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Zakażenta gruczołów mlekowych krów w czasie
doju mechanicznego powstają głównie z dwóch po-
wodow. Pierwszym znichjest częsta obecność wielu
rożnych drobnoustrojów na strzykach, natomiast dru-
gim jest opłukiwanie w pracującej dojarce ich kopuł
przezmleko. Stąd obecnie większośó autorów badają-
cychzależnośc między dojem mechanicznym i wystę-
powaniem mas ti ti s zajmuj e się oceną skutków oddzia-
łyłvania tego sprzętu na wymiona krów lub poznaniem
funkcji mechanizmów odporności miejscowej tego
narządu (2, 4, 5, 7 -Itr, 13 -1, 6). Niezaleznie od nich pro-
wadzone są nadal badania nad wpĘwem warunków
doju na jakość higienicznąmleka (1, 5, 9, 12,13,16).
Ponieważ w czasie doju mechanicznego dochodzi do

trzechnastępuj ących rodzaj ów zakażęiuwanrnkowa-
nych (13):

- ob e cno ś c ią na strzyk ach zat azkow wywołuj ących
m a s ti ti s np, S tap h yl o c o c c a s a ure u s lub S trep to c o c c u s
agalactiae, które mogą się namnażac na obrażeniach
skóry lub w drobnych rankaeh,

- kontaktem gnlc zołu mlekowe go z drobn oustro.i a-

mi środowiskowymi, w tym tlenowymi pałeczkarni
gramujemnymi lub Str. uberis.Ich obecność na skórze
wymienia świadczy o niewłaściwej czystości powie-
trza, stanowiska, złej jakości ściółki lub zaleganiu grio-
jowicy,

- możliwościąuzjadliwienia się saprofitów lub ko-
mensali, takich jak Staph. epidermidis, Staph, hyicus



Iub Corynebacterium bovis, ktore
występuj ą na skórze gruczołu mleko-
wego lub kolonizująprzewody sfrzy-
kowe.

Wśród czynników decydujących o
jakości higienicznej mleka - główne
znaczenie przypisuj e się : warunkom
jego pozyskiwania i przechowywa-
nia w gospodarstwie oraz zdrowot-
ności krów (12). Thum i wsp. (16)
wykazali bezpośredni związek mię-
dzy czystościąskóry strzykow aja-
kością mikrobiolo glczną doj onego
mleka oraz stwierdzlli,że 59%o drob-
noustroj ów zanieczy szczający ch
mleko pochodzi z brudnej skóry wy-
mienia, dalszych 10-20% ogólnej
Itczby drobnoustrojów zostaje wy-
płukane z aparatury udojowej, a za-
razki wywołujące mastitis stanowią tylko 5Yo tej po-
pulacj i. Zrodęł pozostałych I 6-26% drobnoustroj ów
zanieczyszczającychmleko jest wiele i mogąone byó
rożne w poszczególnych obiektach. Zdantem Jouzier
(9) istnieją dwie koncepcje poprawienia mikrobiolo-
gicznej j ako ś ci mleka. Pierwsza z nich zmięr za do za-
pewnienia przęz 24 godziny takiej higieny w oborze,
aby wymiona krów byĘ czyste. Druga poleganaptzę-
strzeganiu odpowiedniej higieny w czasie doju, co w
naszych oborach wydaje się byó łatwiejsze do zręalt-
Zowanla.

Celem pfacy była ocena wpływu stosowania prepa-
ratów P3 Oxy Foam i BluRGard w czasie doju mecha-
nic zne go na j ako ść mikrobio 1o glcznąuzy skane go mle -
ka.

