
Постановка проблеми. Мастит належить 
до хвороб молочної за-лози. У середньому за-
хворюваність тварин становить до 40%, а в 
окремих госпо-дарствах при недотриманні 
умов ут-римання та годівлі діагностується по-
стійно [1, 2]. З моменту, як було встановлено, 
що сприйнятливість корів до маститів є гене-
тично обумовленою ознакою, у багатьох краї-
нах ведуться наполегливі пошуки морфологіч-
них, імунологічних та імуногенетичних марке-
рів, які асоціюються зі сприйнятливістю або 
стійкістю до даного захворювання [4]. Важли-
вим направленням досліджень в плані розроб-
ки селекційно-генетичних підходів по оздоро-
вленню корів від маститів є вивчення антиге-
нів гістосумісності системи BoLA (Bovine 

limphocyte antigen) у резистентних та хворих 
маститами корів. В останні роки ведуться на-
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У статті наведені результати вивчення експресії антигенів класу I BoLA-системи у корів з 

клінічним і субклінічним проявом маститів, в етіології яких провідну роль відіграють бактерії 

родів Staphylococcus і Streptococcus. З появою молекулярно-генетичних маркерів виникла 

можливість прискорити темпи селекції. Сприйнятливість корів до маститів - генетично 

обумовлена ознака. Це спрямовує зусилля дослідників на пошуки генетичних маркерів 

асоційованих зі стійкістю або схильністю корів до маститу. В останні роки ведуться 

наполегливі пошуки асоціативного зв'язку між антигенами класу I BoLA-системи, алелями гена 

BoLA-DRB3 і наявністю в молоці Staphylococcus aureus і Streptococcus agalactiae, які є головними 

збудниками захворювання молочної залози у корів. 

Бактеріологічне дослідження 180 проб молока від корів української чорно-рябої молочної 

породи з клінічним і субклінічним перебігом маститу дозволило встановити, що при гнійно-

катаральних формах в етіології захворювання на представників родів Streptococcus і 

Staphylococcus припадає понад 52% від усіх виділених збудників. В етіології субклінічних форм 

маститів домінує Streptococcus agalactiae (30,2%). Staphylococcus aureus виділявся менше, але 

частота його виявлення досить значна - 23%.  

При дослідженні характеру розподілу «інформативних» антигенів класу I BoLA-системи у 

корів хворих гнійно-катаральними маститами, в етіології яких провідна роль належить 

Staphylococcus aureus було встановлено, що позитивний вплив на розвиток захворювання 

проявили антигени класу I BoLA-системи W19, A13 і А17. При дослідженні асоціативного зв'язку 

між «інформативними» антигенами та Streptococcus agalactiae встановлено, що вплив на 

розвиток патогенезу мають антигени W2, W15, A6 і A13. 

Мастит, антигени, українська чорно-ряба молочна порода, стафілокок, стрептокок 

полегливі пошуки асоціативного зв'язку між 
антигенами класу І BoLA-системи, алелями 
BoLA-DRB3 та наявністю у молоці 
Staphylococcus aureus і Streptococcus 

agalactiae, що є провідними збудниками захво-
рювання молочної залози у корів [5, 6, 7]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз літературних джерел свідчить, що зв’я-
зки між сприйнятливістю навіть до одного і 
того ж самого захворювання, але у різних по-
рід тварин не носять постійний характер, тоб-
то не мають одного й того ж генетичного мар-
кера, що вірогідно пов’язано з відсутністю ге-
нетичного зчеплення при полігенному успад-
ковуванні хвороб. Одне з перших повідомлень 
було зроблено про те, що корови носії антиге-
ну BoLA А2, були більш стійкі до уражень мо-
лочної залози в порівнянні з носіями BoLA 
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А16. Пізніше встановили позитивну асоціацію 
між антигеном W6 зі сприйнятливістю, а W20 
із стійкістю корів до маститів. Подальші дослі-
дження взаємозв'язку антигенів класу I BoLA-
системи були продовжені на богемській рябій 
породі, а також на помісях богемської рябої, 
червоно-рябої й айширах. У результаті дослі-
джень виявлена позитивна асоціація між анти-
геном класу I А16 і сприйнятливістю до мас-
титів [8]. При дослідженні голштинської чор-
но-рябої худоби встановлено, що у групі тва-
рин хворих на мастит відзначається перевага 
антигенів BoLA W8, W10 і W15 [9]. 

