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Kwas cytrynowy jest podstawową substancją koń-
cowego etapu spalań metabolitów powstałych z roz-
kładu cukróq tŁuszczow i białek. Jako metabolit mi-
tochondrialny jest produktem przejściowym w prze-
mianach komórkowych, w tymtakże w przemianach
komorkowych nabłonka wydzielnic zego gruczołu mle-
kowe go. Komorki pęcherzykow wydziel n tczy ch otzry -
mują sole kwasu cyĘnowego także z krwi. Na po-
ziom cytrynianów w mleku krów ma w|ęc znaczny
wpływ zawartość składników mineralnych we krwi,
ale prawdopodobni e także mech anizmy wyb iórcze go
działanta błony p o dstawowej p ęcherzykow.

Podczas choroby wymienia, w zalężności od nasi-
lenia procesu zapalnego, tkanka gruczołowa jest mniej
iub bardziej zmieniona. Podobnie jak w każdym pro-

cesie zapalnym komorki są luźniej ze sobą zespolone,
a przestrzenie międzykomórkowe wypełnione osoczem
krwi. Dochodzi więc do przesączania się przęz war-
stwę niesz częlnię połączony ch komorek gruczoło-
wych, składnikow osocza krwi do przestrzenl pęche-
r zykow mlekowych, Pro ce sy de strukcyj n e, zacho dzą-
ce w obrębie samych komórek, obejmujące zmlany
strukturalne i czynnościowe organelli, cytoplazmy czy
błony komórkorł,ej równiez mogą oddziaływac na
skład wydzieliny gruczoŁamlekowego (8, 1 1, 13).

Zmiany w składzie mleka krów chorychnamastitis
doty cząwszystkich składnikow, przy czym nasilenie
tych zmian zależy odprzyczyny i stopnia zaawanso-
wania schorzenia. Spada zawaftość składników pod-
stawowych, tj. kazetny,Iaktozy, thxzczow oraz alfa-
laktoalbuminy, betalaktoglobuliny, witamin. cl,trynia-
nów, wapnia, fbsforu, potasu, magnezu, krzemu i se-*) Praca rcalizowatla w ramach prcjektrt badar.vczego KBN Nr 3 PO6Z051 24
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lenu. Wzrasta natomiast liczba komórek somaĘcznych
(zapalnych) o roznym stopniu ich uszkodzenia, komó-
rek nabłonkowych, koncentracja albumin i globulin
surowiczych, histaminy, serotoniny, prostaglandyny E,
prostaglandyny F 2 alfa, tromboksanu, leukotrienów,
cytokin, ltzozymu, laktoferyny, enzymów komórko-
wych (fosfataza kwaśna, fosfataza zasadowa, lakto-
dehydrogenaza,gllkurontdaza,N-acety1o-beta-D-glu-
ko z am i n i daza, aryl sul fa taza, alfa-manno zy daza) i b ak -

t e ryj nych (proteinazy, Lip azy, dehydro gen azy), gliko -
kortykosteroidów, żelaza, miedzi, sodu i chloru. Nie-
zwykle istotne znaczęnię ma pojawienie się kazomor-
fin, które wykazująwłaściwości opiatowe. Mastitis jest

,ułównym powodem występowania w mleku dużej iloś-
ci drobnoustrojów patogennych dla zwierząt i czło-
r,r,ieka oraz toksyn, \Ąl tym endotoksyn i enterotoksyn
(2,6-8,I2).

Celem badań było określenie dynamlki zmtan za-
wartości kwasu cytrynowego w wydzielinie gruczołu
mlekowego ktow, objętego ostrym pTocesem zapal-
nym, zachodzących w trakcie terapii antybio§kowej,
Wahania zawarto ści badane go rvskaznika mo gą infor-
mować o stopniu nasilenia procesu chorobowęgo, re-
akcji na zastosowane leczenie oruz mogąpozv,,clić na
uchwycenie momentu powrotu tkanki gruczołowej do
stanu fizjologicznego.

