
Artykuł przeglądowy

Mastitis u cielnych iałówek
EDWARD MALINOWSKI, ANNA KŁOSSOWSKA

Zakład Fizjopatologii Rozrodu iGruczołu Mlekowego Państwowego lnstytutu Weterynaryjnego,
Al. Powstańców Wlkp. 10, 85-090 Bydgoszcz

Malinowski E., Kłossowska A
Mastitis in pregnant heiłets

This article contains some information about J":ffiTaregnant heifers and primiparous .o*.. rłr.'i..-
centage of clinical mastitis diagnosed shońly after parturation increased significantĘ during the last yearo.
Infections of udders took place during the prepartum peńod or even before breeding. St*phylococcus &ufQu§;
coagulase negative staphylococci, streptococci and Actinomyces pyogenes are the main etiological agents. Ań,,
increase in the incidence of clinical mastitis in the herd, a decrease in the bulk milk somatic cell count, artd an
increase in the mean milk yield of the herd were associated with an increased risk for clinical mastitis in
heifers. The increase in age of first calving and calving in the late spring or in summer were also risk factors.
The efficacy of treatment is often low because the diagnosis of the disease comes too lateo that is just after
calving. Intramammary infusions of dry*cow antibiotic preparations 12 - 10 weeks prepartum or even later
resulted in high cure rates of existing infections. This method also shows protection against §ummer mastitis.
The pregnant heifers were immunised with attenuated or inactivated Staphy,lococcu§ aur€E§ and §treptococ-
cus spp.tells. The effectiveness of vaccines in decreasing the incidence oiinfuctio.rs caused by S. auróus was
stated. It is also known from literature that adequate zoohigienic conditiohs protect heifers agains_,t,,infections
and mastitis.
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Zapalenla gruczołu mlekowego cielnych jałówek
staj ą się cor az w ażniej szym problemem zar ów no z le -

karskiego, j akteż ekonomicznego punktu widzenia (1,
31, 39, 5I). Zmtany w wymieniu, często juz nieod-
wracalne, Tozpoznawane sąbowiem z reguły po poro-
dzie. Odsetek klinicznych postaci mastitis u jałówek
(pierwiastek), które wymagały leczenia w ostatnim
tygodniu ciĘy i pierwszym laktacji wzrósł w Finlan-
dii trzykrotnie w ciągu 9 lat (31). Na rosnącą często-
tliwość zapaleń zwracająuwagę takżę inni autorzy,
Według Nickersona i wsp. (33) zapalenia grrrczołu
mlekowego u jałówek okazały się problemem duzo
większym, niż powszechnie sądzono w USA. Z dużę-
go odsetka próbek mleka (wydzieliny) pobrany ch bez-
pośrednio po porodzie izolowano chorobotwórcze bak-
terie. Oliver (36) wykazaŁ infekcje w 19,4%o ćwiartek,
Miltenburg i wsp, (29) w 3I,9oń, a Coffey i wsp. (6)
nawet w 40-670ń próbek mleka ćwiartkowego.

Gzynniki etiologiczne

Zbadań Myllys i wsp. (30) wynika, że czynnikami
etiologicznymt zapaleń gruczołu mlekowego pierwia-
stek fiałówek) były gronkowce koagulazoujemne (Co-
agulase Negative Staphylococci-CNS), a wśród nich
S. simulans, S. hyicus, S. xylosus, S. chromogenes,które
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łącznte stwierdzono w 57,8Yo zakażonych ćwiartek.
Staph. aureus wykazywano w 20,Ioń przypadków,
p aci orkowc ę b ęz ldziaŁl S t r a g a l a c t i a e w I I,3oń przy -

padków oraz inne bakterie w 10,8%. Podobne gatunki
bakterii izolował Meer i wsp. (27), atakżę Aarestrup i
wsp. (1) oraz Fox i wsp. (8). Miltenburg i wsp. (29)
badąąc pierwiastki w pierwszym miesiącu laktacji
wykazywali w wydzielinie zapalnej E. coli (16,90ń),
Staph. aureus (I4,4oń), Str. uberis (II,9Yo), Str. dysga-
lactiae (8,9oń), CNS (4,3%), Str. agalactiae (7,8oń). Z
kolei Coffey i wsp. (6) * przeważającym odsetku
stwierdzali Staph. epidermidis t Cor bovis, a Teale i
wsp. (55) najczęściej izolowali P. haeryolytica.

