
Praca oryginalna Original papet

Relacje między liczbą komórek somatycznych
a patogennymi drobnoustroiami w mleku krów

MAŁGORZAT A CZERW, JERZY MOLENDA, KATARZYNA KOSEK-PASZKOWSKA,
JARoSŁAW BysTRoŃ, RoAltł MALlcKl, BARBARA SoRDyL*

Zakład Mikrobiologii Zywności i 1,1igieny Przetwórstwa Katedry Higieny Zywności i Ochrony Zdrowia Konsumenta,
*Zaklad Mikrobiologii Weterynaryjnej Katedry Anatomii Patologicznej, Mikrobiologii Weterynaryjnej i Weterynarii Sądowej

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej AB, ul, Norwida 3'l , 50-375 Wrocław

ka K.; Bystroń J.;,Malicki A., Sordyl B. '

nd pathogenic bactetia in cow's milk

ary

een subclinical forms of ńastitis detected on the basis
logical examination of milk samples. The study exam-
t with a bulk milk somatic cell count (B},ISCC) which

ological examination of milk lsamplćs land examination
rs were performed each month over a period of nine
o tle the most frequent cause of high BMSCC. Typical

bacte such
Th dicat olating pathogenic bacteria

from rnilk of maititis wóre noted,

Keywords; mammary g|ands, mastitis, somatic cell ' ' , '] , ',

Właściwa j akość mikrobi olo gtczna i cytologiczna
mleka surowego, przeznaczonego do przetwórstwa
zap ew nla b ezpi e c zeństwo zdrowotne konsumenta
i wymagania technolo giczne przetworstwa oraz decy-
duje o wynikach ekonomicznych hodowców bydła
mlecznego. Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej
92l46lEEC, od dnia 1 stycznia 1998 r. do przerobu
możnalżywać mleka, w którym ogólna llczba drob-
noustrojow nie przekracza l00 tys./ml, a liczba ko-
mórek somatycznych nie jest większa od 400 tys./ml
(5, 8). Według Polskiej Normy obowiązującej od
l stycznia 1998 r., mleko o takich parametrach zali-
czanęjest do klasy ekstra (15).

Liczba komórek somatycznych (LKS) w mleku
zbiorczym lznaw ana jęst za wskaźnik występowania
zakażeh i p o dklini c z ny ch zap aleń gruczołu ml eko w e -
go w stadzie (7 , 12, 18), Jeżeli LKS jest mniejsza ntż
200 tys./ml, stado uznaje się za wolne od zapaleń wy-
mienia. Wartośc LKS w granicach 200-300 tys./ml
wskazuj e na poj edyn cze pt zyp adki m a s ti t i s w stadzi e,
natomiast jej wzrost powyżej 300 tys./m1 sugeruje po-
trzebęinterwencji lekarsko-weterynaryjnej (I, 2, 4, I 6).

Do oznaczania LKS zaleca się stosowanie manual-
nej metody mikroskopowej, j ednak ze względu na j ej
pracochłonność obecnie wykorzystuje się coraz pow-
szechniej urządzenia automatyczne (Fossomatic,
Coulter Counter) (4, 16).

Powodowafie przez drobnoustroj e zapaleniawymie-
nia są głownąprzyczynąwzrostu LKS (I,3, 6,7, 18).
Do najczęściej izolowanych drobnoustrojów z przy-
padkow mas titis należą: paciorkowc e (Strepto c o c cus
agcllactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus
ub eris), gronkowce (St aphyl o co c cus aureus), gron-
kowc e ko agulazouj emnę oT az p aŁe czki Gram-uj emne
(E. coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytocea,
P s eudomonas aerugino s a) (3, 7, 7 I, I8). Opr ócz r óż-
nych gatunkow bakterii do patogenów gruczołu mle-
kowego zalicza się również drożdżaki i grzyby pleś-
niowe (9).

