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Praca oryginalna Original paper

Nowo narodzone cielêta ju¿ w momencie porodu s¹
nara¿one na bezpo�redni kontakt z du¿¹ ilo�ci¹ poten-
cjalnych patogenów. Brak biernego zabezpieczenia
siarowego zwiêksza ryzyko zachorowañ w tej grupie
zwierz¹t. O wyst¹pieniu i przebiegu choroby decydu-
j¹: wra¿liwo�æ osobnicza, poziom odporno�ci biernej,
¿ywienie i warunki utrzymania oraz czynnik etiolo-
giczny, jego ilo�æ i zjadliwo�æ. Zaburzenia ww. para-
metrów u³atwiaj¹ drobnoustrojom pokonanie natural-
nych barier ochronnych organizmu. Prowadzi to do
zaburzeñ homeostazy, zwiêksza ryzyko zachorowañ,
co jest szczególnie niebezpieczne dla nowo narodzo-
nych ciel¹t.

Choroby zwierz¹t m³odych s¹ najczê�ciej polietio-
logiczne, rzadko stwierdza siê schorzenia jednoczyn-
nikowe. Najczêstsz¹ pierwotn¹ przyczyn¹ schorzeñ s¹
b³êdy dietetyczne, nastêpnie czynniki bakteryjne, a do-
piero po nich wirusowe (12).

W przypadku schorzeñ bakteryjnych wystêpuj¹ czês-
to uogólnione zespo³y chorobowe. Dominuj¹ choroby
uk³adu oddechowego lub pokarmowego. Posocznica,
wyniszczaj¹ce biegunki lub ciê¿kie zapalenia p³uc
w wielu przypadkach prowadz¹ do zej�æ �miertelnych
(1).

Celem badañ by³a izolacja najczê�ciej wystêpuj¹-
cych szczepów patogennych u ciel¹t i krów oraz ze
�rodowiska bytowania tych zwierz¹t i okre�lenie gês-
to�ci optycznej OD przeciwcia³ swoistych w klasach
IgG

1
, IgG

2
 i IgM wobec wybranych bakterii.

Materia³ i metody
Badania przeprowadzono na 100 cielêtach i ich matkach,

na terenie kompleksowej fermy krów mlecznych. Materia³
badawczy pobierano od 100 ciel¹t i ich matek. Krowy utrzy-
mywane by³y systemem tradycyjnym, uwiêziowym, na sta-
nowiskach o prawid³owej, przewidzianej normami d³u-
go�ci i szeroko�ci. Dój prowadzony by³ systemem przewo-
dowym. Krowy zasuszone przebywa³y we wspólnym okól-
niku, dopiero na 2 tygodnie przed spodziewanym porodem
wprowadzane by³y na stanowiska, gdzie odbywa³ siê po-
ród. Cielêta odsadzano od matek zaraz po urodzeniu
i umieszczano w indywidualnych kojcach cielêtnika. Przez
pierwsze 3 dni pojono je siar¹ pochodz¹c¹ od w³asnych
matek, o temperaturze 37°C, wiadrami ze smoczkiem. Do
28. dnia ¿ycia otrzymywa³y mleko pasteryzowane, od 10.
dnia dostawa³y owies gnieciony. W wieku 4 tygodni by³y
przenoszone do jednego z o�miu wspólnych boksów, miesz-
cz¹cych siê równie¿ w cielêtniku, gdzie przebywa³y do
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The aim of the study was to isolate the most common pathogenic strains from calves, cows and the environ-
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4. miesi¹ca ¿ycia. Przez ca³y okres odchowu cielêta mia³y
wolny dostêp do wody oraz otrzymywa³y preparaty mine-
ralno-witaminowe.

