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Drobnoustroje grupy Coli-Aerogenes są szeroko rozpowszechnione 

w przyrodzie. Escherichia coli w warunkach fizjologicznych bytuje w je- 

licie grubym, natomiast Aerobacter aerogenes w jelicie cienkim. W gru- 

czole mlekowym oba drobnoustroje z reguły wywołują ostry stan za- 

palny, określany jako Coli-mastitis. 

W obszernej literaturze zapalenia wymienia na tle Coli-Aerogenes, 

autorzy zajmują się głównie różnicowaniem drobnoustrojów z uwzględ- 

nieniem ich właściwości biologicznych i chorobotwórczych. Nie mniejsze 

zainteresowanie budzi droga zakażenia. Możliwość zakażenia galaktogen- 

nego została potwierdzona badaniami doświadczalnymi, przypuszcza się 

jednak, że w warunkach zakażenia naturalnego zasadniczą rolę odgrywa 

droga hematogenna. Ustalono związek pomiędzy zapaleniem wymienia 

na tle E. coli a zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi, którym towarzyszy 

biegunka, zaburzenia okresu poporodowego, urazowe zapalenie czepca, 

zapalenie otrzewnej oraz inne schorzenia ogólne. W zakażeniu hemato- 

gennym szczególne znaczenie mają toksynotwórcze szczepy pałeczki 

okrężnicy. 

Przedstawiona praca stanowi analizę klinicznych przypadków zapa- 

lenia wymienia wywołanych przez drobnoustroje gramoujemne z grupy 

Coli-Aerogenes, leczonych w Klinice Położniczej Wydziału Weteryna- 

ryjnego WSR w Lublinie w r. 1968 i stanowi kontynuację obserwacji 

z r. 1967, przedstawionych na Międzynarodowym Sympozjum w 1968 r. 

w Bydgoszczy. 

MATERIAŁ I METODYKA 

Analizie klinicznej poddano 126 przypadków zapalenia wymienia wy- 

wołanych przez drobnoustroje gramoujemne, rozpoznanych jako Сой- 
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-mastitis. Rozpoznanie stwierdzono na podstawie badań klinicznych oraz 

laboratoryjnych wydzieliny otrzymanej z zapalnie zmienionych ćwiartek 

wymienia. Badania laboratoryjne obejmowały odczyn komórkowy oraz 

metodę Prescott-Breeda w ocenie zawartości elementów postaciowych 

w mleku oraz badania bakteriologiczne, w których pobierany materiał 

przesiewano na pożywkę stałą (agar z krwią), otrzymane szczepy roz- 

mazywano na szkiełko podstawowe i barwiono metodą Grama. Szczepy 

podejrzane przesiewano następnie na agar Endo, a część badano bio- 

chemicznie i wyniki przedstawiono w innej pracy. Poza tym badano 

oporność izolowanych szczepów na wybrane antybiotyki metodą dyfu- 

zyjno-krążkową przy użyciu krążków antybiotycznych Wytwórni Su- 

rowie i Szczepionek w Warszawie. 

WYNIKI BADAŃ 

Coli-mastitis rozpoznano u 126 krów w wieku 2-13 lat, w tym: 

w wieku 2 lat u 7 krów, 3 lat u 8 krów, 4 lat u 9 krów, 5 lat u 11 krów, 

6 lat u 12 krów, 7 lat u 32 krów, 8 lat u 19 krów, 9 lat u 11 krów, 

10 lat u 11 krów, 11 lat u 1 krowy, 12 lat u 4 krów i 13 lat u 1 krowy. 

Zapalenie wymienia na tle E. coli rozpoznano w 590/90 przypadków u krów 

w wieku 5-8 lat na szczycie laktacji. 

Częstość występowania zapalenia wymienia w różnych porach roku 

kształtowała się jak następuje: 

w zimie (styczeń-marzec) w 25 przypadkach, co stanowi 19,8°/o, 

na wiosne (kwiecien-czerwiec) w 41 przypadkach, co stanowi 32,5°/o, 

w lecie (lipiec-wrzesien) w 37 przypadkach, co stanowi 29,4°/o, 

w jesieni (pazdziernik-grudzien) w 23 przypadkach, co stanowi 18,3°/o. 

