmiarami dróg rodnych matki, 
a wielkością płodu (18). Z kolei w przy-
padku wieloródek najczęstszymi przy-

czynami występowania tego zjawiska 
są ciąża bliźniacza oraz niewłaściwa 
prezentacja płodu, dodatkowo warto 
także wspomnieć o cielętach będą-
cych hybrydami międzyrasowymi oraz 
przypadkami przenoszenia ciąży. (19). 
Znaczne dysproporcje w wymiarach 
cielęcia i dróg rodnych matki skutkują 
zaklinowywaniem się płodu. 

Często czynnikiem, który może 
spowodować wystąpienie ciężkiego 
porodu, jest również człowiek. Nie-
cierpliwość i chęć niesienia pomocy 
rodzącej oraz obawa o życie cielęcia 
pchają personel do interwencji. Jed-
nak przedwcześnie udzielana pomoc 
porodowa i próba wyciągnięcia płodu 
przy braku pełnego rozwarcia w ob-
rębie szyjki macicy oraz przedsion-
ka pochwy i sromu jest jatrogennym 
wywołaniem trudnego porodu, który 
może skończyć się poważnymi kompli-
kacjami (20). Tkanki miękkie miednicy 
ulegają relaksacji podczas fazy wypie-
rania płodu wskutek przeciskania się 
przez nie pęcherzy płodowych, które 
przygotowują kanał rodny do wypar-
cia płodu. W wyniku niedostateczne-
go rozwarcia tkanek miękkich miedni-
cy może dojść do powstania urazów 
mechanicznych u rodzących się cieląt 
w postaci urazów żeber, które mogą 
być jedną z przyczyn śmierci (21). Na-
rażona na urazy jest również rodząca 
krowa, a jednym z najczęściej wystę-

pujących urazów będących skutkiem 
niedostatecznego rozwarcia tkanek 
miękkich dróg rodnych są rozdarcia 
w obrębie sromu i sklepienia pochwy. 
Urazy w drogach rodnych mogą być 
później przyczyną wystąpienia trud-
no leczących się zakażeń w okolicy 
urazu, rozwoju poporodowego zapa-
lenia macicy wskutek utrudnionego 
odpływu lochii poporodowych, co ob-
niża wydajność mleczną i predysponu-
je do rozwoju chorób metabolicznych 
(22). Cielę podczas porodu asystowa-
nego jest poddane jest dużym napręże-
niom wskutek działania znacznej siły 
pociągającej wobec współistniejących 
sił tarcia i oporu ze strony miednicy 
oraz tkanek miękkich matki, podczas 
pasażu przez drogi rodne, co często 
kończy się rozwojem letalnych ura-
zów charakterystycznych dla porodu 
urazowego. Urazy o charakterze letal-
nym można podzielić na 5 grup, wy-
mienionych poniżej zgodnie z kryte-
rium istotności (23): 

I. Krwotok
Nagła utrata krwi spowodowana jest 
zwykle uszkodzeniem dużych naczyń. 
Najczęściej rozdarciu/pęknięciu ulega 
vena cava cranialis lub vena cava cauda-
lis, czego następstwem jest masywny 
krwotok do jam ciała. Śmierć cielęcia 
w takim przypadku następuje w ciągu 
kilku minut od uszkodzenia naczy-
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nia, a w badaniu sekcyjnym obecna 
jest krew w jednej z jam ciała lub obu, 
w ilości przekraczającej 1 litr. Zdarzają 
się również przypadki wykrwawienia 
cielęcia przez naczynia pępowinowe 
w przypadku ich zerwania w okolicy 
kanału pępowinowego lub na terenie 
jamy brzusznej. Śluzówki narządów 
maja kolor trupioblady, a wątroba jest 
jasna, z widocznymi niekiedy stłucze-
niami, a przecięte naczynia krwiono-
śne są ubogie w krew. 

