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.śOńaiic , n 'otch oel nsowsl'milk

u różnych ssaków, w
ty rzenlaw procesie lak-
to Zmnlejszona produk-
cja, sekrecja i niekorzystne zmiany składu siary oraz
mleka prowadzą do obniżenia odporności, zwiększe-
nia podatno ści na zakażenia oraz obniżenia tempa wzro-
stu potomstwa (16, 2I, 22).

Stres, czynniki infekcyjne i środowiskowe (niedo-
borowe zylv,ienie, brak higieny pomieszczeń, duża skala

cji sutków (2a). Występowanie zapalenia gruczołu mle-
kowego u lochy potwierdza m.in. podwyższona liczba
komórek somatycznych w mleku (r0,23).

Celem pracy było określenie zawańości wybranych
makroelementów w mleku loch, które zawterało < ) x

106/m1 lub > 2 x l06/m1 komórek somatycznych w mle-
ku w różnych fazach laktacji, tj. na początku (3 dzień)
i na końcu (4ż dzień) laktacji.

Matefiał imetody
Badania przeprowadzono na 25 lochach wieloródkach,

mieszańcach ras polska biała zwisłoucha x wielka biała pol-
ska (pbz ,, wbp). Lochy odchowujące prosięta przeblłvaĘ w
pomieszczeniach spełniających wymagania zoohigieniczne
(20). Samice cięzame i karrniące zyrlviono indlłvidualnie stan-

dardowymi mieszankami pełnodawkowymi według Nom
Zywielia Swiń (l5); prosięta dokarmiano prestafierem od
5-6 dnia zycia. Porody nie byĘ nadzorowane, prosięta pod-

dawano rutynowym zabiegom pielęgnacyjnym (przycinanie
kiełków, podawanie preparatów żelaza, kastracja). Wydzie-
lono dwie grupy loch G i rD na podstawie średniej liczby
komóręk somatycznych (LKS) w 1 ml mleka zbiorczego (z,

gruczołu sutkowego drugiego po stronie lewej - 2L i gru-

czohr mlekowego czwaftego po stronie prawej - 4L) pobra-
nego 3 dnia po oproszeniu, Liczba komórek somaĘcznych
charakteryzowała stan zdrowotny gr-uczołu sutkowego lochy.
Warlość granicznalKS dla grup została przyjętawgZyczko
i wsp, (23) oraz Janowskiego i wsp. (l0), ktorzy stwierdzilj,
że mleko od loch zdrowych charakteryzuje się LKS < ) x

106/1 ml (grupa I), a od loch w początkowym przebieglzapa-
lenia > 2 x 106lI rnl (grupa II).

Po podaniu lochom domięśniowo 20 j.m. oksytocyny po-

brano próbki mleka w iloścj ok. 5 ml przeztęczue zdojenie
do naczynek z konserwantem (mlekostat) w 3 i 42 dniu lak-
tacji. W mleku oznaczano LKS aparatem Fossomatic (9) oraz
pH pehametrem Orion ]20A. Oznaczano równiężzawartośc
wapnia, magnezu i fosforu metodą spektrometrii plazrnowej
AES-ICP (3) oraz sodu i potasu metodą atomowej spektro-
metrii absorbcyjnej w wersji płomieniowej AAS (4). Próbki
zminęralizowano mikrofalowo w Za\<ładzię Analiz Fizyko-
chemicznych SGGW. Kalibracj a wielopunktowa wykonana
zostŃa przy pomocy roztworów wielopierwiastkowych fir-
my Merck: (nr 1.11355). W analizie metodą AES-ICP wy-
korzystlłvano trzy rożne linie widma emisyjnego dla kazde-
go pierwiastka i dla każdej z nich pomiar wykonano trzykrot-
nię. Waftości liczbowe komórek somaĘcznych poddano trans-

formacji logarytmicznej. Wyniki opracowano sta§stycznie
stosując jedno- lub dwuczynnikową analizę warlancji,

Wyniki iomówienie
Przy wysoko istotnej rożnicy w LKS między grupa-

mi I i il (tab. 1), co wynikało z założeń metodycznych,
próbki mleka od loch z grupy II w porownaniu z grupą+]Praca finansowana z projektu KBN 5PO6E 052 l4



