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Z as a dntc zym e 1 ementem p ro gr amu zw alczania m a -

stitis u krow (mastitis control) jest leczenie w zasu-
szeniuutajonychzakażeń,zapaleńpodklinicznychoraz
opornych na terapię w laktacji klinicznych, przewle-
kĘch postaci mastitis. Preparaty an§biotykowe wpro-
wadzone dowymieniowo po ostatnim doju spełniają
takze funkcję profilaktyczną. Jest to szczegóInie waz-
ne z uwagi na fakt, że w okresie zasuszenia dochodzi
częściej do zakażeń, ntż w czasie laktacji (I2, 46).
Terapia w zasuszeniu (DC - dry cow therapy) jest ta-
nia z uw agi na j ednorazową ap likacj ę preparafu , a pt zy
tym cechuje się skutecznością wyższąniż w laktacji
w odniesieniu do większości zakażeń (18,20, 22,26)
t z założenta nte zagraża kontaminacj ą mleka antybio-
tykami,

Najbardziej podatne na infekcje sągruczoły mleko-
wę w fazie zasuszania oraz bezpośrednio przed i po
porodzie. Przyrost zakażęh ćwiartek wymion króW
które zasus zono bez zastosowania odpowiednich le-
ków można szacować na 10, a niekiedy nawet na20%o
( 1 2, 1 8). Czynnikami etiologicznymi mogą by ć zarow -
no b akteri e,,zakaźne" j ak też,, śro dowi skowe". Drob -
noustroje ,,zakaźne'?, takie jak gronkowiec złocisty i
paciorkowiec bezmleczności, które przenoszone są z
krowy na krowę i z ćwiartki na ćwiartkę w czasie lak-
tacji, sąteż dominującym czynnikiem w momencie jej
zakończęnta. Natomiast ekspozycja na patogeny śro-
dowiskowe (np. ,Slr uberis, E. coli)mazwiązekznlę-
dostateczną higieną legowiska (stanowisk a) ntezależ-
nie od fazy zasuszenia.

Podczas tzw. przedporodowej inwolucj i wymienia
zacho dzą gwałtown e i radykalne zmiany w tkanc e gru-
czołowej oraz w wydzielinie . Zmianom ulega skład
bi o chemi c zny wydziel tny gruczołowej, j ak tęż udział
komórkowych i humoralnych czynników obronnych.
Wzrasta stężenie immunoglobulin, laktoferryny i ko-
mórek. Ich koncentracja jest jednak inna w fazie zasu-
szania się (do J dnla po zakończeniu laktacji), pod-
czas pełnej inwolucji oraz ponownego rozwoju wy-
mienia (siarogeneza). Mimo dużych różntc stwierdza-
ny ch pr zez r óżny ch autorów w ods etkowym składzi e
komórek, zasadąjest, że obniżeniu ulega procentowy
udział granulocytów obojętnochłonnych na korzyśc
makrofagó w or az limfocytów (4, 9, I 6). Wśród limfo-
cytów zmtęnta się udział subpopulacji w zakresie wy-
twarzania rożnych receptorów i cząstek adhezyjnych
(51). W okresie zasuszenia ulega zmianom także za-
warto śó poszczegolnych podklas immunoglobulin,
przy czym w wydzielinie przedsiarowej dominuj e IgA,
zaśw starze IgGl (4,9).

Pod koniec ciązy, w czasie porodu i na początku
laktacji organlzm krowy znajdĄe się pod wpływem
hormonów obniżających aktywność układu obronne-
go
an
en
datny na zakażęnie, a w konsekwencji na mastitis,
szczególnie na tle bakterii coliform (I2,3I).

C elem dziaŁai p o dej mowanych p o zakończeniu lak-
tacji jest likwidacja istniejących zakażeń oraz ograni-



czenie możliwości powstania nowych infekcji w cza-
s i e z asu s z e nia. Z ale c ane s ą prep a r aty antybio tykow e,
które w 1 tubostrzyk aw cę zawieraj ą poj edynczą daw -
kę przeznaczonądo wprowadzenia do jednej ćwiart-
ki. Podawanie leków z butelek wielodawkowych za
pomocą strzykawki iniekcyjnej zagraża przentesieniem
bakterii z cwiartkt na ówiartkę lub z krowy na krowę.
Je dnak szcze gólne nieb ezp iecz eństwo stw ar za niehi-
gieniczne zadawanie leków, zczym łączy się możlt-
wość zakażenia grzybami lub drobnoustrojami opor-
nymi na anĘbioĘki znajdujące się wpreparacie, Nie-
hi gieniczne wprowadz anie prep aratów D C było pr zy -
czynązakażeń Nocardia asteroides (15, 36), co pro-
wadzlło do ciężkich postaci mastitis po porodzie, a w
konsekwencji do eliminacji krów.

