
A M. KIR. ÁLLATORVOSI FŐISKOLA TEJHYGIÉNEI LABORATÓRIUMÁBÓL (VEZETŐ: DR. FETTICK OTTÓ C. NY. R. TANÁR)A TEJBEN E L Ő F O R D U L Ó  F E H É R V É R S E J T E K ,  V A L A M IN T  A Z O K  B I O L Ó G I A I  ÉS K Ó R T A N I  J E L E N T Ő S É G E
K Ü LÖ N LE N Y O M A TA  KÖZLEM ÉN YEK A Z Ö SSZEH ASO N LÍTÓ  ÉLET- ÉS K Ó R TA N  KÖRÉBŐL X X III. KÖTET, 5 .- 6 . FÜZETÉBŐL

AUS DEM MILCHHYGIENISCHEN LABORATORIUM DER K. UNG. TIERÄRZTL. HOCHSCHULE IN BUDAPEST. (VORSTAND: PROF. DR. OTTO FETTICK)DIE IN DER M ILCH  VO R K O M M E N D EN  W E ISSE N  B L U T Z E L L E N ,  SOWIE DEREN BIOLOGISCHE U N D  P A T H O L O G IS C H E  B E D E U T U N G

Á LLA TO R VO SD O K TO R I ÉRTEKEZÉS K IV O N A T A
IR T A  :WIRTH KÁROLYÁLLATORVOS

A U S Z U G  A U S DER IN A U G U RA LD ISSERT A T IO N
V O NKARL WIRTHDIPL. TIERARZT

B U D A P E ST"P Á T R IA "  IR O D A LM I V Á L L A L A T  ÉS N Y O M D A I R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G19 2 9



JELEN DOLGOZATOT A M. KIR. ÁLLATORVOSI FŐISKOLA TANÁRI KARA AZ 1929. ÉVI ÁPRILIS HÓ12-é n  t a r t o t t  ü l é s é b e n  d r . f e t t ic k  o t t óC. NY. R. TANÁR BÍRÁLATA ALAPJÁN DOKTORI ÉRTEKEZÉSÜL ELFOGADTA



A  m. kir. állatorvosi főiskola tejhygiénei laboratóriumából.(Vezető : Dr. Fettick Ottó c. ny. r. tanár.)
A tejben előforduló fehérvérsejtek, 

valamint azok biológiai és kórtani jelentősége,Allatorvosdoktori értekezés kivonata, írta: Wirth Károly állatorvos.A  normális tej üledékét vizsgálva, abban legnagyobb mennyiségben hámsejteket és hámsejttöredéket találunk. A  hámsejtek nagyobb része a tejmirígyből származó alveolarishám és csak kisebb részét alkotják fejés közben a tejmírígy bőréről dörzsölés következtében levált, lapos hámsejtek. Találunk továbbá egyneműen festődő és rétegezettséget mutató rögöket, melyek nagyon hasonlítanak az egyéb szervekben található corpora amylaceákhoz. Az üledék többi részét a vérből származó sejtes elemek teszik. Ezek javarészt fehérvérsejtek és csak kisebb számmal vörösvérsejtek. Ide számíthatjuk mint alakelemet, a zsírcseppeket is.Dolgozatom lényeges része a fehérvérsejtek vizsgálata volt, azért itt e helyen csak ezeknek az ismertetésére térek ki.
A  leukocyták eredete és szerepük.Régebben egyes szerzők azt állították, hogy a tej sejttartalma teljes egészében a vérből származik, vagyis kizárólag véralakelemeket tartalmaz. Más szerzők véleménye szerint a tejmirígy sejttartalma kizárólag hámeredetű s a tejben rendes körülmények között vérből származó sejtek nem fordulnak elő. Ma az a vélemény, hogy az alakelemek egy része hámeredetű, másik része pedig a vérből származik.A tejalakelemek hámeredete mellett bizonyít az a körülmény, hogy olyan szervben, mint amilyen a tejmirígy, mely állandó elhasználásnak van kitéve, azaz működése közben a mirigyállomány állandóan ellökődik és újra képződik, szükségszerűen kell, hogy legyen a váladékában ebből a sejtes elemből.E  hámsejtek közül a degeneráltak mozdulatlanok és jórészt mint törmelék kerülnek a tejbe, míg azok, melyek sértetlenül válnak le és így még életképesek, azoknak kisfokú mozgása lehetséges. Hogy ez a mozgás valóban van-e, arra ezen sejtek élettani körülményeiből következtetni lehet, sőt Henneberg mint saját észleletét közli, hogy látta ezeknek a mozgását.