I cechowało nięznacznie wyższe pH. Zawaftość Ca, Ę
K i Mg była nieco niższa w grupie II w porównaniu z
grupą I, odpowiednio o 5,40oń,8,290ń, 6,960/0 i3,860ń,
aNaistotniewyższa (p < 0,05), tj. o74%. Kwasowość
mleka (średnia od wszystkich loch) w 3 dniu laktacji
wyniosła 6,79.Waftość pH oraz LKS w próbkach mle-
ka była wyższa przy jego pobraniu w 42 dniu laktacji
w porównaniu z 3 dniem odpowiednio o 0,7 40ń i 2,7 30ń.
Wyższe pH i wyższą LKS w końcowej fazie |aktacji
stwierdzili również inni autorzy (5,7). Kwasowość mle-
ka zdrowych loch wynosi: w czasie porodu 5,7-5,8,
wzrasta do 6,0 + 0,1 w I-2 godziny po porodzie, na-
stępnie do 6,3 t 0,1 w 2 dniu po oproszeniu i osiąga
6,6 + 0,1 w 7 dniu (11). W 21 dniu laktacji pH mleka
wynosi 6,7-6,8 (5). Liczba komórek somaĘcznych w
mleku od loch zdrowych wynosi: w 1 ml od 0,25x 105-
1,7x 106 (2ż), zdaniem Janowskiego i wsp. (10) nie prze-
Iłacza2xI06 w 1 ml. Przy stanie zapaLnym obniża się
aktywność enzymów oraz zawartość hormonów pro-
laktogennych, m.in. prolakĘny w mleku, maleje mlecz-
ność loch. Stwierdza się równiez niekorzystne zm:.elny
fi zykochemiczne, mikrobiolo giczne i cytologiczne mle-
ka (16). Jednoczesne zwiększenie liczby komórek w
mleku powy żej 5 x 1 06/ml i stwierdzenie wśród nich 7 0%
neutro f i l i j e dnoznac znle w skazuj e na zap alente gruczo -
hr mlekowego (21). W badaniach własnych w 4ż dnil
w porównantuz3 dniem laktacji stwierdzono w mleku
istotnie wyższy poziom Ca oraz P i Mg (p S 0,05).
Natomiast zawutośc potasu i sodubyłamniejszaw ostat-
nim dniu laktacji w porównaniu z 3 dniem po oprosze-
niu odpowiednio o I2,25%o i 8,740ń. Migdał i wsp. (14)
obserwowali wzrost zawartości Ca i Mg w czasie trwa-
nia laktacji, natomiast zawartośc sodu początkowo wy-
karywŃa tendencję spadkową a następnie rosnącą.

Wzrost zawartości oraz zwiększenie względnego
udztahl sodu w mleku loch stwierdzono przy wyższej
LKS (grupa II> 2x106/m1) na początku (3 dzień) i na
końcu (42 dnień) laktacji. Korelacja między LKS a za-
wartościąNa wyniosła r:0,578 (p < 0,01), amlędzy
LKS a zawartościąK r : -0,401 (p < 0,05). W prób-
kach mleka od 5 loch (na 25 badanych ) stwierdzono
LKS > 5x106/1 ml, Badane próbki zawieraĘ o ponad
73oń więcej sodu niż wyniosła średnia zawartość Na
dla wszystkich badanych próbek mleka i o blisko 20%
mniej potasu. Podwyzszona zawartość sodu występo-
waław grupie II charakteryzującej się zwiększonąLKS.
W badaniach Rekiel i wsp. ( 1 9) wykaz ano, że przy pod-
wyższonej liczbie komórek somaĘcznych w mleku ob-
serwowano u loch uzytkowanych ptzez trzy cykle roz-
płodowe istotnie niższąliczbę prosiąt urodzonych w
miocie - o I,77 szt. (l5,4oń), w łm rownież żywych-
o 2,02 szt. (18,5oń), mniejszą Iiczbę prosiąt odchowa-
nych do 27 dniażycia- o 1,51 szt. (I5,0oń),oraz mniej-
szą masę miotu w wieku 3 tygodni o 7,9I kg (13,5%).
Wskazuje to na związek między wskaznikami rozrodu
a jakościącytologicznąmleka (18, 19). Uzyskane wy-
niki i obserwowane zależności potwierdzaj ą związek
LKS z zawaftością sodu w mleku loch (tab. 1,2 i 3).