Wzrost LKS moze byó także skutkiem błędów
w procesie doju mechanicznego (pustodój, żle dobra-
ne parametry pracy aparatlry, brak kontroli procesu
udojowego, niesprawne urządzenia). W takich przy-
padkach proces patologiczny toczący się w gruczole
mlekowym określa się mianem podklinicznego, asep-
tycznego zapalenia wymienia lub zaburzeniem wy-
dzielniczym gruczoŁu mlekowego (6, 14,16). Do in-
nyc h, równi e i s to tnyc h pr zy c zy n zw iększaj ącyc h LK S
w mleku, zaljczasię c4mniki środowiskowe (błędy w Ą-
wieniu i pielęgnacj1) oraz jatrogenne (dowymieniowa
aplikacja drażniących leków) i stresogenne (6, 13).

Celem badań była ocena zalężności między wystę-
p o wani em zap aleń p o dkl ini c znych wymi on stwi erdzo -
nych na podstawie liczby komorek somaĘc zny ch a wy -



nikami badania mikrobiolo glcznęgo oraz określenie
ewentualnych powiązań między występowaniem drob-
noustrojów patogennych a LKS w indywidualnych
próbkach mleka krow.

Matefiał imetody
Badania przeprowadzono na 46 krowach mlecznych po-

chodzących z jednego gospodarstwa. Krowy te nie wyka-
zywały objawów klinicznych mastitis, natomiast w pierw-
szym badaniu ich rnleka wymieniowego stwierdzono LKS
llyższąod 400 tys./ml. Przez okres 9 miesięcy zwierzętate
były raz w miesiapu badane klinicznie przezlekarza opie-
kującego się stadem. Pobierano od nich mleko do badań
mikrobio1o g iczny ch równo1 e 91 e z próbkami przesyłanymi
do badań laboratoryjnych w ramach kontroli uzytkowości
wykonyłvany ch przez Z.E. T. O. O l sztyn. B adania mikrob i o -

1ogiczne przeprowadzono według procedur rozpoznawania
drobnoustrojów patogennych dla gruczołu mlekowego krów
(.I 5, l'7, 1 8). Ponadto określono wrazliwość wyizolowanych
drobnoustrojow na anĘbiotyki, posługując się meto dąkra7-
kową, zgodnie z zal,ęcentami producenta krązków.

Wyniki iomówienie
W okresie 9 miesięcy zbadano 352 próbki pocho-

dzące od 46 krów. W badaniach tych stwierdzonoróż-
norodną mikroflorę (tab. 1). Do badań wybrano kro-
wy nie wykazujące klinicznych objawów mastitis, jed-
nak w okresie obserwacji kliniczna postać wystąpiła
u 21 krów. Bakteryjnymi czynnikami etiologicznymi
Ę ch pr zyp adkow byĘ gronkowce koagulazo dodatnie
(S. aureus, S. intermedius -ryc.lb), paciorkowce bez-
mleczności (S. agalactiae -ryc. 7a), Arcanobacterium
pyogenes (ryc, 1c), pałeczki okręznicy (E. coli) i gron-

Tab. 1. Liczba izolacji poszczegól-
nych drobnoustroj ów z mleka krów
w okresie 9 miesięcy obserwacji

kowce koagulazo-
ujemne (S. epidermi-
dis). Pierwsze przy-
padki stwierdzono już
w drugim badaniu po
wyse lekcj onowan iu
grupy. W kolejnych
miesiącach ltczba za-
chorowań wzrastała,
osiągając najwyższe
wartościwlipcuilis-
topadzie (tab. 2). Naj-
częściej ichprzyczyną
były gronkowce ko-
agulazododatnie, któ-
re w okresie obserwa-
cji stwierdzono u 11

badanych krow, zwy-
kle kilkakrotnie u tej
samej krowy. W dal-
szej kolejności czynni-
kami etiologicznymi
zapalei klinicznych
były: S. agalactiae,
Arcanobacterium py-

