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Dążenie do zwiększenia wydajności mlecznej krów powoduje pojawianie się w stadach bydła 
mlecznego niekorzystnych zjawisk, które skutkują ciągłym  pogarszaniem zdrowia i płodności utrzy-
mywanych zwierząt. Olbrzymi postęp w poprawie genotypu krów mlecznych, którego podstawowym 
kryterium było zwiększenie jednostkowej wydajności mleka od krowy, przyniósł za sobą również 
skutki uboczne. W obecnej chwili mamy coraz więcej komplikacji i kłopotów z funkcjonowaniem 
organizmu wysokowydajnej krowy.

Współczesne bydło rasy holsztyńsko-fryzyjskiej, by w pełni ujawnić swoje założenia genetycz-
ne, jeśli chodzi o wysoką produkcję mleka, wymaga zaspokojenia potrzeb w kwestii żywienia, utrzy-
mania oraz zarządzania stadem.

Niezaspokojenie tych potrzeb skutkuje występowaniem wielu chorób, bardzo często prowadzą-
cych do przedwczesnego brakowania krów ze stada. 

Wśród  istotnych schorzeń występujących w wysoko wydajnych stadach są choroby metabo-
liczne, w tym najczęściej obserwowane w praktyce: ketoza, podkliniczna i kliniczna kwasica oraz 
zasadowica żwacza (hypocalcemia).

Ze względu na ogólnoustrojowy charakter zaburzenia metaboliczne zwiększają również ryzyko 
występowania innych schorzeń, jak: wzdęcia żwacza, zatrzymanie łożyska, ochwat, metritis (stan 
zapalny macicy) i mastitis (zapalenie wymienia).

W niniejszej  publikacji skupimy się głównie na  problemie mastitis w stadach, profilaktyce wy-
mienia, objawach choroby i konsekwencjach jej występowania u krów oraz podamy podstawowe 
informacje o najczęściej notowanych w stadach innych chorobach. 

 

Mastitis (łac.) zapalenie wymienia – to przewlekły, utajony lub ostry stan zapalny gruczołu mle-
kowego. Dochodzi do niego poprzez zaburzenia czynnościowe gruczołu mlekowego, wywoływane 
poprzez drobnoustroje przedostające się do organizmu. Choroba może mieć postać kliniczną (ostrą 
i przewlekłą) lub podkliniczną.

Stan zapalny wymienia powoduje różnorodne zmiany jakościowe w mleku, obniżające jego przy-
datność technologiczną. Dochodzi do wzrostu komórek somatycznych, któremu towarzyszy spadek 
wydajności mlecznej.

O zapaleniu wymienia mówi się,
gdy liczba komórek somatycznych w mleku przekracza 200 tys./ml. Do tego dochodzi najczę-

ściej stwierdzona obecność drobnoustrojów chorobotwórczych.

WSTĘP

1. Mastitis
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Im więcej komórek somatycznych w mleku, tym większy spadek wydajności mlecznej.

O dobrym zdrowiu wymienia świadczą liczby:

                                                              

Czynniki zakaźne

Zapalenie gruczołu mlekowego u krów mlecznych  jest wywoływane przez wiele bakterii z grupy 
zarówno Gram-dodatnich, jak i Gram-ujemnych oraz chorobotwórczych grzybów, a nawet alg. Część 
z nich związana jest z organizmem samego zwierzęcia, inne zaś ze środowiskiem (są to tzw. zarazki 
wszędobylskie, znajdujące się w otoczeniu krowy). Pierwsze przenoszone są podczas doju, drugie 
znacznie bardziej niebezpieczne zasiedlają m.in. brudne legowiska. W literaturze można odnaleźć 
informacje o ponad 200 różnych organizmach, które mogą powodować wystąpienie stanu zapalnego 
wymienia krów.