Do badañ pobierano:
� 28 próbek powietrza ze �rodowiska bytowania krów �

matek (obory) i ciel¹t (cielêtnik) do badañ mikrobiologicz-
nych. Próbki powietrza obór i cielêtnika pobrano po raz
pierwszy na 2 tygodnie przed rozpoczêciem do�wiadcze-
nia, nastêpnie w dniu jego rozpoczêcia i kontynuowano
jeden raz w miesi¹cu do jego zakoñczenia. P³ytki Petriego
z agarem krwawym i pod³o¿em Mac Conkeya, po dwie
sztuki w ka¿dym badaniu, umieszczano na poziomie pod-
³ogi i na wysoko�ci 1 metra w oborach i cielêtniku, przez
okres 30 minut,

� 60 wymazów z szyjki macicznej krów � matek w przy-
padku stwierdzenia klinicznych zmian zapalnych (przez ca³y
okres trwania do�wiadczenia),

� 100 próbek mleka od krów � matek (5 ml) w momen-
cie wej�cia w okres zasuszenia (8-6 tyg. przed planowa-
nym porodem),

� wydzielinê gruczo³u mlekowego krów �
matek (50 próbek) w przypadku stwierdzenia
stanów zapalnych (przez ca³y okres badañ),

� 60 wymazów z odbytu w przypadku za-
burzeñ ze strony przewodu pokarmowego
i wymazy g³êbokie z nosa przy stanach zapal-
nych dróg oddechowych od ciel¹t (przez ca³y
okres badañ),

� 10 wymazów z przedsionka pochwy od
krów wykazuj¹cych grudkowate zmiany na
granicy przedsionka pochwy i pochwy w³a�-
ciwej dwukrotnie w przeci¹gu 10 dni, do ba-
dañ bakteriologicznych w kierunku Haemo-
philus somnus.

Próbki do badañ bakteriologicznych posie-
wano wstêpnie na nastêpuj¹ce pod³o¿a sta³e:
agar zwyk³y i agar z krwi¹. Nastêpnie stosow-
nie do wstêpnego rozpoznania namna¿ano
selektywnie na pod³o¿u Mac Conkeya,
Edwardsa w modyfikacji Chodkowskiego,
Slanetza i pod³o¿u Sabourauda. Jako�ciowy
sk³ad bakteryjny badanego materia³u oraz
identyfikacje szczepów przeprowadzano
z u¿yciem zestawów API: API 20 STREP;
API Staph; API 10 S; API 20 C; SLIDEX
STREPTO-KIT ABCDFG.

Krew od ciel¹t do badañ immunologicz-
nych pobierano trzykrotnie (przed napojeniem
siar¹ � 0. godzina, w 48. godzinie ich ¿ycia
oraz w 28. dniu ¿ycia).

W przypadku szczepów Salmonella oraz
Escherichia przeprowadzono typowanie sero-
logiczne z u¿yciem surowic swoistych dla
antygenów somatycznych oraz rzêskowych
(Biomed, Kraków). Dla szczepów Escherichia
coli przeprowadzono równie¿ wykrywanie
verotoksyn na linii komórkowej Vero wg zmo-
dyfikowanej metody Konowalchuk i wsp. (9).
Rozpoznanie wymazów pobieranych w kie-

runku Haemophilus somnus ustalono wg metody opisanej
przez Molenda i wsp. (15).

Wobec wybranych bakterii wyizolowanych z materia³u
pochodz¹cego od matek i ciel¹t oraz �rodowiska bytowa-
nia zwierz¹t oznaczano testem ELISA gêsto�æ optyczn¹ OD
swoistych przeciwcia³ w klasach IgG1

, IgG
2
 i IgM.

Wyniki i omówienie
Cielêta przebywaj¹ce w danym obiekcie nara¿one

s¹ na kontakt z patogenami zasiedlaj¹cymi to �rodo-
wisko. �ród³em tych drobnoustrojów mog¹ byæ zarów-
no chore, jak i klinicznie zdrowe zwierzêta, bezobja-
wowi nosiciele, a tak¿e personel i sprzêt u¿ywany do
obs³ugi zwierz¹t. W obiekcie objêtym do�wiadczeniem
wyizolowano ró¿ne drobnoustroje, zarówno chorobo-
twórcze, jak i stanowi¹ce niepatogenn¹ mikroflorê
zasiedlaj¹c¹ obory i cielêtnik. Pe³ne zestawienie izo-
lowanych bakterii ze �rodowiska bytowania zwierz¹t,
od chorych krów i ciel¹t oraz z próbek mleka przed-
stawiono w tab. 1. Bior¹c pod uwagê czêsto�æ izolacji
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sinimohsuccocolyhpatS %3