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A .!e“ kocyták a teJben normális viszonyok között, rendszerint elő sejtek activak, ameobaszerű mozgásuk van, a tejben állandóan megtalálhatok, de mennyiségük változik.A tej mirigy szövettani felépítése alapján arra lehet következtetni hogy a membrana capillarist körülvevő vénahálózatból, e vékony hártyán át, az átszűrődő folyadék a fehérvérsejteket átsodorja de lenetseges a fehérvérsejtek activ bevándorlása is az alveolusok lumenébe minek különösen fertőzés és retentio esetében van jelentősége. A  mirígy- lobulusok^ körül azonban nemcsak vénás, hanem nyirokeres hálózat is van s így a fehérvérsejtek innen is származhatnak. Ha a tejben levő sejtele számszerű arányát nézzük, úgy azt találjuk, hogy a neutrophil es az eosinophil polynuklearis leukoeyták aránya közelebb áll a verben levő, a lymphocyták aránya pedig a nyirokerekben levő sejtek aranyához (1. V I. sz. i ) .  így fel kell tételeznünk, hogy a leukoeyták nagy részé közvetlen a vérből, a lymphocyták pedig a nyirokerekből szármáznák^ bár lehetséges, mindkét féle fehérvérsejtek úgy hae- matogen, mint lymphogen származása.
Ramier szerint a fehérvérsejt egy egysejtű mirigy, mely a fermen- tumok minden fajtáját ki tudja termelni s ami a mi szempontunkból fontos, lipazet, zsírbontó fermentumot is termel. A  fehérvérsejtek mint a szervezet ^legkisebb emésztőszervei szerepelnek s így a fehérje’ továbbá zsírnemű anyagok szétbontására és ezeknek elszállítására is kepeset Az emésztés történhet olyan módon, hogy a termelt fermentum segítségévéi megemésztett anyagokat a sejt absorbeálja, de lehetséges az is, hogy pseudopodiumokkal az emésztendő anyagot körülveszi s az így bekebelezett táplálékot emészti meg, ha ezen anyag a szétbontásra nem alkalmas, akkor a szervezetnek olyan helyére szállítja no. az már ennek ártalmára nem lehet. A  fehérvérsejteknek ezt a tevékenységét főleg a granulocyták fejtik ki. A  fehérvérsejtek fehérje- emesztokepességét H . Rulot mutatta ki. Nevezett szerző kísérleteiben íeherversejtet és íibrint tartalmazó oldatban peptonokat talált ha ^távolítottá _ a fehérvérsejteket, oldódás nem jött létre. A tejben cytosis0 6 fajta tünemények nem ismeretesek, csak kizárólag a phago-A  phagoeytosisnak a tejben kétféle szerepét figyeltem meg még pedig retentionál és fertőzésnél. Ha az elválasztott tej nem ürülhet ki akkor a felhalmozódó tej nemcsak hogy a további tejtermelést akadályozza, hanem a szervezetre nézve mint idegen anyag szerepel melyet a szervezet mielőbb eltávolítani iparkodik. A  vízben oldódó anyagok egyszerűen felszívódnak (a felszívódó nagy cukormennyiség miatt ilyenkor tejcukorvizelés jelentkezik), a nem oldódó zsírcseppek eltávolítására pedig activ úton fehérvérsejtek vándorolnak ki, melyek azután bekebelezik a zsírcseppeket. Az ilyen fehérvérsejtek jellegzetes iTialnaalakot mutatnak és alkotják a kolostrumtesteket. A  föccstejnél a kolostrumtestek ugyanilyen módon keletkeznek, a különbség csak az, hogy a szülés előtt meginduló tejelválasztás alkalmával (kitőgyelés)