W poszczególnych miesiącach przedstawiało się to następująco: sty- 

czeń — 9 przypadków (7,1%/0), luty — 6 przypadków (4,89/0), marzec — 

10 przypadków (7,9"/0), kwiecień — 9 przypadków (7,19/0), maj — 20 

przypadków (15,8%/0), czerwiec — 12 przypadków (9,5%/0), lipiec — 13 

przypadków (10,3%/0), sierpień — 14 przypadków (11,1°/o), wrzesień — 10 

przypadków (7,9%/0), październik — 9 przypadków (7,19/0), listopad — 10 

przypadków (7,99/0), grudzień — 4 przypadki (3,20/0). 

Podobne obserwacje poczyniono w 1967 r. Nasze obserwacje tylko 

częściowo są zgodne z danymi Lesbourie i wsp. [9], Detlefsena [3], 

Aehnelta i Krause [1], Kalicha [7], którzy Coli-mastitis obserwowali 

najczęściej w zimie i w lecie. W naszym materiale zapalenie wymienia 

na tyin tle występowało najczęściej na wiosnę i w lecie, a znacznie 

rzadziej w zimie i w jesieni. 

Stan zapalny wymienia wywołany przez E. coli występował w róż- 

nym okresie laktacji u poszczególnych krów. Do 14 dni po porodzie 

u 27 krów (27,3%/0), między 2 a 4 tygodniem po porodzie u 9 krów (9,1°/o), 

w drugim miesiącu laktacji u 14 krów (14,1°/o), w trzecim miesiącu u 13
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krów (13,1'/0), w czwartym miesiącu u 10 krów (10,1%/0), w piątym mie- 
siącu u 11 krów (11,1°/o), w szóstym miesiącu u 5 krów (5,19/0), w siód- 

mym u 3 krów (39/0), м ósmym u 3 krów (39/0), w dziewiątym miesiącu 
u 3 krów (30/0), w dziewiątym miesiącu u 1 krowy (0,9%). Łącznie pod- 

dano analizie pod tym względem 99 krów. Największą wrażliwość na 

zakażenie wykazuje tkanka gruczołowa w pierwszych dwu tygodniach 

po porodzie. Najczęściej, bo w 27,3%/0 przypadków, stan zapalny wymie- 

nia na tle E. coli występował do drugiego tygodnia po porodzie, następ- 

nie w drugim w 14,1°/o, trzecim w 13,1%/0, czwartym w 10,1%/o, w piątym 

miesiącu laktacji w 11,1%/0 przypadków. Nasze obecne obserwacje po- 
krywają się z danymi z 1967 r. [11], potwierdzają również poglądy 

Renka [10] o dużej wrażliwości wymienia na zakażenie w okresie po- 

porodowym oraz Hessa [6] i Kalicha [7] o szczególnej wrażliwości na 

drobnoustroje z grupy Coli-Aerogenes dobrze rozwiniętego gruczołu 

mlekowego o dużej wydzielniczości w pierwszych miesiącach po poro- 

dzie. 

Stanem zapalnym u 126 krów było zajętych 150 ćwiartek; prawa 

przednia w 27 przypadkach (18%/0), prawa tylna w 50 przypadkach 

(33,30/0), lewa przednia w 28 przypadkach (18,7%/0), lewa tylna w 45 przy- 

padkach (30%/0). Najczęściej następowało zakażenie prawej lub lewej tyl- 

nej, z reguły tylko jednej ćwiartki, rzadziej dwóch lub trzech ćwiartek. 

Podobne obserwacje poczynili Hess [6], Aehnelt i Krause [1], Bratlie [2], 

Kalich [7], Tatarkiewicz [11]. 

Wydzielina ze zmienionych chorobowo ćwiartek w 10 przypadkach 

(6,6%/0) była bez zmian, w 64 przypadkach (42,7°/o) surowicza ze strzęp- 

kami włóknika, w 31 przypadkach (20,6%/0) serwatkowata ze strzępkami, 

w 24 przypadkach (16/0), żółta lub żółta z odcieniem kremowym ze 

strzępkami, w 7 (4,7%/0) wodnista ze strzępkami, w 14 (9,4°/o) siarowata 

ze strzępkami. 

Ciepłota wewnętrzna ciała u 93 krów, co do których posiadamy peł- 

ną dokumentację, była w granicach normy, miernie lub znacznie pod- 

wyższona: u jednej krowy (1,1%) wynosiła 37,1°C, u 25 krów (26,9°/0) 

wahała się w granicach 38-38,99C, u 45 krów (48,40/0) w granicach 39- 

-39,9°С, и 17 krów (18,3%) w granicach 40-40,99C, u 4 krów w grani- 

cach 41-41,99C (4,20/0), a u jednej krowy (1,1%) ciepłota ciała wynosiła 

42,1°C. 