sucitilomeahsuccocolyhpatS %6,3 %4

.ppssuccocolyhpatS %6,3 %4 %21

sidimredipesuccocolyhpatS %6,3 %6 %7,5

sueruasuccocolyhpatS %1,7 %13 %2

susolyxsuccocolyhpatS %01

suidemretnisuccocolyhpatS %4 %6 %4,1

silaceafsuccocotpertS %6,3 %2 %4

sunicropsuccocotpertS %2

eaitcalagasuccocotpertS %1,7 %01 %2

sivobsuccocotpertS %1,7 %8 %2 %3,43

sitcalsuccocotpertS %6,3

nilbuDallenomlaS %2

adicotlumalleruetsaP %4

.ppssanomoduesP %6,3

.ppssuccocorciM %7,01 %5 %3,42

siragluvsuetorP %2

ilocaihcirehcsE 06K62OSPL %6,3 %4 %01 %1,3

senegoypmuiretcabonacrA %9,22

.ppssullicabotcaL %4,1

snaciblaadidnaC %1,7 %4 %8 %01

.ppssulligrepsA %2

silitbussullicaB %6,3

sunmossulihpomeaH %5

Tab. 1. Zestawienie izolowanych bakterii (% izolacji), kolorem czerwonym
wyró¿niono drobnoustroje, wobec których badano intensywno�æ reakcji spe-
cyficznych przeciwcia³
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oraz patogenno�æ u ciel¹t z posiewów wybrano do
dalszych badañ nastêpuj¹ce drobnoustroje: Streptococ-
cus agalactiae, Salmonella Dublin, Pasteurella mul-
tocida, Escherichia coli serotyp O26 K60, Arcanobac-
terium pyogenes, Haemophilus somnus. Zosta³y one
wykorzystane jako antygen fazy sta³ej. W te�cie ELI-
SA oceniano gêsto�æ optyczn¹ OD przeciwcia³ swois-
tych w klasach IgG

1
, IgG

2
 i IgM zawartych w surowi-

cach ciel¹t.
Wyizolowane szczepy Salmonella zaklasyfikowa-

no jako Salmonella Dublin.
Prawie po³owa (20,7% z 46,2% izolacji) wyizolo-

wanych szczepów Escherichia coli nale¿a³a do choro-
botwórczego serotypu O26: K60 daj¹cego efekt cyto-
patyczny na linii komórkowej Vero.

W badaniach mikrobiologicznych zawarto�ci drob-
noustrojów w powietrzu pomieszczeñ dla zwierz¹t
najwy¿szy odsetek stanowi³ Micrococcus spp., oraz
typowe patogeny wymienia: paciorkowiec bezmlecz-
no�ci i gronkowiec z³ocisty. Wzrost Escherichia coli
dotyczy³ 3,6% próbek. W próbkach pobranych ze �ro-
dowiska obór i cielêtnika nie stwierdzono Pasteurella
multocida i Salmonella Dublin (tab. 1).

W pobranych 60 wymazach z szyjki macicy izolo-
wano najcze�ciej Streptococcus bovis, Micrococcus
spp. i Arcanobacterium pyogenes. Drobnoustroje te s¹
najczê�ciej odpowiedzialne za poporodowe zaka¿enia
dróg rodnych (11).

Haemophilus somnus wyizolowano w 5% posie-
wów.

W próbkach mleka krów pobranego w momencie
wej�cia w okres zasuszenia oraz w próbkach wydzie-
liny gruczo³u mlekowego najczê�ciej izolowano: Sta-
phylococcus aureus, Streptococcus i Staphylococcus
xylosus. Ponadto stwierdzono tak¿e wiele drobnoustro-
jów oportunistycznych, bytuj¹cych na skórze, które
mog¹ wywo³ywaæ choroby po wnikniêciu do tkanek
wymienia (7) (tab. 1).