Wzrost liczby komórek/ml               Spadek wydajności mlecznej

200 000 komórek -6%

400 000 komórek -10%

1000 000 komórek -18%

Parametr   Wartość liczbowa

zawartość komórek somatycznych
w zbiorczej próbie mleka (średnia roczna)

poniżej 150 000 komórek/ml 

zawartość drobnoustrojów (średnia 
roczna)

poniżej 30 000 drobnoustrojów/ml 

kliniczne mastitis/rok poniżej 12% 

zwierzęta, u których podczas badania 
kontrolnego wykazano więcej niż 100 
tys. komórek/ml 

poniżej 25% 

zwierzęta, u których podczas badania 
kontrolnego wykazano więcej
niż 400 000 komórek/ml 

poniżej 8%  

zwierzęta, u których w badaniu kontrol-
nym wykazano ponad 1 mln komórek/ml 

poniżej 2% 

jałówki, które mają ponad 100 000 
komórek/ml mleka  

poniżej 5% 

odsetek upadków spowodowanych 
przez mastitis/rok 

poniżej 4%



Mastitis i choroby metaboliczne krów

WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2018 r.6

W Polsce zidentyfikowano 100 różnych drobnoustrojów
wywołujących mastitis.

Zarazki powodujące zapalenie wymienia:

Rozwój stanu zapalnego gruczołu mlekowego postępuje wg następującego schematu: poja-
wienie się rezerwuaru infekcji, transfer czynników infekcyjnych z rezerwuaru na wymię (najczęściej 
ujście strzyka), penetracja kanału strzykowego przez czynniki infekcyjne, odpowiedź układu immu-
nologicznego krowy. 

Istnieją dwie możliwości przeniknięcia drobnoustrojów do wymienia przez kanał strzykowy. 
Pierwsza z nich to szybki wzrost liczby drobnoustrojów w kanale strzykowym. Po przedostaniu się 
ich na zakończenie strzyku czynniki zakaźne rozpoczynają ekspansję poprzez silne namnażanie się 
wokół ujścia. Następnie bakterie  wrastają poprzez kanał strzykowy do wnętrza gruczołu mlekowego. 
Drugą możliwą drogą przedostania się bakterii do wnętrza wymienia jest wektor, który przetrans-
portowuje je z zewnątrz do środka gruczołu mlekowego. Transfer do wymienia możliwy jest np. za 

Zarazek Charakterystyka Droga przenoszenia

Staphylococcus aureus

Zarazek „towarzyszący” kro-
wom, bytujący w wymieniu

Podczas doju: krowy zakażają się poprzez 
aparaty udojowe, ręce dojarzy i mleko

Streptococcus agalactiae

Streptococcus
dysgalactiae

Streptococcus uberis
Zarazek szeroko rozpo-
wszechniony w środowisku

W oborze: wilgoć, brudna słoma w boksach, 
w miejscu, gdzie zwierzęta leżą i stoją. Cho-
rują głównie zwierzęta ze złym stanem wy-
mion i słabą odpornością

Bakterie w typie coli 
(Klebsiella, Enterobacter, 
E.coli)

Koaguloazo-ujemne(-) 
Staphylokoki

Zarazki znajdujące się na 
skórze, żyjące na wymio-
nach

Cofanie się mleka podczas doju powo-
duje przeniesienie zarazków ze skóry do 
środka wymienia. Często dotyczy to krów 
i jałówek, których strzyki są uszkodzone

Arcanobacterium
pyogenes

Pojedyncze zwierzęta, czę-
sto z objawami klinicznymi

Ugryzienia much z gatunków kłujących 
(w oborze i na pastwisku)

Mykoplazmy Przy doju jedna krowa zakaża się od dru-
giej (wysoce zakaźne)

Drożdze, grzyby W oborze, przeniesienie przez ręczniki 
do wymienia

Algi (Prototheca) Występują rzadko
(brak higieny) Podczas doju
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sprawą niewłaściwego przepływu wymienia, tzw. back flow – cofnięcie się mleka do zatoki mlecznej 
mającego miejsce podczas szczytowej fazy dojenia krowy. 

To głównie od odporności danej krowy zależy, w jakim stopniu da radę bronić się przed naporem 
atakujących zarazków chorobotwórczych. Zwierzęta z osłabioną odpornością, spowodowaną m.in. 
brakiem optymalnych warunków dobrostanu szybciej poddadzą się chorobie.

Dodatkowym czynnikiem ułatwiającym wnikanie drobnoustrojów do poszczególnych ćwiartek  
może być zły stan strzyków, do którego dochodzi np. przy nieprawidłowej technice doju (nieprawi-
dłowe ustawienie podciśnienia, zbyt małe albo za duże gumy w kubkach udojowych, źle ustawiony 
pulsator). Typowym objawem złego stanu strzyków jest hiperkeratoza, tj. tworzenie się pierścienio-
watych zmian u podstawy wymienia i zmiana zabarwienia.

