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КРАТАК САДРЖАЈ 

 

Млечна жлезда животиња представља орган који је специфичан и заједнички за 

животиње из класе сисара. Код преживара она се налази између задњих екстремитета, а 

зависно од врсте чине је четири или два комплекса. Производ лучења млечне жлезде је 

млеко, чија је основна сврха да служи за исхрану младунаца. Доместификацијом и 

селекцијом крава дошло се до високе производње ове, за исхрану људи основне 

намирнице. 

Маститис крава представља једно од најчешћих обољења која се јављају на 

фармама. Поред метаболичких обољења која настају као последица неправилне или 

погрешне исхране маститиси чине значајан проценат обољења музних крава. Поред 

штетног ефекта на здравље крава доводе и до великих економских губитака. Лечење 

маститиса крава у пракси не доводи увек до излечења. Због тога се у последње време 

више пажње поклања превентивним мерама, чији је циљ ефикасно смањење 

инциденције маститиса у стаду млечних крава.  

Кључне речи: виме краве, маститис, лечење, превентива 
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SUMMARY 

 

The mammary gland of animals is an organ that is specific and common to mammals. 

In ruminants, it is located between the hind limbs, and depending on the species, it consists of 

four or two complexes. The product of the secretion of the mammary gland is milk, the main 

purpose of which is to serve for the nutrition of young animals. Domestication and selection 

of cows resulted in high production of this basic food for human consumption. 

Cow mastitis is one of the most common disease that occur on farms. In addition to 

metabolic diseases that occur as a result of improper or incorrect diet, mastitis accounts for a 

significant percentage of diseases in dairy cows. In addition to the harmful effect on the health 

of cows, they also lead to large economic losses. Treatment of cow mastitis in practice does 

not always lead to a cure. Therefore, lately, more attention has been paid to preventive 

measures, the goal of which is to effectively reduce the incidence of mastitis in a herd of dairy 

cows.  

Keywords: cow's udder, mastitis, treatment, prevention 
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1.0.УВОД 

 

1.1. АНАТОМСКА ГРАЂА МЛЕЧНЕ ЖЛЕЗДЕ 

 

 Млечна жлезда (Glandulla lactifera, Glandulla mamme) је тубулоалвеоларна 

кожна жлезда која производи и лучи млеко које служи за исхрану младунчади сисара. 

Млечна жлезда се састоји од паренхима (жлездани део) и интерстицијума (канални 

део). Анатомија млечне жлезде се споља разликује код различитих врста животиња. 

Међутим хистолошка грађа млечне жлезде је врло слична код различитих врста.  

 Развој млечне жлезде започиње још у раном ембрионалном развоју. Развијају се 

из билатералних задебљања вентролатералног ектодерма ембриона, такозване линије 

млека које се још означавају као млечни гребени. Код крава млечни гребени се налазе у 

ингвиналном пределу и од њих се развијају четири млечне жлезде. Свака жлезда 

грађена је од система канала повезујуће масе секреторног епитела окружене везивним 

ткивом и мастима повезане у фиброеластичној капсули. Већ у другом месецу гестације 

долази до формирања сиса и развој се наставља до шестог месеца гестације. Телећи 

фетус стар шест месеци има већ развијено виме са четири одвојене млечне жлезде и 

средњим лигаментом, сисом и цистерном млечне жлезде. 

 Виме крава састоји се од четири жлезде које називају четврти. Кожа вимена је 

прекривена фином длаком док је сама сиса потпуно без длаке. Десна и лева половина се 

састоје од кранијалне и каудалне четвртине. Вентрално су две половине вимена 

подељене уздужном браздом (интермамарни жлеб) који одговара средишњем септуму и 

деле виме на лево и десно. Због независног система крвних судова, нерава и лимфних 

судова, половина млечне жлезде може бити одстрањена без оштећења друге половине. 

Васкулатура, нерватура и лимфна дренажа су заједнички за обе четвртине једне 

половине млечне жлезде.  
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Млеко које се синтетише у једној жлезди не може прећи у другу жлезду 

(https://nydairyadmin.cce.cornell.edu/uploads/doc_113.pdf/06.12.2020.).  

 

 

Слика 1. Правилно развијено виме краве (извор: 

https://europe.pahc.com/challenges/mastitis 06.12.2020.) 

 

 Виме је велики орган који тежи око 50 килограма (укључујући крв и млеко). 

Због велике масе ткива виме мора бити и добро причвршћено за кости и мишиће трупа. 

Средњи лигаменти су састављени од еластичног, влакнастог ткива, док су бочни 

лигаменти састављени од везивног ткива са мање еластичности. Ако ослабе лигаменти 

онда виме постаје неподесно за машинску мужу, пошто сисе често буду усмерене ка 

споља.  

 

 

Слика 2. Шематски приказ попречног пресека потпорних структура млечне жлезде 

(извор: https://www.groupe-

esa.com/ladmec/bricks_modules/brick01/co/ZBO_Brick01_2.html, 06.12.2020.) 

 

https://nydairyadmin.cce.cornell.edu/uploads/doc_113.pdf/
https://europe.pahc.com/challenges/mastitis
https://www.groupe-esa.com/ladmec/bricks_modules/brick01/co/ZBO_Brick01_2.html
https://www.groupe-esa.com/ladmec/bricks_modules/brick01/co/ZBO_Brick01_2.html
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 Пропорција секреторног паренхима и везивног ткива у жлезди зависи од тога да 

ли је млечна жлезда у периоду активности или мировања. Током лактације долази до 

повећања запремине секреторног ткива млечне жлезде.  

У периоду засушења, односно када нема лучења млека долази до смањења запремине 

секреторног ткива и повећања запремине везивног ткива (Стојић Р. В. и сар., 2010). 

 Паренхим млечне жлезде чине секреторно ткиво и канал жлезде. Алвеоле, 

секреторне јединице су окружене једноставним плочастим епителом. Алвеоле су главне 

за секрецију млека. Оне започињу каналићима обложеним секреторним епителом који 

конвергирају, формирају веће канале који такође граде веће и на крају се завршавају у 

великој млечној цистерни (sinus lactiferus). Млечна цистерна се састоји од велике 

шупљине (цистерна жлезде) унутар саме четврти (pars glandularis) и мања шупљина  

(цистерна сисе) повезана са сисом (pars papillaris). Део између цистерне жлезде и 

цистерне цисте се назива annulus који садржи вену и неколико глатких мишића. 

Цистерна сисе континуирано прати папилу а завршава се отвором сисе. Код крава 

цистерна сисе је дугачка 8,5 mm, а лумен је затворен епителним наборима који стрше 

од зида према каналу. Сфинктер глатких мишића окружује папиларни канал на 

дисталном делу сисе (Frandson D. R. и сар., 2009). 

 

Слика 3. Грађа алвеола млечне жлезде и систем канала за лучење млека (извор: 

http://bizplan-

uz.com/learning/course/?COURSE_ID=6&LESSON_ID=562&LESSON_PATH=8.559.560.

562, 06.12.2020.) 

http://bizplan-uz.com/learning/course/?COURSE_ID=6&LESSON_ID=562&LESSON_PATH=8.559.560.562
http://bizplan-uz.com/learning/course/?COURSE_ID=6&LESSON_ID=562&LESSON_PATH=8.559.560.562
http://bizplan-uz.com/learning/course/?COURSE_ID=6&LESSON_ID=562&LESSON_PATH=8.559.560.562
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 Млечне жлезде и њихов комплекс имају веома разгранат систем крвних судова, 

нарочито венски који је за неколико десетина пута развијенији од артеријског крвотока. 

Код крава је виме у ингвиналном пределу па крв у виме доводе a.pudendalis interna и 

externa (Стојић Р. В. и сар., 2010).  

 Код крава на вентралној страни абдомена нарочито су видљива два поткожна 

крвна суда vv. subcutaneae abdominis које се уливају у v. thoracicu internu, која се даље 

улива у кранијалну шупљу вену. У пуној лактацији проток крви кроз млечну жлезду је 

највећи, а према неким подацима за производњу једне литре млека потребно је да кроз 

виме прође 250-400 литара крви.  

 Сва лимфа из вимена на путу до уливања у крвоток пролази кроз супрамамарне 

лимфне чворове. У периоду лактације се за 10 пута повећава количина лимфе која 

циркулише, у односу на период засушења. Инервација млечне жлезде је добра. Код 

вимена у ингвиналном пределу инервација долази од слабинских нерава (Стојић Р. В. и 

сар., 2010.). 

 

 

Слика 4. Комплетна анатомска грађа млечне жлезде (извор: 

https://www.slideshare.net/waleedtareen2/anatomy-affection-of-udder-teat; 06.12.2020.) 

 

 

 

https://www.slideshare.net/waleedtareen2/anatomy-affection-of-udder-teat
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1.2. ФИЗИОЛОГИЈА МЛЕЧНЕ ЖЛЕЗДЕ 

 

 Код неких врста лучење млека почиње већ пред сам крај гравидитета (краве је 

некада потребно измузати пре тељења како би се смањио притисак у вимену). Прво 

млеко које краве луче назива се колострум и он се разликује по свом саставу од 

обичног млека, пошто служи за исхрану младунчади.  

 Састав колострума се мења услед повећане синтезе жлезданих ћелија, па краве 

почињу да луче млеко за исхрану људи. Почетак лучења млека у периоду око порођаја, 

настаје вероватно због пада концентрације прогестерона, који за време гравидитета 

кочи директно деловање окситоцина и пролактина плаценте на жлездане ћелије у 

млечној жлезди. Млечне краве имају виши ниво СТХ (соматотропни хормон) а нижи 

инсулина, док је ниво пролактина једнак у односу на товна говеда. Код преживара а 

самим тим и код крава ниво пролактина је виши лети а нижи зими, што зависи од 

температуре и дужине дана али нема јасних података да то утиче на лактацију. 

 Излучивање млека представља рефлексни чин који се одвија деловањем неког 

стимулуса, и то преко ЦНС. Пасивно излучивање се дешава када млеко из ацинуса 

доспе у сису пре муже или сисања. Чим почне мужа или младунче почне да сиса долази 

до рефлексне реакције. Од рецептора на аферентним влакнима импулси се преносе 

преко кичмене мождине до хипоталамуса, који посредује у ослобађању окситоцина из 

задњег режња хипофизе. Путем крви окситоцин доспева до миоепителних ћелија које 

помажу приликом истискивања млека из ацинуса, а тиме се повећава притисак у 

млечној жлезди. Рефлекс може бити и услован приликом оглашавања телади, лупање 

канти пре муже или стављање апарата за мужу када долази до лучења млека. Код 

млечних крава, које се користе за производњу млека, излучивање млека и ослобађање 

окситоцина се дешавају рефлексно чим се почне са прањем сиса или стављањем 

апарата за мужу. Некада, код примитивних раса крава, да би се побољшало излучивање 

млека, због повећања концентрације окситоцина, које је било повезано са присутношћу 

телета, мужа се вршила тако што се теле пуштало да сиса из једне четврти а 

истовремено се из осталих четврти измузало млеко.  
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 Некада, када не би било телета онда би се сам музач маскирао у кожу или се 

користила нека замена за теле. Код неких народа у Европи је био познат метод 

увлачења ваздуха у вагину, што се објашњава чињеницом да се ширењем зидова вагине 

ослобађа окситоцин (Стојић Р. В. и сар. 2010). 

 

 

Слика 5. Деловање надражаја и хормона на лучење млека (извор: 
http://www.holsteinfoundation.org/pdf_doc/workbooks/Milking_Lactation_Workbook.pdf ; 

06.12.2020.)
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2.0. ДЕФИНИЦИЈА МАСТИТИСА 

 

 Маститис се дефинише као запаљење млечне жлезде, које поред физичких и 

хемијских промена у млеку прате и патолошке промене у самој жлезди. Код клинички 

видљивих случајева запажају се карактеристични знаци запаљења (оток, бол, 

темперираност и едем). У великом броју случајева знаци запаљења се не запажају, па 

чак нема ни видљивих промена у млеку, што је одлика субклиничких маститиса. 

Дијагноза маститиса се најчешће заснива на индиректним тестовима који зависе од 

концентрације соматских ћелија или електролита (натријума и хлорида) у млеку. 

Повишена концентрација соматских ћелија настаје услед повећања броја неутрофила, 

које је последица реакције млечне жлезде на запаљенски процес.  

Вредности лабораторијских параметара и клиничке промене могу бити резултат и 

других процеса у млечној жлезди.  

 За сада се маститис дефинише на основу промене секрета или на основу 

повећане концентрације соматских ћелија, а не на основу мерења електричне 

проводљивости (концентрација електролита) или мерењем концентрације албумина 

(услед повећане пропустљивости крвно-млечне мембране). Агенси који доводе до 

појаве маститиса се генерално могу поделити на механичке и инфективне. 

 

Слика 6. Гангренозни маститис проузрокован Staphylococcus. aureus- ом (извор: 

https://www.msdvetmanual.com/reproductive-system/mastitis-in-large-animals/mastitis-in-

cattle. 07.12.2020.)

https://www.msdvetmanual.com/reproductive-system/mastitis-in-large-animals/mastitis-in-cattle
https://www.msdvetmanual.com/reproductive-system/mastitis-in-large-animals/mastitis-in-cattle
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2.1. УЗРОЧНИЦИ МАСТИТИСА 

 

 Из млечне жлезде крава изоловано је око 140 врста, подврста и серовара 

микроорганизама који могу узроковати запаљење млечне жлезде. Методе коришћене у 

микробиологији су значајно допринеле идентификацији појединих микроорганизама. 

Епидемиолошки се могу поделити на инфективне узрочнике, опортунистичке патогене 

или патогене из животне средине. Даљом класификацијом се могу поделити на 

узрочнике велике патогености (они који изазивају клинички облик маститиса) и 

узрочнике мале патогености (они који изазивају субклинички облик маститиса или ређе 

доводе до клиничког облика маститиса) (Constable D. P. и сар., 2017). 

 Инфективни узрочници маститиса крава су многобројни. Најзначајније врсте су 

Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae и Mycoplasma bovis. Уобичајени извор 

ових патогена представља управо инфицирана млечна жлезда крава које већ болују од 

маститиса.  

 Поред овог извора инфекције, врло значајан извор инфекције су и руке музача на 

којима се може наћи Staphylococcus aureus. Ови узрочници се шире из инфицираних 

четврти у неинфициране.  

 Најчешће се ови узрочници (Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae) 

преносе коришћењем исте крпе за брисање вимена, млеком које остаје у шољама 

апарата за мужу и неправилним коришћењем музилица. 

 

 

Слика 7. Staphylococcus aureus (извор: https://paramedicsworld.com/systematic-

bacteriology/staphylococcus-aureus/medical-paramedical-studynotes;/ 7.12.2020.) 
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Слика 8. Streptococcus agalactiae (извор: https://www.cdc.gov/streplab/groupb-

strep/index.html;/ 07.12.2020.) 

 

 

Слика 9. Mycoplasma bovis (извор: http://bioweb.uwlax.edu/bio203/s2008/blumer_garr/; 

07.12.2020.) 

 

 Опортунистички патогени су оне врсте које се нормално налазе на кожи 

млечнне жлезде али не изазивају инфекцију. Учесталост инфекције узроковане овим 

патогенима је у порасту поготово у стадима где се врши контрола најзначајнијих 

патогена, узрочника маститиса. Најзначајнији патогени из ове групе су коагулаза 

негативне стафилококе, које асцедентним путем изазивају инфекције млечне жлезде.  

 Патогени пореклом из животне средине који могу довести до маститиса су 

бројни. Они се због лакше систематизације деле у три главне групе. То су колиформни 

микроорганизми у које спадају Escherichia coli, Klebsiella spp. и Enterobacter spp. затим 

бактерије из рода Streptococcus (Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae који 

имају већу преваленцију и Streptococcus equinis или Streptococcus bovis који има нижи 

степен преваленције) и Corynebacterium pyogenes (раније Arcanobacterium pyogenes, 

Actimomyces, или Trueperella).  

https://www.cdc.gov/streplab/groupb-strep/index.html
https://www.cdc.gov/streplab/groupb-strep/index.html
http://bioweb.uwlax.edu/bio203/s2008/blumer_garr/
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Ови патогени се као узрочници јављају на местима где није адекватна хигијена објекта, 

што се нарочито односи на колиформне микроорганизме. Извор инфекције за ове 

узрочнике представља влажна простирка, неадекватна припрема вимена и сиса за мужу, 

различите механичке повреде сиса и лоша контрола инсеката у објектима. Колиформни 

микроорганизми су чести узрочници клиничког маститиса, повремено у тешком 

перакутном облику. Све је више доказа да се у стадима у којима је добра контрола 

инфективних узрочника, повећава број случајева маститиса повезаних са колиформним 

микроорганизмима (Constable D. P. и сар., 2017). 

