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Praca olyginalna

Mleko kozie stanowijeden z istotnych rodzajów mle-
ka produkowanego na świecie. W ] 998 r. produkcja
mleka koziego wynosiła 1 1,9 mln ton, co stanowiło 2%
globalnej produkcji mleka pozyskiwanego od rożnych
gatunków zwierząt gospodarskich (3). Największym
producentem mleka koziego są Indie (2r§%) i region
Morua Srodziemnego (I8,4%). W Europie do najwięk-
szych producentów należą: Grecja (4,5Yo), Hiszpania
(4,2%) i Francja (4,I%) (19). W Polsce znaczne zaintę-
resowanie produkcją i przeIwarzaniem mleka koziego
obserwowano w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Niestety
w 2000 r. nastąpiła nadwyżka po daĘ nad p opytem, spa-
dek cen mleka i w rezultacie pogorszenie opłacalności
produkcji, co pociągnęło za sobąlikwidację niektórych
stad kozich. W nielicznych gospodarstwach mleko
kozie przehvarzane jest na sery twarogowe lub napoje
fermentowane. Wi ększo ś ć mleka sprzedawana j e st j e d-
nak do zakładow mleczarskich. W Polsce brak jest
ustalonych norm do§czącychjakości surowego mle-
ka koziego (1). Stąd mleczarnie skupujące mleko czę-
sto wprowadzaj ą własne wysokie parametry j akościo-
we suTowca. Wy sokie wymagani a j ako ś ci owe doĘ czą-
ce jakości higienicznej mleka mają na celu ochronę
zdrowia ludzi, utrzymulle naturalnej wartości biolo-
gicznej surowca oraz zapęwnienie właściwego prze-
biegu procesów technologicznych w czasie przerobu.

Jednym z elementów decydujących o jakości higie-
ntcznej mleka jest zawartość komórek soma§cznych.

Original papet

Jest ona jednocześnie miernikiem stanu zdrowotnego
gruczołu mlekowego, gdyż w przypadku stanów za-
palnych wymion tchliczba gwałtownie wzrasta nawet
do kilkunastu milionów w 1 cmr. Według Kondrac-
kiego i Bednarka (10) zapalenia gruczołu mlekowego
w 2Ioń sąprzyczynami zachorowańkoz, natomiast w
1 9olo stanow ią przy czynę padnięć. Zapalenia wymie-
nia ukoz mogą występować w postaci klinicznej z
widocznymi obj awami lub podklin icznej bęz w idocz-
nych objawów. Rozpoznanie zapaleń klinicznych nie
sprawia kłopotu ze względu na widoczne zmiany, na-
tomiast podkliniczne możliwe są do wykrycia tylko
przy badaniu poziomu komórek somatycznych. W
mleku pochodzącymze zdrowego wymienia krów licz-
ba komórek somaĘcznych utrzymuje się ponizej 100

Ęs. /cmr. Mleko kozię zaw iera przeciętn ie wy ższąli cz-
bę komórek niż mleko krowie, zwykle od kilkuset Ę-
sięcy do kilku milionow. Za fizjologicznie normalną
liczbę można uznać 1 mln komórek w 1 cm3 mleka
koziego (6,1).Wielkość ta zależy w dużej mierze od
wieku zwierzęcia, stanu fizjologicznego, stadium lak-
tacjl, fazy doju oraz ogólnej pielęgnacji zwierząt (2,
11, 17). Zwiększone ryzyko wystąpienia schorzeń
wymienia u kóz zwlązane jest z niewłaściwymi wa-
runkami zoohigienic znymi (brudne pomieszczenia),
urazami w czasie doju ręcznego i mechanicznego oraz
nieaseptycznym wydajaniem kóz. Nie bez znaczęnia
j e st s tan r aciczęk. P r zy czy nąv"rystęp ow ani a dużej li cz-
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Gytological quality of goat's milk

Summary

The research material was raw goat's milk originating from 27 farms possessing from 15 to 710 head, from
the Wielkopolska region. The cl.tological qualit_v of milk was determined depending on the size of the herd, the
manner of obtaining milk, season of the year and the lactation period. The highest average number of somatic
cells (more than 1 million in cm3) was characteristic for the milk fiom the biggest herd of 710 milk goats, as
well as from the 2 smallest herds of fewer than 20 goats. The average number of somatic cel|s in 1 cm3 of milk
was lower by 295x103 per cm3 in the milk originating from hand milking than the number of somatic cells in
the milk coming from mechanical milking. The highest level of somatic cells was ascertained in autumn and
winter, and the lowest level in spring. The number of somatic ce|ls was lorvest in the first 3 months of lactation
in February, Marchn April, ranging from 520x103 to l023x103 per 1cm3 and then from the 6th month of
lactation the number increased steadily, reaching a value of 6968x10] just before drying.
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by komórek somatycznych w mleku kóz jest apoky-
no!\ry (przebiegaj ący ze zntszczęniem komórki mle-
kotwórczej i przedostaniem się jej do światła pęche-
rzyka mlekotwórczego) charakter wydzielania tego
mleka, całkowicie odmienny niz merokrynowy wystę-
pujący u owiec czy bydła. Powoduje to trudności w
klasyfikacji mleka koziego na podstawie norm jakoś-
ciowych stosowanych u innych gatunków zvvierząt.

