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Zapalenia gruczoŁa mlekowego u krów nie sąpro-
blemem nowym, ale występują od dawna na całym
świecie, również w krajach wysoko rozwiniętych i o
wysokim standardzie prowadzonej hodowli bydła.
Ekonomiczne szkody v,,ryrządzonę przez mastitis są
większe niż powodowane przęz wszystkie inne cho-
roby bydła z wyjątkiem niepłodności. W roli czynni-
ków etiolo giczny ch zapa7enta gruczołu mlekowe go
występuje około 150 gatunków bakterii i grzybów.
Spośród bakterii najczęściej izoluje się gronkowce:
Staphylococcas aareus, S. epidetmidisi S. cfuomoge-
n e s (2), p aciorkowc e : S trep to c o c c u s agal a c ti a e, S. dys -
galactiae, S, uberis,rzadziej S. bovis, a ponadto Esche-
richia coli, Enterobacter aerogenest K]ebsie]]a oxyto-
ca (5, 1 3). Rygorystyczne programy leczntczo-ptoft-
LakĘcznenastawionenazwalczaniepaciorkowcabez-
mleczności przyniosły w wielu krajach eliminację lub
trwałe o gr aniczenie wy stęp ow ania te go drobnoustro -
ju, jednak miejsce S. agalactiae zajmują S. uberis
i S. dysgalactiaeprzy stałym wysokim udzialę S. au-
reus.

Do czynników determinujących chorobotw orczośó
bakterii należą:

adhezja do komórek nabłonka wydzielntczego
gruczołu mlekowego uwatunkowana obecnością od-
powiednich struktur na powierzchni komórek bakte-
ryjnych. Białka, z ktorymi najczęściej wiąząsię drob-
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noustroj e, wcho dzą w skład macie rzy zew nąttzkomór-
kowej ECM (extracellularmatrix), która stanowi mie-
szaninę kolagenów, proteoglikanów, kwasu hialurono-
wego, elastyny oraz glikoprotein adhezyjnych tj. fi-
bronektyny, witronektyny, lamininy, czy trombospon-
dyny (10). Krajewska-Pietrasik i wsp. (4) wykazali,
żę równięż laktoferyna możę pełnió rolę ,,pomosfu"
pomiędzy S, uberis akomórkami nabłonkowymi gru-
czołu mlekowego,

- obecność polisacharydów otoczkowych (.S. aureus,
S. uberis). Otoczki chroniąkomórki bakteryjne pTzecL
op s onizacj ą fago cyto zą b akteri ol izą do stęp em anty-
b iotyków, a także warunkuj ą l ep szą adhe zj ę do komó -

rek nabłonkowych (5, 15),

- wydzielanie toksyn i enzymów: koagulazy, lipa-
zy, hialuron idazy, hemolizyn i leuko cydyny. Mo gą one
bezpośrednto oddziaływ aó na cytoszkielet komórek
go sp o darza i p owo dować re organi zacj ę włókien akty-
nowych, co stanowi bodziec apoptotyczny prowadzą-
cy do śmierci komórki, tym samym wpływając na lep-
sząadaptację patogenów do istniejących warunków i
na ich rozprzestrzenianie w zakażonym gruczole,

- możliwośc tnternalizacji bakterii (ak w przypad-
ku E. coli, S. aureusi S. uberis) do komórek gospoda-
rza (2,6).

W ostatnich latach wykazano, że ważnątolę w ko-
lonizacji gruczołu mlekowego przez drobnoustroje
odgrywa białko PauA S. uberis (Plasminogen activa-
tor uberis A), będące głównym aktywatorem plazmi-
nogenu (9). Katalizuje ono konwersję plazminogenu



do aktywnej plazminy w mleku, Obiecujące sąbada-
nia prowadzone przęz Leigh'a i wsp. (13), w których
zastosowano Pau A jako czynnik aktywny potencjal-
nej szczepionki, gdyż u immunizowanych dowymie-
niowo zwierząt już po drugiej dawce obserwowano
wysoki poziom IgM i IgG, które chroniły gruczoł mle-
kowy przed zakażęniem S. uberis.

Obecna, 
.ni 

ezbyt optymistyczna sytuacj a w walcę z
szerzącymt się zakażeniami gruczołu mlekowego i
wctĘ narastająca odporność bakterii na antybiotyki
uzasadnia prowadzenie dalszych badań nad opraco-
waniem skutecznej profilaktyki i terapii. W związkuz
tym, celowe wydają się badania nad metabolizmem
tlenowym neutrofilów izolowanych z mleka krów
zdrowych i krów ze stanem zapalnym gruczołu mle-
kowego. Istotna jest także ocenakinetyki wzrosfu bak-
terii izolowanych z mleka krow z mastitisprzy row-
noległym określeniu wpływu antybiotyków (penicy-
lina, erytromycyna, amoksacylina) na poszczególne

- fazy wzrostu bakterii.
Podjęto próbę dokonania oceny stopnia korelacji

między wrażliwościąbakterii na wybrane antybiotyki
a intensywnością wybuchu oddechowego neutrofilów
izolowanych z tych samych próbek mleka.