Matetiał imetody
Prezentowane badarria poprzedzlły finansowane przez

FAPA interdyscyplinarne działania zmierzające do popra-
wienia jal<ości mleka pozyskiwanego w byłym wojewódz-
twie sieradzJ<im. Tymi wstępnymi badaniami objęto 52
gospodarstwa indywidualne, w których utrzymywano po-
nad 7 krów i Iiczące 1B0 zwterząt stado Zakładu Rolnego
w Ligocie (ZR-L). Przedmiotem oceny były: stan techniczny
dojarki, zdrowotność wymion i warunki produkcji mleka.
Dzięki nim poznano sytuację panującą w wymienionych
obiektach, usunięto usterki w dojarkach mechanicznych,
zainstalowano no\ń,e schładzalniki do mleka olaz wprowa-
dzono program zwa7czania nastitis (PZM). W ramach tych
działań wdrazano u,cześniej opracowaną technikę doju
podanąwtab. l"

Badania będące przedmiotem niniejszej pracy przepro-
rvadzono w dwóch etapach. W pierwszym porównano róz-
ne sposoby przygotowania wymion do doju. W tym celu
stado ZR-L podzielono na 12 grup po 15 krów, aby w ra-
maclr toalety wymion porównać skuteczność postępowa-
nia opisanego w tab. 2. Do wycierania wymion na sucho
stosowano specjalny papier przygotowany przez Bydgo-
skie Zakłady Celulozy. Był on produkowany w postaci go-
towych serwetek lub w duzych rolkach, które przewozono

Tab. 1, Opracowana technika doju

1. Toaleta wymienia:

- oczyszczanie mechaniczne

- zanurzenie strzyków w rozlworze dezynlekcyjnym i odczekanie 30 sekund

- osuszanie ich specjalnym papierem połączone z masażem wymienia

2. Przedzdajanie

3. Dój właściwy

4. Dodaianie mechaniczne:

- odciągnięcie koleklola w dół

- ptzemieszczenie mleka do zatok mlekonośnych iptzesunięcie kolektota do ptzodu

- ptzesunięcie koleklora w plawo lub lewo zależnie od wielkościtylnych płatów

- dói z tównoczesnym masażem

5. Zanurzenie slnyków w roztworze dezynlekcyinym po doiu

Ryc. 1. Wózek do przewożenia rolek papieru i kubków udo-
jowych

i cięto na specjalnych wózkach (ryc. 1). Na wózkach tych
umieszczone były kubki do zanttrzanla strzyków przed i po
doju oraz pojemnik na zużyte serwetki. Do wilgotnego
wycierania uzyto dostępnych w handlu gotowych ściere-
czekz podchlorynem sodu. Próbki mleka do badań pobie-
rano bezpośrednio z konwi i transpotlowano je do labora-
torium w stanie zamrożonym. Ogólnąliczbę drobnoustro-
jów określano metodą seryjnych rozcieńczęń na podłozach
przewidzianych w notmie PN 93/A-86034 (13).

Drugi etap badań przeprowadzono w 52 oborach rolni-
ków indywidualnych. W 10 oborach pozawprowadzeniem
opracowanej uprzednio techniki doju (ab. I) oraz dwu lub
trzystopniowego przygotowania strzyków (tab. 2) stosowa-
no preparaty P3 Oxy Foam i BluRGard firmy Henkel-Eco-
lab (grupa doświadczalna). P3 Oxy Foam jest to pianka do
mycia i odkażania strzykow przed dojem zawierająca sa-
poniny, kwasy organiczne i glicerynę. Natomiast BluRGard
stosuje się w celu szybszego zamknięcia zwieracza strzy-
ków po doju i zawiera on kwas dodecylobenzenosulfono-
wy, glicerynę oraz środki osłaniające skórę. Grupę kontrol-
ną stanowiły w tym doświadczeniu pozostałe 42 obory.
ocena skuteczności,lżytych preparatów była oparta na cy-
tologicznym i mikrobiologicznym badaniu mleka uzyski-



Tab.2. Wpływ różnych sposobórv przygotowania rvymion do doju na mikrobiologiczną jakoŚĆ mleka ( i * s; n : 15)

Lp. Sposób przygotowania wymienia OLDwlml Istotność różnic

Bez przygotowania (grupa kontrolna)