Do zakażeń gruczołu mlekowego dochodzi zręgu-
Ę jeszcze przed uzyskaniem doj rzałości płciowej . Nic-
kerson i wsp. (33) stwierdzili bakterie w gruczołach
97oń jałowek w chwili krycia, aprzeważały gronkow-
cowe, z dużymudziałem Staph. aureus, Owens i wsp.
(43) odnotowali 2l3 zakażonych ćwiartek na I2-I4
tygodni przed porodem, a Fox i wsp. (8) wykazali in-
fekcj e w granicach 3 6,8 -49,zYo u jŃów ek będących w
ostatnim miesiącu ciązy. W części przypadków zaka-
żenia wywoŁane przez Staph. epidermidis i inne CNS
ulegaĘ samoistnej eliminacji w okresie porodu (8, 39).
Utrzymywały się jednak paciorkowce (Str. dysgalac-



tiae) t gronkowce złociste (1), Infekcje, do których
doszło w czasie pierwszej ciąży stanowtĘ przyczynę
obniżonej mleczności i podwyzszonej liczby komó-
rek w 1 ml mleka (33, 59).

S zcze góInie wazne znaczęnlę maj ą zakażenia sp o -

wodowane przez A. pyogenes, które prowadządotzw.
summer mastitis (letnie zapalente wymienia). Zapale-
nie w okresie ciĘy ma ostry ciężktprzebteg i niekie-
dy kończy się zejściem śmiertelnym. W chwili bada-
ntazwierzęcia, co najczęściej ma miejsce jużpo poro-

).Ptzyczyny,
przedstawio-
). Choroba ta

powoduje w Anglii i Walii straĘ sięgające 6 220 000
funtów rocznie (15).

Gzynniki splzyiaiące

P rob 1 e m zap a\eń gruc zohl ml ekowe go j ałówek ro z -

szerza się wraz ze wzrostem potencjalnej zdolności

wydajnością (31). Waage (57) do czynników ryzyka
zaltczawzra staj ąc ą wydaj no ś ć stada, sp adaj ąc ą liczb ę
komórek w mleku zbtorczym z tego stada oraz wzra-

który nosi nazwę oedema uberis. Etiologia i patoge-
neza tego stanu chorobowego nie są jasne. Oprócz
nadmiaru potasu i sodu w paszy (26,32), gwahow-
nych e-

ronu a-

ny je e-

nu (28), Dane odnośnie występowania t patogenezy
o edema ub eri s wr az zmetodami leczenia przedstawio-
no w innym opracowaniu (5a).

Stan zapalny jest efektem współistnienia i współ-
działaniaco najmniej dwu grup czynników, tj. 1) wy-
sokiej presji infekcji, na co składa się silnie zakażonę
środowisko i skóra wymienia oraz 2) osłabieniu lub
niewystarc zające1 sprawności sił obronnych (65, 66).

W jednym i w drugim przypadku decydujące znaczę-
nie maj ą warunki środowiskowe (7). Silnie zakażone,
brudne legowiska, jakteżbłoto i kaŁużę nawybiegach
i pastwiskach są rezerwuarem drobnoustrojów z gl:u 

.

py ,,environmental pathogenes", takich jak E coli i
Ś r. u b e r i s . Żr o dłęm b akteri i nazy w any ch zakaźny mt
(contagious pathogens) ,tj. Staph. aureus i Str. agalac-
tiae sąkrowy dorosłe, z którymi przebywającielne ja-
łówki (47 ,53), jama ustna jałówek w przypadkach tzw.

samozdajania się (18, 47),atakze skóra zwterząt(47).
Gronkowce złociste izolowano nawet zkeratyny ka-
nału strzykowego (56). W okresie letnim ważnę zna-
czentę mają muchy, które stanowią wektor zakażeń
Actinomyces pyogenes (14,22) oraz Staph. aureus (44).

