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This article] ćóntain§ ]some information concerning rastitis caused by mycopla§mas, mainly by, Mycoplasmal
bovis. The inflnńmation can be acute, chronic or subc
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Therapy with ańtib:iotics has not proved effective in al
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Artykuł przeglądowy

IJ 10-25% krów ze stanami zapalnymt gruczołu
mlekowego, nie udaje się wykazac czynnlka etiolo-
gicznego za pomocą rutynowych metod badania mi-
krobiologic znego (6, 9, 19, 26, 28). Ten rodzaj masti-
źsklasyfikuje się jako bezbakteryjne podraznienie lub
zap a7ente a s ep ty c zn e . P r zy czy nąt aki ch zap aleń m o g ą
być w dużej części drobnoustroje zrodzaju Mycopla-
s mą któr e wymagaj ą do swego wzro stu odpowiednio
wzbogaconych podłoży. Stosując takie pożywki i od-
powiednią dla mykoplazm technikę izolacj i, wyo sob-
niono zwydzieliny zapalnej g:uczołu mlekowego krów
Mycoplasma(M.) bovis, M. bovigenitalium, M. ca]i-
fomicum, M. canadense, M. bovirhinis, M. arginini,
M. dispar oraz Acholeplasma (A.) ]aid]awii (I4, 7],
2I,34). Pierwsze dwa gatunkt okazały się najbardziej
patogenne dla gruczołu mlekowego krów ale najwięk-
sze znaQzenie w epidemiologll mastitis posiada My-
coplasma bovis (2, I0,29,3I). Drobnoustroj ten zalt-
czany jest do pierwszej grupy zakażnych patogenow
zapalenia wymieni a (3 4).

Zap alenia gruczohl mlekowe go wywołane pr zez M.
boviswystępujągłównie w formie enzootii, na obsza-
rach cechujących się intensywnąprodukcją i wysoką
koncentracj ąbydła (6, 2I, 32). Powodują wymierne
straty z p owo du trwałe go zaniku wydzielnic zo ści or az
chorób cieląt zyłvionych zakażonym mlekiem (17).
Opr o cz m a s t i ti s, M. b o vi s vływołuj e p oron lenia, zap a-
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lenia błony śluzowej macicy jałówek i krow (3, 4),
zap alenta n ap l etka i j ąder buh aj ów ( 1 9 ), zap alenta phrc
(l4,22,23,31) i uszu u cieląt (33) orazzapaleniasta-
wów cieląt (l4,31) i opasow (16).

Objawy kliniczne
Zap alenia wymi enia wywołane pr zez M. b o vi s mają

przebieg ostry lub przewlekły, występujątez w posta-
ci podklinicznej (6,8, 11, 29,33). Mastitis dotyczy
zwykle dużejliczby krów w stadzie nlęzalężnie od sta-
dium laktacji, moze rozwinąć się tez w zasuszeniu.
Głównym objawem klinicznym jest zmiana konsysten-
cji i barwy mleka, szybki spadek wydzielniczości gru-
czołu do kilku mililitrów orazprzeniesienie się infek-
cji na ćwiartki zdrowe tej samej krowy. Konsystencja
mleka moze wahać się od wodnistej do ropnej, abar-
wa od żołtoszarej do lekko brązowej. Zatypowąuwa-
ża się wydzielinę sut,owiczą z domieszką włóknika,
która w przypadku zapa7enla wywołanego przez M.
bovigenitaliummoże mieć wygląd śluzowo-ropny (1 8).
Charakterystycznym objawem jest stosunkowo mała
bolesność towarzysząca dużemu obrzękowi i stward-
nieniu wymienia (18). W nowym ognisku, a takżę u
krów będących w początkowej fazie laktacji częściej
obsetwowano zaostrzęnia choroby (l4,2I). Z obja-
wów ogólnych notowano wzrost temperatury ciała,
wycieki z nosa i oczu oraz przedwczesne porody (3,



4). Krowy z przewlekłym przebiegiem choroby nie
wykazują klinicznie uchwytnych objawów ze strony
układu pokarmowego, oddechowego i krążenia. Nie-
kiedy obserwuje się przemijający wzrost wewnętrznej
ciepłoty ciałazw,s,ęrzęcia o 0,5-1'C (18).

