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Úvod 
Kryptosporidióza je jednou z nejčastějších příčin průjmů u telat. Vypořádat se s tímto onemocněním může 

být vcelku frustrující a dlouhodobý boj, jelikož je široce rozšířené a není snadno léčitelné. Zbavit se úplně 

tohoto parazita je bohužel prakticky nemožné a nebo s velikými a nákladnými obtížemi. Průjmy 

způsobené prvokem Cryptosporidium parvum jsou poměrně odlišné od ostatních patogenů a vyžadují 

specifickou léčbu. 

 

Spousta onemocnění, se kterými se běžně setkáváme, je vyvolána přemnožením škodlivých bakterií, které 

mohou být poměrně efektivně usmrceny pomocí antibiotik. Prvoci ale za normálních okolností na tyto 

látky nereagují. Dalším častým patogenem u skotu jsou viry, na které obvykle antibiotika také nepůsobí. S 

virovými infekcemi musíme bojovat spíše formou preventivní vakcinace (respirační onemocnění jsou toho 

dobrým příkladem). Proti kryptosporidióze ovšem neexistuje efektivní vakcinace, jelikož vakcíny účinně 

fungující proti prvokům je velice těžké vyrobit.   

 

Oocysty (vajíčka) kryptosporidií jsou běžně vylučována spolu s výkaly telat již od 5. dne věku až do 3.-4. 

týdne života. Telata mohou být napadena a šířit vajíčka do postředí, aniž by sama vykazovala klinické 

příznaky onemocnění. Vysoká míra infekce (velký počet prvoků) vede k závažnému poškození střev a 

těžkým průjmům. 

 

Oocyty se mohou rychle rozšířit z jediného nakaženého telete a kontaminovat prostředí, včetně krmiva a 

vody. Netrvá dlouho, než patogen infikuje další zvířata na celé farmě. Nejčastější forma přenosu je z telete 

na tele, ale občas dojde i k nakažení člověka. 

 



Při obvyklé časové křivce nakažená telata vylučují ve výkalech oocysty zhruba 3-4 dny po prvotním 

napadení parazitem, avšak výjimečná není přítomnost vajíček i ještě 10. den po nakažení. Po skončení 

infekce končí i šíření oocyst. Dospělé krávy nejsou chronickými přenašeči tohoto prvoka - v případě vyvinutí 

kryptosporidiózy u člověka proto víme, že onemocnění přišlo od styku s telaty.  

 

Existuje efektivní léčba? 
Přesný způsob, jakým kryptosporidie poškozují tenké střevo, je složitý a není dodnes zcela pochopen. 

Nicméně víme, že parazit napadá střevní klky, které lemují epitel a zprostedkovávají absorpci tekutin a živin 

do krve. Po napadení není tenké střevo schopné efektivně vstřebávat živiny a dochází k rozvoji průjmu. 

Telata jsou letargická, odmítají pít mléko a vyvíjí se u nich stále závažnější dehydratace. Průjmy trvají 

několik dní, dokud imunitní systém infekci neodstraní - teprve poté se může střevní epitel zotavit a obnovit 

svoji funkčnost.  

 

Diagnóza kryptosporidiózy je poměrně jednoduchá, jelikož oocyty můžeme dobře vidět pod 

mikroskopem. Veterinář farmy by tak neměl mít problém po odběru vzorku stanovit, zda je příčinou 

onemocnění tento parazit. Asi nejčastěji pokládaná otázka míří k tomu, jak toto onemocnění můžeme léčit. 

Bohužel na to stále nemáme uspokojivou odpověď.  

 

V Evropě je zaregistrován lék halofugionin (pozn. překladu - komerčně prodáván v ČR nejčastěji jako 

Halocur) pro prevenci kryptosporidiální infekce a podává se rutinně prvních 7 dní života. Některé studie 

ukázaly, že používání halofugioninu může mít pozitivní efekt na průběh průjmů a nižší množství šířených 

oocyst. Jiné studie naopak zaregistrovali velice nízký efekt a nebo dokonce žádný. 

 

Ve  jedné studii provedené na býčcích nebylo zjištěno žádné zlepšení v ohledu prevence či samotné léčby 

průjmů mezi kontrolní skupinou a skupinou, které byl podáván halofugionin. Bylo zde ale pozorováno 

výrazně nižší množství vylučovaných oocyst. Parametry jako množství přijatého mléka, denní přírůstky a 

věk při odstavu byly u obou skupin stejné. Ačkoliv může být používání tohoto přípravku efektivní v redukci 

oocyst, tak dle této studie k samotnému zlepšení průjmů nedocházelo.  