5képződő tej nem ürül ki s így a kolostrum, mint a rententio egy speciális esete szerepel. Fertőzés esetén a tejmirígy védekezőképessége egyedül a fehérvérsejtekre van utalva. A bacteriuminvasio esetén az alveolusok lumenébe kerülő leukocyták részint fermentek, részint phagocytosis útján pusztítják az idegen csirákat, sokszor a phagocytált bacteriumot a fehérvérsejt belsejében meg is lehet találni.A  fehérvérsejteket a tejben legelőször Stokes vizsgálta. Ő volt az első, aki felhívta az állatorvosok figyelmét a tejben lévő sejtekre. Ő a fehérvérsejtet genysejtnek nézte s ő utána e sejteknek a jelenlétét egyideig a gyulladás jelének tekintették, a további kutatók csakhamar észrevették, hogy az egészséges tej is tartalmaz kisebb-nagyobb számban fehérvérsejtet.A tejben a fehérvérsejtek előfordulása tisztán physiologiás jelenség. Emellett szól, hogy normális körülmények között egyéb szervekben is előfordulnak fehérvérsejtek. (Hogy más szervek lumenében is előfordulnak fehérvérsejtek, azt bizonyítja G. Marchal vizsgálata, aki szerint a fehérvérsejtek diapedesis útján bejutnak a gyomorba s ott zsíremésztést végeznek.)A tejmirígy hysto.logiai vizsgálata alapján kitűnik, hogy normális körülmények között az acinusokat körülvevő kötőszövetben bőségesen találunk fehérvérsejteket. Ismerve az ameobaszerű mozgásukat, feltételezhető, hogy a mirigyszövet lumenébe is bejutnak. Ezenkívül a fehérvérsejtek nagyobb számban való jelenlétét elősegíti az a körülmény is, hogy a tej mirigyen igen nagymennyiségű vér áramlik állandóan át s hozzájárul ezen sejteknek a tejmirígyben való szaporításához a nyirokérrendszernek a sajátos, sűrű hálózatos felépítése is.Mindezek indokolttá tették a tej sejtjeinek úgy qualitativ, mint quantitativ vizsgálatát.A vizsgálat céljára szolgáló tejet a következő módon vesszük: a tőgyet előzetesen szappanos vízzel kell lemosni, majd száraz ruhával le kell törölni. A tejmintát tisztára mosott üvegekbe fogjuk fel. A  tejminta mikroszkópos vizsgálata előtt a tej külső tulajdonságait vizsgáljuk, hogy a vizsgálat végén ezt is figyelembe vehessük. A  tejmintát lehetőleg nemsokára a kifejés után kell megvizsgálni, még mielőtt a zsír kiválik, mert ez magával ragadja a sejtes elemek egy részét.A  frissen fejt tejet összekeverés után üvegcsőben centrifugáljuk, előbb azonban 45—50 fokra melegítjük fel és ezzel meggátoljuk a fehérvérsejteknek a zsírcseppekhez való odatapadását, minek következtében a centrifugáláskor kapott üledékben az összes sejtek bentfoglaltatnak. A nyert üledékről a soványtejet és a kivált zsírt leöntjük és négyszer annyi vízzel felhígítjuk, majd jól összekeverjük, hogy a fehérvérsejtek egyenletesen legyenek elosztva.Az egész eljárásnál a tisztaságra ügyelni kell, nehogy az esetleges szennyeződés zavarja a vizsgálatot.A  vizsgálandó folyadékból egy cseppet teszünk a tárgylemezre, ezt a fedőlemez szélével szétterítjük és a levegőn megszárítjuk. Hogy