 

Слика 10. Escherichia coli приказ под електронским микроскопом (извор: 

https://www.microscopemaster.com/e-coli-under-microscope.html; 07.12.2020.) 

 

 Стрептококе су такође врло значајне као узрочници маститиса. Најзначајније 

две врсте су Streptococcus uberis и Streptococcus dysgalactiae. Инфицирање овим 

микроорганизмима доводи до благог или умереног клиничког маститиса. Ови 

узрочници чешће узрокују хронични, субклинички облик маститиса. 

 Corynebacterium pyogenes је важан узрочник сезонског маститиса код крава у 

засушењу и високо стеоних јуница у појединим деловима света. Интрамамарне 

инфекције проузроковане овим узрочником доводе до озбиљних оштећења млечне 

жлезде, које се завршава губитком секреторне функције. 
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Слика 11. Corynebacterium pyogenes бојење по Граму (извор: 

http://blog.vetbact.org/trueperella-pyogenes-new-name-of-an-earlier-described-bacterium/; 

12.12.2020.) 

 

 

 Поред две наведене групе постоје и неспецифични патогени који доводе до 

маститиса. Ту спадају Nocardia spp., Pasteurella spp., Mycobacterium bovis, Bacillus 

cereus, Pseudomonas spp., Serratia marscences, Citrobacter spp. анаеробне бактерије, 

квасци и гљивице. Ови микроорганизми нападају млечну жлезду када су одбрамбени 

механизми компромитовани или приликом интрамамарне апликације лекова када се 

случајно унесу кроз сисни канал. Инфекције узроковане наведеним патогенима су 

спорадичне. Међутим, у неким неповољним условима хигијене и држања крава може 

доћи до избијања епидемије у стадима или регионима (Constable D. P. и сар., 2017). 

 

 

2.2. ЕПИДЕМИОЛОГИЈА МАСТИТИСА 

 

 На основу истраживања у већини земаља, преваленција маститиса у стадима 

млечних крава се креће око 50%. Преваленција маститиса код првотелки и високо 

стеоних јуница се креће од 30% до 50% ( Constable D. P. и сар., 2017).  

 Просечна годишња инциденција клиничких маститиса, израчуната као број 

случајева на 100 крава , укључујући и период засушења, у појединим стадима се креће 

http://blog.vetbact.org/trueperella-pyogenes-new-name-of-an-earlier-described-bacterium/
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од 10% до 12%, али се у појединим стадима јављају и веће инциденце од 16% до 65% у 

неким стадима (Constable D. P.и сар., 2017). 

Највећи ризик од појаве маститиса се јавља у раној лактацији, обично у првих 50 

дана. Ризик за појаву маститиса се повећава са повећањем броја партуса. У стадима 

товних говеда преваленција се креће од 32% до 37%, што може негативно да се одрази 

на тежину товне телади (Constable D. P.и сар., 2017). 

 Стопе смртних случајева варирају, што превасходно зависи од узрочника и 

имунoлошког статуса јединке да се избори са инфекцијом. На пример, стафилококни 

маститис није смртоносан, али перакутни стафилококни маститис код свеже отељених 

крава може бити фаталан (Constable D. P.и сар., 2017). 

 Преваленција инфекције интрамамарним патогенима је различита у различитим 

државама. Првенствено то зависи од начина држања крава. Постоје одређене разлике 

уколико су краве држане на пашњаку или у затвореној штали, односно уколико је 

начин држања слободан или су краве на везовима. На пример у САД- у ,као најчешћи 

узрок клиничких маститиса се изолују колиформне бактерије. Најчешће изоловане 

бактерије узрочници клиничког маститиса у Канади су S. aureus, E. coli, S.uberis, и 

коагулаза негативне стафилококе ( Riekerink RGMO, и сар., 2008). У Европи клинички 

маститис узрокован Klebsiella spp. се јавља ређе него маститис узрокован E. coli, док су 

у САД- у подједнако важна оба узрочника, јер се као простирка користи пиљевина и 

струготина дрвета. У Норвешкој, најчешћи узрочник је S. aureus, док је такође значајан 

и S. dysgalactiae (Constable D. P. и сар., 2017).  

 У Шведској најзначајнији патоген је S. aureus који је изолован у 21,3% узорака 

али су заступљени и E. coli (заступљена у 15,9% узорака), S. dysgalactiae (15,6%), 

S.uberis (11,1%), CNS (коагулаза негативне стафилококе) у 6,2% узорака, C. pyogenes 

(Arcanobacterium pyogenes) у 6,1 % узорака и Klebsiella spp (4,2% узорака) (Unnerstad 

HE, и сар., 2009).  

 У овом раду је запажено да применом пиљевине као простирке долази до 

повећане изолације Klebsiella spp. Са друге стране, употребом пиљевине се смањује 

појава S. uberis у односу на употребу сламе или тресета.  

Изолација E. coli је повећана у узорцима пореклом из штала са слободним 

системом држања, док је нижа у узорцима из штала са везаним системом (Unnerstad 

HE, и сар., 2009). У Финској је такође предоминантан патоген S. aureus. Поред овог 
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узрочника изоловани су и коагулаза негативне стафилококе, S. uberis, S. dysgalactiae и 

E. coli (Koivula M, и сар., 2007).  

Најчешћи узрочници клиничког маститиса у Белгији су S.uberis и E. coli (Verbeke J, и 

сар., 2014). Ради поређења, на Новом Зеланду најчешћи патоген, узрочник клиничког 

маститиса је S. uberis, док је у Ирској најзначајнији S. aureus. затим и остали узрочници 

попут S. uberis, колиформне бактерије и бактерије из животне средине крава, као и 

коагулаза негативне стрептококе (Constable D. P. и сар., 2017).  

 

Табела 1. Дистрибуција узрочника маститиса на основу 3033 узорака млека са 106 

фарми млечних крава у 10 Канадских покрајина (извор: Riekerink RGMO, et al. J Dairy 

Sci. 2008;91:1366) 

 

 Преваленција инфекције изазване S. aureus-ом, код крава се креће у интервалу 

од 7% до 40% али је у неким стадима већа. Анкетом спроведеном у Данској на фармама 

млечних крава, открили су да је од 21% па чак до 70% крава инфицирано. Најчешћа 

изолована врста је S. aureus, у 10% узорака (Constable P. D. и сар., 2017). 

Преваленца стрептокока, укључујући S. aureus, варира од 1% до 8%. S. aureus и 

даље представља најзначајнији узрок субклиничких маститиса, али савременом 

контролом се смањује његова инциденција, док је запажена последично повећање 

инциденције E. coli и Klebsiella spp. Преваленција инфекције изазване Mycoplasma spp 

веома варира (Constable P. D. и сар., 2017). 
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 Коагулаза-негативне стафилококе су изоловане у 4,1% узорака. Од врста 

најчешћа су S. epidermidis (1.3%), S. chromogenes (1.0%), и S. simulans (0.7%) (Constable 

D. P. и сар., 2017). 

 Преваленција стрептокока из животне средине се креће између 5% у стадима где 

се спроводе добре превентивне мере до 10% у стадима где нема доброг менаџмента. 

Карактеристика ове инфекције је кратко трајање (до 7 дана) а јавља се код 40 до 50% 

крава у стаду (Constable D. P. и сар., 2017). 

 

 

2.3. ФАКТОРИ РИЗИКА ЗА НАСТАНАК МАСТИТИСА 

 

 Фактори ризика су врло значајни за настанак маститиса. Они омогућавају да 

инфективни агенси брже и лакше доведу до запаљења млечне жлезде. Они могу бити 

везани за животињу, затим за производњу млека и на крају можда и најзначајнији то су 

квалитет смештаја и хигијене саме млечне жлезде. 

 Старост животиња и повећање броја партуса повећавају ризик од појаве 

маститиса, а максимум се достиже са 7 година. Анкете о преваленцији интрамамарне 

инфекције код јуница, неколико дана пред први партус, показују да је 4% инфицирано 

(Oliver и сар., 2003). Преваленција настанка нових инфекција креће се између 29 и 75% 

захваћених четврти пре телења и од 12 до преко 57% инфицираних четврти (Vliegher 

De S. и сар., 2012). 

 Фаза лактације такође има значајну улогу за настанак маститиса. Већина 

новоинфицираних се јавља у раној фази засушења и у прва два месеца лактације.  

 Код јуница, висока преваленција интрамамарне инфекције се јавља у последњем 

триместру гравидитета и неколико дана након партуса, а производња млека видљиво 

опада.  

Код јуница инфекција у перипарталном периоду је везана углавном за узрочнике мање 

патогености , али поједина истраживања показују и инфекције узрочницима велике 

патогености.  
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Бактерије попут Corynebacterium bovis најбоље се умножавају у млеку на средини 

лактације, док у периоду засушења нема раста ових бактерија. Током периода 

засушења слаби и фагоцитна и бактерицидна способност млечне жлезде. 

 Однос између годишњег доба и појаве маститиса је различита, зависно од 

географских и климатских услова. У суптропским и тропским пределима маститис се 

чешће појављује зими или у пролеће, највероватније због високе влажности. У 

умереним пределима и контролисаним условима, период током ког се најчешће јавља 

маститис је лето, вероватно због више температуре у објекту која олакшава и 

доприноси расту и развоју бактерија у простирци (Constable D. P. и сар., 2017). 

 Генерално узевши, раса код које се чешће јавља маститис је холштајн- фризијска 

раса крава, али ипак преваленција зависи од самих хигијенских услова на фарми. 

 Морфологија и грађа сисе могу утицати на појаву маститиса крава. Сам крај 

сисе представља прву баријеру која спречава продор бактерија. Оштећење овог дела 

може довести до интрамамарне инфекције. Дебљина сиса може помоћи у процени 

стања ткива. Зависно од карактеристика, апарат за мужу може да изазове смањење или 

повећање дебљине сиса након муже. Повећање дебљине сиса за више од 5% повећава 

ризик од настанка инфекције. Коагулаза-негативне стафилококе су значајно повезане са 

повећањем или смањењем дебљине сиса. Хиперкератоза отвора сиса је стање које се 

често запажа због машинске муже. Хиперкератоза се повећава са бројем лактација и са 

3 до 4 месеца од почетка лактације па затим опада према периоду засушења. Постоји 

повезаност између хиперкератозе и већег микробиолошког оптерећења млечне жлезде, 

посебно за два уобичајена патогена околине E. coli и  S. uberis, али не и за S. aureus ( 

Paduch JH, и сар. 2012). Хиперкератоза на крајевима сиса је повезана са повећаним 

ризиком од клиничког маститиса у Уједињеном Краљевству. Подаци из овог 

истраживања указују да је поремећај морфологије повезан са повећаним ризиком од 

развоја клиничког маститиса (Breen JE, и сар., 2009). 

 Хигијена вимена је такође врло важан фактор ризика за настанак маститиса. 

Прљава вимена су повезана са повећаном преваленцијом интрамамарних инфекција 

узрокованих патогенима из спољашње средине (Compton CWR, и сар., 2007). Хигијена 

вимена може бити добра и ефикасна мера за смањење преваленције маститиса овим 

типом узрочника. 
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 Витамин Е и селен су значајни као елементи који могу да допринесу отпорности 

млечне жлезде на маститис. Неки ранији радови на ову тему су открили да примена 

ових антиоксиданаса има благотворни утицај на млечну жлезду, а самим тим и на 

смањење учесталости клиничког маститиса. Повећање концентрације селена у крви 

доприноси смањењу инфекција које изазивају S. aureus, C. pyogenes, и C. bovis. Не 

постоји повезаност између разних инфекција или броја соматских ћелија и витамина Е, 

витамина А или бета каротена али зато постоји повезаност броја соматских ћелија и 

концентрације витамина А (Zoche-Golob V, и сар., 2015). 

 Разни морфолошки, физиолошки и имунолошки фактори доприносе развоју 

отпорности или подложности маститису. На ове факторе делимично утиче и наследни 

фактор (Compton CWR, и сар., 2007). Дубина, дужина, облик и отвор сиса могу 

допринети развоју маститиса.  

 Производња кератина у сисном каналу као и његове физичке и биохемијске 

карактеристике доприносе отпорности на маститис. Многобројни механизми одбране 

вимена (лизозим, лактоферин, имуноглобулини и леукоцити) су производи гена и имају 

генетску основу. Код млечних крава наследност ових фактора је ниска па и нису 

превише значајни, као што су фактори околине. 

 Генетска корелација, између количине производње млека и појаве маститиса је 

од 0,2 до 0,3 што сугерише да су краве селекционисане на већу производњу млека 

подложније појави маститиса него оне са нижом производњом. Позитивна корелација 

подразумева да генетско побољшање производње млека прати лагани пад у генетској 

отпорности према маститису. Низак наследни коефицијент за маститис указује да за 

настанак маститиса већи значај имају фактори спољашње средине. 

 Друге болести могу такође допринети развоју маститиса. Нарочито је значајна 

ретенција (заостајање) постељице, разне механичке повреде сиса (чир сиса). Чир сиса је 

значајан зато што може бити повезан са троструко већим ризиком од инфекције 

узрокованом S. aureus- ом у првој лактацији. 

 Врло често ламинитис може довести до маститиса, јер услед болних лезија краве 

слабије устају па је велики притисак на сисе, што узрокује механичке повреде.  

 Имунолошка функција млечне жлезде је ослабљена у перипарталном периоду, 

подложна је инфекцији у периоду засушења и колострогенезе. Као резултат ових 

процеса учесталост интрамамарних инфекција је највећа током нелактационог периода 
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и перипарталног периода (Oviedo-Boyso J, и сар., 2007). Урођени имунитет игра важну 

улогу у одржавању здравља млечне жлезде. Рецептори за распознавање образаца 

препознају добро очуване обрасце на површини микроорганизама који се називају 

молекулски обрасци повезани са патогенима. Почетна интеракција између ових 

образаца игра важну улогу у накнадном инфламаторном одговору (De Souza FN, и сар., 

2012 ; Aitken SL, и сар., 2011).  

 Лактоферин представља компоненту урођеног имунитета. Током периода 

засушења постиже висок ниво у секрету жлезде, поготово током инволуције млечне 

жлезде. Због способности везивања гвожђа, лактоферин има и одређене антимикробне 

активности против нових интрамамарних инфекција у периоду засушења. Ово се 

нарочито односи на колиформне бактерије (Aitken SL, и сар., 2011 ; Adlerova L, и сар., 

2008).  

 Краве са анамнезом маститиса у претходној лактацији, могу бити двоструко 

осетљивије на клинички маститис у наредној лактацији, у односу на оне које нису 

имале маститис.  

 Постојеће интрамамарне инфекције са узрочницима мале патогености, имају 

заштитно дејство према инфекцији са узрочницима велике патогености, у студији која 

је спроведена инокулацијом патогена обилажењем сисног канала. Најјачи заштитни 

ефекат био је примећен код коагулаза негативних стафилокока, док интрамамарна 

инфекција са C. bovis нема адекватну заштиту против инфекције узрочницима велике 

патогености ( Reyher KK, и сар., 2012). Елиминација узрочника мање патогености 

дезинфекцијом сиса након муже, може резултирати порастом инциденције клиничког и 

субклиничког маститиса. 

 Фактори као што су клима, количина падавина, систем држања крава као и врста 

простирке међусобно су повезани и утичу на степен изложености сиса на патогене 

узрочнике маститиса.  

 Млечне краве проводе 40 до 65% времена лежећи, а квалитет хигијене и држања 

крава има велики утицај на врсте патогена које доводе до маститиса (Constable D. P. и 

сар., 2017).  

 Главни извор за патогене из животне средине су земљиште, простирка, храна за 

животиње и вода. Раст бактерија у простирци зависи од влажности и температуре 

простирке као и од количине хранљивих материја и pH вредности. Неупотребљена 
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простирка може бити извор патогена. K. pneumoniae може бити присутна у пиљевини 

од тврдог дрвета, или код употребе загађених производа од дрвета који се користе као 

простирка. Органске материје које се користе за простирку попут сламе, пиљевине, 

струготине и папир такође доприносе развоју бактерија. Неорганске материје, попут 

песка задржавају мање влаге па самим тим су и мање значајан извор патогена. Уколико 

се краве држе на простирци од пиљевине шест пута је већи ниво K. pneumoniae и 

двоструко је већи ниво колиформних бактерија на крајевима сиса у односу на држање 

на песку као простирци. 