Спільний аналіз імуногенетичних і статусме-
тричних показників при вивчені антигенів гі-
стосумісності у здорових та хворих на мастити 
корів костромської породи дозволив нам вияви-
ти асоціативний зв'язок із сприйнятливістю до 
захворювань молочної залози BoLA-антигенів 
A3, А15, W10 і W31 і з резистентністю – анти-
генів W8 і W19 [3]. 

За повідомленням ряду авторів [10, 11] ста-
філококи, які беруть участь у розвитку масти-
тів, є різні, як у видовому складі, так і за сту-
пенем патогенності. Більшістю дослідників 
найбільш патогенними з стафілококів визна-
ний коагулазопозитивний Staphylococcus 

aureus. У огляді [13] проведено узагальнене 
дослідження щодо виявлення зв’язків між але-
лями класу І BoLA-системи і маститами. Вияв-
лені зв’язки між антигенами А14 (А8) та А11 і 
зниженням кількості соматичних клітин у мо-
лоці для корів голштинської породи. Аналогіч-
ні асоціації проявлені для алелів А11 та А12 
(А30) у датської худоби. Навпаки, алелі А21 та 
А26 зв’язані зі збільшенням SCC. У датської 
худоби виявлено сприятливий вплив алелів 
А19 та несприятливий A10 (W50) і А31 на бак-
теріальні інфекції вимені корів [13].  

Незважаючи на значну кількість експериме-
нтальних даних для виявлення асоціативних 
зв’язків між антигенами гістосумісності і збуд-
никами інтрамамарних інфекцій подібні дослі-
дження в Україні не проводились. Тому актуа-
льним є знаходження аналогічних асоціацій 
для вітчизняних порід.  

Мета дослідження: виділити та ідентифі-
кувати збудників маститів при клінічному і 
субклінічному їх перебігові, дослідити анти-
генний спектр класу І головного комплексу 

гістосумісності у корів, в етіології маститів 
яких переважають Staphylococcus aureus і 
Streptococcus agalactiae та виявити наявність 
асоціативних зв’язків між згаданими вище 
збудниками і антигенами гістосумісності для 
корів української чорно-рябої молочної поро-
ди. 

Матеріал і методи досліджень. Для визна-
чення етіології маститів від хворих корів одра-
зу після доїння відбирали молоко у стерильні 
пробірки, при гнійно-катаральному маститі 
відбирали у стерильний посуд виділення з хво-
рої чверті. Перед забором дійки вимені оброб-
ляли 70% спиртом. Патологічний матеріал ста-
вили в термос із льодом і досліджували не піз-
ніше, ніж через дві години після відбору проб.  

Виділення та ідентифікацію стафілококів 
проводили відповідно до методичних рекомен-
дацій [14]. Для ідентифікації Staphylococcus 

aureus основним тестом була реакція коагуляції 
плазми (РКП), допоміжними – визначення ле-
цитовітелазної активності (ЛВА), анаеробна 
ферментація маніту (АФМ) і проба на ДНК-азу. 
Для ідентифікації Staphylococcus epidermidis 

основними тестами являлися РКП, ЛВА, фос-
фатаза; допоміжними – при диференціації з 
Staph. aureus: АФМ і ДНК-аза; при диференціа-
ції з Staph. saprophyticus – окислення маніту 
(ОМ) і ферментація глюкози на середовищі з 
індикатором ВР (ФГВР). Для ідентифікації 
Staphylococcus saprophyticus основними теста-
ми були РКП, ЛВА, фосфатаза; допоміжними – 
при диференціації з Staphylococcus epidermidis: 
ОМ і ФГВР, при диференціації з мікрококами: 
реакція Фогес-Проскауера. 