ogenes i gronkowce koagulazoujemne, powodujące za-
chorowania łącznie 9 krow (tab.2). S. agalactiae wy-
osobniono z próbek mleka tylko czterokrotnie i wszyst-
kie te izolacje pochodziĘ od krów wykazujących kli-
niczne objawy mąstitis. Podobne relacje obserwowa-
no u krów z infekcjami A. pyogenes. Pięć izolacjilzys-
kano od 3 króq u ktorych zarazki te byŁy przyczyną
ropnych zmian zap alny ch w wymi eniu. Gronkowc e ko -
agulazododatnie byĘ powodem klinicznych postaci
mastitis tylko u około 28ońl<rów z grupy 40, u ktorych
stwierdzono ich obecność. Wmarcu, pomimo najwięk-
szej Iiczby izolacji tych drobnoustrojów, nie stwier-
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Tab.2.Liczba izolacji patogennych drobnoustrojów z próbek mleka wymieniowego i odpowiadająca im liczba przypadków
klinicznych postaci mastitis w kolejnych miesiącach
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Objaśnienia: (x)Iiczbaprzvpadków mąstitis stwierdzonych w badaniu klinicznym, wyrvołanych określonym drobnoustrojem; * liczba
krów, u których stwierdzono ma,stitis

dzono anirazuklinicznej postaci mastitis (tab. 2). Po-
nadto w kilkunastu próbkach mleka krow z kliniczny-
mi objawami mastitis poza gronkowcami koagulazo-
dodatnimi stwierdzono również inne drobnoustroje
uznawane za czynnlki etiologiczne zapaleń gruczoŁu
mlekowego (E. coli, gronkowce koagulazoujemne,
S. uberis). Podobnie w przypadku infekcji E. coli, na
27 izolacji tej bakterii, tylko dwukrotnie i to u tej sa-
mej krowy, na podstawie charakteru wzrostu (mono-
kultura) możnabyło uznac wyosobnionę szczepy za
vury łąc zną pr zy c zy nę kl in i c zny c h s tan o w zap alny ch.
W pozostaĘch przypadkach izolacjom pałeczek okręż-
nicy towarzyszyĘ inne patogenne drobnoustroj e (S. au-
reus, S. agalactiae), ale wobec braku danych o ich
czynnikach wirulencji, ichudziaŁw etiologii moze bu-
dzić wątpliwości. Na tych samych zasadachpatogen-
ną rolę S. epidermidis uznawano jedynie w przypad-
kach izo lacj i tych b akterii j ako j edyne go r epr ezentan-
ta mikroflory. Tego rodzaju sytuację obserwowano
u 3 krów, u których te drobnoustroje jedenastokrotnie
w okresie badań były powodem zapalenia wymion
(tab.2).

W kazdym przypadkl wyosobnienia patogennych
bakterii oznaczano ich wrażliwość na antybiotyki, na
podstawie ktorej stosowano leczenie, Efektem terapii
były niejednokrotnie ujemne wyniki posiewów w naj-
bltższych badaniach, po czym) szczegolnię w odnie-
sieniu do gronkowców, występowały reinfekcj e.

Uzyskane wyniki wskazująna brak prosĘch zależ-
no ś ci między wzro stem Iiczby komórek somaĘcznych
a obecnością w badanych próbkach mleka patogen-
nych drobnoustrojow. Zaskakuje natomiast, że niejed-
nokrotnie w próbkach pobranych od krów zklinicz-
nymi postaciami mastitis stwierdzano liczbę komórek
somatycznychntższąod 400 tys. w 1 ml, co oznacza)
ze mleko to spełniało wymagania nonny. W 27 takich
przypadkach, w których w mleku Wów z klinicznym
zapaleniemgruczołu mlekowego stwierdzono patogen-
ne drobnoustroje, LKS oznaczonaw badaniach kon-

troli użytkowości nte przeWaczała 400 tys./ml. Kro-
wy te były dojone jako ostatnie, a ich mleko wylewa-
ne, jednak zgodnie z założęnięm badań własnych pod-
dawano je nadal comiesięcznej kontroli.