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a vizsgálat eredményes legyen, szükséges, hogy a sejtek vékony rétegbe legyenek szétterítve. Majd egy rész aether és két rész abszolutalkohollal zsírtalanítjuk a levegőn megszáradt praeparatumot.Festés M ay— Grünwald-keverékkel és Giemsa-oldattal történik egymást követőleg. Az első főleg áz acidophil és neutrophil poly- nuklearis elemeket festi meg, míg a másik a magokat. Először M ay—  
Grünwald-oldattal festünk, pár csepp festéket öntünk a lemezre, melyet rövid állás után destillált vízzel lemosunk. Utána Giemsa- oldattal festünk s szintén leöblítjük a praeparatumot. A  vizsgálatot immersiós lencsével végezzük.A  tejet célszerű tőgynegyedenkint vizsgálni, mert amint tapasztaltuk, a sejttartalom tőgynegyedenkint változik, sőt a nap különböző szakában fejt tej sejttartalma is változó, anélkül, hogy ennek különösebb magyarázatát lehetne adni (1. V I. sz. t ) .A  sejttartalom aszerint is változik, hogy az állat bőtejelő-e, mert sok'tejet elválasztó tehén tejében a sejttartalom jobban fel van hígítva, úgyhogy a sejttaríalom növekedése vagy a laktáció végét vagy á tejmirígy megbetegedését jelenti.Qualitativ vizsgálatnál abból kell kiindulni, hogy a tejmirígynek physiologiás állapotában, úgyszintén pathologiás elváltozások egyes eseteiben más és más sejteket tartalmaz. Hogy pathologiás tejet felismerjük, ahhoz ismerni kell a normális tejet s annak physiologiás változásait, hogy ezen állapotokat a pathologiás állapotokkal összehasonlíthassuk.A lactatio vége felé az alveolaris hám megszaporodik, ezen hámsejteket igen könnyen össze lehet téveszteni a" leukocytákkal. Ezekre az alveolaris hámsejtekre jellemző, hogy a magjuk bár rendszerint többíebenyes, a lebenyek nincsenek chromatinszálakkal összekötve, mint a leukocytáknál. Továbbá, hogy a protoplasmájukban kis vacuolák láthatók. Ha az elapadás pathologiás változásnak az eredménye, akkor a neutrophil polynukleáris leukocyták megszaporodnak.A fehérvérsejteket, melyek a teimirígyben megjelennek, két nagy csoportra lehet osztani, úgymint monocytákra és granulocytákra.A  monocyták ismét kétfélék, lymphocyták, továbbá nagy és kis mononuklearis elemek.A  lymphocyták 3—8 mikron átmérőjűék, kevés plasmából és ennek majdnem az egész belsejét kitöltő nagy, hólyagalakú magból állanak, a sejtmag chromatinban gazdag. Teljesen azonosak a vérplasmában előfordulókkal.A  mononuklearisokat 3 csoportra osztjuk.Kis mononuklearis sejtek.Nagy mononuklearis sejtek.Nagy mononuklearisok zsírral megrakodva (kolostrumtest).A  rendes mononuklearis 9— 12 mikron átmérőjű, magjuk kerek, ovális vagy szögletes, igen kevés protoplasmába beágyazva.