Ryzyko infekcji j atrogennych można ograniczy ć do
minimum przęz właściwe przygotowanie końca strzy -
ka i ostrożne wprowadzanie leków Po dokładnym
zdojeniu i zdjęciu kubków strzykowychnależy zanu-
rzyćwsrystkie strzyki (dipping) w odpowiednim środ-
ku dezynfekcyjnym. Po wyschnięciu i usunięciu resz-
tek środka konieczna jest ponowna dezynfekcja koń-
cakażdego trzyka przy pomocy wacika nasączonego
alkoholem. Czynność tąnależy zaczyrlac od strzyków
dalszej strony wymienia, akończyć na bliższej. Do-
piero wtedy do każdej ćwiartki można wprowadzić
pojedynczą dawkę preparatu zgodnie z zaleceniem
producenta i ponownie, obowiązkowo wykonać,,dip-
ping" każdego strzyka,

Okres karencji dla mleka od krów leczonych prepa-
ratami przęznaczonymi do stosowania w,zasuszeniu
(DC) waha się od 30 do 42 dni licząc od momentu inlo-
kacji dowymieniowej (26).Dlatego preparatów o dfu-
gotrwaĘm działaniu nie należy podawać później niż30
dni przed porodem. Dobór antybiotyków powinien
uwzględniać wrażliwości bakterii in vitro oraz analizę
skuteczności u innych krów w oborze. Nalezy brać pod
uwagę zar ów no zr óżnic ow aną wrażliwo ś ó w p o szc ze -
gólnych stadach, jej zmienność, jak też ciagĘ spadek
wrażliwości na podstawowe antybiolykl (2I, ż7, 30, 34).
Wg niektórych autorów zastosowanie preparatów ce-
chującychsiękrótszymdziałaniemmożeprrynieśćlep-
sze efekty w porównaniuzpreparatami DC (38).

Metody terapii w zasuszeniu

Pro gramy zw alc zania m ą s t i t i s zale c aj ą p o dawani e
antybiotykowych preparatów każdej krowie, która
wchodzi w zasuszenie, do wszystkich 4 ćwiartek. Nosi
to nazwę terapii pełnej lub kompletnej (blanket thera-
py, total therapy). Proponowana jest także terapia se-
lektywna krów (selective cow therapy) oraz terapia
selektywna cwiańek (selective quarter therapy).

Terapia kompletna, czylt tz:lv.,,profilakty czne lecze-
nie" wszystkich krów wchodzących w zasuszenie jest
metodą naj b ar dziej popularną ( 1 8 ). Dzięki teml, przy
rygorystycznymprzestrzeganiuinnychdziałańprofi-
IakĘcznych, w wielu krajach udało się wyeliminować
mastitis na tle zakażęń paciorkowcem bezmleczności

i poważnie ograniczyć infekcje gronkowcowe (20,22,
34, 42). Konsekwencją był skokowy wzrost jakości
higienicznej mleka jako skutek spadku liczby kornó-
rek somatycznych (a2). Według autorów cytowanych
przezLeslte (26),wnost produkcji mleka w następstwie
takiej profilaktyki wystarczana pokrycie kosztów pre-
paratów antybioĘkowych przeznaczonych dla wszyst-
kich krów w oborze, w tym chorych na mastitis.

Badania Browninga i wsp. (5) wykazały korzystny
ekonomi c z nie zw tązek między terap i ą s e l ektywną i j ej
opłacalnością (tab. 1). Podanie preparatów DC tylko
krowom zakażonym c e chuj e si ę b owi em wys oką sku-
tecznościąi w mniejszym zakresie prowadzi do wzro-
stu an§biotykooporności.