Matetiał imetody
Do badań użyto próbki mleka pobrane od 35 krów rasy

czarno-białej. Wykonano posiewy mleka na podłoza bak-
teriologiczne: agar z klwią podłoże z mannitolem, podło-
że McConkey'a oraz Entero (BD, USA). Posiewy inkubo-
wano 24 h w 37'C. Po tym czasie dokonywano pierwszego
odczytu wyników celem wstępnej oceny cech wzrostu oraz
izolacji wybranych kolonii bakteryjnych do dalszej iden-
tyfikacji. Drugiego odczytu dokonywano po 48 h dla spraw-
dzęnia wzrostu drobnoustrojów rosnących wolniej. Po wy-
izolowaniu czystej kultury przeprowadzono identyfikację
określając gatunek bakterii przy użyctu testów TBL Crystal
(BD, USA). Następnie wykorzystując aparat Bioscreen
(Labsystems, Finlandia) badano kinetykę wzrostu wyizo-
lowanych szczepow E. coli, S. uberis, S. attrettsw stosun-
ku do kontroli, którą stanow|ły szczepy wzorcowe bakterii
otrzymane z American Tissue Culture Collection (ATCC,
USA). Bakterie namnażano naagaTze z krwiąi inkubowa-
no24h lub 48 h w 37'C. Po inkubacji bakterie zawieszano
w 5 ml bulionu odżywczego, przygotowywano rozcieńcze-
nia 10a-l05 komórek bakteryjnych w l ml podłoża. Zawie-
sinę rozdzielono po 100 pl odpowiedniego rozcieńczenia
do 2O0-dołkowych mikropĘtek (Inter-medic). Badanie pro-
wadzono przez72 h, a porniary wzrostu wykonyłvano co 3
godziny. Pozwoliło to na uzyskanie krzywych wzrostu wy-
izolowanych szczepów i porównanie poszczególnych faz
(.tj. fazy lo garytmicznej, stacj onarnej, zami er ania) z krzy -
wymi wzrostu szczepów wzorcowych. W drugim etapie do-
świadczenia do zawiesin bakteryjnych E, co]i, S. aureus,
S. u b eri s do dawan o przygotowane w ro ztworz e ftzjo\o gicz-
nym penicylinę (penicyljna G sól potasowa0,12 pglml),
erytromycynę (l pg/ml), amoksycylinę (amoksycylina
uwodniona B pglml) celem określenia wpływu tych anty-
biotyków na poszczegóIne fazy wzrostu badanych szcze-

pów bakterii. Równolegle prowadzono izolację komórek
somatycznych mleka poprzez 3-krotne wirowanie z PBS
przy 300 g przez 15 min. w 4oC, Zywotność wyizolowa-
nych komórek określano w komorze Biirkera używaląc
0,4% błękitu trypanu (Gibco). Oceny morfologicznej ko-
mórek somatycznych dokonywano w preparatach barwio-
nych standardowo metodą Giemsy. Zawiesinę komórek
somatycznych nanoszono na szkiełka podstawowe w ilości
200 pl i wirowano przy 600 obr/min ptzez3 min. Cytospin
utrwalano w metanolu przez I0 minut po czym barwiono
odczynnik Giemsy przez 20 min, i płukano wodą destylo-
waną. W badaniu mikroskopowym ustalano odsetek neu-
trofilów w populacji komórek somatycznych, Wyniki ba-
dania weryfi kowano metodą cytometryczną.

