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W mleku pochodzącymzę zdrowego gruczołu, jak
tęż w wydzielinie zapalnej znajdują się granulocyty
wielojądrzaste (PMN),limfocyty (L), makrofagi (M) i
komorki nabłonkowe (5, 14, 51). Całkowita liczba
komórek, które Max Paape nazwał somatycznymi, jest
nieco wyższa na początkulprzy końcu laktacji, ale w
zdrowym gruczole mlekowym utrzymuje się ponizej
100 tys./ml (I0, 23). Procentowy udział poszczegol-
nychrodzajów komórek zmienia sięw zależności od
stanu zdrowia wymienia, wieku i stadium laktacji.
Odsetek PMN ma tendencję do wzrostu pod koniec
laktacji, podczas gdy procent limfocytów spada. Gra-
nulocyty przeważająw czasie 4 pierwszych tygodni
zasuszenia, apoźniej zastępowane sąprzęz NI i L. Na
2 §godnie przed porodem dominują limfocyty, a ko-
lejnymi są makrofagi i granulocyty. W czasie pierw-
szych kilku tygodni zasuszenia spada całkowita licz-
ba komórek znajdujących się w wymieniu, ale wzra-
sta do 5-6 milionow w przeliczęniuna 1 ml wydzieli-
ny (6).W okresie okołoporodowym aktywność leuko-
cytów klwi, a w konsekwencji mleka, ulega supresji
(7 ,29, 47 , 49).

Wpływ stadium laktacji i wieku (tab. 1) oraz sezo-
nu i róznych stresorów na liczbę komórek mleka jest
stosunkowo niewielki w odniesieniu do gruczołu wol-
nego od infekcji (14,23,31). Dlatego głównym czyn-
nikiem wpĘwającym na tchzawartość jest stan zdro-
wia wymienia (tab. 2). Wzrost ltczby komórek soma-
\l czny ch (l. k. s. ) j e st o dp owie dzią na atak drobnoustro-
jów i ich toksyn w czympośrednicząmediatory zapal-
ne (14, 51). Z wysoką l.k.s. łączy się podwyższona
aktyr;vność przeciwbakteryjnych, humoralnych skład-
nikow mleka, ktore stanowiąprzyczynę fałszywie do-
datnich wyników testów na obecność antybiotyków i
innych substancji hamujących (9).

Zawartośó komórek w mleku zbiorczymjest gene-
ralnie niższaw zimie iwyższa w lecie 1a2) jako sku-
tek wzrostu przypadków mastitis w letnich miesiącach
(ryc. 1). Stres związany z wysokątemperaturąmoże
bowiem spowodować wzrost podatności na zakażę-
nie, zaś wi l g o ć i wy s o ka temp eratur a ńatw iaj ąnalnno -
zenie się drobnoustrojów (50). Warto odnotować, ze
w stadach z niskim poziomem komorek częściej do-
chodzi do osĘch postaci mastitis, w tym wywołanych
przez E. coli (2,I2,49). Decydujący wpĘw na l.k,s. w
ml eku zbior czy m maj ą p o dkl tniczne s tany z ap alne sp o -
wodowane przez Staph. aureus i Str agalactiae (tab.
3). Jednak obecność w mleku zbiorczym wymienio-
nych drobnoustrojów nie ma najwazniejszego znaczę-
nia we wzroście ponad nofinę ogólnej liczby bakterii.

Liczba komórek w ćwiartce wolnej od infekcji wy-
nosi ponizej 200 tysięcy (36,44). Według Scheppersa
i wsp. (44) j est to tzw. pr ó g wy znaczający granicę mię-
dzy zdrowiem a chorobą. Przekroczenie wymienionej
Iiczby wskazuje juz naproces zapalny wymienia. Hor-
tet i S eegers ( 1 8 ) or az tnni autor zy ( 1 4) przyj muj ą j ed-
nak 50 tys./ml za wartość graniczną. Podwojenie tej
Iiczby możeprzynieść straty w wysokości 0,4 kg mle-
ka (pierwiastka) lub 0,6 kg (wielorodka) dziennie.
P ato geny pierwszej grupy powoduj ą większy przyro st
liczby komórek. Są nimi Staph. aLłrelłs) Str. agalac-
tiae oraz bakterie Str dysgalactiae, Str. uberis, A. py-
ogenes (I4,44,50). Natomiast patogeny drugiej gru-
py (C. bovis t CNS) stanowią przyczynę stosunkowo
niewielkiego wzrostu ltczby komórek ponad stan
stwierdzany w ówiartkach zdrowych (tab. 2), Ostatnio
wykazywano jednak liczny udział CNS w wywoływa-
niu mastitis clinica (3 1, 54),