Виділення та ідентифікацію стрептококів 
було проведено відповідно до методичних ре-
комендацій [15]. Для виділення культур стреп-
тококів посіви проводили в селективний буль-
йон, який інгібує ріст сторонньої мікрофлори і, 
в якому створені оптимальні умови для вибір-
кового виділення стрептококів групи В (СГВ) 
[16].  

Основними тестами для біохімічної іденти-
фікації СГВ являлися: САМР-тест, гідроліз гі-
пурата натрію.  

Ідентифікація антигенів класу 1 BoLA-
системи проводилася стандартним двоступе-
невим мікроцитотоксичним тестом за 
Kissmeyer-Nielsen у модифікації для великої 
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рогатої худоби (Cardwell та ін.,1977; А.Р. Сле-
пченко, Б.З. Іткін, 1979). Аналізу піддавалися 
32 серологічно обумовлених антигени гістосу-
місності BoLA-системи класу I.  

Результати досліджень та їх обговорення. 
Проведено бактеріологічне дослідження 180 
проб молока від корів з клінічним і субклініч-
ним перебігом маститу.  

Було виявлено, що при гнійно-
катаральному маститі (табл. 1) золотистий ста-
філокок виділяється майже у кожної третьої 
тварини (34,4%).  

Агалактійний стрептокок виділявся в два 
рази рідше (17,8%). Staphylococcus epidermidis, 
Staphylococcus saprophyticus і Streptococcus 

pyogenes виділялися лише як супутня мікро-
флора в асоціаціях з Staphylococcus aureus або 
з Streptococcus agalactiae. Поєднання в одній 
пробі Staphylococcus aureus і Streptococcus 

agalactiae в наших дослідженнях спостерігало-
ся лише в 7,4% (в 5-ти пробах). Таким чином, 
при гнійно-катаральному маститі в етіології 
маститів на долю представників родів 
Streptococcus і Staphylococcus припадає понад 
52% від усіх виділених збудників маститу. Ін-
ші 14,4% збудників не ідентифікувались.  

При вивченні етіології субклінічних форм 
маститів отримані наступні результати (табл. 
2). 

Для даної форми перебігу маститів в наших 
дослідженнях виявлено, що в етіології домінує 
Streptococcus agalactiae (30,2%). 

Staphylococcus aureus виділявся у меншій мірі, 
але частота його виявлення досить значна – 
23,0%. Як монокультура золотистий стафіло-
кок виділявся в 19%, агалактійний стрептокок 
у 24% випадків.  

В 11 пробах (8,7%) як монокультура було 
виявлено Streptococcus pyogenes. У 11,1% від 
усієї кількості мікроорганізмів було виділено 
мікробні асоціації Staphylococcus epidermidis, 
Streptococcus agalactiae. Отже, більшість випа-
дків ураження молочної залози (53,2%) припа-
дає на мастити мікробної етіології, збудника-
ми яких є Staphylococcus aureus і Streptococcus 

agalactiae. В 7 пробах (6,2%) патогенних мік-
роорганізмів не виявлено. Причиною цього 
факту може бути мікрофлора, яка не росте на 
живильних середовищах, які ми використову-
вали (мікоплазми тощо) і те, що у виникненні 
маститів окрім мікробних чинників, є й інші 
[10].  

Таким чином у розвитку маститів як з кліні-
чним, так і з субклінічним перебігом, за ре-
зультатами наших досліджень, етіологічна 
роль належить переважно Staphylococcus 
aureus і Streptococcus agalactiae. 