W kolejnym etapie pracy wykonano Bursttest (Orpegen
Pharrna) w celu określenia intensywności wytwarzania
przez fagocyty reaktywnych zwtązków tlenu podczas wy-
buchu oddechowego. Z mleka izolowano granulocyty obo-
jętnochłonne wg procedury opisanej przez Winnickąi wsp.
(19). Następnie do każdel próbki, którą stanowiła zawiesi-
na komórek somatycznych w PBS (1 x 103/p1) dodawano
aktywatory tj. opsonizowane bakterie E. co]i, PMA (phor-
bol 12-myristate l3-acetate) oraz w próbce kontrolnej bu-
for płuczący w objętości 100 pl, próbki inkubowano 10
minut w 37"C. Kolejno do wszystkich próbek dodawano
dihydrorodaminę (DHR l23), która po reakcji z uwalnia-
nymi reaktywnymi związkami tlenu uległa przekształceniu
do fluorochromu. Inkubacj ę prowadz ono plzez 1 0 minut w
3 7 " C, Re akcj ę zatr zy my w ano pT zęz dodani e buforu IizĄ ą-
cego, z którym próbki inkubowano przez20 minut w tem-
peraturze pokoj owej . Zastosowany bufor j ednocześnie izo-
lował pojedyncze erytrocyty obecne w próbce. Następnie
komórki odwirowano przy 250 x gprzez 5 minut w 4"C i
po płukaniu buforem płuczącym ponownie odwirowano.
Do wszystkich próbek dodawano po 100 pl jodku propidy-
ny. Po 10 minutach inkrrbacji w temperaturzę 0oC nadmiar
fluorochromu usllwano z próbek buforem płuczącym i
wprowadzano komórki do cytometru (FACStrak-Becton
Dickinson). Znakowanie jodkiem propidyny umożliwiło
oddzielenie komórek żyv,rychod mafiwych i uszkodzonych.
Wyniki analizowano w programie Cellquest. Analtza cyto-
metryczna, w której oceniana jest rórł,nocześnie wielkość i
ziarnistość badanej komór-ki, a także intensywność fluore-
scencji wyznakowanych struktur pozwoliła na wyodręb-
nienie spośród komórek somatycznych populacji neutrofi-
lów. Oceniano liczbę neutrofilów wytwarzających reaktyw-
ne postacie tlenu oraz poziom wybuchu tlenowego mierzo-
ny intensywnością fl uorescencji.

Wyniki iomówienie
Uzyskany wynik posiewów mikrobiolo gicznych

wskazująna znaczny udział w etiologii mastitis gton-
kowców pr zy mniejszym udziale p aciorkowc ów i bak-
ter tt z r o dziny En tero b a c teri a c e a e. W 2 0 prób ach mle -
ka uzyskanych od I<r ów z obj awami zapalenia gruczo -
łu mlekowego, izolowano 3 gatunki bakterii zrodzajl
Staphylococcus. S. aureus, S. epidetmidis, S. haemo-
lyticus,4 gatunki z rodzaju Streptococcus: S. bovis,
S. uberis, S. agalactiae, S. dysgalactiae i 3 gatunki z
rodziny Enterobacteriaceae,. E. coli, E. aerogenes,
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Ryc. 1. Cytogram i histogram przedstawiający intensywność
lluorescencji neutrofilów izolowanych z mleka krów zdrowych
- j ako chemoatraktantu użyto opsonizowan e bakterie E. coli

Ryc. 3. Cytogram i histogram przedstalviający intensywność
fluorescencji neutrofilów izolowanych z mleka krów zdrowych
- jako chemoatraktantu użyto PMA
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Ryc. 2. Cytogram i histogram przedstawiający intensywność
fluorescencji neutrofilów izolowanych z mleka krów z mastitis
- jako chemoatraktantu użyto opsonizowane bakterie E, coli

K, oxytoca. W 15 próbach mleka pobranego od krów
zdrowych, bezklrtnicznych objawów mastitis nie wy-
kryto bakterii chorobotwórczych. Do oceny kinetyki
wzrostu bakterii wybrano E. co]i, S. uberisi S. aureus.
Wybor Ęch bakterii podyktowany był dużączystością
ich izolacji z mleka pochodzącego ze zmienionego za-
paleniem En)czołu mlekowego krów. Według niepu-
blikowanych badań własnych czystość występowania
E. co]i wynosi 30oń na 100 próbek mleka, S. uberis
I0oń, a S. aureus 60%o.

Zywotnośc wyizolowanych komórek soma-
tycznych wahała się u zdrowych krów w grani-
cach 75-800ń, zaś u krów zkltnicznymi objawa-
mt zap alęnla gruczołu mlekowe go wyno s iła 5 0%.
Liczba komórek somatycznych wynosiła odpo-
wiednio ż,4 x l)almli3,75 x 105/m1. Wyniki te
stanowią potwierdzenie danych odno śnie do licz-
by komórek somatycznych mleka mastitis, co jest
wykorzystywane jako kryterium oceny stanu zdro-
wotnego wymienia (3, 8, 16, 18).

W preparatach cytospinowych, wykonanych z
mleka krów z mastitis,barwionych odczynnikiem
Giemsy stwierdzon o : 5 0%o neutro fi lów, 40oń ltm-
focytów i I0% monocytów. Dla porównania w
preparatach wykonanych z mleka krów zdrowych
procentowy skład komórek był następuj ący : 30Yo
neutrofilów, 4}ońIimfocytów i 30% monocytów
Takznaczne różnice między odsetkiem neutrofi-
lów w badanych grupach zwierząt wskazują na
stanzapa7ny wymienia.