Celem badań była ocena jakości higienicznej suro-
wego mleka koziego na podstawie liczby komórek
somaĘcznychw zależności od wielkości stada, syste-
mu doju, pory roku oraz okresu laktacjikoz.

Matefiał imetody
Materiał do badań stanowiło stlrowe mlcko kozie po-

clrodzzpe z 27 gospodarstw z rejonu Wielkopolski, Llczba
kóz w stadzie wahała się od 16 do 750 sztttk, w tym kóz
mlecznych od 15 do 710 sztuk. Łącznie zbadano mleko
pochodzącc od2244 kóz. Jakość cytologicznąmleka okreś-
lano w zależności od wielkości stada, sposobu pozyskiwa-
nia mleka, pory roktr oraz okresu laktacji, Gospodalstwa
podzielono w zależności od liczby kózna 5 grup: poniżej
20 szttrk,21-40 sztuk,41-100 sztul<, 101-200 sztuk ipowy-
żcj 200 sztuk. W 21 gospodarstwach mleko pozyskiwane
było w wyniku doju ręcznego, w 5 za pomocą dojarek bań-
kowych, a r.v 1 w liali udojowej. Badania były prowadzone
od lutego do końca listopada 2001 r. na mleku zbiorczym
pochodzącym z danego gospodarstwa. Próbki mleka po-
bicrano raz w Ęgodniu podczas dostawy do nrleczami.Licz-
bę kornórek somatycznych oznaczono aparateln Fossollla-
tic 90 firmy Foss Electric A/S Denmar, zgodnie z instruk-
cjąproducenta i wymaganiami Polskiej Nonny (13).Łącz-
nie pobrano do analiz 1319 próbek mleka.

Wyniki iomówienie
W badanym mleku liczba komórek somaĘcznych

była zróżnióowana. Średnio w caĘm okresie badań
wynosiła ona II24x 10] w 1 cm3,przy wahaniach wy-
nikow od237x103 do 4365x 103 w l cm3, Rozpatrując
poziom komórek soma§cznych w mleku w zalężnoś-
ci od wielkości stada kóz stwierdzono, że najwyższą
średnią liczbę komórek somatycznych (ponad 1 mln
w l cm3) charakteryzowało się mleko z największego
stada liczącego 7l0 sztuk kóz mlecznych oraz z 2 stad
najmniejszych liczących poniżej 20kóz (tab. 1). Mle-
ko pochodzące ze stad liczących od 2I do 40kóz za-
wierało naj mniej szą średnią liczbę komórek somatycz-
nych, również najniższe były wartości minimalne i
maksymalne. W miarę wzrostu liczby koz w stadzie
zwiększyła się średnia llczba komórek somatycznych
i ich wartości minimalne i maksymalne. W przypadku
mniejszych stad czynnikiem odpowiedzialnym za
wyższąliczbę komórek somatycznych jest często nie-
świadomość hodowcy i niezauważenie stanów choro-
bowych lub czasem świadome ich nieleczenie z po-
wodów ekonomicznych. Istotny wpływ ma również
żywienie paszami niskiej jakości. Natomiast w bar-
dzo duĘch stadach zatrudnieni pracownicy najemni
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sąmnlej zaangażowani y wykolywanąpracę i często
ma miejsce nie zwracanie uwagi na stan gruczołu mle-
kowego lub układu rozrodczego oraz zaniedbanie sta-
nu raciczek i caĘch kończyn, a także syfuacje streso-
we dla zwierząt, które odbijają się wzrostem liczby
komórek somatycznych w mleku (15),

Porównuj ąc j akość cytologi czną mleka uzyskanego
w wyniku doju ręcznego i mechanicznego (tab. 2)
można stwierdzić, ze średnia liczba komóręk sofiIa-

Ęcznych w 1 cmr mleka byłantższa w mleku pocho-
dzącym z doju ręcznego o 295xl0] w cmr od liczby
komórek somatycznych w mlekupochodzącym z doju
mechanicznego, Samitowska (15) porównując pod
względem zawartości elementów komórkowych mle-
ko kóz dojonych ręcznie i mechanicznie stwierdziła
znacznię większą ich liczbę w mleku z doju mecha-
nicznego. Uważa ona jednak, że ze względu na mar-
twiczość nabłonka pęcherzyków koziego gruczołu

Tab. l. WpĘ,łv wiclkości stada na liczbę komórek somatycz-
nych lv mleku kozim
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Miesiące laktacji

Ryc. l. Wpływ okresu laktacji na liczbę komórek somatycz-
ny,ch w mleku kozim

mlekowego i większą ltczbę komórek somatycznych
przedostających się do mleka, podwyższona w nim za-
wartość elementów komórkowych nie ma ścisłego
mviązku z występowaniem zapalenia wymienia. Stan
ten moze być odzwierciedleniem podrażnienia wymie-
nia w wyniku błędow popełnianych w czasie doju (pus-
todój) i niesprawnej aparailry udojowej (10).

