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„Ciemna strona mocy” 
O Odpowiedź na leczenie klinicznych stanów zapalnych 

wymienia u krów pozostaje pod wpływem czynników, w 

tym jakości odpowiedzi immunologicznej krowy, stanu 

na początku leczenia, czasu zakażenia, rodzaju 

patogenu i reżimu podawania leków. 

O Leki muszą być używane: w odpowiednich dawkach, 

przez odpowiednie drogi podania, dostosowane do 

rozpoznanego patogenu, przy odpowiedniej 

częstotliwości i przez odpowiedni czas aby osiągnąć 

zapragniony rezultat – wyleczenie               
kliniczne, cytologiczne, bakteriologiczne. 

 



S.uberis – „stary, dobry znajomy” 

• Paciorkowce środowiskowe : 
Streptococcus dysgalactiae, 

Streptococcus uberis – 

paciorkowiec wymienia (sp) 

• pałeczki Coli-podobne - Coliform 

(E. coli, Klebsiella) 

 

                    



Twarde dane o S.uberis 

O Gram + 

O Kolenie wielkości 1-2mm na agarze z krwią( 30-37st.C) 

O Eskulino dodatni (83%) 

O Produkuje beta galaktozydazę  – różnicowanie 95% 

O Nie rośnie w roztworze NaCL pow. 6,5% 

O Nie rośnie  w pH pow. 9,6 

O Serologicznie heterologiczny  

 

 

 



Czynniki wirulencji S.uberis 

O Nie do końca poznane i zależne od szczepu 

O Klasycznie – ma zdolność do przylegania i 

zasiedlania komórek nabłonka g.m. 

O SUAM 

O Wolna hialuronidaza (Oliver 1998) 

O Kwas hialuronowy ( Matthews 1994) 

O Biofilm (Crowley2011) 

O Wiązanie laktoferyny (Fang 1999) 

 

 



Czynniki obronne  

nieswoiste: fagocytoza, laktoferryna, lizozym, itd. 

swoiste: immunoglobuliny (IgA, IgG itd.) 

inwazja w zatoce gruczołowej 

inwazja w zatoce strzykowej 

            kontaminacja 

           mikroorganizmy 

Bariery obronne przed zakażeniem:: 

biologiczne-fagocytoza; 

chemiczne-białka kationowe, FFA; 

fizyczne-zwieracz; 

złuszczanie się nabłonka 

usuwanie  

drobnoustrojów  

podczas  

doju 

Ryzyko infekcji poprzez kontaminację kanału strzykowego 

Przenikanie patogenów przez kanał strzykowy do wnętrza gruczołu mlekowego (Hamman i wsp. 2002) 



Gdzie „mieszka” S.uberis 
O Śluzawica 

O Migdałki 

O Skóra 

O Jama ustna 

O Żwacz 

O Tchawica 

O Prostnica 

O Odbyt 

O Pochwa 

O Kanał strzykowy 

O Wierzchołek strzyku 

O Tkanka wymienia 

O Kał 

O Rany 

 

Środowiskowy i 

zakaźny  



Dbaj o środowisko to zaoszczędzisz 
pieniądze na leczeniu!!! 

Coloway 2003 

(Przeprowadź test kolanowy) 



Kiedy dochodzi do zakażenia 
O Okres zasuszenia jest głównym źródłem 

zakażenia S.uberis, 56 % klinicznych 

postaci S.uberis mastitis clinica ma źródło 

w okresie zasuszenia. (Wilkinson 2003) 

O Uwaga – posiada właściwości bakterii zakaźnych, ponieważ 
często izoluje się 1 dominujący szczep w danej oborze. 

O Właściwości biochemiczne umożliwiające zasiedlić wymię i 
następnie zdolność wytwarzania biofilmu oraz tworzenia 
kapsuły odpowiadają za przetrwałe chroniczne infekcje i 
klasyfikację  S.uberis jako drobnoustroju związanego z 
krową niż ze środowiskiem (Mansel 2001)   

O Totalna terapia w zasuszeniu -  przez 
dobór odpowiedniego antybiotyku i pełnej     
ochrony ostatnich 2-3 tygodni zasuszenia  
ogranicza wystąpienie nowych infekcji o 
87-95%.   



Patogeneza zakażenia  
O Komórki nabłonka gruczołu mlekowego zaangażowane 

są w proces zapalny – fakt. 

O S.uberis – indukuje interleukinę 8, która 

rekrutuje neutrofile do wymienia. 

O W 2013 wykazano że neutrofile, limfocyty i 

interleukina 17A  odgrywają główna rolę w 

usuwaniu infekcji S.uberis (Tassi  i wsp.) 

O Czas trwania infekcji jest różny (16-46 dni) 

O Częstotliwość zachorowania jest związana z 

wiekiem krów i okresem laktacji  





Czynniki sprzyjające zakażeniom 
S.uberis 

 O Częste leczenie subklicznych mastitis 

O Brak higieny wymienia 

O Jakość paszy- mykotoksyny 

O -UBEnergii  

O Maszyny udojowe 

 



Ocena strzyków 

Szorstki pierścień  

Gładki niezaznaczony  

Lekkie uszkodzenie 

pierścienia 

Bardzo szorstki i saczacy 
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O Trueperella pyogenes 

O Staph .aureus 

O Enterokoki 

O Reinfekcje S.ubers (Zadoks 2001) 

O Corynebacterium bovis = 3,9 x wiecej (Hogan 1988) 

Wpływ co-infekcji na ilość nowych zakażeń 
S.uberis 



Czynności reżimu doju ograniczające 
zakażenie i rozprzestrzenianie się S.uberis 

O Brak lub krótkie włosy na wymieniu 

O Piana przeddojowa ( min 15 sec.) 