Na mastitis wpływają także czynniki niezakaźne jak stres (zwłaszcza cieplny), kulawizny czy 
żywienie, a także częstotliwość doju. Nie wolno zapominać o chorobach zakaźnych, zwłaszcza BVD 
(wirusowa biegunka bydła). Wirus silnie obniża odporność krów, przez co bakterie wywołujące zapa-
lenie wymienia mogą się łatwiej w nim namnażać.

Objawy choroby
    

Zapalenie wymienia występuje w postaci subklinicznej i klinicznej. Obie są groźne i powodują 
znaczne straty finansowe.

Mastitis w stadach przebiega najczęściej w formie subklinicznej, która nie daje wyraźnych obja-
wów, a jedyną formą jej wykrycia jest badanie mleka i krwi. Chora krowa staje się roznosicielem zaraz-
ków w stadzie, wzrasta liczba komórek somatycznych w przeprowadzanym badaniu mleka i stwierdza 
się najczęściej obecność drobnoustrojów chorobotwórczych, a tym samym w mleku zbiorczym. Poja-
wiać mogą się również kłaczki w mleku oraz obrzęk i zaczerwienienie wymienia. Konsekwencją jest 
spadek wydajności mlecznej.

Klinicznej postaci mastitis towarzyszą typowe objawy zapalenia: gorączka, zaczerwienienie, 
podwyższona ciepłota i bolesność wymienia oraz utrata prawidłowej czynności. Zmiany w mleku 
widać na pierwszy rzut oka (kłaczki, strzępki, krew) zwiększeniu ulega również liczba komórek so-
matycznych. W najcięższej nadostrej postaci choroby objawy występują raptownie, tkanka wewnętrz-
na wymienia jest silnie zdegradowana, a terapia może nie dać efektów. Może prowadzić do zgonu 
zwierzęcia. Po przebyciu klinicznej  formy  mastitis krowy rzadko wracają do produkcji takiej jak przed 
chorobą.

W przebiegu zapalenia wymienia zmiany chorobowe w gruczole mlekowym mogą utrzymywać 
się  5-14 dni w zależności od czynnika etiologicznego, przebiegu choroby, ale także czasu zdiagno-
zowania i skuteczności podjętego leczenia.
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Choroba pojawia się najczęściej w I fazie laktacji, kiedy to zwiększa się wydajność, a jednocze-
śnie jest niska odporność i stale wykorzystywane są rezerwy energetyczne lub też w okresie zasu-
szenia – wówczas niezdajane mleko, gromadzące się w wymieniu, staje się idealnym zbiornikiem dla 
rozwoju patogennych drobnoustrojów.

Należy wspomnieć również, iż mastitis staje się narastającym problemem nie tylko u krów, ale 
również jałówek przed wycieleniem. Lekarze weterynarii w swojej pracy coraz częściej spotyka-
ją się z takimi przypadkami. Szukając przyczyn takiego stanu rzeczy, najbardziej prawdopodobną 
przyczyną wydają się patogeny środowiskowe, których źródłem są głównie brudne legowiska. La-
tem problemem są muchy, które stanowią wektor przenoszenia bakterii, w tym również gronkowca 
złocistego.

Zarażoną jałówkę najrozsądniej jest przeznaczyć na opas, ponieważ prawdopodobnie nigdy nie 
osiągnie swojej życiowej wydajności, gdyż podczas pierwszej laktacji w wymieniu następuje mak-
symalny rozwój tkanki mlekotwórczej, a stan zapalny, niestety, wywołuje jej nieodwracalne ubytki.  

Profilaktyka i leczenie 

   Poszczególne elementy profilaktyki mastitis  powinny być specyficzne dla danego stada i obej-
mować szereg zależności przyczynowo -skutkowych, m.in. dotyczących wielkości stada, systemu 
utrzymania, higieny podczas doju.