W przypadkach zaka¿eñ uk³adu oddechowego i/lub
przewodu pokarmowego ciel¹t najczê�ciej izolowano
ró¿ne gatunki gronkowców lub paciorkowców: Sta-
phylococcus spp., Staphylococcus epidermidis, Staphy-
lococcus intermedius, Streptococcus faecalis. Nale¿y
zwróciæ uwagê, ¿e a¿ w 10% izolacji z materia³u po-
branego od m³odych ciel¹t zosta³a wyizolowana Esche-
richia coli serotyp O26: K60. Typowe patogeny ciel¹t,
takie jak Salmonella Dublin i Pastereulla multocida,
czyli dominuj¹ce bakterie w syndromie oddechowym
(20, 21) wyizolowano w 2% (Salmonella Dublin) i 4%
(Pastereulla multocida) badanych próbek. (tab. 1).

Po przeprowadzeniu badañ bakteriologicznych oka-
za³o siê, ¿e prawie po³owa wszystkich wyizolowanych
szczepów Escherichia coli nale¿a³a do serotypu O26:
K60. Jest to szczep enterokrwotoczny i silnie patogen-
ny. Ju¿ niewielka ilo�æ komórek tej bakterii mo¿e wy-
wo³aæ chorobê. Ponadto posiada on zdolno�æ wytwa-
rzania verotoksyn (VT) daj¹cych efekt cytopatyczny
na komórkach linii Vero (22). Serotyp ten jest odpo-

wiedzialny za krwotoczne zapalenie jelit i posocznice
ciel¹t (5, 18), a tak¿e mo¿e byæ przyczyn¹ gro�nych
chorób u ludzi (6, 19). Doros³e byd³o zwykle nie cho-
ruje, natomiast stanowi rezerwuar tego zarazka dla
nowo narodzonych ciel¹t, jak i cz³owieka (2). Bezob-
jawowe zaka¿enia verotoksycznymi szczepami stwier-
dza siê u 8%-35% krów oraz 19%-37% ciel¹t (10, 14).
Istniej¹ równie¿ dane, ¿e obecno�æ szczepów Esche-
richia coli w przewodzie pokarmowym nowo naro-
dzonych ciel¹t wp³ywa hamuj¹co na wch³anianie im-
munoglobulin siarowych (16).

Na uwagê zas³uguje równie¿ izolacja Haemophilus
somnus w badanej grupie zwierz¹t. Ze wzglêdu na fakt,
¿e zarazek ten jest bardzo trudny do transportu i ho-
dowli, izolacja na poziomie 5% mo¿e nie byæ wspó³-
mierna z rzeczywist¹ obecno�ci¹ tego drobnoustroju
w badanym stadzie. Haemophilus somnus jest mikro-
organizmem oportunistycznym, ujawniaj¹cym swe
patogenne dzia³anie w przypadku os³abienia natural-
nej odporno�ci zwierzêcia. Izolacja od zwierz¹t kli-
nicznie zdrowych wskazuje na nosicielstwo lub sub-
kliniczn¹ infekcjê, a co za tym idzie � siewstwo i za-
ka¿anie kolejnych osobników ze stada. Haemophilus
somnus jest odpowiedzialny przede wszystkim za za-
krzepowo-zatorowe zapalenie mózgu i opon mózgo-
wych u byd³a (TEME), stany zapalne dróg rodnych
krów, ronienia, zapalenia wymion, a tak¿e zapalenia
dróg oddechowych ciel¹t oraz zespo³y p³ucno-odde-
chowe, ponadto sprzyja rodzeniu siê ciel¹t s³abych (13,
15).

Liczne izolacje Staphylococcus aureus ze �rodowis-
ka oraz z mleka zwi¹zane s¹ najprawdopodobniej z po-
wszechn¹ obecno�ci¹ tego drobnoustroju na skórze wy-
mion i ludzi maj¹cych bezpo�redni kontakt ze zwie-
rzêtami. Patogen ten prawdopodobnie nie odgrywa³
znacz¹cej roli w zaka¿eniach ciel¹t w badanym obiek-
cie, poniewa¿ stanowi³ on zaledwie 2% izolacji od
chorych osobników.