O Jednorazowe ręczniki  

O Suche strzyki przy zakładaniu aparatu 

O Dokładne czyszczenie końcówki strzyku (5s) 

O Test „białej rękawiczki” 

O 95% max. jest szara 



Czynności w środowisku ograniczające 
zakażenie i rozprzestrzenianie się 

S.uberis 
O Ściółka nieorganiczna 

O Alkalizacja pow. 9,5 pH sciółki organicznej 

O Czyste poidła – woda transmiterem bakterii (Zadoks 2011) 

 

 

 

O Odpowiednia ilość legowisk  

O Usuwanie kału  

O Brak zagęszczenia w grupie  „zasuszone” 

 

 

 

 



„Jasna strona mocy” 

O Nacelowane leczenie  

O W odpowiednio długim czasie 

O Dostosowane do okresu laktacji 

UNIKANIE NIEPOTRZEBNYCH DZIAŁAŃ 



Kontrola, kontrola , jeszcze raz kontrola ! 



Jakość prób mleka i fałszywe 
wyniki 

Co to jest ? 

 

 

 

 

 

 

   Handschuhe tragen 
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Jakość prób mleka i fałszywe 
wyniki 

O Zbyt krótkie przedzdajanie  
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Jakość prób mleka i fałszywe 
wyniki 

O Czyszczenie strzyków na mokro -  zakaz !!! 
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Jakość prób mleka i fałszywe 
wyniki 
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Prawidłowo pobrane – czysty wzrost bez 

kontaminacji 



NISKA antybiotykoodporność 
S.uberis 
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Terapia w laktacji 

O Wskazanie do stosowania antybiotyków 

BETALAKTAMOWYCH  

     2004-2010 brak oporności (Malinowski i wsp) 

Ubrolexyna 6x co 12h lub 5x co 24h 

 

O Ograniczona przydatność w leczeniu  z powodu 

narastającej oporności: 

O Pirlimicyny i erytromycyny  - 30% 

O Tetracykliny  1-50%  (Grabowski 2012) 

 



Antybiotyki współzależne  

© tgd bayern e.v./ Dr. R. Huber 



Zalecenia terapeutyczne 
zakażeń S.uberis 

O Leczenie podklinicznych zapaleń w czasie laktacji obniza LKS , 
ale wymię jest bardziej narażone na reinfekcję!!! 

O Antybiotykoterapia lokalna jest uzasadniona tylko w mastitis 
clinica  (Sandgren 2008) 

O Terapia 2 dniowa = 43% wyleczenie klinicznie i  17% bakteriologiczne  

O Terapia 5 dniowa = 88% wyleczenie kliniczne i 56% bakteriologiczne  

O Terapia 8 dniowa = 100% wyleczenie kliniczne i 67% bakteriologiczne  

                                                          ( Oliver 2004 i Hilerton 2002, Kromker 2010) 

 

Brak efektów  przez podawanie oxytocyny i częste zdajanie .Terapia ogólna nie 
wpływa na zwiększenie odsetka wyleczeń.  



Terapia DC – klucz do sukcesu 
w walce z S.uberis  

O Leczenie podklinicznych zapaleń  w pierwszej 
fazie zasuszenia – Penicylina benzatynowa , 

Penatamat (jodowodorek penicyliny) = idealna 
kompozycja  

O Nowe infekcje – w końcowej fazie zasuszenia – 

otwarty kanał, stężenie większości preparatów DC na 2 
tygodnie przed wycieleniem jest poniżej MIC, 
immunosupresja okołoporodowa. 

O Zastosowanie osłonki zewnętrznej lub wewnętrznej – 
złotym standardem konwencjonalnej terapii DC  

O Skuteczność nowoczesnej terapii np. UBROSTAR DC = 
87-95% (framycetyna) – działa tak długo jak potrzeba  



Okres zasuszenia – trzy fazy ryzyka  

Staph.aureus 

Strep. uberis 
E.coli 



   Okres zasuszenia – antybiotykoterapia  



Szerokie spectrum aktywności 
przeciwbakteryjnej  

S. aureus Streptococci E. coli 

Peniciliny ++ +++ − 

Framycetyna +++ − +++ 

Ubrostar® 

*** *** *** 







Podsumowanie: 
O Ubrostar® jest kombinacją antybiotyków, które się 

wzajemnie uzupełniają  

O Ubrostar® leczy przetrwałe infekcje  

O Ubrostar® utrzymuje długotrwałą ochronę wymienia 

O Ubrostar® jest elastycznym rozwiązaniem dla każdej 

krowy z krótkim lub długim okresem zasuszenia  



Jeśli są pytania będzie 
mi bardzo miło… 

  
zdrowewymie.pl 
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Zasady profilaktyki w zasuszeniu: 
 O Przygotować dietetycznie krowę do zasuszenia, 

szczególnie w przypadku dużej wydajności mlecznej, i 
zbadać mleko (TOK) i gruczoł mlekowy (palpacyjnie). 

O Dokładnie wydoić, zdezynfekować strzyki i podać leki o 
przedłużonym działaniu (DC) i/lub nieantybiotykowe  
sztuczne czopy (osłony). 

O Obserwować gruczoły mlekowe krów zasuszonych, 

O Zapewnić krowom zasuszonym odpowiednie warunki 
środowiskowe i żywieniowe. 

O Zapewnić czyste, miękkie i suche legowiska w 
porodówkach,  

O W niektórych okolicznościach (mlekotok, silny obrzęk) 
doić przed porodem. 

 



Dziękuję 