Doświadczeni producenci mleka do najskuteczniejszych metod walki z mastitis zaliczają:
 � dezynfekcję stanowisk, co najmniej raz w tygodniu, zatykanie strzyków po każdym doju,
 �  poprawę warunków środowiska bytowania zwierząt;
 � przeprowadzanie oprócz systematycznych dezynfekcji pomieszczeń również dezynsekcję i de-

ratyzację,
 � prawidłowe zasuszanie krów,
 � wykorzystanie nowych metod profilaktycznych – autoszczepionek,
 � wzbogacanie paszy w witaminy i minerały (zwiększenie odporności organizmu);
 � stosowanie się do zasad higieny doju- czyste ręce, czyste wymię, czysty sprzęt;

Dodatkowo:
 � sprawdzanie funkcjonalności dojarki;
 � przeprowadzanie oceny organoleptycznej mleka;
 � regularne pobieranie próbek mleka do badań;
 � stosowanie pasz dobrej jakości, świeżych, bez objawów psucia;
 � szczegółowe badania  i kwarantanna dla sztuk z zakupu;

Ważnym elementem w profilaktyce mastitis jest odpowiednio wykonywana dezynfekcja strzyków. 
Powinno zanurzać się je w środkach dezynfekujących tuż po udoju. Przy  wyborze środków należy zwró-
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cić uwagę nie tylko na zawartość substancji działających dezynfekująco (jod, chlorheksydyna, kwas 
peroctowy), ale też pielęgnacyjnych (gliceryna, lanolina, alantoina). Natomiast do pobierania próbek 
mleka do badań, w celu określenia liczby komórek somatycznych, najlepsze zastosowanie będzie miał 
łatwy w obsłudze w warunkach obory tzw. TOK (Terenowy Odczyn Komórkowy). Powierzchnię szalek 
napełnia się równą ilością mleka, dodając czynnik testowy (w większej ilości niż mleka). Im większa 
jest liczba komórek somatycznych, tym większe są zmiany w konsystencji mleka. Jest to tania i prosta 
metoda, pozwalająca na wczesne zdiagnozowanie subklinicznych stanów zapalnych wymienia.

Efektem sukcesu prowadzonej profilaktyki w stadzie jest mniej niż 200 tys. komórek somatycz-
nych i <10 tys. bakterii w 1 ml mleka zbiorczego, <5% klinicznych przypadków w miesiącu oraz niski 
odsetek krów brakowanych rocznie z powodu zapalenia gruczołu mlekowego.

Co robić natomiast w sytuacji, gdy wszystkie podejmowane środki higieny i profilaktyki zawiodły 
i mamy w stadzie chorobę?

Plan dotyczący leczenia mastitis w danym gospodarstwie powinien opracować lekarz weterynarii 
wraz z hodowcą. Powinien on uwzględniać wiele aspektów, w tym rodzaj występujących na fermie 
drobnoustrojów i ich wrażliwość na leki. Odpowiedni dobór antybiotyku poprzedzony powinien być 
badaniem bakteriologicznym, co skróci czas i koszty leczenia. Po rozpoznaniu klinicznego masti-
tis leczenie należy rozpocząć natychmiast, dobierając odpowiedni antybiotyk. Stosuje się leczenie 
skojarzone – podając antybiotyk zarówno do chorej ćwiartki wymienia (miejscowo), jak  i ogólnie 
(domięśniowo) co najmniej przez 3 dni. Zależnie od stanu ogólnego zwierzęcia stosuje się leczenie 
wspomagające, z użyciem środków przeciwzapalnych i wlewów kroplowych.

W przypadku mastitis subklinicznego leczy się zakażone sztuki tylko w okresie zasuszenia (wy-
jątki: potwierdzona obecność paciorkowców Streptococcus agalaciie, liczba komórek somatycznych 
z chorej ćwiartki pow. 400000/ml mleka). Szacuje się, że ok. 20-50% krów choruje w ciągu roku na 
mastitis. Z obliczeń wynika, że same straty mleka z tytułu  obniżenia wydajności  w przebiegu sub-
klinicznego mastitis wynoszą ok. 1500 zł/szt. w laktacji. W przypadku ostrego zapalenia wymienia 
straty mleka za laktację mogą sięgać od 300 kg do nawet 1000 kg. Dodatkowo zapalenie wymienia 
u krów mlecznych ma negatywny wpływ na ich rozród, a odpajanie cieląt mlekiem pochodzącym od 
krów z mastitis  może być przyczyną ich zakażeń.