Mycie ciepłą wodą bez osuszania

Wytarcie papierem na sucho

Wytarcie wilgOtną ściereczką

Zanurzenie w P3 0xy Foam

Zanurzenie w iodolorze

Wytatcie s

Wytarcie w

Zanurzenie w podchlorynie

l (r) * p3 oxy Foam

| 

'r' 
, pOdchlorynie

(z) w jodolotze

(z) w jodoforze

(z) w podchlorynie

Wytarcie w

Wytatcie s

Wytarcie s

+ osuszenie

+ osuszenie

+ osuszenie

+ osuszenie

+ osuszenie

+ 0suszenie

+ osuszenie

+ osuszenie

11 000 t 1,6x103

1 00 000 t 1 ,6x1 03

8000 t 8,2x102

6000 t 8,2x102

3500 t 8,2x102

2900 t 8,2x102

2800 t 8,2x102

2400 x7,7x102

2200 t 8,2x102

2200l7,7x102

2100 t 7,7x102

2000 t 8,2x102

l:ll-V, 1:6-12

ll:l, ll:lll-.V, 2:6-12

!ll:1-1l, lll:lV-V, 3: 6*12

lV:l-lll, lV:V, 4:6-12

V:1-|V (V=6=7) V:8-12

Vl:1-|V (6=7-12)

Vll:1-|V (7=8-12\

Vlll:l--'V (8=6=7, $=9-12)

lX:l-V (9=6-11 , 9=10*12)

X:l-V (10=6-9, 10=11 -12)

Xl:l-V (11=6*1g, 11=12)

Xll:l-V (12=6-11)

objaśnienia: wytarcie s - wytarcie serwetkąpapierowąna sucho, wytarcie w - wytarcie serwetkąnasączonąpodchlorYnem sodu, (z)

zanu.renie stizyków *.oŹt*o.r. środka dórynlekcyjnego, cyframi arabskimi oznaczono różnice istotnę PIZY P < 0,05; rzYmskimi

różnice istotne przy p < 0,01; znak równości - brak różnic.

wanego w tych gospodarstwach, Ogólnąliczbę drobnoustro-
jów (OLD) określano przy lżyctlaparatu Bactoscan, a licz-
bę komórek somatycznych (LKS) w aparacie Fossomatic
firmy Fosselectric. Badania wykonano w laboratorium mle-

czami Wieluń i powtórzono je w pracowniach inspektora-
tóiv Weterynarii w Koszalinie i Malborku, Uzyskane wy-
niki poddarro analizie matematycznej opartej o statystycz-
ne testy Bartletta, Fischera, y) oraz anallzy wariancji.

Wyniki iomówienie

Iiczby utrzymywanych krów do ponad 10, w tym w
jednej nawet do 70 i w 5 pozostałych do -30 sztuk.
Dzięki zainstalowaniu izotermic zny ch schładzalników,
wprowadzeniu system aĘcznej konserwacji dojarek i
wdrożeniu PZM poprawiono w nich również warunki
pro dukcj i ml eka. D ziŃanta pro fi 1 akty c z ne zr e allzow a-
ne w tym programie pozwoliły produkować mleko o
lepszych, chociaż jeszcze nie optymalnych wskaźni-
kach mikrobiologicznych i cytologlczny ch.

W pierwszym etapie badań stanowiących przedmiot
niniejszej pracy oceniono rożnę sposoby przygotowa-
nia wymion do doju mechanicznego, a uzyskane !\ryni-

ki przedstawiono w tab. 2 w postaci średnich arytme-

Ę czny ch i odchyleń standardowych. W p orównaniu do
grupy kontrolnej stwierdzono dziewięciokrotnie wyższą
liczbę bakterii w mleku krów, których wymiona umyto
ciepłąwodąbez osuszenia, Mniejsząliczbę bakterii niż

Tab. 3. Wyniki zastosowania nowego sposobu doju z użyciem
P3 Oxv Foam i BluRGard

0znaczane
para metry

0 bory

doświadczalne (n = 10)| kontrolne (n = 42)