 Насупрот томе, ниво стрептокока је десет пута већи када су краве смештене на 

песку као простирци, у поређењу са држањем на слами као простирци. Неке анкете 

показују да се клинички маститис чешће појављује у стадима где се као простирка 

користи струготина или пиљевина (Constable D. P. и сар., 2017). Током летњег периода, 

када се краве држе на пашњацима, обично се смањује учесталост колиформних 

маститиса, мада стрептококни маститиси могу да се појаве. 

 Смештај и грађевинско решење објеката за држање, такође могу утицати на 

појаву маститиса крава. Обично се то односи на системе за одржавање хигијене 

објеката, кретање животиња, величина боксова као и дужина подова у везаном систему. 

Ови системи могу довести до лезија вимена и сиса, што представља улазна врата 

инфекције. Уколико простирка није сува и чиста, као и превише кратка лежишта 

доводе до интрамамарне инфекције. Пренатрпаност, доступност блатњавим и 

муљевитим деловима објекта такође представљају значајне факторе. 

 Број крава у стаду може бити фактор ризика за појаву маститиса. У већим 

стадима се теже контролишу и прате животиње. Како се број крава повећава на фарми, 

повећава се и производња стајњака који може бити извор колиформних бактерија.  

 Употреба изолованих и чистих објеката за порођај смањује инциденцију појаве 

маститиса након тељења. Занемаривањем хигијене објекта долази до пораста 

инциденције маститиса млечних крава (Constable D. P. и сар., 2017). 

 Један од главних фактора ризика је и хигијена муже. Она подразумева обученост 

особља које врши мужу крава, функционалност апарата и система за мужу, брзину и 

квалитет муже. Мокре сисе и виме представљају значајан извор патогена узрочника 

маститиса, што се одражава на повећање броја соматских ћелија. Употребом раствора 

за дезинфекцију након муже, значајно се смањује инциденција инфективног маститиса. 
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Продужавање времена муже по крави може бити повезано са повећањем стопе 

клиничког маститиса. Контаминирана опрема за мужу (црева за млеко, крпе за брисање 

вимена и производи за умакање сиса) су повезани са инфекцијама које изазивају           

S. marcescens и P. aeruginosa. Врло значајан проблем у појави маститиса крава 

представља и неадекватна ветеринарска брига за здравље животиња на фармама. Са 

овим у вези је и недостатак свести произвођача о овом значајном здравственом 

проблему (Constable D. P. и сар., 2017). 

 

 

2.4. ФАКТОРИ РИЗИКА ВЕЗАНИ ЗА УЗРОЧНИКЕ МАСТИТИСА 

 

 Способност преживљавања патогена који изазивају маститис да преживи у 

спољашњој средини (отпорност на дејство дезинфекционих средстава) се испољава на 

различите начине.  

 Узрочници инфективног маститиса су подложнији деловању дезинфекционих 

средстава него узрочници из животне средине. Постоји широк спектар механизама 

помоћу којих микроорганизми доводе до појаве маститиса. Утицај ових фактора зависи 

од стадијума инфекције, тежине интрамамарне инфекције и ефеката изазваним 

факторима вируленције на ткиво млечне жлезде.  

 Способност патогена да колонизују млечни канал, прихвате се за епител и 

доведу до инфламације представља најзначајнији фактор главних бактеријских 

узрочника. 

Сојеви S. aureus- а који изазивају маститис могу се везати за епител дуктуса. 

Постоје и разлике у адхезији појединих сојева, што објашњава различите 

епизоотиолошке карактеристике у појединим стадима. 

Изолати E. coli. који узрокују маститис, продукују ендотоксин 

липополисахаридазу која је одговорна за многе запаљенске и системске промене уочене 

током акутног колиформног маститиса. S. aureus изолован код интрамамарних 

инфекција производи многе потенцијалне факторе вируленције укључујући 

ентеротоксине; коагулаза алфа, бета и делта токсин; хемолизин; хијалуронидаза и 

леукоцидини. Сматра се да су заступљени у различитом степену и узрокују различите 

степене запаљења. Њиховим деловањем стафилококни маститис може варирати од 
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субклиничког облика па до перакутног гангренозног маститиса. S. uberis поседује од 

фактора вируленције хијалуронидазу и капсулу отпорну на хијалуронидазу (Constable 

D. P. и сар., 2017). 

 

Слика 12. Гангренозни маститис узрокован S. aureus- ом (извор: 

http://cal.vet.upenn.edu/projects/fieldservice/Dairy/Mastitis/staphaur.htm; 25.12.2020.) 

 

 

2.5. ПАТОГЕНЕЗА МАСТИТИСА 

 

 Маститис настаје као последица продора узрочника кроз сисни канал, путем ког 

долази до паренхима и доводи до упале. Међутим, процес развоја маститиса није тако 

једноставан. Да би се лакше објаснио подељен је ради једноставности у три фазе. То су: 

инвазија, инфекција и упала. Од три набројане фазе, спречавање инвазије узрочника 

представља најефикаснију меру сузбијања маститиса у стаду млечних крава.  

 Инвазија представља фазу уласка узрочника од краја сисе ка унутрашњости 

сисног канала. 

 Инфекција је фаза у којој долази до умножавања узрочника и напада на ткиво 

млечне жлезде. Умножавањем неких микроорганизама може доћи до лучења 

ендотоксина (колиформни маститис) који узрокује дубоке системске ефекте са 

минималним запаљенским ефектом. 

 Запаљење прати инфекцију и представља стадијум клиничког маститиса. Јавља 

се са различитим степеном промена у вимену које се клинички могу детектовати. 

Промене у вимену укључују изразито отицање, хиперемију, у перакутној или акутној 

http://cal.vet.upenn.edu/projects/fieldservice/Dairy/Mastitis/staphaur.htm
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фази маститиса, док у хроничној фази се могу уочити гангренозне промене, формирање 

апсцеса или атрофију. Системски ефекти су узроковани медијаторима запаљења. 

 Најзначајнији субклинички знак поремећаја млечне жлезде је број соматских 

ћелија. Соматске ћелије у здравом вимену чине следеће ћелије; неутрофили (<11%), 

макрофаги (66%-88%), лимфоцити (10-27%) и у нешто мањем проценту епителне 

ћелије (0-7%). Неутрофили су најзаступљенији тип ћелија у инфламираном ткиву и 

секрету млечне жлезде. Бактерицидни ефекат испољавају стварањем хидроксилних и 

кисеоничних радикала који представљају важну компоненту деловањем на механизме 

зависне од кисеоника (Constable D. P. и сар., 2017).  

 У здравој млечној жлезди број соматских ћелија је мањи од 100 000/ml млека. 

Током инфекције овај број се може повећати на више од 1 000 000 ћелија/ml млека. 

Зависно од активације и деловања неутрофила на месту инфекције, зависи и 

њихов бактерицидни ефекат. Маститис у раној лактацији узрокује веће смањење 

млечности са дугорочним ефектима него маститис у касној лактацији. Маститис 

узрокован S. aureus-ом генерално еволуира у упорне али умерене инфекције, за разлику 

од инфекција проузрокованих колиформним микроорганизмима. Маститис повезан са                   

C. pyogenes резултира гнојним лезијама, лошим одговором на терапију и искључењем 

крава из даље производње. M. bovis узрокује хроничну индурацију и готово потпуни 

губитак продукције млека без опоравка (Constable D. P. и сар., 2017). 

 

 

2.6. КЛИНИЧКА СЛИКА МАСТИТИСА 

 

 Клинички налаз маститиса треба користити само као смерницу, пошто 

различити патогени могу изазвати хронични, субклинички, субакутни, акутни и 

перакутни облик болести а клиничка диференцијација је отежавајућа.  

 Клинички маститис се открива само помоћу резултата физичког прегледа и 

визуелно изгледом млека које је промењеног изгледа и није употребљиво за исхрану. 

Код клиничког облика маститиса надаље се запажа промењена величина, облик и 

конзистенција вимена, абнормална секреција и често системска реакција. На основу 

ових критеријума постоје и типови клиничког маститиса који се категоришу као 
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абнормална секреција, абнормална млечна жлезда и системско обољење (Constable D. 

P. и сар., 2017). 

 Епизоде клиничког маститиса су категоризоване према њиховој тежини и 

трајању. Према озбиљности, маститис се карактерише као перакутни облик који се 

карактерише јаком упалом са отоком и болом у захваћеној четврти. Овај облик брзо 

прелази у системско обољење које се неретко завршава угинућем. Акутни облик 

карактерише се основним знацима запаљења али нема системске инфекције. Субакутни 

маститис се карактерише као благо запаљење са променама у млеку. 

 Према трајању маститис може бити краткорочни (као код инфекције E. coli и 

Klebsiella spp.), понављајући (S. aureus и S. dysgalactiae) и упорни (S. agalactiae и M. 

bovis) (Constable D. P. и сар., 2017). 

 Када се запази абнормална секреција млека, треба узети специјалне шоље 

покривене металном мрежицом или крпом, најбоље са црним, сјајним дном. Помоћу 

њих се детектују угрушци, хрпице или гној пореклом из инфициране четврти вимена. 

Млеко се измуза према тамној плочици и врше се поређења четврти вимена. Први 

млазови се измузају на под. Промена боје у току лактације настаје услед присуства 

крви или воденасти секрет који указује на хронични маститис. Један од значајних 

проблема се јавља када се угрушци или гној појаве у измузању првих млазова а након 

тога краве луче млеко нормалног изгледа. 

 Угрушци или хрпице у млеку, заједно са дисколорацијом су врло значајне, јер 

обично указују на озбиљан степен упале, чак и ако се нађу у траговима. Хрпице на 

крају муже могу индиковати туберкулозу вимена крава.  

 У периоду засушења, нормално се код крава секрет мења из нормалне према 

бистрој, воденастој течности, а затим се лучи течност боје и конзистенције меда и на 

крају колострум, последњих неколико дана пред телење. Уколико се примете неке 

промене које одступају од наведених промена, треба посумњати на инфекцију. 

 Абнормалности млечне жлезде се најбоље откривају адспекцијом и палпацијом. 

Палпација је од највеће вредности када се врши одмах након муже, односно када је 

виме празно. Код већине облика маститиса уочене су абнормалности у пределу млечне 

цистерне, али се понекад мора палпирати цела четврт, поготово код сумње на 

туберкулозу. Сисе се прегледају на постојање лезија коже, посебно око краја сиса. 
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Палпација и преглед вимена су усмерени према детекцији фиброзе, отока услед 

запаљења и атрофије млечне жлезде.  

 Фиброза млечне жлезде се јавља у различитим облицима. Јавља се као дифузно 

повећање везивног ткива, дајући приликом палпације чвршћи осећај. Локална фиброза 

се може јавити на појединачној четврти, а величина варира од зрна грашка до величине 

песнице. У тежим случајевима долази до развоја гангрене или апсцеса у млечној 

жлезди. Пажљивом палпацијом је могуће открити да је у атрофичној четврти смањена 

маса секреторног ткива млечне жлезде.  

 Системска инфекција настаје као компликација упорних маститиса. У клиничкој 

слици овог облика се јављају симптоми попут токсемије, пирексије, тахипноје, 

хипомотилитета бурага, депресије, лежања и анорексије које могу бити присутне 

зависно од врсте и тежине инфекције (Kemp MH, и сар., 2008). 

Код крава са клиничким маститисом долази до повећања растојања између 

скочних зглобова, одражавајући промену става као реакцију на болни процес у вимену. 

Дневни унос хране се смањује за приближно 1,2 kg током 5 дана пре него што је 

откривен клинички маститис, затим слабије долазе до места на ком се хране и једу 

спорије. Краве са клиничким маститисом обично дуже времена стоје. Системска 

инфекција се доводи у везу са маститисом који изазвају E. coli, Klebsiella spp. или             

C. pyogenes и повремено Streptococcus spp. или стафилококе. 

  Највећи пад у производњи млека запажа се код клиничког маститиса 

узрокованог C. pyogenes-ом, док се код маститиса изазваног стрептококама и коагулаза-

негативним стафилококама запажа најмањи пад производње млека. Епизоде клиничког 

маститиса узрокованог S. aureus-ом су повезане са највећим ризиком од елиминације 

крава из даље производње. 

 

 

2.7. ДИЈАГНОСТИКА МАСТИТИСА 

 

2.7.1. Дијагностика клиничког маститиса 

 Иницијална дијагностика клиничког маститиса спроведена је самим клиничким 

прегледом краве. Култивација микроорганизама, из узетих узорака млека у 

лабораторијама као и одређивање антимикробне активности (посебно се односи на      



Марко Петровић Дипломски рад             Дефиниција маститиса 

24 

 

S. aureus да ли производи β-лактамазу), веома су корисни због одређивања протокола 

терапије маститиса, као и увођење адекватних мера контроле. 

 

2.7.2. Дијагностика субклиничког маститиса 

 Култивација микроорганизама из великог броја узорака, иако представља златни 

стандард је прескупа и непрактична за свакодневну употребу. Стога се велика пажња 

поклања развијању брзих, индиректних тестова. Тестови који су тренутно у употреби 

служе као скрининг тестови, односно детектују само присуство упале. Након скрининг 

теста узорци се подвргавају бактериолошком прегледу. Субклинички маститис може 

бити откривен само лабораторијским прегледом, и по дефиницији не може се 

дијагностиковати физикалним прегледом.  

 Детекција маститиса на нивоу стада се спроводи одређивањем броја соматских 

ћелија на нивоу узорка из резервоара за млеко, а лабораторијска испитивања се такође 

спроводе из истог узорка.   

 Број соматских ћелија на нивоу узорка из резервоара за млеко представља 

индиректан начин за доказивање субклиничког маститиса на нивоу стада.  

Постоји добра корелација између броја стрептокока односно CFU (colony 

forming unit) и броја соматских ћелија. Како је инфективни маститис стављен под 

контролу применом адекватних профилактичких мера, дошло је до повећања 

инциденције маститиса проузрокованог колиформним узрочницима. На овај начин 

анализе млека може се доћи до првих значајних података о здравственом статусу 

млечне жлезде, као и о квалитету млека. Узети узорак мора се узети насумично и млеко 

се не сме замрзавати, мора се припремити са адекватним реагенсом а у лабораторији 

треба подесити апарат за бројање ћелија. Овом методом могуће је оријентационо 

одредити број оболелих четврти али не и број крава оболелих од маститиса.  

 Прављење културе бактерија, засејавањем на хранљиве подлоге такође може 

бити добар скрининг метод за дијагностику патогена узрочника маститиса. Бактерије 

потичу из животне средине, површине вимена, зараженог вимена и сиса. Изолација 

културе S. aureus и S. agalactiae представља поуздан показатељ инфекције тим 

патогенима у стаду млечних крава. Изолација једне врсте бактерија у односу на 

количину млека из резервоара има ниску осетљивост, али високу специфичност. 

Патогени попут Nocardia spp. и Mycoplasma spp. такође могу бити изоловани из 
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културе млека пореклом из резервоара за млеко. Осетљивост културе млека из једног 

резервоара на одређене патогене износи од 21 до 77% за S. agalactiae, затим S. aureus 

која се креће од 9% до 58% а за M. bovis износи 33% (Constable D. P. И сар., 2017). 

Присуство S. dysgalactiae и колиформних бактерија у узорцима из резервоара за млеко, 

указује да се ради о нехигијенским условима држања и лошој хигијени муже крава.  

 Узорковање млека из млековода има предност јер се не узоркује млеко од целог 

стада него од групе крава. Овим начином се може утврдити подгрупа крава са највећом 

преваленцијом маститиса. Сматра се да је овај метод осетљивији у праћењу крава на 

заразне патогене у односу на изолацију бактерија из резервоара за млеко. 

Лабораторијски резултати из узетих узорака треба да послуже као основа за 

спровођење програма контроле маститиса. Узимање узорка треба вршити недељно или 

месечно, али се ипак оставља на располагању зависно од величине фарме, управљања, 

карактеристика болести и практичности. 

