VASIKA KÕHULAHTISUSE RAVIJUHIS
Koostas: Kerli Mõtus, DVM, PhD

Esimesel elukuul põhjustavad vasikate kõhulahtisust lisaks jootmisest tingitud teguritele erinevad nakkushaigused. Mitmed
haigustekitajad võivad esineda üheaegselt. Liigne antibiootikumiravi võib samuti põhjustada vasikate kõhulahtisust, sest
soolestiku normaalmikrofloora tasakaal on rikutud. Mitmed kõhulahtisust põhjustavad haigustekitajad esinevad vaid teatud
vanuses vasikatel:
Vasika vanus päevades (peamine haigestumise algusaeg)
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E. coli (bakter)
Salmonella spp(bakter)
Krüptosporidioos
(ainurakne parasiit)
Koronaviirus
Rotaviirus
Eimerioos
(ainurakne parasiit)

Kõhulahtisuse ravi üldpõhimõtted
1) kõrvaldada kõhulahtisuse tõttu tekkinud vedelikukadu ja organismi happeline seisund (elektrolüüdilahused, millesse on
lisatud bikarbonaate/atsetaati);
2) toetada vasika soolestikus elavat mikrofloorat ja soolestiku limaskesta (probiootikumid, söepastad, linaseemne keedis jne);
3) vasika palaviku ja halva enesetunde korral manustada talle põletikku, valu ja palavikku alandavaid ravimeid;
4) antibiootikumiravi on lubatud kasutada vaid bakterite poolt põhjustatud kõhulahtisuse diagnoosimise ja
antibiootikumitundlikkuse määramise järel. Esmase valikuna valib loomaarst trimetoprim-sulfadiasiini või amoksitsilliini
süstepreparaadi ning väldib kinoloonide kasutamist.

Tegevusjuhis vasika kõhulahtisuse avastamisel
Vasika haigestumisel kõhulahtisusse palu loomaarstil võtta roojaproovid kõhulahtisust põhjustavate haigustekitajate
kindlakstegemiseks. Antibiootikumiravi määrab loomaarst.
Antibiootikumiravi tohib teha ainult siis, kui kõhulahtisust põhjustab bakternakkus ning vasika üldseisundis esinevad
olulised häired (nt palavik). Väldi suukaudseid antibiootikume, sest see häirib tugevalt soolestiku normaalmikrofloorat
soodustades kõhulahtisust. Uute haigusjuhtude vältimiseks tuleb karjas kasutada kõhulahtisuse vältimise ja tõrje võtteid.
Vastavad soovitused annab loomaarst.
Ühel või mitmel vasikal on kõht lahti!
Vasikas imeb ise, on ergas ja seisab püsti?
Jah

Kutsu loomaarst proovide võtmiseks.
• Jätka piimajoogi andmist!
• Kaks kuni kolm korda päevas (vähemalt 30-60
minutit enne või pärast piimajoogi jootmist)
anna vasikale elektrolüüdilahust (2 l korraga).
• Toeta vasikat probiootikumidega, söepastaga.
• Antibiootikumiravi EI TEHTA enne, kui
proovivastustega on kinnitatud bakternakkus
või kui üldseisund halveneb oluliselt!

Ei
Vasikas on loid. Imemisrefleks on
nõrk või puudub. Silm on “aukus”.
Kutsu kiiresti loomaarst!
Loomaarst teeb:
• Võtab proovid haigustekitajate tuvastamiseks.
• Manustab veenisiseseid vedelikke ja toitelahuseid.
• Manustab põletiku- ja valuvastaseid ravimeid.
• Alustab antibiootikumiravi (esmavalik on sulfa/
trimetoprim või amoksitsilliin).
• Annab edasised ravijuhised.
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