7A nagy mononuklearis fehérvérsejteknek nagy, excentrikusán helyeződő magjuk van, melyben sokszor kerékküllőre emlékeztető rajzolatot lehet látni. A  mag erősen festődik, szemben a világos proto- plasmával.A zsírral megrakodott nagy mononuklearisok teljesen azonosak az előbb leírt fehérvérsejtekkel, csak az az eltérés, hogy phagocytosis által  ̂zsírcseppeket kebeleznek be, miáltal egyenetlen, szederalakú külsejük lesz. A zsírcseppek, mint testetlen kerek képletek mutatkoznak a praeparatumokban. A zsírcseppek a magra nyomást gyakorolnak, ez emiatt a sejt szélére szorul, sokszor deformálódik, sőt tönkre is mehet. Ebben az utolsó stádiumban adták a „kolostrumtest“  nevet ezeknek a fehérvérsejteknek.A granulatiós alakok, melyeket egyes szerzők mint leukocytákat említenek meg, három csoportra oszthatók, úgymint eosinophil (acidophil), neutrophil és basophil granulatiós elemek. Ide sorozhatok még a hízósejtek, melyek azonban a tejben nem fordulnak elő.A  neutrophil polynuklearis leukocyták kerekek, 10— 12 mikron átmérővel, a plasmájuk színtelen (a különböző festékeket nem veszik fel), benne granulatio látható. E sejteket könnyen felismerni a sötéten festődő, nagy polymorph magjukról. A  magok lehetnek kerek, karélyos, többlebenyes alakúak, mely lebenyeket finom chromatinszálak kötnek ' egymáshoz, melyek rendszerint csak úgy láthatók, ha a mikrométercsavart mozgatjuk, amikor is a különböző mélységben levő chromatin- szálakat is meg lehet látni.Az eosinophil granulatiós polynuklearisok 9— 12 mikron átmérőjű, kerek sejtek. A magjuk sötéten festődik, ovális vesealakú vagy kettéosztott, néha az alakjuk hasonló a neutrophilokéhoz. A  tejben lévő eosinophil-sejtek könnyen széttöredeznek, erre vall, hogy készítményekben gyakran láthatók töredékeik, eosinophil színeződésű granulák.A  további vizsgálatokhoz szükséges, hogy megállapítsuk az összefüggést a tej fehérvérsejtképe és a vér fehérvérsejtképe között. A  tej fehérvérsejtképe jól észrevehetően eltér a vérképtől, annál is inkább, mivel a vérkép állandó s a tej fehérvérsejtképe már tőgynegyedenkint is változik (Bourgeois vizsgálatai, 1. V I. sz. táblázat). Ettől a megállapítástól eltekintve, a legnagyobb különbség a lymphocytákban van, melyeknek aránya észrevehetően nagyobb a tejben, mint a vérben, ami azzal magyarázható, hogy a tejmirígy nyirokeres apparátusa jóval fejlettebb, mint az egyéb szerveké s továbbá, hogy itt nemcsak szűrés útján idejutott sejt van, hanem a szervezet védőberendezése által mozgósított fehérvérsejtek activ úton idevándorolnak.A rendes tej sejtüledékében a fehérvérsejteknek kb. egyharmadát lymphocyták alkotják (36%), a neutrophil polynuklearis leukocyták közül látóterenkint körülbelül kettő szokott előfordulni, ami megfelel az üledék másik felének (44%), a többi alakelemet a mononuklearis és az eosinophil leukocyták teszik (1. I— II. sz. táblázat). Eltérőek



a viszonyok a kolostrumtejben, hol a kolostrumtestek és a poly- nukleans leukocyták vannak nagyobb számban (75%) ellentétben a lymphoeyták kis számával (10%), később az előbbiek’ fokozatosan eltűnnek s az utóbbiak megszaporodnak, míg a tej visszakapja normális cytologiai képét (1. V II . sz. táblázat).M  Az eddigiekben a normális tejüledéknek a vizsgálatával s ama physiologias viszonyokkal foglalkoztunk, melyek a tej fehérvérsejt- kepet befolyásolják, most áttérünk a tej pathologiás állapotának a vizsgalatara, tekintettel a fehérvérsejtekre.Pathologiásan befolyásolja a fehérvérsejtképet a retentio és a fertőzés Igen ritkán fordul elő, hogy a két folyamat közül csak az egyikkel találkozunk, mert a fertőzéses gyulladást nyomon követi a retentio és viszont a hosszabb retentióhoz majd minden esetben csatlakozik fertőzés.A retentio esetében felhalmozódott tej az, ami nyomása által af , A clnusí,kra hat és megakadályozza az új secretiót. A  szervezet ettől kezdve minden eszközt igénybe vesz, hogy eltávolítsa a pangó tejet, ami most ránézve idegen testté lett. E védelmi eszközök közül a phagocytosis a leghatásosabb, így a leukocytatartalom rögtön bővebb lesz a tej mirigyben, sőt speciálisán a fehérvérsejtek közül a nagy mononuklearisok szaporodnak meg (36%), valamivel nagyobb mértekben a neutrophil polynuklearis leukocyták (41%). Ezek az elemek a zsír eltávolítását