Mleko od chorych krów nie tylko ma zmieniony wygląd, ale również skład. Obniżeniu ulega sucha 
masa, w składzie chemicznym kazeina (z 77 do 50 proc.), tłuszcz (nawet o 1,5 proc.) oraz laktoza (do 
1 proc.). Ma dużo mniej witamin i składników mineralnych. W rezultacie konsekwencją łańcucha nega-
tywnych zależności jest brakowanie ze stada krów najlepszych, o wysokiej wydajności. Mastitis to kosz-
tochłonna choroba, jednak istnieje wiele metod walki i zapobiegania temu schorzeniu. Należy pamiętać, 
iż dobrze zabezpieczone stado nie podda się łatwo chorobie. Wypracowując i pobudzając procesy od-
pornościowe w wymieniu, organizm sam będzie zwalczał stan zapalny. Warto podjąć ten wysiłek, mając 
świadomość, że może to być oszczędność w skali roku sięgająca nawet kilkunastu tysięcy złotych.
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Ketoza (acetonemia) jest zaburzeniem przemian energetycznych, prowadzących do nagroma-
dzenia ciał ketonowych we krwi, w moczu, mleku i w wydychanym powietrzu. Jest to jedna z najczę-
ściej występujących chorób metabolicznych krów.

Problemy z ketozą są spowodowane głównie zaburzeniami apetytu krów oraz intensywnością 
przemiany materii bezpośrednio po porodzie. Głównym winowajcą jest wysoka intensywność prze-
miany materii. Krowa przed porodem nastawiona jest na przemiany anaboliczne, na gromadzenie 
energii, natomiast po porodzie – na wydatkowanie tej energii. Po wycieleniu pojawia się więc ujem-
ny bilans energetyczny, ponieważ krowa nie jest w stanie pobrać tyle pokarmu, żeby zabezpieczyć 
swoje potrzeby energetyczne. Przyczyn tej choroby upatruje się również w nieprawidłowej czynności 
żwacza oraz braku ruchu.

Ketoza, wynikającą z wysokiej produkcyjności jest określana jako choroba zawodowa krów mlecz-
nych. Zdaniem specjalistów ketoza jest chorobą krów żywionych nieadekwatnie do potrzeb i utrzymy-
wanych w złych warunkach.

W grupie podwyższonego ryzyka znajdują się pierwiastki, ponieważ mają mniej pojemny żwacz, 
niedostosowany do pobierania odpowiedniej ilości paszy oraz krowy cielące się drugi raz i krowy w ciąży 
bliźniaczej.

Wyróżniamy trzy typy ketozy:
 � Ketoza typu 1. Występuje najczęściej pod koniec pierwszego oraz w drugim miesiącu laktacji. 

Ten rodzaj schorzenia nazywany jest przez specjalistów ketozą spontaniczną. Jest skutkiem nie-
dostatecznego pobierania energii w stosunku do aktualnej wydajności mlecznej. 

 � Ketoza typu 2. Zapadają na nią mlecznice w pierwszych dniach po wycieleniu. Ten typ schorzenia 
metabolicznego związany jest ze stłuszczeniem wątroby i wynika z niedostatecznego pobrania 
dawki (a tym samym i pasz energetycznych) z powodu zbyt wysokiej kondycji samic.

 � Ketoza typu 3. Jej przyczynami jest skarmianie pasz zawierających zbyt dużą ilość kwasu ma-
słowego obecnego w kiszonkach zlej jakości oraz zbyt duża ilość sacharozy w dawce.

Zależnie od przebiegu rozróżnia się ketozę kliniczną i subkliniczną, najczęściej występującą. Krowy 
chore na ketozę kliniczną (szacuje się że może to być 2-15 proc. krów w stadzie) mają drastycznie zmniej-
szony apetyt, są zwykle otępiałe z objawami apatii.W ciężkim przebiegu choroby może dochodzić do zabu-
rzeń z centralnego układu nerwowego (zmiany zachowania, ślepota, spazmatyczne skurcze). Kał jest suchy 
i śluzowaty. Niechętnie pobierają pasze, w efekcie szybko chudną i zmniejszają wydajność mleka.

U zwierząt chorych na ketozę kliniczną poziom ciał ketonowych we krwi (kwasu beta-hydroksy-
maslowego) przekracza 3 mmol/l, co można stwierdzić za pomocą glukometru.