Mateilał imetody
Materiał badawczy stallowiła wydzielina gruczołu mle-

kowego pochodząca od _5 krow wykazującyclr ostrąklinicz-
ną postać nląstilis oraz mleko od 8 zwierząt zdrowych.
Krowy lł,wieku 5-7 lat, rasy hf x cb pochodziły z gospo-
darstrł, indywidualrrych Lubelszczyzny, U każdej z chorych
krórv procesem zapalnyrn objętych było odjednej do trzech
ć,ul,iartek wynienia. Wszystkie chore ćlviartki wykazywa-
ły podwyzszoną tempelaturę skóry, lekki e zaczerwien i etl ie
i bolesność. W czterech przypadkacłr zaobserwowano sil-
ny obrzęk, a sześc cwiartek charakteryzował obrzęl< lek-
kiego stoptlia. Wvdzielina z czteTęch cwiarlek rniała cha-
rakter surowiczo-mleczny. z trzech była silnie wodtlista,
a z dwoclr surowiczo-ropna.

Po badaniu klinicznyrn poblano próbl<i, które poddano
ocenie bakteriologicznej, wedfug akceptowanych metod (9).
aznaczono równiez oporność bakterii na antybiotyki, po-
sługując się metodą krązkor,vą tla pozywce Muller-Hirrto-
na. Interpretacji wyników dokonano wg zaleceń producen-
ta (bioMćrieux-Polska). W postępowaniu terapeutycznym
zastosowano antybiotyki, które dobrano w oparciu o anty-
biotyl<ogram, pod postacią preparatóu, dowymieniowych :

NafpenzalMC, Synulox LC, Lincomicin F.
Zawartośc kwasu cytrynowego oznaczo1lo r,r, probkach

pobranych bezpośreclnio przed podaniern leków, po 3-5
dniaclr, oraz po 7- 10 dniach od zastosowania terapii.

W badaniach zawartości kwasu cytrynowego posługi-
wano się metodą opis anąprzezMarier i Boulet-Directa ( l 0),
opartą na reakcji kwasu cytryno$/ego zpirydynąw odwod-
nionyrn środowisku kwasu octowego,

1Ąlyniki opracowan o statystycznie z wykorzy starrietrr tes-
tu t-StLldenta.

Wyniki iomówienie
B adani a kl iniczne ws zystki ch krów wyka zuj ący ch

o strą kliniczną postac m a s t i ti s potlvierdziĘ pozytyw -
ną reakcję na zastosowane leczenie. Objawy zepale-
nia dotyczące wymienia oraz mleka zostały całkowi-
cie zniesione w siodmej dobie, bezwzgIędunarodzaj
zastosowanego preparatu dowymieniowego.

Tab. 1. Poziom kwasu cytrynowego w m|eku pochodzącym ze
zdrolvego gruczołu mlekorvego oraz w wydzielinie gruczołu
objętego klinicznym stanem zapalnym (mg/l00 ml)

Objaśnienia: a, b - średlrie ozlaczol1ę róznyrni literarlli róznią się
istotllieplzyp < 0.05

Zmiany zawartości kwasu cytrynowego obrazuje
tab. 1. Srednia zawaliośc badanego składnika w mle-
ku z ćwiaftek zdrowych jest zgodna z wynikami Char-
jan i wsp. (1), Przed zastosowaniem terapii antybioty-
kowej poziom kwasu cytrynowego y7 y,ydzielinte za-
palnej był porównywalny z wynikami badań innych
autorórv stwierdzających znaczny spadek tego skład-
nika w klinicznej, atakżę podklinicznej postaci nas-
titis (I, 4,7).Reakcję wzrostu zawartości kwasu cy-
tryno\^/ego na zastosowane leczenie zaobselwowano
w 3.-5. dniu terapii. Zawartość kwasu cytrynowego
w wydzielinie pobranej przed terapią antybiotykową
oTaz po zastosowaniu leczenia była istotnie niższa
w porównaniu z poziomem stwierdzonym w mleku po-
chodzącym z ęwtattek zdrowych (p < 0,05). Powrot
do fizjologicznychwartości kwasu cyĘnowego w mle-
ku str,vierdzono w 7 .-l0. dniu po zastosowaniu terapii,
gdy średnia zawartość tego składnika była statys§cz-
nie istotnie wyższa ntż w wydzielinie pobieranej
w trakcie trwania procesu zapalnego. Nie zaobserwo-
wano różnic w poziomie badanego składnika zalęż-
nych od zastosowanego leczenia w poszczegóInych
przypadkach.