Analiza cytometryczna testu intensywności
wybuchu oddechowego neutrofil ow wykazała, że
w mleku pochodzącym od krów z klinicznym
zapalentemwymienia natlę zakażenia E. co]i, S.
uberis i S. aureus w porównaniu do mleka krów
zdr owy ch, stwierdza się wyższą liczbękomórek,
w których nastąpił wybuch oddechowy. Gdy rolę
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Ryc. 4. Cytogram i histogram przedstawiający intensywność
fluorescencji neutrofilów izolowanych z mleka krów z masti-
lrs - jako chemoatraktantu użyto PMA ]

aktywatora pełniĘ opsonizowane bakteri e E. coli (ryc.
1 i 2) w próbach mleka analtzowano po 15 tys. komó-
rek. W mleku krów zdrowych średnio w 1 tys. neutro-
filów nastąlił wybuch oddechowy, a w mleku od krów
z mastitis u około 10 tys. neutrofilów. Intensywność
wybuchu oddechowego mierzona intensywnością flu-
orescencji byŁa zbltżona w obu próbkach i wynosiła
około 40 jednostek fluorescencji. W przypadku wy-
korzystania PMA jako czynnika chemotaktycznego
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czas trwania pomiaru w godz.

Rl.c. 5. Brak hamującego wpływu amoksycyliny na wzrost E. coli
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Ryc. 6. BakteriostaĘczny wpływ erytromycyny i penicyliny na wzrost
S. aureus
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obserwowanoprzyanalogicznychparame- 1

trachzbięraniakomórek (po 15 tys.)w obu 0,9

próbach wyższąIiczbę neutrofilów (około 0,8

2,5 tys.), u których nastąpił wybuch tleno- E 0,7

wywporównaniudowynikówuzyskanych E 0,6

piry Żastosowaniu E.'coti jako'"rynilku B o,s

wywołującego wybuch (ryc. 3 i 4). Nie 3 0,4

stwierdzono natomiast różnic w zakresie 0,3

liczby komórek między mlekiem od krów 0,2

zdrowych i mlekiem od krów z mastitis. 0,1

Zbliżonabyłatakżeintensywność fluore- 0

scencji w obu próbach ale dwukrotnością
przewy ższającą intensywno ść fluore scen-
cji w porównaniu do wyników uzyskanych RYc, 7,

przy aktywacji neutrofilów E co]i. Od-
mienna reakcja neutrofilów na aktywację wynika zroż-
nej liczby receptorów dla wymienionych zwtązkow
chemotakty czny ch i r óżnej ich ekspre sj i. Wprowadze-
nie Bursttestu do badania aktywności komórek fago-
cytujących mleka stwarza możliwośc porównania w
jednym teście metabolizmu tlenowego komórek akty-
wowanych z r o żną intensywno ś ci ą,

Zastosowane antybioĘki wykazyw ały zróżntcow a-

ny wpływ na wzrost badanych bakterii. Stwierdzono:
brak hamującego wpĘwu amoksycyliny (8 pglml) na
wzrost E. coli (ryc. 5), bakteriostatyczny wpĘw peni-
cyliny (0,I2 ,p,glml) na wzrost S. aureus, obsetwowa-
ny od pierwszych godzinpomiaru (ryc. 6) i hamujący
wpływ erytromycyny (1 pglml) na wzrost S. aureus,
obserwowany od 18 godz. ttwania pomiaru (ryc. 6).
O dnotowano b akteri o s taty czny wpływ erytromycyny
(1 pglml) na wzrost S. uberis, obserwowany od 6 godz.
ttwania pomiaru (ry c, 7).

podsumowanie

Uzyskane wyniki wskazują na brak istotnych róż-
nic w kinetyce wzrostu szczępow badanych tj E. coli,
S. uberis t S. aureus i szczepow wzorcowych. Wyka-
zano, że silniejszym aktywatorem wybuchu tlenowe-
go neutrofitów mleka krów z mastitis były opsonizo-
wanę E. coli,ktorc znacznte wydajniej mobilizowały
te komórki fagocytujące niż inne badane czynniki che-
motaktyczne (esĘ forbolu). Największą wrażliwością
na antybiotyki (penicylinę, amoksycylinę i erytromy-
cynę) cechowały się bakterie izolowane z mleka krów
z mastitis, w którym u największejltczby neutrofilów
nastąlił wybuch tlejnowy.
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