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Navzdory úsilí v prevenci a r!zn"ch kontrolách nap#. po$tem somatick"ch bun%k je mastitida
stále nejdra&'í nemocí v produkci mléka.
Celosv%tov% publiko vané odhady ekonomick"ch ztrát klinické mastitidy jsou v rozmezí
od 61 do 97 ( na krávu s velk"mi rozdíly mezi farmami. Nap#. v Nizozemsku, ztráty z
klinické a subklinické mastitidy, uvád%jí od 17 do 198 ( za krávu ro$n%. Finové odhadují
ztrátu p#i klinické mastitid% ve vrcholu laktace na 950 (.
Proto zkuste bránit svoje chovy sledováním mastitidních patogen! ve vzorcích mléka z tank! a
vyu&ijte k tomu DNA testy.
Co na to !íká kráva:
Mám $i nemám mastitidní patogeny?
Do vemene si nevidím

a bakterie jsou malé

S. aureus

Ve vemeni to vypadá takto:
S. agalactiae

Mycoplasma bovis

Jak poznám, "e je tam mám?
Dám trochu mléka na DNA anal#zu pro Laborato! agrogenomiky Mendelu

Jak poznají DNA testem, "e mám v mléce mastitidní patogeny a kolik jich tam je ?
Vrtková z LAG #íká, &e ud%lají PCR nebo real time PCR a do 24 hodin u& to ví!
Zkratka PCR je tzv. polymerázová #et%zová reakce, p#i ní& se mnohokrát zmno&í ur$itá $ást
DNA ze sledované bakterie. Kdy& je dost stejn"ch kousk! DNA, dá se to na „plotnu“ z
agarozového gelu, na opa$né konce plotny se p#ipojí jeden pól stejnosm%rného proudu. Stejné
kousky DNA mají stejnou velikost, náboj atd. a proto putují v sítu gelu stejnou rychlostí.
Z ka&dého druhu bakerií se berou r!zn% velké kousky a proto se od sebe odd%lí.
Jak vidí z mal#ch bakterií je%t& men%í kousky DNA, kdy" nepou"ívají "ádn# velk#
mikroskop?
Po této elektroforéze se gel prosvítí UV sv%tlem a tam, kde je DNA dané bakterie, je vid%t
svítící prou&ek. To je d!kaz p#ítomnosti bakterie – patogenu (&ivého i mrtvého), ale neví, jaké
mno&ství jich ve sledovaném mléce je. Viz obrázky gel! s prou&ky DNA pro naka&livé
mastitidní patogeny: S. aureus a S. agalactiae.

Na obou gelech na levém okraji jsou prou&ky standardu pro velikosti „kousk!“ DNA. Jejich
velikost se udává po$tem pár! bazí v molekule DNA. Báze jsou celkem jen $ty#i. Ty se spojují
do pár! podle genetické zákonitosti. Báze A se spojí pouze s bazí T a báze C má v opozici
pouze bázi G. Pokud se spojí jinak, je to v genetice tzv. mutace. V $eské politické scén% je to
z#ejm% úpln% jedno, s k"m se kdo spojí, nebo jak se p#i hlasování tzv. „vypárují“.
Pro posouzení mno&ství mikroorganism! (kvalifikovan" odhad) mají v LAG slo&it%j'í metodu,
tzv. real-time PCR. (RTPCR).
P#i RTPCR vidí na monitoru po$íta$e k#ivku, jak rychle se mno&í – nar!stá mno&ství DNA
(z &iv"ch i mrtv"ch bakterií) a podle vyhodnocujícího programu vyjad#ují mno&ství patogenu
po$tem k#í&k! (v parlamentu, p#ed hlasováním, se kladné hlasy odhadují z po$tu („stál"ch nebo
p#eb%hl"ch“) poslanc!).
Na dal'ích obrázcích jsou k#ivky z RTPCR

S. aureus

Multiplex:S.aureus,S.agalactiae, M.bovis

P!íklady z DNA test$ – ze zahrani'í i (eska
1. Jaké DNA testy pou"ívají pro kontrolu mléka v tancích a které naka"livé patogeny
nacházejí?
Podle publikovan"ch informací v $asopisech v mnoha zemích EU a v zámo#í ov%#ují p#edev'ím
multiplexy PCR a RTPCR a dal'í sofistikovan%j'í metody, jako MALDI-TOF a dal'í nové
techniky.
Z rozsáhlej'ích prací, které byly v roce 2012 a 2013 provedené, jsou údaje o naka&liv"ch
patogenech v následující tabulce.
V#sledky detekce naka"liv#ch patogen$ v tancích pomocí PCR v r$zn#ch zemích
po"et tank# s v$skytem patogen#