Rola kwasu cytrynowegobądż jego poŁączeńw for-
mie cytryrrianów w procesach zapalnych tkanki gru-
czołowej wymienia jest dyskusyjna. Jednym zczynnt-
ków warunkuj ących nieswoi stą odpomo ść wymienia
jest laktoferyna, która wiĘeżelazo w roznych wydzie-
linach, v,, tytn także w mleku. pochodzi z komórek
wydzielających mlęko i z fagocytów, a jej poziom
znacznie wzrasta podczas zapalenta. Laktoferyna wy-
raźnię agranicza wzrost gronkowców i bakterii z gru-
py coli, zaś mniej efekty.,ynje działa na paciorkowce,
gdy ż ich wyn: agani a w odni e s i en lu do że|aza s ą mni ej -

sze (l4). Antybakteryjny wpływ,iaktoferyny zależy od
załvartości żęlaza oraz od koncentracji jonów dwu-
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węglowych i cyĘni ano!\rych, Dwuwęgla ny w zmaga-
jądziałanie laktoferyny, natomiast cytryniany - ogra-
niczają. Wpły, cyĘnianów j est następstwem ich zdol-
ności do tworzenia kompleksow z żelazem, które dla
bakterii są dobrym źródłem tego pierwiastka. Zalęż-
ność między laktoferyną dwuwęglanami i cyĘnia-
nami zmienia siępodczas cyklu laktacyjnego. Najbar-
dziej efektywnę działanie anĘbakteryjne ma miejsce
w okresie zasuszenia. Stęzenie dwuwęglanów j est wte-
dy najwyższe ptzy wysokim poziomie laktoferyny.
W łm czasie cytryniany sąabsorbowane z wymienia
do krwi, a dwuwęglany przedostają się w kierunku od-
wrotnym. Dlatego lvymię zasuszone jest szczególnie
oporne na bakterie tlenowe (np.E. coli),które wyma-
gajądużej ilości żelaza. Natomiast juz w czasie poro-
du często dochodzi do colimastitis -byćmoże wsku-
tek wysokiego poziomu cyĘnianów w nabłonku wy-
mienia. Należałoby więc zgodzić się z tezą że wyso-
kazawartość kwasu cytrynowego w mleku z gruczohl
obj ęte go stanem zap a|ny m j e st czynnikiem ne gatylv-
nie wpĘwającym na humoralne mechanizmy odpor-
ności nieswoistej. Inne zdanie prezentująDillon i wsp,
(4),którzy wyszli zzałożenia. ze niska zawańość kwa-
su cytrynowego jest jednym z czynników sprzyjają-
cych patogenęzie mastitis. Stwierdzili oni, że poda-
wanie cytrynianu trójsodowego w dawce dziennej
30 mg/kg masy ciała w 250 ml wody znacznię skraca
czas trwania zapalenia wymienia. Odnotowano spa-
dek pH mleka z 7,5-8,0 do 6,5 i zmniejszenie liczby
bakterii aż o 49,03oń. Konsystencja mleka wracała do
normy po 2-3 dawkach, a całkowity zanlk objawów
zapalny ch obserwowano po 8 - 1 1 dawka ch. Zaul artość
kwasu cytrynowego w mleku istotnie wzrastaze śred-
nich poziomów 29,00-48,50 mg/100 ml przed postę-
powaniem terapeuĘcznym do 84-134 mg/100 ml po
doustnym zastosowaniu cytrynianu trójsodowego.
Tego rodzaju postępowanie zastosowano także z po-
wodzeniem u bawolic w ostrym i podostrym mastitis,
podając zwterzętom dzienną dawkę 12 g w 250 ml
wody (3, 5).

Przedstawione wyniki badań dowodzą iż kwas cy-
trynowy możebyc traktowany jako wskaźnik powro-
tu do stanu fizjologicznego tkanki gruczołowej zaję-
tej uprzednio procesem zapalnym. Wzrost poziomu
badanego wskaźnika do wartości normatywnych ob-
r azuj e p ozyĘ wnąreakcj ę na zasto s owane l e cz enie.
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STAN ZAKAZ'NYCH CHOROB ZWIERZĄT W POLSCE
według danych Głównego lnspektoratu Weterynariiw grudniu 2003 r.*)

1 . Wścieklizna zwierząt dzikich - wystąpiła w 8 województwach: dolnośląskim (1-1), kujawsko-
-pomorskim (1-1), lubelskim (3-4), lubuskim (1-1), podkarpackim (2-2), podlaskim (1-1), warmiń-
sko-mazurskim (1-3), wielkopolskim (2-2). Zanotowano ją u 13 lisów i 2 jenotów.

*)W nawiasach podano liczbę por.viatów i miejscowości. rł, których choroba została stwierdzolla rv okresie sprarł,ozdawczvm.