Badan¹ grupê ciel¹t podzielono, na podstawie sumy
koncentracji Ig ca³kowitych (RI) w surowicy z 48. go-
dziny ¿ycia noworodka, na trzy podgrupy: z³¹ (poni-
¿ej 5,0 g/l Ig ca³kowitych), dostateczn¹ (5,1-15,0 g/l
Ig ca³kowitych) i dobr¹ (powy¿ej 15,1 g/l Ig ca³kowi-
tych) (3). Gêsto�æ optyczna OD przeciwcia³ swoistych
w klasach IgG

1
, IgG

2
 i IgM by³a okre�lana testem

ELISA wobec bakterii izolowanych od matek lub ciel¹t.
Najwy¿sz¹ gêsto�æ optyczn¹ przeciwcia³ swoistych

we wszystkich badanych klasach stwierdzono w suro-
wicach ciel¹t z grup dobrej i z³ej. W przypadku pierw-
szej grupy przyczyn¹ by³a du¿a ilo�æ wch³oniêtych Ig
siarowych (�rednio 25,3 g/l w 48. godzinie ¿ycia, w po-
równaniu z grup¹ dostateczn¹: 8,7 g/l i z³ej: 3,7 g/l).
W przypadku grupy z³ej wysoka gêsto�æ optyczna
w badanych klasach przeciwcia³ zwi¹zana by³a praw-
dopodobnie z przedwczesnym uruchomieniem w³asnej
syntezy swoistych przeciwcia³ w okresie p³odowym
(surowica 0) oraz rozwijaj¹c¹ siê odpowiedzi¹ immu-
nologiczn¹ (28. dzieñ ¿ycia) (ryc. 1-6).



Medycyna Wet. 2006, 62 (1)106

Wobec Salmonella Dublin w ka¿dym badaniu
stwierdzono wysokie gêsto�ci optyczne przeciwcia³
swoistych w klasie IgG

2
, co mo¿e �wiadczyæ o zna-

cz¹cej roli tego drobnoustroju jako przyczyny chorób
ciel¹t, pomimo jego stosunkowo niskiej izolacji w ba-
daniach bakteriologicznych (ryc. 2, tab. 1). W przy-
padku pozosta³ych badañ reakcje w tej klasie przeciw-
cia³ obserwowano jedynie sporadycznie (dla Haemo-
philus somnus i Escherichia coli serotyp O26: K60,
ryc. 3, 4).

Wobec Haemophilus somnus u wszystkich ciel¹t
wysokie gêsto�ci optyczne przeciwcia³ w klasie IgM
obserwowano w 48. godzinie ¿ycia, natomiast we
wszystkich surowicach z 4. tygodnia ¿ycia wysokie

gêsto�ci optyczne stwierdzono w klasie IgG
2
. Fakt ten

mo¿e nasuwaæ podejrzenie, ¿e do zaka¿enia tym drob-
noustrojem dosz³o w pierwszych tygodniach ¿ycia cie-
l¹t (ryc. 3).

Wobec lipopolisacharydu Escherichia coli serotyp
O26: K60 wysok¹ aktywno�æ przeciwcia³ zaobserwo-
wano prawie wy³¹cznie w klasie IgM (ryc. 4). Ta kla-
sa immunoglobulin pojawia siê jako pierwsza w pier-
wotnej odpowiedzi immunologicznej. Uwa¿a siê rów-
nie¿, ¿e jest g³ówn¹ klas¹ odpowiedzialn¹ za ochronê
ustroju w przypadku zaka¿eñ spowodowanych szcze-
pami E. coli (16).

Wiêkszo�æ bakterii izolowanych w niniejszych ba-
daniach monitorowanego �rodowiska mo¿e byæ cho-

Obja�nienia: 0 h � surowica pobrana bezpo�rednio po porodzie; 48 h � surowica z 48. godziny ¿ycia cielêcia; 4 t � surowica pobrana
w 28. dniu ¿ycia
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Ryc. 1. �rednia gêsto�æ optyczna OD przeciwcia³ swoistych
w klasach IgG1, IgG2 i IgM w surowicach ciel¹t z poszczegól-
nych grup wobec Pasteurella multocida
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Ryc. 2. �rednia gêsto�æ optyczna OD przeciwcia³ swoistych
w klasach IgG