II. Złamanie kręgosłupa
Do złamania kręgosłupa dochodzi 
w sytuacji niewłaściwie przyłożonego 
wektora siły, przy znacznym oporze 
w wyciąganiu cielęcia. Bardzo ważnym 
aspektem w profilaktyce uszkodzeń 
kręgosłupa jest właściwy kierunek 
pociągania cielęcia podczas porodu 
i zachowanie umiaru w jego sile. Wła-
śnie znaczne użycie siły w przypadku 
wystąpienia zjawiska „hip lock”, gdzie 
miednica cielęcia opiera się o miedni-
cę matki, jest głównym źródłem zła-
mań kręgosłupa. Często jeszcze pod-
czas udzielania porodu po wyparciu 
cielęcia poza linię łopatek personel 
odbierający poród chce gwałtownie 
przyspieszyć poród w obawie przed 
uduszeniem się cielęcia. Wówczas 
zwierzę takie jest silniej pociągane, 
wręcz szarpane, jest to zachowanie 
predysponujące do złamań kręgosłu-
pa. Szczególnie narażonym odcinkiem 
jest jego część piersiowo-lędźwiowa 
z powodu braku dodatkowych struktur 

kostnych i mniejszej ilości mięśni, któ-
re chronią kręgosłup przed nadmierny-
mi przeciążeniami. Badanie sekcyjne 
cielęcia wykazuje uszkodzenie kręgo-
słupa najczęściej w odcinku pomiędzy 
ostatnim kręgiem piersiowym a 3. krę-
giem lędźwiowym. Złamanie ma cha-
rakter awulsyjny i dotyczy oderwania 
nasady kręgu. Wokół miejsca urazu 
można zaobserwować uformowanie 
się krwiaka, niekiedy również widocz-
ne jest uszkodzenie mięśni otaczają-
cych okolicę złamania i uszkodzenie 
przepony w postaci naderwania bądź 
zerwania filarów przepony lub pęknię-
cia przepony w jej części ścięgnistej. 
Rdzeń kręgowy rzadko ulega całko-
witemu przerwaniu, wskutek jego na-
prężenia wciąga on natomiast rdzeń 
przedłużony w otwór wielki, co działa 
depresyjnie na ośrodek oddychania.

III. Uszkodzenie przepony
Przepona jest niezbędnym narządem 
do prowadzenia efektywnej akcji od-
dechowej przez organizm oraz odgra-
nicza narządy jamy brzusznej od na-
rządów jamy piersiowej, co zmniejsza 
nacisk na nie. W przypadku uszkodze-
nia przepony dochodzi do ogranicze-
nia warunków podciśnienia w jamie 
opłucnowej i braku możliwości pra-
widłowej wentylacji płuc. Do uszko-
dzenia przepony dochodzi zwykle 
w części ścięgnistej narządu, a roz-
darcia o powierzchni przekraczającej 
10 cm2 często kończą się śmiercią cie-
lęcia. W badaniu sekcyjnym widoczne 

jest rozdarcie przepony, z brzegami 
rany najczęściej pokrytymi częściowo 
zakrzepniętą krwią, a w jamach ciała 
można dostrzec obecność krwi, przy 
czym ilość ta nie jest tak znaczna jak 
w przypadku krwotoku. Cielę pada 
wskutek niedotlenienia organizmu 
z powodu nieprawidłowej pracy ukła-
du oddechowego. 

IV. Złamania żeber
Złamania żeber są najczęściej obser-
wowanym urazem mechanicznym 
podczas badania sekcyjnego. Żebra 
stanowią rusztowanie klatki piersio-
wej, a do ich uszkodzenia dochodzi 
w wyniku znacznego ucisku przez 
drogi rodne podczas porodu. Drugim 
źródłem urazów żeber jest zbyt agre-
sywnie prowadzona akcja resuscyta-
cyjna, co ma miejsce po wyciągnię-
ciu cielęcia, które wykazuje problemy 
z podjęciem prawidłowej akcji odde-
chowej. Niekiedy przyczyną złamania 
żeber jest nastąpienie matki bądź in-
nej sztuki na cielę. Pojedyncze złama-
nia żeber osłabiają głębokość odde-
chu, jednak nie należy ich traktować 
jako urazy letalne. Niemniej złamania 
kilku żeber utrudniające rozpoczęcie 
i utrzymanie akcji oddechowej mogą 
już być śmiertelne. Miejsce przeło-
mu najczęściej zlokalizowane jest 
w dolnej części żeber, w ich przejściu 
z części chrzęstnej w kostną, a okolice 
urazu otacza krwiak. Niekiedy moż-
na zaobserwować przerwanie opłuc-
nej ściennej i wystawanie fragmentu 