0LD cfu/ml

LKS kom/ml

3,0x1 0a-8,2x1 0a* 
*

6,0x1 0a-3,8x1 05*

1 ,1x105-1 ,6x106

5,1x105-3,2x106

Objaśnienia: *p < 0,05, **p ' 0,01.

w grupie kontrolnej wykazano w mleku krów których
wymiona wytar1o serwetkami papierowymi (grupa 3)

lub wilgotną ściereczką (grupa 4), a stwierdzone roż-
nice były statystycznie istotne (p < 0,01). Tak więc,
dokładne o czy szczęnie strzyków sp ecj alnym p apierem
lub oczyszczenie ich i odkażenie serwetkami nasączo-
nymi w roz tw or ze p odchlorynu s odu wpĘnęło na o gra-

ntcz ęni e zanie c zy s zc zeń b aktery jny ch ml e ka w c z a s i e

doj u. Przy sto sowaniu środkow o dkażający ch należy
mieó na uwadze możliwość przedostania się ich do
mleka, co moze być powodęm zahamowania procesu
fermentacji w mleczarni lub uczuleń u konsumentów.
Zachodzito również w tych ptzypadkach, gdy strzyki
zaflurzasię przed dojem w roztworach środków myją-
co-dezynfekcyjnych. W związku ztym,w grupach 6-
12 dokładnie usuwano pozostałości tych roztworów
w T az z I ozpuszczonym brude m p opr zęz o sus zenie pa-
pierowymi serwetkami. Przyjęto, że postępowanie to
jest niezbędne zarówno przy dwustopniowym (grupy
5,6,9), jaki trójstopniowym (grypy 7, 8 i 10-1,2)przy-
gotowaniu wymion do doju. Srednia liczba bakterii



wyizolowanych z mleka krów grup od 1 do 4 różntŁa
się statystycznie istotnie (p . 0,01), a drugi przedział
ufności był silnie oddalony od trzech pozostĄch, które
choć bardzo zbliżonę nie pokrywĄ się. Co staĘstycz-
nie uzas adn ia, że pr zy gotowanie wymion drugą meto -

dąbardzo wyraźnte pogorszyło mikrobiolo gtczną ja-
kość mleka w stosunku do grupy kontrolnej, zaś mę-
tody trzectatczwarta-poprawiły ją, Nakładały się na
siebie przedztały liczb bakterii stwierdzone w mleku
krów z grup od 6 do 12 i w wielu przypadkach prawie
i dentyc zna była char aktery zuj ąc a je ś re dni a z p opula -
cji. Podkreśltó należy, że w porównaniu z grupąkon-
trolną i krów przygotowylvanych do doju jednostop-
niowo (grupy 2,3 i4)Iiczbataokazała się statystycz-
nie istotna (p < 0,01). Co świadczy,żeprzygotowanie
wymionmetodami od 6 do 12 pozwoliło nauzyskanie
lepszego mleka niż w grupie kontrolnej oraz w gnr-
pach od 2 do 5, ale pomiędzy tymi metodami (6-12)
trudno jest mówić o różnicach w jakości mleka.

Badania drugiego etapu przeprowadzono w gospo-
darstwach indywidualnych byłego woj ewództwa sie-
radzkiego, a ich wyniki przedstawiono w tab. 3. Pro-
gram zwalczania mastitis w pełni realizowano tylko
w oborach do świadc zalnych. Ob ej mował on zale caną
w pracy technikę doju, w ramach której przed dojem
zanurzano strzyki w piance P3 Oxy Foam i osuszano
je specjalnym papierem. Do zanurzanta strzyków po
doju używano gotowego środka o nazwie BluRGard.
Srednia liczba drobnoustrojów oraz komórek soma-
tycznych izolowanych z jednego mililitra mleka pro-
dukowanego w oborach doświadczalnych okazała się
istotnie niższa niżw mleku z obór kontrolnych. Pro-
blemy z uzyskaniem mleka klasy ekstra występowały
w pierwszym roku wdrażania programu, tak w gospo-
darstwach doświadczalnych, jak i kontrolnych. Dopiero
w drugim roku realizacji programu - w oborach do-
świadczalnych uzyskiw anó przez cŃy czasmleko klasy
ekstra. Jeden mililitr mleka produkowanego w najlep-
szym z tych go sp odarstw zawie r ał 3 0 0 00 b akteri i or az
60 000 komórek somatycznych.