Podstawową rolę w obronie gruczołu mlekowego
przed infekcją pełnią granulocyty obojętnochłonne i
makrofagi (I2, 63, 65 ). Do sprawnej fagoclĄozy, oprocz
opsonin, konieczne są zarówno reaktywne metabolity
tlĆnu (3, 12), które powstają w trakcie ,,respiratory
burst", jak też obecność antyoksydantów. Taką funk-
cję spełniająbetakaroteny, witaminaB oraz selen. Przy
niskim poziomie tych składników osłabieniu ulega
zarownó pochłanianie drobnoustrojów, jak też zdol-
ność do ióhtrawienia(I2,16, 18, 61). Należymieć na

uwadze, że w końcowym okresie ciĘy spada produk-
cj a anionorodnika ponadtlenkowego (8). Supresyjnie
oddziaĘwuje progesteron, który osłabia zdolność gra-

nuloclów i makrofagów do efektywnego zabijania(9,
45,47). Do tego dochodzi naturalny wzrost stężenia
końizolu, na co często nakłada się stres, zwiększając
dalsze uwalnianie sterydów nadnerczowych (63), któ-
re działajątmmunosupresyjnie, między innymi na dro-

dze inhibicji niektórych cytokin (49). Wskutek supre-
sj i spowodowanej przezhormony kory nadnerczy.osła-
Uleńiu ulega system obrony komórkowej, funkcjonu-
jący w zasuszonym gruczole mlekowym (Ą5, 64).

Warto dodać, że komórki fagocyfujące pochodzące od
chorych zwierząt cechują się słabszą zdolnością do

efektywnej fagocytozy (I2, 25).

Profilaktyka i leczenie

Skala problemu zakażęńi zapaleńwymienia u jałó-
wek wymaga przeciwd ziałania, które opiera się na pro-
filaktyce i leczeniu. Na podstawie piśmiennictwa wy-
odrębnió można następuj ące kierunki dzińań: 1 ) pro-
filaktyka i terapia w ostatnim trymestrze ciĘy przy
ttżyctu preparatów antybiotykowych, 2) stosowanie
dodatków paszowych, 3 ) higien tczne utrzymywanie
zwterząt oraz 4) szczęplęnta ochronne.

Wielu autorów wykazało przydatność dowymienio-
wych preparatów an§bioĘkowych przęzrtaczonych do
stosowania u krów w okresie zasuszenia (dry cow the-
rapy). Preparaty te podawano jałówkom w różnych
fazachciązy. Owens (41) odnotował eliminację zarów-
no infekcji naturalnych S|aph. aureus, jakteżzakażęń
sztlcznych. Ten sam autor w innym doświadczeniu
wykazał skute czno ś ć się gaj ąc ą 9 6 - I 00% prep aratów



zaw ler aj ących c e fap irynę lub p ołąc zenia p eni cyl iny z
nowobiocyn ą (:42, 43 ). Ochronny wpływ po stępowa-
nia typu DCwykazaIttabę van Os i wsp. (4}),którzy
przeprowadzili badania terenowe na 700 jałówkach.
Zkolęi Oliver i wsp. (37) wykazali skutecznośćIęcz-
ni c zo -pro fi lakty czną antybiotyków p odanych na 7 dni
przed wycieleniem, atakże w innym doświadczeniu
na 14 dni przed spodziewanym porodem (38). Stoso-
wanie preparatów DC (o przedłużonym działaniu) w
okręsie zbliżającego się porodu zagrażajednak obec-
nością antybiotyków w mleku (38). Nikerson i wsp.
(33) stosowali leki ,,dry cow" na 45 dni przed spo-
dziewanym porodem. Autorzy ci uzyskali nie tylko
wyraźne ograniczenie występowania zapaleń po po-
rodzie, alę takżę korzystny wpływ na ilość i jakość
mleka. Pierwiastki z grup doświadczalnych cechowa-
ł s i ę wy ższą o I )Yo wydaj no ś c ią or az niższą zaw ar -

