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Summary

The p '' .o_n types of disinfectants and their efficacy for nd
dipping. , post-milking dipping is essential to mastitis',co tió
rine, chl quarternary ammonium compou
have bee - Research,has shown that dipping
gens. But:,it plays, smaller, roló in preventing those fro
favorab|e; one rnay periodically abstain from carr
A good,sanitizer,,should: 1) have a broad and rap

Głównądro gązakażenia wymienia jest kanał strzy- nurzeniu (kąlieli) każdego strzyka w płynie zawlęra-
kowy. Dlatego istotnym elementem zapobieganiama- jącym środek bakteriobój czy.Rozróżnia się dezynfek-
srlliJ jest deŻynfekcja strzyków w roztworach odpo- cję przeddojową (predipping) i podojową (postdip-
wiednio przygotowanych preparatów, co prowadzi do ping), Celem jest zniszczenie drobnoustrojów, które
eliminacji dróbnoustrojów, ktore stanowią potencjal- znajdują się na skórze strzyka. Skuteczny ,,postdip-
ny czynnik etiologiczny, W wielu krajach przyjął się ping" likwiduje też drobnoustroje w kropli mleka za-
anglojęzyczny termin,,dipping", który poleganaza- legającej wkanale. Tworzy sięprzytym,w za7eżnoŚct

Tab. l. Aktywność wybranych środków stosowanych do podojowej dezynfekcji strzyków
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Objaśnienia: * - skuteczność potwierdzona statystycznie wobec kontroli; ** - laurynowy, kaprowy, kaprylowy, mlekowy; *** -
podchloryn sodu, kwas podchlorawy, kwas chlorawy z dwutlenkięm chloru.



od składu i konsystencji użytego
płynu, pewien rodzaj aseptycznego
,,korka", co zapobiega penetracji bak-
terti ze środowiska do wnętrza wy-
mienia. Podoj owa dezynfekcj a strzy -
ków ma na celu ograniczenie zaka-
zeń wymienia w czasie, kiedy mię-
sień zwieracz nie zamyka jeszcze
kanału strzykowego, a nabłonek nie
wytw arza naturalnych składników
przeciwbakteryjnych, tj. w ciryu 2
pierwszych godzin po doju. Skut-
kiem dezynfekcji jest spadek liczby
bakterii na skórze wymienia, w jego
wnętrzu, a w konsekwencji także w
mleku surowym (2],28,39). Efek-
tywne środki dezynfekcyjne ograni-
czaj ązakażenia spowodowane przez
bakterie gramdodatnie, w tym Staph.
aureLls i Str. agalactiae (tab,I,2,3),

Podojowa dezynfekcja strzyków
należy do tzw 5-punktowego planu
zwalczania mastitis u krów (8, 9, 16,
19, 2l, 36, 37). Pozostałe elementy
to: dbałość o dobry stan techniczny i
higieniczny doj arki mechanicznej,
naĘchmiastowe leczenie klinicznych
postaci mastitis, eliminacja krów
opomych na terapię oraz podawanie
prep aratów antybiotykowych każdej
krowie wchodzącej w okres przed-
porodowego zasuszenia (dry cow
therapy). Pełna realizacjatego planu
doprowadziła w wielu krajach do
zdecydowanego o gran iczęnta zap a-
leń wywoływanych ptzeztzw, pato-
geny zakaźne, tj. Staph aureus t Str.
agalactiae (8, 16, 19). Kąpiel strzy-
ków uważana jest ptzez niektórych
za najważniejszy składnik w/w pla-
nu (25, 31, 32,40). Rygorystyczne
wykonywanie zabiegu prowadzi do
spadku liczby komórek w mleku
(tab. a) ntęzależnię od zapobiegania
infekcji (26, 40). Podojowa dezyn-
fekcjajest coTaz szerzej praktykowana w naszym kra-
ju. Pewien niepokój bldzijednak niezgodny z prze-
znaczeniem sposób wykorzystywania niektórych
związkow chemicznych.