Jednym ze skutków przemian ekonomicznych, któ-
re w ostatnich latach zaszły w naszym kraju jest fakt,
że 90Yo krów znajduje się obecnie w oborach rolni-
ków indywidualnych. Drobnotowarowy charakter pro-
dukcji w tym sektorze sprawia, że po wprowadzeniu
nowej nolmy na mleko surowe wystąpiĘ trudności z
zapewnienien odpowiedniej jakości tego surowca
(14). Stąd nieunikniona wydaje się restrukturyzacja
tego sektora produkcji rolnej, w tym również techno-
logii produkcji mleka. W pracy oceniono skutecznośó
r o żny ch śro dków o dkażaj ących używ any ch pr zy pr a-
widłowo prowadzonym doju mechanicznym. Są one
powszechnie stosowane w krajach, gdzie dzięki reali-
zacji P ZM prob 1 em m a s ti ti s zo stń pr akty c zni e ro zwi ą-
zany (5, J, 9, 13, 1 5). W naszym kraju takim postępo-
waniem objęto dotychczas tylko pojedyncze stada
krów. W p oprzednich b adania ch, p opr zez interdyscy-
plinanre działania w oborach rolników indywidualnych

z byłego woj ewództwa sieradzkie go, poprawlono wa-
runki produkcji mleka i wdrozono wymieniony pro-
gram, Nalezy j ed nak zaznaczy ć, że w go sp o darstwach
postępowanie to podniosło koszty produkcji mleka.
Wykazano, że produkcj atamożebyc opłacalna w sta-
dzieltczącym kilkanaście krów i pod warunkiem uzy-
skiwania mleka klasy ekstra (11). Na mikrobiologicz-
ną i cytologicznąjakość mleka bezpośrednio wpływa
higiena i technika doju. Wcześniejsze badania ztego
zakresu prowadzono w dużych stadach, gdzie zwykle
lĄwa się dojarek przewodowych z rurociągiem mlecz-
nym firmy Alfa-Laval typu H-310. W oborach rolni-
ków indywidualnych częściej eksploatuje się dojarki
konwiowe (Alfa-Laval, typ H-304 lub 305). W wielu
gospodarstwach nadal praktykuje się mycie wymion
kolejnych krów wodą zwiadra, co jak wykazano po-
woduj e znacznę zanleczy szczentę mleka bakteriami.
Jest to zwlązanę ztym, że warstwa zeschniętego kału
zaw ter ającego drobnoustroj e i złuszczony nabłonek
zostaje rozpuszczona ciepłąwodą która w czasie doju
spływa do kubka udojowego z dużej powierzchni
mokrej skóry. Należy więc ograniczyćmycie wymion
do skóry strzyków i najbliższej okolicy wymienia, a
następnie dokładnie je osuszyć. Prawidłowe i dokład-
ne wymycie całych wymion możliwe jest tylko w hali
udojowej, gdzie przeprowadza się to regulowanym
strumieniem wody bieżącej o odpowiedniej tempera-
tlrze l, nie ma ograniczeń co do Ilośct zużytej wody.
Nie ma takich możliwościprzy doju na stanowiskach,
gdziew praktyce używa się do mycia wymion baweł-
nianych lub fizelinowych ściereczek, które są wspól-
ne dla wielu krów Międzynarodowa Federacja Mle-
czarska zalęca używanie do tego celu bawełnianych
ściereczek, osobnych dla każdej krowy, które przed
następnym użyciemna\eży wyprać, wysuszyć na słoń-
cu i wyprasowac. W chłodnych i mokrych porach roku
dopltszcza się możliwośó przechowania ich w roztwo-
rze środka dezynfekcyjnego, jednak pod warunkiem
wygotowan ta przed następnym użyciem przez 3 0 mi-
nut. Postępowanie takie jest pracochłonne, kosztow-
ne i trudne do wprowadzenia w praktyce, dlatego też
Llznano, że do oczyszczania i osuszania wymion naj-
bardziej odpowiedni jest tani materiał jednorazowego
lżytku. W handlu dostępne sąprzeznaczone do jed-
norazowego lżycia serwetki nasączone roztworem
podchlorynu sodu. Przy ich stosowanhlnależy się jed-
nak ltczyc z mozliwością przedostania się do mleka
ś ladowych ilo ś ci p o cho dnych chloru. B ar dzo pr zy dat-
ne do toalety i osuszania wymion okazały się specjal-
ne serwetki podobne do papieru toaletowego, ale bar-
dziej szorstkie i grubsze. Przy ich użyciu łatwo było
usunąć ze strzyków zeschnięty kaŁ, dobrze tężwchła-
niały one wilgotne nieczystości i chroniły ręce doja-
rzy przedzabrudzęnięm.