 Циљ откривања маститиса индивидуално, код сваке краве је идентификовати и 

адекватно лечити а уколико није могуће и одстранити из даље производње краве са 

маститисом. На овај начин је могуће утврдити тачан извор патогена и извршити 

идентификацију. Откривање инфицираних крава подразумева индивидуални преглед 

крава и примена индиректног (скрининг) теста на субклинички маститис, као што је 

број соматских ћелија у узорку а затим репрезентативни узорак од подскупа крава да се 

одреди најраспрострањенији патоген. Индиректним тестовима процењује се 

преваленција патогена а лабораторијским прегледом се идентификују патогени 

маститиса. На основу ових података може се донети одговарајући план контроле.  

 Узорци појединачних грла се могу узимати као део дијагностике стада, затим 

као узорак једне од четврти вимена или као збирни узорак све четири четврти вимена.  

 Лабораторијске технике које се користе су бројне, а само коришћење појединих 

зависи од доступности опреме. Изолација патогена на крвном агару је задовољавајућа, 

осим у случају селективних медијума за S. agalactiae где други патогени могу бити 

невидљиви. Инкубација размаза млека није довољно добра метода зато што сви 

патогени немају исти раст у том медијуму. Додатне методе укључују изолацију 

предкултуре (Artursson K., и сар., 2010), центрифугирање (Punyapornwithaya V., и сар., 

2009), смрзавање млека на температури -20
о 

до -196 (Pehlivanoglu F., и сар., 2015), и 

инокулацију медијума са већом запремином инокулума од стандардне запремине 
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инокулума (Walker JB., и сар., 2010). Негативна страна ових метода може бити 

повећање коцентрације других патогена који нису значајни за настанак маститиса, 

односно смањују специфичност културе млека. Лабораторијске технике култивације 

бактерија могу бити дуготрајне и скупе ако се не користе савремени, идентификациони 

системи који пружају брзину прегледа узорака.  

 Селективне подлоге као што су MacConkey agar и крвни агар са 1% ескулина, 

затим MacConkey agar, крвни агар и ТКТ агар (талијум, кристал вајолет и стафилококни 

токсин) у 5% крвном агару са 1% ескулина, AccuMast, Minnesota Easy Culture System II, 

Petrifilm и VetoRapid се могу користити у диференцирању грам-позитивних и грам- 

негативних патогена као и оних који имају слаб раст. Наведене подлоге служе за циљан 

и адекватан избор антибиотске терапије (Royster E., и сар., 2014 ; McCarron J.L., и сар., 

2009 ; Cameron M., и сар., 2013 ; De Vries E.M.M., и сар., 2014 ; Viora L., и сар., 2014).  

 Главни напредак на пољу идентификације узрочника патогена је урађен 

применом спектрометрије, која користи технику ласерско-десорпционе јонизације са 

искључивањем. Систем функционише тако што од репрезентативне бактеријске 

колоније пружа информације о бактеријским изолатима, што је значајно за коагулаза-

негативне стафилококе. 

 У случају да се стандардним методама изолације и идентификације патогена не 

могу утврдити, примењује се ЕЛИСА (имуноензимски тест). Користи се за откривање 

антигена против S. aureus, E. coli, S. dysgalactiae, и S. agalactiae. Антигени наведених 

патогена су пронађени у више од 50% узорака где култивацијом нису идентификовани 

патогени, али је број соматских ћелија био више од 500 000 ћелија/мл млека. Упркос 

добрим резултатима ЕЛИСА нема већу примену у пракси.  

 PCR (ланчана реакција полимеразе) је дијагностички тест који је у случају 

маститиса уведен 2008. године. Тест је значајан јер има већу осетљивост и брже се 

добијају резултати. Главни недостатак је цена коштања као и немогућност утврђивања 

патогена из малог узорка млека (Keane O.M., и сар., 2013 ; Hiitiö H., и сар., 2015 ; 

Koskinen M.T., и сар., 2010 ; Taponen S., и сар., 2009 ; Cantekin Z., и сар., 2015). У 2015. 

години у Финској је више од 80% узорака млека тестирано помоћу PCR методе (Hiitiö 

H., и сар., 2015). Тренутно PCR тестови имају највећу вредност приликом рутинског 

прегледа узорака из резервоара за млеко, затим у истраживачким студијама, код 
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клиничког маститиса када није могуће изоловати патогене и за истраживање епидемије 

маститиса узрокованог атипичним патогенима. 

 Индиректни тестови за дијагностику маститиса подразумевају бројање 

соматских ћелија помоћу аутоматских бројача, затим калифорнија маститис тест и 

одређивање електричне проводљивости млека као и одређивање концентрације ензима 

повезаних са ћелијама у млеку.  

 Најважнији фактор од ког зависи број соматских ћелија у млеку је 

инфицираност вимена главним или споредним узрочницима. Број соматских ћелија у 

првих неколико дана лактације је изузетно висок и непоуздан као показатељ 

интрамамарне инфекције. Код неинфицираних крава кроз две недеље након телења 

долази до смањења броја соматских ћелија, осим код оних са маститисом.  

 Код старијих крава се може појавити већа концентрација соматских ћелија у 

млеку пошто она расте са старошћу краве и бројем лактација. У здравој млечној жлезди 

нормалан број соматских ћелија је 100 000 ћел/ml млека па повећање у односу на ову 

вредност се може узети као иницијални показатељ инфекције. Средње вредности броја 

соматских ћелија за бактериолошки негативне четврти износи 68 000 ћел/ml, за четврти 

заражене узрочницима мале патогености износи 130 000 ћел/ml док вредност за четврти 

заражене узрочницима велике патогености износи 350 000 ћел/ ml млека. Због уштеде 

времена и брзине обраде узорака данас се користе аутоматски бројачи за збирне узорке 

млека (Constable D. P. и сар., 2017).  

 Технолошким напретком у контроли маститиса, данас постоје мобилни бројачи 

који се могу транспортовати од фарме до фарме и на лицу места се могу очитати 

резултати. Коришћење ове технике има ману а то је да приликом узорковања може 

доћи до разблажења млека из заражене четврти (млеком из здравих четврти) па бројач 

не показује валидан резултат и инфицирана крава може бити негативна на маститис. 

Фактори који утичу на број соматских ћелија у збирном узорку могу бити број 

заражених четврти, врста инфекције (S. agalactiae показује већу стимулацију ћелија у 

односу на S.aureus), затим држање инфицираних крава и мужа таквих крава, старост 

крава и број лактација. 

 Калифорнија маститис тест (CMT) је најпоузданији и најјефтинији тест за 

дијагностику субклиничког маститиса. Познат је још као брзи тест на маститис. CMT 
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реагенс садржи детерџент који реагује са ћелијском ДНК из једра и pH индикатором 

(бромокрезол љубичасто) који повећањем pH вредности млека мења боју.  

Код калифорнија маститис теста се узорци млека из сваке четврти измузају у посуде и 

нежним ротирањем мешају. Након 15 секунди се очитава резултат. Максимално 

стварање гела се дешава од 1 до 2,5 минута зависно од четврти која је инфицирана.  

 

Слика 13. Измузање млека за калифорнија маститис тест (извор: 

http://dairycare.co.za/product/california-mastitis-test-cmt/; 10.01.2021.) 

 

 NAG-ase (N-аcetil-β-d-glukozaminidaza) тест је заснован на мерењу активности 

ензима у млеку, чија се концентрација повећава са бројем ћелија приликом инфекције. 

Овај ензим је интрацелуларни лизозомски ензим пореклом из оштећених епителних 

ћелија млечне жлезде, са малим уделом из неутрофила (Zhao X., Lacasse P., 2008). 

Спада у групу брзих тестова за дијагностику маститиса крава због аутоматизације 

процеса обраде узорака и брзе обраде велике количине узорака.  

 Пошто је већина активности ензима унутарћелијска, узорци се пре обраде морају 

замрзнути па одмрзнути како би се индуковала максимална активност ензима. Најбоље 

је уколико је могуће комбиновати NAG-ase тест са бројем соматских ћелија у млеку. 

Поред наведеног теста у фази истраживања су и тест активности млечне лактат-

дехидрогеназе (LDH) и алкалне фосфатазе (ALP) (Mizeck G.G., и сар., 2006 ; Babaei H., 

и сар., 2007 ; Kalantari A., и сар., 2013; Hiss S., и сар., 2007 ; Åkerstedt M, и сар., 2011 ; 

Lehmann M., и сар., 2015). Ова два ензима су показатељ разарања ћелија. 

 Испитивање електричне проводљивости млека у циљу дијагностике маститиса је 

метода која је заокупила пажњу јер омогућава преглед узорака при роботизованој 

мужи. Заснован је на концентрацији јона натријума хлорида, који последично 

http://dairycare.co.za/product/california-mastitis-test-cmt/
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повећавају електричну проводљивост млека. Тест је врло значајан и актуелан будући да 

приликом маститиса прво долази до промене у концентрацији јона.  

Најчешће заступљена метода је ручни уређај са уграђеном шољом у које се млеко 

измуза. Промене електричне проводљивости, рефлектују промене у концентрацији 

натријума, калијума и калцијума у млечној жлезди инфицираној маститисом. Мерењем 

концентрација натријума и калијума може се обезбедити јефтин клинички 

дијагностички тест за субклинички маститис (Fosgate G.T., и сар., 2013 ; Silanikove N., и 

сар., 2014)  

 

Слика 14. Апарат за мерење електричне проводљивости млека 

(извор:https://www.indiamart.com/proddetail/milk-checker-n-4l-17237208748.html; 

10.01.2021.) 

 

 Од осталих метода још се користе преглед крви и серума, затим 

ултрасонографија млечне жлезде, инфрацрвена термографија млечне жлезде и биопсија 

млечне жлезде али у мањој мери. 
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3.0. ПРЕВЕНТИВА МАСТИТИСА КРАВА 

 

 

3.1. УВОД У ПРЕВЕНТИВУ МАСТИТИСА 

 

 

 Побољшање здравља вимена заснива се на два основна принципа, а то су 

скраћивање трајања постојеће интрамамарне инфекције и смањење учесталости нових 

интрамамарних инфекција.  

Будући да је маститис сложена, мултифакторијелна болест мотивисање фармера 

да примени наведене мере допринеће бољем здравственом статусу стада и добром 

здрављу вимена. Фармер треба да буде упућен у сложеност овог здравственог проблема 

млечних крава, као и у примену адекватних мера превенције. Побољшање здравља 

вимена се може постићи кроз програм за превенцију и контролу маститиса који је 

промовисао Национални савет за маститис (2017.). Решења за постизање и одржавање 

доброг здравља вимена је добро познато и укључено у стандардну процедуру 

превенције и мониторинга маститиса у 10 тачака. Упркос значајном ефекту мера 

дефинисаних у 10 тачака, на одређеном броју фарми нису довољно прихваћене, па је 

стога маститис и даље најчешћа и најскупља болест млечних крава у свету (Оudessa 

Кerro Diego, 2020).  

Тренутне мере за сузбијање маститиса заснивају се на доброј хигијени муже, 

употреби машина за мужу које правилно функционишу, одржавање чистих, сувих и 

удобних стаја за држање крава, одвајање и економско искоришћавање инфицираних 

говеда. Затим су још у примени терапија крава у засушењу, идентификација и лечење 

крава у периоду лактације, добро вођење евиденције и успостављање здравствених 

циљева, редовно праћење здравственог стања вимена и периодични програми контроле 

маститиса.  
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3.2. ПРЕВЕНТИВА МАСТИТИСА УЗРОКОВАНОГ  

УЗРОЧНИЦИМА ИЗ ОКОЛИНЕ 

 

 Маститис проурокован патогенима из околине, представља значајан проблем у 

модерном млечном говедарству, јер се побољшала контрола маститиса проузрокованог 

инфективним узрочницима. Превенција и сузбијање овог типа маститиса подразумева 

да се побољша имунитет крава против бактерија и спречавање колонизације и 

умножавања бактерија у околини отвора сисе. Бактерије се могу наћи у простирци, на 

пашњацима, у испустима, земљишту и било којој површини која долази у контакт са 

стајњаком. Говеда која се окупљају на влажним и сеновитим местима, док су на 

пашњацима, могу да контаминирају земљиште стајским ђубретом и урином чинећи то 

подручје извором патогена узрочника маститиса. Ови патогени представљају велики 

проблем у лечењу маститиса, јер се одговор патогена на дејство антибиотика разликује 

зависно од врсте.  

 Овај тип маститиса данас чини главни фокус програма за сузбијање маститиса 

музних крава. Већина мера помоћу којих се врши контрола маститиса, представља у 

ствари најједноставније поступке попут правилне муже, држања крава у чистим и 

сувим шталама јер до инфекције може доћи у току муже или између две муже. 

Простирка и друге површине у штали се морају одржавати чисте због контроле броја 

патогена.  

 Удобност крава у објектима значајно доприноси смањењу инциденције 

патогена. Приликом изградње објеката треба водити рачуна да се објекти за смештај 

граде тако да се омогући лако чишћење и уношење чисте и суве простирке. Спољни 

простори за краве треба да имају добар дренажни систем, како не би дошло до стварања 

муља и блата. У објектима за смештај посебну пажњу треба посветити проветравању 

простора како би се спречио топлотни стрес крава и развој патогена свео на најмањи 

ниво. Посебно је ово значајно у периоду године када су висока температура и висока 

влажност ваздуха. Опрема за мужу мора бити правилно постављена како не би дошло 

до стварања лезија на сисама. Треба вршити мужу чистих, сувих сиса као и добро 

стимулисаног вимена.  
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 У Европи и Северној Америци су развијане вакцине против одређених 

узрочника маститиса крава попут Escherichia coli O111:B4 сој J5 (Overbeek, и сар., 

1987) и мутиране Salmonella typhimurium Re-17 (McClure, и сар., 1994). Вакцине против 

наведених узрочника испитиване су због своје ефикасности.  

Лактоферин, лактопероксидаза и лингвални антимикробни пептид представљају 

компоненте урођеног имуног система у млеку крава. 

У једном истраживању које је спроведено 2012. године, група јапанских 

научника је испитала ефекат вакцине против ентеротоксигене E. coli, у комбинацији са 

интрамамарном апликацијом липополисахарида на урођени имунитет крава холштајн-

фризијске расе у средњој лактацији (Morimoto K., и сар., 2012).  

Седам од четрнаест крава вакцинисано је вакцином против ентеротоксигене E. 

coli. Након три недеље апликован је липополисахарид у концентрацији од 100 µg, 

растворено у 10 ml физиолошког раствора и апликован у сваку четврт. Узорци млека, 

сакупљани су у периоду од сат времена до 12 сати након апликације и два пута дневно 

током четири дана. Узорци крви сакупљани су  на 0, 4, 8, 24, 48, 72, и 96 сати након 

апликације. Поред наведених параметара праћена је и вредност телесне температуре и 

број соматских ћелија у млеку затим концентрација лингвалног антимикробног 

пептида, активност лактопероксидазе и концентрација лактоферинау млеку као и 

концентрација хаптоглобина. Лактоферин, лактопероксидаза и лингвални 

антимикробни пептид представљају компоненте урођеног имунитета у млеку крава . 

Средња температура измерена ректално код вакцинисаних крава била је виша у односу 

на температуру крава из контролне групе након 10 часова. Просечна млечност је 

значајно смањена након апликације код крава из контролне групе, док код 

вакцинисаних крава нема смањења млечности. Средња вредност броја соматских ћелија 

измерена у млеку била је нижа код вакцинисаних крава у односу на контролну групу. 

Концентрације лингвалног антимикробног полипептида и лактоферина били су 

значајно нижи у групи вакцинисаних крава у односу на контролну групу. Средњи титар 

антитела против апликоване вакцине и липополисахарида истовремено био је значајно 

виши у односу на контролну групу крава (Morimoto K., и сар., 2012).  

Титри антитела су у позитивној корелацији са максималним концентрацијама и 

активности липополисахарида и лактоферина у млеку. Наведени резултати указују да 

се вакцинацијом супримирају имунолошке реакције које чине део урођеног имуног 
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система. Међутим, повишен титар антитела са малом вероватноћом или уоште не утиче 

на промене урођеног имунолошког система и његових реакција на патогене узрочнике 

маститиса (Morimoto K., и сар., 2012). 

 

 

Слика 15. Правилно постављен апарат за машинску мужу крава (извор: 

https://www.123rf.com/photo_53339239_automated-milking-cows-machine-in-rustic-farm-

.html/ 13.01.2021.) 

 

 

3.3. ПРЕВЕНТИВА МАСТИТИСА УЗРОКОВАНОГ  

Staphylococcus aureus-ом 

 

 Маститис изазван S. aureus-ом може резултирати стварањем апсцеса у млечној 

жлезди и смањењем продукције млека. Неки сојеви S. aureus-а имају способност за 

производњу β-лактамазе који инактивишу дејство антибиотика. Првотелке и тек 

отељене краве имају највећи ризик за инфекцију S. aureus-ом, нарочито у контакту са 

инфицираним кравама. Најбоље је првотелке и јунице одвојити од старијих крава. 