Zapairenia wymienia wywołane przęz mykoplazmy
sąpr zew ażnie op ome na antybio§koterap ię (3, I I, 2 I,
29). Notowano jednak wyleczenia u pojedynczych
zwierzątw wyniku zastosowanta dużych dawek koli-
styny, oksytetracykliny i linkospektyny (3 6).

Sekcyjnie wykazano przekrwienie, lekkie powięk-
szenie, obrzęk, stwardnienIe oraz szarożółte zabarwie-
nie przekroju wymienia (27).Po 2-3 tygodniach noto-
wane jest pomniejszente zakażonych ćwiartek, z wy-
raźnie tęgą ich konsystencj ąoTaz żóŁtobrązowe zabar-
wlenle.

Histologicznie stwierd za siępostępuj ącą inwolucj ę
tkanki gruczołowej .Wyraża się to zmniejszeniem lub
zanikiem światła pęcherzyków mlecznych oraz prze-
rostem tkanki łącznej śródzrazikowej (15, 18). Inter-
stitium wyp ełniaj ą limfo cyty, makrofagi, komórki p la-
zmaĘczne i fibroblasty. W przewodach zalega wysięk,
w którym przeważają granulocyty obojętnochłonne
(1,5,2]). Dlatego skutkiem choroby w wielu przypad-
kach jest zwłóknienie tkanki miąższowej, obliteracja
przewodow, a w konsekwencji bezmleczność, Podob-
fle zmlany lkóz powoduje Mycoplasma capricolum
(5).

Gzynniki splzyiaiące
Ryzyko infekcji, częstotliwośó zachorowań i ko-

nieczność eliminowania krów są większe w dużych
go spodarstw ach (2, 7, I0, 32). Czynnikiem ryzyka j est
zakllp krów i wprowadzanie ich do stada bez kwaran-
tanny (I0, 29), Wymię ulega zakażęniu przęz kanał
strzykowy, co wykazano eksperymentalnie (I, 20, 2]).
Nawet niska dawka, tj. mniej niż 100 jednostek two-
r zący ch kolonie ( tk) myko plazm j e st wystar czająca
do kolonizacji wymienia i w konsekwencji do wywo-
łania mastitis (1). Okres inkubacji waha się od 2 do 6
dni w zależności od dawki czynntka infekcyjnego. W
tym czasie liczba mykoplazm wzrasta do 10ó-l0E jtlC
ml (15). Przypuszczenia o możliwości zakażentahe-
matogennego lub limfogennego nie znalazły doświad-
czalnego potwierdzenia. Aby doszło do zakażenia,
mykoplazmy w odpowiedniej ilości musząznaleźc się
w pobliżu wymienia. Odnotowano, że zwierzęta kon-
trolne uległy infekcji i chorobie wskutek kontaktu z
krowami zakażony mi doświadc zalnię (2 0). Drugim
koniecznym elementem jest uszkodzenie bariery ka-
nału strzykowego, Wejście mykoplazm do wymienia
ułatwiają błędy w pozyskiwaniu mleka, w szczegóI-
ności pustodój i niedostatki higieny , Zakażęniom sprzy-
j a nadmiern e zagęszczęnie zw ier ząt nieo dp owiedni e

legowiska, niezadowalającahigiena i złe żywienie. W
tych warunkach, jeśli tylko jedna krowa w stadzię za-
choruj e na m as t i ti s, p ozo stałe s zybko ule gaj ą zakaże -
nlu.

Szczególnie korzystne warunki do zakażenia wymie-
nia występująpodczas doju oraz bezpośrednio po nim,
kiedy kanaĘ strzykowe są jeszcze otwarte. Ważnym
jest, że krowa chora na mastitis wydala między 105 a