Ryc. 5. Złamanie awulsyjne nasady dalszej XII kręgu piersiowego typu 
Salter-Harris typu I z widocznym krwiakiem wokół urazu i uszkodzeniem 
przylegających mięśni

Ryc. 6. Masywny krwotok wewnętrzny w wyniku rozdarcia vena cava caudalis. 
Cielę wykrwawiło się w ciągu kilku minut do jamy brzusznej i padło
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uszkodzonej kości do światła jamy 
opłucnowej. 

V.  Rozległe urazy w okolicach kluczo-
wych narządów
Przy braku prawidłowej asekuracji 
cielęcia podczas porodu u krów ro-
dzących w pozycji stojącej dochodzi 
często do upadku cielęcia na podłoże. 
W zależności od miejsca odbierania 
porodu, rodzaj podłoża może się róż-
nić. Upadek cielęcia na twarde podło-
że oprócz stłuczeń w okolicy wystają-
cych elementów kostnych takich jak: 
guzy biodrowe, kulszowe, guzy łokcio-
we, czaszka (co można zaobserwować 
podczas badana sekcyjnego w postaci 
krwiaków i wylewów krwawych w oko-
licy urazu), może również doprowadzić 
do uszkodzenia głębszych struktur 
w okolicy niezbędnych do przeżycia 
narządów. Może dojść do pęknięcia 
narządów miąższowych i powolnego 
wykrwawiania się osobnika. Niefortun-
ny upadek cielęcia na podłoże może 
również doprowadzić do uszkodzenia 

kręgosłupa w odcinku szyjnym z krwo-
tokiem do kanału kręgowego, krwoto-
ku w obrębie puszki mózgowej czy 
stłuczenia mózgu. 

Wśród urazów mechanicznych po-
wstałych w trakcie porodu można wy-
mienić także te, które nie zagrażają 
bezpośrednio życiu cielęcia, jednak 
mogą pogorszyć jego żywotność, wy-
dłużyć okres, w którym podejmuje 
próby wstawania czy ssania. Część 
z tych urazów z powodu niekorzyst-
nego rokowania zmusza do wykona-
nia eutanazji cierpiącego zwierzęcia. 
Inne urazy, które można zaobserwo-
wać w trakcie badania klinicznego lub 
sekcyjnego takich cieląt, to: złamania 
kończyn (przeważnie kości śródrę-
cza), złamania żuchwy, rozległe wyle-
wy krwawe w podskórzu, zwichnięcia 
stawów, uszkodzenia w obrębie ścię-
gien na pociąganych kończynach, ze-
rwanie więzadeł krzyżowych w stawie 
kolanowym, pęknięcia torebek narzą-
dów miąższowych, krwiaki podtoreb-
kowe. Należy także pamiętać, że urazy 

mechaniczne oprócz uszkodzeń narzą-
dów wywołują ból u poszkodowanego 
cielęcia, niewątpliwie pogarszając jego 
dobrostan, oraz utrudniają jego ada-
ptację do życia w środowisku pozama-
cicznym (Barrier i wsp., 2013).