Истраживања су показала да муве могу пренети инфекцију са заражених крава на 

незаражене током испаше. Као и код других заразних инфекција, и овај тип маститиса 

се најчешће преноси од једне до друге краве и то најчешће преко руку музача, крпама 

које служе за брисање вимена и другим предметима који се користе у току муже.  

 У превенцији овог типа маститиса значајно је одвојити инфициране од 

неинфицираних крава или само током муже или у већим стадима где се могу 

формирати групе за мужу, зависно од старости. Приликом муже крава и првотелки не 

https://www.123rf.com/photo_53339239_automated-milking-cows-machine-in-rustic-farm-.html/
https://www.123rf.com/photo_53339239_automated-milking-cows-machine-in-rustic-farm-.html/
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користити исте шоље на апарату за мужу. Музачи треба да носе рукавице у току муже, 

јер се руке у рукавицама ефикасније перу и дезинфикују.  

 Приликом припреме вимена за мужу, треба користити једнократне папирне 

убрусе. Препоручује се коришћење једног убруса највише пет пута или 20 секунди 

(https://www.pubs.ext.vt.edu/404/404-229/404-229.html/21.01.2021.). Јединице за мужу 

причврстити након прве тактилне стимулације у циљу превенције маститиса крава.  

 Коришћење воде се не препоручује чак и ако се користе дезинфекциона 

средства, јер вода доприноси уношењу бактерија у сисни канал. Прљавштину са вимена 

треба уклонити помоћу сувог, папирног убруса. 

 Комерцијално доступне препарате треба нанети и сачекати барем 30 секунди да 

делује. Коришћење прскалица није најбоље пошто сисе удаљене од музача не буду 

равномерно прекривене дезинфекционим средством. 

 У једном истраживању испитивана је ефикасност препарата на бази фенола за 

дезинфекцију сиса пре муже. Поређење је вршено са половином вимена на коју није 

наношен препарат. У оба стада крава на којима је спровођен експеримент 

дезинфекцијом сиса пре и након муже препаратом на бази фенола, показано је смањење 

нових интрамамарних инфекција проузрокованих патогенима наведеним у табели 2 и 3 

(Bray R.D., и сар., 1983). 

Обавезно пре муже треба прегледати сисе на присуство различитих лезија. 

 Мужу крава у чијем млеку је нађен S. aureus, као и крава које су под 

антибиотском терапијом треба обавити након муже здравих крава и првотелки. 

Доказано је да на овај начин долази до смањења инциденције нових случајева 

маститиса као и смањења броја соматских ћелија у узoрцима млека (Wilson и сар., 

1995). Мужу неинфицираних крава у првој лактацији треба вршити пре муже старијих 

крава са субклиничким маститисом. 
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Табела 2. Ефикасност дезинфекције сиса пре муже  

препаратом на бази фенола у стаду 1 (извор: Efficacy of a New Premilking Teat 

Disinfectant Containing a Phenolic Combination for the Prevention of Mastitis American 

Dairy Science Association, 2001./ 21.01.2021.) 

 

 

 

Табела 3. Ефикасност дезинфекције сиса пре муже  

препаратом на бази фенола у стаду 2 (извор: Efficacy of a New Premilking Teat 

Disinfectant Containing a Phenolic Combination for the Prevention of Mastitis American 

Dairy Science Association, 2001./ 21.01.2021.) 
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 Након муже обавезно користити дезинфекциона средства за која је доказано да 

су ефикасна. Један од дезинфицијенаса који се најчешће користи то је раствор јода. У 

јодним препаратима најважнија је концентрација слободног јода, јер он има 

гермицидно својство да уништава вегетативне облике бактерија.  

 У једном истраживању испитиване су три различите концентрације јода у 

раствору и њихов утицај на број нових случајева маститиса. Циљ ове студије био је 

упоређивање релативне ефикасности потапањем сиса у растворе јода са мањим 

концентрацијама јода и повећањем концентрације слободног јода. Концентрације 

слободног јода су: 1,0, 4,0, и 3,5 ppm. Оглед је трајао годину дана, а њиме је обухваћено 

шест стада. Узорци су обрађени методама препорученим од стране Националног савета 

за маститис. Овим огледом је показано да се највећи број нових случајева (71) догодио 

код крава чије су сисе потопљене у 1%-тни раствор дезинфицијенса који је послужио 

као контрола. Најмање нових инфекција (52) се појавило у групи крава чије су сисе 

потапане у 0,1%-тни раствор јода, пошто је у њему већа концентрација слободног јода 

(Bray R.D., и сар., 1983). Након муже треба потопити сисе целом дужином у чаше са 

дезинфекционим средством, а остатак средства одбацити и добро опрати посуду.  

 У једном експерименту спроведеном у једном стаду крава испитивана је 

ефикасност 0,55%-тног хлорхексидина као дезинфекционог средства након муже крава, 

за превенцију нових случајева маститиса. Ради поређења коришћен је и 1%-тни 

јодофор. Код половине стада као дезинфекционо средство коришћен је хлорхексидин а 

код друге половине стада јодофор. Мањи број нових случајева маститиса изазваног E. 

coli, коагулаза-негативним стафилококама и грам-позитивним бацилима, код крава чије 

су сисе потопљене у 0,55%-тни раствор хлорхексидина. Број случајева маститиса 

изазваног Serratia spp. и Pseudomonas spp. је повећан код крава чије су сисе потопљене 

у 0,55%-тни раствор хлорхексидина. Нема битне разлике у инциденцији појаве нових 

клиничких случајева маститиса чији су узрочници S. aureus, стрептококе из животне 

средине и Klebsiella spp.. Примарна сврха употребе наведених дезинфицијенаса је 

превенција маститиса крава изазваног како узрочницима из животне средине тако и 

заразним узрочницима (Hogan S. J., и сар., 1995).  

Резултати студије показују да је применом хлорхексидина смањен број нових 

случајева маститиса изазваних E. coli , затим повећани када су узрочници Serratia spp. и 

Pseudomonas spp и непромењени у случају стрептококних маститиса. Нема промена у 

инциденцији маститиса изазваног S. aureus-ом (Hogan S.J., и сар., 1995).  
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 У временском периоду од пет година (2013-2018) спроведена је студија о 

ефикасности покривања сиса након наношења дезинфицијенса након муже.   

Испитиване су три најчешће заступљене методе у Великој Британији, вакуумски систем 

за ручно наношење, аутоматска платформа на којој је монтиран систем за дезинфекцију 

и шоље за потапање сиса у дезинфицијенс. Резултати ручног прскања вакуумским 

системом и потапање сиса доказали су да се потапањем сиса постиже већи проценат 

покривености сиса (95,3%), док резултати за ручно прскање показују да је проценат 

покривености сиса дезинфицијенсом значајно нижи (од 19,8% до 83,4%). Аутоматска 

платформа са системом за дезинфекцијом показује знатно бољи резултат него ручно 

прскање, јер је обезбедио једнаку покривеност све четири сисе. Ручним прскањем није 

могуће адекватно дезинфиковати предње сисе. 

 На основу ове студије закључује се да је тест „златног стандарда― потапање сиса 

у шоље за дезинфекцију сиса и може да послужи за поређење са другим тестовима 

(Ochnstad I.C., и сар., 2018). Аутоматски систем пружа већи степен ефикасности 

прекривања сиса и доследност процеса. Поред наведених предности, овај систем има 

велики значај јер није потребна радна снага за обављање дезинфекције сиса. 

 

Слика 16. Дезинфекција сиса помоћу шоље за дезинфекцију 

(извор:https://www.farmhealthonline.com/disease-management/cattle-diseases/mastitis/ 

21.01.2021.) 



Марко Петровић Дипломски рад       Превентива маститиса крава 

38 

 

 

Слика 17. Дезинфекција сиса прскањем (извор: 

https://www.gea.com/en/products/milking-farming-barn/dairybarn-farm-equipment/cow-

welfare-barn-control/udder-hygiene-products.jsp'/ 21.01.2021.) 

 

 

Слика 18. Дезинфекција сиса прскањем на платформи (извор: 

https://www.fwi.co.uk/livestock/dairy/buyers-guide-teat-disinfection-technology/ 

21.01.2021.) 

 

 Елиминација заражених крава, посебно оних са секундарним болестима, такође 

има значајну улогу у превенцији маститиса. Често се дешава ситуација да се фармер 

одлучи да краву која има високу производњу млека, елиминише из стада. Међутим, 

сваку краву која у првом тромесечју покаже симптоме клиничког маститиса или оне 

код којих дође до одбацивања млека дуже од 28 дана у текућој лактацији, треба узети у 

обзир за елиминацију (https://www.pubs.ext.vt.edu/404/404-229/404-229.html/ 

21.01.2021). 

 Муве и други инсекти, могу својим угризима да оштете крај сиса. Поред 

механичког деловања, муве могу бити носиоци различитих патогена. Муве се 

размножавају на местима где се сакупља чврст и течни стајњак, као и у храни која 

стајањем трули и ферментише. Елиминацијом оваквих места и правилним одлагањем 

стајњака се смањују могућности за развој ових инсеката.  

https://www.gea.com/en/products/milking-farming-barn/dairybarn-farm-equipment/cow-welfare-barn-control/udder-hygiene-products.jsp'/
https://www.gea.com/en/products/milking-farming-barn/dairybarn-farm-equipment/cow-welfare-barn-control/udder-hygiene-products.jsp'/
https://www.fwi.co.uk/livestock/dairy/buyers-guide-teat-disinfection-technology/
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 Коришћењем средстава за сузбијање инсеката у објектима, значајно се 

доприноси смањењу случајева маститиса код крава. У примени су и репне или ушне 

маркице са инсектицидом. У једном испитивању употребе репних маркица од 100 

јуница, само је једна била са клиничким маститисом (https://www.pubs.ext.vt.edu/404/ 

404-229/404-229.html/ 18.02.2021.) 

 У циљу превенције стафилококних маститиса направљене су и тестиране 

вакцине. Једна истраживачка студија је указала на мали или никакав ефекат на нове 

интрамамарне инфекције након вакцинације комерцијалним производом (Middleton, и 

сар., 2008). Наставак истраживања на овом пољу треба усмерити на развијање 

ефикаснијих вакцина против S. aureus-а. 

 

 

3.4. ПРЕВЕНТИВА МАСТИТИСА УЗРОКОВАНОГ  

Klebsiella spp. 

 

 Маститис узрокован Klebsiella spp. све више је заступљен у Њујорку, затим на 

североистоку и другим деловима САД-а. Судећи по клиничким симптомима и начину 

преношења као и извору заразе, узрочник има сличне карактеристике попут E. coli мада 

постоје и неке разлике. Маститис изазван Klebsiella spp. може бити фаталан. 

 Вакцинација против Klebsiella spp. није дала значајне резултате. Најважније у 

превентиви против наведеног узрочника је држати објекте чисте и суве, адекватна 

хигијена вимена а затим дезинфекција вимена пре и након муже. Дезинфекцијом сиса 

на којима има остатака простирке не постиже се смањење броја бактерија. Одвојити 

краве код којих је изолована Klebsiella spp. и посебно их помусти и не пуштати их у 

делове објекта који су извор контаминације.  

 

3.5. ПРЕВЕНТИВА МАСТИТИСА УЗРОКОВАНОГ  

Mycoplasma spp. 

 

 Применом биосигурносних мера може се значајно смањити преваленција 

маститиса узрокованог Mycoplasma spp. Приликом куповине крава треба тестирати 

узорке млека на Mycoplasma bovis.  

https://www.pubs.ext.vt.edu/404/%20404-229/404-229.html/
https://www.pubs.ext.vt.edu/404/%20404-229/404-229.html/
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 Краве које се не музу, које се теле након куповине треба изоловати а млеко 

посебно одвајати док се не добију резултати лабораторијске претраге.  

 Краве које се тек уводе у стадо слободно од инфекције микоплазмама треба 

држати у посебним објектима, уколико нису биле у карантину. Храњење телади млеком 

заражених крава доприноси развоју микоплазмалне инфекције код телади. Млеко 

заражених крава не сме се давати теладима. Правилном пастеризацијом млека могу се 

хранити телад. Запажени су случајеви спонтаног оздрављења крава. Правилна мужа 

крава као и дезинфекција сиса пре и након уже значајно доприносе смањењу 

инциденције микоплазмалног маститиса. Поједини аутори сугеришу употребу 1%-тни 

раствора јода за смањење броја микоплазми. У једном истраживању испитани су 

ефекти деловања различитих формулација дезинфекционих средстава на различите 

врсте микоплазми. Најбољи ефекат против M. bovis постигао је 0.5%-тни раствор јода. 

Против M. californicum најбољи ефекат је постигнут применом 0,5%-тног 

хлорхексидин-глуконата а против M. bovigenitalium најбољи ефекат су показали 0,5%-

тни хлорхексидин-глуконат, 0,64%-тни раствор натријум-хлорита и 3%-тни раствор 

манделинске киселине која се добија из плодова горког бадема 

(https://www.vet.cornell.edu/animal-health-diagnostic-center/veterinary-support/disease-

information/mycoplasmal-mastitis/ 21.01.2021.). 

 Све мере које се примењују у циљу смањења инциденције микоплазмалног 

маститиса треба спровести имајући на уму да је узрочник инфективне природе, 

опоравак је спор а лечење је неефикасно. 

 Вакцинација крава и јуница против M. bovis покушана је комерцијалним 

производом који садржи више сојева овог узрочника. Апликација се врши у 

интервалима од две до четири недеље а трећа доза се мора дати две до три недеље пре 

тељења. Међутим, клиничко испитивање овог производа није познато ауторима чланка.  

У САД-у се употребљавају емпиријски развијене аутогене вакцине, али ни једна 

не показује смањење инциденције или ублажавање клиничких знакова микоплазмалног 

маститиса (https://www.vet.cornell.edu/animal-health-diagnostic-center/ veterinary-

support/disease-information/mycoplasmal-mastitis/ 21.01.2021.). 

 

https://www.vet.cornell.edu/animal-health-diagnostic-center/
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3.6. ПРЕВЕНТИВА МАСТИТИСА УЗРОКОВАНОГ  

МАЊЕ ЗНАЧАЈНИМ ПАТОГЕНИМА 

 

 Превентива маститиса изазваног са мање значајним патогенима подразумева 

добру хигијенску праксу како самог вимена крава тако и простора у ком се оне налазе. 

Затим је важна примена дезинфекционих средстава као и правилна мужа. Ови 

узрочници можда немају високу преваленцију, али превентива маститиса не треба да 

буде мање важна него код осталих патогена. 
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4.0. ТЕРАПИЈА МАСТИТИСА КРАВА 

 

4.1. ИСТОРИЈСКИ АСПЕКТИ АНТИМИКРОБНЕ ТЕРАПИЈЕ 

 

 У периоду између 1950. и 1990. године, оба облика маститиса клинички и 

субклинички третирани су различитим антимикробним средствима, апликованим на 

два начина интрамамарно и парентерално у акутној или перакутној фази обољења. 

Већина ветеринара у овом периоду, након лечења, прати одговор на терапију одсуством 

клиничких симптома. Генерално, сматрало се да је третман ефикасан код клиничког и 

субклиничког маститиса у периоду лактације крава. У овом периоду је мали број 

научних публикација које су засноване на клиничком испитању случајним одабиром и 

тестирањем ефикасности антимикробних средстава., поређењем са контролном групом. 

Временом, ветеринари сумњају у ефикасност антимикробних лекова за лечење 

клиничких облика маститиса. Главни разлог за озбиљнија истраживања је био 

одбацивање млека након антимикробне терапије, што је велики економски губитак у 

млечном говедарству.  

 Ефикасност антимикробних лекова се заснива на клиничком лечењу и на 

бактериолошком лечењу. Углавном, фармере више интересује клиничко лечење а 

самим тим и производња непромењеног млека, док су мање заинтересовани за 

бактериолошко лечење четврти вимена. Бактериолошко лечење подразумева да се 

патоген, узрочник маститиса не може изоловати у периоду од 14 до 28 дана од почетка 

лечења.  

 Неки примери ефикасности и неефикасности антимикробних средстава добро 

илуструју ову полемику.  

