
 

 

 

 

 
 

Část 1: Tajemný mikrobiom vládne nad zdravím telat 
Péče o mikrobiom je stejně důležitá, jako péče o tele samotné 
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Zaměření na zdravotní stav novorozených telat 

 

Úvod 
V poslední době se do povědomí širší veřejnosti dostává více pojem mikrobiom. Především se tak děje díky 

studiím, které vysvětlují vývoj a klasifikaci lidského mikrobiomu a jeho efektů na naše zdraví. Odborné 

práce ukázaly, že rozvoj mikrobiomu již v brzké fázi lidského života má vliv na zdraví - např. na alergie, 

astma, kolitidu nebo diabetes 1. typu. Hraje také obrovskou roli při přirozeném vývoji obranyschopnosti 

trávicího prostředí a sám zamezuje množení různých patogenů. Dnes je již dobře známo, že existuje tzv. 

encefalo-enterická osa mezi mozkem a střevy člověka, která se podílí na rozvoji závažných depresivních 

poruch. To, že nějaké mikroorganizmy v našem břiše rozhodují o tom, zda budeme mít deprese, zní až 

neuvěřitelně, nemyslíte? Je tomu ale tak... 

 

Stále intenzivnější studium lidského mikrobiomu přináší nové a překvapující informace o tom, jak velký vliv 

mikrobiom má na naše zdraví, výskyt onemocnění i duševní pohodu. Je zřejmé, že hlavním cílem výzkumu 

je zjistit, jakými cestami můžeme povzbudit správné založení a rozvoj mikrobiomu, jakož i způsoby, jak jej 

upravit nebo regulovat a zajistit tak maximální přínos pro celkové zdraví - tělesné i duševní. 

 

Přežvýkavec a jeho mikrobiom - jeden bez druhého být nemůže... 
Ruku v ruce došlo k nárůstu výzkumu prováděného na mikrobiomu i u jiných živočišných druhů, včetně 
přežvýkavců (pozn. překladu - ve skutečnosti byl mikrobiom přežvýkavců studován mnohem intenzivněji již v 
minulosti, na rozdíl od lidí, kde zažívá opravdovou revoluci až teď). V naprosté většině případů je 
gastrointestinální trakt telat v podstatě úplně sterilní až do samotného okamžiku narození. Proces 
kolonizace začíná okamžitě během porodu, když tele prochází vaginálním kanálem. Osídlování střevního 
traktu je velice rychlé - začíná zpravidla aerobními bakteriemi (Streptococcus a Enterococcus), které 
spotřebovávají dostupný kyslík ve střevech, což pomáhá vytvořit anaerobní prostředí. To je nezbytné pro 
kolonizaci prvních "přísných anaerobů" v gastrointestinálním traktu, jakými jsou Bifidobacterium a 
Bacteroides. 
 



Existuje mnoho faktorů, které mají hlavní vliv na vývoj mikrobiomu u mladého telete. Některé pocházejí 
přímo z matky, jiné z prostředí, do kterého se tele narodí. Další přímo z kolostra, různých typů krmiva, z 
časné expozice patogenů a z použití antibiotik. Kolonizace celého trávicího traktu, včetně ještě 
nevyvinutého bachoru, probíhá velice rychle, přičemž zde dominantní roli hrají především anaerobní 
bakterie, které můžeme nalézt v plně rozvinutých koloniích již druhý den života. Anaerobní bakteriální 
populace v samotném bachoru jsou pevně usazené a stabilní během prvních 7 dní. Anaerobní houby a 
methanogeny (bakterie produkující metan) se začínají objevovat kolem 8-10 dnů věku, protozoa (prvoci) až 
přibližně 15 dní po narození. Mikroflóra ve stále ještě nefunkčním bachoru je tak založena již velice brzy, 
ovšem s postupujícím časem se dále významně proměňuje a nikdy není úplně stabilní. 
 
Je tak zjevně nesmírně důležité pro zdraví novorozence si co nejdříve vytvořit silný a funkční mikrobiom 
ve střevním traktu, který může tele chránit před průjmovými onemocněními hned v počátcích života. 
Mikrobiom obsahuje dva základní typy organizmů. První typ se ukrývá v lumen (vnitřní části cév) střeva. 
Druhý typ je přichycen na sliznici. Střevní mikroorganizmy jsou důležité při zajišťování ochrany telete třemi 
různými způsoby. Prvním je samotné osazení střevní stěny probiotickými mikroby, kteří soutěží s patogeny 
o dostupné živiny a omezují jejich navázání se přímo na epitel střeva. Druhou cestou je stimulace slizniční 
vrstvy v produkci hlenu spolu se tvorbou IgA (imunoglobulinů typu A) a antimikrobiálních proteinů, které 
dále snižují invazivní schopnost patogenů dostat se do cévního systému hostitele. Třetí je nepřímá aktivace 
imunitní odpovědi v případě infekce.  
 
