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antibioottijalimat maidossa, kokeelline¡r utaretulehdus

pidetåän puhtaana luonnontuotteena ja .eri laatuun kohdistuu paljon odohrksia. Maidon tulee olla paitsi
hygieenisesti korkealaatuista myös vapaa erilaisista jäämistä. Meijerit testa¡vat sinne hrlevan tankkimaidon ja
sah¡n¡raisesti myös tilatankkeja, sillå pienikin måårå antibioottijä,¿imiä voi håiritå meijeriteollisuudessa juustojen ja
hapanmaitotuotteiden valmistusta.

Oksitetrasykliini on yleisesti eltiinl¿i¿ikinnåsså kåytetty antibiootti, jota kåytetålin myös utaretulehdukse¡r hoitoon. Eri
pyriøan sååtåmåån kansainvålisesti zuurin sallittu jålimåtaso, MRLarvo (maximum residue limit), jolø

oksitetrasykliinille on 100 nglml. Jältrnåtestauksen tavoitteena on, että tilalta ei lahde antibioottia sisåltåvãä maitoa
meijeriin. Ongelmia voi esiintyå silloin, kun on kåyletty OTClliåkitystå, koska måIiräyksien mukaan maito saa sisältåå
oksitetrasykliini¿i korkeintaan 100 nglml, eikti millåå¡r mihobiologisella testimenetelmlillä pyst¡rtä osoittamaan niin pieniå
pitoizuuksia. Lisåksi uta¡etulehduksen aiheuttamat hrlehdusrnuutokset häiritsevåt mikrobiologisen antibioottijäärnåtestin
luotettavaa toimintaa.

Kokeen tarkoih¡ksena oli selvittåå tulehhrneen ja terveen utareneljånneksesn ero siinå, miten paljon ja lcuinka kauan
oksitetrasykliiniä erittyymaitoon lihaksensisåisenkerta-aruroksenjälkeen. Jååmåvalvonnan kannalta tårnå on tårkeå tietåå,
koska on mahdollista, etü¡ la¿keainetta erittyy h¡lehh¡neeseen neljännekseen kauemmin ja suurempina pitoisuuksina kuin
terveeseen neljannekseen. Tarkoitus oli myös selvittåå, miten mikrobiologiset antibioottijalimätestit kåyttiiytyvãt, kun
maitonäytteet otetaan utaretulehdusta sairastavalta lehmåltå ja onko l¿åkevalmisteelle mãårätty varoaika riittävän pitkå.
Lisåksi työn tarkoihtksena oli verrata mikobiologisilla antibioottijãåmãtesteillti saatuja tuloksia kerniallisella
menetelmällti saatuihin hrloksiin ja selvittãå miten zuuria antibioottipitoisuuksia oli vielfi maidossa silloin, kun
mikrobiologinen antibioottijäilrnåtesti antoi negatiivisen testituloksen.

Kuudelle tervelle lypsylehmlille aiheutettiin kokeellinen uta¡etulehdus ruiskuttamalla yhteen utareneljånnekseen E.coli-
endotoksiinia, joka oli eristetty kliinisestå utaretulehduksesta. Kun utaretulehdusoireet ilmenivåt, lehmille annettiin
oksitetrasykliiniä (10 mglkg, Engemycin 100 mg/ml, Intervet) lihaksensis¿iisesti. Utarehrlehduksen aiheuttamia
tulehdusmuutoksia maidossa seurattiin kolmella eri menetelmållå. Soluluvut må¿iritettiin silmlimåtiräsesti Californian
Mastitis testilla (CMD ja tarkemmin solupitoisuus laskettiin laboratoriossa Fossomatic-menetelmållä. Solujen
entsyymiaktiivisuus mäåritettiin NAGaasi-aktiivisuuden perusteella fluorometrisesti. Koe- ja kontrollineljänneksistå sekå
kannumaidosta kerättiin nliytteitä yhteenså kuusi vuorokautta ja verinåytteitå nelja worokautta.

Oksitetrasykliinijäämien osoittamiseen maidosta kåytettiin sekå mikrobiologisia antibioottijälimåtestejå etüi kerniallista
FlPlC-menetel¡näå. Mikrobiologisista antibioottijååmãtesteistå Suomessa on kåytösså Tl0l-testi (Valio, Oy) ja Delvo-SP-
testi (Gist-brocades, Hollanti). Koska antibioottijäåmåtestit eivtit ole riitt¿iv¿in herkkia osoittamaan ltihellå MRl.-arvoa
olevia oksitetrasykliinijåämia, niin varmistustesûausta valen kåytettiin herkkai¡ HPlC-menetelmäã. Seerumin
oksitetrasykliinipitoizuus määritettiin fl uorometrisellli menetelmalla.

Tulehdusmuutokset hliiritsevät milcrobiologisia testejã, koska antibioottipositiivisia testituloksia saatiin, vaikka HPLC-
varmistus osoitti sen, ett¿i maitonåytteissli ei ollut antibiootteja. Mikrobiologiset testit ovat epâherkkiå oksitetrasykliinille.
FlPlC-menetelmåll¿i saatiin yli MRl-arvon (100 nglml) olevia pitoisuuksia silloin, kun mikrobiologiset testit antoivat
antibioottinegatiivisen testituloksen. Myös koeneljtinneksen ja kontrollineljtirureksen väliset erot tulivat esün ja
koeneljäruresten maitonåytteisså oksitetrasykliinin C* oli korkeampi kuin vastaava kontrollineljårureksestå saatu C-o .

Vaikka lehmåkohtaisia eroja oli oksitetrasykliinin erittymisessä maitoon, kliytössti olleelle valmisteelle må&ätty varoaika
oli riittiiv¿i teståttâessa yhden lehmän kannumaitoa.

Utaretulehduksenja antibioottihoidon yhteydesså tulisi pelklistään terveet utareneljännekset llpslüi yhteismaitoon jajãtläit
antibiooteilla hoidett¡n, sairaan neljlirureksen maito pois ka¡numaidosta. Silloin varmistutaan siitii, että varoajan
pälittymisenkllin jälkeen ka¡urumaitoon ei tule antibioottijäämiå tai tulehdustekijöitti. Mikrobiologiset
antibioottijåämätestit eivåt ole riittåvån luotettavia, kun tutkitaan oksitetrasykliinijätimili maidosta ja kun
tutkimuskohte¿na on tulehdusrnaito. Mikrobiologisten testien tulosten varmistamiseksi tarvitaan entistä herkempiå

jotka þkenevät osoittamaan alle MRl-arvojen olevia jååmåtasoja ja johon tulehdusmuutokset eivät
N¿iin voidaan varmistaa kuluttajalle puhdasta ja jäamåvapaata maitoa.
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