108 jtk/ml mleka. Siewstwo mykoplazm w granicach
od 103 do 106 jtk/ml mleka, moze występowac przed
wystąpieniem objawów klinicznych. Z tego powodu
aparaty dojące, kubki udojowe, ręczniki do osuszania
wymienia, ręce dojarzy i nawet powracaJącepTzęzru-
rociąg mleko od krów sąsiadek maj ąznaczenie w trans-
misji czynntka zakaźnego (14). Za szerzęnie się in-
fekcji mogą być także odpowiedzialnę zakażone po-
wierzchnie w boksach. Należy odnotować, że M, bo-
vismożebyć przenoszona jatrogennie z wymienia na
wymię w przypadku, gdy nie przestrzega się zasad hi-
gienicznego dowymieniowego podawania leków (1 0,
14, I1). Zakażęntę zwykle utrzymuje się w stadzie
przęz wiele tygodni, a duża Itczba krów klinicznie
zdrowych może wydalać drobnoustrój z mlekiem. Dla-
te go naj wa żniej szy m i naj c zę stszym zró dłem infekcj i
jest klinicznie zdrowy siewca.

Bozpoznawanie

Występowanie charakterystycznych objawów kli-
nicznych, przy negatywnych wynikach badań w kie-
runku izolacji bakterii i grzybów orazbardzo słabej
podatności na terapię, sugeruje występowanie infek-
cji Mycoplasma. Jednak tylko szybkie i pewne rozpo-
znanię laboratoryjne może być podstawą efektywne-
go zwalczania choroby (17).

W celu zapewnienia optymalnych warunków wy-
krycia mykoplazm należy badac świezo pobrany ma-
tertał(wydzielinazapalna,mleko).Zasadntczeznacze-
nie podczas pobierania próbek mĄązasady aseptyki.
Jeśli próbka zostanie zakażona, np. przez bakterie lub
inne mikroorgantzmy oporne na inhibitory zawartew
podłożu, wyhodowanie mykoplazm jest trudne lub
możę być niemożliwe. Drug ą w ażnązasadą j est nie-
zwłoczny i szybki transport materiału do laboratorium.
W miesiącach letnich próbki powinny być zamrożone
w czasie transportu. Jeśli jest to niemożliwe, powinny
one być natychmiast po dostarczeniu do laboratorium
wzięte do badania, z lwagi na łatwość obumarcia
mykoplazm lub przerost materiału innymi bakteriami.

Izolacja M. bovis przeprowadzana jest na podłożu
Hayflicka lub innym służącym do hodowli mykoplazm
podłożu zawterającym dodatek surowicy końskiej,
Technikę przeprowadzania posiewu opisali Gonzales
i wsp, (10, 11). Po dokładnym zmtęszanlu (metodą
przewracaniaprobówki) wysiaó 0,02 ml mleka cwiart-
kowego na podłoze agarowe, zajmując powierzchnię
I 14 pĘtkt Petriego. W przypadku badania próby zbtor-
czej od 1 krowy, taką samą objętość wysiewać na Il2
płytki. Wymienien t autorzy prop onuj ą też wysiewani e

0,01 ml na całąpłytkę, z równoczesnym wykorzysty-
waniem płynnej pożywki Hayflicka w celu wstępnej
izolacjt mykoplazm (11). W przypadkubadania mle-
kazbtorczego (bańkowe-zbiomikowe) na 1 pĘtkę trze-



ba wysiewać 0,05 ml materiału. Płytki należy inkubo-
wać w komorze wilgotnej w obecności I0oń CO, w
temperaturze 37oC, a odczytow dokonywac w 3, 5,7 t

10 dniu. W przypadku braku kolonii w ostatnim dniu
przyjmuje się, że wynik badania jest ujemny. Można
tez stosować inne metody uzywane do izolacji drob-
noustrojów Mycoplasma, Jedną z ntch jest posiew
materiału naprzemian na podłoze płynne i stałe. Pole-
ga ona na tym, żę matęrtał przesączony przez f/rtry
bakteryjne posiewa się na podłoze płynne w ten spo-
sob aby uzyskać kolejne rozcienczęnie 1:10, 1:100,
1:1000 itd, Tak przygotowany materiał należy inku-
borvać i począwszy od drugiego dnia dokonywać co
48 godzin przesiewu na pozywkę agarową. W przy-
padku uzyskania wzrostu wycina się bloczek agarowy
wTaz z koloniami iumteszcza się go w pożywce bu-
lionowej celem namnozenia materiału do dalszych
badań. Wynik badania bakteriologtcznego powinien
być potwierdzony czułymi i swoistymi metodami se-
rologicznymi. Wykorzystuj e się metodę immunoflu-
orescencji lub test zahamowania wzrostu, ktory jed-
nak jest mało czuły, atakże OWD oraz metodę hema-
glutynacji biernej (21), Obecnie preferowana jest me-
toda ELISA (32), którą można zastosować także do
wykrywania anty genó w M, b o vi s z tlży ctem prze ciw-
ciał monoklonalnych. Czułość wynosi 10] jtk/ml mle-
ka lub wydzieliny zapalnej gruczoŁumlekowego (12).
TesĘ immunoenzymatyczne z dobrym skutkiem uzy-
wane sąw diagnostycę zakażęń M. pneumoniaeu lu-
dzi (24).