Programy terapii selektyłvnej zostały pozytywnie
ocenione w krajach skandynawskich, gdzie stosowa-
nie antybioĘków u zwterząt,,zywnościowych" pod-
lega specjalnym regulacjom (37). Osteras i wsp. (38)
proponuj ą r ezy gnacj ę ze sto sowania prep aratów D C u
krów młodych, wolnych od infekcjipatogenami pierw-
szej grupy (St. aureus, Str agalactiae, Str. uberis, Str
dysgalactiae, A. pyogenes, E, coli).

Terapia selektywna wymaga jednak podjęcią decy-
zji co do tego, które krowypodlegająleczeniu. Należy
z:lłrócić uwagę, że poza badaniem kliniczno-labora-
toryjnym, nie ma innych testów kwalifikujących kro-
wy do terapii DC. Za przesłanki możnauznac wystę-
powanie klinicznych postaci w laktacji, rezultaty TOK,
poziom komórek somatycznych, atakże wyniki bada-
nia bakteriologicznego. Terapia selektywna pomija
jednak te krowy, które uległy zakażęniu już w fazie
zaslszania się, Najgorsze efekty przynosi selektywna
terapia ćwiartek i ztego powodu nie powinnabyó za-
lecana,

Warte jest podkreślenia, że w przypadku stosowa-
nia terapii selektywnej bezpowrotnie traci się szansę
działan pro fi l aktyc zny ch.

Wady tetapii DG

Podstawową wadą tej metody jest długi okres, na-
wbt kilkumiesięczny, kiedy k oury chore oczekują na
leczenie, Toczący się w tym czasie proces zapalny za-
grażazakażeniem innych krów w stadzie, a często ule-
ga zaostrzeniu i przechodzi w postać kliniczną. Mle-
ko od krów chorych, w tym zakażonych. np. gronkow-
c em zło c i st y m, pr zeznac zane j e st do spr ze daży. N ale -
ży odnotować, żeterapia DC w wielu przypadkach jest
nieskuteczna (3, 10, 33), podobnie jakprofilaktyka(25,
43,44), a zapalenta wywołane przez S. aureus mogą
ujawniać się w zasuszeniu mimo podanych leków (41).

Ko l ej ną wadą j e st m ał a s kute c zno ś ć pr ofiIakty czna
w odniesieniu do bakterii.gramujemnych oraz niskie
stężenie antybio§ków w okresie okołoporodowym,
kiedy dochodzi do infekcji drobnoustrojami środowi-
skowymi (20,25,26, 43). Bliżej porodu można jed-
nak zastosować leki przeznaczone do terapii w lakta-
cji (MC), co daje szansę ochrony przedzakażęnięmw
okresie najbardziej kłyĘcznym (39). Inne wady to



tworzenie warunków do narastania oporności na an§-
bioĘki (47), a także oddziaĘwanie immunosupresyj-
nę) częgo następstwem są ciężkie postacie mastitis po
porodzie. Stosowanie antybiotyków w zasuszeniu nie
chroni prz1l Ęm w pełni mleka przed kontaminacj ą nimi
( 1 ). Nie j est tęż do końca wyj aśniony wpływ pozostało-
ści antybioĘków w siarzę na stan zdrowia cieląt.

Za najważniejszą wadę uznać należy podawanie
an§biotyk ow zwierzętom zdrowym, czyli tzw,,,tel a-
pię profilaktyczn{'. Uzasadnieniem dla niej jest jed-
nak brak swoistej immunoprofilaktyki (50), chociaż

istnieje coraz więcej dowodów na taką możliwość w
przyszłośct (7 , 19,35),

Czynniki oglaniczaiące_skutecznośó tetapii
w zasuszenlu

Efektywność terapii DC waha się w granicach70-
90%, jest jednakniższaw stosunku do ^§lr uberis oraz
stosunkowo niska w przypadkach Staph, aureus (I0,
2I,25,33, 38, 43,44).