U poszczególnych krów częstotliwość t powtarzal-
ność izolacji drobnoustrojów typowych dla mastitis
oraz zachowanie się LKS ulegaĘ zmianie w okresie
monitoringu. U dwu znich,pomimo stosowanej tera-
pii, sześciokrotnie w kolejnych badaniach izolowano
gronkowce złociste, a równocześnię oznaczana LKS
wykazywała znaczne różnice wartości. Podobne wy-
niki uzyskano równiez u krow, u ktorych powtarzal-
ność izolacjt zarazków w kolejnych badaniach była
mniejsza (ry". 1).

W staĘs tyc zny m obr azie o gółu zb adany ch 3 5 2 pr ó -
bek, wartości LKS wyższe od 400 tys./ml stwierdzo-
no w ponad połowie z nich (20 1 ). Z kolętw badaniach
bakteriologtcznychtych probek, tylko ze I30 wyosob-
niono drobnoustroje, spośród ktorych jedynie w 107
przypadkach były to patogeny gruczoŁll mlekowego.
W pozostaĘch 7I próbkach z podwyższoną LKS nie
stwierdzono obecności bakterii.

W badaniach 151 probek, w których LKS byłazgod-
na z polską norrną relacje byĘ podobne. Ogółem 90
znich zawtęrało drobnoustroje, wśród ktorych w 73
próbkach stwierdzono patogeny wymienia.

Wstępna ocena uzyskanych wyników badań suge-
ruje więc, że w przypadkach stwierdzenia w wymie-
niu patogennych drobnoustrojów nie ma prostych za-
lezności między ich obecnością a zachowaniem się
LKS, nawet wtedy gdy występująkliniczne stany za-
palne. Nalezy takze podkreśIić, żę w okresie prowa-
dzęnia badań LKS u obserwowanej grupy krów ule-
gaŁazmianom. Podstawąjej selekcji była LKS wyzsza
od 400 tys./ml i brak zmian klinicznych w wymieniu.
W kolejnych badaniach parametry selekcyjne ulegały
jednak zmianom. U żadnej zbadanychkrów podwyż-
szone wartości LKS nie były stwierdzane w całym
okresie monitoringu. U szeregu z nich obserwowano



okre sowe wahania te go parametru b ez r ozllv oju klinicz-
nych postact mastitis, u innych natomiast kliniczne
objawy zapalenta gnlczoŁa mlekowego pojawiaĘ się
i najczęściej byĘ powodowane przez S. aureus.

Analizując u poszczegolnych zwierząt relacje mię-
dzy LKS a obecnością patogennych bakterii stwier-
dzono, że u 18 z nich wzrost LKS nie pozostawał
wrwiąz|anzwyntkamiposiewówbakteriologicznych.
Zkolęi u dalszych 13, u ktorychliczba komórek so-
maty czny ch odpowiadała normie, wyniki posiewów
ich mleka, w tym także próbek pochodzących ze sta-
nów klinicznych, p owinny lzasadniaćj ej podwyzs ze -
nie. Jedynie u 15 krów obserwowano korelację mię-
dzy wyosobnieniem patogenów mastitis i ponadnor-
matyrvnymi wartościami LKS. Udziałw indukcji sta-
now zapalnych drobnoustrojow niezaliczanych do ty-
powych patogenów tego gruczołu jest trudny do oce-
ny, poniewaz w większościprzypadków były one wy-
osobniane łącznte z tymt patogenami,