Infekcje śródmaciczne 
i wady wrodzone 
Śmiertelność okołoporodowa cieląt 
spowodowana przez czynniki infek-
cyjne jest problemem często nieosza-
cowywanym w chowie bydła. Stosu-
kowo dobrze poznane są przyczyny 
poronień na tle infekcyjnym, a zasto-
sowane protokoły diagnostyczne dają 
większe szanse na wykrycie przyczyny 
poronienia. Jednak w przypadku cie-
ląt martwo urodzonych diagnostyka 
czynników infekcyjnych jest często 
pomijana, a przypadki śmierci cieląt 
są kwalifikowane jako efekt komplika-
cji podczas porodu. Czynniki infekcyj-
ne mogą w różny sposób oddziaływać 
na płód znajdujący się w jamie macicy. 
W zależności od rodzaju czynnika za-
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kaźnego może dochodzić do śmierci 
płodu przed porodem, osłabienia ży-
wotności płodu i jego śmierci w trak-
cie lub tuż po porodzie, zwalczenia 
infekcji przez organizm czy rozwoju 
nosicielstwa (25).

Wśród wirusowych czynników infek-
cyjnych dużą uwagę należy zwrócić na: 
wirusa biegunki bydła i choroby błon 
śluzowych (BVDV), wirusa Schmal-
lenberg (SBV) oraz znacznie rzadziej 
herpeswirusa typu I (IBR/IPV) oraz 
wirusa choroby niebieskiego języka 
(BTV) jako potencjalne ryzyko proble-
mów w stadzie. W przypadku wirusa 
choroby niebieskiego języka w warun-
kach polskich ryzyko rozwoju infekcji 
śródmacicznej jest marginalne z uwagi 
na brak endemicznego występowania 
choroby na terenie kraju i jej aktywne 
urzędowe zwalczanie w przypadku po-
jawienia się.
• BVDV

Na terenie Polski najbardziej rozpo-
wszechnionym czynnikiem wiruso-
wym jest wirus BVD (24). Infekcje 
na jego tle mają bardzo szeroki obraz 
kliniczny w zależności od etapu cią-
ży. Oprócz rodzenia się cieląt trwale 
zakażonych (PI), zdarzają się przy-
padki rodzenia się cieląt z wadami 
rozwojowymi, takimi jak: małoocze, 
wodogłowie, wodomózgowie, niedo-
rozwój móżdżku, zaburzenia w roz-
woju układu kostnego (26). Część 
cieląt ulega zakażeniu w późniejszej 
fazie ciąży i w zależności od żywot-
ności płodu oraz nasilenia infekcji 

może ją zwalczyć albo dochodzi 
do osłabienia żywotności lub śmier-
ci. Osobniki, które przetrwały infek-
cję, mogą się rodzić z niższą masą 
urodzeniową, która może stanowić 
zaledwie 50-66% wagi typowej dla 
danej rasy.

• SBV
Infekcja wirusem Schmallenberg 
powoduje wystąpienie szeregu wad 
wrodzonych związanych głównie 
z układem nerwowym (wodogło-
wie, wodomózgowie, niedorozwój 
móżdżku i rdzenia kręgowego, cy-
stomózgowie) oraz układem kost-
no-mięśniowym (artrogrypoza, 
niedorozwój i asymetria kończyn, 
skrócenie żuchwy, kifoza, lordoza, 
skolioza, kręcz szyi). Cielęta wyka-
zują niższą masę urodzeniową w po-
równaniu ze zdrowymi osobnikami 
tej samej rasy, część z nich przeży-
wa poród, jednak z powodu rozmia-
ru wad poddawane są eutanazji (27, 
28). Odebranie porodu w przypadku 
cielęcia, które przechorowało infek-
cję wirusem SBV stanowi niejedno-
krotnie duże wyzwanie dla osoby 
odbierającej poród. Liczne malfor-
macje szkieletowe powodują usztyw-
nienie szkieletu cielęcia, co znacz-
nie utrudnia prawidłowe ułożenie 
płodu w drogach rodnych i może 
skutkować urazami mechanicznymi 
u matki. Niekiedy z powodu nieko-
rzystnego ułożenia płodu w połą-
czeniu z zesztywnieniem szkieletu 
trzeba rozważyć odebranie porodu 

innymi metodami (cesarskie cięcie, 
fetotomia).

