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Relationship between somatic cell counts in cow quailet folemilk samples and etiologica!
agents of mastitis

Summary

The purpose of the study was to estab]ish the dependence between pathogens of mastitis and somatic cell
counts (SCC) in quarter foremilk (inflamed secretion) samples. A total of 4560 samples aseptically taken from
2907 cows that belonged to 118 farms were analysed. Bacteriological examinations were performed according to
commonly accepted rules. Coagulase-negative Staphylococci (CNS), Streptococci other then Str. Aga|actiae and
Gram-negative organisms were identified rvith the use of API tests. The somatic ce|] count was determined by
Fossomatic. Samples containing thick pus or serum w-ere not counted by Fossomatic and qualified as having
above 40,000,000 cells/ml. Staphylococcus aureus was isolated in 713 samples, CNS from 1121 samples, Strepto-
coccu§ aga|actiae from246, and other streptococci from 1l50 samples, Escherichia coli and other Gram-negative
species from 454 samples, Corynebacterium sp. from 323 samples, Bacillus sp. liom 195, yeast from 158, and
Prototheca sp. from 56 samples. Arcanobacterium pyogenes rvere isolated from 82 samples. Staph. aureus mixed
with Str sp was noted in 42 samples. The highest somatic cell count (>40 mln/ml) was associated with
intramammary infections by Arcanobacterium pyogenes, Hafnia alvei and Neisseria sp. Such high SCC was also
noted in 43oń of the cases caused by other Gram-negative organisms, in 397o caused by Str. agalactiae, in 13'/,
caused by other Streptococci, in l0oń cases caused by Prototheca sp. and 6"ń of the cases caused by yeasts. The
ayerage somatic cell count in cases of udder infections by different species was respectively: Kluyvera sp.
(16,841,000), Klebsiella sp. (15,651,000), Str. acidomonimus (13,206,000), B. coli (11,483,000), Str. dysgalactiae
(10,027,000), Str. agalactiae (9,133,000), Str. uberis (8,598,000), Pasteurella sp. (9,520,000), yeast (8,583,000),
Citrobacter sp. (8,579,000), Prototheca sp. (8,310,000), mixed growth Staph. aureus with Str. agalactiae (6,120,000),
Staph. aureus (3,561,000), Bacillus sp. (2,594,000), Corynebacterium sp. (2,203,000) and CNS (1,906,000).

Keywords: colv, mastitis, scc, etiological agents

Liczba komorek somatycznych (lks) jest najpow-
szechniej stosowanym wskaźnikiem oceny stanu zdro-
wiagnlczołumlekowego i samej krowyw okresie lak-
tacji (7,21,26),jakości higienicznej mleka (26) oraz
strat spowodowanych przez mastitis (10, 19, 28).
W skład komórek somatycznych wchodzą: granulocy-
ty, makrofagi, limfocyty i komorki nabłonkowe, Pe-
wien wpĘw na lks ma wiek krowy, liczbaprzebytych
laktacji, stadium laktacji i uwarunkowania genetycz-
ne. Czynniki te nie mająjednakznaczęniaw przypad-
ku zakażenia ( l 1). Koncentracja komórek w mleku ze
zdrowych ćwiartek wedfug ostatnich danych wynosi
zawsze ponizej l00 tys./ml (1,26). Wzrost liczby ko-
mórek wskazuje na reakcję zapalnąwskutek zakaże-
nia (3, 7,24,26). Wniknięcie i namnozenie się drob-
n oustroj ów w organizmie go spodar za nie zaw sze pr o -

wadzi do rozwinięcia się procesu chorobowego. Wy-
stąpienie choroby jest skutkiem wzajemnych relacji
między odpornością gospodarza a chorobotwórczości ą
drobnoustroj u. Zakażenie i chorob a s ą końcowym efek-
tem zaniedbań we właściwym postępowaniu przy po-
zyskiwaniu mleka (1, 5). Diapedeza leukocytów, a w
konsekwencji wzrost lks jest jednym ze skutków in-
fekcji. Stan zapalny gruczołu mlekowego jest zatem
reakcjąna drobnoustroje, ich toksyny i inne metaboli-
ty, które przedostały się do jego wnętrza. Natęzenie
reakcji zależy od wirulencji drobnoustroju oraz spraw-
no ś c i dzi ałan i a mechanizmów obronnych go sp o dar za,