Для виявлення асоціативного зв’язку між 
збудником маститу та антигенами гістосуміс-
ності було сформовано дві групи корів. В пер-
шу групу увійшли тварини, у яких провідну 
роль в етіології маститу займає Staphylococcus 

aureus (n = 31), в другу – Streptococcus 

agalactiae (n = 16). 
Результати дослідження показали, що у пе-
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Таблиця 1. Частота виділення представників Streptococcus і Staphylococcus при гнійно-
катаральному маститі 

Показники 
Виділенні мікроорганізми 

кількість % 

Всього досліджено проб 68 - 

Кількість проб, в яких виявлені збудники інфекції 68 100,0 

Всього виявлених мікроорганізмів, в тому числі: 90 - 

Staphylococcus aureus 31 34,4 

Staphylococcus epidermidis 12 13,3 

Staphylococcus saprophyticus 5 5,6 

Streptococcus agalactiae 16 17,8 

Streptococcus pyogenes 13 14,4 
Інші 13 14,4 
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ршій групі тварин найчастіше виявлялися ан-
тигени і контролюючі їх гени класу І BoLA-
системи: W8, А11 та А19 (f = 0,419). Найменше 
визначалися антигени W10, А6 (f = 0,065), W14 
і А7 (f = 0,097).  

Аналогічні дослідження були проведені у 
групах тварин хворих гнійно-катаральним ма-
ститом, провідна роль у виникненні яких нале-
жала стрептококам. В цій групі тварин найчас-
тіше визначалися антигени W8 (f = 0,5), W19, 
А11, А15, А19 і А22 (f = 0,375); найрідше – 
W10, W14, А6, А7, А8 (f = 0,063). Ми не вияви-

ли достовірної різниці за частотою виділення 
антигенів гістосумісності у корів, в етіології за-
хворювання яких провідна роль належала 
Staphylococcus aureus та Streptococcus 

agalactiae.  

В попередніх наших дослідженнях було вияв-
лено «інформативні» антигени гістосумісності, 
які асоціюють з сприйнятливістю і резистентніс-
тю до маститів. У корів української чорно-
рябої молочної породи антигени BoLA-А W2 
(RR=6,38), W6 (RR=3,67), W31 (RR=2,31), 
W19 (RR=2,17), W15 (RR = 2,05) і A13 (RR = 
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Таблиця 3. Експресія «інформативних» антигенів класу І BoLA-системи у корів хворих 
гнійно-катаральними маститами, в етіології яких провідна роль належить 
Staphylococcus aureus  

Показники 
Виділенні мікроорганізми 

кількість % 

Всього досліджено проб 112 100 

Кількість проб в яких виявлені збудники інфекції 105 93,8 

Всього виявлених мікроорганізмів, в тому числі: 126 - 

Staphylococcus aureus 29 23,0 

Staphylococcus epidermidis 14 11,1 

Staphylococcus saprophyticus 9 7,1 

Streptococcus agalactiae 38 30,2 

Streptococcus pyogenes 11 8,7 

Інші 25 19,8 

Таблиця 2. Частота виділення представників Streptococcus і Staphylococcus при 
субклінічному маститі  

Антигени 

BoLA 

Кількість проб (n = 68) Staphylococcus aureus (n = 31) 

f Мр f1 f2 χ2 ІR 

W2 0,368 0,049 0,323 0,405 0,498 0,698 
W6 0,324 0,046 0,323 0,324 0,0 0,992 

W15 0,294 0,044 0,226 0,351 1,28 0,538 
W19 0,485 0,055 0,387 0,568 2,19 -2,08 
A13 0,441 0,053 0,323 0,541 3,25 -2,47 
W31 0,235 0,04 0,194 0,270 0,552 0,648 
A6 0,147 0,032 0,065 0,216 3,09 -4,0 

A17 0,235 0,04 0,161 0,297 1,73 -2,2 

f1 – частота експресії антигену в групі хворих гнійно-катаральними маститами корів, в етіології яких провідна 
роль належить Staphylococcus aureus  
f2 – частота експресії антигену в групі хворих маститами корів, в етіології яких провідна роль належить іншим 
мікроорганізмам 
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2,32) проявляють зв'язок із захворюванням. 
Антигени А17 (RR=-2,88) і A6 (RR = -2,32) 
асоціюються з резистентністю. 

При дослідженні характеру розподілу 
«інформативних» антигенів класу І BoLA-
системи у корів хворих гнійно-катаральними 
маститами, в етіології яких провідна роль на-
лежить Staphylococcus aureus (табл. 3) було 
встановлено, що за показником відносного про-
яву (ІR), який визначає асоціативність зв’язку 
в парі антиген-збудник позитивний вплив на 
розвиток патогенезу проявили антигени W19 
(ІR = -2,08), A6 (ІR = -4,0), A13 (ІR = -2,47) та 
А17 (ІR = -2,2). 