2. Ketoza
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W przypadku ketozy subklinicznej (40 do 60 proc. krów w stadzie) objawy takie jak brak apetytu, 
chudnięcie, a więc i spadek wydajności mlecznej, nie są jednoznaczne, można je pomylić z innymi 
problemami zdowotnymi. Spada odporność organizmu, wzrasta podatność na infekcje racic i wymie-
nia. Nasilają się przemieszczenia trawieńca.

Tłuszcze powstające w przemianach ustrojowych (w postaci wolnych kwasów tłuszczowych) nie 
mogą być w pełni zmetabolizowane w wątrobie, więc są w niej magazynowane w postaci tłuszczu 
albo wydzielane do krwi, jako ciała ketonowe. Pozostała część kwasów tłuszczowych jest wydalana 
z mlekiem, co powoduje przejściowo wyraźny wzrost zawartości tłuszczu w mleku. Ponieważ stłusz-
czona wątroba nie jest w stanie spełniać swojej funkcji odtruwającej, wzrasta niebezpieczeństwo 
pojawienia się innych schorzeń. Ketoza, tak kliniczna, jak i subkliniczna, może być chorobą sponta-
niczną (ketoza pierwotna) lub następstwem innych zaburzeń zdrowotnych (ketoza wtórna).

W przypadku ketozy, podobnie jak i innych schorzeń, zapobieganie jest tańsze od leczenia. 
Profilaktyka powinna obejmować m.in.:

 � obserwację i ocenę kondycji samic, w tym konsystencji kału,
 � analizę żywienia, jakość pasz, rozdrobnienie oraz ilości poszczególnych komponentów,
 � zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, w tym mikroklimatu panującego w oborze, jak i kom-

fortu strefy wypoczynku,
 � łatwość dostępu do paszy mierzoną w przypadającej na sztukę ilości miejsca przy stole paszowym,
 � zachowanie dobrej kondycji krowy podczas całego okresu zasuszenia i laktacji,
 � konsekwentne żywienie w okresie zasuszenia, ewentualną redukcję rezerw tłuszczu znajdujące-

go się w organizmie,
 � podawanie zwierzętom tzw. napojów energetycznych, zawierających glikol propylenowy lub gli-

cerynę oraz elektrolity i witaminy,

Leczenie ketozy polega na podawaniu glukozy w różnej formie (20 do 40 proc.), z reguły dożyl-
nie. W leczeniu wtórnej ketozy podawanie preparatów zawierających związki glukoplastyczne przy-
spiesza przywrócenie równowagi przemiany materii.

Kwasica to schorzenie metaboliczne, które wymieniane jest zwykle wraz z ketozą jako najczęst-
sze zaburzenie związane z błędami żywieniowymi podczas okresu okołoporodowego.

Kwasicę można podejrzewać, jeśli ponad 45 proc. krów znajdujących się we wczesnym stadium 
laktacji, wykazuje w porównaniu z wcześniejszym miesiącem spadek zawartości tłuszczu w mleku o 0,4 
proc.. Zależnie od przebiegu wyróżnia się trzy postacie kwasicy żwacza: kliniczną, subkliniczną (zwaną 
też z angielskiego jako SARA) oraz przewlekłą. Jeśli wartość pH w żwaczu przesuwa się w kierunku 
kwaśnym (co spowodowane jest narastającą koncentracją lotnych kwasów tłuszczowych), obumierają 

3. Kwasica
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pożyteczne mikroorganizmy, a żwacz zaczynają zasiedlać bakterie kwasu mlekowego, których fizjolo-
gicznie tu nie ma. Kwasy uszkadzają błonę śluzową żwacza (zmiany zapalne na dużej powierzchni), co 
w najcięższych przypadkach powoduje, że substancje toksyczne i kwasy przenikają do krwi. Dla krowy 
oznacza to pewną śmierć. Przy przeciążeniu wątroby kwasica żwacza często może przejść w kwasicę 
metaboliczną, dotyczącą całego organizmu.