P r zy czyną stanów zap alny ch gruczołu m l ekowe go
krów mogąbyć bakterie, grzyby, algi, riketsje i wiru-
sy. Najczęściej powodują je rożne rodzaje i gatunki
bakterii, a zdarza się, ze zakażenie jest spowodowane
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przezdwalub nawet trzy róŻne drobnoustroje. Do§ch- 50ol, pałeczek Granr-ujemnych zastosowano testy API
czas określono około 137 gatunków drobnoustrojów (bioMórieLrx).
(27). Wśród nich występują patogeny pierwszej
grupy (patogeny główne - major pathogens), do
ktorych zalicza się S taph. aurelts, Str. agal acti ae,
paciorkowce środowiskowe, tj. inne niz Str. aga-
lactiae, E. coli, Klebsiella sp., Arcanobacterium
pyogenes oraz patogeny drugiej grupy (mniej
zlaczącę - minor pathogens), tj. gronkowce ko-
agulazo-ujemne (CNS coagulase negative sta-
phylococci), C. bovis i grzyby drozdżopodobne
(3, 7). Wśród wymienionych drobnoustrojów
występują tzw. czynnikt zarażliwe, które prze-
noszone są bezpośrednio między krowami
i ćwiartkami oraz pośrednio przez ręce dojarza,
ścierki, sprzęt udojowy oraz środowiskowe po-
wszechnie obecne w środowisku zwierzęcia.
Drobnoustroje,,środowiskowe" cechują się wy-
jątkowo duzą chorobotwórczością. Do czynni-
kow, zaraźliwych na7eżą: Str. agalactiae, Staph.
aurells t Mycoplazma bovis, atakże Corynebac-
terium bovis. Czynnikami środowiskowymi, kto-
re najczęściej wywołuj ąmastitis są: paciorkow-
ce inne niż Str agalactiae (szczególni ę Str. ube-
ris),pałeczki Gram-ujemne oraz grzyby lalgl,(7 ,

27). Grupę pośrednią stanowią CNS. W prakty-
ce obserwuje się, ze nię zawsze zakażeniomwy-
wołanym p rzez pato geny główne towarzyszy si l-
ny odczynzapalny, natomiast zakażęnia wywo-
łane przez drobnoustroje o mniej szym znacze-
niu powodująwysoki wzrost liczby komórek so-
maĘcznych,

Celem badańbyło określ enie związku między
zakażentami (rodzaj e lub gatunki drobnoustro-
jów), a liczbąkomórek somatycznychw wydzie-
linie zatokowej i natęzeniem miejscowych obja-
wów stanu zapalnego.

Materiał i metody

Probki wydzieliny pobierano z wszystkich ćwiar-
tek wynlienia od krów w pier-wszym tygodrriu po wy-
cieleniu, z ćwiartek wykazujących kliniczne objawy
mastitis lub dodatni wynik TOK przed ltrb po nie-
skutecznym leczeniu w okresie laktacji, jak też
z ćwiartek z dodatnim wynikiem w TOK w oborach
z problemami w utrzymaniu liczby komórek soma-
tycznych na wymaganym poziomie. Materiał pobie-
rano jałowo według zalecanych procedur ( l 5). W la-
boratorium próbki wydzieliny oceniano organolep-
ty cznte, cytologicznie i bakteriologi cznie.

Liczbę komórek somatycznych (lks) określono
przy użyciu aparatu Fossomatic (Foss-Electric, Hil-
ler6d, Dania). Badania bakteriologiczne wykonano
rnetodami rutynowymi opisanymi uprzednio (l5),
które uwzględniały posiewy na agatze z kr-wią i pod-
łoza selektywne lub wybiórcze. Do szczegółowego
r o zp o zn ania 5 1 

oń b aktęr 1i z r o dzaju S t a p ll y l o c o c c tt s,
32oń StreptococcLls i rodzajów spokrewnionych oraz

54

Tab. -l . Liczba komórek somatvcznvch rv wydzielinie zatokow,ej
z ćrviartek zakażonvch baktcriami z rodzaju Stuphylgclcętls i ,Wi-
crocOccus

ziarniaki Gram-dodatnie
kala lazo -d o d aln ie

Staph. aureus

Staph. aureus + §lr. sp.