Plnohodnotná činnost výše popsané obranné činnosti mikrobiomu je vytvořena zhruba ve věku 3 týdnů, 
kdy je mucinová (slizniční) vrstva dostatečně vyvinutá. To vysvětluje, proč se s většinou průjmových 
onemocnění setkáváme na počátku života a frekvence průjmů postupně klesá s rostoucím věkem. O to 
důležitější je samotná práce a péče člověka během těchto prvních tří týdnů, kdy pomocí efektivních 
preventivních a léčebných protokolů můžeme výrazně snížit expozici novorozeného telete enterogenním 
patogenům.   
 
Krmení čistého, vysoce kvalitního kolostra co nejdříve po narození ukázalo významné zlepšení bakteriální 
kolonizace tenkého střeva během prvních 12 hodin života. Pokud bylo první krmení zpožděno o 6 až 12 
hodin, byla drasticky snížena schopnost bakteriální kolonizace zdravého a prospěšného mikrobiomu. 
Prokázalo se také, že krmení mlezivem má přímý vliv na vyšší poměr bakterií Bifidobacterium a nižší 
koncentrace E. coli. I z toho důvodu je včasnost podání mleziva velice důležitá spolu se zcela zásadní 
funkcí pasivního přenosu protilátek, zdroje esenciálních živin a obecného zajištění vývoje jedince.   

 

Antibiotika - dvakrát měř, jednou řež 
Další dva velmi důležité faktory pro rychlé vytvoření mikrobiomu jsou bakteriální zátěž v krmeném mléce a 
přítomnost antibiotik. Bylo prokázáno, že krmení nepasterizovaného mléka od nemocných krav má 
nepříznivý vliv na zdraví telat a výskyt nemocí. Takové mléko obsahuje vysoký počet patogenních bakterií, 
protože většina pochází od krav s klinickou mastitidou. Patogeny budou mít přímý vliv nejen na zdraví telat, 
ale i samotnou funkci a složení mikrobiomu. Jak již bylo zmíněno, mikrobiom hraje důležitou roli v 
udržování nezánětlivého prostředí, v omezování počtu patogenů, ale také výrazně podporuje protizánětlivé 
reakce imunitního systému v případě akutní patogenní situace.  
 
Pokaždé, když je normální střevní mikrobiota ovlivněna stresem, změnami krmiva, bakteriální infekcí, 
antibiotiky atp., vede to k tzv. dysbióze. To je výrazná změna ve složení mikrobiomu či jeho množství a 
funkci. Následkem je ztenčení hlenové vrstvy, nižší produkce antimikrobiálních proteinů a dalších 
imunitních faktorů (především cytokinů), které jsou nezbytné pro správnou funkci imunitního systému. 
Dysbióza také povede k rozšíření těsných spojení mezi enterocyty (buňkami epitelu střeva), což představuje 
vyšší riziko pro vnik patogenů do krevního oběhu. 
 



Tím nejjednodušším a nejběžnějším důvodem vzniku dysbiózy je použití antibiotik. Někteří lidé 
předpokládali, že mikrobiom je vůči ATB rezistentní a léčbou budou ovlivněny pouze patogenní organizmy. 
To byl ale velký omyl. Studie na lidech ukázaly, že kojící matky užívající antibiotika mají v mléce významné 
množství jejich reziduí, což má nepříznivý účinek na kvalitu zakládajícího se mikrobiomu kojeného dítěte. U 
skotu již není legální antibiotika přidávat do mléka/MKS, přesto se ale tento zákaz nevztahuje na krmení 
mlékem nemocných krav, které jsou léčeny pomocí ATB. Pasterizace nemá na neutralizaci antibiotik žádné 
účinky a tím pádem bychom se této praktice měli zcela vyhnout. 
 
Velice běžnou praxí je léčba průjmových telat perorálními antibiotiky. Přitom ty nejčastější patogeny, které 
působí průjmy v prvních dvou týdnech života, jsou viry a prvoci. Tyto organizmy na ATB nijak nereagují, a 
proto by se k léčbě takových případů neměla antibiotika používat vůbec. Jedinou výjimkou by byla 
indikace zvýšené teploty, což svědčí o tom, že se vyvíjí současně i respirační onemocnění a nebo se jedná o 
průjmy způsobené bakteriemi E. coli či Salmonella, na které ATB působí. Pokud se průjmová onemocnění 
objeví mezi 7.-14. dnem, tak většina těchto případů nebude vyžadovat terapii pomocí antibiotik. Ukázalo se 
dokonce, že pokusné podávání ATB zdravým telatům mělo za následek průjem způsobený dysbiózou. 
Jakmile přistoupíme k aplikaci antibiotik, musíme počítat s tím, že bude trvat 1-2 měsíce, než si zvíře obnoví 
normální mikrobiom. Negativní následky se projeví nejen na zdraví telete, ale i efektivitě růstu a 
odchovu.   
 