 Стопа излечења клиничког или субклиничког маститиса који изазива                  

S. agalactiae код крава у лактацији износи 80% до 90%. Насупрот томе, стопа излечења 
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маститиса код крава у лактацији изазваног S. aureus-ом износи 40 до 50% што је 

значајно ниже (Constable D. P. и сар., 2017).  

Код благих облика маститиса као и у стадима са ниском преваленцијом као и код 

стрептококалних и колиформних маститиса може доћи до спонтаног оздрављења крава, 

али применом антимикробних средстава повећава се стопа клиничког и бактеријског 

излечења (Constable D. P. и сар., 2017).  

 Неефикасност антимикробних средстава забележена је код маститиса које 

изазивају M. bovis, C. pyogenes, Nocardia spp., и P. aeruginosa. 

 Седамдесетих година, јавност почевши од ветеринара па све до агенција које се 

баве безбедношћу хране, указују на појаву резидуа антимикробних лекова у млеку 

третираних крава. Забринутност млечне индустрије као и светске здравствене 

организације због резидуа као и контроверзи око ефикасности антимикробних лекова 

пружа подстицај за процену ефикасности и последице употребе антимикробних лекова. 

Од раних деведесетих година, све више се пажња усмерава ка алтернативним методама 

лечења маститиса крава водећи ка смањењу употребе антимикробних лекова у периоду 

лактације. Студијама спроведеним недавно закључено је да је непримерена употреба 

антибиотика код млечних крава непримерена и неетична. 

 Добро спроведена клиничка студија маститиса представља непроцењив, мада 

тежак и скуп напор за процену ефикасности антимикробних средстава у теренским 

условима. Такође треба напоменути да је у данашње време прихваћена употреба 

антимикробних лекова за лечење субклиничког маститиса на крају лактације, познате 

још и као терапија сувих крава која је заснована на научним принципима користећи 

податке из испитивања случајно одабраних клиничких случајева. Овај начин се показао 

као ефикасан у контроли маститиса крава и постигнут је велики напредак. 

 

 

4.2. ПЛАН ТЕРАПИЈЕ МАСТИТИСА КРАВА 

 

 Стратегија лечења маститиса првенствено зависи да ли је у питању клинички 

или субклинички облик маститиса. Уколико је потребно лечење треба донети одлуку о 

томе да ли ће лек бити апликован парентерално или интрамамарно.  
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Важно је пре лечења тачно идентификовати оболело грло, правилна и тачна 

дијагностика и подаци о мерама које се спроводе за превенцију маститиса.  

 Одређени узрочници показују неке специфичности које треба узети у обзир 

приликом терапије маститиса. Код инфекције S. aureus-ом, врло је важно одредити 

трајање инфекције током лактације, јер код хроничних инфекција наведени узрочник 

преживљава у леукоцитима и практично је немогуће дејство антибиотика. Програм 

терапије маститиса треба да се заснива на разумевању маститиса као и одлукама о 

појединачном третману крава са маститисом (Oliveira L., Ruegg P.L., 2014).  

 Детекција клиничког или субклиничког маститиса није неопходна ако се ради о 

кравама које већ показују одређене симптоме локално или системски.  

 На основу историје болести стада може се установити који су узрочници 

маститиса. Код крава са блажим симптомима маститиса у стаду са ниском 

преваленцијом сумња се на инфекцију патогенима из околине и обично се нормална 

секреција враћа након три до шест мужа. На основу наведеног метода развијају се 

алгоритми засновани на клиничким резултатима и резултатима култивације на 

различитим хранљивим подлогама. Сва грла код којих се уочи абнормална секреција 

или системски поремећаји услед маститиса, одмах се примењује антибиотска терапија. 

Затим накнадни антимикробни третман се спроводи након 18 до 24 часа на основу 

резултата прелиминарне културе или након коначних резултата за 48 сати. У 

супротном примеру код грла која имају само поремећај секреције, антибиотски третман 

се спроводи на основу резултата културе.   

 Студија спроведена у региону Великих језера у САД-у у којој је учествовало 

осам стада крава са 442 јединке, чији је циљ испитивање ефикасности селективног 

третмана клиничког маститиса, коришћењем резултата добијених изолацијом и 

култивацијом узрочника. Четврти захваћене грам-позитивним узрочницима са 

различитим растом третиране су цефапирин-натријумом. Након резултата 24-часовне 

културе смањена је упола употреба антибиотика, без утицаја дана на бактеријско и 

клиничко излечење и ризик од неуспеха у року од 21 дан (Lago A., и сар., 2011). 

Селективни третман такође нема утицаја на дугорочне исходе попут рецидива 

маститиса у истом кварталу, повећање броја соматских ћелија, смањења продукције 

млека или преживљавања крава до краја лактације. Анализом трошкова, закључак је да 

се исплати спроводити селективни третман клиничког маститиса на основу изолације 
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бактерија. Оптимална економска рачуница је да се лече маститиси проузроковани грам-

позитивним узрочницима за 2 дана, и да се не лече случајеви маститиса са благим 

симптомима узроковани грам-негативним узрочницима (Pinzón-Sánchez C., и сар., 

2011).  

 О начину администрације лека такође треба водити рачуна приликом терапије 

маститиса. Генерално, инфекције ограничене на сисни канал, попут C. bovis или 

коагулаза-негативне стрептококе се лече интрамамарном апликацијом лекова.  

 Парентералним путем се лече инфекције за које се зна да доводе до системских 

поремећаја, попут E. coli, K. pneumoniae и M. bovis.  

 Патогени који доводе до промена у паренхиму, попут S. aureus и C. pyogenes се 

најтеже лече због тежег постизања и одржавања терапијске концентрације 

антимикробног лека у захваћеном ткиву . 

 Како би се повећала ефикасност, потребно је знати фармакокинетику лека који 

се користи у терапији маститиса. Поготово је важно знати степен дифузије лека у 

млечну жлезду, степен везивања лека за ткиво млечне жлезде, способност проласка 

лека кроз липидну фазу млека и степен јонизације. Наведени фактори утичу на ниво 

антибиотика у млечној жлезди (Gehring R., Smith G.W., 2006). 

 

 

4.3. ТЕРАПИЈА КРАВА У ЗАСУШЕЊУ 

 

 Ова метода терапије крава против маститиса, подразумева примену 

антимикробних лекова непосредно након последње муже у лактацији. Интрамамaрном 

апликацијом лекова постиже се смањење броја постојећих инфекција и спречавање 

нових инфекција током првих недеља периода засушења. Терапију крава у засушењу 

треба рутински спроводити, и увести у редовне планове контроле маститиса на 

фармама млечних крава.  

 ,,Blanket― терапија крава у засушењу подразумева третирање свих четврти у 

периоду засушења, у поређењу са селективним третманом где су обухваћене само 

инфициране четврти. У стадима где је ниво субклиничких маститиса низак, може се 

размотрити примена селективног третмана мада је у већини случајева акценат на 
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,,blanket― терапији крава у засушењу. Проблем код селективног начина третирања је 

тачност доступних тестова за одабир крава које ће бити третиране. Тестови који су 

тренутно доступни нису довољно тачни да би овај начин терапије био ефикасан. 

Интрамамарни лекови који се користе садрже висок ниво антимикробних средстава 

како би спорим отпуштањем имали дуго локално дејство (Constable D. P. и сар., 2017).  

 Већина терапијских производа намењени су за елиминацију постојећих 

инфекција које изазивају S. aureus и S. agalactiae у периоду засушења као и заштити од 

нових интрамамарних инфекција узрокованих наведеним бактеријама и стрептокока из 

околине. Доследном применом ефикасне терапије крава у засушењу, постиже се 

смањење преваленције патогена, узрочника маститиса и смањење броја соматских 

ћелија у узорцима узетих из резервоара за млеко.  

 У једној студији испитиван је ефекат третмана крава у засушењу на млечност и 

број соматских ћелија. Испитивање је спроведено на четири стада млечних крава у 

Охају, где су краве подељене у две групе (са ниским и високим бројем соматских 

ћелија) на основу броја соматских ћелија у претходној лактацији и појаве клиничког 

маститиса. Код крава са ниским бројем соматских ћелија, третман је базиран на методи 

случајног избора. Млечност ове групе крава није се значајно разликовала током 

наредне лактације.  

Краве код којих је спроведена терапија имале су за 16% нижи број соматских 

ћелија током наредне лактације у односу на нелечене краве, међутим ефекти нису били 

у свим стадима. Резултати сугеришу да у неким стадима третман крава у засушењу 

може бити користан, док у другим стадима где није примењен наведени третман нема 

негативних утицаја на млечност и број соматских ћелија у млеку (Rajala-Schultz и сар., 

2011). 

 Избор одговарајућег третмана треба прилагодити у зависности од узрочника 

маститиса. Због високе концентрације лактоферина, грам-негативни узрочници нису 

специфични за инфекције у периоду засушења. Сходно наведеном, пажњу треба 

усмерити на антибиотике који су ефикасни против Streptococcus spp., S. aureus који 

производи β-лактамазу и C. pyogenes. У ту сврху најчешће се препоручују клоксацилин 

и цефалоспорини. Препоручени третман је цефапирин или натријум-клоксацилин који 

спорим отпуштањем са очекиваном стопом излечења од 80% против стрептокока и 60% 

против S. aureus.  
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У великом северноамеричком испитивању где је укључено 1091 крава, нема 

разлике у излечењу крава подвргнутих третману и оних које нису подвргнуте третману. 

Нема утицаја третмана на развој нових интрамамарних инфекција током првих 6 дана 

од телења, за краве третиране интрамамарно формулацијом састављеном од прокаин-

пеницилина G (1.000.000 IJ) и дихидрострептомицина (1g), цефтиофтур-хидрохлорида 

(500mg) и цефапирин (300mg) (Arruda A.G., и сар., 2013).  

 Друго истраживање, спроведено у централној Флориди код 402 краве третиране 

интрамамарно цефтиофур-хидрохлоридом (500 mg) у периоду засушења, показало је да 

су мање шансе за развој нових интрамамарних инфекција у стаду млечних крава у раној 

лактацији, у односу на краве третиране прокаин-пеницилином G (1.000.000 IJ) и 

дихидрострептомицином (1g) (Pinedo P.J., и сар., 2012). Формулације за интрамамарну 

терапију у периоду засушења крава, одржавају одговарајућу минималну концентрацију 

у четврти до 4 недеље након третмана а поједини имају до 6 недеља. Нема великог 

значаја понављати терапију током периода засушења. Увек постоји могућност уношења 

инфекције приликом интрамамарне апликације лекова, а уколико сами одгајивачи 

апликују често се дешава да повреде сису. 

 

 

4.4. ТЕРАПИЈА МАСТИТИСА НА ОРГАНСКИМ ФАРМАМА 

 

 Производња и продаја органске хране је у порасту широм света. Овај начин 

производње представља изазов у погледу терапије маститиса крава на фармама са овим 

начином гајења животиња. У САД-у када се користе антимикробни лекови на 

органским фармама, фармери трајно губе статус органске производње за краве лечене 

на тај начин (Ruegg P.L., 2009). На органским фармама у Европској унији и Канади 

дозвољена је употреба антимикробних лекова само у хитним случајевима, ограничено 

током године (Pinedo P. и сар., 2013). 

 Сами одгајивачи на различите начине покушавају да лече клинички маститис 

код крава на фармама са органским узгојем применом хомеопатије, витамина и 

суплемената као и биљних лекова (Ruegg P.L., 2009). Такође ређе користе услуге 

ветеринара у односу на комерцијалне фармере (Richert R.M. и сар., 2013).  
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Лечење биљним препаратима које садрже екстракте одређених лековитих 

биљака попут Thyhymus vulgaris, Gaultheria procumbens, Glycyrrhiza uralensis, Angelica 

sinensis и витамин Е немају директан ефекат на клинички маститис али смањују период 

опоравка код крава у Колораду (Pinedo P, и сар., 2013). Ова биљна формулација има 

доказано антиинфламаторни, антисептични и нутритивни ефекат на инфицирану 

млечну жлезду.  

 Интрамамарна апликација живе културе Lactococcus lactis може бити ефикасна у 

лечењу субклиничких и клиничких маститиса музних крава (Klostermann K. и сар., 

2008). 

 

4.5. ТЕРАПИЈА МАСТИТИСА УЗРОКОВАНОГ  

Staphylococcus aureus-ом 

 

 Стопа излечења крава, оболелих од маститиса узрокованог S. aureus-ом, 

применом интрамамарне или парентералне апликације лекова, значајно је нижи од 

задовољавајућег, нарочито код крава у лактацији.  

Стопе излечења ретко прелазе 50% а честе су и доживотне инфекције. Сматра се да су 

три фактора која доприносе ниским стопама излечења. То су недовољна пенетрација 

антимикробног лека, формирање L-облика S. aureus и продукција β-лактамазе. 

 Способност бактерије да преживи у фагоцитима онемогућава адекватан продор 

антибиотика. Такође може се догодити инактивација антимикробних састојака у млеку 

и серуму, као и формирање L-облика S. aureus-а. 

 Антимикробна резистенција се углавном најчешће јавља у регионима у којима 

су предоминантни сојеви који продукују β-лактамазу. Наведени ензим узрокује 

резистенцију на пеницилин G, пенетамат-хидродид, ампицилин и амоксицилин 

(Sakwinska O., и сар., 2011). На основу ових података потребно је познавање локалних 

епидемиолошких фактора при лечењу, када нису доступни подаци о осетљивости 

културе на антибиотике. Клоксацилин и нафцилин су ефикасни против грам-

позитивних бактерија, али им је мања ефикасност против стафилокока којe не 

продукују β-лактамазу.  
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Додатком клавулонске киселине у амоксицилин, као и клоксацилин додат 

ампицилину добија се формулација која је ефикасна против сојева који производе β-

лактамазу. Овакви спојеви се налазе у класичним интрамамарним формулацијама. 

Цефалоспорини прве и треће генерације као и еритромицин имају добру ефикасност 

против сојева који производе β-лактамазу. Цефапирин коришћен у терапији засушених 

крава дат јуницама, доводи до ефикасног лечења инфицираних четврти и спречавања 

нових инфекција у првој лактацији. Интрамамарно апликован клоксацилин са 

ампицилином пожељан је у иницијалној терапији крава са маститисом узрокованим      

S. aureus-ом.  

Антимикробна терапија субклиничког маститиса у периоду лактације није 

економски исплатива због одбацивања млека третираних крава. Терапија крава на крају 

лактације и почетком засушења је ефикаснија и успешна у 40 до 70% случајева 

(Constable D. P., и сар., 2017). 

 Лечење клиничких случајева маститиса изазваног S. aureus-ом интрамамарном 

апликацијом антимикробног лека, мање је него задовољавајуће, али ипак чест начин. 

Међутим, опоравак крава након излечења не значи да је узрочник елиминисан. 

Генерално, стопа излечења превасходно зависи од трајања инфекције, броја четврти 

које су захваћене, да ли сој бактерије производи β-лактамазу, имуног статуса крава, 

примењеног лека и дужине терапије.  

Тренутне препоруке за осигурање најбоље стопе излечења су комбинација 

интрамамарног и парентералног начина апликације лека или коришћење само 

интрамамамарне апликације у трајању 4 до 8 дана. Као лек избора сматра се пеницилин 

G за сојеве осетљиве на пеницилин. Интрамамарно апликован пирлимицин такође има 

добру клиничку ефикасност када се примењује као продужена терапија у трајању од 8 

дана (Barlow J.W., и сар., 2013). Додатна предност пирлимицина је смањен пренос 

инфекције унутар стада као и смањена учесталост клиничког маститиса специфичног за 

сој у оквиру стада (Barlow J.W., и сар., 2013). 

 У студији од 184 случаја субклиничког маститиса у Њујорку, комерцијално 

доступне формулације нису биле значајно ефикасније у односу на контролне случајеве 

где није спроведен третман. Бактериолошко излечење је износило 43%, са следећим 

стопама: еритромицин (65%), пеницилин (65%), клоксацилин (47%), амоксицилин 

(43%) и цефапирин (43%) (Constable D. P., и сар., 2017).  
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У мултицентричном, рандомизираном клиничком испитивању у Европи, 

продужени интрамамарни третман цефкиномом побољшао је степен клиничког 

излечења крава у лактацији са 60% (апликација лека 3 пута на дванаест часова) на 84% 

(додатне три апликације у размаку од 24 часа), док стопа бактеријског излечења није 

промењена (Swinkels J.M., и сар., 2013). Нешто ефикаснији третман субклиничке 

инфекције узроковане S. aureus-ом, са стопом излечења од 50%, је комбинација 

интрамамарне апликације амоксицилина (62,5%) и интрамускуларна апликација 

прокаин-пеницилина G (9.000.000 IJ). Ова студија је показала већу ефикасност 

комбинованог третмана крава (Owens W.E., 1988).  