cNS*

S|aph, xylosus

Slaph. sciuri

Staph. haemolyticus

SIaph, epidermidis

Staph, hyicus
]

i slaph, simulans

Staph. ehromogenes

Staph, hominis

lnne gronkowce**

Micrococcus sp,

Razem

713

42

813

86

49

26

40

21

25

22

13

26

1

1 879

3561

61 20

2587

2479

2494

140Ą

23g7

114,|

2050

,l473

21 09

51 61

7006

4738

5546

3534

201 9

4034

1512

2580

2663

571 5

18 (2)

2 (5)

24 (3)

4 (5)

2 (4\

0

0

0

1(4)

1 (4}

1 (8)

1 (4)

0

54 (3)

93,t

181

1921

812

151

2866

Objaśnienia: bcz oz,1,1aczania _gattrllkr-L; 
=" Stuplt. letlttt,s. Stctplt. t,ttllitis-

St a p h. lr tl r tt eri, St u p l t. s clplo p lt r ! i ctl s. Stu p h. lute us

Tab. 2. Liczba komórek somat1,,cznych rv wydziclinie zatokolrej
z ćwiartekzakażonvch bakteriami z rodzaju Strepttlctlcctls i spokrerr -
nionymi rodzajami

ziarniaki Gram-dodalnie
kalalazo-Uiemne

n

Liczba komórek somatycznych w lys./ml

l _- l > ło mln. lub
Średnia I sD 

Iniepoliczalnen(%)
paciorkowce

eskulinoujemne*

paciorkowce

esku l in odo d atn ie 
*

Str. agalacliae

SIr. uberis

Str. dysgalactiae

SIr. equsimilis

SIr, acirlominimus

Slr. pneumoniae

lnne paciorkowce**

Enlerococcus laecalis

lnne enlerOkoki*-*

Aerococcus viridans

Laclococcus laclis lactis

Razem

66

902

246

61

27

29

23

15

27

10

4

5

4

141 9

6 836

7 036

9 133

8 598

10 027

9 601

13 206

4 654

8 403

12 3Ą1

11 106

Ą 253

11 451

8 884

7 052

7 590

9 748

7 9,10

12 058

8 269

6 068

7 875

4 620

6 769

10 037

3 050

3 864

6 362

12 (16)

120 (13)

96 (39)

19 (31)

9 (33)

6 (21)

15 (65)

1 (7)

4 (50)

1

1

1

0

285 (20)

Objaśnienia: 
- bez oznaczania gatunku; *" 

Str. mtttans, Str. sangui,s, Str.
interntedius, Str. ,salivarius, Str. p_vogene,s, Str. oralis, Stl,,. adjacens, Str,
.słls, Sł: pclrcinus, Str eqtli, Slr. canis, Str. mitis, Str. bovis:"-- Enlerocclc-
ctts ctv i um 

^ 
E nt e ro c,t l cctts clu ran s,



zastosowano opisowc paralxetry statystyczne takie,
jak śrcdnia i odchylenie standardowc. Tab. 3. Liczba komórek somatycznych lt, rv.vdziclinic zatokowej

z ćrviartek zakażony,ch bakteriami z rodziny Enterollactet,iaceae i ln-
Wyniki i omówienie ny,mi pałeczkami Gram_ujemn_vmi
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Jako zakazone tral<towano próbl<i, ktore w posiewach
wykazywtrły wzro st przynaj m n iej j ednej j tk S tr. a ga l cl c t i a e

lub Staph. uureLls,, a r.vzrost innych drobnoLrstrojów wystę-
pował w czystej kulturze przynajmniej w liczbic 4 l<o]onii
(1jtk). Probki, którc zwicrały ponad 40 nrl l<om. somatycz-
tlych tv 1 rnl, nriały wygla.d ropy lub surowicy, zakwalifi-
kowano do oddzielnej grupy. W analizie rvyliktlw badair

Analizie poddano 4560 probek zakazonej wy-
dzieliny zatokowej pochodzącej od 2907 krow
z 1 l8 obor. Wyniki przedstawiono w tab. I-4.

Zakażenia gruczołu mlekowego spowodowa-
ne byĘ przez paciorkowce środowiskowe i gron-
kowcę koagulazo-ujemne (po 25oń), Staph. au-
reus (76oń), pałeczki Gram-ujemne (l0%), Co-
rynebacterium sp, (7%), Str. agalactiae (5oń),
laseczki Gram-dodatnie (5%), Arcanobacterium
pyogenes (2%), grzyby drozdzopodobne (3%)
i Prototheca sp. (l%).