• IBR/IPV
Wirus IBR/IPV w przeciwieństwie 
do wirusa Schmallenberg oraz BVD 
nie wykazuje działania teratogen-
nego, natomiast infekcja płodu koń-
czy się najczęściej jego śmiercią. 
Wirus ten może zaatakować rozwi-
jający się płód na każdym etapie 
ciąży. Najgroźniejsza jest jednak 
sytuacja, w której wirus wdziera się 
do stada, które nie miało wcześniej 
z nim kontaktu. Z uwagi na jego 
duży potencjał zakaźny może dojść 
do masowych ronień (głównie) i mar-
twych urodzeń (rzadziej) sięgających 
od 25 do 60% ciąż w stadzie (29).
Infekcje bakteryjne również mogą 

doprowadzić do śmierci płodu w ja-
mie macicy lub znacznego obniże-
nia żywotności rodzącego się cielęcia, 
prowadząc do jego śmierci. Lista czyn-
ników bakteryjnych jest długa i cały 
czas diagnozowane są nowe, które 
mogą wywołać infekcję u płodu. Infek-
cja śródmaciczna na tle bakteryjnym 
może się rozwinąć w wyniku dotar-
cia patogenu drogą hematogenną lub 
przez szyjkę macicy. Wśród patogenów 
bakteryjnych mogących mieć wpływ 
na śmiertelność okołoporodową cieląt 
wymienia się drobnoustroje: Salmonel-
la Dublin, E. coli, Aeromonas, Proteus, 
Streptococcus, Staphylococcus, Neisseria, 
Absidia, Acinetobacter, Corynebacterium 
(Trueperella) pyogenes, Leptospira, Bacil-
lus licheniformis, Mannheimia varigena, 
Listeria spp., Salmonella Stanley, Coxiel-
la burnetii, Brucella abortus, Aspergillus 
spp., Campylobacter spp. (30). 

Diagnostyka czynników bakteryj-
nych powinna obejmować badanie mi-
krobiologiczne próbek narządów i pły-
nów. W przypadku uzyskania wyniku 
negatywnego lub znacznego zanie-
czyszczenia mikrobiologicznego war-
to wykonać badania dodatkowe przy 
użyciu techniki PCR, lub badania im-
munohistochemicznego tkanek. Warto 
również zainteresować się diagnostyką 
markerów odpowiedzi immunologicz-
nej w postaci oznaczania poziomu su-
rowiczego amyloidu A, haptoglobiny 
i immunoglobulin, które pośrednio 

Ryc. 7. Złamanie żeber I-VII z towarzyszącym krwotokiem do otaczających tkanek. Dodatkowo widoczne 
złamanie otwarte żeber II-V, przyczyną urazu zbyt agresywna resuscytacja cielęcia
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mogą wskazywać na kontakt płodu 
z czynnikami infekcyjnymi, co po-
winno nakierować badania na dalszą 
diagnostykę mikrobiologiczną (32). 
Istotnymi czynnikami sprzyjającymi 
śmiertelności okołoporodowej cieląt 
są również infekcje wywołane przez 
pierwotniaki, głównie Neospora cani-
num, oraz Trichomonas foetus stwarzają-
ce w niektórych stadach znaczne pro-
blemy w rozrodzie, oraz zmniejszająca 
żywotność rodzących się cieląt. Dużym 
problemem w zwalczaniu neosporozy 
jest jej zdolność do transmisji piono-
wej (z matki na potomstwo) oraz trud-
ności w detekcji przeciwciał w surowi-
cy z powodu wzbudzania krótkotrwałej 
odpowiedzi serologicznej (31).