Због постојаности инфекције у стаду, веома је важно изабрати антимикробно 

средство на основу културе, будући да постоје сојеви осетљиви на β-лактамазу код 

којих се мора применити посебан терапијски протокол.  

 Стопа излечења за сојеве осетљиве на пеницилин комбинованим третманом 

износила је 76%, у односу на излечење сојева који производе β-лактамазу где је 

примењен комбиновани третман клавулонском киселином а стопа излечења износи 

29% (Taponen S. и сар., 2003).  

 Примена цитокина као додатак антимикробној терапији може помоћи повећању 

броја фагоцита у млечној жлезди и повећању функције ћелија.  

 Експерименталном интрамамарном апликацијом рекомбинантног интерлеукина, 

у комбинацији са натријум-цефапирином у инфициране и неинфициране четврти, 

долази до прилива полиморфонуклеарних леукоцита и повећање стопе излечења за 20 

до 30% у инфицираним четвртима (Sanchez M.S. и сар., 1994).  

 Нова метода која се примењује је селективни престанак лучења млека у 

инфицираним четвртима. Најбољи ефекат којим се постиже трајно засушење је 

апликација 120 mL 5% раствора повидон-јода након измузања и примена флуниксин-

меглумина (Middleton R. J., Fox K. L., 2001). Престанак лучења млека не одражава се на 

укупну производњу млека, али се смањује појединачни број соматских ћелија у млеку. 

Коначан исход селективног засушења крава је смањење стопе нових интрамамарних 

инфекција и смањење броја соматских ћелија у резервоарима за млеко. 

 Рани третман перакутних маститиса, са одговарајућим антимикробним 

средставима као што су триметоприм-сулфа или пеницилин, сматрају се адекватним за 

побољшање стопе излечења. Када се апликује пеницилин интрамускуларно, за бољи 
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ефекат добро је интравенски применити кристални пеницилин, са накнадним 

интрамускуларним дозама тако да доза одржавања највише концентрације у крви траје 

4 до 6 дана. Интравенска апликација великих доза колоидних раствора је пожељна, док 

примена хипертоничног физиолошког раствора још није у потпуности истражена. 

 Уобичајена је пракса да се хронични случајеви остављају до редовног засушења 

и искључују се из производње без претходног третмана инфекције.  

 Главне предности терапије у засушењу су уклањање постојећих интрамамарних 

инфекција и смањење нових случајева интрамамарне инфекције. Стопе бактериолошког 

излечења су веће него приликом терапије у лактацији. Фактори који могу утицати на 

ефикасност овог третмана су број соматских ћелија у млеку, старост крава, више 

инфицираних четврти, инфициране задње четврти вимена (Constable D. P. и сар., 2017).  

 

 

4.6. ТЕРАПИЈА МАСТИТИСА УЗРОКОВАНОГ СА  

Streptococcus agalactiae 

 

 S. agalactiae је веома осетљив на терапију коришћењем различитог спектра 

комерцијално доступних препарата. Системска терапија је ефикасна али нема велике 

предности у односу на интрамамарну терапију. Клиничке случајеве треба одмах 

подвргнути терапији, због смањења преноса узрочника на остала неинфицирана грла у 

стаду.  

 Субклиничке случајеве који су идентификовани такође треба одмах подвргнути 

терапији јер даје одличне резултате. Инфекције у свим фазама лактације имају стопе 

излечења пеницилином, еритромицином, клоксацилином и цефалоспорином од 90% до 

100%. Гентамицин, неомицин и нитрофуразон показују лошије дејство.Прокаин-

пеницилин G се универзално користи, али веће брзине апликације доприносе повећању 

резидуа у млеку. Да би се добио шири спектар деловања, препоручује се комбинација 

пеницилина са другим, ефикаснијим лековима против грам-негативних бактерија, 

попут новобиоцина. Ова комбинација има стопу излечења од 89% до 98% (Keefe P.G., 

1997).  
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 Интрамускуларна апликација цефтиофура није ефикасна као интрамамарна 

апликација пеницилина (100.000 IJ) и новобиоцина (150 mg) два пута дневно. 

Интрамускуларна апликација пенетхамат-хидриоида (5g) није ефикасна за елиминацију 

S. agalactiae у односу на интрамамарну апликацију ампицилина (75 mg) и клоксацилина 

(100 mg) два пута дневно током 3 до 4 дана (Reyes J., и сар., 2015.). 

Од осталих антибиотика користе се још са великим успехом цефалотин и 

тетрациклини који су ефикасни као пеницилин и имају додатну предност због ширег 

антибактеријског спектра.  

Неомицин има лошу ефикасност у сузбијању интрамамарних инфекција, док 

еритромицин и тилозин имају једнак ефекат.  

У студији од 1927 случајева субклиничког маститиса у Њујорку сви 

комерцијално доступни лекови су били ефикасни у терапији маститиса узрокованог са 

S. agalactiae у односу на нелечена грла која су послужила као контрола, са следећим 

стопама излечења: амоксицилин (86%), еритромицин (81%), клоксацилин (77%), 

цефапирин (66%), пеницилин (63%, хетакилин (62%) и пирлимицин (44%) (Wilson J.D. 

и сар., 1999).  

 Код крава у засушењу, довољна је једна апликација, а концентрација 

пеницилина у млеку је висока у времену од 72 часа. Клоксацилин је имао ефикасност 

од 98 до 100% код маститичних крава (Constable D. P., и сар., 2017). 

 Преваленција субклиничког маститиса изазваног са S. agalactiae може се брже 

смањити лечењем крава у лактацији, него терапијом крава у засушењу или потапањем 

сиса након муже. S. аgalactiae је један од узрочника код ког може да се спроводи 

терапија у току лактације, а да нема економских губитака због примене антибиотика. 

Поред антибиотика се спроводе и добри санитарни поступци. Ова метода се назива 

блиц терапија. Код крава које су позитивне примењује се лечење комбинацијом 

пеницилина и новобиоцина.  

 Краве које не реагују на терапију се одвајају и елиминишу из даље производње. 

Уколико се не спроведе хигијенски третман млечне жлезде може доћи до поновног 

избијања инфекције. Уколико она није могућа за извођење приступа се другачијем, 

модификованом поступку терапије. Стадо крава се подели у две групе на основу броја 

соматских ћелија у млеку. Краве са вишом вредношћу броја соматских ћелија третирају 

се са 300 mg еритромицина апликованог интрамамарно. Када број крава у лактацији 
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достигне најнижи ниво сва грла се третирају истим леком. Након засушења се све краве 

третирају са 500 mg клоксацилина и 250 mg ампицилина (Constable D. P. и сар., 2017). 

 

 

4.7. ТЕРАПИЈА МАСТИТИСА УЗРОКОВАНОГ  

Corynebacterium bovis-ом 

 

 Corynebacterium bovis показује велику осетљивост на пеницилин, ампицилин, 

амоксицилин, цефапирин и еритромицин као и на друге антибиотике који се апликују 

интрамамарно. Код наведеног узрочника нема потребе за парентералном апликацијом 

лекова. Трајање инфекције је продужено код грла које нису подвргнуте третману 

антибиотицима. 

 

4.8. ТЕРАПИЈА МАСТИТИСА УЗРОКОВАНОГ  

МИКОПЛАЗМАМА 

 

 Већина сојева M. bovis изолована од крава су осетљиви, in vitro на дејство 

флуорохинолона, флорфеникола и тиамулина. Око половине изолата показује 

осетљивост, in vitro на гентамицин, тилмикозин, цефтиофур, ампицилин и 

еритромицин. Клинички значај ових података је упитан. Сматра се да су краве код 

којих су дијагностиковане микоплазме инфициране доживотно. 

 Ниједно од уобичајених антимикробних средстава нема задовољавајући ефекат 

на микоплазме. Парентерални третман окситетрациклином (5g интравенски у трајању 

од 3 дана) показало се да доводи до тренутног побољшања. Апликација тилозина и 

тетрациклина доводи до опоравка код појединих крава. Уколико се са лечењем не крене 

на време степен оштећења ткива може бити велик. Збуњујуће запажање у једној студији 

је било да идентификација инфицираних крава и економско искориштавање таквих 

крава нису повезани са уклањањем инфекције из стада, под условом да се спроводи 

добра хигијенска пракса (Punyapornwithaya V., и сар., 2012). Инфекција је елиминисана 

код већине стада обухваћених наведеном студијом у року од месец дана, од иницијалне 

дијагнозе (Punyapornwithaya V., и сар., 2012). 
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4.9. ТЕРАПИЈА МАСТИТИСА УЗРОКОВАНОГ  

КОАГУЛАЗА-НЕГАТИВНИМ СТАФИЛОКОКАМА 

 

 Спонтано излечење се често дешава код инфекције са коагулаза-негативним 

стафилококама. Коагулаза-негативне стафилококе, укључујући и S. chromogenes и           

S. hyicus имају високу осетљивост на антибиотике попут ампицилина, амоксицилина, 

клавулонске киселине, цефапирина, еритромицина, гентамицина, потенциранх 

сулфонамида и тетрациклина. Према неким студијама показују резистенцију на 

пеницилин. У студији где је обухваћено 139 грла са субклиничким маститисом 

изазваним коагулаза-негативним стафилококама у Њујорку, стопа бактеријског 

излечења доступним, комерцијалним препаратима је слична као код оних које нису 

третиране. Ефикасност појединих антибиотика је: цефапирин (89%), амоксицилин 

(87%), клоксацилин (76%) и пеницилин (68%) (Wilson J. D. и сар., 1999).  

 Тренутно је мишљење да дужина терапије клиничког маститиса узрокованог 

коагулаза-негативним стафилококама, треба да траје 2 до 3 дана, док субклинички 

случајеви пролазе спонтано. Употреба комбинације пеницилина и новобиоцина као део 

терапије крава у засушењу, резултира стопама излечења преко 90%. 

 

 

4.10. ТЕРАПИЈА МАСТИТИСА УЗРОКОВАНОГ  

ПАТОГЕНИМА ИЗ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

 Лечење колиформног маститиса код крава је контроверзна, мада су недавне 

студије разјасниле важну улогу антимикробних лекова у циљу терапије. Већина 

контроверзи везана је за рационалну употребу антибиотика у терапији овог типа 

маститиса. 

 Третман колиформног маститиса заснован је на принципима лечења бактеријске 

инфекције, на основу различитог степена упале.  

Комбинација антимикробних средстава широког спектра деловања апликовани 

интрамамарно и парентерално, затим апликација раствора течности и електролита, 
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примена окситоцина и нестероидних антиинфламаторних средстава бележе различит 

степен успеха у борби против колиформних бактерија, узрочника маститиса. Већина 

блажих случајева су самоограничавајући и могу се решити без антибиотске терапије. 

Мали проценат благих случајева развија трајну инфекцију (Constable D. P. и сар., 2017).  

 Многа антимикробна средства са широким спектром деловања за употребу код 

крава у лактацији, не резултирају довољно високом концентрацијом у млеку када се 

даје парентерално. Тренутно, већина антимикробних средстава који се користе у 

лечењу маститиса крава у лактацији нису одобрене за употребу код животиња чији се 

производи користе у исхрани људи. Успешно лечење перакутног облика маститиса 

захтева да се што пре предузме терапија и надзор над оболелим грлом.  

 Експерименти спроведени на млечним кравама у циљу испитивања ефикасности 

појединих антимикробних лекова немају велики успех. Ефикасност лечења треба да 

буде спроведена на основу резултата добијених од случајно одабраних јединки на 

основу теренских испитивања. Испитивање антимикробне осетљивости појединих 

изолата E. coli, узрочника колиформног маститиса показује знатну варијацију јер 

потичу из различитих извора.  

 Парентерално треба апликовати антибиотике широког спектра деловања 

кравама са системским знацима оболења, и то по могућности интравенским путем а 

затим и интрамускуларно ради одржавања одговарајуће концентрације у плазми.  

 Један од разлога за парентералну примену антибиотика је тај да је тежина 

симптома болести у корелацији са бројем бактерија у млечној жлезди, а други разлог је 

превенција бактеријемије која се јавља код озбиљних случајева.  

 На основу испитивања фармакокинетике и фармакодинамике одређених 

антимикробних лекова у терапији колиформног маститиса (у in vitro условима) дошло 

се до закључка да добар ефекат (теоретски) против већине изолата E. coli испољавају 

цефалоспорини треће генерације (цефтиофур), затим цефалоспорини четврте 

генерације (цефкином), флуорохинолони, гентамицин, амикацин, триметоприм-

сулфонамид и окситетрациклин . (Suojala L. и сар., 2013).  

Од наведених антимикробних средстава за цефалоспорине треће генерације, 

цефалоспорине четврте генерације, флуорохинолоне и потенциране сулфонамиде 

постоји документација о њиховом ефекту против вештачки изазаваних и природних 

инфекција које изазива E. coli (Suojala L. и сар., 2013). 
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 Цефтиофтур припада трећој групи цефалоспорина, отпоран је на β-лактамазу и 

даје одличне резултате у in vitro условима против E. coli. Парентералном апликацијом 

кравама са вештачки индукованом инфекцијом, не оставља резидуе лека у млеку изнад 

минималне резидуалне концентрације. Када се примени код крава са природном 

инфекцијом, три пута је мање је угинуће крава или њихово искључење из даље 

производње. 

 Цефкином спада у четврту групу цефалоспорина и отпоран је на β-лактамазу. У 

in vitro условима даје добре резултате против E. coli. Парентерална апликација 

цефкинома два пута дневно, са или без интрамамарне апликације повећава стопу 

бактериолошког излечења и значајно побољшава клинички гледано опоравак животиње 

и повратак у производњу. 

 Данофлоксацин који припада групи флуорохинолона такође даје одличне 

резултате у експерименталној инфекцији изазваној са E. coli (Poutrel B., и сар., 2008). 

 Енрофлоксацин из групе флуорохинолона, има одличан ефекат у in vitro 

условима. Када се апликује прво интравенски, а затим субкутано постиже добру 

ефикасност у експерименталном лечењу, међутим у терапији природне инфекције код 

случајно одабраних грла постиже минималну ефикасност (Suojala L, и сар., 2010). 

У клиничком испитивању на основу случајног одабира грла, ниже дозе 

енрофлоксацина не побољшавају стопу преживљавања крава са инфекцијом изазваном 

са E. coli, али утичу на смањење броја соматских ћелија у млеку на основу узорка 

узетог месец дана након третмана (Persson Y., и сар., 2015). 

 Гентамицин је коришћен као лек избора у терапији акутних и перакутних 

колиформних маститиса. Значајна карактеристика гентамицина је неотпорност већине 

узрочника на његово дејство у in vitro условима. Парентерално примењен гентамицин, 

доводи до побољшања апетита код крава са маститисом, међутим побољшање 

клиничких симптома није значајно у односу на грла код којих није примењен. 

 Триметоприм-сулфадиазин дат интрамускуларно постиже добру ефикасност у 

терапији колиформног маститиса. Приликом избора лека, предност је дата 

сулфадиазину или сулфаметазину јер за разлику од сулфадоксина, постижу ниже 

концентрације у млеку крава, након парентералне примене. Препоручује се 

комбинација триметоприм-сулфонамида коришћена у високој дози (48 mg/kg на сваких 

12 сати) у терапији колиформног маститиса (Ziv, 1980; Erskine et al., 2003). Активност 
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апликоване комбинације се смањује у млеку (Fang & Pyorala,1996) а терапеутске 

концентрације се тешко могу одржавати (Ziv, 1980; Kaartinenet и сар., 1999). 

 Окситетрациклин примењен интравенски, у комбинацији са интрамамарно 

апликованим цефапирином и применом потпорне терапије (попут терапије течностима 

или апликација флуниксин-меглумина) је ефикаснији у сузбијању инфекције изазване 

колиформним бактеријама у односу на случајеве где није примењена антибиотска 

терапија (Constable D.P.и сар., 2017). 

