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1;g"n.e of finge]s disorders on teptoduction system and udder saluhlity in cows
Summarv

d
d

the presence of purulent focus in cows' finger
terus involution, ovarian cysts, various stages

ethiological, pathogenic microflora in cows'

ActinońycCś,,Pyogenes, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus and sporadically Es,cherichia coli
and Staphylococcus epidermidis.
rłre friśi':,itriee of tń"^ *e.e isolated from the inflamatory discharge of the uterus, taken from 73.37o of,
cows:with,lńucous-purulent and purulent endometritis, including pyometra. The fertility of the animals from
the experińeńtal group, determined by conception rate, delivery rate and service period,,,was significantly
lołverin,colńParison with the control group. In bacteriological investigations of the inflamator;;lsecretion of
the mańńnry,.gland taken from ill cows, in 35 cases the same, pathological microflora wer:el]r:ecognized as
from the.Fuiulćnt discharge taken from cows'Iingers.
oa land S,t
istakably suggest that Actinomyces pyogene§, Pseudomonas ae
ical and
c
he a potential source of purulent processes in utere, as well as,
|aI
s

IfuyWotdŚl, eow, endometritis purulenta, fertility, mastitis

Schorzenia palców i okolicznej skóry u krów połączone z kalaw tzną doĘ c ząpr ze de w s zy s tkim koń c zyn
tylnych i stanowiąpoważny problem w hodowli bydła
ml eczne go. S traty go sp o darcz e zw iązane z tą pr zy p adło ściąsą zbliżone do poniesio ny ch przez hodowców
z powodu schorzeń gruczołu mlekowego i zabvzeń
płodności(5,7, 11).
Przypadki kulawizny na fermach krów mlecznych
mogą obejmować ponad 15% pogłowia QĄ. Badura
(3) i inni (5, 6, 9) wymieniają następujące przyczyny
występowania omawianego schorzęnia:
- odchów krow przeważnie na wilgotnych, bezściółkowych i betonowych stanowiskach orazbrak ruchu
(chów alkierzowy),
- wysoka. wydaj no ść. mlęczna pow9duj ąca doo go nowe przeniesienie ciężaru zwierzęcta i zwiększone
j ednomiej scowe przec iĘenie kończyn,
- nadmierne skarmianie paszątreściwąśrednio-i
wysokobiałkową przy niedostatecznej podaży paszy
energetycznej zawl,erającej włókno strawne siano,
słoma paszowa, młode zielonki, ię.,
- brak i wadliwa pielęgnacja racic i niedokładność
w utrzymaniu ich higieny, zwłaszczau młodych zwierząt,

- uwatunkowania genetyczne, w tym maławytrzymałośćukładu kostno-stawowo-więzadłowego kończynI rogu racicznego.
Schorzeniom palców u krów niekiedy towarzyszą
rożne postacie zapaleniabłony śluzowej macicy i dysfunkcje jajnikow, ktorych współzależnośczostała już
wcześniej zasygnalizowana m.in. przez Badurę i wsp.
(4) oraz Sarnborskiego (12).
Orsag (8) udowodnił, iż średniokres międzyctĘowy u krów z ogniskami ropnymi umiejscowionymi w
palcach jest dłuższyo 26 dni w stosunku do zwierząt
zdrowych, a wskaźniki unasienniania wynosiły odpowiednio 2,6 + 0,7 i 2,1 + 0,5.
W przeciwieństwie do układu rozrodczego wpłlłv
schorzeń ropnych palców na stan zdrowotny gruczoŁu
mlekowe go krów j e st pomij any lv fachowym piśmiennictwie z ostatnich kilkunastu lat.
Celem niniejszej pracy było ustalenie współzależnościpomiędzy występowaniem ropnych ognisk z1okalizowanych w palcach tylnych kończyn a płodnościąkrów. Starano się również sprawdzić, czy wymienione o gni ska, p ołąc zone z kulaw izną mo gą stanowi ć
e go zakażenia nar ządu ro dne go i stre sogennej technopatii, powodującej zaburzenia w po-

źro dło w stępuj ąc

porodowej inwolucji macicy i dysfunkcję jajników.
Motywem przewodnim badań ujętych w drugiej częścipracy było określenierodzaju ipolńarzalności etiologicznej flory bakteryjnej, wyosobnionej z mleka i
ognisk ropnych palców tych krów, u których równocześnie rozpoznano rożne septyczne postacie mastitis.