Wśrod 308 szczepow CNS najczęściej izolo-
wanym gatunkiem był Staph. xylosus, a nastep-
nie Staph. sciuri, Staph. epidermidis, Staph.
haemolyticus, Staph. simulctns, Staph. chromo-
genes, Staph. hyicus i Staph. hominis (tab. 1).

Natomiast wśrod I82 szczepów paciorkowcow
środowiskowych naj części ej występowały nastę-
pujące gatunki: Str. uberis, Str. equsimilis, Str.
dysgalactiae, Str. acidominimus 1 Str. pneumo-
niae.W 14 przypadkach izolowano paciorkow-
ce kałowe z rodzaju Enterococcus (tab. ż).
W grupie 240 pałeczek Gram-ujemnych najczęś-
ciej występowały: E. coli, Klebsiella sp., Pro-
teus sp., Enterobacter sp., Kluyvera sp. i Citro-
b ac t er s p. Kl e b s i e l l a r epr ezentowana była przez
takie gatunki, jak: K. pneumoniae ssp. pneumo-
niae, K. pneumoniae ssp. ozaenae, K. oxytoca
l K. ornitholytica. Wśrod rodzaju Proteus wystę-
powały gatunki, jak: P mirabilis i P. vulgaris.
Rodzaj Enterobacter reprezentowany był przez
E. cloacae, E. aerogenes, E. sakazakii, E. amni-
genus i E. aglomerans. Do rodzaju Citrobacter
należały takie gatunki, jak: C. amalonaticus
i C. freundii (tab. 3). Pozostałe drobnoustroje
przedstawiono w tab. 4.Rozpoznane rodzaje i ga-
tunki drobnoustrojów nie rożnlĘ się od wyni-
ków przedstawionych przez innych autorow (4,
5,13-15,27,28).

Lks przekraczała 40 mln/ml lub była niepoli-
czalna w 639 zakażonych ćwiartkach. Czynnt-
kami etiolo gicznymi w 32Yo byĘ pałeczki Gram-
-ujemne, w I9oń streptokoki E+, w I5oń Str. aga-
lactiae,w I3oń A. pyogenes,w 7oń E. coli,w 50ń
CNS, w 3oń Str. uberis i w 30ń Staph. aureus
(tab.I-4).

Z przeprowadzonych badań wynika, ze największe
zmiany w wydzielinie zapalnej , częmu towarzyszyła
nĄwy ższa liczba komórek s omatyczny ch, zw iązane
były z zapaleniem wlłvołanym przez Arcanobctcterium
pyogenes, Hafnia alvei, }Veisseria sp. Tak wyrazone
zmlany wystąpiły we wszystkich ćwiartkach (l00%)
zakażony ch wymienionymi wyzej drobnoustroj ami.

n

Pałeczki Gram-ujemne1

Escherichia coli

Klebsiella sp.2

Proleus sp,3

Enlerohacter sp,4

Kluyvera sp.

Cilrobacter sp,5

Serratia spp.6

Hafnia alvei

Pseudomonas sp,1

Acinelobacler sp.8

vibrio metshnikovii

AerOmOnas sOrbia

Pasleurella sp.9

Neisseria sp.10

Bazem

214

96

49

19

,l4

11

10

8

7

B

2

5

2

5

4

454

7 398

11 483

15 651

6 619

5 272

16 841

8 579

5 907

5 636

8 034

4 867

16 260

9 520

9 390

8 666

10 523

11 130

6 583

4 495

12 834

6 229

4 384

4 396

3 388

5 520

7 905

7 823

87 (41)

46 (48)

24 (4s\

13 (68)

6 (43)

4 (36)

1(10)

4 (50)

7 (1 00)

3 (37)

0

3 (60)

1 (50)

2 |40)

4 (1 00)

205 (45)

Objaśrlicnia: 1 bez oznaczania rodzajLr i gatunktr; 2 K. pncumoniae
sp pltcLttltottiue, K pnettntrlniaesp ozlenle, K ory761;11, K. ornitholy-
tica;3 P. mirabili,s, P. vulgat,i,s: 1 E. cloacue, E. uerogenes, E. ,suka-

zakii. E. tttnnigenus, E. ugLomcra.n,s,; 5 C. anutlontttic:tts, C. freuntlii'.
6 S .ficaria. S. fbnti.colu. S. licpteJt.Lcietls, S. ocłorifera, S nlal,ces,c,etts,
S ntbidoea, S. plymtthic,a;7 P. aelttgillttlsa, P. cepttc,ia;8 A lwol/ii ,