Komórki soma§czne wraz z hurnoralnymi czynni-
kami obronnymi rozp o znaj ąi likwiduj ą drobnoustro -



Tab. 1. Średnia liczba komórek somatycznych (w tys./ml) w
zależności od stadium laktacji i liczby porodów (26)

Tab. 4. Za|eżność między obecnością bakterii patogennych a

|iczbą komórek somatycznych w mleku zbiorczym z|21 stad
(l)

Tab.2. Średnia liczba komórek somatycznych w zależności
od n,ieku krów i czynników etiologicznych podklinicznej po-

staci zraslilis (16)

Tab. 3. Odsetek ćwiartek objętych mastitis subclinicą i sza-
cunkowe straty mleka w zależności od liczby komórek w mle-
ku zbiorczym (16)

Objaśnienia: 1.b. liczba bakterii; l,k.s. liczba komórek soma-

tycznych.

mie (21 ,28,48).

Rola limfocytów

W czasie laktacji nolmalne mleko zawlelamŃąItcz-
bę limfocytów. Około 50% tych komorek należy do

fagamt
(34).Ą
tozęcle
czym
lują p
nyW

4

4

4

4

3

4

4

3

3

2

59,1

66,1

31 ,8

70,9

30,9

29,1

56,8

59,1

89,1

113,3

48,8

42,1

43,4

45,2

40,9

43,4

46,5

38,9

50,4

46,5

11

13

15

14

13

11

15

9

1Ą

6

37,0

44,7

44,7

47,g

38,1

41,3

48,9

49,9

75,2

119,1

0-30

31-60

61-90

91 -1 20

121_150

151-180

181-210

211-240

241-270

271 -300

16

26

23

24

25

24

23

23

19

14

591

40,9

1 000

1 000

1 000

20

74

56

70

15

93

101

29

735

627

1 000

459

492

472

489

503

422

448

395

455

207

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

0

6

18

29

6

16

32

48



l. k. s. x 1000

Ryc l. srednia liczba komórek somatycznych w poszczególnych miesiącach z 4 lat
w rejonie Chicago wg Federal Milk Marketing Order (47)

ła. Komorki T i B są zdolne do odpowiedzi zarowno
na antygeny upostaciowane jak teżrozpllszczalne. Jed-
nakżę p i erwotną pr zy czyną wywołania o dp owi e dz i
humoralnej jest przetworzenie anĘgenu pTzezM i pre-
zentacja komórkom T helper, które przekazljąprze-
tworzony antygen komórkom B. W łm czasiekomorki
T produkują cytokiny, ktore stymulują chemotaksję
PMN i migrację czynników hamujących (inhibitorow),
zatrzymljących PMN w regionie zapalenia. Jednocze-
śnie aktywowane są supresolowe komórki T, co ha-
muje proliferację komórek T helper i ewentualnie pro-
dukcję przeciwciałprzezkomorki B (39, 51). Limfo-
cyty,komorktplazmaĘcznewytwarzająceprzeciwcia-
ła, makrofagi i PMN wykazano w tkance łącznej (pa-
renchymal tissue) gruczołu mlekowego. Większą ich
konc entracj ę o dnotowano w cwiafi kach zakażonych.
B lasto genezę limfocytow po d wpĘrvem lektyn hamuj e
in vitro serwatka wydzieliny zapalnej (3), a takze su-
perantygen gronkowca złocistego (39, 56).

Maktofagi i granulocyty wielojądnaste
Makrofagi są komórkami fagocytuj ącymi, które usu-

wają resztki (debris) tkanek oraz baktęrie. Są one
pierwszymi komorkaml rozp oznaj ącymi bakterie i
przekazującymi informacje do innych komórek wcho-

do pep§dów cząsteczki białka łączą się wewnątrzma-
krofaga z MHC II i po wydostaniu się tego kompleksu
na powierzchnię komorki prezentowane są limfocy-
tom Th. Ich odsetek zmięnta się w granicach od2Ioń
do 69% w zależności od fazy laktacj i (6, 3 I, 3 8, 5 1 ).