végzik, olyan módon, hogy a zsírt felfalják, minek következtében a protoplasmájukban kerek, fénylő képletek láthatók. Ha a retentio fokozódik, e sejtek annyira megtelnek zsírcseppekkel hogy szederformájú köröknek látszanak, melyeknek a szélén csak nehezen lehet felismerni a degenerált sejtmagot. Ezeket a testeket neveztek el kolostrumtesteknek. E  kolostrumtest és a föccstejbeli kolostrumtest között nincsen semmi különbség, mert nem tehető fel hogy a tejmirígynek kétféle phsyologiás működése volna.Könnyű retentio esetében a tej-külsőleg nem mutat semmi eltérést a rendes tejtől. A zsírtartalom a rendesnél több, a nagy mononuklearisok megszaporodtak s megjelennek ugyanezek a sejtek zsírral megrakodva. A lymphoeyták száma csökkent (4 i% ). A  zsírral megrakott sejtek szama annal nagyobb, minél súlyosabb a retentio.; Súlyos retentiónál a tej kissé sárgás színű, amit a megnövekedett zsírtartalom okoz. A  zsírral megrakodott nagy mononuklearisok és a Polynuklearis leukocyták vannak legnagyobb számban
(o o  / /0 ) .», Infect'óval párosult retentio esetében a retentiós tünetek az előzőkkel megegyeznek, a sejtképben a különbség csak annyi, hogy a neutrophil leukocyták nagyobb számban jelennek meg (95__ 98°/).Végeredménybe a retentiós tejre mindig jellemzők a zsírcseppekkel megrakott fehérvérsejtek.A  retentiós tej tanulmányozása folyamán elérkeztünk a leukocyta- kepben az infectio által előidézett változásokhoz. Mindig meg lehetett
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9állapítani a neutrophil polynuklearis leukocyták számának az emelkedését, ami a pathogen elemeknek az acinusokban való megjelenésével van összefüggésben. Ha az egyes látótereket nézzük, a neutrophil polynuklearis leukocytáknak olyan tömegét látjuk, hogy egyéb fehérvérsejteket alig lehet benne megkülönböztetni. A  neutrophil poly- nuklearis leukocyták egész 98%-ot tehetnek ki. A lymphocyták meg- kevesbedése igen feltűnő (0'3%). A  neutrophil polynuklearis leukocyták között igen gyakran találunk olyanokat, melyeknek belsejében phagocytosis által felvett baktériumok vannak, főleg coccusalakú csirák, ami egyik legbiztosabb ismertető jele a gyulladásos tejmirígyből származó tejnek.Mindezek alapján, hogy a tej egészségi minőségéről fogalmat alkothassunk, nyilvánvalóvá lett, hogy csak a fehérvérsejtképet kell tekintetbe venni s ezáltal mindjárt meg lehet látni, hogy beteg tejmirígyből származó tejjel van-e dolgunk. Retentio esetén a makrophag elemek (nagy mononuklearis fehérvérsejtek és neutrophil polynuklearis leukocyták), 30—40%-ban, a protoplasmájukban zsírcseppekkel, ha pedig mikroba infectio is van, akkor egyedül a neutrophil polynuklearis leukocytáknak a száma fog emelkedni 80—98%-ig. Hogy ez a vizsgálat teljes értékű legyen, elengedhetetlen, hogy a vizsgálatot tőgynegyedenkint hajtsuk végre.Ennek a módszernek a gyakorlati alkalmatlansága a tejproduktum vizsgálatára bizonyos, de nem is az volt e munka célja, hogy a piaci tej ellenőrzését ezen eljárás alapján lehessen végezni, hanem a laboratóriumokban elvégezhető vizsgálatokhoz útbaigazításul szolgáljon._ A vizsgálat eredménye röviden összefoglalva, a következő. A  normális tej fehérvérsejtképe nagyon közel áll a véréhez, a különbség csak az, hogy a lymphocyták száma a tejben nagyobb (1. V I. sz. t.).A  retentio abban nyilvánul meg, hogy a sejttartalomban nagy mennyiségben nagy mononuklearis lipophag jelenik meg. Ha a retentio könnyű, a zsírral megrakott nagy mononuklearis sejtek kisebb számban, ha ellenkezőleg előrehaladott, akkor nagyobb számba vannak, mint a zsírnélküliek. Maga a mononuklearis arány állandó. A  retentió esete azért válik fontossá, mert legtöbbször infectio járul hozzá, ebben az esetben a retentióra jellemző elemek mellett megjelennek a neutrophil polynuklearis leukocyták is (69%).A  kolostrumtejnél retentiós kép van, azzal a különbséggel, hogy a retentiós elemek az elváltozásnak előbbrehaladott szakában vannak, ezek a lipophagok tömve vannak zsírcseppekkel, többé-kevésbbé degenerálódó külsejük van, a mag néha részben, néha egészben eltűnik, mire előáll a typikus kolostrumtest.Ha mindezekhez az infectio is hozzájárul, a lymphocyták száma csökken (0-3%), ezzel szemben növekedik a leukocyták közül a neutrophil granulatiós alakoknak a száma (98%).
