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Thestateofmammaryglandsandreproductive01gansofcowssubjectedtoslaughtel
Summary

The aim of this research was to determine the health condition of the mammary glands and, reProdućtive org4ns

of cows selected for slaughter. The studies were carried out in 1999 on 84 black-and-white cows aged 3 to 10. tt Ńas
found that ughter (31%) were in the 6-8 a

most of the ced. Mammary gland irritation
In the post- the uterus rvere discovered in 6
logical changes in the reproductive organs lvere recorded in 49 colvs, i.e. 58.31'/". The Pathological change§ mole
often affected the uteruŚ (59.18%) tlran the ovaries (40.82'/r). The bacteriological examination of wabs

revealed the presence of potentially pathogenic bacterial tlora in all cases. The predominant micro-o 
^were

of.the followrńg t_vpes: E. coli _ Si.iSU, S-taphylococcus epidermidis - l2.57o, Pseudomnnas ae -,L2;5"ń,
Enterococcu, ń. - zo,t:7o. practical conclusións include: advisable physical ńe9k-up of cows slaughter

and that chronic illness of the reproductive organs most often affects cows at their peak of Perf0rmance.
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Opłacalność choll,r.t i hodorł,li bydła mleczllego jest rr"

głórvnej m ierze zależna ocl praw i dłowe go rozro d u or az zclr o -

wotności gluczołlt mlekowego. Płodna krorł a porr intra co
l2 miesięcy rodzic zywe, zdrowc cielę, które daje się utlzy-
mac przy życir-r i odchor.vać (17). Jest to trudne do osią-
gnięcia, gdyz rł,iele negatyr,1,1lych czynników środowislta
zewnętrznego powoduje zaburz,el,iaw roztodzie (5, 6), Nic
więc dziwnego, ze niepłodnośc ttważana jest za jedną z
n aj rvazniej s zy ch pr zy czyn. lvy wi craj ących róu l-toc ześ ll i c

ncgatywny wpływ na reprodukcję i wydajnośc mlecznąsta-
da. Stąd wielu autoróW zarówno kra.jorł,ych (3. 8, 9-1l),
jak i zagranicznych (2,6,'1,16), na pierrł,sze tniejsce za-
gadnicń hodowlanych wysuwa ograniczenie zaburzeń płod-

ności. Urł,aza się (5, I7'),że niepłodlrość zajlllrrje piertlsze
niejsce r,vśród pTzyczyn brakowania krów. Kolejne miej-
sca zajmują schorzcnia gruczołu mlekowego i niska lł,y-
dajność.

Celern badań było olaeślenic statlll zclrowotnego głuczclłu
mlekowego oraz narzalu rozrodczego krórł, przeznac7o-
nych do uboju w rc-jonie południowej Wielltopolski,

Materiał i metody

Baclania przcprou,adzono na terenie ubojni. Ocenie poc1-

dano 84 kror.vy rasy czb rł,wiel<rL od 3 do 16lat, pochodzape
str.v o obsadzie ,ł- l0 sztrrk bydła. Zwterzę-
ie ze szczegóinym urvzględnieniem stanu

gruczołu rnlekowcgo, Okleślono równicz stopień poclrażnie-
ńia gr-uczołu mlekowego za pomocą testu z płynern Mastira-
p

zrodcze krórł, occniancl po uboj u. Rej estrolva-
rr powielzchnj i wel,vnątrz rnacicy. Oceniano lł,y-
gla! i konsystencję jajników oraz rvięzadła szerokie. Od 22

krów pobrano.1ałowcl 7l,rzo:nu nlacicy rvydzielinę do badań
btrkteriologiczn_vch. Baclani e rvynlazów wykonywano wg ogól-
nic prz.v_;ętych zasad rutynowych. stosujap w diagnostyce po-

siewy bczpclśr,cdnio rra podłoża stałe i namnażające-

Wyniki iomówienie

Struktr-rrę rł,ieku ub|anyclr laów przedstawia ryc. 1, Naj-
większągrupę (3 i %l) stanorł,iły klowy 6-B-letnie, tj. w okre-

sie naj wyższe_i poten c l aln i e wydaj ności m 1eczn ej. Codrrynr
podkreślenia jest fakt. że rr §ch krów stwierdzono najwięcej

nieczynrryclr ćr,t,iarlek wyrlienia, Bliższe dane odnoszape się

clcl stanr,t zdrowotnego gruczołu nrlel<or,vego ilustrr-rje tab, ] .

Z clanych tabeli wynika, że 17 krów (20,25%) miało nie-

czytll1ą l ]tlb 2 ćrł,iartki wynienia. Najnrniej nieczynnych
cwiartcl< (2,38'%) str,vierdzono u krów por,vyżej l2 lat,

Stan podraznicnia gruczołr-r nllckowego, czego wyrazeln
była reakcja dodatnia (++) i silnie dodatnia (+++) TOK,
odnotowano u 4l l<rów (48,8%). Podwyzszona liczba ko-
lnórek somatycznych w mleku jestbezpośrednim odbjciem
występo\\/anta zakażeń i podklinicznych zapaleń wymie-
rria u klów ( l 2, l5). Nie mozna tez wyl<luczyć wpĘ,wu stresu

lub długiej prze]-wy między dojami. Należy jednak przy-
pLllzczac, że obserworł,any stan zdrowotny gnrczołu mle-

kowego badanych klow był powodem ich sprzedazy.
Drrne dotyczące stanu narza.dów rozrodczych zwierząt

poddanych ubojowi przedstawiono w tab, 2. U 6 krów
(1 .| 4%) stwi erdzono 3 -4-mi esięc zną clĘę. Rózn e zmiany
chorobowe narządtt obserwowatro u 49 krów, !, 58,34o^.

Bardziej szczegółowc dane ilustruje tab, 3, z której wyni-
ka, ze najczęścicj znriatry chorobowe dotyczyły macicy
59,2%) i występowały u krów w wieku 6 do B lat. Były to



zapalenia b|g- 40%,

nv śluzowei
rń.-p.l, któró 30%

odńotówano w 20%

28,57ońvyizo-
lowanych ma- 10%

cic. Natomiast

ho-
ciej
idis

1ż,5oń, Pseut]omonas aeluginosa- Iż,5oń oraz Entelo-
83oń. Zakażenia były przeważnl,e miesza-
y bowiem po 2 gatunki drobnoustrojów,
iki kor..pondująz badaniami inrrych auto-

rów (14).
Zmiany patologiczne w obręble n przed-

stawiono w tab. j. Zarejestrowano 6,30ń)

obustronnego zaniku jajników (ajniki gładkie, konsysten-

Tab. 1. Wyniki klinicznych i komórkowl,ch (TOK) badań gru-

czołu mlekollego królv przeznaczonych do uboju

Wy-
pnej
^-^\l.J 0I]UIUaUlcZe)

st#i".drorro u 3 krów do 5 lat oraz u 2 krów powyżej 12 lat,

Wyszczeg óln ie n ie Liczba oIlo

3 0,95

48,80

20,25

Brak zmian chorobowych;reakcja uiemna (-)lub

słabo dodatnia (+)

Reakcia dodatnia (++)lub silnie dodatnia (+++)

Nieczynna 1 lub 2 ćwiailki wymienia

26

41

17

Tab. 2. Wyniki badań poubojowl,ch narządów rodnych krów
(n : 84)

ollo

Ciąża

Brak zmian chorobowych

Zmiany patologiczne

6

29

49

7 ,14

34,52

58,34

Tab. 3. C h arakter zmian nar ząd ów rodnych krórv po ddanych

ubojowi
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