A. ltulii;9 P. nltltoc,idtl, P. aerulgeltas, P. sp.,. l0 N. men.i.tlgiLicli.s, N sp

Tab. 4. Llczba komórek §omatycznych lv lv.vdzielinie zatokolvej
z ćlviartek zakażonych innymi drobnoustroj ami

n

Liczba komórek somalycznych w tys./ml

l l > 40 mln. lub
Średnia I sD I nieloliczalnenlv";

Corynebaclerium sp,

Arca n o ba cte riu m pyog e ne s*

Bacillus sp.**

Grzyby drożdżopodobne* * *

Pr|l|Iheca sp.

323

82

210

,l50

51

2203

259Ą

8583

831 0

391 8

4482

851 6

6022

0

82 (1 00)

0

9 (6)

5 (10)

Objaśnlenia: " najczqściej zakażenia mieszalre (Stt,.,slp., CNS, pałeczki
Gram-ujemne , grzyby drożdzopodobne); "" B. pttmillis, B. c:ereu,s, B. sp.;
-"' 

Candida ke/llr, Candida rLLgostl. Cclndidct parap.silosi.i, Canclida leru-
sei, Candida glabrata, CarLdidcL tropicali,s, Canclida ąlbicans, Crvpto-
L,o(:cLls neoformans



Wysoki odsetek takich zapaleń stwierdzono równiez
w zakażeniach spowodowanych przęz Proteus sp.
(68%), Wbrio metshnikovii (60%), Aeromonas sorbia
(50%), Serratia sp. (50oń), Klebsiella sp. (49Yo), E. coli
(48%), Enterobacter sp. (43%), Pseudomonas sp.
(3]%) i Kluyvera sp. (36%). Wysoka liczba komórek
występowała tęż w 20oń probek zakażonych pacior-
kowc ami. Naj częś c i ej tow ar zy szyła zakażęniom sp o -

wodowanymprzez Str acidominimus (65%), Str ad-
jaceus (50%), Str agalactiae (39oń), Str dysgalactiae
(33%) i Str uberis (31%). Równiez w I4oń zakażęń
wywołanych przez paciorkowce kałowe występowały
wyżej opisane zmlany.Dotyczyło to także I0oń zapa-
leń na tle Prototheca sp. i 6Yo zapaleń spowodowa-
nychprzez grzyby. Najnizszy odsetek (5%) przypad-
ków z wysoką lks stwierdzono przy zakażęniach mie-
szanych (Staph. aureus + Str. sp.) oraz wyvvołanych
przez CNS (3%) i Staph, aureus (2%).Przypadktmas-
titis zliczbąkomórek somaĘcznych powyzej 40 mln/
lml towarzyszyły zakażeniom na tle Staph. lentus,
Staph. hominis, Staph. xylosus, Staph. simulans i Staph.
chomogenes.

Podobne dane dotyczące klinicznych postaci masti-
/is, jednak z ograniczonymi rozpoznaniamt bakterio-
logicznymi, opublikowali inni altorzy (3-6).De Haas
i wsp. (3) wykazali, ze w okresie od 150 do 21 dni
przed wystąpienięm mąstitis clinica lks była wyższa
u wieloródek niz u pierwiastek. Stwierdzili oni także,
że lks była niska przed pojawieniem się colimastitis,
natomiast w przyp adk ach m a s t i t i s c l i n i c a zw iązany ch
z Staph. aureLts, Str. dysgalactiae, Str uberis i innymi
paciorkowcami liczba tabyła wysoka już przed wy-
stąpieniem objawów klinicznych, co wskazywało na
toczący się wcześniej zapalny proces podkliniczny.
G onza7ęz i wsp. (6) stwierdzaj ą większą podatność na
kliniczne zapalenia szczegolnie na tle bakterii z grupy
coli i paciorkowców środowiskowych w pierwszych
miesiącach laktacji, atakże w czasie deszczowej pory
roku,