tościąkomórekprzez okres 2 miesięcy po wycieleniu.
Korzystny wpływ w z ap ob i e g anlu zat owno zap ale -

niom, jakteż oedema uberis, przyniosło wzbogacanie
paszy witaminąE i selęnem lub podawanie witamin i
pierwiastków śladowych w formie iniekcji (7 ,34, 52,
62). Hidiroglou i wsp. (13) sugerują że suplementa-
cja paszy tokoferolem prowadzi do wzmozenia bój-
czej aktywności granulocytów, przy czymnie docho-
dzi do uszkodzenia fagolizosomu i tkanek. Niektórzy
autorzy poddają jednak w wąĘliwość celowość sto-
sowania betakarotenu (58) lub selenu (5).

Większość autorów zalęca higieniczne utrzymanie
pomieszczeń i pastwisk, odpowiednie żywienie pod
względem energety czno-białkowym i witaminowo-
-mineralnym, oddzielenie cielnych jałówek od krów
mlecznych i cieląt, zwalczanię owadów, a także za-
kładanie vządzeń przeciw samozdajaniu się jałówek
(I4, 18, 51, 52), Dezynfekcja strzyków przy użyciu
preparatów zawierających chlorheksydynę, jod lub
inny składnik aktywny chroni gruczoł mlekowy krów
przedinfekcjącontagious pathogens (2). Oliver i wsp,
(39) podobne postępowanie proponują w odniesieniu
do j ałówek. D ezynfek cj a p ozw ala na likwidacj ę drob -
noustrojów znajdujących się na skórze strzyków, szcze-
gólnie w okolicy ujścia kanału strzykowego. Jałówki,
które wykazaĘ naskórze strzyków obecność gronkow-
ca złocistego były 3 ,3 razy bardziej narażonę na zapa-
lenie gronkowcowe po porodzie (6).

Profilaktyka swoista przy użyciu szczepionek ma
przede wszystkim na celu niedopuszczęnie do zaka-
żeń gronkowcęm złocistym. W odniesieniu do tego
właśnie drobnoustroju odnotowano ochronny wptyw
szczepionek podawanych dwukrotnie w okolice nad-
wymieniowego węzła chłonnego lub też domięśnio-
wo/podskórnie (okolice szyi), Szczepionki zawterały
inaktywowane otoczkowe i bęzoto czkowe gronkow-
ce, ich toksyny orazróżnę adiuwanty, Ochronne dzia-
Łanie w y r ażało s i ę p on ad dwukrotny m zmniej szen i em
zakażeni zachorowań widocznych po porodzie. Przy-
datność takich szczepionek u jałówek stwierdzili Gi-

raudo i wsp. (10), Watson (59) oraz Nordhang i wsp.
(35). Jednak tak wysokiej skuteczności ochronnej nie
o dnotowano po z asto s owaniu szczep i onk i zaw ier aj ą-
cej antygenypaciorkowcowe (4, 21). Nie udało się tez
opracować swoistej szczepionki chroniącej przedA. py-
ogenes (35), Na ciekawe zjawisko związane ze stoso-
waniem s zczep ionk t zaw ier aj ącej antygeny gronkow-
ca złocistego zwrócili uwagę Watson i wsp. (60). Po-
legało ono na spadku klinicznych postaci mastitis na
tle S t aph. aureus o 26,30ń przy w zr ościę tabe o 26,3Yo
przypadkow wywołanych przez Str. uberis. Warto
wsp omnieó o słabych efektach profi laktyc zny ch zw ię
zanych zużyciem szczepionek nieswoistych (7 , 66),

W leczeniu zapaleń wykazanych bezpośrednio po
porodzie zastosowanie mogą mtęó zarowno antńio-
Ęki podawane dowymieniowo jakteZ ogólnie, co w
szczegolności dotyczy mastitis wywołanych przez
A. pyogenes t Staph. aureus (24).

