Mastiit 12 abil määratavad
haigustekitajad
Haigustekitaja

Allikas

Nakatumine

Iseloomustus

Ennetamine, tõrje

Nakkuslikud haigustekitajad
Staphylococcus
aureus

Nakatunud udarad,
lüpsja käed

Lüpsitoimingute käigus

Peamiselt kroonilist laadi põletik, aeg-ajalt kliinilised
haigustunnused. Pidev kõrge SRA, järk-järguline udara
tihkestumine ja piimatoodangu langus. Nakatunud loomad
on põhiline uute infektsioonide allikas. Noored loomad
võivad ravile alluda, kuid enamasti on nad tabandunud kogu
eluks. Ravitulemus halvem võrreldes teiste tekitajatega, sest
üle 60% juhtudest esineb penitsilliiniresistentsus (proov
beetalaktamaaspositiivne).

Lüpsihügieen (kummikindad jne), nisade lüpsieelne
ja -järgne deso. Nakatunud loomad tuleks eraldada tervetest
ja lüpsta lüpsi lõpus. Kinnisperioodiaegne ravi, ravile
allumatute praakimine.
Kontrolli kõiki ostetud lehmi enne oma karja toomist!

Streptococcus
agalactiae

Nakatunud udarad

Lüpsitoimingute
käigus, väga nakkav

Sage haigestumine kliinilisse udarapõletikku, väga kõrge
jahutipiima SRA (800 000–1 000 000/ml). Kroonilise põletiku
arenemisel tekivad piimateedes ummistused ja fibriinist
tihkendid, udarafunktsiooni häired.

Lüpsihügieen, nisade lüpsijärgne deso, tähelepanu nisade
seisukorrale – vältida haavu, nisanaha kuivust, ägedat
udaraturset. Allub hästi ravile. Kõik nakatunud lehmad
tuleb tervetest eraldada ja ravida. Haiguse edasikandumise
vältimiseks kinnisperioodiaegne ravi.
Kontrolli kõiki ostetud lehmi enne oma karja toomist!

Streptococcus
dysgalactiae

Nakatunud udarad
(nisa- ja udaranaha
vigastustel olevad
bakterid) ja
keskkond

Lüpsitoimingute käigus
ja keskkondlik kontakt

Põletik mõnevõrra sarnane S. aureus ja Str. agalactiae nakkusele.
Peamiselt kliinilised udarapõletikud esimeste poegimisjärgsete
kuude jooksul. Ravile allumine väga hea. Aeg-ajalt esineb koos
A. pyogenes/P. indolicusega.

Lüpsihügieen (kummikindad, individuaalsed
udarapesurätikud), nisade eel- ja järeldeso (nahka
pehmendavaid aineid sisaldava vahendiga). Piisavalt kuiva
allapanu. Tähelepanu nisade seisukorrale – vältida haavu,
nisanaha kuivust, ägedat udaraturset.
Kinnisperioodiaegne ravi.

Corynebacterium
bovis

Nakatunud udarad
(eluneb nisajuhas)

Lüpsitoimingute käigus

Peamiselt varjatud udarapõletikud, kliinilisi põletikke harva.
Põletikud kergekujulised, SRA vähene suurenemine. Kergesti
lehmalt-lehmale nakkav. Tihti paraneb ravita. Peetakse kõrge
nakkusohu indikaatoriks.

Nisade lüpsijärgne deso. Kinnisperioodiaegne ravi.

Naha mikroorganismid
nakatavad nisakanali

Kliiniline udarapõletik enamasti kerge kuluga (helbed
piimas), põletik võib muutuda krooniliseks. SRA 200 000400 000/ml. Esineb penitsilliiniresistentsust (proov
beetalaktamaaspositiivne).

Keskkonnahügieen – puhtad ja kuivad asemed.
Tähelepanu nisade olukorrale, vältida piimaleket nisadest.
Lüpsihügieen (kummikindad jne), nisade lüpsijärgne deso.
Kinnisperioodiaegne ravi.

Koagulaasnegatiivsed stafülokokid
Staphylococcus spp.

Naha mikrofloora,
harva keskkond
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Keskkondlikud haigustekitajad
Streptococcus uberis

Keskkond (sõnnik,
allapanuks
kasutatav põhk)

Lüpsi vaheaegadel ja
kinnisperioodi alguses
allapanu ja asemete
kaudu. Võib levida ka
lüpsitoimingute käigus
(udarapesulapid,
lüpsiseadmed).