Z naszych badań (30) wynika, 
że w przypadku cieląt martwo uro-
dzonych najczęściej diagnozuje się 
infekcję pasożytniczą (N. caninum), 
następnie wirusową (BVDV, SBV), 
a najrzadziej bakteryjną (różne bak-
terie). 
Urazy mechaniczne powstałe tuż 
po porodzie 
Sporadycznie zdarzają się przypadki 
śmierci cieląt wskutek poniesionych 
urazów lub niewłaściwie zapewnio-
nej opieki poporodowej. Największą 
przyczyną urazów mechanicznych jest 
udział człowieka, gdzie nieumiejętnie 
prowadzona resuscytacja prowadzi 
do urazów szkieletu, w szczególności 
złamań żeber, które mogą być letal-
ne dla cielęcia. Jednak nie wszystkie 
urazy mechaniczne muszą być efek-
tem działalności człowieka. Zdarzają 
się przypadki, gdzie rodząca sztuka 
w szoku poporodowym stratuje swoje 
cielę bądź dokonają tego inne sztuki. 
W takich przypadkach w obrazie sek-
cyjnym można zaobserwować: liczne 
krwiaki, złamania żeber, kości długich 
oraz urazy narządów miąższowych, 
przede wszystkim wątroby, rzadziej 
nerek. Inną specyficzną grupą urazów 
są perforacje przełyku i uszkodzenia 
krtani wskutek nieumiejętnego wpro-
wadzania sondy podczas pojenia cie-
lęcia siarą. Tego typu urazy nie zabijają 
cieląt od razu, lecz w ciągu kilkunastu 
godzin do kilku dni od ich wystąpienia, 
wskutek rozwoju infekcji lub obrzęku, 

który uniemożliwia sprawne oddycha-
nie noworodka.

Postępowanie po porodzie 
Szczególnie ważnym aspektem jest 
prawidłowe zaopatrzenie cielęcia tuż 
po porodzie w siarę oraz zabezpiecze-
nie kikuta pępowiny. Te dwa zabiegi 
powinny być wykonywane rutynowo 
w każdym stadzie i z wielką staran-
nością, ponieważ są one kluczowe 
w ochronie zdrowia cieląt przed czyn-
nikami infekcyjnymi. Markerem oceny 
prawidłowego odpojenia cielęcia jest 
oznaczanie stężenia gammaglobulin 
w surowicy około 48 godzin po na-
rodzinach. Wartość ta powinna być 
nie mniejsza niż 15 g immunoglobuli-
n/l. Ponadto w przypadku wystąpienia 
syndromu słabego cielęcia w wyniku 
nasilonej kwasicy oddechowo-meta-
bolicznej wskazane jest w pierwszej 
kolejności ustabilizowanie noworod-
ka po porodzie poprzez udrożnienie 
dróg oddechowych i wlew preparatów 
buforujących, które znacząco popra-
wią żywotność oraz zniwelują zakwa-
szenie organizmu. Kwasica w połą-
czeniu z niedotlenieniem upośledza 
także krążenie w krwiobiegu, docho-
dzi do jego centralizacji, co pośrednio 
wpływa na gorszą absorbcję przeciw-
ciał siarowych i przyczynia się do uzy-
skania niezadowalających poziomów 
zabezpieczenia pomimo podania sia-
ry o bardzo dobrych parametrach. 
Dobrą praktyką jest również zapew-
nienie promiennika ciepła noworod-
kom, w szczególności w miesiącach 
z niską temperaturą, z uwagi na duże 
straty energii podczas wysychania sier-
ści i ryzyko rozwoju groźnej dla życia 
hipotermii

Wnioski 
Podsumowując, śmiertelność około-
porodowa cieląt jest problemem, któ-
ry może mieć swoje podłoże w wielu 
różnych błędach popełnianych już 
na etapach: profilaktyki chorób zakaź-
nych (bądź jej braku), krycia, żywienia, 
przygotowywania sztuk do porodu, 
samej asekuracji i pomocy porodowej 
czy też opieki nad noworodkiem. Wie-
le przypadków martwych urodzeń jest 

związany z prostymi błędami popełnia-
nym podczas udzielania pomocy ro-
dzącej. Brak interwencji, zbyt szybka, 
agresywna interwencja, brak należytej 
staranności podczas opieki nad no-
worodkiem zbierają swoje śmiertelne 
żniwo i generują koszty dla stada, przy 
okazji powodując frustrację właścicie-
li. Kluczem do sukcesu wydaje się być 
wyważenie reakcji oraz wykonywanie 
zadań zgodnie z przewidzianym pro-
tokołem, a także nacisk na szeroko ro-
zumianą profilaktykę. 
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