W 26 przypadkach (27,9°/o) proces chorobowy ograniczał się do za- 

palnych zmian miejscowych z wyraźnym obrzękiem zajętej ćwiartki, 

bolesnością i podwyższeniem ciepłoty miejscowej. W pozostałych (62,1°/o) 

przypadkach u krow silnie wyrazonym objawom miejscowym towarzy- 

szyły objawy ogólne, niestrawność z utratą apetytu i brakiem przeżu- 

wania, posmutnienie, w pojedynczych przypadkach senność z objawami 

zalegania, przypominającymi porażenie poporodowe, biegunka, drżenie 

włókienkowe mięśni, podwyższenie ciepłoty wewnętrznej ciała powyżej
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39°C, w tym u 22 krów (23,6"/0) powyżej 40?C. U części krów wystąpiła 
również kulawizna tylnej kończyny. Odczyn komórkowy wydzieliny ze 

zmienionych chorobowo ćwiartek wymienia był od słabo dodatniego (+) 

do dodatniego (+ + +). 

Izolowane szczepy drobnoustrojów były w 100%/6 oporne na penicy- 

line, w 95,2°/o na erytromycyne, w 50,4°/o na aureomycyne, w 39,9°/o na 

terramycynę, w 8,8°/o na neomycyne, w 6,1°/o na streptomycyne oraz 

w 2°/o na chloromycetyne. Należy podkreślić fakt oporności znacznej 

ilości izolowanych szczepów na tetracykliny, a w szczególności aureomy- 

cynę i terramycynę, antybiotyki zalecane przez wielu autorów w le- 

czeniu stanów zapalnych wymienia na tle Coli-Aerogenes. Klatt i Wes- 

termarck [8], Aehnelt i Krause [1], Fey [4] oraz Frank [5] podają, że 

izolowane przez nich szczepy E. coli i Aerobacter aerogenes były wrażli- 

we na aureomycynę, terramycynę, tetracyklinę i chloromycetynę. Pod- 

kreślają jednak, że należy się liczyć z różnicami we wrażliwości poszcze- 

gólnych szczepów. Obecne badania oporności szczepów izolowanych ze 

stanów zapalnych wymienia potwierdzają wyniki badań z poprzedniego 

roku [11]. 

W leczeniu stanów zapalnych wymienia wywołanych przez drobno- 

ustroje z grupy Coli-Aerogenes stosowano antybiotyki opierając się na 

wynikach badania oporności izolowanych szczepów. Z dobrymi wynika- 

mi stosowano miejscowo wodne roztwory chloromycetyny w ilości 

400 mg na ćwiartkę, po uprzednim parenteralnym podaniu oxytocyny 

lub wyciągu z tylnego płata przysadki mózgowej w ilości do 30 j.V. 

Oxytocynę stosowano celem opróżnienia z wydzieliny zajętej procesem 

chorobowym ćwiartki. Poza tym w poszczególnych przypadkach poda- 

wano Bykocillin-Byk-Gulden zawierającą penicylinę ze streptomycyną. 