Do praktyki wprowadzono wiele preparatow roż-
niących się składnikami aktywnymi, ich stęzeniem oraz
kompozycj ą podłoża. Wykorzystywane są głównie
połączentajodu (5, 6, 11, 20, 29, 30, 33, 34), chloru
(4, J,33-35), kwasy organiczne (3, 11), pochodne
kwasu dodecylosulfonowego (2, 12,13, 33), czwarto-
rzędowe zasady amoniowe (26,33,39) i chlorheksy-
dyna ( 6, 20, 3 I), Wykaz środków przeciwbakteryj nych,
na których oparte sąpreparaty dezynfekcyjne zawiera

Tab.2. Skuteczność podojolvej dezynfekcji strzyków przy użyciu chlorheksydyny
i jodoforu (6)

Objaśnienia: a) doświadczenie 4 tygodniowe; b) - doświadczenie 5 tygodniowe; *

p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,001.

Tab.3. Skuteczność podojolvej dezynfekcji strzyków przy użyciu różnych stężeń
preparatu zawierającego laurycydynę oraz kwas kaprynowy, kaprylinowy i m|e-
kowy (3)

Objaśnienia: a doświadczenię 6 tygodniowe; b - doświadczenię3 tygodniowe; * -
p<0,1; ** p<0,01;+** p<0,00 l.

tab. 1. Najczęściej stosowane sąpreparaty zawierają-
cejod, chlor oraz chlorheksydynę,

Jod cechuje się działaniem letalnym na bakterie i
ich spory grzyby,mykoplazmy i wirusy. Jest chemicz-
nie mniej reaktywny niż chlor i dlatego słabiej działa
w obecności matęriału organicznęgo szczęgólnie, w
przypadku pHwyższego od 4. Substancje powierzch-
niowo czynnę fi o dofory) s ą j e dno cze śnie rozpus zczal-
nikami i nosicielami jodu, a przy tym utrzymują lub
n awet w zmacniają j e_g9 b akt eri ob ój cz ą akĘw no ś ć. P o
rozpuszczeniu w wodzie dochodzi do dyspersji micelli
i większośó (80-90%) jodu zostaje uwolniona w for-
mie aktywnej w stosunku do drobnoustrojów. Twar-
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Tab. 4, Zawartość komórek somatycznych w próbach mleka krów przed i po wprowadzeniu podojowej dezynfekcji strzyków
(26)

Składnik
aktywny

Liczba komórek
sOmatycznych x103/ml

Tygodnie (% krów)

416|80 2 10

Jod *

Zw iązek
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Ko ntro la
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Objaśnienia: x nie badano; * Teat; ** Dipal.

da, alkaltczna woda obniża siłę bakteriobójczą jodo-
foru. Dlatego jodofory przezl7aczone do dezynfekcji
strzykow zawierająkwas fosforowy, co zapęwnia pH
około 3 i optymalną aktywność przeciwbakteryjną.
Niezwykle ważny jest też dodatek środka zmiękczają-
cego, np. gliceryny w celu ochrony skóry strzykaoruz
nabłonka kanału strzykowe go prze d dr ażntący m dzia-
łaniem jodu.

Chlor ma szerokie spektrum przeciwbakteryjne, ale
jest mniej efektywny w stosunku do spor. Lepiej dzia-
ła w środowisku kwaśnymntż zasadowym. W prakty-
ce weterynaryjnej powszechnie stosowany jest pod-
chloryn sodu oraz wapno chlorowane (podchloryn
wapnia). Ich aktywnośc przeciwbakteryjna ulega
znacznej redukcji w obecności materiału organiczne-
go. Stopniowa utrata aktywności pojawia się także
podczas przechowywania i dlatego roztwory powinny
by c pr zy gotowywane pr ze d lży ciem ze spro szkowa-
nej postaci podchlorynu sodowego, Ma on jednak ogra-
niczone zastosowanie, gdyż np. zimąmoze spowodo-
wać wysuszenie lub nawet rozpadliny skóry strzyka.

Chlorheksy dyna na\eży do grupy b i guani dyny. Wy-
kazuje aktywność bakteriobój cząw stosunku do bak-
terii gramdodatnich i gramujemnych, ma działanlę
przeclwgrzybicze, ale nie niszczy wirusów i spor.
Chlorheksydyna jest bardziej aktywna w środowisku
zasadowym niż kwaśnym, a jej siła ulega ogTantcze-
niu w obecności materiału organicznego. Srodek ten
spełnia kryteria jako dezynfektant strzyków i jest sto-
sowany do dezynfekcji przeddojowej i podojowej.