Mateilał imetody
Badania przeprowadzono w latach 1998-2000 na 246
krowach rasy ncb ikzyżówkach ncb + hf w wieku 5,0 +2.
lata, pochodzącychz3 ferm.Ich średniawydajnoścmleczna w laktacji wynósiła 5120 + 715 kg. W sezonie letnim

zwierzęta skarmiano zielonką z traw, kiszonką z kukurydzy i sianem, zimąkiszonką z kukurydzy, sianem t paszą
treściwąz dodatkiem mieszanek mineralnych w ilości zależnej od wydajnościmlecznej. Na wszystkich fermach
rejestrowano częste przypadki schorzeń palców tylnych
kończyn i kulawiznę utrzyrnującą się od kilku i więcej miesięcy wskutek jednomiejscowego przeciĘenia oraz braku
systematycznej korekcji racic i ich higieny. Odchów krów
przebiegał w warunkach alkierzowych i systemtewiązanta
na krótkich stanowiskach słabo wyścielonych ciętą słomą
uzupełnionych krótkotr-wałym dziennym pobytem na małym, często błotnistym wybiegu.
Krowypodzielono na dwie grupy doświadczalne ze schorzeniami palców (n: 117) i odpowiadające im kontrolne
(n: 129). Do pierwszej grupy doświadczalnej zakwalifikowano 71 krów, u których Tozpoznano zabutzeniaw poporodowej inwolucj i macicy, różne postac ie en dom etri ti s,
poporodowąacyklię i obecnośćcyst teka-pęcherzykowych
lub pęcherzykowo-luteinowych po upływie 35 dni od porodu. Te same przypadłościwystępowały u niektórych 1osowo wybranych krórv grupy kontrolnej (n : 69), poddawanych badaniom kliniczno-laboratoryj nym układu rozrodczego w przedzl,a7e od l4-16 dnia do 6 tygodnia po fizjolo gicznym porodzie.
Badania kliniczne narządu rodnego przeprowadzono
według klucza hanowerskiego (10). W przypadku rozpoznania zapalenta błony śluzowejmacicy (E,-Eo)pobierano
wydzielinę zprzedniego odcinka szyjki macicy do badania
bakteriologi cznego, poddaj ąc j ednocześnie andrizie mikrobiologicznej wysięk zapalny z ognisk ropnych i martwiczych palców. W ten sposób ustalano zwlązek pomiędzy
schorzeniami palców zakażonych określonąmikroflorą a
ńżnymi postaciami endometritis na tle infekcj i zldziałem
tych samych lub podobnych gatunkowo drobnoustrojów.
Opóźnioną poporodową inwolucję lub atonię macicy
diagnozowano na podstawie istotnych odchyleń od notmy,
dotyczących jej wielkości, położenia,symetrii rogów, reaktywności na masaż i zawartości zalegającej wydzieliny

(lochia, wysięk zap alny).
Ponieważ cysty jajnikowe w pierwszych Ęgodntach pu-

elp eri um ulegaj ą naj czę ści ej sp ontanic znej re gre sj i, po której następuje ftzjologiczny cykl rujowy (1), ich obecnośću

krów pierwszej grupy i kontrolnej w późniejszym przedziale
czasowym określano po 2 1ub 3-krotnym badaniu perrectum. Cysty przedstawiały się jako pęcherzyki o średnicy
większej lub równej 2,5 cm, gładkiej powierzchni z wyczuwalną fl uktuacj ą płynnej zawarto śc i. Zw ierzęta wyka-

zywały brak rui lub nieregularne cykle w krótkich odstępach czasu.