Oceniając wpĘrv pory roku na ksźahowanie się licz-
by komórek somaĘcznych w mleku stwierdzono naj-
wy ższy ich p oziom j e si enią i zimą a najniższy w okre-
sie wiosennym. Tietze i wsp. (18) oceniając zdrowot-
ność gruczołu mlekowego koz odnotowali wyższy

Tab.2. Wpływ sposobu doju na liczbę komórek somatycz-
nych w m|eku kozim

odsetek stanów zapalnych w okresie jesienno-zimo-
wym. Według Malinowskiego (12) zawartośc komó-
rek somatycznych w mleku zbiorczym krowim jest
generalnie niższa w zimie i wyższa w lecie, jako sku-
tek wzro stu przypadków m as ti ti s w mies iącach 1 etnich.
Stres związany z wysoką temperaturą moze spowodo-
wać wzrost podatności na zakażenta, zaś wilgoć i wy-
soka temperatura ułatwiają namnozenie się drobno-
ustrojów.

Z porąroku w przypadkukoz zvviązany jest w du-
żym stopniu okres laktacji. W większości badanych
gospodarstw mleko zaczęto oddawać do mleczami na
początku lutego, a zakończono w listopadzie. Ryci-
na 1 ilushuje kształtowanie się poziomu komórek so-
maĘ czny chw mleku ńtorczym skupowanym na plze-
strzeni całego okresu badawczego. Llczba komórek
somatycznych kształtowała się na najntższym pozio-
mie w pierwszych 3 miesiącach laktacji przypadają-
cych na miesiące: IuĘ, marzec, kwiecień, wahając się
od 510x 103 do l023x 103 w cm3. Od maja, tj. 4 miesią-
ca laktacji do czerwca, tj. 5 miesiąca laktacji Iiczba
komórek utrzymywała się na poziomie od 1236x103

Tab. 3. Wpływ pory roku na liczbę komórek somatycznych
lv mleku kozim
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48
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319
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do 721x l03. Natomiast od lipca czyli 6 miesiąca lak-
tacji systemaĘcznie wzrastała aż do listopada, osią-
gając tuż przed zasuszeniem wartość 6968 x 1 0] w cm3.

W badaniach Tietze i wsp. (18) średnia zawartość
komórek soma§cznych określana w mleku koz roż-
nych ras wynosiła 1100xl03 w cm3 za okres doju. W
badaniach Danków i in. (a) zawartośc komórek soma-
tycznych oznaczona dwa razy w tygodniu w ciągu
pierwszych 9 Ęgodni laktacji kózbiaĘch uszlachet-
r]ionych wynosiła od 200x103 do 4200x10] w cm,'.
Srednia zawartośó komórek somatycznych w mleku
koz w Szwajcarii, znanej z wysokiej jakości mleka i
materiału zarodowego, waha się w zależności od rasy
od 554x l0] do ]67xI03 w cm3 (16). Kozy saaneńskie
utrzymywane w Izraelu produkują mleko o zawarto-
ści elementów komórkowych od 41 1 x l 0] do 795 x l 0]
w cmj (5). Z kolei w Niemczech w 2000 r. średnia
zawartośc komórek somatycznych w mleku kozim
ksztahowała się na poziomie ll2lxlO,r/cm], a w ostat-
nich dziesięciu latach wahała się w granicach od
29lxI03 w cm3 do 1738x103 w cm] (14). W należącej
do Unii Europejskiej Hiszpanii tylko 33,70ń zarodo-
!\ych kóz produkuje mleko o zawartości komórek po-
niżej 500x10]/cm3, blisko 20'ń daje mleko o zawatio-
ści komórek 501x10] - 1000xl0] w cm] (8). W za-
chodnich stanach Ameryki Północnej średnia zawar-
tość elementów komórkowych mleka kóz w latach
1992-1994 wynosiła w za|eżności od okresu laktacji
od 528x 103 do 329xI03 w cm3 (9). Reasumuj ąc moż-
na stwi erdz ic, że liczb a komórek s omaĘcznych w sku-
powanym w Polsce mleku kozim utrzymuje się na
znacznie wyższym poziomie niż w mleku skupowa-
nym w innych krajach. Zgodnie z Dyrektywą Unii
Europejskiej (5) w świeżym mleku pochodzącym od
owiec ikozliczba komórek somatycznych nie powin-
naprzekaczac I500x103 w cmr (4),
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BELL G., RHIND S. M.: Skuteczne leczenie ostre-
go zapalenia skóry twarzy u jagniąt. (Effective tre-
atment of severe facial dermatitis in lambs). Vet,
Rec. l 50,45-46,2002 (2)