Mikrobiom telete se výrazně liší od dospělé krávy a mnohem častěji se mění a vyvíjí. Je to v přímé závislosti 
na častých změnách vnějších faktorů - změny krmiva, stres, onemocnění, použití antibiotik. Součástí 
programu dobrého managementu odchovu je zajištění dobrých okolních podmínek i systému krmení, který 
minimalizuje stresové vlivy. Konzistentnost krmení a aplikace ATB pouze v oprávněných a odůvodněných 
případech, to jsou důležité faktory pro udržení zdravého a efektivního mikrobiomu. Výsledkem je 
maximalizace zdraví a růstu telat, jakož i budoucí produktivita. 
 

 

Zdroj: Corbett, R.B. Prime the Pump. 2019. Bovine Veterinarian. 

 

 

Překlad a doplnění: Ing. Tomáš Novotný 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Zaujal vás tento článek? Mnoho dalších naleznete na našem webu. 
Chcete se podělit o své názory a zkušenosti? Přidejte si nás na Facebooku a komentujte! 

.mtssro.cz @mtssro info@mtssro.cz 
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Probiotika nejvyšší kvality pro podporu zdravého mikrobiomu 
Přidávání probiotik (živých bakterií) do krmiva je celkem běžnou praxí a téměř každá mléčná 

náhražka obsahuje bakterie rodu Enterococcus faecium. Probiotika obecně udržují vhodné 

podmínky v trávicím traktu, podporují zdravé trávení a zvyšují efektivitu konverze krmiva. 

Mají tak preventivní účinky, které snižují riziko rozvoje patogenních organizmů 

způsobujících průjmy. Většina chovatelů vnímá odchov mléčných telat jako vleklé období 

rostoucích nákladů, které za sebe začíná vydělávat až poté, co se jalovice poprvé otelí a 

produkuje mléko. Jakékoliv zvýšení nákladů na řešení "menších" problémů se zdá jako 

zbytečné a na farmách se tak obvykle sáhne do kapsy až v momentě, kdy je zdraví telat 

výrazněji ohroženo (nejčastěji průjmová a respirační onemocnění). Takto čistě ekonomické 

smýšlení má ale zásadní chybu - "nepočítá" s tím, že jakékoliv snížení genetického 

potenciálu jalovic během odchovu nenávratně omezuje jejich budoucí mléčnou 

užitkovost. Všechny negativní efekty se kumulují a neexistuje pro ně zpětný mechanizmus 

nápravy. Na bezpočtu studií a pokusů bylo zcela jasně doloženo, že prodělání byť 

sebemenšího zdravotního problému má negativní vliv na mléčnou užitkovost v dospělosti. 

Stresových okamžiků během prvních dvou měsíců života je hned několik a pouze jejich 

bezchybné zvládnutí je příslibem plné profitability odchovu. Udržení zdravého trávicího 

traktu a efektivního trávení potravy jsou klíče pro odchov bezproblémových jalovic, které 

lépe zvládnou odstav od mléka na rostlinnou stravu. 

Calf preRD je zdroj vysoce kvalitních, koncentrovaných probiotik nejen rodu Enetrococcus, 

ale především rodů Bacillus. Preventivní podávání během mléčného období prokazatelně 

urychluje rozvoj bachorových papil, což má za následek efektivnější a vyšší příjem krmiva, 

odstav lépe připravených a zdravějších telat. Podávání probiotik při zotavení po průjmovém 

onemocnění urychluje rekonvalescenci a návrat k příjmu krmiva. 

Investice do jakékoliv podpory telat během stresových událostí (ne pouze při průjmech) 

nezvyšuje náklady na odchov, ale naopak představuje cestu, jak předcházet rozvoji 

větších problémů, které se podepisují výrazně a nenávratně na profitabilitě odchovu, 

avšak především na zdravotním stavu jalovic a jejich budoucí užitkovosti. 

  

Hlavní přínosy: 

 koncentrované kolonie živých bakterií rodů Enterococcus a Bacillus subtilis a lichenif. 

 obsahuje trávicí enzymy a antioxidanty pro podporu imunitního systému 

 specializovaný protein udržuje zdravý trávicí trakt a zabraňuje přemnožení patogenů 

 

 Calf preRD je zdroj vysoce kvalitních a 
koncentrovaných probiotik pro bezproblémový odchov 