Do odkazania strzyków przeddojem stosowano roz-
tworypreparatów jodoforowych, podchloryn sodu i P3
Oxy Foam. Wszystkie te preparaty okazńy się wystar-
czająco skuteczne. W odnośnych grupach nie stwier-



dzono statystycznie istotnych różnic w zakresie śred-
nich wartości ogólnej liczby drobnoustrojów w dojo-
nym mleku. W badaniach własnych nie oznaczano
pozostałości chemicznych w mleku, gdyż w drugim
ich etapie wykonlłvało to laboratorium mleczarnilzy-
skując wyniki negatywne. Z danych piśmiennictwa
wiadomo jednak, że przy stosowaniu jodoforów na-
wet w stężeniu 0,Ioń, przy ktorylrr nie zawsze docho-
dzi do oczekiwanego zamknięcia zwieracza strzyka -
stwierdza się istotny wzrost poziomu jodu w mleku,
co moze u konsumentów powodować uczulenia (13).
P r zy długotrw ałym sto s owaniu prep aratów j o do foro -
wych dochodzi do zanięczy szczenia j odem środowi-
ska oraz stwardnienia i pękania naskórka strzyków.
Przy odkażaniu podchlorynem sodu typowy dla chlo-
ru zapach możę ldzięItc się mleku. Mankamentów tyclr
nie wykazujątestowane w pracy preparaty ekologicz-
ne. Sąone bezwonne i gotowe do bezpośredniego uĄrt-
ku. Wspomniec warto, że P3 Oxy Foam ma postać
pianki, która w ciągu 30 sekund tozp:uszcza warstwę
suchego btudu, a poza tym nie oziębia skóry strzy-
ków, co szczególnieważne jestw zimie.P3 OxyFoam
zawieta saponiny roślinne i kwasy organiczne. Sapo-
ntny łącząsię ze sterolami błony komórkowej mikro-
organizmów tworząc nierozpusz czalnę kompleksy, co
prowadzi do obrimarcia mikroorgąnizmóq w tym rów-
nież chorobotwórczych bakterii.

Podsumowując prezentowane badania należy pod-
kreślic, że zależnie od stopnia zabrudzęnta wymienia
stosować należy dwu lub trójstopniowy sposób przy-
gotowania strzyków do doju. W obu metodach zanu-
rza się strzyki w roztworach myjąco-dezynfekcyjnych,
co stwarza ryzyko ich przedostania się do mleka. Ko-
nięcznejest więc przed zaŁożentem aparatu udojowe-
go dokładne ich osuszenie papierową serwetką.
Wszystkie lżyte preparaty okazaŁy się wystarczająco
skuteczne. Najbardziej przydatne w praktyce były go-