W acyklii, utrzymującej się nawet w ciągu kilku miesięcy po porodzie, stwierdzono jajniki małe, wielkościziarna
fasoli, orzecha laskowego lub pestki śliwki,nie wykazujące na powierzchni tworów funkcjonalnych (ciałka żołte,
rozwijające się pęcherzyki). Błona śluzowa pochwy i częścipochwowej szyjki macicy przybierała cechy anemizacji W ten sposób wykluczone wystąpienie tzw. cichej rui.
W przypadkach wątpliwych, diagnostykę kliniczną cyst
jajnikowych i acyklii poporodowej uzupełniano oznaczaniem poziomu progesteronu w pełnym mleku z całego doju,
meto dą immuno enz ymaty czną (EIA), opi s aną przez Arnstadta i Cleere (2). Stężenie Pooznaczano 3-krotnie w odstępie 7 dni. W odniesieniu do cyst krzywą aktywności lutealnej jajników uznano jako niecyklicznąjeżeli poziom
tego hormonu w 3 kolejnych badaniach był < 2,0 ng lm7,
albo niezmiennie powyżej ż,0 ng ml mleka. Aktywność
lutealnąjajników u Lłow z acykliąwykluczano wówczas,
jeżeli stężenie P., w kolejnych badaniach wynosiło poniżej
2,0 ngl ml.
Leczenie cyst i acyklii poporodowej za pomocąanalogu
GnRH podejmowano tylko u tych krów grupy doświadczalnej i kontrolnej, u których stan jajników nie zmięniał
się w ciągu co najmniej I2-2l dni.W zablrzeniach inwolucji macicy podawano domięśniowo analog oksytocyny o
ptzedłużonym działaniu p.n. Oxy-ject 20oń L.A. firmy
D opharma. W przyp adk ach en d om e/ł/rs sto sow ano 7ecze nie domaciczne zużyciem płynu Lugola, 1,5 Yoroztworu
Lotagenu lub zawiesiny preparatu Parrtusan@ firmy Aesculap (siarczan neomycyny i metronidazol w odpowiednich
proporcjach wagowych) w zależnościod nasilenia procesu
chorobowego.
Następnym etapem badań po leczeniu omawianych schorzeń układu rozrodczego krów grupy doświadczalnej i kon-

trolnej, była porównawcza ocena wartości wybranych
wskaźników płodnościjak: zapładnialność,7iczba i odsetek krów zacielonych po 1-3 zabiegach sztucznego unasienniania w kolejnych rujach, wskaznik cięy i długość
okresu międzyciĘowego w dniach.
Zdrowotnośćgruczołów mlekowych u krów ze schotzeniami palców (n: 46) i kontrolnych (n : 60) określanana
podstawie 2-krotnej oceny kliniczno-laboratoryjnej w odstępie 10-12 dni. W diagnostyce mastitisprzylęto schemat
rejestracji zmian patomorfologicznych w tkankach wymienia i mleku opracowany przez Samborskiego (12), Samborskiego i wsp. (13). Podkliniczny septyczny stanzapa7ny (S. pkl.) rozpoznawano na podstawie dodatniego (++)
lub silnie dodatniego (+++) TOK oraz obecności w mleku
specyficznej chorobotwórczej mikroflory. Przewlekłe postacl,ę mastitis różnicowano na dwa rodzaje:
zapalenie o łagodnym przebiegu schorzenia. Mastitis
chronica (M.ch.) typL.z: lekkie zwłóknienie tkanki gruczołowej, wyczuwalne w dolnych, okołozatokowych partiach wymienia, brak zmianw jego objętości, Mleko lekko
wodniste, często z domieszkąstrzępków i kłaczków ściętej
kazeiny,
- zapalenie z dużymi zmianami patomorfologicznymi w
obrębie miĘsztt gruczołu. Mastitis chronica (M.ch.) typ
W.z. : wyraźne ogniska zwłóknienia (rożnej wielkości)

l. Stan zdrowotny układu rozrodczego krów

Tab.

ze schorzeniami palców i grupy kontrolnej
Grt

Rozpoznanie kliniczne

En

d

o

metrilis catarrh a lis,

End 0 metrilis muco

E nd o

melritis

Pyometra,

E

-p uru le

p u ru Ie

1

nta, E,

nta, E,

6 (8,4)

6 (8,4)

3 (4,2\
1 (1,4)

En

Act. p, + Ps, aer. (2),
AcL p. + St, aur. (2|,

Ps. aer. |1\,
E. c, |1|, §t ep, (1)

Ps. aer. (1),

Act. p. |1|, Ps, aer, |1\,

Act. p, +

Act, p. +

SL aur.