Jeżeli wydzielina zatokowa nie była zmieniona lub
zmiany byĘ słabo nasilone (mleko lekko wodniste),
wysoką średnią lks stwierdzono w przypadkachzapa-
leń wlłvołanychprzez pałeczki Gram-ujemne (9390/ml),
bakterie z rodzaju Streptococcus (8884lml), droż-
dżaki (8583 lml) oraz algi (831O/ml). Ptzy zakażeniach
mieszanych i na tle Staph. aureus średnia lks była
znacznie niższa i wynosiła odpowiednio 6120
i 3561 tys./ml. Jeszcze ntższa lks towarzyszyła zaka-
żeniom spowodowanym przez Corynebacterium sp.
(średnio 2203 tys,lml), laseczkę Gram-dodatnią
(2594 tys./ml) i CNS (1628 tys./ml). Najniższą lks
stwierdzono w przypa dku zakażeń spowodowanych
przez Mi cro c o c cus sp. ( 1 8 1 tys. /ml), j ednakżę była ona
wy ższa od poziomu lks okre ś l one go dla gruczołl zdr o -
wego (19).

Niezaleznie od rodzaju czy gatunku bakterii tzolo-
wanych z wydzieliny średnia lks była zawsze wyższa
od wartości progowej wyznaczonej dla gruczołu nor-
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malnego. Duze odchylenie standardowe średniej lks
we wszystkich grupach drobnoustrojów potwierdza
rożne stopnie rozwoju procesu zapalnego w gruczole
mlekowym ntęzalężnie od rodzaju bakterii. Dane te
wskazuj ą równiez na możliwo ś ć występ o w ania zaka-
zeń utajonych, co dotyczy głownie infekcji spowodo-
wanych pruęz Staph. aureus i Str. agalactiąe.Istotne
jest, że mleko z gruczołów zakażonych Staph. aureus
j e st główny m źr o dłem zakażeni a tym drobn oustroj em
następnych ćwiartek i krów (23). Zdania na temat roli
CNS są podzielone. Wyniki badań prowadzonę przez
Matthews i wsp, sugeruj ą żę ćwrurtki zasiedlone przęz
CNS powstrzymują kolonizację gruczoŁl w laktacji
przez inne bardziej patogenne drobnoustroje (18).
Według badań prowadzonych przez innych badaczy
nie leczone w okresie zasuszenia ówiartki, zakażonę
przęz Corynebacterium sp. lub CNS nie zabezpiecza-
Ę przedzakażentemprzez Staph. aLreus, Str. uberis
lub bakteriami z grupy Coliform (2). Zadoks i wsp.
su ge ruj ą żę zakażenie pr zez C o ry n eb a c t e r ium sp. nie
ma wpływu na częstotliwość występowania zapaleit
na tle Staph. at,treLts,Ieczzależy to od stada, stadium
laktacji i stanu końca strzyka (29).

Przedstawione wyniki badań nie różnią się w za-
kresach średnich od danych uzyskanych w wielu kra-
jach na przestrzent ostatnich 30 lat iprzeanalizowa-
nych przez Djabri i wsp. (4,24). Wyjątek stanowiĘ
C o ry n e b a c t e r ium sp., które byĘ przy czy nąwy ższe go
wzrostu lks w niniejszych badanlach. Corynebącterium
óovis kolonizuje kanał strzykowy, co moze zapobie-
gać zakażeniomprzeztzw. patogeny główne, ale pod-
wyższa również lks i niekiedy prowadzi do zapalenia
klinicznego (2, 12, 20, 22).

podsumowanie

Zakażęnie gruc z ołu m l ekowe go stanowi pr zy czy nę
wzrostu lks w mleku. Najwyzsza Ilczba komórek to-
w ar zy szyła zakażeniom wywołanym przez A. py o g e -

nes, pałeczki Gram-ujemne, paciorkowce, grzyby
drozdzopodobne i algi. Znacznie niższą średnią lks
wykazano przy zakażeniach na tle maczugowców,
laseczek Gram-dodatnich, gronkowców, a najniższą
w przypadkach zakażeń mikrokokami.

Z przeprowadzonych badań wynika, że najbardziej
patogenne dla gruczofu mlekowego krowy są: A. pyo-
genes, E. coli, i inne pałeczkt Gram-ujeme oraz Str
agalactiae i paciorkowce środowiskowe. Zmiany cy-
tologiczne wywołane ptzez Staph. aureus i CNS są
podobne, co wskazuję na zmtanę wirulencji wśród
groŃowcow, ktore obecnie stanowi ą naj częstsząpr zy -
czynęmastitis u krów.
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