Przyczyn kwasicy upatruje się w:
 � nieodpowiednio dobranej dla przeżuwaczy dziennej dawce pokarmowej,
 � źle zbilansowanych porcjach (zbyt mała ilość paszy objętościowej, zła proporcja pasz objętościo-

wych do treściwych),
 �  nadmiarze łatwo rozpuszczalnych węglowodanów, spowodowanym podawaniem zbyt dużej ilo-

ści paszy treściwej lub nieprawidłowym jej podzieleniem na jednorazowe porcje,
 �  nagłej zmianę żywienia- zastąpienie karmy mało energetycznej dawką bogatą w energię, ale 

ubogą w surowe włókno,
 �  zmniejszeniu dawki pokarmowej,
 �  błędach w dozowaniu paszy treściwej (technika dozowania),

W przypadku łagodnej klinicznej formy kwasicy krowy tracą apetyt, zmniejsza się motoryka żwacza, 
co można stwierdzić przy osłuchaniu. Kał jest żółtawy, czasem szarawy, w postaci pastowatej oraz płyn-
nej. U chorych krów dochodzi do spadku produkcji mleka. Przy postaci umiarkowanej, która objawia się 
5-8 godzin po pobraniu zbyt bogatej w węglowodany paszy, mlecznice stają się apatyczne, a ich sierść jest 
nastroszona. Można zaobserwować u nich również zaczerwienione spojówki. Przy ostrej postaci choroby 
zwierzęta są niespokojne, ich puls jest podwyższony, a temperatura rośnie do 39,5-40°C. Stała zawar-
tość przedżołądków staje się płynna, co można stwierdzić przy omacywaniu lewego dołu głodowego, 
kał staje się rozrzedzony i pienisty, ma kolor żółtawo-brązowy, często z domieszką krwi. Krowy często 
leżą, nie chcą wstawać, zauważalna jest mało elastyczna skóra, co świadczy o odwodnieniu. Niektóre 
sztuki mogą zapadać w śpiączkę, co przy braku interwencji zakończyć może się zgonem.

W subklinicznej postać kwasicy, która częściej występuje w stadach, objawy są znacznie ła-
godniejsze, zauważalne tylko przy wnikliwej obserwacji zwierzęcia. Rozwija się często po 150. dniu 
laktacji, przejawiając się w zahamowanej czynności żwacza, łagodnej biegunce, zwiększonej podat-
ności na zakażenia. Nasila się występowanie schorzeń wymienia, racic i przemieszczeń trawieńca. 
Dodatkowo dochodzi zaburzona płodność (niska skuteczność inseminacji, przedłużony okres mię-
dzywycieleniowy, cysty jajnikowe, stany zapalne macicy).

Przedłużająca się kwasica może wywoływać miejscowe uszkodzenia żwacza oraz przedżołąd-
ków, pojawiają się endotoksyny uwalniane przez martwe bakterie Gram-ujemne. Sprzyja to wyrzutowi 
m.in. histaminy, która uszkadza naczynia włosowate, co prowadzi do ochwatu.

Działania profilaktyczne polegają na przestrzeganiu zasad prawidłowego bilansowania dawki, 
szczególnie tej zadawanej krowom w okresie przejściowym. Należy przede wszystkim kontrolować 
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udział węglowodanów niestrukturalnych w dawce oraz dbać o prawidłowy poziom fizycznie efektyw-
nego włókna. Powinno unikać się gwałtownych zmian dawki pokarmowej, a przygotowywaną w TMR 
lub PMR dawkę pasz treściwych dzielić na kilka odpasów.

Leczenie w przypadku łagodniej postaci ostrej kwasicy polega na zmianie żywienia. Do dawki moż-
na dodać dobrej jakości siano oraz wodorowęglan sodu w ilości 100 g dwa razy dziennie, rano i wieczo-
rem. Ponadto krowy muszą mieć nieograniczony dostęp do wody. W ostrych przypadkach można usunąć 
treść żwacza, np. sondą, lub przepłukać go letnią wodą. Następnie należy podnieść pH przez środki 
zobojętniające, np. wodorowęglan sodu, uważając przy tym, aby nie doprowadzić do alkalozy.

Praktykuje się również podanie od 2 do 4 kg drożdży doustnie. Ważne jest również przywrócenie 
prawidłowej flory żwacza przez podanie sondą płynu żwaczowego pobranego od zdrowych sztuk w ilości 
od 5 do 10 l.
   

   

Zasadowa treść żwacza (pH od 7,2 do 8) powoduje zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej, 
obciąża gospodarkę energetyczną organizmu (zatrucie) i sprzyja uszkodzeniom wątroby.