towe do bezpośredniego użytku preparaty P3 Oxy
Foam i BluRGard zawierające substancje ulegające
samoistnemu rozkładowi. P3 Oxy Foarn jest pianką
któr a b ar dzo s zybko r o zpuszcza zabrudzęnia, ni e o zi ę -
bia strzyków i daje się łatwo usunąć. Głównym skład-
nikiem preparatu BluRGard jest kwas dodecylobenze-
nosulfonowy (DDBSA), który skutecznie zamyka
strzyki po doju, Ponadto zawieraon substancje zmięk-
czające i pielęgnujące skórę strzykóq a po wyschnię-
ciu wytwarza cienką i elastycznąpowłoczkę ochronną,
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TORRADOS C., BORGE C., ARENAS A., MAL-
Do|{ADo A., ASTROGA R., MIRANDA A", LU-
QUE I.: Produkcja suilizyny przez szczepy Strep-
tococcus suis wyizolowane od świń chorych i od świń
nosicieli w Hiszpanii. (Suilysin production by Strep-
tococcus §rrrb strains isolated from diseased and
healthy carrier pigs in Spain). Vet. Rec, 148, 183-
184,2001(6)

Jednym z czynników warunkujących zjadliwość Streptococcus.su;s jest su-
ilizyna, białko wydzielane przez paciorkowca Prodl_rkcję suilizyny badano u 85
szczepów .9. sulb pochodzących od chorych świń oraz u 1 l 8 szczepów pocho-
dzących od świń nosioieli tego paciorkowcr. Swinie ehorowały na posocznico-
we zapalenie stawów, zaburzenia układu rozrodczego, odoskrzelowe zapalenie
płuc, ropnie Wśród wyizolowanych szczepów, zarówno od chorych zwierząt,
jak i od nosicieli dominował serotyp 2 Spośród 85 szczepów pochodzących od
świń chorych 40 (47%) produkowało suilizynę, podczas gdy tylko 27 (,22,9%)

szczepów izolowanych od nosicieli produkowało to białko Jedynie 7 (8.2%)
szczepów izoJowanych od świń chorych o fenotypie MRP-EF-Sly+ wytwarzało
suilizynę SzczepytetlależaĘdoserotypów7,8i9,Natomiast12(.I4,1oń)szcze-
pów izolowanych od chorych świń nie produkowało białka MPR, EF i suilizyny.
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KNOWLES T. G., EDWARDS J. E., BAZELEY K.
J., BROWN S. N., BUTTERWORTH A., wAR-
RISS P.D.: Zmiany w parametrach biochemicznych
krwi i w profilu hematologicznym nowo narodzo-
nych cieląt wraz z wiekiem. (Changes in the blood
biochemical and haematological profile of neona-
tal calves with age). Vet. Rec. 14], 593-598, 2000
(2I)

Określono w surowicy krui cieląt od urodzenia do 83 dnia życia poziom
albumin, fosfatazy zasadowej, P-hydroksymaślanu, kofiyzolu, kinazy kreatyni-
rry, kreatyniny, żelaza, fibrynogenu, g-glutamyltransferazy, glukozy, haptoglobi-
ny, nlezesteryfikowanych kwasów tłuszczowych, białka całkowitego, transfery-
ny, trójgJicerydów, mocznika i 7-globulirry Spośród parametrów hematologicz-
nych oznaczono liczbę bazofilów, eozyńofilów, limfocytów, monocytów, neu-
trofilów segmentowanych, leukocytów, erytrocytó\Ą,, wańośó hematokyfu, po-
ziom hemoglclbiny, średni poziom hemoglobiny w erytrocytach, objętość krwi-
nek czerwonych. Różnice w rvafiościach hematokryfu, poziomie hemoglobiny i
liczbie erytrocytów były wyraźnie niższe u nowo narodzonych cieląt. Wzrastały
one u cieląt w wieku 3-27 dni życia wraz zę wzTostem liczby krwinek białych i
neutrofi]ów.
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