W mleku pochodzącymzę zdrowego gruczołu mle-
kowego LKS jest znacznię ntższa od 100 tys./ml
(6, 10), Ftzjologiczne jej podwyższenie stwierdzane
jest w póżnym okresie laktacji oraz w pierwszych
i ostatnich strugach mleka (6, 13). Najczęściej jednak
wzrost liczby komórek somatycznych w mleku wska-
zuje natoczący się w gruczole mlekowym proces za-
palny. Jest to wynik migracji leukocytów oraz dziaŁa-
nia mediatorów zapalenia w odpowiedzi na pojawie-
nie się w tkance gruczołowej i ścianie przewodów wy-
prowadzających gruczołu mlekowego patogennych
drobnoustroj ow lub innych cn7nników zapaleniotwór-
czych (I, I0-I2, 18). W badaniach własnych obser-
wowano jednak odstępstwa od tej prawidłowości, gdyż
w kilku przypadkach stanów klinicznych potwierdzo-
nych obecnościąw mleku tych krów patogennych bak-
terii, LKS oznaczonaw ramach kontroli użytkowości
byłaniższa od 400 tys./ml. Aktualny stan wiedzy na
ten temat każe jednak wątpić w mozliwość rozwoju
klini c zne go pro c e su zap alne go b e z mob lltzacj i komó -
rek układu odpornościowego. W tej sytuacji prawdo-
p o dobną p r zy c zy ną takich r en,lJtatów s ą błędy w p ro -
cedurze pobierania próbek mleka (np. błędy w ich
oznakowaniu), niewłaściwy sposób przechowywania
i transportowania próbek (zbyt dŁagi czas transportu,
nieodpowiednia temperatura). Zatęm właś c iwa orga-
nizacja monitorowych badań laboratoryjnych, elimi-
nuj ąca wymienione nieprawidłowo ś ci, zap ewnia r ze -
telnośó ich wyników. Wyniki tych badań wykorzysty-
wane są przez nadzorujących gospodarstwa lekarzy
m,in. do wczesnego wykrywani a zapalei podklinicz-
nych. Podkliniczny charakter schorzenia ma najczęś-
ciej przebieg przewlekĘ i powodowany jest infekcja-
mi bakteryjnymi (3, 6, J , 9, 1 1, 1 8). Z powodu braku
widocznych objawów klinicznych (obrzęk i zaczęrwię-
nienie wymienia, b o lesno ś ć, stwardnien ie) or az zmian
fizykochem iczny ch mleka, hodowca nie podej muj e
Ięczenia. Krowy cierpiące na przewlekłe, podklinicz-
ne zap alenie gruc zo łu ml ekowe g o s tanowi ą p oten cj al -

ne zagrożenie dla zdrowych zwterząt w danym sta-
dzię orazprzyczynlają się do obnizenia jakości mleka
zbtorczego i zmniejszenia dochodu właściciela stada
(3, I 4). Z Ę chpowodów okresowe monitorowanie la-
boratoryjnych wskaźników zdrowia wymienia powin-
no staó się jednym z elementow standardowego pro-
gramu nadzoru nad j akością zdrowotną pozyskiwane-
go mleka, wykonywanego zgodnie z zasadą,,od pola
do stofu" (5). Wyniki tych badah dostarczyĘby bo-
wiem odpowiednio wcześnie danych, na podstawie
ktorych decydowano by o postępowaniu z krowami,
ktorych mleko nie spełnia wyżej wymienionych kry-
teriów.
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Mllcoplasma całls wyosobniono w latach 1998-1999 z 8 na l40 badanych
próbek moczu pochodzących od psórv z objawami schorzeń układu moczowo-
-płciowego w Norwegii Część psów leczono uprzednio bez rviększych efektów
antybiotykanli. Trzy psy uśpiono z powodu postępu choroby. U 7 psów zdiagno-
zowano zakażenie układu moczowego, ujednego ropne zapalenie najalrzy, u jed-

nego wystąpiło clroniczne zapalenie prostaty U psów z zapaleniem pęcherza mo-
czowego wystąrował często krwionrocz M. canis wyizolowano w czystej ho-
dowli od 7 psów, w 3 przypadkach zarazek izolowano wyłącznie , orudo *o.e.