§l, ep.

+ §tr.

(3),

ufers

Act, p. + E. c. (2|,
St. aur. +

f,

Act. p. +

E. c,

c.

(1 )
(1 )

(1 )

St alr.

3 (4,3)

(1)

St. aur. + E. c, (1),

Ps. aer. (3),

Ps. aer, + §l. ep, (1),
E. c. + St aur. |2|
Act, p, + E. c, (1),
Fus, necr. + Ps. aer. (1|,

2 |2,s|

Str, uberis
+ St. epidermidis (1|

1 (1,4)

Ps, aer. + St. aur, (1|

Ps, aer, + St, aur, (1)
Act, p. + Ps. aer, (1|

lnvolutio tarda, atonia uteri posl
partum

13 (18,3)

6 (8,7)

Acyklia

22 (30,9)

10 (14,5)

20 (28,2)

8 (11 ,6)

lCvsty iainikowe

E, c. (1), Sl, ep, (1),

poi. pałeczki z grupy coli(1)

aetuginosa, Fus. necr.- Fusobacterjtun necrophoobjaśnienia: * p < 0,01 Act. p.: Actynonyces pyogenes, Ps. aer.- Pseudononas
epidennidis(w nawiasach: iloŚĆ szczePÓw)
runl, E. c.: Escherichia co]i, St, aur.: Staph/oc;c;us allreus, St. ep.- Staphylococcus

ka.

Zwrócono szczególnąuwagę na występowanie w mleku
i wysięku zapalnym z ognisk ropnych palców analogicznej
chorobotwórczej mikrofl ory,
Wyniki badań poddano analizie statystycznej za pomocą testu T-studenta i chi' dla określenia istotności róznic
pomiędzy porównywalnymi cechami.

Wyniki iomówienie

l.lllil

56:ll:l'l:.:llill:l.l:'l::

czący się w granicach normy u zwierząt grupy kontrolnej (86,9%).Różnica jest statystycznie istotna (p <
0,05). Podobnie niekorzystnte przedstawiała się przeciętna długośóokresu międzyciązowego, wlmosząca 1 3 9,
4 + 3I,ż dni i 84,2 + 29,4 dni odpowiednio dla krów zę schorzeniami
palców i grupy kontrolnej (p < 0,05).
Druga częśćpracy obejmuje wynik badań kliniczno-laboratoryjnych,
przeprowad zanychna grupie krów (n
: 46), u których rownocześn\ę roz-

Tab.2. Wartości wybranych wskaźników płodnościkrów ze schorzeniami palców
(grupa I) i grupy kontrolnej (II)

Objaśnienia: I

:

grupa doświadczalna, II

:

grupa kontrolna, * P < 0,01, ** P < 0,05

Tab. 3. Rodzaj flory bakteryjnej wyosobnionej z ognisk ropnl.ch palców, mleka lub wydzieliny zapalnej gruczołu m|ekowego

krów przy różnych postaciach maslitis

Grupa doświadczalna ll(n

l
'

19 (41 ,3)

(palce)

|'

%

23 (12,8)

Mastitis
chronica
typ. L. z.

12 (26,1)

17 (9,5)

Mastitis
chronica
typ W. z. W. z.

1

1 (23,9)

46)-ilość płatów n

Sudanie bakteriologiczne mleka

zwierząt V. I płatów

Mastitis
subclinica
septica

=

16 (8,9)

(a), W. z. (h)

gruczołmlekowy

4 (8,7)

5 (2,8)

Razem

46 (100,0)

61 (34,1)

wysięku ropnego

i

palce
Act, p. + Ps. aer. (4),
Act, p. + St. aur, |3| Act,
p. + §l. ep. (2|, Ps, aer,
+ St, aur. (3), St, alr, +
E, c, (3\, SL aur, (3)

10 (16,7)

13 (5,5)