 Документована је интрамамарна употреба цефтиофура и цефапирина у терапији 

благих, природно стечених случајева маститиса које изазива E. coli. На основу 

теоријских сазнања, у сузбијању инфекције узроковане Klebsiella spp. могуће је 

применити интрамамарно цефтиофур (125 mg дневно у току 5 дана) и цефапирин и да 

добро реагује, мада је стопа спонтаног оздрављења нижа него код коли-инфекције 

(Schukken Y.H., и сар., 2011). Избор антимикробног лека зависи од претходног искуства 

и резултата лечења. На основу клиничког одговора након експерименталне инфекције 

крава и терапије цефапирином, дошло је до инхибиције патогених бактерија и смањења 

инфламаторног одговора (Sipka A., и сар., 2013).  

 Релевантност наведених података тек треба да се испита у вези са природном 

инфекцијом. Апликација цефапирина је извршена 4 сата након инокулације E. coli када 

симптоми нису евидентни или су врло благи.  

 

Слика 19. Најмањи квадрати представљају по врстама бактерија регресиони модел 

бактериолошког излечења, клиничког излечења и клиничко побољшање применом 

цефтиофура у терапији маститиса. (извор: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030211006540#fig0010) 
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 Гентамицин није одобрен за лечење говеда против маститиса, а у неким 

јурисдикцијама није одобрен за било коју употребу. 

 Студијом о ефикасности интрамамарне апликације појединих антибиотика у 

терапији колиформног маститиса након природне инфекције, нису пронађене разлике у 

клиничком или бактериолошком излечењу када је апликовано 62,5 g амоксицилина на 

сваких 12 часова или по 200 mg цефапирина на сваких 12 часова или када је апликовано 

100 јединица окситоцина интрамускуларно на сваких 12 часова (Guterbock M.W. и сар., 

1993).  

 Терапија растворима течности и електролита представља обавезан део у 

сузбијању акутног и перакутног облика колиформног маститиса. За одраслу млечну 

краву неопходно је у просеку од 32 до 48 литара изотоничног раствора електролита у 

прва 24 часа. Првих 20 литара неопходно је дати у прва 4 часа, а остатак у наредних 20 

часова. Обично се повољан одговор (клинички видљив) на терапију течностима 

постиже након 6 до 8 часова.  

 Уколико се здравствено стање краве не поправи након 5 дана интензивне 

терапије, прогнозе су лоше. Интравенска терапија течности је скупа јер изискује велике 

количине раствора и континуирано праћење промена.  

 Могућа алтернатива је апликација мањих количина хипертоничног физиолошког 

раствора који се лако транспортује и брзо се апликује. Хипертонични физиолошки 

раствор се користи у терапији маститиса крава који је узрокован ендотоксином. 

Хипертонични физиолошки раствор (7,2% NaCl) апликује се у дози од 4 до 5 mL/kg, 

током 4 до 5 минута уз довољне количине воде за напајање. 

 Нестероидни антиинфламаторни лекови се често примењују као потпорна 

терапија колиформног маститиса, нарочито у перакутном току. Кетопрофен је за сада 

једини лек доступан у терапији колиформног маститиса крава, са документованом 

ефикасношћу. Најчешћа примена кетопрофена је у терапији колиформног маститиса 

крава. У лечењу је примењен у комбинацији са сулфадиазином и триметопримом који 

су апликовани интрамускуларно. Стопе опоравка у случајно одабраним стадима се 

кретао 84%. У стадима где није примењен метод случајног избора стопа опоравка 

износи 95%. Закључак је да парентерално апликован кетопрофен значајно доприноси 

излечењу колиформних маститиса крава (Constable D. P. и сар., 2017).  
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Перорално дат кетопрофен такође постиже добре резултате код млечних крава у 

току лактације у експерименталним условима, када се апликује 2 сата након 

интрамамарне апликације ендотоксина (Banting A., и сар., 2008). 

 Добро постигнути резултати у експерименталној инфекцији не морају бити и 

приликом природне инфекције са E. coli. Ово се објашњава чињеницом да приликом 

апликације ендотоксина нема умножавања бактерија, а видљиви клинички знаци нису 

били присутни. Примена фенилбутазона и дипирона има благотворно дејство и нема 

разлике у ефикасности. 

 Једнократна примена флуниксин-меглумина датог интравенозно у дози од 2,2 

mg/kg млечним кравама у лактацији, доводи до повећања уноса суве материје и 

повећање количине млека након 3 до 4 дана од почетка терапије (Yeiser E.E., и сар., 

2012). Антиинфламаторни ефекат флуниксин-меглумина или дексаметазона испитивана 

је у односу на контролну групу код експериментално изазваног колиформног 

маститиса. Дексаметазон и флуниксин-меглумин апликовани су 2 сата након 

инокулације четврти са E. coli. Апликација флуниксин-меглумина врши се на сваких 8 

часова. Ефекат дексаметазона се огледа у смањењу ректалне температуре као и 

температуре на површини млечне жлезде. Ефекат флуниксин-меглумина је био мањи 

од очекиваног, што сугерише на примену веће дозе од примењене (2,2 mg).  

 Апликација флуниксин-меглумина интрамускуларно или флурбипрофена 

интравенозно пре појаве првих симптома експериментално изазваног колиформног 

маститиса уништава инфламаторни одговор током првих 9 сати од инфекције и смањује 

покрете преджелудаца. У посебној студији где је апликован флуниксин-меглумин 

интравенозно 4 сата након инокулације E. coli, смањује лежање животиње какво је 

карактеристично код колиформног маститиса (Zimov J.L., и сар., 2011). Наведени налаз 

има мали клинички значај јер су резултати базирани на експериментално изазваној 

инфекцији, где нема клиничких знака или су они слабо уочљиви. 
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Слика 20. Ефекат експериментално изазваног маститиса са E. coli  

на просечно време лежања и третман флуниксин меглумином на почетку клиничких 

знакова и контролна група.  

Различита слова (а,б) указују на значајне разлике између лечених група. (извор: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030212005085#fig0010/ 08.02.2021 

 

 

 

Слика 21. Ефекат експериментално изазваног маститиса са E. coli  

на просечно време стајања и третман флуниксин меглумином на почетку клиничких 

знакова и контролна група.  

Различита слова (а,б) указују на значајне разлике између лечених група. (извор: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030212005085#fig0010/ 08.02.2021.) 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030212005085#fig0010/
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Слика 22. Ефекат експериментално изазваног маститиса са E. coli на просечан број 

корака дневно и третман флуниксин меглумином на почетку клиничких знакова и 

контролна група.  

Различита слова (а,б) указују на значајне разлике између лечених група. (извор: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030212005085#fig0010/ 08.02.2021.) 

 

 Интрамамарна апликација преднизолона у комбинацији са цефапирином такође 

има антиинфламаторни ефекат, који се превасходно огледа у нижој концентрацији 

леукоцита и интерлеукина 4 у млечној жлезди, након експерименталне инфекције са E. 

coli (Sipka A., и сар., 2013). Наведени ефекти преднизолона су упитни јер се ради о 

експерименталној инфекцији где је апликација лека извршена 4 часа након 

интрамамарне инокулације узрочника, када нема клиничких знака болести или су они 

слабо видљиви.  

 Карпрофен, дуго делујући лек из групе нестероидних антиинфламаторних 

лекова смањује грозницу, смањује тахикардију и оток вимена повезане са E. coli. 

Предност карпрофена је дуготрајно деловање у односу на флуниксин-меглумин где је 

неопходна честа апликација. 

 

 

4.11. ТЕРАПИЈА МАСТИТИСА УЗРОКОВАНОГ 

СТРЕПТОКОКАМА ИЗ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

 Осетљивост стрептокока из животне средине у in vitro условима је велика. 

Већина изолата S. uberis и S. dysgalactiae су осетљиви на деловање пеницилина, 

амоксицилина, новобиоцина и цефапирина апликованих интрамамарно.  
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Велики проценат показује осетљивост на тетрациклине док је степен 

осетљивости на аминогликозиде низак. Могу се јавити спонтана излечења али постоје и 

случајеви када се мора применити продужена терапија животиња. Парентерално 

лечење се ретко примењује.  

 Продужена терапија у трајању 5 до 8 дана, интрамамарном применом 

цефтиофура, пирлимицина или пенетамат-хидрида, дихидрострептомицин-сулфата и 

фраметицин-сулфата на свака 24 часа, повећава стопу бактериолошког излечења крава 

са експериментално изазваним маститисом узрокованим S. uberis-ом. 

 У студији од 1148 случајева маститиса у Њујорку, комерцијално доступни 

препарати су били ефикасни у односу на контролну групу. Бактериолошко излечење је 

имало следеће стопе излечења. Код третмана амоксицилином 90%, пеницилином 82% и 

клоксацилином 79% (Constable P . D. и сар., 2017). Мелоксикам дат млечним кравама на 

Новом Зеланду са благим симптомима клиничког маститиса, смањује број соматских 

ћелија после третмана и смањује број крава искључених из даље производње са 28% на 

16% (Mc Dougall S., и сар., 2009). 

 

 

4.12. ТЕРАПИЈА МАСТИТИСА УЗРОКОВАНОГ  

Corynebacterium pyogenes-ом 

 

 Наведени узрочник изазива такозвани летњи маститис крава, који обично не 

реагује на третман и долази до потпуног губитка функције млечне жлезде. Неуспех 

терапије је због масивних, гнојних процеса у млечној жлезди, а не због антимикробне 

резистенције узрочника. Поједини бактеријски изолати су осетљиви на пеницилин G и 

друге β-лактамске антибиотике. Пеницилин G има ограничено дејство у захваћеном 

ткиву. У перакутним случајевима је боље применити натријум-сулфадимидин или 

тетрациклине парентерално.  

 Захваћене четврти најбоље је трајно засушити. Најбоља метода за трајно 

засушење четврти је апликација 120 mL 5 % раствора повидон-јодида, након потпуног 

измузања млека и примена флуниксин-меглумина.  

Наведени третман изазива трајно засушење четврти, али не утиче битно на укупну 

продукцију млека. И са интензивном терапијом 80% четврти нису функционалне. 
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4.13. ТЕРАПИЈА МАСТИТИСА УЗРОКОВАНОГ  

МАЊЕ ЗНАЧАЈНИМ ПАТОГЕНИМА 

 

 Терапија P. aeruginosa није ефикасна јер је узрочник отпоран на дејство 

различитих лекова, због поседовања мембране и продукције β-лактамазе (Ohnishi M., и 

сар., 2011 ; Ghazy A.E., и сар., 2015). Већина сојева производи биофилм који такође 

умањује антимикробну ефикасност (Park H.R., и сар., 2014). 

 Трећа генерација цефалоспорина као што је цефтиофур, затим од 

аминогликозида гентамицин и амикацин као и флуорохинолони су највероватније 

ефикасни у терапији (Park H.R., и сар., 2014). Испитивање осетљивости може бити 

веома корисно у циљу утврђивања која антимикробна средства треба користити. 

 Терапија маститиса узрокованог са Nocardia spp. не реагује на терапију због 

грануломатозне природе обољења. Неки тестови у in vitro условима показују 

осетљивост узрочника на амикацин, неомицин и гентамицин, међутим терапија треба 

да траје 1 до 2 недеље. 

 Третман маститиса изазваног са Bacillus spp. укључује примену раствора 

течности и електролита, затим примену антибиотика широког спектра интравенозно и 

масажу млечне жлезде. Спроведена је интрамамарна апликација појединих 

антибиотика на основу осетљивости културе, али резултати нису добри због присуства 

јаког крварења и некрозе као и зачепљења млечних канала. 

 На време спроведена терапија антибиотицима широког спектра против 

Clostridium perfrigens-а тип А може бити успешна, али код поодмаклих случајева се 

углавном завршава фатално. 

 Lysteria monocytogenes се чешће јавља код оваца и коза као узрочник маститиса 

(Hunt K., et al., 2012). Код крава је тешко идентификовати јер нема промена у млеку а 

инфекција је субклиничка (Hunt K., и сар., 2012 ; Rawool D.B., и сар., 2007). Мaститис 

узрокован наведеним узрочником не реагује на терапију пеницилином. 

Маститис узрокован Mycobacterium spp., по природи има хроничан ток. Као 

специфичан облик хроничног запаљења ствара се туберкулум који не реагује на 

терапију. 
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 Serratia marcescens као узрочник маститиса добро реагује на велики број 

антимикробних средстава у in vitro условима, осим на пеницилин, ампицилин и 

цефапирин (Ohnishi M., и сар., 2011). Неомицин у дози од 2 g почетку терапије а затим 

три пута дневно по 1 g интрамамарно даје задовољавајуће резултате терапије. 

 

 

4.14. ТЕРАПИЈА МАСТИТИСА УЗРОКОВАНОГ  

ГЉИВИЦАМА И КВАСЦИМА 

 
 Инфекције млечне жлезде узроковане гљивицама и квасцима не реагују добро на 

дејство антимикробних средстава. Примена препарата јода, било примењени перорално 

или као уљани раствор за интрамамарну употребу могу бити значајни у терапији 

маститиса.  

 Бројни лекови попут циклохексимида, нистатина, полимиксина B, неомицина и 

изониазида су тестирани против експерименталне инфекције са C. neoformans, али нема 

промена у току болести. Мертиолат примењен у току 2 до 3 дана има благотворно 

дејство ако се примени на почетку инфекције.  

 Антимикотици тестирани против гљивица, првенствено против Candida spp., у in 

vitro условима показују осетљивост на клотримазол, нистатин, полимиксин, миконазол, 

и амфотерицин B а најмању осетљивост показује према 5-флуороцитозину.  

 Миконазол нема ефикасност у терапији маститиса крава са умереном или 

тешком клиничком сликом (Roberson J.R., Kalck K.A., 2010). Сулфаметоксипиридазин 

дат парентерално резултира са више од 50% клиничких излечења четврти инфициране 

са C. krusei. Инфекција са A. fumigatus успешно је лечена истовременом 

интраартеријском и интрамамарном апликацијом миконазола. 

 

 

4.15. ТЕРАПИЈА МАСТИТИСА УЗРОКОВАНОГ АЛГАМА 

 

 Алге за које се зна да могу бити узрочници говеђег маститиса су из рода 

Prothoteca и оне не садрже хлорофил (Marques S., и сар., 2008). P. zophy и P. blaschkeae 

су врсте које узрокују хроничне маститисе крава (Osumi T., и сар., 2008). Важне су као 
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узрочници јер имају зоонотски потенцијал, а људи се могу инфицирати конзумацијом 

млека из заражених четврти.  

 Сојеви P. zophy изоловани из млечне жлезде, резистентни су на многе 

антимикробне лекове, али не показују отпорност према канамицину, гентамицину, 

амфотерицину и кетоконазолу (Jagielski T., и сар., 2012). Tерапија обично нема успеха, 

инфицирана грла се уклањају из производње јер преваленција у стаду може бити 

висока, а штете које настају могу бити знатне. 
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5.0. ЗАКЉУЧАК 

 

 На основу података који су добијени анализом научних радова чија је тема 

маститис крава, закључак је да се ради о веома озбиљном здравственом проблему на 

фармама млечних крава. Неки облици маститиса се успешно лече спровођењем 

одређених третмана, док код хроничних облика терапија углавном није успешна. 

Резултат нелечених маститиса је искључење грла из даље производње, што доводи до 

економских губитака. Следећи проблем који се јавља приликом терапије је отпорност 

појединих узрочника на одређене антибиотике. Побољшање, у смислу отпорности на 

антибиотике се може постићи даљим истраживањем у смислу примене неких од 

препарата који се раније нису користили или ротација препарата. Затим примена 

одређених протокола такође може допринети побољшању терапијске ефикасности 

антимикробних средстава. Такође треба развијати антибиотике који имају што краћи 

период каренце, јер током терапије млеко крава није за употребу. Комбинација 

антимикробних лекова и нестероидних антиинфламаторних лекова значајно доприноси 

излечењу маститиса крава, као и примена раствора течности и електролита. 

 Због наведених проблема приликом коришћења антимикробних средстава, чини 

се да је превентива боља и економичнија опција. Применом превентивних мера, као и 

едукацијом власника животиња, може се смањити инциденција маститиса крава.  

 Превентивне мере углавном зависе од власника животиње и није обавезно 

присуство ветеринара, што значајно умањује трошкове и онако скупе производње каква 

је производња млека. Поред свега наведеног не нарушава се добробит животиња, јер 

приликом интрамамарне апликације оне су нервозне и одбијају сарадњу, што отежава 

рад ветеринара.  

На основу научних радова базираних на тему превентиве маститиса може се 

закључити да је једноставнија за примену, економичнија (нема одбацивања млека као 

код третмана антибиотицима), не нарушава се добробит животиња и смањује се 

могућност резистенције патогена, узрочника маститиса. 
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