W tab. 2 l3 podano wyniki pH, LKS i zawarlości
wybranych makroskładników w mleku loch, uwzględ-

Tab. 1. Związek między LKS a stężeniem makroskładników
w mleku loch

Cechy
n = 10

LKs > 2 xl06/ml

pa

pH

LKS (log.)

ca, ppm/ml

P, ppm/ml

K, ppm/ml

Na, ppm/ml

Mg, ppm/ml

3

42

ś rednio

3

42

ś rednio

3

42

ś lednio

3

42

śtednio

3

42

średnio

3

42

średnio

3

42

średnio

6,66

6,89

6,17

5,90

6,10

6,00 A

1740,1

2503,9

2122,0

1470,1

1844,3

1657,2

1 253,8

1041 ,4

1 147,6

449,4

455,3

452,3 a

108,4

12s,9

119,1

6,92

6,80

6,86

6,56

6,70

6,63 B

1 945,0

2070,0

2007,5

1450,7

1588,9

1519,8

1037,0

968,9

1002,9

842,1

731 ,6

787,1 b

112,2

116,8

114.5

6,79

6,84

6,82

6,23

6,40

6,32

1 842,6 A

2286,9 B

2064,8

1460,4 a

1716,6 b

1588,5

1145,4

1005,1

1075,3

646,0

593,4

6,19,7

110,3 a

123,4 b

116,8

006

0,03

71,11

57,40

50,20

59 90

304

Objaśnienia: średnie oznaczonę róznymi małymi literami (a, b)
różnią się statystycznie istotnie przy p < 0,05; dużymi literami
(A,B)przy p < 0,01.

niając lokalizację gruczołll sutkowego, z którego po-
brano próbkę mleka (2L hlb 4P). W mleku pobranym
od loch z sutka drugiego po stronie lewej (2L) z grupy
II w porównaniu z grqpąI stwierdzono v,llższązawar-
tość sodu o 48%o (p < 0,05). Zawartośc Na w prób-
kach mleka pobranych z gruczoł,l sutkowego 4P była
wyższa w grupie II w porównaniu z grqpąI o 37,8oń,
rożnica była nieistotna staĘsĘcznie. Zawartość makro-
elementów w próbkach mleka pobranego z gruczohl4 P
w porównaniu z 2L była niższa: P o 5,480ń, K o 5,480ń,
Mg o 0,0.90ń, zawartość Ca i Na wyższa o 0,37Yo i
I7,36Yo. Zyczko i wsp. (ż3) podają ze w segmentach
prawych Ęlnych częściej występują zmiany zapalne niż
w gruczołach sutkowych lewych przednich. Stwierdzo-
na w badaniach własnychwyższazawartość sodu w prób-
kach mleka z sutka 4P w porównaniu z 2L wskazuje na
taką tendencję, jednak nie potwierdzono wpĘwu lokali-
zacji gruczołu sutkowego na jego stan zdrowotny oraz
zmiany zawaftości badanych makroskładników.

Rekiel i wsp, (I9) vrykazali w kolejnych cyklach roz-
płodowych wzrost odsetka loch zę zwiększoną LKS.
Pierwiastki o podwyższonej LKS (> 21106/1 ml) sta-
nowiły 13,60^ ogółubadanych samic, ploszące się drugi
i ttzęci raz odpowi ędnio 40,90ń i 45,5oń, co świadczy-
ło o obniżaniu statusu zdrowotnego gtuczołu mleko-
wego u starszych macior. Prawdopodobnie wynikato z



Cechy

Grupa

lll
n = 14 n = 11

Bzeczywista liczba komórek
somaiycznych w 1 ml mleka

0.989 x 106 5,026 x 106

, ]se * |Se
pH

LKS (log.)