Niektóre krowy nie są podatne na terapię DC i po
porodzie cechują się podkliniczną lub kliniczną po-

stacią mastitis. Wedfug Sola i wsp.
(45) czynnikami, które ograntczają
skuteczność terapii w zasuszeniu
I<row zakażonych S. ąureus są licz-
bazakażonych ćwiartek, wiek zwię-
rząt, Itczba komórek przed zagtsze-
nlęm oraz warunki środowiskowe.
Krowy, które przed zasuszeniem wy-
kazywały mastitis w 3 lub 4 ćwiart-
kach cechowĄ się bardzo niskąwy-
leczalnością. Prawdopodobieństwo
wyleczenia w zasuszeniu spada pro-
porcjonalnie do wielkości liczby ko-
mórek pod koniec laktacj i. Szczegól-
nie niskie efekty notowano po przę-
kroczeniu 1 mln/ml. Lepsze rezulta-

okresie zasuszenia (28, 29)

Tab. 1. Skuteczność 3 metod postępowania leczniczo-profilaktycznego przy uży-
ciu preparatu DC zawierającego klaksacylinę* (5)

Metoda postępowania połowa laktacji

n oIlo

Terapia pełna

Terapia selektywna krów

Terap ia selektywna ćwiailek

21512080

275l2112

275n096

13,2

13,0

13,1

1 41 /2080 .

166l2112

209/2096

6,8

7,9

10,0

22912080

25012112

24312096

11 ,0

11 ,8

11 ,6

Objaśnienia: * - stosowano Orbenin DC; pełna - preparat antybiotykowy do każdej
ćwiartki każdej krowy wchodzącej w okres zasuszenia; selektywna krów preparat
antybiotykowy do każdej ćwiartki krów wykazujących infekcj ęi mastitis; selektywna
ćwiartek - preparat antybiotykowy tylko do ćwiartęk wykazujących zakażenie i stan
zapalny.

Tab.2. Skuteczność leczniczo-profilaktyczna niektórych leków zastosowanych w

Pre p a rat
Liczba

łrOw 
I 
ewiarte k

llcocillin Dc

Mastisan PN/DC

Mastisan PN/lVlC

Nafpenzal DC

Nafpenzal DC+ Chm-

llcocillin DC + Chm*

Konlrola (bez leków)

przed zasusz.

p0 p0lodzie

ptzed zasusz.

po porodzie

przed zasusz.

p0 polodzie

ptzed zasusz.

p0 porodzie

przed zasusz.

po porodzie

przed zasusz.

po porodzie

przed zasusz.

po porodzie

20

19

48

48

89

89

73

67

18

18

20

19

40

38

80

76

192

192

356

356

292

268

72

72

80

76

160

152

67,5

88,2

73,4

92,7

66,3

92,4

74,3

89,2

56,9

88,9

67,5

88,2

80,6

71,1

32,5

9,2

20,3

1,8

26,7

0,8

22,6

7,5

37,5

5,6

32,5

9,2

14,4

23,0

0

2,6

4,7

6,3

5,6

5,6

2,7

3,0

2,8

2,8

0

2,6

3,1

4,6

0

0

1,6

1,0

1,4

1,1

0,3

0,4

2,8

2,8

0

0

1,9

1,3

20,7

19,3

26,1

15,9

32,0

21,g

-9,5 * *

Objaśnienia: Chm* - Chlormetyna 0,2 mg; ** - wzrost odsetka zapaleń.



ty zawsze odnotowywano w stadach, które cechująsię
dobrą higieną a także niskim poziomem zakażeń S,
aureus w momencie zasuszenia, Do podobnych wnio-
sków doszli takZe inni autorzy (38). Zależnośc mię-
dzy wiekiem krów a skutecznościąpreparatu antybio-
Ękowego przedstawił Browning i wsp. (5), Itowy 12-
-letnie w porównaniu z 5 -letnimi wykazywaĘ aż o 3 50ń
gorsząpodatność na terapię DC.

Możliwości poplawy skuteczności terapii DG

SkutecznoścIęczniczaiprofllaktycznaanĘbiotyków
podawanych w okresie zaslxzeniajest często niewy-
starczająca. Dlatego prowadzone są badania nad po-
prawą efektów, szczególnie w stosunku do gronkow-
ca złocistego. Hogan i wsp. (24) zastosowali iniekcję
prep aratu zaw ier aj ąc ego wyc iąg z P ro p i o n i b a c t er ium
ocnes. Nie dało to jednak znaczącego wzrostu skutecz-
ności terapii DC. Erskine i wsp. (14) badali przydat-
ność rekombinowanej bydlęcej interleukiny 2 jako
dodatku do preparafu dowymieniowego o przedŁażo-
nym dztałaniu. Nie stwierdzono istotnego statystycz-
ni e wpływu na skuteczność leczniczo-profi lakty czną
o c eni aną ni ęzalężnie o d infekcj i, cho ciaż nastąpił nie-
istotny wzrost eliminacji S. aureus. Odnotowano jed-
nak poronienie jako skutek podania interleukiny. Wg
Rejmana i wsp. (40) rekombinowane cytokiny (I1-1,
I1-2) przyspieszająinwolucję wymienia, co moze mieć
znaczenie u krów trudnych do zasuszenia.