Główną przyczyną zasadowicy żwacza jest nadmierna podaż łatwo rozkładanego w żwaczu 
białka, szczególnie jeśli towarzyszy jej niedobór energii. Dochodzi wówczas do wzrostu koncentracji 
amoniaku, który wykazuje działanie toksyczne na organizm krowy. Konsekwencją tego jest duże ob-
ciążenie dla wątroby, która w wyniku detoksykacji przekształca amoniak na mniej szkodliwy mocznik. 
Organ ten ma jednak ograniczone zdolności przerobowe i przy dużym stężeniu mocznika może dojść 
do jego uszkodzenia, a nawet śmierci zwierzęcia. 

 
Hypocalcemię możemy rozpoznać po konsystencji i zapachu kału. Przy lekkiej postaci zasado-

wicy wyczuwa się gnilny zapach. Motoryka przedżołądków jest przyspieszona, zwierzęta wydalają 
brejowaty, rzadki, cuchnący kał. Przy ciężkiej postaci zasadowicy nie chcą przyjmować karmy, ustaje 
więc przeżuwanie.

Wskaźnikiem nadmiernej podaży białka może być ocena zawartości amoniaku w mleku (pow. 
300 mg/kg). Diagnozę może potwierdzić ocena wartości pH moczu i treści żwacza. Nasilenie obja-
wów choroby zależy od ilości amoniaku w treści przedżołądków oraz jego koncentracji we krwi.

W przypadku ostrego przebiegu choroby zwierzę nagle traci apetyt, temperatura ciała obniża 
się o 1°C, występują również zaburzenia rytmu serca. Krowy stają się nadpobudliwe, obserwujemy 
również sztywność kończyn oraz chwiejny chód, mają duszności, następuje u nich także osłabienie 
czynności rozrodczych. Zwiększa się też predyspozycja do zatrzymywania łożyska, zalegania popo-
rodowgo i mastitis.

4. Zasadowica żwacza (hypocalcemia)
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W celu zapobiegania chorobie należy unikać:
 �  skarmiania dużych ilości wysoko białkowych pasz treściwych: śruty sojowej i rzepakowej, boga-

tych w białko mieszanek treściwych i koncentratów,
 �  stosowania zielonek uprawianych na polach i użytkach zielonych intensywnie nawożonych azo-

tem lub gnojowicą,
 �  nieumiejętnego stosowania w żywieniu mocznika, amoniakowanych wysłodków buraczanych 

czy mocznikowanej melasy,
 �  skarmiania pasz słabej jakości, zanieczyszczonych ziemią i zagrzanych,
 �  wypasania krów na pastwiskach wczesną wiosną bez przygotowania ich do żywienia zielonkami,

Leczenie hypocalcemii to przede wszystkim odpowiednie żywienie odpowiadające zapotrzebowa-
niu zwierzęcia, bez przekraczania podaży białka w dawce. Można podawać sondą nosowo-gardłową 
od 1 do 2 l octu i po 12 godzinach to powtórzyć. Przy ciężkiej postaci można usunąć chorej krowie 
nieprawidłową treść żwacza i podać w to miejsce treść pochodzącą od zdrowego zwierzęcia.

Szacuje się, że roczne straty związane z mastitis wynoszą ok. 800-1000 zł na krowę, stąd prosta 
kalkulacja, iż przy stadzie liczącym 50 sztuk strata w skali roku wynosi już 40-50 tys. zł. Są to wydatne 
koszty dla producenta, ale również gorszej jakości mleko to straty dla przetwórcy (niepełnowartościo-
wy surowiec oznacza pogorszenie wydajności technologicznej, obniżenie walorów smakowych, a w 
rezultacie skrócona żywotność półkowa produktów mlecznych).

Tylko zdrowe i pełnowartościowe mleko będzie miało szanse na zróżnicowanym i wymagającym 
rynku. Zadaniem producenta jest więc pozyskanie produktu o jak najwyższych parametrach jakościo-
wych, nie zapominając przy tym o dobrostanie stada, w tym szczególnie prawidłowym i zbilansowa-
nym żywieniu, a także odpowiednich warunkach utrzymania.

Mastitis i choroby metaboliczne krów to powiązany łańcuch zależności, stąd tak ważne staje się 
dobre zarządzanie stadem bydła mlecznego, gdzie fachowa opieka weterynaryjna, umiejętne kiero-
wanie rozrodem i racjonalne żywienie przyczynią się do sukcesu gospodarstwa.
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