Mastalone-Pfizer, Masticort zawierający nitrofurazon, karbamid i pred- 

nisolon. Antybiotyki wprowadzono do zajętej procesem chorobowym 

ćwiartki natychmiast po rozpoznaniu i pozostawiano do rana następnego 

dnia. W ciągu dnia wymię zdajano co 2-3 godz.; lek wprowadzano pow- 

tórnie po wieczornym doju, do wyleczenia bakteriologicznego i klinicz- 

nego. Zwykle trwało to ok. 3-7 dni. W przypadku ciężkich zmian zapal- 

nych gruczołu mlekowego z wydzielaniem skąpej ilości surowiczego pły- 

nu ze strzępkami włóknika oraz silnie wyrażonych objawów ogólnych, 

obok leczenia miejscowego stosowano parenteralnie chloromycetyne, 

streptomycynę lub terramycynę, w leczeniu objawowym 20-40°/o roz- 

twór glikozy, 25%/0 roztwór boroglukonianu wapnia, Calphosan, Vit. C, 

Vit. A+D;, w niektórych przypadkach preparaty bodźcowe, jak Biotro- 

pina lub Ceromangan. Antybiotyki wstrzykiwano parenteralnie raz dzien- 

nie przez 3-5 dni, postępowanie objawowe stosowano do ustąpienia ob- 

jawów. Skuteczność leczenia zależała od tego w jakim czasie udzielono 

pomocy od chwili zauważenia objawów; im wcześniej to następowało 

tym leczenie było skuteczniejsze. Późniejsze leczenie przy silnie wyra-
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żonych i pogłębiających się zmianach miejscowych i objawach ogólnych 
było prognostycznie niepomyślne i z reguły kończyło się wybrakowa- 
niem chorego zwierzęcia. Przypadki przebiegające od początku wśród 
ciężkich objawów miejscowych i ogólnych wymagały stosowania anty- 
biotyków zarówno miejscowo, jak parenteralnie, jak również właściwego 

leczenia objawowego. Poczynione obserwacje nasuwają następujące 
wnioski: 

1. Zapalenie wymienia wywołane przez drobnoustroje z grupy Coli- 

-Aerogenes występuje najczęściej u krów w wieku 5-8 lat, na szczycie 

laktacji. 

2. Największą ilość przypadków notuje się na wiosnę i w lecie, 

w okresie nasilenia wycieleń. 

3. Zakażenie gruczołu mlekowego następuje najczęściej w pierw- 

szych dniach po porodzie oraz drugim, trzecim, czwartym i piątym mie- 

siącu laktacji. 

4. Procesem chorobowym zajęta jest najczęściej jedna prawa lub 

lewa tylna ćwiartka. | 

5. Z reguły proces chorobowy przebiega wśród ciężkich objawów 

miejscowych i ogólnych. 

6. Wyizolowane szczepy drobnoustrojów były wrażliwe w 98% przy- 

padków na chloromycetynę, w 93,1%/0 na streptomycynę, w 91,2% па 
neomycynę, mniej wrażliwe na terramycynę — 60,1%/0, aureomycynę — 

49,60/0, bardzo słabo wrażliwe na erytromycynę — 4,8°/o, niewrażliwe 

na penicylinę. 

7. Wczesne rozpoznanie i rozpoczęcie leczenia, jak również właściwy 

dobór antybiotyków decyduje o rokowaniu. Późne podjęcie leczenia jest 

prognostycznie niepomyślne. 
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С. Таркевич, 3. Древновски, Т. Цэмпель, Т. Глязер 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ 

КОЛИ-МАСТИТОВ У КОРОВ 

Резюме 

Диагноз коли-мастита был поставлен у 126 коров с помощью бактериологи- 

ческого и клинического исследования. Коли-маститы наблюдались весной и ле- 

том, чаще всего у коров в возрасте 5-8 лет, до 14 дней после отела, а также 

во 2-4-ом месяце лактации. Болезненным процессом были охвачены чаще всего 

задние четверти вымени. Течение болезни в 72,18% случаев было тяжелым, 

с сильно выраженными местными и общими явлениями. Изолированы штаммы 

бактерий восприимчивые в 98% к хлоромицину, в 93,9% к стрептомицину, 

в 91,2% к неомицину, а наименее к террамицину (60,1%/0) к ауреомицину (49,60/0). 

Успех лечения зависит от его раннего начала, соответствующего подбора анти- 

биотиков применяемых местно и парентерально, а также от симптоматического 

лечения. 

$. Tarkiewicz, Z. Drewnowski, T. Cempel, T. Glazer 

FURTHER INVESTIGATIONS ON CLINICAL CASES OF COLI-MASTITIS 

IN COWS 

Summary 

On the basis of bacteriological and clinical examinations Coli-mastitis was 

diagnosed in 126 cows in 1968. Coli-mastitis appeared usually in cows at the age 

of 5-8 years, mainly in spring and summer. The greatest intensity was found up 

io 14 days after parturition and in the 2nd, 3rd and 4th month of lactation. The 

hind udder quarters were usually infected, the infection being restricted mainly 

to one quarter. Strong local and general symptoms appeared in 62.1°/o. The isola- 

ted strains were sensitive to chloramphenicol in 98.0%, to streptomycin in 93.9%o, 

to neomycin in 91.2% and less sensitive to oxyterracin (60.1°/0) and aureomycin 

(49.60/0). The suitable choice of antibiotics applied locally and parenterally, sympto- 

matic theravy and early treatment gave usually positive results.