podsumowanie

Stany zapalne gruczołu mlekowego jałówek, nie
tylko te związanezA. pyogenes, w sposób trwaĘ ogra-
ntczajątchmleczność. Badania histologicznę zakażo-
nych gronkowcami ćwiartek wymienia nie krytych ja-
łówek wykazały znacznąredukcj ę nabłonka wydziel-
ntczego (33), Każdy stan zapalny, nawet skutecznie
Ieczony, przy czynia się do nieodwracalnych zmian w
obrębie tkanki gruczołowej (50, 56). W przypadku ja-
łówek ważne znaczenie ma fakt dfugiego, często na-
wet kilkumiesięcznego, utrzymywania się infekcji, co
prowadzi do duzego natężenia zmian. Następstwem
mastitis jestmiędzy innymi nierówna wydajność ćwiar-
tek, a w konsekwencji nieprzydatność pierwiastek do
doju mechanicznego. Jednym ze skutków przebytego
zapalenta jest też przedwczesne, zwiększone brako-
wanie pierwiastek. Należy przy tymmieć na ltwadze,
że dopiero pod koniec drugiej laktacji zwracają się
koszty inwestycyjne zwlązane z wyhodowaniem ja-
łówki, anajwyższy tzw. czysty zysk mozliwy jest do
uzyskania pod koniec 5 laktacji (I7 , 53). Nie bez zna-
częniajest też fakt, że stany zapalnę i zmtany poza-
palne w obrębie gruczoŁumlekowego jałówek cielnych
stanowią j e dną z pr zy czyn trudno ś c i w o c enie r zę czy -
wistego postępu genetycznego.

Z danychpiśmiennictwa wynika,że mastitis u jałó-
wek jest między innymi odbiciem ich potencjalnej
wydaj no ści mlecznej, a w tym kierunku zmierza prze-
cież hodowla. Ze względu na skutki tych zapaleń w
wielu kraj ach podejmowano badania monitoringowe,
przeprowadzono też wiele doświadczeń nad rożnymi
aspektami terapii i profilaktyki. W Polsce nie jest zna-
na skala problemu, brak jest tez opracowań dotyczą-
cych leczenia i zapobiegania. Badania Krzyzanowskie-
go i wsp. (20), Kotowskiego (I9) oraz Grajewskiej i
wsp. (1 I) zasy gnalizowały jedynie występowanie
zmlanzapalnychipozapalnychorazinnychnieprawi-
dłowości w wymieniu cielnych jałówek lub pierwia-



stęk. Z obserwacji własnych autorów tej pracy wyni-
ka, że obrzęki charakterysĘczne d|a zapdreń ostrych
or az zwłóI<rti eni a i zantkt typ owe dl a pro c e su pr zewle -

kłego, atakże zmiany w makroskopowym wyglądzie
wydzieliny wr az z obecno ścią drobnoustroj ów wystę-
pująu około 20,25% krów wycielonych po razpierw-
szy ntezależnie od oedema uberis,
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Sporadyczne nieropne zapalenie opon mózgowych, mózgu i rdzenia kręgo-

wego (MEM) często występuje u bydła w Szwajcarii. Przeana]izowano 5I przy-

padków MEM w okresie 10 lat ce]em ustalenia etiologii tej choroby. Trzy przy,

padki charakteryzowało wokółnaczyniowe ziaminiakowate zapaleniemózgtl,zaś

w 48 przypadkach występowało rozsiane nieropne zapalenie mózgu, któremu

towarzyszyły daleko zaawansowane zmiany w neutonach. Silne zwyrodnienie

neuronów hipokampa stwierdzono w l0 przypadkach, zaś zwyrodnienie komó-

rek Purkyniego móżdżktl tt II zwierząt. U 48 krów występowały obj awy neuro-

logiczne o charakterze podostrym lub chronicznym. Zakażęnie ch'Iamydiami

wykluczono testem PCR, testem immunochemicznym wykluczono zakażenie

wirusem wścieklizny i choroby bornajskiej oraz wirusem kleszczowego euro-

pejskiego zapalenia mózgu. W mózgu 4 krów występowały komórki, które zna-

kowano przy pomocy przeciwciał specyficznych dla antygenów paramyksowi-

nlsów' 
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