Act, p, + St. aur, |2|, Acl. Act. p, + St, aur, |3), AcL
p, + Sl, uberis (1|, Act, p, p, + Str, dys, (3), Act. p,
+ Slr, dys. (1|, Ps. aer, + + E, c, (2|, Act, p. + Ps,
aer, (2|, Ps, aer, + St,
St. ep. (2|, St. aur. (4|,
Str, agal. (4), SŁ ep, (3)
ep, (1), St aur, (2|

12 (20,0)

15 (6,3)

Act. p. (2), Act. p, + Fus,
necr, |1), Act, p. + Ps.
aer, |2|, AcL p. + St, aur.
(1), E, c, + St, ep. |2),
Ps, aer. + St. aur, (2\,
St, aur. |2)

5 (8,3)

7 (2,9|

Acl. p, + E. c, (1|, Act, p.
+ St, aur (1|, Ps. aer, +
St, aur. (1|, St. aur, |1|

1 (1,7)

1 (0,4)

28 (46,7)

36 (15,2)

Acl, p. + Str. dys, (1|,
AcL p, + St, ep. (1),
Ps, ael, + St. ep, (2\,
Sl, aur, (6), Str. agal (7|,
Str, dys, (1), §', ep, (5)

Act. p, + St. aur. (2|, Act.
p. + Str. dys, (2), Act, p.
+ St. ep, |2|, Ps, aer. +
Si ep, (1 |, St, aur, |4|,
SIr. agal, (3), S'. ep. (1),

Micr, sp.

Mastitis acuta

-

= 179

(1|

Act, p. + Ps, aer, (1), Act,
p, + St, ep. (1|, Sl, aur +
Str, uberis (1|, Sl, auł, (2)

Str. agal, (4), Str, dys, (1),

Sl. aur, (3|, St, ep. (5)

Str. agal. (5), Str. dys. (1),
St. aur, (3|, §', ep, (6)

Sł. agal. (2),

§l, ep.

St. aur. (2|,
(3)

E, c, + Ps. aer,

Objaśnienia:Act. p. : Actinomyces pyogenes, Ps. aer.: Pseudomonas aeruginosa, Fus, necr.: Fusobacterium necrophorum, E. c.:
Escherichia co]i, St. aur.: Staph. Aureus, St. ep, - Staph. Epidennidis, Stl,. agal.: Streptococcus agalactiae, Str. dys.: Streptococcus
dysgalactiae, Micl,. sp.: Mic1,ococcus species, w nawiasach ilośćszczepów

poznano ogniska ropne z7okalizowane w palcach tylnych kończyn i s eptyczne p o dkliniczne, klinic zne prze wlekłe i ostre postacie mastitis, Określano rodzaj chorobotwórczej mikroflory wyosobnionej zarówno z
mleka i wydzieliny zapalnej chorych płatów wymienia, jak i wysięku pobranego z ognisk ropnych palców, zwraQając szczególną uwagę na powtarzalność
tych samych rodzajów drobnoustrojów w przypadkach
mastitisi pododetmatitis purulenta. Z danych tabeli 3
wynika, że etiologiczną mikroflorę w schorzeniach
wymion krów grupy doświadczalnej stanowiĘ następujące szczępy bakteryjne: Act. pyogenes, Ps. aeruginosa, Staph. aweus, Staph.epidelmidis, Str agalactiae,
Str. dysgalactiae, w pojedynczych przypadkach szczepy Streptococcus uberis(Z płał).W 33 % prób wystę-

owała mikro fl ora mie szana, każdor azow o z udziałęm
Actinomyces pyogenes i Pseudomonas aeraginosa. Z
mleka i wydzieliny zapalnej wymienia losowo wybranych krów grupy kontrolnej (n : 60) wyosobniono jedynie p aciorkowc e b ezmleczności, gronkowce zło ci ste
i naskórne oraz paciorkowce zaburzeń w laktacji (2
szczepy). Spośród 46 krów z dodatnimi wynikami analizy b akterio 1o gicznej wysięku zapalne go z o gni sk rop nych palców, w 35 przypadkach (76,I%) stwierdzono
tą samą chorobotwórcząmikroflorę, co w próbach mleka lub wydzieliny zapalnej wymienia. Niezgodność
pozostĄch 11 wyników (23,9%) doĘczyła głównie
p o dklini c znych p o s tac i m a s ti ti s na tle zakażęnia szczę p

pami S treptoc oc cus agal actiae, S treptococcus dysgalac tiae

i Staphylococcus aureus.