Ca, ppmiml

P, ppm/ml

K, ppm/ml

Na, ppm/ml

Mg, ppm/ml

6,78

6,28

2054,9

1631 ,8

1106,3

550,1

116,9

0,04

0,05

87,3

55,8

48,4

40,3

3,3

6,78

5,92 A

2207,7

,1731 
,8

1126,1

443,1 a

121,6

0,05

0 ,07

1 15,8

74,0

64,2

53,5

4,4

6,79

6,65 B

1900,5

1531 ,8

1086,6

657,2 b

112,2

0,06

0,08

130,6

83,5

72,5

60,3

5,0

Tab.2. Wartość pH i LKS oraz zawartość Ca, Ę K, Na, Mg
w mleku loch z gruczołu sutkowego drugiego lewego - 2L

Objaśnienla: jak w tab. 1,

'|ab. 3. Wartość pH i LKS oraz zawartość Ca, Ę K, Na, Mg
w mleku loch z gruczołu sutkowego czwartego prawego - 4P

Objaśnienia: jak w tab. 1.

wyższej płodności i mleczności loch oraz pogarczają-
cej się z wiekiem kondycji (1, 8). Duża aktyvność pro-
siąt w czasie ustalania hierarchii w miocie może przy-
czynlc się do uszkodzeń gruczołu, zadziałania czynni-
ków infekcyjnych i pogarszania jakości mleka (2, 10).

Zawartość wybranych makroelementów w mleku loch
objętych obserwacjami (ab. 1-3) była porównyłvalna z
zawaftoŚcią Ca, Ł K, |{u, Mg podaną przęz rożnych au-
torów (5, 6, 11-13). Srednia zawartośc pierwiastków
układała się zgodnie z sekwencją (Ca > P > K > Na >

Mg), podaną dla mleka pobranego od loch w 21 dniu
(13). W siarze kolejność pierwiastków wg ilościowego
występowaniajest odmienna: K > P > Ca > Na > Mg (6).

Porównując zawaftość makroskładników w mleku zdro-
wych loch i krów stwierdzono większą zawartośc Ca i P
w mleku loch odpowiednio o 27-530ń i24-52% i mniej-
szązawańość K, Na i Mg odpowiednio o: 16-260^,3-
30Yq26-47%. Kent i wsp. (11) wykazali, ze rozpoczęcie
uĄtkowania loszek w wieku ok. 8-9 miesięcy maksymal-

nie zwiększa zawartośc składników mineralnych w mle-
ku loch. Stwierdzili równiez, że lochy zwiększają dzien-
ną produkcj ę makroelementów proporcj onalnie do po zi o-
mu dziennej produkcji i sekrecji mleka, co jest za|eżnę
m.in. od liczby karmionych prosiąt.

podsumowanie

Wraz z upływem laktacji wzrasta średnia zawatlośc
Ca, P, Mg, u malała K i Na. Zawartośc Ca, P i Mg w
mleku w 3 i 42 dniu laktacji różniła się statystycznie
istotnie. Sekwencja badanych makroelementów: Ca, Ę
K, Na, Mg była zgodna z podanąw piśmiennictwie.
Nie potwierdzono wpływu lokalizacji gruczoh"r sfutko-
wego na zawartośc badanych makroskładników. Stwier-
dzono wyższązawarlość Na w mleku loch z grupy II (>
żx106lml komórek somaĘcznych) w porównaniu z I (ś
żxl06lml komórek somatycznych) przy pobraniu pro-
bek, z sutków żL o 2l4,I ppm/ml (48,3ż%) (p < 0,05)
oraz 4P o 205,1 ppm/ml (37,11%) (rożnlca nieistotrra).
Uzyskane wyniki wskazują la zwlązek między 7tczbą
komorek soma§cznych t zawartością sodu w mleku,
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Cechy

Grupa

l]ll
n =16 n = 9

Bzeczywista liczna łomółeł
somatycznych w 1 ml mleka

1.062x106 | o.oso*loo

* |Se * |se
pH

LKS (log.)

Ca, ppm/ml

P, ppm/ml

K, ppm/ml

Na, ppmiml

Mg, ppm/ml

6,80

6,32

2062 ,5
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