Metodą najbardziej precyzyjną która w przyszłości
może zastryić inne, jest reakcja łańcuchowa polime-
razy (PCR). Dzięki niej możliwe jest uzyskanie wyni-
ku w ciągu 24 h ptzy czułości wynoszącej 50 jtk/ml
(],13).

Metody hodowlane mają ciągle ważnę znaczęn:'ę w
rutynowej diagnostyce z powodu ich wysokiej swo-
istości, co zapewnia możliwość wykrycia M. bovis z
r o żny ch próbek materiału klini c zne go. D o wstępne go
T o zp o znanla pr zy datne j e s t b ad ani e ml eka zb ior c ze go
(bańka, zbiornik), które może wskazac na problem
infekcji tymzarazkiem w stadzie (10, 1I,29). Podsta-
wową wadą metod hodowlanych jest zbyt dŁlgt czas
oczekiwania na wynik (25). Izolacja M. bovis możę
j e dnak stanowi ć p o dstaw ę zw alczanta m a s ti ti s tak dłu-
go dopóki nie będądostępne szybsze metody diagno-
styczne.

zwalczanie

Zapa\enie wymienia wywołane przez mykoplazmy
nie daje się wyleczyć podczas tego samego okręsu lak-
tacyjnego. Cwiartka po dwóch tygodniach ulega atro-
fiiizwierzęnawet w następnej laktacji nie jest zdolne
do produkcji mleka, chociażmożę byc siewcąmyko-
plazm. W konsekwencji krowę należy wybrakowaó,
co j est przy czyną poważnych strat ekonomicznych.
Należy zaznaczyó,że do tej pory nie sąznane efektyw-
ne metody immunoprofi laktyki lub immunoterapii.

Zasadntczym celem zw alczania p owinno by c zab ez-
pieczeni e przed zakażeniem dotychczas w o lnych stad
bydła mlecznego. W postępowaniu należy stosować
zasady obowiązujące podczas likwidacji choroby za-
kaźnej (11., 14, 2I,.29,36). Podstawąjest wstrzyma-
nie przemieszczanta zwterząt zę stad zakażonychllń
podejrzanych o zakażenie do populacji zwierzątwol-
nych. Podczas wybuchu choroby, każdy obrót zwie-
rząt z wyjątkiem kierowania do rzęźnt lub na tucz,
powinien byó czasowo zabroniony. Jednym z elemen-
tem zwalczania jest wprowadzenie świadectw zdro-
wla zwlęrząt, co jest szczególnie ważne z uwagi na
handel międzynarodowy.

Wprowadzony winien być kompleksowy program
diagno styc zny, który stanowi p o dstawę efektywne go
zw alczania choroby. Opr o cz klini cznej oc eny wymi e -

nia krów i jałówek, należy laboratoryjnte przebadac
próbki mleka od wszystktch zwterząt chorych na ma-
stitis i od krów będących w okresie poporodowym.
Następnie konieczne są powtórne badania podejrza-
nego o zakażenię stada w krótkich przedziałach cza,
sowych w celu wykrycia wszystkich siewców. Zaka,
żone zwtęrzętamusząbyć usunięte zę stada i natych-
miast poddane ubojowi. Muszą być też nięzwłocznie
wybrakowane krowy cechujące się opornymi na tera-
pię zapaleniami wymienia. Jest to niezbędne zuwagi
na fakt, żę zakażone krowy nIę zawszę wysiewająM
bovisw sposób ciągły iw związkuztymmogąnie być
!\rykryte p o dczas skriningu laboratoryj ne go p obranych
probek.