 

Bylo provedeno i několik pokusů vyrobit vakcínu pro kontrolu infekce Cryptosporidium parvum, ale žádná z 

nich nebyla konzistentně účinná. Během těchto studií byla podávána suchostojným kravám živá, 

inokulovaná vakcína a telata dostávala přídavek produktu do kolostra - obojí bez efektu. 

 

Intenzivní elektrolytová terapie a prevence 
Léčba by v podstatě měla spočívat v intenzivní elektrolytové terapii, která udržuje telata zavodněná. 

Tato metoda může mít velice uspokojivé výsledky, pokud se nepotýkáme s abnormálně silnou infekcí. 

 

Vzhledem k tomu, že neexistují účinné vakcíny pro prevenci kryptosporidiózy a žádné specifické léky, které 

by byly schopné prvoka uvnitř těla usmrtit, tak je tou jedinou a nejlepší možností dobrý management. 

Precizní sanitace a čistota jsou klíčem pro minimalizaci tohoto onemocnění. Jakmile již ale dojde ke 

kontaminaci prostředí, tak je velice těžké se ho úplně zbavit. 

 

Existuje několik doporučených opatření: 

1. Zajistěte kravám čisté a suché porodní prostředí. Tele po narození okamžitě oddělte od matky. 



2. Ujistěte se, že telata dostávají dostatečné množství kvalitního a čistého kolostra. Přestože toto 

opatření samo od sebe není prevencí kryptosporidiózy, tak ale s jistotou pomůže v prevenci rozvoje 

sekundárních patogenů, jako jsou viry a bakterie, které průjmy ještě více zhoršují. 

3. Dodržujte striktní sanitační protokoly všech krmících pomůcek (láhve, kbelíky, dudlíky). 

4. Používejte vhodnou dezinfekci při čištění boxů pro telata. 

5. Oddělte co nejrychleji nakažená telata od zdravých. 

6. Krmte nemocná telata jako poslední ze všech, aby se předešlo zavlečení infekce na podrážkách bot 

a krmících pomůckách. 

7. Naučte se rozpoznat průjmy rychle a co nejdříve začněte s elektrolytovou terapií.  

 

Přestože kryptosporidióza představuje jednu z nejčastějších onemocnění, její následky mohou být 

minimalizovány. 

 

Zdroj: Smith, G. Staying ahead of crypto. 2010. Hoard's Dairyman. 

 

Překlad a doplnění: Ing. Tomáš Novotný 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zaujal vás tento článek? Mnoho dalších naleznete volně na našem webu. 
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NABÍDKA MTS 
PREVENCE I ŘEŠENÍ PRŮJMOVÝCH ONEMOCNĚNÍ 

 
 

    - tekutý elektrolyt vyrobený na základě rozsáhlé studie 
 
 složení postaveno tak, aby splňovalo všechna doporučení rozsáhlé, nekomerční studie 

 kvalitativní špička na trhu za jedinečnou cenu 56 Kč/denně (nikoliv na jednu aplikaci) 

 jednoduchá příprava bez nutnosti složitého rozmíchávání a se zkrmením beze zbytku 

 aplikace pouze 1x denně šetří vynaložený čas i náklady 

obsahuje vysoké množství energie, minerálů a vhodná alkalizační činidla - propionát a acetát sodný 

krmení ve vodě i mléce bez omezení - osmolalita nepřekračuje doporučované rozmezí odborníků 

 

 

 

    - vysoce chutný elektrolyt ve formě šumivých tablet  

 

nejjedodušší a nejrychlejší forma podání elektrolytů - šetří čas i práci ošetřovatelů telat 

obsahuje více zdrojů energie a hlavní minerály pro doplnění chybějících tekutin a živin  

speciálně navržená příchuť pro mléčná telata 

jednoduché a jasné dávkování bez nutnosti odměřování či složitého rozmíchávání 

 

 

 

    - probiotika nejvyšší kvality pro zdravé a efektivní trávení 
 

zdroj vysoce kvalitních, koncentrovaných probiotik rodů Enterococcus a Bacillus 

obsahuje trávicí enzymy a antioxidanty pro podporu imunitního systému 

specializovaný protein udržuje zdravý trávicí trakt a zabraňuje přemnožení patogenů 

prokazatelně urychluje rozvoj bachorových papil pro efektivnější a vyšší příjem krmiva 

lépe narostlá a odolná telata připravená na odstav na rostlinnou stravu 

podávání probiotik po průjmovém onemocnění urychluje zotavení a návrat k příjmu potravy 

 