Практично, подібні результати ми отримали 
при дослідженні асоціативного зв’язку між 
інформативними антигенами класу І BoLA-
системи і Streptococcus agalactiae (табл. 4).  

В даній групі тварин за показником віднос-
ного прояву вплив на розвиток патогенезу 
проявили W2 (ІR = -2,03), W15 (ІR = -2,1), A6 
(ІR = -3,14) та A13 (ІR = -2,037). Отримані ре-
зультати також не мають статистично встанов-
леної достовірності. 

Висновки та перспективи подальших 
розробок. Отже, при гнійно-катаральному ма-
ститі Staphylococcus aureus виділяється майже 
у кожної третьої тварини (34,4%). 
Streptococcus agalactiae зустрічається в два 
рази рідше (17,8%). Staphylococcus epidermidis, 

Staphylococcus saprophyticus і Streptococcus 

pyogenes виділялися лише як супутня мікро-
флора в асоціаціях з Staphylococcus aureus або 

з Streptococcus agalactiae. 
Достовірної різниці між експресією антиге-

нів класу І BoLA-системи та видом збудника 
інтрамамарної інфекції за результатами наших 
досліджень не виявлено.  

В останні роки науковцями інтенсивно до-
сліджуються в якості імуногенетичних марке-
рів щодо стійкості до маститів алелі гена 
DRB3. Виявлена асоціація обумовлена тим, що 
продукт гена BoLA-DRB3 безпосередньо бере 
участь у зв'язуванні чужорідних антигенів і 
обумовлює специфічність імунної відповіді. 
Ведуться наполегливі пошуки зв’язку алелів да-
ного гена з маститами, обумовленими Staphylo-
coccus aureus, Streptococcus та E. сoli. в тому чи-
слі й авторами даної статті.  

Науково-технічний бюлетень  
НДЦ біобезпеки та  екологічного контролю ресурсів АПК 

Т.3.№3, 2015 

Таблиця 4. Експресія «інформативних» антигенів класу І BoLA-системи у корів хворих 
гнійно-катаральними маститами, в етіології яких провідна роль належить 
Streptococcus agalactiae  

 f1 – частота експресії антигену в групі хворих гнійно-катаральними маститами корів, в етіології яких провідна 
роль належить Streptococcus agalactiae  

f2 – частота експресії антигену в групі хворих маститами корів, в етіології яких провідна роль належить іншим 
мікроорганізмам 

Антигени 

BoLA 

Кількість проб (n = 68) Streptococcus agalactiae (n = 16) 

f Мр f1 f2 χ2 ІR 

W2 0,368 0,049 0,25 0,404 1,24 -2,03 
W6 0,324 0,046 0,313 0,327 0,012 0,936 

W15 0,294 0,044 0,188 0,327 1,15 -2,1 
W19 0,485 0,055 0,063 0,212 1,87 0,556 
A13 0,441 0,053 0,313 0,481 1,41 -2,037 
W31 0,235 0,04 0,25 0,231 0,025 1,11 
A6 0,147 0,032 0,063 0,173 1,19 -3,14 

A17 0,235 0,04 0,188 0,25 0,266 0,692 
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ВЫЯВЛЕНИЕ АНТИГЕНОВ КЛАССА I BOLA-СИСТЕМЫ У КОРОВ  
С РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИЕЙ МАСТИТОВ 

Супрович Т.М. 