Aktywno ś ć b akteriob oj cza zw tązków chemicznych
wykorzystywanych w preparatach dezynfekcyjnych
j est wyrazem ich koncentracj i, pH roztw oru oraz obec-
no ś c i śro dków przec iw działaj ący ch p o dr ażni eni om.
Dlategó też te same rodzaje składników aktyrvnych

mogą cechować się zrożnicowaną siłą przeciwbakte-
ryjną. Jodofory sąnajbardziej aktywne przy pH kwa-
śnym, t1, poniżej 3, podczas gdy chlorheksydyna jest
bardztel aktyłvna w pH alkalicznym. Srodki dezynfek-
cyjne oparte na detergentach i niektóre jodofory za-
wierające detergenty mogą prowadzić do wysuszenia
i podrażnień skóry sttzyka, szczego|nie w okresie zi-
mowym. Wprowadzenie dodatków zmiękczających,
takich jak lanolina i glicerynazmniejsza efekty szko-
dliwe, a glikol propylenowy zapobiega odmrozeniom
(3, 1 0). Wymienione dodatki mogąj ednak o granlczaó
aktywno śc przeciwbakteryj ną użytych środków.

Dobry środek do dezynfekcji strzyków powinien
posiadać szerokie spektrum przeciwbakteryjne i szyb-
kie dztałanie, nie drażnic i nie uszkadzać skóry strzy-
ków, nie powodować korozji oraz uszkodzen gum
strzykowych, nie zagrażać obecnością sh w mleku i
być odpowiednio tanim. Standardy międzynarodowe
wymagająaby w ocenie skuteczności brać pod uwagę
redukcję zakażęń sztucznych (Str. agalactiae, Staph.
aur eu s) or az natur alnych.

D ziałanię prep aratów przęznaczonych do podoj o-
wej dezynfekcji strzyków zależy od rodzaju składnika
aktywnego, j.go koncentracjI oraz obecności dodat-
ków przeciw działający ch podrażnieniom ( 1 0, 1 1, 1 4,
32). Generalnie zbyt niskie stężenia nie niszczą drob-
noustrojów, azbyt wysokie, chociaż ak§,łvne w sto-
sunku do bakterii, mogą powodowac podrażnienia i
pęknięcia skóry (11, 15, 3ż).W uszkodzonej skorze
utrzymująsię gronkowce (14) mimo dezynfekcji przed-
i podojowej. Właściwy dobór składników dodatko-
wych, które zmiękczają skórę strzyków (emmollient)
oraz popraw iajądziałanie składnik a przectwbakteryj -

ne go i pt ze ciw działaj ąp o dr ażni eni om ( c onditi oner) ma
zasadntczę znaczenięw działantu preparatów do po-



Tab. 5. SkutecznoŚĆ przeddojowej dezynfekcji strzyków przy użyciu roztworu jodu (0,25%) i chlorheksydyny (0,35%) w
zapobieganiu infekcjom gruczołu mlekowego krów (30, 31)
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Objaśnienia: * -p<0,025; ** - p<0,001; c - p<0,1; d p<0,05.

doj owej dezynfekcj i. Strzyki poddawane dezynfekcj i
z udziałem gliceryny cechowały się lepszą jakością i
gładkością skóry w porównaniu ze strzykami ssanymi
przez cielę (34).

Kąpiel strzyków powinna być wykonana natych-
miast po zdjęciu kubków udojowych. Drugim, równie
ważnym elementem jest odpowiednio długi czas eks-
pozycji skóry strzyka nadziałanie środka przeciwbak-
teryjnego. Ma to ważne znaczenletakżeprzed dojem,
podobnie jak dezynfekcj acałej powierzchni skóry sty-
kającej się z kubkiem strzykowym.

