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Dobór leku na podstawie anty-
biogramu jest jak najbardziej wska-
zane ale nie mówi nam wszystkiego. 
Najważniejsze to rozpoznać czynnik 
wywołujący zapalenie. Dostarczy nam 
to wiele istotnych informacji bez któ-
rych leczenie będzie trudne, czasami 
wręcz niemożliwe. 

Bez rozpoznania czynnika etiolo-
gicznego zapalenia, niemożliwe staje 
się opracowanie strategii zapobiega-
nia występowaniu klinicznych form 
oraz obniżenia LKS w stadzie.

Zapalenie wymienia może być 
wywołane przez ponad 140 różnych 
drobnoustrojów. Najczęstszą przy-
czyną infekcji są bakterie rzadziej 
mykoplazmy, glony i grzyby. Możemy 
zastosować tu uproszczony podział na 
patogeny zakaźne i środowiskowe. 

Do drobnoustrojów zakaźnych za-
liczamy Streptococcus agalactiae (pa-
ciorkowiec bezmleczności), Staphylo-

coccus aureus (gronkowiec złocisty), 
oraz Mycoplasma bovis. Źródłem 
patogenów jest gruczoł mlekowych 
chorych zwierząt. Drobnoustroje te 
są przyczyną długotrwałych infekcji 
podklinicznych. W stadzie objętym 
zapaleniami wywołanymi przez bak-
terie zakaźne obserwuje się wysoką 
liczba komórek somatycznych w  mle-
ku zbiorczym przy stosunkowo nie-
wielu ostrych klinicznych przypad-
kach mastitis. 

Bakterie środowiskowe wywołujące 
zapalenie wymienia to Streptococcus 

uberis, Streptococcus dysgalactiae*, 

Escherichia coli, Klebsiella pneumo-

niae oraz Enterococcus sp. Występu-
ją one w środowisku bytowania krów 
w ściółce, wodzie, oborniku. Wy-
stępowanie zapaleń wywoływanych 
przez drobnoustroje środowiskowe 
ma niewielki wpływ na liczbę komó-
rek somatycznych w mleku zbior-
czym. Wynika to z faktu, że zapalenia 
często mają charakter kliniczny i  dla-
tego mleko takie nie jest dodawane 
do zbiornika. 

Niektóre szczepy Str. dysgalactiae 
można zaliczyć do drobnoustrojów 
zakaźnych 

Dlaczego to jest dla nas ważne

Strategia zwalczania mastitis  
w stadzie krów mlecznych opiera się na 
zakwalifikowaniu głównego patogenu 
do jednej z powyższych grup. Postępo-
wanie z zapaleniami spowodowanymi 
przez bakterie zakaźne opiera się na: 

Oddzieleniu sztuk zdrowych od za-
każonych
Wprowadzenie kolejności doju (sztu-
ki zakażone doimy ostatnie)
Natychmiastowym leczeniu ćwiartek 
zakażonych
Doju w rękawiczkach i używaniu jed-
norazowych ręczników papierowych
Dezynfekcji sprzętu udojowego 

W przypadku zapaleń spowodo-
wanych przez bakterie zaliczanych 
do środowiskowych największy na-
cisk kładziemy na:

Czystość otoczenia krowy (głównie 
legowiska)
Diping przed i po udojowy
Sterylne podawanie leków dowymie-
niowych
Utrzymywanie krów w pozycji stoją-
cej min przez 30 min po doju.
Jeżeli wiemy jaki patogen jest od-

powiedzialny  za zapalenie wymienia 
i znamy jego wrażliwość na antybioty-
ki, możemy zastosować odpowiednie 
leczenie. To, że antybiotyk w labora-
torium (in vitro) okazał się skuteczny 
nie oznacza wcale, że będzie on rów-
nie skuteczny w żywym organizmie 
(in vivo). Wiedza z zakresu patoge-
nezy poszczególnych bakterii i dane 
z laboratorium pozwalają lekarzowi 
weterynarii dobrać odpowiednią tera-
pię.  Pomocne są dane statusu fizjolo-
gicznego krowy takie jak: numer lak-
tacji, poziom produkcji, historia LKS 
oraz stan kanału strzykowego.

Jakie laboratorium wybrać

W celu przeprowadzenia badania 
mikrobiologicznego mleka, należy 
sterylnie pobraną i schłodzoną prób-
kę mleka wysłać do specjalistyczne-
go laboratorium weterynaryjnego. 
Laboratoria działające na potrzeby 

Znaczenie 

bakteriologicznego 

badania mleka
Wysoka liczba komórek somatycznych (LKS) i trudno leczące się zapalenia wymienia to 

najczęstsze problemy właścicieli bydła mlecznego. Coraz więcej hodowców decyduje się 

na badanie mleka w celu dobrania odpowiedniego antybiotyku. Czy to wystarczy? Czy 

możemy zrobić więcej?
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szpitali i przychodni ludzkich do 
tego celu się nie nadają. Określenie 
czynnika etiologicznego mastitis jest 
trudne i  czasochłonne, dlatego nie 
wszystkie działające przy lecznicach 
laboratoria oferują taką usługę. Roz-
wiązaniem jest wysłanie próbek do 
profesjonalnego laboratorium, pro-
wadzonego przez zespół z wielolet-
nim doświadczeniem, specjalizujący 
się w diagnostyce chorób wymienia. 
Istotne jest skrócenie czasu dostar-
czenia próbek do laboratorium aby 
jak najszybciej móc podjąć lecze-
nie. 

Jak prawidłowo pobrać próbę

Wymię i strzyk należy umyć i  osu-
szyć. Następnie strzyk zanurzyć  w pre-
paracie do przeddojowej dezynfekcji 
i wytrzeć papierowym ręcznikiem do 
sucha. Końcówkę strzyku zdezynfe-
kować 70% alkoholem, a  pierwsze 
2–3 strugi mleka usunąć. Mleko 
pobieramy do sterylnych probówek 
lub pojemników. W czasie pobiera-
nia probówkę trzymać ukośnie, nie 
dotykając jej krawędzią strzyka, pa-
miętając aby nie zanieczyścić korka. 
Pobrany materiał schłodzić do temp 
4–50 C i w tej temperaturze przesłać 
do badań. Mleko może być przesłane 
także w stanie zamrożenia. 

Jak przesłać materiał do badań

Ważne jest aby materiał po pobra-
niu jak najszybciej schłodzić przesłać 
do badań. Najlepszym rozwiązaniem 
jest styropianowe pudełko z wkładem 
chłodzącym (wkład chłodzący mo-
żemy zastąpić zamrożoną plastikową 
butelką wody). Istotne jest, aby pro-
bówki były ciasno ułożone i  dobrze 
zakorkowane. Do materiału dołącza-
my list przewodni, zlecający określo-
ne badania, zawierający wszelkie in-
formacje dotyczące próbek oraz dane 
kontaktowe. W przypadku kiedy 
krowa była wcześniej leczona warto 
podać informacje o zastosowanych 
lekach oraz okresie  karencji. Steryl-
ne probówki do mleka dostępne są 
w  wybranych aptekach bądź w pro-
fesjonalnych laboratoriach zajmują-
cych się badaniem mleka.
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