Подольский государственный аграрно-технический университет, г. Каменец-Подольский 

Приведены результаты изучения экспрессии антигенов класса I BoLA-системы у коров с кли-

ническим и субклиническим проявлением маститов, в этиологии которых ведущую роль играют 

бактерии родов Staphylococcus и Streptococcus. С появлением молекулярно-генетических марке-

ров возникла возможность ускорить темпы селекции. Известно, что восприимчивость коров к 

маститам - генетически обусловленная признак. Это направляет усилия исследователей на по-

иски генетических маркеров, ассоциированных с устойчивостью или склонностью коров к мас-
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титам. В последние годы ведутся упорные поиски ассоциативной связи между антигенами 

класса I BoLA-системы, аллелями гена BoLA-DRB3 и наличием в молоке Staphylococcus aureus и 

Streptococcus agalactiae, которые являются главными возбудителями заболевания молочной же-

лезы у коров. 

Проведено бактериологическое исследование 180 проб молока от коров украинской черно-

пестрой молочной породы с клиническим и субклиническим течением мастита. При гнойно-

катаральных формах в этиологии маститов на долю представителей родов Streptococcus и 

Staphylococcus приходится более 52% от всех выделенных возбудителей. При изучении этиологии 

субклинических форм маститов обнаружено, что доминирует Streptococcus agalactiae (30,2%). 

Staphylococcus aureus выделялся в меньшей степени, но частота его выявления достаточно зна-

чительна - 23%.  

При исследовании характера распределения «информативных» антигенов класса I BoLA-

системы у коров больных гнойно-катаральными маститами, в этиологии которых ведущая роль 

принадлежит Staphylococcus aureus было установлено, что положительное влияние на развитие 

заболевания проявили антигены W19, A13 и А17. При исследовании ассоциативной связи между 

информативными антигенами класса I BoLA-системы и Streptococcus agalactiae установлено, 

что влияние на развитие патогенеза имеют антигены W2, W15, A6 и A13 

Мастит, антигены, украинская черно-пестрая молочная порода, стафилококк, стрепто-

кокк 
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DETECTION OF ANTIGENS I CLASS BOLA-SYSTEM COWS WITH MASTITIS 
DIFFERENT ETIOLOGIES 

T. Suprovych  
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In article, there are results of the study of antigen expression I BoLA-class system in cows with clini-

cal and subclinical mastitis manifestation, in the etiology of which the leading role-played by bacteria of 

the genus Staphylococcus and Streptococcus. With the advent of molecular genetic markers, it became 

possible to speed up selection. The susceptibility of cows to mastitis is genetic trait. It directs the efforts 

of researchers in search of genetic markers associated with the resistance or susceptibility cows to mas-

titis. Scientists are searching for persistent association between antigens class I BoLA-system, between 

alleles BoLA-DRB3 gene and the presence in the milk of Staphylococcus aureus and Streptococcus aga-

lactiae, which are the main agents of breast disease in cows. 

Bacteriological research conducted 180 milk samples from cows Ukrainian black-pied dairy cattle 

with clinical and subclinical mastitis. When the shapes of purulent-catarrhal mastitis, in the etiology of 

proportion of members of the genus Streptococcus and Staphylococcus is more than 52% of all identi-

fied pathogensIn the study of the etiology of subclinical mastitis found that dominates Streptococcus 

agalactiae (30,2%). Staphylococcus aureus was allocated to a lesser extent, but the frequency of its de-

tection is significant enough – 23%.  

In our previous studies, it was found antigens "informative" histocompatibilities that are associated 

with sensitivity and resistance to mastitis. Cows Ukrainian black-pied dairy breed have BoLA-A anti-

gens W2 (RR = 6,38), W6 (RR = 3,67), W31 (RR = 2,31), W19 (RR = 2,17), W15 (RR = 2,05) and A13 

(RR = 2,32) showing the relationship with disease. Two antigens A17 (RR = -2,88) and A6 (RR = -2,32) 

had to associated with resistance to mastitis. Was study of the character of the distribution of 

"information" antigens I BoLA-class system of cows sick purulent catarrhal mastitis, the etiology of 

which the leading role belongs to Staphylococcus aureus. Positively influence the development of dis-

ease antigens W19, A13 and A17. In the study of the association between "information" antigens and 

Streptococcus agalactiae found that, the impact on the development of pathogenesis have antigens W2, 

W15, A6 and A13 

Mastitis, antigen, Ukrainian black-pied dairy breed, staphylococcus, streptococcus 
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