Z amiast zanur zania i kąp i e 1 i ( dipp in g) mo żna pr ze -
prowadzać spryskiwanie (spraying) strzyków (J, 35,
38), Jest to metoda mniej pracochłonna, co moze bu-
dzic zainteresowanie w dużych stadach, w których je-
den człowiek doi większą liczbę krów w jednostce
czasul. U rządzenia do spryskiwania montowane są w
bezpośredniej bliskości dojarki lub nawet podłączone
sądo kubków strzykowych (17). PozaĘm środek de-

zynfekcyjny nie ulega kontaminacji zakażonym mle-
kiem, obomikiem i brudem. Badania Boddie i wsp.
( 7 ) ni e v,rykazaĘ r ó żnic zw iązany ch ze sp o s ob em ap li -
kacji w odniesieniu do ogółu zakażeń. Jednak w ćwiart-
kach, które spryskiwano roztworem kwasu podchlo-
rawego w porównaniu z ćwiartkami, które zarrllrzano
w środku dezynfekcyjnym więcej było infekcj i Staph.
aureus. Natomiast wśród ćwiartek odkażanych meto-
dą zanurzenia (dipping) stwierdzono więcej zakażęń
pozostałymi gatunkami gronkowców. Wg Smitha i
wsp, (38) spryskiwanie jest generalnie mniej skutecz-
nę niż kąpiel. Spryskiwanie ogranicza możliwość do-
brej dezynfekcji całej qkóry strzyka,pokrywa bowiem
zwykle jedną stronę. Zywe bakterie na niezdezynfe-
kowanej części strzyka ulegają namnozeniu i tworzą
ry zyko zakażęnia podczas następnego doj enia.

Wyniki badań nie są jednoznaczne w ocenie sku-
teczności dezynfekcji przeddojowej w odniesieniu do
jakości mleka i zwalczania mastitis. Do przeddojowej



dezynfekcji sąniższe niż do

,,dippingu" paratów (tab. 5).

Rożtwór de wielu gatunków

dlauzyskania
nięcie wody 1

ntżallczbę E.
mleku, atabe liczbę bakterii stwierdzanychpo paste-

Do osuszania strzyków nadają się ręczniki z matę-

środków de-
i do zaburzeń
tego powodu

Lam i wsp. (24) proponują nawet okresową ręzygna-
cję z ,,dippingu" w stadach z niskąliczbąkomórek, co

stosowane z uw agąi ostrożnością.
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SREENIVASULU S., SUBBA RAo M.V., GARD
G. P.: Izolacja,wirusa choroby niebieskiego języka
serofyp 2 z rodzimych owiec w Indiach. (Isolation
of bluetongue virus serotype 2 from native sheep in
India). Vet, Rec. I44,452-453,1999 (16)

Choroba niebieskiego języka wystąpiła w Indiach po raz pierwszy w l 964 r
U rodzimych owiec zdiagnozowano ją w t98l r. Przy zachorowalności wyno-
szącej 9,8%, śmieńelność wynosiła 1,1% W epidemii w Andhva Pradesh za-
chorowalność r.vynosiłą 30%, a śmierlelność 6,5% W okresie l991-1995 169
próbek klwi heparynizowanej pochodzących od owiec rodzimych, u których
wystąliła gorączka lżyto do zakażęnia l 1 dniowych zarodków kurzych inkubo-
wanych w 33"C Zarodki zamarłe pomiędzy 24 a I20 godz homogenizowano i
klarownym supematantem zakażal1o hodowle Aedes albopticus i następnie do-
konywano 2 pasaży przezhodowlęjednowarstwowąkomórek BHK 2 1, w której
występował efekt cytopatyczny. W hornogenatach zarodków kurzych testem
ELISA wyĘto antygen wirusa choroby niebieskiego języka, Wszystkie izolaty
wirusa należaĘ do serotypu 2 

G.