W przeprowadzonych badaniach wykazano, iż zarówno szczępy Actinomyces pyogeneą Ps eudomonas
aerugonosai Staph. aureus, zasiedlające ogniska ropne palców u krów, jak i inne drobnoustroje, zwłaszcza

paciorkowc e mo gą stanowić p otencj alne źr o dło zakażenia błony śluzowej macicy i rozwoju procesów ropnych w tym narządzie z jednej strony, z drugiej natomiast wywiązania się podklinicznych i klinicznych
septycznych postaci mastitis. Przedstawione wyniki
stanowią cenną informację dla praktyki, ponieważ
notowane w wielu krajach, częste schorzenia palców
u krów stają się przyczynązaburzeń w poporodowej
inwolucji macicy, infekcji układu rozrodczego i jałowościnawet w skali całego stada,
Czynnik b ó lowy, tow ar zy szący omawi anej te chno patii j est niewątpliwie zjawiskiem stresogennym, który przęz swoje dfugotrwałe działanię może naruszać
homeostazę organizmu i prowadzić do zaburzęi w
neurohormonalnej regulacji funkcji gonad na poziomie uwalniania gonadotropin i wydzielniczości hormonów jajnikowych. Z tym wydaje się być związana
dysfunkcja jajników w postaci acyklii i ewolucji cyst
jajnikowych.
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STAN Z'AKAŹNYCH CHORÓB ZWIERZĄT W POLSCE,
według danych Głównego lnspektoratu Weterynariiw czerwcu 2001

1)

r.")

Wściek!izna zwierząt domowych - wystąpiła w 9 województwach, a mianowicie: kujawsko-pomor-

skim (4-4), lubelskim (3-4), małopolskim (2-2), mazowieckim (3-a), podkarpackim (2-2), podlaskim (1-1),
świętokrzyskim (2-2), warmińsko-mazurskim (5-5), wielkopolskim (1-1). Wściekliznę stwierdzono u 4
psów, 12 kotów,6 szt. bydła il kozy.
2) WściekliznazwieżąIdzikich - wystąpiła w 12 województwach; dolnośląskim(1-4), kujawsko-pomorskim (6-,|4), lubelskim (16-25), lubuskim (1-1), łódzkim (2-2), małopolskim (7-10), mazowieckim (8-9),
podkarpackim (8-17), podlaskim (6-11), świętokrzyskim (7-12), warmińsko-mazurskim (9-17), wielkopolskim (11-17\. Zanotowano ją u 1 1B lisów, 12 jenotów, 7 kun,2 borsuków, 2 saren i 1 nietoperza.
3) Wirusowe zapalenie tętnic koni - wystąpiło w województwie łodzkim (1-1), podkarpackim (1-1) i warmińsko-mazurskim (1 -1 ).
4) Listerioza bydła - wystąpiła w województwie pomorskim (1-1).
5)Zakaźne zapalenie nosa i tchawicy (otręt bydła) - wystąpił w województwie opolskim (1-1).
6) Leptospiroza świń - wystąpiła w wojewodztwie pomorskim (1-2).
7) Salmoneloza świń- wystąpiła w województwie kujawsko-pomorskim (1-1) i zachodnio-pomorskim (1 -1).
8) Wirusowa posocznica krwiotoczna ryb łososiowatych - wystąpiła w województwie zachodnio-pomorskim (1-1).
9) Choroba Mareka - wystąpiła w województwie warmińsko-mazurskim (1-1)
10) Salmoneloza drobiu - wystąpiła w 12 województwach: dolnośląskim(2-2), kujawsko-pomorskim (2-2),
lubuskim (7-10), małopolskim (2-3), mazowieckim (4-7), podkarpackim (1-1), pomorskim (2-2), śląskim(22), świętokrzyskim (1-1), warmińsko-mazurskim (1-3), wielkopolskim (5-9), zachodnio-pomorskim (1-'l).
*)

w nawiasach podano liczbę powiatów i miejscowości, w których choroba została stwierdzona w okresie sprawozdawczym.