Kliinilised põletikud reeglina esimeste poegimisjärgsete kuude
jooksul, äge udaraturse kliinilise põletiku korral. Põhjustab
udarafunktsiooni langust. Kroonilise varjatud põletiku korral
kõrge SRA. On tundlik penitsilliinile, kuid võrreldes teiste
streptokokkidega on ravitulemus halvem – võib jääda kroonilist
põletikku põdema.

Lehmade ja asemete puhtus – regulaarne sõnniku
eemaldamine, kuiv allapanu. Strep. uberisest põhjustatud
mastiidi esinemisel tuleb allapanu kindlasti asendada
värskega.
Lüpsihügieen, nisade eel- ja järeldeso.
Kinnisperioodiaegne ravi.

Enterococcus spp.

Keskkond (sõnnik)

Keskkondlik kontakt

Nii kliinilised kui varjatud põletikud. Ravile allumine väga halb,
sest on resistene paljude antibiootikumide suhtes.

Lehmade ja asemete puhtus – regulaarne sõnniku
eemaldamine, kuiv allapanu. Hea lüpsihügieen, vajadusel
nisade eeldeso, kinnisperioodiaegne ravi.
Sagedane leidmine piimaproovidest viitab puudulikule
hügieenile laudas.

Escherichia coli

Allapanu, sõnnik,
pinnas

Keskkondlik kontakt

Võib avalduda üliägedalt, põhjustades looma surma või
udaraveerandi täieliku piimatuse. 10%-l tabandunud
lehmadest kiire palaviku tõus, järsk toodangu langus, söögiisu
kadu ja dehüdratatsioon. Tabandunud udaraveerandi piim
võib olla suurte klompidega, vesine või verine. Samas võib
olla ka leebema kuluga. Ühes karjas võib esineda erinevate
tunnustega. Kroonilist põletikku on harva, mistõttu karja
keskmine SRA ei ole kõrge.

Lehmad puhtad ja kuivad, nisade eeldeso. Vältida mudaseid
ja seisva veega aladega karjamaid. Tähelepanu söötmisele –
energia, proteiin, seleen, E-vitamiin.
Kui E. coli leitakse jahutipiimast, võib see olla piima sattunud
saastunud nisanahalt.

Klebsiella spp.

Orgaaniline
allapanu (saepuru),
sõnnik, saastunud
nisadesolahus

Keskkondlik kontakt

Äge kliiniline põletik, mis võib kulgeda palju raskemalt kui
E. Coli põhjustatud mastiit. Osal haigestunud lehmadest
kiire palaviku tõus, järsk toodangu langus, söögiisu kadu,
dehüdratatsioon, lehm jääb maha. Tabandunud udaraveerandi
piim võib olla klompidega, vesine või verine. Tihti lõpeb
udaraveerandi piimatusega või lehma surmaga.

Lehmad puhtad ja kuivad, nisade eeldeso. Mitte kasutada
allapanuna saepuru ja ümbertöödeldud sõnnikut (asendada
põhu või liivaga).

Serratia spp.

Pinnas ja taimed

Keskkondlik kontakt

Esineb tavaliselt niiskes keskkonnas, sõnnikus, haavades.
Võib põhjustada kliinilist põletikku, mis allub halvasti
laktatsiooniaegsele ravile. Võib põhjustada ka pikaajalist
kroonilist põletikku.

Lehmad puhtad ja kuivad, nisade eeldeso (mitte kasutada
kloorheksidiini sisaldavaid aineid).

Arcanobacterium
pyogenes,
Peptostreptococcus
indolicus

Nisavigastused,
abstsessid,
saastunud allapanu

Kärbsed

Kinnislehma mastiit või nn suvemastiit. Poegimisjärgsed
kliinilised udarapõletikud. Mädane, ravile allumatu halva
kuluga äge udarapõletik. Haigestunud udaraveerand võib
jääda piimatuks.

Keskkonnahügieen – puhtad ja kuivad asemed,
kärbsetõrje. Nõuetekohased pidamistingimused, töökorras
lüpsiseadmed. Tähelepanu nisade seisukorrale – vältida
haavu, nisanaha kuivust, ägedat udaraturset.

Allikad: Udarapõletikke põhjustavad mikroobid (P. Kalmus); Description of the 12 bacterial genes identified by the PCR test (J. Katholm); Reference Guide for Mastitis-Causing Bacteria (C. S. Petersson-Wolfe & J. Currin, Virginia Tech Mastitis
& Immunology Laboratory & Virginia Maryland Regional College of Veterinary Medicine); Interpretation and Use of Laboratory Culture Results and the Characteristics of Various Mastitis Pathogens (University of Minnesota)
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