HASSAN Z., DANIEL R. C. w., O,BOYLE D.,
FROST A. J.: Wptyw leczenia gruczołu mlekowe-
go w okresie zasuszania na infekcje poszczególnych
ćwiartek w okresie zasuszenia. (Effects of dry cow
intramammarytherapy on quarter infections in the
dry period). Vet. Rec, 145, 634-639,1999 (22)

Badano bakteriologicznie mleko pochodzące od 150 krów z 3 ferm bydła
mlecznego w Pofudniowo-Zachodniej Queensland w okresie 2, 4 i 6 tygodni po
zasuszeniu. w dniu wycielenia i po 1, 2 i 3 tygodniach po wycieleniu. Na każdej
z ferm ufotmowano 3 grupy krów: grupa 1 otrzymała dowymieniowo 500 mg
kloksacyliny benzatynowej, gnrpa 2 nie była leczona, zaś w grupie 3 leczono
tylko te ówiartki wymienia, których wydzielinę cechowała duźa aktywność N-
acetylo-B-D-glukozaminidazy, Zastosowanie antybiotyku w okresie zasuszenia
znamiennie obniżało liczbę zakażonych ćwiańek w okresie 2 i 3 tygodnia po
zasuszeniu. W grupie 2 po 2 tyg. po zasuszeniu wystąpiło 1 2 pruypadków zapale-
nia gruczołu rnlekowego, głównie na tle lnfekcji Streptoctlccus uberis i Stx dysga-
lactiae. Liczba zakażonych ćwiartek wzrastŃa u krów mlecznych od momentu
zasuszenia do 2 Ęg. We wszystkich grupach znarnierrnie obniżyła się liczba zain-
fekowanych ćwiartek wynienia od 6 tyg, po zasuszeniu do wycielenia

G.

FERRER D., CASTELLA J.: Obecność przeciw-
ciał dla Theileria oyis u małych przeżllwaczywpół-
no cno-wscho dniej Hiszp anii oznaczona w op arciu
o odczyn immunofluorescencji pośredniej. (Seropre-
valence of Theileria oyr's in small ruminant§ in north-
east Spain determined by the indirect fluorescent
antibody test). Vet. Rec. 145, 346-347,1999 (I2)

Infekcje u maĘch przeżlwaczy wywołuje Theileria lestoguardi, T. separa-
ta,T, ovis iT. recondita Surowice 29l owiec i2ż4kózprzebadano na obecnośó
przeciwciał dla T. ovis metodą immunofluorescencji pośredniej Owce i kozy
pochodziły z 7 stad usytuowanych w Pofudniowej Katalonii. Średnia liczbazwte-
rząt w stadzie wynosiła 19 sztuk (wahała się od 2 do 60). Spośród 29l surowic
owiec 55 (18,9%) reagowało dodatnio w teście immunofluorescencji pośredniej
w mianie od l :40 do l :320 Miana te uznano za pozytrynę. Natorniast tylko 2
surowice kozie (0,89%) reagowaĘ pozyĘwnie (miano 1:40) Można przyptlsz-
czać, że T. ovls nie jest chorobotwórczy dla kóz t ptzyjąć wyniki dodatnie stwier-
dzone u 0,89% kóz za wyniki fałszywie pozytywne,

G.

BANKS M., MONSALVE_TORRACA L. s., GRE-
ENWOOD A. G., TAYLOR D. C.: Choroba Au-
jeszkyego u niedźwiedzi trzymanych w niewoli.
(Aujeszky's disease in captive bears). Vet. Rec. 145,
362-365,1999 (13)

Pięć z 8 niedźwiedzi padło na chorobę Aujeszkyego w cyrku wędrującym w
Północnej Hiszpanii Niedźwiedzie jadły surowe głowy świń. U 4 osobników
wystąpiły ostre objawy choroby, u jednego ostre zapalenie jelit i rozsiana mar-
twica koagulacyjnajelita. Chociaż ujednego z dwóch niedźwiedzi himalajskich
wystąpiĘ objawy choroby to test Seroneutralizacjt z wirusem choroby Aujesz-
kyego wypadł ujemnie Badanie sekcyjne i histopatologiczne nie wykazało obec-
ności zmian charakterystycznych dla choroby Aujeszkyego. Natomiast tylko w
jednym przypadku wyizolowano wirus choroby Aujeszkyego oraz test PCR,
immunofluorescencji i badanie w mikroskopie elektronowym wypadły dodat
nio Analiza DNA wyosobnionego szczepuwykazała, że wirus wyosobniony od
niedźwiedzi jest idenĘczny z wirusem występującym u świń na terenie Północ-
nej Hiszpanii przed kilku laty

G.