1
, IgG

2
 i IgM w surowicach ciel¹t z poszczegól-

nych grup wobec Salmonella Dublin
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Ryc. 3. �rednia gêsto�æ optyczna OD przeciwcia³ swoistych
w klasach IgG
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 i IgM w surowicach ciel¹t z poszczegól-

nych grup wobec Haemophilus somnus

Ryc. 4. �rednia gêsto�æ optyczna OD przeciwcia³ swoistych
w klasach IgG

1
, IgG

2
 i IgM w surowicach ciel¹t z poszczegól-

nych grup wobec LPS Escherichia coli serotyp O26: K 60
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Ryc. 5. �rednia gêsto�æ optyczna OD przeciwcia³ swoistych
w klasach IgG

1
, IgG

2
 i IgM w surowicach ciel¹t z poszczegól-

nych grup wobec Arcanobacterium pyogenes

Ryc. 6. �rednia gêsto�æ optyczna OD przeciwcia³ swoistych
w klasach IgG

1
, IgG

2
 i IgM w surowicach ciel¹t z poszczegól-

nych grup wobec Streptococcus agalactiae
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robotwórcza dla ciel¹t. Ze wzglêdu na czêsto�æ izola-
cji lub potencjaln¹ chorobotwórczo�æ za najbardziej
niebezpieczne w badanym obiekcie uznano: Salmo-
nella Dublin, Pasteurella multocida, Escherichia coli
serotyp O26: K60, Streptococcus agalactiae, Arcano-
bacterium pyogenes i Haemophilus somnus.

W przewa¿aj¹cej czê�ci najwy¿sz¹ gêsto�æ optycz-
n¹ we wszystkich klasach przeciwcia³ stwierdzano
w surowicach u ciel¹t z grupy z³ej. Ponadto w tej gru-
pie zwierz¹t najwy¿sze gêsto�ci optyczne przeciwcia³
obserwowano w 4. tygodniu ¿ycia, w porównaniu
z dwiema pozosta³ymi grupami, gdzie zwykle najwy¿-
sze reakcje notowano w surowicy z 48. godziny ¿ycia.

Zdrowie cielêcia jest uwarunkowane, miêdzy inny-
mi, ilo�ci¹ wch³oniêtych immunoglobulin oraz ekspo-
zycj¹ na drobnoustroje patogenne obecne w �rodowis-
ku. Zosta³o stwierdzone, ¿e w przypadku z³ych wa-
runków zoohigieniczych i du¿ej ilo�ci patogenów
w �rodowisku zewnêtrznym mo¿e dochodziæ do za-
chorowañ i padniêæ nawet w�ród ciel¹t o relatywnie
wysokiej koncentracji przeciwcia³ surowiczych mie-
rzonej w 48. godzinie ¿ycia (17). Natomiast w innych
obiektach mog¹ prze¿ywaæ cielêta hipogammaglobu-
linemiczne (4, 8). Na skuteczno�æ odporno�ci biernej
wp³ywaj¹ przede wszystkim czynniki zewnêtrzne,
z którymi styka siê matka w okresie ci¹¿y. Wysoka kon-
centracja i swoisto�æ wch³oniêtych z siary immuno-
globulin pozwala na nieanga¿owanie siê uk³adu im-
munologicznego cielêcia w pierwszych tygodniach
jego ¿ycia.

Podsumowanie
W badanym obiekcie g³ówne zagro¿enie dla nowo

narodzonych ciel¹t stanowi³ patogenny serotyp O26:
K60 Escherichia coli, którego bezobjawowymi nosi-
cielami mog¹ byæ klinicznie zdrowe krowy, jak i cie-
lêta. Wysokie gêsto�ci optyczne w klasie IgM zarów-
no w 0, 48. godzinie, jak i w 4. tygodniu ¿ycia sugeru-
j¹ mo¿liwo�æ zaka¿enia tym drobnoustrojem w ka¿-
dym momencie ¿ycia cielêcia. Szczególnie nara¿one
s¹ osobniki, u których, z ró¿nych przyczyn, zabezpie-
czenie siarowe okaza³o siê nieodpowiednie do warun-
ków �rodowiskowych (grupa z³a).

Ponadto na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ reakcje
w klasach IgG

2
 i IgM, u wszystkich badanych ciel¹t,

wobec Salmonella Dublin. Na podstawie badañ bak-
teriologicznych mo¿na by³oby przyj¹æ mylne za³o¿e-
nie, ¿e bakteria ta nie odgrywa znacz¹cej roli w scho-
rzeniach ciel¹t w badanym obiekcie.
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