W celu wzrostu skuteczności antybiotykoterapii w
zasuszeniu podejmowano tęż próby leczenia ogólne-
go lub połączonego z miejscowym. Jędnakże efekty
byĘ zrożnicowane. Nie uzyskano wzrostu skuteczno-
ści cefapiryny w eliminacji Staph. aureus w następ-
stwie trzykrotnego podania oksletracykliny na począt-
ku zasuszenia (tab. 4). Korzystne natomiast okazały
się iniekcje tylozyny wykonane 14,13 i 12 dniaprzed
porodem (tab, 4), które zwiększaĘ skuteczność pre-
paratów dowymieniowych podanych w dniu zasusze-
nia (52), Stosunkowo słabe efekty leczniczo-profilak-
Ęczne przyniosło tylko ogólne podawanie oksytetra-
cykl iny lub norfl oks acyny (4 4) . W artym p o dkre ś lenia
jest wzrost skuteczności terapii DC u krów immuni-
zowanych szczepionkami zawierającymi antygeny
Staph. aureus (3, 48). Profilaktycznawartość szcze-
pionek, z wyjątkiem J5 E. coli, pozostaje dyskusyjna
(2 4, 5 0). P ewien wzro st efektywno ś ci Ie czniczo -pr o -
filaktycznej w zasuszeniu odnotowano w następstwie
podania kombinacji antybioĘków z niektórymi immu-
nostymulatorami (28, 29).

Infuzja antybiotyków nie jest jednak jedynym sku-
tecznymdziałaniemprofilaktycznym.Krowyzasuszo-
ne powinny miec zapewnione możliwie czyste i suche
środowisko ży cia, tj. porniesz czenia, legowiska, wy-
biegi i pastwiska. Minimalizacja ekspozycji na bakte-
rie środowiskowe ogranicza częstotliwość zakażeń i
zapaleń. W przypadku utrzymywania krów zasuszo-
nych w porodówkach, ważnejest zapewnienie odpo-
wiedniej przestrzent wentylacji, oświetlenia i ściółki.

Tab. 3. Wpływ iniekcji oksytetracykliny w okresie zasuszenia
na skuteczność cefapiryny DC w odniesieniu do Staph, au-
reus (l3)

Tab. 4. Wpływ iniekcji tylozyny na skuteczność dowymienio-
wej terapii w okresie zasuszenia (52)

Objaśnienia: * - Tylan 200 40, 30 i 30 m1 - początek 14 dnia
przed porodem; *'k - w stadach A i B stosowano rifaximinę, a w
stadzie D cefalosporynę.

Stanowiska porodowe w oborach uwięziowych powin-
ny być wyścielone czystą słom ą(może by c długa siecz-
ka). Do czynników ograniczającychszerzenie się drob-
noustrojów należy tęż zwalczanie much (26). Nato-
miast niej ednozn acznte oceniane j est przepr ow adza-
nie dezynfekcji strzyków krów zasuszonych (32).

Ważneznaczenię dla zdrowia wymienia krów zasu-
szonych ma żywienie zbilansowane pod względem
wszystkich składników odżywczych, w tym energii,
btałka, witamin i pierwiastków śladowych. Właściwe
poziomy witaminy E, selenu i betakarotenów sąistot-
ne dla zdrowia wymienia, także na początku laktacji
(2,23, 49),

1

2

3

4

Łączn ie

22,2

50 ,0

33,3

12,5

2l,5

66,7

28,6

33,3

0

29,4

40,0

38,5

33,3

8,3

28,4

I

I Stan ćwiartek po polodzie
Metorla i , l

DC l 74 l 26 ,. 74,0

0gółem|204 l38|84,3
Wyleczenia w poszczególnyeh stadach (%)

MetodaABlc
DC + Tylozyna | 92,2 96,0 l 85,ł

DC|50,0 l86,7|90,6
Wyleczenia w

Metoda

DC + Tylozyna

Dc

S. aureus l SIr. agalactiae I St/. sp I CNS

88,1

62,75

100

100

100 l93,1

76,92 | 
g2,3
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