Granulocyty dojrzewająw szpiku kostnym i sąprze-
mieszczane do cyrkulacji, gdzie spędzają maksymal-
nie 9 godzin przedmigracjądo tkanek. Do tkanek gru-

1 993 1 994 1 995
mleslące:
tr1 a]2 L]3 14 5 ffi6 E=7 l8 9 l10

1 996

l11 a12

czołu mlekowego dostaje się mała
liczba PMN, a ich zylvotnośó w tym
miejscu wynosi 1-2 dni, Zestarzałe
komorki podlegają apoptozie, a na-
stępnie są pochłani anę przez makro-
fagi. Normalny, sterylny gruczoł jest
stale suplementowany świezymi gra-
nulocytami. Jednakze pochłanianie
kuleczek tłuszczu i cząsteczek kazę -
iny przyczynia się do utraty fagocy-
tarnej i pr zectwb akteryj nej zdolno ści
i prowadzi do śmierci PMN, Doje-
nie (ssanie) usuwa komórki uszko-
dzone, które zastępowane sąprzez
zdrowe i aktywne.

Liczba komórek somatycznych
możewztosnąć podczas zapalenia do
kilku - kilkudziesięciu milionóilml.

Większość w tym wzroście stanowiągranulocyty obo-
jętnochłonne (13, 24). Ze względu na ich liczbę mle-
ko często przybiera wygląd ropy. Funkcja granulocy-
tow jest wynikiem ich zdolności do przyle gania do en-
dothelium w miejscu zapalenia, przejścia do ogniska
zapalnego, fagocytozy, zniszczenia bakterii i do usu-
wania uszkodzonych tkanek (5). W adhezji i migracji
granulocytów oboj ętnochłonnych pośredniczą integry-
ny CDlIalCDl8, które mają podstawowe znaczenię
w adherencji neutrofili do komorek śródbłonka (3).
Jeśli granulocyty znajdują się w niekorzystnym śro-
dowisku, ulegnąuszkodzeniu lub cechują się brakiem
cząstek adhezyjnych (2I,43), krowa nie jest zdolna
do uwolnienia się z infekcji wewnątrz wymienia. Zna-
czenie BLAD (bovine leucocyte adhesion deficience)
przedstawił ostatnio Deptuła i wsp. (11). Gruczoł może
jednak bronic się przed infekcją dopiero wtedy, kiedy
ltczbakomórek przekracza 1 mlrr/ml, a9OYo komórek
należy do PMN. Czynniki chemotaktyczne wyzwolo-
ne przez bakterie i składniki systemu obronnego dają
sygnał do migracji PMN do miejsc infekcji (6, 51), Są
ntmi związki chemiczne wyzwalane w pierwszej fa-
zie reakcjt zapalnej (składniki komplementu, LPS,
LIB4). Chemoatraktanty łączą się ze swoi stymi recep -
torami na powierzchni błony plazmatycznej PMN,
Nastąlnie przy udziale integryn dochodzi do adhezji
PMN do powierzchniowych receptorów komórek en-
dotelialnych (ligandy CD54) w okolicy pęcherzykow,
po czymmigrująone czynnie (diapedeza) między ko-
mórkami nabłonka wydzielniczego do ogniska infek-
cji i sągotowe do akcji fagocytarnej. Granulocyty in-
fltrujątakże kanał strzykowy, wyściołkę zatoki i prze-
wodów wyprowadzaj ących ( 1 a). Wymienione obsza-
ry mogąbyć miejscami migracji PMN podczas począt-
kowej odpowiedzi na infekcję. Fagocytowane bakte-
rie muszą ulec opsonizacji przez odpowiednie prze-
ciwciała (immunogloguliny) lub składniki dopełnia-
cza (5). Należy zaznaczyć, że cechy drobnoustrojów
także decydują o ich podatności lub oporności nafa-
gocytozę.
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bakteriobój czych enzymach znaldujących się w lizo-

ogniska zapalenta.
miejsca infekcji jest
ocz likwidacji drob-

130-280 USD rocznie na krowę w zalężnośct od czyn-
nika etiologicznego (54). Wymienione |tczby nie obej-
muj ą s trat Żw iązany ch z p o gor szęni em j ako ś ci t pr zy -

ku odgrywa profilaktyka i terapia mastitis.
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