W stadzie licztlcym 200jagniąt o lnasie 40 kg po ]0 dniach pobvtu na
pastwisku \\/ypasal]y1ll uprzednio przez ktowv pojalviły się obrzęki śluzawicy i
r.r,argi dolncj. a na skótze głowy rrystąpi1 sutorviczv Jub ropny rłysięk i tuolzvł}
się strlrpy Pocl strupami zna.jdowała się ziarnina pokrl,ra ciątliwą ropą o źółLyln
zaba:rł,ielliu U 6 zlvielząt rłystal)iła cluszność lra skutek zalkania otrłorórl llo-
sowych przez stnlpy i ziaminę Zc l.miarl choroborvych tłyizoJotl,ano Snphylo-
coccl§ aunrs u,rażlirł,y na alnoksycyJlnę+k]awulanjan. cefalcksynę. c;rproflok-
sacytlę, co-trinroksazol i penicylirlę, opom1, l]a er},trOl1]ycyllę C)cl 3 zrvlcrząt
rł,yizolorł,ano dodatkorvo Acanobaclerl:Lltll pyo_lencs. W prcpal,ataclr ze strupórv
pobranych od 3 jagnia.1 stwierdzono obecność rvirusa zakaźnego krostkorvatego

zapalenla skóry (C]PD) W preparatach |ristologicznych występo\łały kwasochłon-
ne ciałka wtręto\\,c w cytoplaznlie \\,arst\\,v kolczastcj skóry Pięć jagnia.t padło.

U 77 jagniąt Zastosowano penicylinę p|okainową u, dawce 44 000 jm/kg irrick-
cjach dornięśniorł.ych. U 40jagniąt ze średnio nasilonymi ztnianallli chorobo-
wyni iniekclc penicyliny prokainorvej powtórzono po 48 godz . a u 6 jagniąt z
silnie zaaivansou,anytni zlrriananri penicylinę prokainori,ą podarvallo 1rrzez tlkres

7 dni. Po 7-10 dniach strtlpy odpadły i zmiany pokrył świeży naskórek

G.

CZAJA T., KANCI A., LLOYD L. C., MARKHAM
P. F., WHITHEAR K. G., BROWNING G. F.: In-
dukcja enzooqcznego zapalenia płuc u prosiąt po
zakażeniu aerozolowym hodowla in vitro Mycopla-
sma hyopneumoniae. (Induction of enzootic pneu-
monia in pigs by the administration of an aerosol
in vitro cultured Mycoplas ma hyop ne umoniae). YeL
Rec. 150, 9-II,2002 (1)

Celem baclań było wywołanic enzootycznego zapaletlia płtlc u pr<lsiąt w wie-
ku l 1-14 dni po zakażcniLl aerclzo]otl,vln hodorllą M_vc,oplasnla hyopneunlo-
łrac Dawka zakaźna rłynosiła 4,63xl0" cck (jednostck znrieniających zabar-
,,vienic) ,Ą/, h_vopnc,ulnoniae)il porrietl,za przy ekspozycji tl\\ająccj .10 nlinut
(grupa t).24zł cctl,L przy ekspozycji l_] rninutclrł,ei (grupa 2) oraz 2l9 ccuil'
prz_", ekspozvcji tla aerozo] tn,a.iącej l0 nlintlt (grupa 3) Ktlntrolę stanolł,iłv
prosięta r.r tyln sanlvn-] lr ieklt cksponowatre lltt aerozol podłoźa- na którynr ho-
dowallo M hyopncunoniac. ZapaIenie płuc rozwinęło się Ll Izł z l5 prtlsiąt cks-
poncllrarrvch na zakażenie. Nasilenie i clrarakter zmian rr plucach był tl,porv1,

dla osLrej postaci el]zootycztrcgo zapaletria płuc Przyrosry t-trasy ciała rł grrLpie

2 i 3 były statyslycznie istottrie niższe rv porótrnaniu do kolltroli. Zakażeńe
sporvodorvało znlnic.jszenic pobierarn iir lvody M hy,opnetulL;ll iae rvy izolowano
z poph-rczyny tcharł,ic;, i płuc uszystkich prosia.t z grupy 1 ol,az z ptlllłuczvny 3
prosiilt z grtlpy 2

G.