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Aus dem Milchhygienischen Laboratorium der tierärztlichen Hochschule in Budapest. (Leiter: Professor Dr. Otto Fettick.)
Die in der Milch vorkommenden weissen Blut
zellen, sowie deren biologische und pathologische

Bedeutung.Auszug aus der Inauguraldissertation von dipl. Tierarzt Karl Wirth.Im normalen Bodensatz der Milch finden wir Epithelzellen und deren Bruchstücke. Die Zellen sind teils von der Haut abgelöste Flach- epithelien, teils vom Inneren der Milchdrüsen herrührende Alveolar- epithelien und weisse Blutzellen in spärlichen Mengen. Nebst diesen finden wir noch gleichmässig sich färbende, den Corpora amylacea ähnliche Gebilde. Im Wesentlichen handelt es sich bei meinen Untersuchungen um die qualitative und quantitative Bestimmung der weissen Blutzellen in der normalen und in der abnormalen Milch und deren biologische und pathologische Bedeutung.Im Bodensatz der normalen Milch bestehen, wie es sich herausstellte, 36% der weissen Blutzellen aus Lymphocyten, 44% aus neutrophilen polynuklearen Leukocyten, den Rest bilden aber eosinophile (3%) polynukleare Leukocyten und mononukleare Granulocyten (17%).In der Colostralmilch besteht, ausser den Colostralkörperchen, die Hauptmasse des Bodensatzes (75%) aus neutrophilen polynukleären Leukocyten, 10% aus Lymphocyten. Mit dem Fortschreiten der Milchabsonderung vermindern sich die neutrophilen polynuklearen Leukocyten, die Zahl der Lymphocyten aber vergrössert sich, bis die Milch endlich ihre normale Zusammensetzung wieder erlangt.Das weisse Blutzellenbild der Milch ist kein constantes, es variiert sogar nach dem Euterviertel. Vergleichen wir das weisse Blutzellenbild der Milch mit jenem des Blutes, dann finden wir, dass beide einander sehr ähnlich sind, nur ist die Zahl der Lymphocyten in der Milch eine grössere. Gegen Ende der Lactation vermehrt sich auch das alveolare Epithel.Bei mässiger Retention vermehren sich (41%) die neutrophilen polynuklearen Leukocyten auf Kosten der Lymphocyten.
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Handelt es sich um eine erheblichere Retention, dann befinden sich die fettreichen grossen mononuklearen Zellen und die neutrophilen polynuklearen Leukocyten in der Mehrzahl (88-7%).Ist eine Infection vorhanden, dann ist eine solch grosse Masse (98%) von neutrophilen polynuklearen Leukocyten vorhanden, dass ander- artige weisse Blutzellen kaum zu sehen sind. So sind z. B. von eosinophilen polynuklearen Leukocyten blos 1% vorhanden. Stark fällt die erhebliche Verminderung (0-3%) der Lymphocyten in die Augen. Oft findet man auch solche neutrophile polynukleare Leukocyten, in deren Inneren phagocytierte Bakterien vorhanden sind.
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