Do ramowego programu zwalczania należy testo-
wanie buhajów w kierunku mykoplazm. Zwterzęta,l
których stwierdza się M. bovis,należy wybrakować i
zntszczyć wszystkie dawki nasienia uzyskanego od
o statnie go ne gatywne go wyniku b adania laboratoryj -

nego. Czynności te mogązminimalizować dalsze stra-
ty.

W zw a|czantu zapa\eń wywołanych pr zez M. b o vi s
w konkretnej oborze, najważńejszą rolę grajączyn-
ności o znaczęnilhigienicznym (10, II,14,17), Aby
uniknąć szerzęnia się infekcji podczas doju, należy
p rz eprow a dzac de zy nfekcj ę lr ządzeń t o dzieży (r ęc z -

ników) w przerwach między dojami. Do mycia wy-
mienia najlepsze są preparaty zawierające kwas na-
doctowy. Po każdym doju należy oczyśctc izdezynfe-
kować stanowisko udojowe (dojarnię). Skuteczność
przedsięwzięć przeciwepidemiolo gtczny ch wzmaga
,,dipping" strzyków w roztworach jodoforów. Oprócz
ry gorystyc znę go pr zestt ze gania zasad hi gieny p ozy -
skiwania mleka, należy zapewntc prawidłowe funk-
cjonowanie dojarki mechanicznej oraz czystość i po-
rządekw oborze i gospodarstwie. Cielęta urodzone w
czasie trwania enzootii powinny być przeznaczonę na
tucz. Takie postępowanie daje szansę na zatrzymanie
infekcji w obrębie stada. Wańo dodać, że przebywa-
nie krów na pastwisku prowadzi do ograniczenia eks-
pozycjinazakażenie. Gonzalez i Sears (10) odnoto-
w ali pr zyp adki s amow yle czenta.



W celu ograniczenia możliwośct zakażei innych
zwterząt w stadzie należy usunąć ze stada wszystkie
krowy, które wykazują opomę nalęczente zapalente
wymienia, dokonać dezynfekcji sprzętu udojowego w
odpowiednich, skutecznych środk ach, pr zepr ow adzic
dezynfekcję pomieszczeń (stanowisk) dla krów, uni-
kać zagęszczęniazwierzątoraz dbać o wysoki poziom
higieny w oborach i otoczeniu. Zwalczante mastitis
mycopl asmati c a polegana całkowiĘm wyeliminowa-
niu zwięrząt chorych i zastąpieniu ich zwierzętamt
pochodzącyniz teręnów wolnych od tej choroby.

W sytuacji, kiedy wszystkie zwierzęta, które wydzie-
laĘ M. bovis z mlekiem zostaĘ usunięte i 3 kolejne
badania laboratoryjne całego stada (w odstępach co
najmniej 2 miesięcznych), jak również posiewy pró-
bek mleka od krów wykazujących kliniczną postaó
mastitis dŃy w całości wyniki uj emne, stado może byó
ponownie uważane jako wolne od Mycoplasma bovis
(2I).
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mórek B języka konia o dużej zawartości komórek
T. (T cell-rich B cell lymphosarcoma in the tongue
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Chłoniako-mięsak jest najczęstszym nowotworem układu hemopoetycznego

koni w wieku 5- 10 lat. Wyróżnia się 4 kategorie tego nowotworu: wielonarządo-

wy, grasicy, przewodu pokarmowego i skóry. U konia w wieku 1 0 lat zdiagnozo-

wano chłoniako-mięsakajęzyka zbudowanego z komórek B i T, w którym domi-

nowały limfocyty T oraz histiocyty Na czoło objawów klinicznych wysuwał się

jednostronny wyciek z nosa z domieszką pokannu Nosogardziel była zapadnię-

ta, gardziel i przełyk były zaczopowane, węzĘ chłonne podżuchwowe powięk-

szone i zawierały liczne komórki nowotworowe. Zmiany sekcyjne ograniczały

się do okolicy nosowo-gardłowej U nasadyjęzyka, po lewej grzbietowej stro-

nie, występował nowotwór o wymiarze lOx 15 cm, w którym zidentyfikowano

komórkiBiT 
G.