Zem!

po"et tank#

celkem
po"et krav

S. aureus

S.agalactiae

M. bovis

Kanada

117

6500

99

10

4

Dánsko

4258

--

--

305

--

Norsko

435

--

--

15

--

Austrálie

42

--

14

--

--

!esko 2013

20

5500

6

1

1

-- znamená, &e dan" patogen auto#i v publikaci neuvádí

V pilotním pr!zkumu v rámci projektu MZe $. QJ1210301 se sledovaly z tank! multiplexem
RTPCR v LAGu i enviromentální patogeny. Ve zkrácené form% uvádíme sestupn% – v % jejich
v"skyt : CoNS-85, SUB-75, APY-55, SDG-50, KLEB-35, CBO-10, ECO-5, ENT-5, SMAR-0.
2. Evidují n&kde v#skyt mastitidních mikrooganism$?
V n%kter"ch zemích vedou centrální evidenci v"skytu patogen!. Nap#. ve Finsku evidovali za
t#i roky 77051 záznam! o v"skytu patogen! v mléce od krav s klinickou a subklinickou
mastitidou s nej$ast%j'ím v"skytem Staphylococcus aureus (18,26% a 17,73%). Upozor)ují na
velké regionální a sezonní diference.
V Dánsku je podle informace autor! Cederlöf a kol. uve#ejn%né v listopadu minulého roku od
$ervence 2010 dovoleno nahradit bakteriální kultivaci pro mikrobiologickou diagnostiku
ur$ením patogen! metodou DNA – PCR.
V roce 2012 bylo PCR testování hlá%eno ze 767 dánsk#ch farem. Farmá#i si mohou PCR
testy objednat. Vycházejí prvotn% z klasického údaje o po$tu somatick"ch bun%k. Do jednoho
t"dne odeberou vzorky, které jsou analyzovány pomocí RTPCR. V"sledky zasílají farmá#i do
“Danish Cattle Databáze“, která v"sledky PCR test! registruje.
Poznámka: Jist% Vás zajímají i komer$ní ceny test!. V cizin% nap#.jedna z laborato#í skupiny
„Van Haeringen Group“, zahrnující VHL v Nizozemí, VHP v Belgii a Certagen GmbH v
N%mecku nabízí multiplex DNA test za 32,5 Eura bez DPH.

V)EM CHOVATEL*M (ESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU,
kte#í zareagovali na ná' dopis (na 85 dopis! p#i'lo 34 odpov%dí), a povolili získávat vzorky
mléka od sv"ch krav z LRM, pro molekulárn% genetickou $ást projektu s názvem:”V"zkum,
nové produkty a slu&by pro vytvo#ení centra prevence, detekce a podpory lé$by mastitid”
D*KUJEME
Pracovní skupince Laborato#e AgroGenomiky (LAG) na Mendelu jste tak umo&nili d%lat
v"zkum a nemusí získávat vzorky podobn"mi zp!soby, jako jsou na obrázcích :

Jsme rádi, &e máte zájem o v"zkum, ale odezva na na'e dopisy byla men'í ne& nap#. v Kanad%.
Univerzita v Qubecu oslovila celkem 125 chovatel! a z nich 117 souhlasilo s ú$astí ve
sledování mastitidních patogen!.
Co budeme ve vzorcích mléka z cisteren (tank$) sledovat
V první fázi se zam%#ujeme na detekci DNA naka&liv"ch patogen! tj.:
Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae a Mycoplasma bovis
Pro'
Máme k dispozici multipex DNA test – RTPCR pro spole$nou detekci v'ech t#í uveden"ch
bakterií. Ur$ovat je m!&eme i z mléka zmra&eného nebo konzervovaného nap#. bronopolem,
kter" se pou&ívá ve vzorcích pro KU.
Pokud ve vzorcích n%kter" z patogen! zjistíme ve v%t'ím mno&ství, co nejd#íve Vás budeme
informovat.
Budeme s Vámi konzultovat nap#. mo&nost ur$ení i dal'ích, tzv. enviromentálních
mikroorganism!. Celkem jich m!&eme stanovit 11. Nap#.: u Vámi vybran"ch krav si m!&ete p#i
KU odebrat do zkumavky mléko, zamrazit a poslat po'tou do LAG. V rámci mo&nosti projektu
provedeme pro Vás DNA test.
Kdo vede v"zkum na Mendelu:

Vrtková
Laborato! agrogenomiky
irenav@mendelu.cz
+420 607 753 219
www.lamgen.cz

Zpracováno s podporou projektu MZe +R QJ1210301

